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ն թեր ցո ղին ներ կա յաց վող պրա կը Հու մա նի տար հե տա զո տու թյուն նե րի հայ -
կա կան կենտ րո նի թվով եր րորդ Տա րեգր քի ա ռա ջին հա տորն է։ Այն պա րու -
նա կում է 2018-ի հու նի սին տե ղի ու նե ցած  Հա յաս տան 2018. ի րո ղու թյուն ներ և
հե ռան կար ներ գի տա ժո ղո վի նյու թե րի այն մա սը, ո րն ա ռա վել ը նդ հան րա կան
բնույթ ու նի և կա րող է ան մի ջա կա նո րեն օգ տա գործ վել քա ղա քա կան դաշ տի
ակ տիվ մաս նա կից նե րի կող մից։ Ե րկ րորդ հա տո րում զե տեղ ված են ա ռա վել
սպե ցի ֆիկ գի տա կան հար ցեր ար ծար ծող հոդ ված նե րը։ 

Սույն նե րա ծա կա նում ան դրա դառ նա լու եմ մի այն ա ռա ջին հա տո րի նյու թե րին։
Բայց մինչ այդ ան հրա ժեշտ եմ հա մա րում հա կիրճ ներ կա յաց նել նշյալ գի տա -
ժո ղո վը կազ մա կեր պե լու դր դա պատ ճառ նե րը և նպա տակ նե րը։ 

գա ղա փա րը ծն վել է խո րը ան բա վա րա րու թյու նից։ Իմ և իմ գոր ծըն կեր նե րի զգա -
ցո ղու թյունն այն էր, որ հա յաս տա նյան հա սա րա կա գի տու թյան մեջ լայ նո րեն օգ -
տա գործ վող եր կու հիմ նա կան խո սե լա կերպ-կ լի շե նե րը` ազ գայ նա կա նը և
կեղծ-ա րևմ տյա նը, ոչ մի այն չեն նկա րագ րում մեր հա սա րա կու թյան մեջ տե ղի
ու նե ցող ի րա կան գոր ծըն թաց նե րը, այլև կոծ կում են դրանց ի րա կան բնույ թը։
խն դիրն, ու րեմն, հա յաս տա նյան ի րո ղու թյուն նե րի մա սին խո սե լու ադեկ վատ
լեզ վի մշա կումն էր, նաև` ե ղած թյուր պատ կե րա ցում նե րի կազ մա քան դու մը։ գա -
ղա փա րը վերջ նա կա նա պես բյու րե ղա ցավ 2017-ի կե սե րին պրոֆ. Ռազ միկ փա -
նո սյա նի հետ ու նե ցած քն նարկ ման ար դյուն քում և ի րա կա նու թյուն դար ձավ
գա լուստ Կիւլ պէն կե ան հիմ նադ րա մի գոր ծուն ա ջակ ցու թյան շնոր հիվ։ 

ծ րա գի րը, որ պատ րաստ էր ար դեն 2017-ի վեր ջին, հան րայ նաց վեց 2018-ի
հուն վա րին։ Ապ րի լին բռնկ ված հե ղա փո խու թյու նը եր կի մաստ ի րա վի ճակ
ստեղ ծեց։ Մի կող մից` այն լի ո վին հաս տա տեց մեր հա մոզ մուն քը հա սա րա կա -
գի տա կան նկա րագ րու թյուն նե րի զգա լի մա սի « ֆեյ քային» բնույ թի մա սին, մյու -
սից` ստի պեց մո բի լի զաց վել` ա սե լի քը նոր ի րո ղու թյուն նե րի լույ սի ներ քո դի-
  տե լու և գի տա ժո վը նա խա տես ված ժամ կետ նե րում` 2018-ի հու նի սին ան ցկաց -
նե լու հա մար։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, զե կու ցում նե րի լրամ շակ ման փու լում հե ղի նակ -
նե րը ժա մա նակ ու նե ցան դիս տան ցա վոր ված հա յացք ձևա վո րե լու հե ղա փո- 
խա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րի շնոր հիվ ա սե լիքն ավե լի հա -
մա պա րփակ և ա վար տուն դար ձավ։ 

վեր ջին դի տո ղու թյու նը, որ կու զե ի ա նել մինչև բուն հոդ ված նե րին ան ցնե լը,
հետ ևյալն է։ Ներ կա յաց վող տեքս տե րը տա րա սեռ են ոչ մի այն հար ցադ րում -
նե րի և բո վան դա կու թյան, այլև կի րառ ված հե տա զո տա կան մե թոդ նե րի ա ռու -
մով։ դրան ցից ոչ բո լորն են ի նձ հա մո զիչ թվում։ Բայց այս տեղ պետք է նկա տի
ու նե նալ, որ հայ հա սա րա կա գի տու թյան զար գաց ման պատ կերն ի նք նին, նրա
մե թո դա բա նու թյունն ու մո տե ցում նե րը նույն պես, վկա յում են հայ կա կան սո ցի ու -
 մի, մաս նա վո րա պես` նրա ի նք նա ռեֆ լեք սի այի մա կար դա կի մա սին և հարս -
տաց նում են ի րա կա նու թյան մեր ըն կա լու մը։ 

Այս քա նը որ պես մուտք։ Այժմ տեքս տե րի մա սին։ 
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Ժո ղո վա ծուն` վեր նագ րին հա մա պա տաս խան, բա ժան ված է եր կու մեծ բա ժին -
նե րի` «Ի րո ղու թյուն ներ» և « Հե ռան կար ներ»։ Ա ռա ջի նում ը նդ գրկ ված հոդ ված -
նե րը ներ կա յաց նում են Հա յաս տա նում մինչ հե ղա փո խու թյու նը գոր ծող քա-
  ղա  քա  կան հա մա կար գը և փոր ձում են վեր հա նել նրա ան սպա սե լի և ա րա գըն -
թաց կո լապ սի պատ ճառ նե րը։ 

Այս բաժ նի « Հիմ նադ րույթ ներ» խո րագ րի ներ քո մի ա վոր ված հոդ ված նե րի հե -
ղի նակ նե րը մի աս նա կան են այն հա մոզ մուն քի մեջ, որ հա յաս տա նյան հա սա -
րա կու թյան ի րո ղու թյուն նե րը հնա րա վոր չէ նույ նա կեր պո րեն նկա րագր վել
ա րև մուտ քից ոչ քն նա դա տա կան ձևով փո խառն ված վե րա ցա կան մո դել նե րի,
մաս նա վո րա պես` «ան ցու մային հա սա րա կու թյուն նե րի» հղաց քի մի ջո ցով։ Նրանց
ա ռա ջար կած մո տե ցում նե րը թեև տար բեր են, բայց փոխլ րաց նող, և հնա րա -
վո րու թյուն են տա լիս կազ մել հայ կա կան սո ցի ու մի ըն թա ցիկ պատ կե րը։ Այս -
պես, Ա շոտ Ոս կա նյանն իր « Համ րու թյան հաղ թա հա րու մից դե պի նոր հա սա-
 րա  կա կան դա շինք» և Ման վել Սարգ սյա նը « Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան-քա -
ղա քա կա կան ի րա վի ճա կի դի նա մի կան» հոդ ված նե րում ըն դու նել են «ք րե ա-
օլի գար խիկ հա մա կար գի» մո դե լը (ա ռա վել ման րա մասն լու սա բան ված վեր- 
ջի նիս տեքս տում), Սու րեն Զո լյա նը « Հետ խորհր դային հա սա րա կու թյուն նե րի
նկա րագր ման կա ղա պար նե րը և Հա յաս տա նի զար գաց ման հնա րա վոր ու ղե -
գի ծը» աշ խա տան քում գե րա դա սել է օգ տա գոր ծել «է լեկ տո րալ ֆե ո դա լիզմ»
եզ րույ թը, ի սկ Ար թուր Մկր տի չյանն ու շադ րու թյուն է հրա վի րել «ոչ պա տե րազմ,
ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյան» հայե ցա կար գի վրա, դի տար-  կե լով այն
որ պես « հետ խորհր դային հայ հա սա րա կա կան կյան քի սո ցի ո լո գիա կան ախ -
տո րոշ ման մո դել»։ 

Ընդ այդմ, Ա շոտ Ոս կա նյա նը ցույց է տվել, որ նախ կին իշ խա նու թյուն նե րի լե գի -
տի մու թյան կո րուս տը պայ մա նա վոր ված է ե ղել հա սա րա կու թյան մեջ գոր ծող
հա սա րա կա կան պայ մա նագ րի քայ քայ մամբ, ի սկ թավ շյա հե ղա փո խու թյունն
առաջ բե րած քա ղա քա ցի ա կան ան հնա զան դու թյու նը գոր ծել է որ պես « հա մընդ -
հա նուր բոյ կոտ» բա ռիս վե բե րյան ի մաս տով։ Այս տե ղից` եզ րա կա ցու թյունն այն
մա սին, որ հե ղա փո խու թյան ռազ մա վա րա կան նպա տա կը պետք է լի նի նոր հա -
սա րա կա կան պայ մա նագ րի ձևա վո րու մը` բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան ա կն -
կա լած ար դա րու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա։ 

Ման վել Սարգ սյա նը ու շադ րու թյուն է հրա վի րել այն հան գա ման քի վրա, որ բիզ -
նե սի և իշ խա նու թյան սեր տա ճու մից ա ռաջ ե կած քրե ա-օ լի գար խիկ հա մա կար -
գը ա վե լի կա նո նա վոր կա ռուց վածք ու նի, քան ավ տո րի տա րը, քա նի որ այն
հեն վում է ոչ թե ա ռան ձին մար դու կամ քի, այլ իր բնույ թին հար մա րեց ված օրենք -
 նե րի վրա։ Այս հա մա տեքս տից է ա ռաջ գա լիս հե ղի նա կի ա ռա ջար կու թյու նը`
նախ կին հա մա կար գի կազ մա քանդ ման ճա նա պար հին ե րեք հիմ նա րար օրենք -
նե րի ըն դուն ման մա սին։ 

Սու րեն Զո լյա նի խո րազ նին վեր լու ծա կա նը ար ժա նի է ու շա դիր ըն թեր ցման։
Այս տեղ ան դրա դառ նամ մի այն մեկ կե տի, որը կապ ված է ֆե ո դա լա կան հա -



մա կար գի հե ղա փո խա կան կեր պա փոխ ման վտանգ նե րի հետ։ Զո լյա նը զգու -
շաց նում է, որ նման հա սա րա կու թյուն նե րում ի րա կա նաց ված ժո ղովր դա կան
ընդ վզու մը չի բա ցա ռում ավ տո րի տա րիզ մի վե րա կեն դա նա ցու մը այլ կեր պա -
րան քով, «օ րի նակ` ե րբ բյու րոկ րատ սար դա րին փո խա րի նե լու է գա լու ա մե նա -
կա րող պո պու լիստ ա ռաջ նոր դը»։

 Նույն պի սի զգու շու թյան կոչ է ա նում Ար թուր Մկր տի չյա նը, «ոչ պա տե րազմ, ոչ խա -
ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյան» հայե ցա կար գի կա պակ ցու թյամբ։ Նա գտ նում է, որ
հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր բաղ կա ցու ցիչ նե րի ռազ մա կա նա ցու մը, ո րը բնո -
րոշ է նման հա սա րա կու թյուն նե րին, իր կնիքն է դնում նաև ժո ղովր դա վա րաց ման
գոր ծըն թաց նե րի վրա, ո րոնք ի րա կա նաց վում են ոչ մաս նակ ցային, այլ մո բի լի -
զա ցի ոն դե մոկ րա տի այի հաս տատ ման ճա նա պար հով, ի սկ հաս տա տու թյուն նե -
րը ձևա վոր վում են ռազ մա կան-մո բի լի զա ցի ոն սպա սում նե րի հաշ վա ռու մով։ 

Ա ռա ջին բաժ նի ե րկ րորդ մա սում տեղ են գտել այն աշ խա տանք նե րը, ո րոնք
վերն ար ծար ծած հիմ նա հար ցե րը դի տում են – վեր նագ րի հա մա ձայն – ա ռան -
ձին « Տե սան կյուն նե րից»։ Այս շար քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում Ան նա
Ժա մա կո չյա նի, Ար փի Մա նու սյա նի և Սո նա Մա նու սյա նի վեր լու ծա կա նը, ո րը
քննում է « Հա յաս տա նյան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը հե ղա փո խու թյան
ան կյան տակ»։ Այն ու շագ րավ է մե դո դա բա նու թյամբ, փաս տա կան նյու թի ա ռա -
տու թյամբ, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քով, որ հե տա զո տող հե ղի նակ նե րը միև -
նույն ժա մա նակ քա ղա քա ցի ա կան շար ժում նե րի մաս նա կից ներ են և խն դի րը
ներ կա յաց նում են նաև « ներ սից»։ վեր լու ծա կա նում հա տուկ տեղ է հատ կաց ված
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ քին և ար տա քին մի ջա վայ րե րում ա ռա -
ջա ցող լա րում նե րին, մաս նա վո րա պես, «ՀԿ-ներ – դո նոր ներ – կա ռա վա րու թյուն»
ե ռան կյու նու հա մա տեքս տում։ Ման րա մասն ցույց է տր ված, թե ի նչ պես է հե ղա -
փո խու թյու նը կու տա կել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան պայ քա րի առան -
ձին փոր ձե րը, ա ռաջ բե րե լով ը նդ հա նուր փոր ձա ռու թյուն լայն խմ բե րի հա մար:
շեշ տադր վում է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա  կու թյան դե րա կա տա րու մը նոր
«հան րային պայ մա նագ րի» մշակ ման և ի րա գործ ման գոր ծում։

 Հա ջոր դը Յու լի ա Ան տո նյա նի ««Օ լի գարխ նե րի» վե՞ր ջը: Մինչ- ու հետ-հե ղա -
փո խա կան ի րո ղու թյուն նե րը և Հա յաս տա նի տն տե սա կան ու քա ղա քա կան
վերնա խա վը» հոդ վածն է, ո րը կա րե լի է դի տել որ պես վե րը ներ կա յաց ված
քրե ա-օ լի գար խիկ հա մա կար գի սխե մա տիզ մը բազ մա թիվ և բազ մա կող մա նի
ման րա մաս նե րով լրաց նող բներ ևու թա բա նա կան հե տա զո տու թյուն։ Հե ղի նա -
կը հետ ևո ղա կան քայ լե րով ցույց է տա լիս, ի նչ պես է «օ լի գարխ նե րի» սո ցի ա -
լա կան շեր տը են թարկ վում սո ցի ո-մ շա կու թային փո խա կեր պում նե րի` ի նչ պես
կար գա վի ճա կի, իշ խա նու թյան և ազ դե ցու թյան սահ ման նե րի, այն պես էլ մշա -
կու թային ար ժե հա մա կար գի ա ռու մով: 

Յու լի ա նա Մել քու մյա նի « Ժա մա նա կա կից հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան մի -
ջին խա վի դի նա մի կան` ար ժեք նե րը և նոր մա տիվ պրակ տի կա նե րը» բո վան -
դա կա լից հոդ վա ծը թի րա խա վո րում է հա սա րա կայ նո րեն հայ տա րար ված
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ար ժեք նե րի և նոր մա տիվ պրակ տի կա նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը, այն
բա ցատ րե լով մի ջին խա վի կող մից սե փա կան դե րի գի տակց ման պա կա սով։
Այ նո ւա մե նայ նիվ, դժ վար չէ նկա տել, որ այդ` մարք սյան ի մաս տով «ի դե ա լիս -
տա կան» մո տե ցու մը ո րո շա կի հա կա սու թյան մեջ է ժո ղո վա ծո ւի հե ղի նակ նե -
րի հիմ նա կան խմ բի տե սա կե տի հետ, ը ստ ո րի` հա սա րա կու թյան մեջ իշ խող
ա նո մի ան ոչ թե այս կամ այն սո ցի ա լա կան խա վի թե րի ի նք նա գի տակ ցու թյան
կամ ե րես պաշ տու թյան, այլ հա սա րա կա կան ամ բող ջի հիմ քում դր ված ա ռանձ -
նա հա տուկ քա ղա քա կան մե խա նիզ մի` քրե ա-օ լի գար խիկ հա մա կար գի ար -
դյունք է։ դա էլ պատ ճառ է դար ձել հա յաս տա նյան « մի ջին խա վի» համ րու թյան,
ո րը բազ մա թիվ ի մի տա ցի ոն դիս կուրս ներ է ծնել։ Այս տե սա կետն, ի հար կե, վի -
ճար կե լի է (բա վա կան է հի շել հա վի և ձվի պատ մու թյու նը, ո րն ար դի գի տա -
կան դիս կուր սում ներ կա յա նում է որ պես ար ժեք նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի
ա ռաջ նու թյան խն դիր), բայց հենց դրա նում է Յ. Մել քու մյա նի աշ խա տան քի ար -
ժե քը, որ այն ար դյու նա վետ բա նա վե ճի հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում։ 

Ար մեն Ղա զա րյա նի «Ար խայի կայի դրս ևո րում նե րը Հա յաս տա նի քա ղա քա կան
հա մա կար գում ու ար դի ա կա նաց ման մի տում նե րը» հոդ վա ծում քա ղա քա կան
ար դի աց ման ըն թաց քը դի տարկ վում է ե րեք հիմ նա կան մա կար դակ նե րով` պե -
տու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի փո փո խու թյան, հան րու թյան մաս նակ ցու -
թյան, ի նչ պես նաև հան րային-քա ղա քա կան կյան քում ձա խա կա նու թյան դիս-  
կուր սի դրս ևո րում նե րի ա ռու մով։ Աշ խա տան քին ծա նո թա նա լիս ան հրա ժեշտ է
հաշ վի առ նել, որ հե ղի նա կի ը նտ րած մե թո դա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում ար -
խայի կը նույ նա նում է ա վան դա կա նի հետ։ Մյուս հնա րա վոր մո տե ցու մը, ո րը ցույց
կտար ար խայի կայի ծնուն դը մո բի լի զա ցի ոն ար դի ա կա նաց ման մի ջոց նե րով
ջախ ջախ ված ա վան դա կա նից, ա ռայժմ սպա սում է իր հե տա զո տո ղին։ 

Հաս միկ Է. գևոր գյա նի « Բա նա վոր պատ մու թյուն ներ մե թո դի կի րա ռու մը հա -
յաս տա նյան ա ռօ րե ա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րում (հայե րը Հա յաս -
տա նում. ի նք նու թյան ո րո նում)» հոդ վա ծը փոր ձում է նոր տե սան կյուն ա վե -
 լաց նել վե րա ցա կան տե սու թյուն նե րից հրա ժար վե լու վե րը ներ կա յաց ված պա -
հան ջին, ա ռա ջար կե լով քա նա կա կան սո ցի ո լո գի այի ը նդ հան րաց նող եզ րա կա -
ցու թյուն նե րը լրաց նել ան հատ մարդ կանց ճա կա տագ րե րը վեր հա նող բա նա- 
 վոր պատ մու թյուն նե րի նյու թով։ 

Երկ րորդ` « Հե ռա նա կար ներ» բաժ նի ա ռա ջին հատ վա ծում մի ա վոր ված են հե -
ղի նակ նե րը, ո րոնք հարց են դնում խա թար ված « Հա սա րա կա կան պայ մա նագ -
րի վե րա կանգն ման ու ղի նե րի մա սին»։ 

Այս պես, Ստե փան դա նի ե լյանն իր « Նա խա հե ղա փո խա կան տրա մադ րու թյուն -
ներ, հետ հե ղա փո խա կան սպա սում ներ» վեր լու ծա կա նում այն կար ծիքն է
հայտ նում, որ ան կախ Հա յաս տա նում մինչ այժմ եր կու հա սա րա կա կան պայ -
մա նա գիր է գոր ծել` « Ղա րա բա ղը մերն է» (հիմ նադր ման օ րից) և «Կ րա կել չի
կա րե լի» (2008-ի մար տի մե կյան ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո)։ Ա րդյո՞ք հետ -
հե ղա փո խա կան Հա յաս տա նը կկա րո ղա նա խու սա փել նոր ավ տո րի տա րիզ մի



վտանգ նե րից և ձևա վո րել եր րորդ` սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյան
սկզ բուն քի վրա հիմն ված սո ցի ա լա կան պայ մա նա գիր, բաց հարց է։ 

Հա ջորդ եր կու աշ խա տանք նե րը մի ա վո րո ղը սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան
տես լա կանն է, ո րն ը ստ հե ղի նակ նե րի կար ծի քի, պետք է դր վի նո րոգ ված հա -
սա րա կա կան պայ մա նագ րի հիմ քում։ 

վահ րամ Սո ղո մո նյանն իր « Հե ղա փո խու թյան օ րա կար գում» նշում է, որ նախ -
կին իշ խա նու թյուն նե րը եր կու հե նա րան են ու նե ցել. նե ո լի բե րալ գի ծը` մի ջազ -
գային կա ռույց նե րի հա մար, և ռազ մա հայ րե նա սի րա կա նը` ստո րա կա խա վե րի
հա մար։ «Ազգ-բա նակ»-ը կազ մել է նե ո լի բե րալ շեն քի տա նի քը։ Նշյալ եր կու
պա տում նե րը չհաղ թա հա րե լու դեպ քում հե ղա փո խա կան կա ռա վա րու թյու նը
կա րող է կանգ նել սո ցի ա լա կան բևե ռաց ման ար դյուն քում ա ռաջ ե կած նոր պայ -
թյու նի սպառ նա լի քի ա ռաջ։ Հնե րի «ազգ-բա նակ»-ով նշա նա վոր ված ան դեմ
մի աս նա կա նու թյան հա րա ցույ ցը պետք է փո խա րին վի քա ղա քա ցի ա կան ի նք -
նա կազ մա կերպ ման « սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան» հա րա ցույ ցով։

 Ժան նա Ա նդ րեա սյա նը « Սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան օ րա կար գը» հոդ վա ծում,
ման րա մասն ան դրա դառ նա լով հա մե րաշ խու թյան տար բեր ը մբռ նում նե րին, նշում է,
որ քա ղա քա կան հա մե րաշ խու թյան հիմ քով հռ չակ ված հե ղա փո խու թյան ի րա ցու մը
հնա րա վոր է դարձ րել խո սակ ցու թյու նը սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան օ րա կար գի
մա սին։ վեր ջինս կա րող է ի րա կա նաց վել, ե թե ա նար դար ի րա վի ճա կի սահ մա նու մը
են թադ րի տար բեր խմ բե րի հան դեպ ա նար դա րու թյուն նե րի ամ րագ րու մը և հե տա -
գա վե րա ցու մը։ դա նշա նա կում է, որ սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան օ րա կար գը
պետք է ձևա վոր վի որ պես նե րա ռա կան ար դա րու թյան գա ղա փա րա կան օ րա կարգ։ 

Նույ նան ման խն դիր նե րին այլ տե սան կյու նից է մո տե նում Ա ղա սի Թադ ևո սյա -
նը, ո րն իր «Աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման հիմ նախն դիր նե րը Հա յաս տա նում»
հոդ վա ծում ման րակր կիտ վեր լու ծու թյան է են թար կում աղ քա տու թյան վե րա -
բե րյալ Հա յաս տա նում տա րած ված դիս կուրս նե րը, վեր հա նե լով դրանց խան -
գա րիչ դե րը աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյան
մշակ ման գոր ծում։

 Հա մա զասպ դա նի ե լյա նի « Կու սակ ցա կան հա մա կար գի կա յա ցու մը Հա յաս տա -
նում. կր կին փոր ձե՞նք» հոդ վածն ի ցույց է դնում ար հես տա կան օ րենսդ րա կան
կար գա վո րում նե րը, ո րոնք ձևա կան բազ մա կու սակ ցա կա նու թյան պայ ման նե -
րում ա մա յաց րել են Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան լանդ շաֆ տը և ա պա հո վել մեկ
կու սակ ցու թյան մի ա հե ծան իշ խա նու թյու նը։ Հե ղի նակն ա ռա ջար կում է օրենս-
դրա կան փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք կոչ ված են նպաս տե լու ի րա կան բազ մա -
կու սակ ցա կան հա մա կար գի կա յաց մա նը։ 

«Կր թու թյա նը և գի տու թյա նը» վե րա բեր ող թե մա նե րին ժո ղո վա ծո ւում ա ռան -
ձին հատ ված է տրա մադր վել, ո րը կար ծում եմ, լի ո վին ար դա րաց վում է այդ
բնա գա վառ նե րում տի րող ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կով։ 
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Այդ մա սին է խո սում Սե րոբ խա չատ րյանն իր « Հա յաս տա նի հան րակր թա կան
բա րե փո խում նե րի կոն ցեպ տո ւալ վեր լու ծու թյան» մեջ, Հա յաս տա նում առ կա
կր թու թյան ճգ նա ժամն ան վա նե լով «էք զիս տեն ցի ալ»։ Բա րե փո խում նե րը ձևա -
կա նո րեն « ներկ րե լու» ար դյուն քում Հա յաս տա նի կր թա կան հա մա կար գում
ձևա վոր վել է եր կա կի օ պե րա ցի ոն հա մա կարգ` բա ցո րոշ-դեկ լա րա տիվ և ի րա -
կան` քո ղարկ ված։ վեր ջինս, ո րն ա ռաջ նորդ վում է ա վան դա կան ար ժեք նե րով,
շատ ա վե լի ազ դե ցիկ է, քան բա ցո րո շը (ա զա տա կա նը)։ Կր թա կան բա րե փո -
խում նե րը չեն հա ջո ղում, քա նի որ դրանց հա տուկ է կար ճա ժամ կետ, ի րա վի -
ճա կային մտա ծո ղու թյու նը, մե խա նիս տա կան բնույ թը, ռե դուկ ցի ո նիզ մը,
կրթու թյան մա կե րե սային ըն կա լու մը։ Ա նհ րա ժեշտ է գի տակ ցել, որ կր թու թյու -
նը բարդ, ար ձա գան քող հա մա կարգ է և հրա ժար վել շտա պո ղա կան` «սպ րին -
տային» մտա ծո ղու թյու նից։ 

Ա տոմ Մխի թա րյա նի վեր լու ծու թյու նը « Բարձ րա գույն կր թու թյան եր րորդ աս տի -
ճա նում ու սում նա ռու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման և ո րա կի ա պա հով -
մա ն մասին» է։ Նշ ված աս տի ճա նի կր թու թյունն ու շնորհ ված գի տա կան աս տի-
 ճան նե րը աշ խար հում ա ռա վել ճա նա չե լի դարձ նե լու հա մար հե ղի նակն ա ռա ջար -
կում է հիմն վել դոկ տո րա կան կր թու թյան զալց բուր գյան սկզ բունք նե րի վրա: 

Մա րի ա Ի. Զաս լավս կա յան « Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար -
գի բա րե փո խում նե րի ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» հոդ վա ծում ու -
շադ րու թյուն է հրա վի րել բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գի զար գաց ման
ան հա մա չա փու թյան վրա։ վեր ջինս հան գեց նում է բա րե փո խում նե րի ֆոր մալ
կող մի գե րա կա յու թյա նը` ի վնաս նրանց բո վան դա կային բաղ կա ցուց չի։ Ար -
դյուն քում կոր չում է կր թա կան բա րե փո խում նե րի ի րա կան հե ռան կա րը: Հե ղի -
նա կը զգու շաց նում է, որ նշ ված մի տում նե րի պահ պան ման դեպ քում հնա րա վոր
է եր կու բա ցա սա կան սցե նար։ Կամ գոր ծըն թա ցը կդառ նա ան կա ռա վա րե լի,
կամ կր թու թյան հա մա կար գը կվե րած վի սխե մա տի կո րեն սահ ման ված ներ -
քին չա փա նիշ նե րի վրա հեն ված կա ռույ ցի` ա ռանց ի նք նա կա տա րե լա գործ -
ման և ար դյու նա վետ զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի:

 Սու րեն Ոս կա նյա նի « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը որ պես գի տու թյուն,
տեխ նո լո գի ա և բիզ նես: Կա ռա վա րու թյան և մի ա վո րում նե րի դե րը ՀՀ ՏՏ ո լոր -
տի զար գաց ման գոր ծում» հոդ վա ծում վեր լու ծու թյան են են թարկ վում պե տու -
թյան դե րը, գոր ծա ռույթ նե րը, նրա ան հրա ժեշտ և ար դյու նա վետ մի ջամ տու թյան
չա փը տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման խթան ման գոր ծում։
խն դի րը դի տարկ վում է գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի, պե տա կան կա ռա -
վար ման հա մա կար գե րի տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թա ցի, ի նչ պես նաև կի րա -
ռա կան տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թա ցի և բիզ նե սի տե սան կյուն նե րից:1

 Թեև հայոց սփյուռ քը ան մի ջա կա նո րեն չի պատ կա նում հա յաս տա նյան ի րո ղու -
թյուն նե րին, նրա ներ կա յու թյու նը չի կա րող չզ գաց վել հայ կա կան կյան քի խոր -
քային վեր լու ծու թյա նը հա վակ նող որ ևէ ձեռ նար կում։ Զար մա նա լի չէ, որ Տա րե- 
գր քի ա ռա ջին հա տո րը եզ րա փա կող եր կու հոդ ված նե րը ներ կա յաց նում են « Հա -



յացք Սփյուռ քից», ը նդ ո րում ա ռա ջին աշ խա տան քի (« Հայ րե նի քի ըն կա լու մը
Սփյուռ քում») հե ղի նակ նե րը` Սո նա Ներ սի սյա նը, լու սի նե Տա նա ջյա նը և Սյու զան -
նա Բար սե ղյա նը հա յաս տան ցի ներ են, ի սկ ե րկ րո րդի նը` Ա նդ րա նիկ Տա գե սե ա -
նը սփյուռ քա հայ է և ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նին նետ ված հա յացք լի բա նա-
 նից։ Ե թե նկա տի ու նե նանք, որ ա ռա ջին տեքստն էլ վեր լու ծում է Հա յաս տա նի
մա սին պատ կե րա ցում նե րը լոս-Ան ջե լե սում, Բեյ րու թում և Թեհ րա նում, կհա մոզ -
վենք, որ պատ կե րը բա վա կա նա չափ ը նդ գր կուն է ստաց վում։ Ըն թեր ցողն ին քը
կխո րա նա ման րա մաս նե րի մեջ։ Ես կսահ մա նափկ վեմ մի այն ար ձա նագ րե լով,
որ սփյուռ քա հա յու թյան ու շադ րու թյան կի զա կե տում շա րու նա կում են մնալ ա վան -
դա կան ազ գային խն դիր նե րը, ո րոնք սեր տո րեն կապ ված են ար տա քին քա ղա -
քա կա նու թյան օ րա կար գի հետ։ Ներ քին քա ղա քա կա նու թյու նը սո վո րա բար
դի տարկ վում է որ պես հա յաս տան ցի նե րի ներ քին գոր ծը, ի սկ քա ղա քա ցի ա կան
ը նդ վզում նե րի դրս ևո րում նե րը հա ճախ հա մար վում են վտան գա վոր` ե րկ րի
ապա կա յու նաց ման կամ ազ գային մի աս նու թյան խախտ ման ա ռու մով։ Միև նույն
ժա մա նակ, հատ կան շա կան է, որ հա յաս տա նյան ի րո ղու թյուն նե րի նույ նա կերպ
պատ կե րա ցում նե րը հա տուկ են այն սփյուռ քա հայե րին, ո րոնք հա ճախ են լի նում
Հա յաս տա նում` ազ գա կան նե րին այ ցե լե լու կամ գոր ծի բե րու մով։ 

Եր կու խոսք որ պես ամ փո փում:

ՀՀՀԿ եր րորդ Տա րեգ րի այս պրա կի նա խա պատ րաս տու թյու նը (հե ղի նակ նե րի
հետ աշ խա տան քը, թարգ մա նու թյուն նե րը և այլն) ա վե լի եր կար տևեց, քան ա -
կն կալ վում է ր։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նրա բո վան դա կու թյա նը ծա նո թա ցող նե րը կա -
րող են հա մոզ վել, որ այն դույզն-ի սկ չի կորց րել իր ար դի ա կա նու թյու նը և
հրա տա պու թյու նը։ լա՞վ է դա, թե՞ վատ։ Մի ան շա նակ պա տաս խան չկա։ Որ -
պես գիտ նա կան կա րող եմ ի նձ բա վա րար ված հա մա րել, բայց որ պես քա ղա -
քա ցի կգե րա դա սե ի, որ գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րի հար ցադ րում նե րից
շա տերն ի րա կա նա ցած լի նե ին, և մենք ա վե լի ա ռա ջըն թաց փու լում գտն վե ինք։ 

Հա մե նայն դեպս, կա րող ե նք հու սալ, որ ժո ղո վա ծո ւում տեղ գտած վեր լու ծա -
կան ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը կա ռու ցո ղա կան քն նար կում կա ռա ջաց նեն
հան րու թյան մեջ և գո նե մա սամբ հաշ վի կառն վեն Հա յաս տա նի հա սա րա կու -
թյան ար դի ա կա նաց ման գոր ծը ստանձ նած նե րի կող մից։

16 17|

Հ
ա

Յ
ա

Ս
Տ

ա
ն

 2
0

18
|

Æð
àÔ

àô
ÂÚ

àô
Ü
Ü
ºð

 º
ì 

Ðº
è²

Ü
Î²

ðÜ
ºð

1 Հասկանալի է, որ ներկայացված չորս հետազոտություններն ընդգրկում են ընդհանուր խնդրի
փոքր մասը։ Նկատի ունենալով կրթության և գիտության բնագավառներում արմա տա կան
բարեփոխումների կարևորությունը և հրատապությունը, ՀՀՀԿ-ը նախաձեռնել է առան ձին
ծրագիր` «Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում. խնդիրներ և հեռանկարներ» թե մա յով,
որի արդյունքների ամփոփումը` իրավիճակի վերլուծության և առաջարկու թյուն նե րի փաթե-
թի ձևով, հրապարակվել է առանձին գրքույկով (Բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրները
Հայաստանում, Հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, 2019)։  





իրողություններ

ՀաՅաՍՏան
armenia

Ա�
հիմնադրույթներ



Ա շՈՏ 
ՈՍ ԿԱ ՆՅԱՆ

 ՀԱՄ ՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՈՒ ՄԻց 
դԵ պԻ ՆՈՐ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ դԱ շԻՆՔ



ՀԱՄ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ ՀՐԱ ՄԱ ՅԱ ԿԱ ՆԸ

 ի տա ժո ղո վին ներ կա յաց վող ե լույ թիս վեր նա գի րը պետք է լի ներ « Համ րու թյան
հաղ թա հար ման հրա մա յա կա նը»։ Ար ձա նագ րու թյունս` ար դի հայ հա սա րա կու -
թյան համ րու թյու նը։ Սա ա բո վյա նա կան մո տիվ է։ Ի մաստն այն է, որ սե փա -
կան կյան քի հե ռան կա րը կորց րած և կրա վո րա կա նու թյան մեջ ը նկմ ված
ժո ղովր դի լե զուն մա հա ցու վտան գի պա հին պետք է վեր ջա պես բաց վի։1

Ին չո՞ւ եմ հա մա րել, որ այդ ձևա կեր պու մը կի րա ռե լի է վեր ջին տա րի նե րին ձևա -
վոր ված հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան նկատ մամբ։ Ե լել եմ նրա նից, որ մեր
հա սա րա կու թյու նը վտանգ ված է, քա նի որ այն է ռո զի այի են թար կող, նրա ներ -
քին և ար տա քին ան վտան գու թյու նը խա թա րող եր ևույթ նե րը հա մա կար գային
բնույթ ու նեն։ Հա մոզ ված եմ ե ղել, որ դրանց հաղ թա հա րու մը հնա րա վոր կլի նի
մի այն այն դեպ քում, ե թե կա րո ղա նանք բա ցո րոշ կեր պով նկա րագ րել և ի մաս -
տա վո րել մեր հան րու թյան հիմ քում ըն կած ի րա կան, թեև ոչ պաշ տո նա կան`
քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան մե խա նիզմ նե րը ։ Այ նինչ, հենց
դրանց մա սին է, որ հա սա րա կու թյու նը հա մա ռո րեն լռում է։ դա չի նշա նա կում,
որ բազ մա թիվ խոս քեր չեն աս վում, հոդ ված ներ չեն գր վում, քա ղա քա կան ճա -
ռեր չեն հն չում։ 

Սա կայն Հա յաս տա նի հան րային գի տակ ցու թյան (նաև գի տա կան հան րու թյան)
մեջ գե րա կայող եր կու հիմ նա կան` «ազ գային-հայ րե նա սի րա կան» և «պսև դո-
ա րևմ տյան» դիս կուրս ներն ի վի ճա կի չեն լու ծել այդ խն դի րը։ Ա վե լին, տպա -
վո րու թյունն այն է, որ դրանք ա վե լի միտ ված են ծած կե լու, քան ա դեկ վատ
ձևով նկա րագ րե լու գո յու թյուն ու նե ցող ի րո ղու թյուն նե րը ։ Ա ռա ջին դիս կուր սը
քիչ է ու շադ րու թյուն դարձ նում հա սա րա կու թյան մեջ ա ռաջ ե կող բազ մա պի սի
սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան խն դիր նե րին։ Այն հիմ նա կա նում կենտ րո նա նում
է « զուտ ազ գային» հիմ նա հար ցե րի վրա, ի սկ շատ դեպ քե րում, որ պես կա նոն,
սահ մա նա փակ վում է պա թե տիկ բա րո յա խո սու թյամբ և մի աս նու թյան կո չե րով։
Ե րկ րոր դը` ձևա կա նո րեն կի րա ռում է ա րևմ տյան հաս կա ցու թային գոր ծի քա -
կազ մը` « ժո ղովր դա վա րու թյուն», « մար դու ի րա վունք ներ», « շու կա յա կան տըն-
տե սու թյուն» և այլն, ո րը բախ վե լով ա րևմ տյա նից ո րա կա պես տար բեր վող
ի րո ղու թյուն նե րի` նույն պես և նույն քան ան բո վան դակ է մնում։ 

Քիչ է օգ նում նաև այս պես կոչ ված « կոնկ րետ»` փաս տա հա վաք գի տա կա նու -
թյան հա վակ նող և սո ցի ո լո գի ա կան «ան կան խա կալ» տվյալ նե րի վրա հեն ված
հե տա զո տու թյու նը։ ցա վոք, ժա մա նա կա կից աշ խար հում կի րա ռա կան սո ցի ո -
լո գի ան ի նք նին գա ղա փա րա կա նաց ված է և ար դեն ի սկ կան խա կալ հար ցա -
դրում նե րի պատ ճա ռով հա ճախ հան դես է գա լիս որ պես « կեղծ գի տակ ցու -
թյուն»։ Ոչ ա դեկ վատ մո տե ցու նե րի թվին է պատ կա նում նաև «ան ցու մային պե -
տու թյան» մո դե լը։ վեր ջինս ել նում է այն են թադ րու թյու նից, որ խորհր դային
Միու  թյան փլու զու մից հե տո ա ռաջ ե կած պե տու թյուն նե րը հա մա տա րած (արագ
կամ դան դաղ) ան ցում են կա տա րում դե պի ժո ղովր դա վա րու թյուն և շու կա յա -
կան տն տե սու թյուն։ Հետ ևա բար, դրանք ան հրա ժեշտ է գնա հա տել այն տե սան -
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կյու նից, թե որ քա նով են վերջիններս հա ջո ղել այդ ան ցման (տ րան զի տի) ըն -
թաց քում։2

վեր ջին թե զի նկատ մամբ իմ թե րա հա վա տու թյու նը ես ար տա հայ տել եմ 2007-ին
գր ված իմ « Հայ ան հա տը և նրա վիր տո ւալ հա սա րա կու թյու նը» հոդ վա ծում, որ -
տեղ ստիպ ված եմ ե ղել ար ձա նագ րել, որ Հա յաս տա նը Եվ րո պա չի գնում ոչ այն
պատ ճա ռով, որ դեռևս չի ա վար տել իր ան ցու մը, այլ ո րով հետև հետ խորհրդային
հայ հա սա րա կու թյան հա մա կար գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը եր կի րը բո լո -
րո վին այլ ո ւղ ղու թյամբ են տա նում։3 

Արևմ տյան գի տա կան շր ջա նակ նե րում այս թն ջու կը շատ ա վե լի վաղ է ախ տո -
րոշ վել։ Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է Թո մաս Քը րո թեր սի դեռևս 2002-ին
գրված «Ան ցու մային հա րա ցույ ցի ա վար տը» հոդ վա ծը,4 ո րում ար ձա նագր վել
է «ան ցու մային» մո տեց ման ա նար դյու նա վե տու թյու նը և ա ռա ջարկ վել հետ -
խորհ դային հա սա րա կու թյուն նե րի նկա րագ րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս հրա -
ժար վել այդ հե տա զո տա կան հա րա ցույ ցից։ Մյուս հայտ նի հար ցադ րու մը
պատ կա նում է Թո մաս Ա մբ րո սի ոյին, ո րն ա ռա ջար կել է նոր մո դել ներ փնտ րել
«ան ցու մային հա րա ցույ ցից ան դին»։5

Նոր հղացք նե րը ի նք նին քիչ չեն` նույն Ա մբ րո սի ոյի « կի սա-կոն սո լի դաց ված
ավ տո րի տա րիզ մից» մինչև Սու րեն Զո լյա նի «է լեկ տո րալ ֆե ո դա լիզ մը»։ Բայց
սրանք էլ ի րենց թե րու թյուն ներն ու նեն։ խնդ րա հա րույցն այս տեղ այն չէ, որ այդ
հղացք նե րը կո ռեկտ չեն, այլ այն, որ դրան ցից շա տե րը, մա նա վանդ ա րև -
մտյան նե րը, սա վառ նող ե ն։ դրանք թռչ նի թռիչ քի բարձ րու թյու նից են նա յում
իրա կա նու թյա նը, քա նի որ նպա տակ ու նեն ը նդ գր կե լու բազ մա թիվ դեպ քեր, և
հենց այդ պատ ճա ռով էլ հա ճախ ա ռան ձին ե րկ րի յու րա հատ կու թյու նը դրան -
ցում լավ չի եր ևում։ 

Ա ռա վել ար դյու նա վետ են թվում մի ջին մա կար դա կի մո դել նե րը, ո րոն ցում տե -
սա կան մո տե ցու մը զու գակց վում է տե ղա կան ի րո ղու թյուն նե րի հե տա զո տու -
թյան` case study-ի հետ։ Այդ տրա մա բա նու թյու նից ել նե լով է, որ նա խա տե սում
է ի ան դրա դառ նալ ար դի հայ հա սա րա կու թյան յու րա հատ կու թյան բա ցո րոշ մա -
նը։ Բայց, քա նի որ թավ շյա հե ղա փո խու թյու նից հե տո հա սա րա կա կան ի րո ղու -
թյուն նե րի ըն կա լու մը Հա յաս տա նում զգա լի ո րեն փոխ վել է, բնա կան է, որ 
ա ռա ջարկ վող վեր լու ծու թյու նը ի րա կա նաց վի տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն -
նե րի հա մա տեքս տում։ 

Հար ցե րը, ո րոնց նա խա տե սում եմ ան դրա դառ նալ ստորև, հետ ևյալն ե ն` ի ՞նչ
է ե ղել մինչև հե ղա փո խու թյու նը, ի ՞նչ տե ղի ու նե ցավ և ի ՞նչ ա պա գա ե նք մենք
ցան կա նում։

 ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԵԶ ՐԵ ՐԸ

 Տե սա կան եզ րե րը, ո րոնք օգ տա կար է ար ծար ծել դր ված հար ցե րին պա տաս -
խա նե լու հա մար, եր կուսն ե ն` « լե գի տի մու թյու նը» և « հա սա րա կա կան պայ մա -



նա գի րը»։ դրանց փոխ կա պակց վա ծու թյու նը ա ռա վել կար ևոր է մեզ հա մար։

 լե գի տի մու թյան հղում նե րը լայ նո րեն տա րած ված են ե ղել հայ հա սա րա կու թյան
մեջ ան կա խու թյան ո ղջ ժա մա նա կաշր ջա նում։ Ը նդ դի մու թյու նը, մատ նան շե լով
ը նտ րա կան ըն թացք նե րի խախ տում նե րը (լ ցո նում նե րից և ը նտ րա կա շառք նե -
րից մինչև թեկ նա ծու նե րի ՀՀ-ո ւմ բնակ վե լու ցեն զի կեղ ծու մը), իշ խա նու թյուն նե -
րին հայ տա րա րել է ոչ լե գի տիմ, ի սկ վեր ջին ներս մշ տա պես հա կա դար ձել են`
դի մե լով «օ րեն քի տա ռին» և պն դե լով, որ ֆոր մալ փաս տաթղ թե րի մա կար դա -
կով ի րենց մոտ ա մեն ի նչ կար գին է։

դժ վար չէ նկա տել, որ այդ պի սի բա նա վե ճում « լե գի տի մու թյան» հաս կա ցու թյու նը
նեն գա փոխ վում է « լե գա լու թյան» հաս կա ցու թյամբ։ Իշ խա նու թյուն նե րի փոր ձե րը`
հիմ նա վո րե լու ի րենց լե գի տի մու թյու նը օ րեն քին « հա մա պա տաս խա նու թյամբ»,
հաշ վի չեն առ նում, որ լե գի տի մու թյու նը « զուտ ի րա վա կան» ֆե նո մեն չէ, այն սո -
ցի ալ-հո գե բա նա կան բնույթ ու նի և կապ ված է նախ և ա ռաջ ժո ղովր դի` գո յու թյուն
ու նե ցող իշ խա նու թյա նը են թարկ վե լու պատ րաս տա կա մու թյան հետ։ Սա է պատ -
ճա ռը, որ լե գի տի մու թյան ֆե նո մե նի բո վան դա կու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է
« հա սա րա կա կան դա շին քի» էլ ա վե լի բարդ եր ևույ թի հետ։ 

Մի ան գա մից ա սենք, որ « հա սա րա կա կան դա շին քի» եր ևույ թը, ո րի մա սին այդ -
քան տպա վո րիչ խո սել են Թո մաս Հոբ սը, ջոն լո կը, Ժան-Ժակ Ռու սոն, ֆոր -
մալ մտա ծո ղու թյան հա մար նույն քան ան հաս կա նա լի է, որ քան լե գի տի մու թյան
հար ցը, քա նի վեր ջի նիս մոտ ան մի ջա պես հարց է ա ռա ջա նում այն մա սին, թե
ե ՞րբ և որ տե՞ղ է կնք վել այդ դա շին քը։ Հաս կա նա լի է, սա կայն, որ ի րա կա նում
խոսքն այս տեղ ոչ թե ձևա կան ի րա վա կան փաս տաթղ թի մա սին է (թեև դա -
շին քը կա րող է հան դես գալ նաև այդ ձևով` դրա դա սա կան օ րի նակն է «Ա զա -
տու թյուն նե րի խար տի ան»6), այլ` հա սա րա կու թյան մեջ տեղ գտած ո րո շա կի,
հա ճախ լռե լյայն հա մա ձայ նու թյան (կոն սեն սու սի)` փո խա դարձ ա կն կա լիք նե -
րի վրա հեն վող որ ևէ կարգ որ պես լե գի տիմ դի տար կե լու վե րա բե րյալ։ Մաքս
վե բերն այդ եր ևույ թը բա ցատ րե լու հա մար օգ տա գոր ծել է գո յու թյուն ու նե ցող
կար գի « վա վե րա կա նու թյան» հաս կա ցու թյու նը (Geltung):7 Ի սկ Ռեյ մոն գոսն
այդ կա պակ ցու թյամբ խո սում է «ան մի ջա կան հա մա ձայ նու թյան» (tacit consent)
կամ « վար կա ծային հա մա ձայ նու թյան» (hypothetical consent) մա սին:8

 ՀՈ ՐԻ ԶՈ ՆԱ ԿԱ՞Ն, ԹԵ՞ Ո ՒՂ ՂԱ ՀԱ ՅԱց

 գի տենք, որ հա սա րա կա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ տար բե րակ վել են դա -
շին քի հո րի զո նա կան (լոկ, Ռուս սո) և ո ւղ ղա հա յաց ձևե րը (Հոբս)։ Եր կու խմ բե -
րին պատ կա նող հե ղի նակ ներն էլ ել նում են նրա նից, որ դա շին քը հաս տատ վում
է հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ նե րի միջև։ Սա կայն ա ռա ջին նե րը գտ նում են,
որ նաև կա ռա վա րու թյան ձևա վո րու մից հե տո ժո ղո վուր դը որ պես կո լեկ տիվ
սուբյեկտ պահ պա նում է իր ի նք նիշ խա նու թյու նը ։ Այս տե սա կե տի հետ ևո ղա -
կան պաշտ պա նը Ժան-Ժակ Ռու սոն է, ո րը հա տուկ շեշ տում է, որ կա ռա վա րու -
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թյան ա ռա ջադ րու մը ի րա կա նաց վում է ոչ թե դա շին քի, այլ օ րեն քի մի ջո ցով։
Կա ռա վա րու թյու նը ի րա վունք չու նի վի ճե լու դրա պայ ման նե րի վերաբերյալ,
նրա խն դի րը օ րեն քին են թարկ վելն է ։9

Հա մա ձայն մյուս տե սա կե տի, ո րն իր ծագ ման ա ռու մով ա ռա ջինն է (Հոբ սի
լևի ա թա նը լույս է տե սել 1651-ին, այ նինչ լո կի և Ռու սոյի հա մա պա տաս խան
գոր ծե րը թվագր ված են 1690-ով և 1762-ով) հա մա րում է, որ «բ նա կան վի ճա -
կի» հաղ թա հա րու մից հե տո ի նք նիշ խա նու թյան գոր ծա ռույ թը ան ցնում է պե -
տու թյան ղե կա վա րին։ պա տա հա կան չէ, որ այս դրույ թը պաշտ պա նող Հոբ սը
ի տար բե րու թյուն հե ղա փո խու թյան ի րա վուն քի ջա տա գով ներ լո կի և Ռու սոյի
ի նք նիշ խա նի դեմ ա պս տամ բու թյունն ան թույ լատ րե լի է հա մա րել։10 Այս տե ղից
հաս կա նա լի է, որ ո ւղ ղա հա յաց հա սա րա կա կան դա շին քը հա տուկ է նաև ավ -
տո րի տար իշ խա նու թյուն նե րին և ա պա հո վում է նրանց կա յու նու թյու նը։ Մե խա -
նիզ մը, ո րով այն գոր ծում է, բա րիք նե րի փո խա նակ ման ա կն հայտ ձև ու նի`
ժո ղո վուր դից վերց վում են նրա ա զա տու թյու նը ե րաշ խա վո րող ո րո շա կի գոր -
ծոն ներ, օ րի նակ` քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը, փո խա րե նը որ ևէ այլ բան է
առա ջարկ վում։ Որ պես կա նոն դա ան վտան գու թյունն ու բա րե կե ցու թյունն ե ն։11

 Հետ խորհր դային տա րած քում, մաս նա վո րա պես Ռու սաս տա նում ձևա վոր ված
ո ւղ ղա հա յաց հա սա րա կա կան դա շին քի մա սին խո սե լիս Ա լեք սանդր Աու զա նը
նշում է բնակ չու թյա նը տր ված ե րաշ խիք նե րի եր կու հիմ նա կան ձև`

սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը (ը նդ հատ վել է Յու կո սի գոր ծի հետ
կապ ված),

 սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք ներ (ը նդ հատ վել է 2005-ին սո ցի ա լա կան ար տո նու -
թյուն նե րի դրա մայ նաց ման հետ ևան քով)։12

Ե րաշ խիք նե րի եր րորդ, գու ցե ա մե նա կար ևոր ձևի` ան վտան գու թյան մա սին
կխո սենք ա վե լի ո ւշ։ 

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ գԸ

 Հաս կա նա լի է, որ ան կախ Հա յաս տա նում, ո րն ավ տո րի տար հա մա կար գի ա կն -
հայտ հատ կա նիշ ներ ու նի, հա սա րա կա կան դա շին քը պետք է լի ներ ո ւղ ղա հա -
յաց։ Բայց փաս տա ցի ո րեն սահ մա նա փա կե լով քա ղա քա կան ա զա տու թյուն նե րը`
այն ի նչ-որ բան պետք է ե րաշ խա վո րեր ։ Ի՞նչ։ Ի հար կե, սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու -
թյուն, նաև` սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյուն, բայց նախ և ա ռաջ` ազ գային
ան վտան գու թյուն պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում։ Ա րդյո՞ք և ո ՞ր չա փով են
պահ պան վել այդ ե րաշ խիք նե րը։ Այս հար ցին պա տաս խա նե լիս ես հեն վում եմ
Ման վել Սարգ սյա նի` Армения: волны политических перемен աշ խա տու թյան
մեջ կա տար ված վեր լու ծու թյան վրա։13

Աշ խա տան քի հիմ նա կան թեզն այն է, որ հետ խորհ դային տա րած քից մի այն



Հա յաս տա նում է տե ղի ու նե ցել դա սա կան ավ տո րի տա րիզ մի հաղ թա հա րում,
ո րի հետ ևան քով ձևա վոր վել է կա ռա վար ման մի հա մա կարգ, ո րը հան րու թյու -
նը բա ժա նել է եր կու ան հա վա սար մա սե րի` ա մե նա զոր նե րի և ան զոր նե րի։ Եթե
ե րկ րում կա Սահ մա նադ րու թյուն և չկա սահ մանդ րա կան կարգ, սո վո րա բար
ա ռա ջա նում է կամ ավ տո րի տա րիզմ, կամ հա սա րա կու թյան ա մե նահ զոր ան -
դամ նե րի միջև պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րի բա ժան ման
մա սին ։ Հա յաս տա նում տե ղի է ու նե ցել ե րկ րոր դը` ա ռաջ է ե կել կա ռա վար ման
օ լի գար խիկ հա մա կարգ, ո րը գոր ծել է մի ան գա մայն հաշ վի առ նե լով Սահ մա -
նադ րու թյան գո յու թյու նը։ Բայց օ րենք ներն օգ տա գործ վել են մեկ ո ւղ ղու թյամբ`
բնակ չու թյա նը կա ռա վա րիչ նե րին են թար կեց նե լու։ Ի րենք` կա ռա վա րիչ նե րը,
են թարկ վել են բո լո րո վին այլ նոր մե րի։ 

Ան ցու մը ավ տո րի տա րիզ մից կա ռա վար ման այդ ձևին կա տար վել է 2003-ին,
ե րբ խորհր դա րան են մտել խո շոր սե փա կա նա տե րե րը, ի սկ նա խա գահ Ռո -
բերտ Քո չա րյա նի ազ դե ցու թյու նը կտ րուկ թու լա ցել է։ Բա ցար ձակ հե ղի նա կու -
թյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում հա յաս տա նյան հա մա կար գը ստա ցել է
պայ մա նագ րային ձև։ Հա րա բե րու թյուն նե րը սկ սել են կար գա վոր վել քա ղա քա -
կան և տն տե սա կան ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րի բա ժան ման մա սին պայ մա նա -
վոր վա ծու թյուն նե րով ։ Տն տե սու թյու նը զար գա ցել է քվո տա նե րի հա մա կար գի
հի ման վրա, կու սակ ցու թյուն նե րի կշի ռը ո րոշ վել է դրանց ա ռաջ նորդ նե րի լծակ -
նե րով ։ Ար տո նյալ նե րի կաս տան` « ֆե ո դալ նե րը» և « կու սակ ցու թյուն նե րը»,
պար տա վո րու թյուն են ստանձ նել հաշ տեց նե լու հա սա րա կու թյու նը իշ խա նու -
թյան հետ` յու րա քան չյուրն իր ո լոր տում։ ձևա կան ա ռու մով, այդ կոնստ րուկ -
ցի ան ար ձա նագր վել է 2003 թ. հու նի սի 11-ի « Քա ղա քա կան կոա լի ցի այի
հու շագ րում»:14

Ու շագ րավ է, որ ը ստ Ա լեք սանդր Աու զա նի,15 նմա նա տիպ փորձ է կա տար վել
նաև Ռու սաս տա նում 2003 թ. աշ նա նը։ ծայր ա ռած քն նար կում նե րի ժա մա նակ
խո շոր բիզ նե սի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ըն դու նել են, որ ի րենց պրոբ լե մը ոչ թե
պե տու թյան ղե կա վա րի հետ է, այլ բնակ չու թյան։ Քն նարկ վել են սո ցի ա լա կան
ար դա րու թյունն ա պա հո վող կոմ պեն սա ցի ոն մե խա նիզմ նե րի տար բեր ե ղա -
նակ ներ։ խոս քը գնա լիս է ե ղել մի քա նի խո շոր բա րե գոր ծա կան ֆոն դե րի
ստեղծ ման և նոր սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու մա սին,
ո րի վե րահս կո ղու թյա նը մաս նակ ցե լիս լի նե ին նաև հա սա րա կա կան կազ մա -
կեր պու թյուն նե րը։ Սա կայն այդ դա շին քը չի կա յա ցել, քա նի որ նա խա գա հը
որո շել է ան ձամբ տնօ րի նել բո լոր լծակ նե րը, և բնակ չու թյու նը պաշտ պա նել է
այդ ո րո շու մը։ Սրա ար դյու նում ա ռաջ ե կած հա սա րա կա կան կար գը ա ռա վել
նույ նա կերպ նկա րագր վում է Սի մոն Կոր դոնս կու ա ռա ջար կած « դա սային հա -
սա րա կու թյան» մո դե լով։16

Բայց Հա յաս տա նում դա սա կան ձևով նկա տի ա ռն ված ավ տո րի տա րիզ մը
պար տու թյուն է կրել։ Եվ քա նի որ հա սա րա կու թյան նկատ մամբ լռե լյայն պայ -
մա նա վոր վա ծու թյամբ վերց ված որ ևէ պար տա վո րու թյուն չի կա տար վել, օ լի -
գար խիկ կաս տայի մեջ ըն դուն ված օ րենք նե րը պար զա պես տա րած վել են ողջ
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հա սա րա կու թյան վրա։ Իշ խա նու թյու նը ձեռք է բե րել իր կյան քը, հա սա րա կու -
թյու նը` ի րե նը։ Քրե ա-օ լի գար խիկ հա մա կար գի վերջ նա կան ձևա վո րու մը տե -
ղի է ու նե ցել այն ժա մա նակ, ե րբ ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րի վե րա բաշ խու մը
դար ձել է ան հնա րին ա ռանց ոչ պաշ տո նա կան` « թիկ նա զո րային» կամ պար -
զա պես քրե ա կան, ու ժային կա ռույց նե րի ներգ րավ ման։

 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ դԱ շԻՆ ՔԸ Եվ Օ լԻ գԱՐ խԻ ԱՆ

 Հար ցը, ո րը ծա գում է այս վեր լու ծու թյան ար դյուն քում, հետ ևյալն է` ի սկ ի նչ -
պե՞ս են Հա յաս տա նում ձևա վոր ված այս յու րա հա տուկ հա մա կար գում դրս ևոր -
վել հա սա րա կա կան դա շին քի գոր ծա ռույթ նե րը։

 Նախ ա կն հայտ է, որ քրե ա-օ լի գար խիկ հա մա կար գը, ո րը միտ ված է ա մե նա -
տար բեր ձևե րով քա ղա քա ցի նե րի ստր կաց մա նը, չի կա րող սո ցի ա լա կան ե րաշ -
խիք ներ տալ իր քա ղա քա ցի նե րին։ դա չի նշա նա կում, որ նման հա սա րա կու թյան
մեջ տն տե սա կան աճ տե ղի չի ու նե նում։ խն դիրն այն է, որ տն տե սա կան ա ճը
որ ևէ ազ դե ցու թյուն չի ու նե նում լայն զանգ ված նե րի բա րե կե ցու թյան վրա։ 

Ոչ պա կաս բար դու թյուն ներ է ա ռաջ բե րում սե փա կա նու թյան խն դի րը։ Այս տեղ
ան հրա ժեշտ է հի շել, որ խո շոր սե փա կա նա տե րե րի նկատ մամբ բնակ չու թյան
մեջ ձևա վոր ված վե րա բեր մուն քը ե ղել և մնում է բա ցա սա կան։ դա բա ցատր -
վում է հա սա րա կու թյան մեջ լայ նո րեն տա րած ված հա մոզ մուն քով, որ ստեղծ -
ված պայ ման նե րում շո շա փե լի հարս տու թյուն ձեռք բե րե լու ազ նիվ ձևերն ի
սկզ բա նե բա ցառ ված ե ն։ Սա կայն նշ ված բա րո յա կան մթ նո լոր տը կա րող էր
մի այն ֆո նային նշա նա կու թյուն ու նե նալ։ Հաս կա նա լի է, որ զանգ ված նե րի վե -
րա բեր մուն քը որ ևէ կերպ չէր ազ դե լու այս կամ այն մե ծա հա րուս տի կա րո ղու -
թյան չա փի վրա։ շատ ա վե լի կար ևոր էր այն հան գա ման քը, որ մաս նա վոր
սե փա կա նու թյու նը պաշտ պան ված չէր նաև կաս տայի ներ սում, քա նի որ այս -
տեղ ա նընդ հատ ըն թա նում էր սե փա կա նու թյան ու ժային վե րա բաշ խում։

Այս պի սով, հա սա րա կա կան դա շին քի են թադ րյալ գոր ծա ռույթ նե րից մնում է մի -
այն մե կը` ե րկ րի տա րած քային ան ձեռնմ խե լի ու թյան պաշտ պա նու թյու նը։ Եվ
ի զուր չէ, որ եր կար տա րի ներ ազ գայ նա կան դե մա գո գի ան դառ նում է մի ակ պե -
տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը, ի սկ ան վտան գու թյան փաս տար կը` հիմ նա -
կան զեն քը` սո ցի ա լա կան դժ գո հու թյան որ ևէ դրս ևոր ման դեմ պայ քա րում։17

Ապ րի լյան պա տե րազ մը ցրում է այդ վեր ջին պատ րան քը։ 

Եզ րա կա ցու թյու նը, ո րը ստիպ ված ե նք ա նել, հետ ևյալն է` քրե ա-օ լի գար խիկ հա -
մա կար գի գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում Հա յաս տա նում վե րա ցել է հա սա րա կա -
կան դա շին քի ա մեն մի նշույլ` ի նչ պես հո րի զո նա կան, այն պես էլ ո ւղ ղա հա յաց։ 

Օ լի գար խիկ ռե ժի մի դեմ պայ քա րի պատ մու թյու նը` սկ սած 2008-ի դեպ քե րից
շա րու նակ ված ե րի տա սար դա կան քա ղա քա ցի ա կան բո ղոք նե րի շա րա նով և
վեր ջաց րած  Սաս նա ծռե րի կա տա ղի ը նդ վզու մով, խո սակ ցու թյան ա ռան ձին
թե մա է։ Բա վա րար վեմ դրանց ոչ լրիվ թվար կու մով` Ու սա նո ղա կան այ գու



պաշտ պա նու թյուն, Մաշ տո ցի պու րակ (2012), Թե ղու տի բնա պահ պա նա կան
շար ժում, 100 դրամ (2013), Հա նուն գի տու թյան ֆի նան սա վոր ման, դեմ եմ!
(2013), Է լեկտ րիկ Եր ևան ..., հպան ցիկ մատ նան շե լով մի այն ծ ռե րի գոր ծո ղու -
թյան ա ռաջ բե րած հան րային տրա մադ րու թյուն նե րը: Ա վե լի քան հատ կան շա -
կան էր, որ հայ կա կան հա սա րա կու թյու նը, ո րը միշտ աչ քի է ըն կել իր չա  փա-
 վո րու թյամբ և զուսպ զգու շա վո րու թյամբ, ե թե չար դա րաց րեց, ա պա «ըմբռ նու -
մով մո տե ցավ»  Սաս նա ծռեր խմ բա վոր ման զին ված, փաս տո րեն` ա հա բեկ -
չա կան, գոր ծո ղու թյա նը: փաս տար կը մի ակն է ր` Ե լք չկաˊ։

ԻՆ չՈ՞Ւ ՀԱՂ ԹԵց ԹԱվ շՅԱ ՀԵ ՂԱ փՈ խՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

Ելքն, այ նո ւա մե նայ նիվ գտն վեց։ Թավ շյա հե ղա փո խու թյա նը հա ջող վեց ցան -
ցային գոր ծո ղու թյուն նե րով տե սա նե լի դարձ նել այն պարզ ի րո ղու թյու նը, ո րի
զգա ցո ղու թյու նը վա ղուց առ կա էր հա սա րա կու թյան մեջ` հա սա րա կա կան դա -
շին քի չգո յու թյան պայ ման նե րում ՀՀ բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը չէր
տես նում ոչ մի փաս տարկ տի րող ռե ժի մին են թարկ վե լու օգ տին։ Մա նա վանդ
որ, փաս տո րեն, իշ խող ռե ժիմն ի նքն էլ ներ քի նից չէր հա վա տում սե փա կան լե -
գի տի մու թյա նը։ Ստեղծ վել էր պա րա դոք սալ վի ճակ, ո րը հաս կա նա լու հա մար
օգ տա կար է հի շել Մաքս վե բե րի միտքն այն մա սին, որ լե գի տիմ կար գը սո վո -
րա բար պահ պա նում է իր վա վե րա կա նու թյու նը նաև այն խախ տո ղի հա մար։
Այս պես, օ րի նակ, գո ղը գի տակ ցում է, որ մե ղան չում է վա վեր կար գի դեմ, նա
պար զա պես հույս ու նի, որ կխու սա փի պա տի ժից։18 Այ նինչ, Հա յաս տա նում ձևա -
վոր ված ռե ժիմն ա ռանձ նա պես չէր էլ փոր ձում քո ղար կել իր ար տաի րա վա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րը, քա նի որ չէր ա կն կա լում, որ ի րեն հա վատում ե ն։ Նա ել -
նում էր նրա նից, որ « բո լորն ա մեն ի նչ գի տեն», բայց ո չինչ ա նել չեն կա րող, քա -
նի որ «ի րենց դեմ խաղ չկա»։

Մ. վե բե րի մյուս թե զը, որ կար ևոր է այս հա մա տեքս տում, վե րա բեր ում է լե գի տիմ
կար գի վա վե րա կա նու թյան եր կու աղ բյուր նե րին` « բար քե րին» և «ի րա վուն քին»։
Բար քե րի նկատ մամբ ո տնձ գու թյան դեպ քում գոր ծում է « բոյ կո տը», ի րա վուն քի
խախտ ման պա րա գա յում գոր ծի է դր վում ճնշ ման պե տա կան ա պա րա տը։ Բայց
ու շագ րավ է, որ վե բե րը խո սում է նաև մի ջան կյալ ձևի մա սին: Ո տնձ գու թյու նը
կոն վեն ցի այի (« հան րային բար քե րի») նկատ մամբ, հա ճախ հան րու թյան ան դամ -
նե րի սո ցի ա լա կան բոյ կո տի գե րազ դե ցիկ և զգա յուն հետ ևանք նե րի շնոր հիվ ա -
վե լի ու ժեղ է պատժ վում, քան դա հնա րա վոր կլի ներ ի րա վա կան պար տադ րան քի
պա րա գա յում։19 Ա պա`Որ ևէ կար գի կոն վեն ցի ո նալ ե րաշ խի քից ի րա վա կան ե րաշ -
խի քին ան ցնե լու սահ մա նային դեպ քը ծի սա կա նաց ված (förmlich), սպառ նա լից
և կազ մա կերպ ված բոյ կո տի կի րա ռու թյունն է ։20

Այժմ ար դեն, հե տին թվով վեր լու ծե լով կա տար վա ծը, կա րող ե նք ար ձա նագ րել,
որ հայ կա կան հե ղա փո խու թյան « զանգ վա ծային ան հնա զան դու թյու նը» կազ -
մա կերպ ված բոյ կո տի դա սա կան դրս ևո րում է ր։ 
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ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ դԱ շԻՆ ՔԻ վԵ ՐԱ ԿԱՆգՆ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ 

Ար ձա նագ րենք նաև հետ ևյա լը. ե թե 2018-ի ապ րի լյան ի րա դար ձու թյուն ներն
իս կա պես հա վակ նում են հե ղա փու թյուն լի նե լու, ա պա դրանց մաս նա կից նե րը
պետք է կա րո ղա նան վե րա կանգ նել հա սա րա կու թյան ա տաղ ձը հան դի սա ցող
քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գի րը ։ Ընդ այդմ, ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ
մի քա նի հան գա մանք. 

ա) դա շին քը, որ քան էլ դա ցան կա լի լի ներ, չի կա րող լի նել մի այն հո րի զո նա -
կան, ար դեն ի սկ այն պատ ճա ռով, որ հայ կա կան հա սա րա կու թյունն իր բնույ -
թով հակ ված է լու ծում ներ ա կն կա լել ա ռաջ նոր դից: Այդ մա սին է վկա յում նաև
ներ կայիս վար չա պե տի գեր բարձր վար կը։ Ու րեմն, այն պետք է ունե նա նաև
ո ւղ ղա հա յաց հա մա ձայ նու թյան տար րեր։ 

բ) Կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րը ի նք նին վերց րած ահ ռե լի և հն չեղ խն դիր լի նե -
լով հան դերձ, նոր հան րային պայ մա նա գիր ձևա վո րող կոն սեն սուս ստեղ -
ծել չի կա րող։

գ) Նոր դա շին քը պետք է ար տա հայ տի հա սա րա կու թյան մեծ մա սի սպա սե լիք նե -
րը, ո րոնք ա կն հայ տո րեն կապ ված են ար դա րու թյան վե րա կանգն ման հետ։
վեր ջինս վե րա բեր ում է ոչ մի այն ան ցյա լի տրավ մա տիկ ի րա դար ձու թյուն նե րի
(նախ և ա ռաջ հոկ տեմ բե րի 27-ի և մար տի 1-ի), բայց նաև բազ մա թիվ տն տե -
սա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը և մե ղա վոր նե րի պատ ժին։
Բնա կան է, որ հա սա րա կու թյան լայն խա վե րը այդ գոր ծըն թաց նե րից նաև ո րո -
շա կի նյու թա կան փոխ հա տու ցում են ա կն կա լում։ 

դ) փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե րը չպետք է ձևա վոր վեն « հարս տա հա րող -
նե րի հարս տա հար ման» բոլշ ևի կյան մո դե լով։ Հան րային կոն սեն սու սը պետք
է ըն դու նե լի լի նի նաև բիզ նե սի հա մար։ Այ սինքն, պետք է հա մա տեղ վեն
երաշ խիք նե րը ի նչ պես սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյան, այն պես էլ սո -
ցի ա լա կան ի րա վունք նե րի հետ կապ ված։ 

ե) դա կա րող է ի րա կա նաց վել ան ցու մային ար դա րա դա տու թյան շր ջա նակ նե րում
մշակ ված կոմ պեն սա ցի ոն մե խա նիզմ նե րի օգ տա գործ ման (օ րի նակ` նախ կին
օ լի գարխ նե րի պար տա դիր մու ծում նե րից ձևա վոր վող սո ցի ա լա կան ֆոն դե րի
ստեղծ ման) մի ջո ցով։ Ը նդ այդմ, խոս քը հա սա րա կու թյա նը « լա վու թյուն ա նե -
լու», մարդ կան ցից գո ղաց վա ծի կա մա յա կան` մեծ կամ փոքր մա սը մարդ կանց
կամ պե տու թյա նը « մե ծա հո գա բար նվի րե լու» մա սին չէ։ Նման գոր ծըն թա ցը
չէր տար բեր վի նախ կին հա մա կար գում ըն դուն ված ձևից` ի րեն հատ կաց ված
մե նաշ նոր հից գեր շա հույթ ստա ցող մե ծա հա րուս տը պե տու թյան ղե կա վա րի
հրա հան գով « մուծ վում է»` ի նչ-ի նչ հան րային խն դիր ներ ոչ ֆոր մալ ճա նա պար -
հով լու ծե լու հա մար։ դրույ քա չա փե րը պետք է ո րոշ ված լի նեն օ րեն քով, ի սկ
ստեղծ ված ֆոն դե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյու նը պետք է հա մա պա տաս -
խա նի դրանց կա նո նադ րու թյա նը, լի նի թա փան ցիկ և վե րահսկ վող։ 

զ) Ա վե լի ը նդ հա նուր ի մաս տով, ըն դու նե լի է Ա. Աու զա նի գա ղա փարն այն մա -



սին, որ « բո լո րի հա մար չէ, որ սե փա կա նու թյու նը մե ծա գույն նպա տակ է։
Մար դիկ ձգ տում են տար բեր ի րա վունք նե րի` ա ռողջ կեն սա կերպ, ե րե խա -
նե րի կր թու թյուն, հար գա լից հա րա բե րու թյուն ներ։ խո շոր բիզ նե սը, ի սկըզ -
բա նե, հակ ված չէ հար գե լու բնակ չու թյան ի րա վունք նե րը։ լու ծումն այն է, որ
նա ստիպ ված լի նի հար գել դրանք։ խոս քը ներդ րում նե րի մա սին է, ո րոնք
հն արա վո րու թյուն կտան հաս նել ո րո շա կի ստան դարտ նե րի»։21

է) Հաս կա նա լի է, որ բիզ նե սի սո ցի ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը չի կա րող
պայ մա նա վոր վել մի այն ան ցու մային ար դա րա դա տու թյան ժա մա նա կա վոր
նոր մե րով։ Այն են թադ րում է լայն գոր ծա րար շր ջա նակ նե րի շա րու նա կա կան
մաս նակ ցու թյուն հան րու թյանն ան հանգս տաց նող խն դիր նե րի լուծ մա նը։
Նման գոր ծու նե ու թյու նը հնա րա վոր չի լի նի ի րա կա նաց նել ա ռանց օ րենսդ րա -
կան դաշ տում կա տար վող փո փո խու թյու նե րի, ո րոնք հար կային ար տո նու -
թյուն ներ կհաս տա տեն բա րե գոր ծու թյանն ո ւղղ ված մի ջոց նե րի հա մար։ 

Այս և նման ճա նա պարհ նե րով է հնա րա վոր հա սա րա կու թյան վե րագտն ված
հու զա կան հա մե րաշ խու թյու նը բարձ րաց նել ի նս տի տու ցի ո նալ մա կար դա կի և
ա պա հո վել նոր կա ռա վա րու թյան եր կա րա ժամ կետ լե գի տի մու թյու նը։

ՀՈ ՐԻ ԶՈ ՆԱ ԿԱՆ դԱ շԻՆ ՔԸ ՈՐ պԵՍ ՆպԱ ՏԱԿ

 Թավ շյա հե ղա փո խու թյու նը հա սա րա կու թյա նը վե րա դարձ րեց հույ սը սե փա կան
ա պա գայի նկատ մամբ։ Սպա սում նե րը մեծ են, բայց մեծ են նաև վտանգ նե րը։ 

1. Հետ հե ղա փո խա կան էյ ֆո րի այի պայ ման նե րում լի ո վին հաս կա նա լի է  Քա  -
ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր կու սակ ցու թյան ջախ ջա խիչ հաղ թա նակն ընտ -
րու թյուն նե րում և նրա գե րա կա դիր քը նո րըն տիր խորհր դա րա նում։ Այդ հե -
ռան կա րից ան հանգս տա ցած քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և վեր լու ծա բան նե րի
կո չե րը` հե տաձ գել ը նտ րու թյուն նե րը մինչև նոր կու սակ ցա կան հա մա կար գի
ձևա վո րու մը Հա յաս տա նում, թեև հաս կա նա լի, բայց ոչ բա վա կա նա չափ ի րա -
տե սա կան է ին։ Կու սակ ցա կան լանդ շաֆ տը ե րկ րում այն աս տի ճան էր քայ -
քայ ված և ա մա յա ցած, որ լրա ցու ցիչ մի քա նի ա մի սը քիչ բան կա րող էր
ո րո շել։ Բայց դա նշա նա կում է, որ քա ղա քա կան նոր ու ժե րից և հա սա րա կա -
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից շա տե րը դեռ նոր են ոտ քի կանգ նե լու ա ռա ջի -
կա տա րի նե րին ար տա խորհր դա րա նա կան գոր ծու նե ու թյան պայ ման նե րում։
Ի վի ճա կի կլի նե՞ն ա րդյոք այ սօր վա խորհր դա րա նա կան ու ժե րը մի կող մից`
նպաս տել կու սակ ցա կան-հան րային դաշ տի նո րոգ ման գոր ծըն թաց նե րին,
մյու սից` այն պես հա մա գոր ծակ ցել կա ռա վա րու թյան հետ, որ կանխ վի նոր,
այս ան գամ « հե ղա փո խա կան» ավ տո րի տա րիզ մի վտան գը։

2. Թավ շյա հե ղա փո խու թյու նը ե րի տա սար դու թյան հե ղա փո խու թյունն է ր։ դրա -
նում էր նրա ու ժը, բայց այս տեղ է նաև նրա թու լու թյու նը։ Եվ խոս քը ոչ մի այն
օր վա կա ռա վա րու թյան մեջ փոր ձա ռու կադ րե րի պա կա սի մա սին է, այլև նոր
բա ժա նա րար գծե րի ստեղծ ման վտան գի, ո րոնց պատ ճա ռով հե ղա փո խու -
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թյանն ի րենց մաս նակ ցու թյու նը բե րած մի ջին և ա վագ սերն դի ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րը կա րող են ան տես վել և մե կու սաց վել ը նդ հա նուր գոր ծըն թաց նե րից։ 

3. Այ սօր ար դեն ա կն հայտ է, որ նոր կա ռա վա րու թյան տն տե սա կան քա ղա քա -
կա նու թյան հա մար պա տաս խա նա տու գոր ծիչ նե րի հա յացք ներն ար մա տա -
կան ա զա տա կան ե ն։ Սույն հոդ վածն այն տե ղը չէ, ո ւր կա րող է քնն վել դրանց
ար դյու նա վե տու թյու նը։ Բայց ի մաստ ու նի հի շեց նել, որ թավ շյա հե ղա փո խու -
թյան շար ժիչ ու ժե րից մե կը ե ղել է ա նա պա հով խա վե րի ը նդ վզու մը գնա լով
ա հագ նա ցող տն տե սա կան բևե ռաց ման դեմ։ Բարձր լե գի տի մու թյու նը, ո րն
այ սօր ու նի կա ռա վա րու թյու նը, նվաճ վել է նախ կին հա մա կար գի դեմ պայ քա -
րի շնոր հիվ։ Այն չի վե րա բեր ում տն տե սա կան զար գաց ման ռազ մա վա րու -
թյա նը, քա նի որ վեր ջի նիս այ լընտ րան քային` ա զա տա կան և սո ցի ա լա կան
մո դել նե րը հան րային մր ցակ ցու թյան մեջ չեն դր վել ի նչ պես հե ղա փո խու թյան
օ րե րին, այն պես էլ խորհր դա րա նա կան ը նտ րա պայ քա րի ըն թաց քում։ Նոր
կա ռա վա րու թյու նը պետք է նկա տի ու նե նա, որ իր որ դեգ րած թե զը` տն տե -
սա կան գոր ծըն թաց նե րին պե տու թյան նվա զա գույն մաս նակ ցու թյան վե րա -
բե րյալ, հղի է ան կան խա տե սե լի սո ցի ա լա կան ցն ցում նե րով։ 

4. վե րը նշ վեց, որ 2018-ի թավ շյա հե ղա փո խու թյունն իշ խա նու թյուն նե րի դեմ
մի ակ սո ցի ա լա կան ը նդ վզումն էր, ո րի ըն թաց քում «անվ տան գու թյան փաս -
տար կի» կի րա ռու թյու նը վեր ջին նե րիս կող մից ար դյունք չի տվել։ Այն չէր էլ
կա րող ար դյունք տալ, քա նի որ դժ գո հու թյունն ան վտան գու թյան ա պա հով -
ման մա կար դա կից նախ կին կա ռա վա րու թյու նը սա սա նած հիմ նա կան գոր -
ծոն նե րից է ր։ փո խա րե նը, հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նում ար տա քին քա -
ղա քա կա նու թյա նը վե րա բեր ող լծակ նե րը նախ կին իշ խա նու թյան ներ կա յա -
ցու ցիչ ներն օգ տա գոր ծում են ա մե նայն ին տեն սի վու թյամբ` հա ճախ չխնայե -
լով ո ղջ ե րկ րի մի ջազ գային վար կը։ Ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հետ
կապ ված օ րա կար գի ծայ րա հեղ բար դու թյու նը մնում է նոր կա ռա վա րու թյան
դժ վա րին մար տահ րա վեր նե րից մե կը։

 վե րը ներ կա յաց ված մտա հո գու թյուն նե րի թվար կումն ան շուշտ կա մա յա կա նու -
թյան տարր է պա րու նա կում։ ցան կու թյան դեպ քում, այն կա րե լի է շա րու նա կել,
կր ճա տել կամ փո խա րի նել խն դիր նե րի մեկ այլ, ոչ պա կաս է ա կան ցու ցա կով։
Մի այն ա պա գան ցույց կտա, թե որ քա նով իշ խա նու թյան ե կած հե ղա փո խա -
կան ու ժերն ի վի ճա կի կլի նեն դի մա կայել այդ մար տահ րա վեր նե րին։ Սա կայն
կար ևոր է հի շել, որ հե ղա փո խու թյան գու ցե կար ևո րա գույն ար դյուն քը հան -
րային ակ տի վու թյան հա մար ճա նա պարհ հար թելն է ր։ Թվարկ ված և բազ մա -
թիվ այլ խն դիր նե րի լուծ ման հա ջո ղու թյու նը ոչ մի այն կա ռա վա րու թյու նից է
կախ ված, այլև ո ղջ հա սա րա կու թյու նից։ վեր ջինս ե զա կի հնա րա վո րու թյուն է
ստա ցել` մտ քում ու նե նալ Ռու սոյի խոսքն այն մա սին, որ կա ռա վա րու թյան ձևա -
վո րու մից հե տո էլ ժո ղո վուրդն է մնում մի ակ ի նք նիշ խա նը, և ե ռան դուն քայ լեր
ձեռ նար կել հա սա րա կա կան դա շին քի ՀՈ ՐԻ ԶՈ ՆԱ ԿԱՆ տար բե րա կի ձևա վոր -
ման ո ւղ ղու թյամբ։
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ՍԱՐգ ՍՅԱՆ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ-ՔԱ ՂԱ  ՔԱ ԿԱ Ն
Ի ՐԱ վԻ ճԱ ԿԻ 
դԻ ՆԱ ՄԻ ԿԱՆ



 եր ջին ա միս նե րին ա նընդ հատ փոր ձում ե նք հաս կա նալ, թե ի նչ պետք է ա նենք,
խո սում ե նք ար դա րու թյու նից, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյու նից, սո ցի ա լա կան
հա մե րաշ խու թյու նից և ը նդ հան րա պես նրա նից, թե ի նչ է կա տար վել Հա յաս -
տա նում։ Հի մա նա կան հար ցը հետ ևյալն է. այն, ին չը կո չում ե նք հե ղա փո խու -
թյուն կամ հե ղաշր ջում, ի ՞նչ է սա ի րա կա նում։ Ի ՞նչ է ի րա կա նում կա տար վել
Հա յաս տա նում։ 

Ե թե վերց նում ե նք կոնկ րետ սխե մա ներ, օ րի նակ` Հա յաս տա նում տե ղի ու նե -
ցած դեպ քե րը դի տար կում Ա րևմ տյան մո տե ցում նե րից, պետք է տես նենք, թե
ե ղել է ա րդյո՞ք Հա յաս տա նում հա մա կար գա փո խու թյուն` ի նս տի տու ցի ո նալ փո -
փո խու թյուն, թե ո չ։ Ե թե ե ղել է, ա պա սա հե ղա փո խու թյուն է կամ գո նե հե ղա -
փո խու թյան սկիզբ է։ Ե թե չի ե ղել, ա պա կա րե լի է այն բնու թագ րել որ պես
բունտ։ Մյուս կող մից`  կար ևոր է հաս կա նալ, թե մինչ այդ ե ղել է ա րդյո՞ք Հա -
յաս տա նում հա մա կարգ և ա րդյո՞ք այն փոխ վել է։ 

 Հա յաս տա նում, ի նչ պես շա տերն են պն դում, գո յու թյուն ու ներ քրե ա-օ լի գար -
խիկ հա մա կարգ։ Ա րդյո՞ք այդ հա մա կար գը կա րող ե նք հա մա րել պե տա կան
հա մա կարգ, թե ո չ։ Այս հար ցին շատ տար բեր մո տե ցում ներ կան։ Ես կար ծում
եմ, որ քրե ա-օ լի գար խիկ հա մա կար գը պե տա կան հա մա կարգ է։ Ին չո՞ւ։

 Ղա րա բա ղյան շարժ ման տա րի նե րին, 1988-ից սկ սած, Հա յաս տա նում հայ տա -
րար վել էր, որ նպա տակ կա ստեղ ծել ի րա վա կան պե տու թյուն: Սա հե տա գա յում
ամ րագր վեց սահ մա նադ րու թյամբ. ձևա կա նո րեն ըն դուն վե ցին այն ար ժեք նե րը,
ձևա վոր վե ցին այն ի նս տի տուտ նե րը, ո րոնք պետք է բե րե ին այդ պե տու թյան
ստեղծ մա նը։ Սա կայն այդ ի նս տի տուտ նե րը, ի նչ պես կա րե լի է հա սա կա նալ, չեն
կա յա ցել: Հենց1995 թ. նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րով ը նտ րու թյան ի նս տի -
տու տը տա պալ վել է, տե ղի է ու նե ցել մի բան, ո րը կոչ վում է իշ խա նու թյան յու րա -
ցում, իշ խա նու թյան ու զուր պա ցի ա։ Ո րո շա կի խմ բի կող մից այդ ու զուր պա ցի ան
պետք է բե րեր դա տա կան հա մա կար գի պա րա լի զաց ման, ո րով հետև կա տար -
վել էր պե տա կան հան ցա գոր ծու թյուն: Ը ստ 1995 թվա կա նին ըն դուն ված սահ -
մա նադ րու թյան, ու զուր պա ցի ան պե տա կան հան ցա գոր ծու թյուն է, և պարզ է, որ
հան ցա գործ նե րը ան մի ջա պես պետք է վե րաց նե ին դա տա կան հա մա կար գը։
դրա նով տա պալ վեց ե րկ րորդ` ար դա րա դա տու թյան ի նս տի տու տը։ Հե տա գա -
յում պետք է ստեղծ վեր ու զուր պաց ված իշ խա նու թյան ի նչ-որ ո րակ։

 Հա յաս տա նում սա տե ղի է ու նե ցել մի քա նի փու լով։ Քա նի որ պա տե րազ մով
սկ սե ցինք կա ռու ցել պե տու թյու նը, իշ խա նու թյան ե կավ պա տե րազ մի ըն թաց -
քում ստեղծ ված այս պես կոչ ված ռազ մա կան օ լի գար խի ան։ 

1996 թ. ս տեղծ վեց Ե րկ րա պահ կա մա վո րա կան նե րի մի ու թյու նը, ո րը կարճ ժա մա -
նակ ան ց քա ղա քա կա նաց վեց, ի նչ պես նաև յու րաց վեց բո լո րո վին այլ մարդ կանց
կող մից ստեղծ ված Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը: Ռազ մա կան
օ լի գար խի ան մտավ այս եր կու կա ռույց նե րի մեջ: 1998 թ. ո րո շա կի մա նի պու լյա -
ցի ա նե րով ռազ մա կան օ լի գար խի ան իշ խա նու թյան ե կավ Հան րա պե տա կան կու -
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սակ ցու թյան տես քով։ 1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27-ի դեպ քե րով այն գլ խատ վեց ու
կորց րեց իր ազ դե ցու թյու նը: Հենց այդ ժա մա նակ էլ դր վե ցին քրե ա-օ լի գար խիկ հա -
մա կար գի հիմ քե րը, և այն որ պես հա մա կարգ բյու րե ղա ցավ 2003 թ.։ 

Այդ տա րի նե րին գոր ծող ՀՀ նա խա գահ Ռո բերտ Քո չա րյա նը, ո րը ներ կա յաց նում
էր ռազ մա կան օ լի գար խի ան, ե րկ րորդ ան գամ փոր ձե լով ը նտր վել ՀՀ նա խա -
գահ` տա պալ վեց ը նտ րու թյուն նե րի ա ռա ջին փու լում: ձա խո ղու մից հե տո նա
հա վա քեց բո լոր խո շոր սե փա կա նա տե րե րին և եր կի րը նրանց հանձ նե լով` վեր -
ջին նե րիս կող մից ստա ցավ ի րեն պաշտ պա նե լու ե րաշ խիք: Ը նտ րու թյուն նե րը
կեղ ծե լով` Քո չա րյա նը մնաց իշ խա նու թյան, ի սկ խո շոր սե փա կա նա տե րե րը
մտան Ազ գային ժո ղով` հայ տա րա րե լով, որ ստեղ ծում են քա ղա քա կան կոա լի -
ցի ա և նոր քա ղա քա կան մշա կույթ։ Նրանց ստեղ ծած քա ղա քա կան կոա լի ցի ան
այն էր, ի նչ մենք ան վա նում ե նք քրե ա կան օ լի գար խի ա։ Այն ե ղել է քա ղա քա կան
և տն տե սա կան ո լորտ նե րի բա ժան ման պայ մա նա գիր` քա ղա քա կա նը ձևա կեր -
պել են հռ չա կագ րի մեջ, օ րի նա կան տեսք են տվել, մինչ դեռ տն տե սա կան և ի -
րա կան իշ խա նա կան բա ժա նու մը բա նա վոր է ր։ Այդ կոա լի ցի ոն պայ մա նա գիրն
էլ իր հեր թին ստեղ ծել է քրե ա-օ լի գար խիկ հա մա կարգ։ Այն քրե ա կան է կոչ վում
ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ ա նօ րի նա կան է. իր բնույ թով այն պայ մա նագ րային
օ լի գար խի ա է։ Ի դեպ, կան տար բեր օ լի գար խի ա ներ. կա օ րի նակ` կլա նային օ -
լի գար խի ա, ե րբ հա մա կար գը կա ռուց ված է մեկ ավ տո րի տար ան ձի շուրջ։ Հա -
յաս տա նում ավ տո րի տարզ մը վե րա ցել էր 2003 թ., քա նի որ չկար մի գա ղա փար,
ո րի շուրջ ավ տո րի տար իշ խա նու թյուն ձևա վոր վեր։ Մինչ այդ լևոն Տեր-պետ -
րո սյա նի իշ խա նու թյան տա րի նե րին կար Ղա րա բա ղի վերամիավորման հար -
ցը, այս հար ցը նրա քա ղա քա կա նու թյան մի մասն էր, և դրա նում էր դրս ևոր վում
նաև նրա իշ խա նու թյու նը: Ռո բերտ Քո չա րյա նի իշ խա նու թյան գա լու տա րի նե րին
է լի մի գա ղա փար կար` Ղա րա բա ղի փր կիչ ներ կամ պա տե րազ մի հե րոս ներ։ Այս
եր կու գա ղա փար նե րով է ին իշ խա նու թյունում գտն վող ներն ար դա րաց նում ի րենց
իշ խա նու թյու նը, ի նչն էլ փլուզ վեց 2003 թ.։ 2003 թ. ա ռաջ ե կած նշածս խո շոր սե -
փա կա նա տե րե րի պայ մա նագ րով ձևա վոր վեց իշ խա նա կան այլ տի պի հա մա -
կարգ։ Ո ւս տի, 2003 թ. ձևա վոր ված հա մա կար գը քրե ա-օ լի գար խիկ ան վա նելն
ան հիմն չէ: Այն շատ նման է բուն քրե ա կան աշ խար հի պայ մա նագ րին, քա նի որ
գոր ծում է ո լորտ նե րի բա ժան ման սկզ բուն քով։

 Կա րող ե նք հարց տալ, թե ին չո՞ւ այդ պես ե ղավ։ խն դիրն այն է, որ Հա յաս տա -
նում սե փա կա նու թյու նը կապ ված է ե ղել պե տա կան լծակ նե րի հետ. ա ռա ջին
ի սկ սե փա կա նու թյան կու տա կու մը տե ղի է ու նե ցել պե տա կան լծակ նե րի գոր -
ծադր մամբ, խո շոր սե փա կա նու թյան տի րա նա լու որ ևէ այլ կերպ չի ե ղել։ Այ -
սինքն` այն, ին չը կո չում ե նք բիզ նե սի և իշ խա նու թյան սեր տա ճում, ի սկզ բա նե
դր ված է ե ղել պե տա կա նու թյան հիմ քում։ պայ մա նա գի րը ե ղել է հենց այդ սե -
փա կա նու թյան շուրջ։ Ը նդ ո րում, սե փա կա նու թյուն էր նկատ վում գրե թե ա մեն
բան, տար բե րու թյուն չի ե ղել տա րածք է դա, գոր ծա րան, բան կի հա շիվ, ման -
դատ, թե պաշ տոն կամ դա տա րան։

 վեր ջին ա միս նե րին Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցա ծը մտ քի և գոր ծո ղու թյան սին -



թեզ է։ Այն իս կա պես ժո ղովր դա կան շար ժում է, քա նի որ չի ի րա կան ցել մեկ մար -
դու կող մից։ Կային մար դիկ, ո րոնք գի տե ին ի նչ պես վար վել այս վի ճա կում, և
կային մար դիկ, ով քեր ու զում է ին դա ա նել։ Եր կար ժա մա նակ քն նար կում ներ էին,
հա մոզ(վ)ե լու պրո ցես, որ կա րե լի է կի րա ռել այս պի սի մի մե թոդ։ Հա յաս տա նում
հան րու թյու նը կա րո ղա ցել է, կազ մա կերպ վե լով որ պես ան զեն բա նակ, քրե ա կան
օ լի գար խի ան ա պա մոն տա ժե լու օ պե րա ցի ա ի րա կա նաց նել, և դա ե ղել է ան զեն
բա նա կի օ պե րա ցի ա։ Ա սել, որ այդ ա պա մոն տաժ ման օ պե րա ցի ան հե ղա փո -
խու թյուն է, թե ոչ, զուտ ճա շա կի հարց է։ Կար ևորն այս տեղ է ու թյունն է։ վեր ևում
խո սե ցի քրե ա-օ լի գար խիկ հա մա կար գի բնույ թից, մնում է հար ցը, թե ա րդյո՞ք
այն պե տա կան հա մա կարգ է, թե ո չ։ Իմ կար ծի քով այն պե տա կան հա մա կարգ
է, և ի զուր չէ այն հան գա ման քը, որ այդ հա մա կար գը ա ռանձ նա հա տուկ « սեր»
ու նի սահ մա նադ րու թյան նկատ մամբ։ Ա մեն մեկն իր հեր թին փո խում է սահ մա -
նադ րու թյու նը` ք րե ա-օ լի գար խիկ հա մա կար գը օ րի նա կա նաց նե լու հա մար։ Սա
շատ ա վե լի կա նո նա վոր հա մա կարգ է, քան ավ տո րի տար հա մա կար գը, բայց
կա ռուց ված է « վատ օ րեն քի» հեն քի վրա։ Ավ տո րի տար հա մա կար գը կա ռուց -
ված է ըն դա մե նը մեկ մար դու ո րոշ ման վրա, ի սկ օ լի գար խի ան օ րենք է ։

Ի՞նչ է կա տար վում այս օ րե րին։ Այժմ դե մոն տա ժի ե րկ րորդ փու լում ե նք։ Ժո ղո -
վուր դը գլ խա տեց այդ հա մա կար գը, ստի պեց օ լի գար խիկ հա մա կար գին են -
թարկ վել ի րեն, ե րկ րի կա ռա վար ման լծա կը տալ ի րեն։ Բա նա կը և ոս տի կա-
 նու թյու նը ժո ղովր դի կող մում ե ն։ Ու նե նա լով ու ժային կա ռույց նե րի օժան դա կու -
թյու նը և ե րկ րի ղե կա վա րի պաշ տո նը` սկս վեց դե մոն տա ժի ե րկ րորդ փու լը։ գե -
նե րալ Ման վել գրի գո րյա նի հետ կապ ված դեպ քե րը ու ժային դե մոն տա ժի
ե րկ րորդ փու լի մա սին են խո սում, այն բո լո րո վին էլ կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քար
չէ։ Այ սինքն` սկս վել է ա պա մոն տաժ վել հիմ նա կան խա րիս խը` ը նդ հա նուր ա նուն
ստա ցած Ե րկ րա պա հը և այլ կա ռույց ներ, ո րոնց վրա հեն վում էր այդ հա մա կար -
գը։ Սկզ բում փոխ վում է գլու խը, հե տո ու ժային նե րը և սկս վում է դե մոն տա ժի մնա -
ցած մա սը։ Մի ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան ան -
դամ ներն ա սում է ին, թե ի րենք մե ծա մաս նու թյուն են և դեռ ի րենց խոս քը կա սեն:
Բայց այդ ժա մա նակ նրանք դեռ չէ ին հաս կա ցել ի նչ է կա տար վել։ գե նե րալ Ման -
վել գրի գո րյա նին հանձ նե լով` Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը հանձ նեց իր
նախ կին կար գը, ին չը չա նել չէ ին կա րող։ Օ լի գար խի ան ի նքն ի րեն դա վա ճա նե -
լով փլու զում է իր հա մա կար գը: Օ լի գար խի ան դեռ կշա րու նա կի փլուզ վել։ Այս պա -
հին հիմ նա կան խն դի րը հաս կա նալն է, թե այդ ու ժային դե մոն տա ժը ի նչ քա նով է
օ րի նա կան։ Ի րա կա նում սա ռեպ րե սի ա է, ո րը կա րող է վե րած վել այլ բա նի և
ավե լի լուրջ խն դիր նե րի ա ռաջ կանգ նեց նել։ Այժմ տես նում ե նք, որ դի մա կա վոր -
ված ան ձինք ներ խու ժում են օ լի գար խի այի պա րագ լուխ նե րի տնե րը, և ժո ղո-
 վուր դը ող ջու նում է սա. ժո ղովր դին դա տա րան պետք չէ։ Ի սկ հենց սա որ քա նո՞վ
է օ րի նա կան։

 Միև նույն ժա մա նակ այս ի րա վի ճա կի մեջ դրա կան բա ղադ րի չը բա վա կա նին
մեծ է։ Ի սկզ բա նե հայ տա րար վել է, որ դե մոն տա ժից հե տո պետք է կար գա -
վոր վի քա ղա քա կան և տն տե սա կան դաշ տը, մի բան, ո րը գերխն դիր է բո լոր
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նման փո փո խու թյուն նե րից հե տո։ Ին չո՞ւ: Ո րով հետև նման օ լի գար խիկ հա մա -
կար գում ան հնար է պաշտ պա նել խո շոր սե փա կա նու թյու նը ա ռանց այդ հա մա -
կար գի մաս կազ մե լու։ դրա հա մար բո լո րը ձգ տում են մի մաս նիկ ու նե նալ այդ
հա մա կար գում: Հի մա հա մա կար գը խլում է այդ սե փա կա նու թյու նը, ի սկ ժո ղո -
վուր դը ող ջու նում է դա։ 

Անհ նար է ստեղ ծել ի րա վա կան պե տու թյուն, ե թե սե փա կա նու թյու նը պաշտ -
պան ված չէ, և ե թե հան րու թյու նը օ րի նա կան չի ճա նա չում այդ սե փա կա նու -
թյու նը։ Բայց ի նչ պե՞ս օ րի նա կան ճա նաչ վեն այդ սե փա կա նու թյուն նե րը, ե րբ
դրանք ձեռք են բեր վել ժո ղովր դին ա նընդ հատ թա լա նե լով ու կե ղե քե լով։ 

Ու րեմն, քա ղա քա կան ու տն տե սա կան ո լորտ նե րը կար գա վո րե լու հա մար առա -
ջար կում եմ ըն դու նել ե րեք օ րենք.

Ա. Օ րենք սե փա կա նու թյան մա սին, ո րում լի նի մի սկզ բունք, այն է` ճա նա չել գո -
յու թյուն ու նե ցող սե փա կա նու թյուն նե րը կոմ պեն սի ա ցի ոն հար կի գոր ծադր -
մամբ։ Հան րու թյու նը ճա նա չում է խո շոր սե փա կա նու թյուն նե րը, բայց սե փա-
կա նա տե րե րը դա տա րա նի ո րոշ մամբ ի նչ-որ ժամ կե տում, ա սենք` 1-25 տա -
րի, հարկ են տա լիս հան րու թյա նը` որ պես նա խորդ տա րի նե րին պատ ճառ -
ված վնա սի փոխ հա տու ցում։ Սրա նով լուծ վում է եր կու հարց։ Նախ` այս կերպ
հան րու թյա նը ար դա րու թյան կոն ցեպտ է ա ռա ջարկ վում։ Կա րե լի է կու լա կա -
թա փու թյուն ա նել ու դրա նով ար դա րու թյուն հաս տա տել, բայց ա ռա ջարկ -
վող ձևի ա ռա վե լու թյունն այն է, որ այն բե րում է հան րային հա մե րաշխու -
թյան։ Կան կոնկ րետ մարդ կանց թի րա խային խմ բեր, ո րոնց պետք է փոխ -
հա տու ցել։ Կա մարդ կանց խումբ, օ րի նակ, որ զրկ վել է իր պա պե նա կան ժա -
ռան գու թյու նից Եր ևա նում` տա րած քը պե տու թյան գե րա կա շահ ճա նա չե լով
մարդ կանց դուրս են շպր տել ի րենց տնե րից։ գյում րի ում դեռևս 6000 տնակ
կա և մարդ կանց ստր կա ցած վի ճա կում են պա հում։ Աղ քատ ըն տա նիք ներ,
ո րոնց տղա նե րին բա նակ են տա նում, ը նդ ո րում`ա ռաջ նա գիծ: Եվ ի հար կե
կան բազ մա թիվ զո հեր։ Սրանք կոնկ րետ խմ բեր են, հան րու թյան շեր տեր,
ո րոնց պետք է փոխ հա տու ցել։ Ե թե փոխ հա տուց վի, ժո ղո վուր դը չի թշ նա -
մա նա թա լան չի նե րի հետ, և այն հա մե րաշ խու թյան ու հաշ տու թյան կբե րի։
Այս մե խա նիզ մի ար դյուն քում վե րա նում է սե փա կա նա տի րոջ կող մից անընդ -
հատ պե տա կան իշ խա նու թյան մաս կազ մե լու ձգ տու մը, այն դառ նում է ա նէա -
կան։ Այս մե խա նիզ մը կի րա ռել է Իռ լան դի ան և շատ հա ջող կեր պով կարո-
 ղա ցել լու ծել հա սա րա կա կան ճգ նա ժա մը։ 

Այս տեղ ծն վում է ե րկ րորդ հար ցը` ի նչ պե՞ս ժո ղո վուր դը պետք է ը նտ րի կա ռա -
վար ման հա մա կար գը և կադ րե րին։ Ներ կայիս օ րենսդ րու թյամբ մի այն կու սակ -
ցու թյուն նե րը ի րա վունք ու նեն մաս նակ ցել ը նտ րու թյուն նե րին։ Այդ դեպ քում ո ՞ր
կամ ի նչ պի սի՞ կա ռույ ցը պետք է հա մար վի կու սակ ցու թյուն։ Այս տե ղից էլ ե րկ -
րորդ օ րեն քը.

Բ. Օ րենք կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին: պետք է գոր ծարկ վի վե րագ րանց ման



մի մե խա նիզմ, ո րը թույլ չի տա ներ կա յումս գո յու թյուն ու նե ցող մարդ-կու -
սակ ցու թյուն նե րին և կու սակ ցու թյուն նե րի ան վան տակ գոր ծող բան դա նե -
րին հան դես գալ որ պես կու սակ ցու թյուն։ 

Եվ ի վեր ջո կա ևս մի կար ևոր օ րենք: դա

գ. Ը նտ րա կան օ րենքն է: Այս օ րեն քը պետք է ար տա ցո լի վե րը նշ ված եր կու
օրենք նե րը։ 

Ե թե այս քա նը կա րո ղա նանք ա նել, ա պա կկանգ նենք պե տա կա նա շի նու թյան
ճա նա պար հին, ե թե ոչ, ա պա կշա րու նակ վեն ռեպ րե սի ա նե րը։
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 ՍՈՒ ՐԵՆ 
ԶՈ լՅԱՆ

 ՀԵՏ խՈՐՀՐ դԱՅԻՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՆԿԱ ՐԱգՐ ՄԱՆ 
ԿԱ ՂԱ պԱՐ ՆԵ ՐԸ Եվ 
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԶԱՐ գԱց ՄԱՆ
ՀՆԱ ՐԱ վՈՐ ՈՒ ՂԵ գԻ ծԸ1

Բոլոր երջանիկ ընտանիքները նման են միմյանց,
յուրաքանչյուր դժբախտ ընտանիք դժբախտ է յուրովի:

Èºì îàÈê îàÚ



1. Քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային գոր ծըն թաց նե րը նկա րագ րե -
լիս հարկ է գի տակ ցել, որ նկա րագ րվող եր ևույ թը կամ հա մա կար գը իր գոր ծու -
նե ու թյան ըն թաց քում նույն պես ձևա վո րում է իր ի նք նա պատ կե րա ցում նե րը։
Ի նք նա պատ կե րա ցում նե րը և դրանց սե րու մը հան դի սա նում են սո ցի ա լա կան
հա մա կար գի բնա կա նոն և կար ևո րա գույն գոր ծա ռույթ նե րից մե կը` ա պա հո վե -
լով տվյալ հա մա կար գի ի նք նա գի տակց ման կա ղա պա րու մը։2

Ինք նա- և ար տա-պատ կե րու մը գտն վում են դի նա միկ և դրա հետ մեկ տեղ
մր ցակ ցային փո խազ դե ցու թյան մեջ` ձգ տե լով հան դես գալ որ պես գե րիշ խող
և հա վակ նե լով լի նել մի ակ ճշ մա րի տը։

Այս ա ռու մով քա ղա քա գետ նե րի և հա սա րա կա գետ նե րի հա մար ու շագ րավ կա -
րող է լի նել նշա նա գի տու թյան և մշա կու թա բա նու թյան փոր ձը, որ տեղ խո րու -
թյամբ ու սում նա սիր ված են նմա նա տիպ փո խազ դե ցու թյան և մր ցակ ցու թյան
ե ղա նակ նե րը։ դրանք նաև հաս տա տում են այն, որ տա րան ջա տու մը ներ քին
և ար տա քին նկա րագ րու թյուն նե րի միջև թեև մե թո դա պես ան հրա շեժտ է, բայց
այն չի կա րող լի նել ամ բող ջա կան և ա վար տուն։3

Օ րի նակ` այժմ Հա յաս տա նում պաշ տո նա պես ըն դուն ված « թավ շյա հե ղա փո -
խու թյուն» եզ րույ թը փո խառ ված է դր սի նկա րագ րու թյուն նե րից. նախ և ա ռաջ
այն նպա տա կաուղղ ված էր հա մե մա տու թյան ե զր հա ս տա տել Հա յաս տա նի
2018 թ. ապ րի լյան և չե խոս լո վա կի այի 1989 թ. ի րա դար ձու թյուն նե րի միջև։ Այդ
ար տա հայ տու թյու նը դառ նում է տվյալ գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցող ու ժե րի
ի նք նան կա րագ րում, ին չը և պի տի հաշ վի առ նեն բո լոր ար տա քին նկա րագ րող -
ներն ու դի տորդ նե րը։ ցան կա ցած նոր դիս կուրս 2018 թ. ի րա դար ձու թյուն նե րի
մա սին, ան գամ « թավ շյա հե ղա փո խու թյան» գա ղա փա րը ժխ տող, ան խու սա -
փե լի ո րեն ան դրա դառ նա լու է դրան ա ռն վազն բա նա վե ճի ե ղա նա կով։

2. Սա կայն հաշ վի առ նե լը տար բեր վում է ըն դու նու մից։ պա կաս կար ևոր չէ պար -
զել, թե ի նչ քա նով ի նք նան կա րագ րու մը կա րող է հա մա պա տաս խա նել կամ շեղ -
վել ի րա կան ի րա վի ճա կից, կամ, ա վե լի ճիշտ, դր սի դի տոր դի կող մից կա տար ված
ար տա-պատ կե րում նե րից։ Ի նք նան կա րագ րումն ու ի նք նան վա նու մը շատ կար ևոր
են որ պես տվյալ հա մա կար գի է ա կան ցու ցիչ և հատ կա նիշ, ո ւս տի և նույն պես են -
թա կա են ար տա-ն կա րագր մա նը։

Այդ տե սան կյու նից դի տար կենք հետ խորհ դային հա սա րա կու թյուն նե րի նկա -
րագր ման կա ղա պար նե րը և փոր ձենք հաս կա նալ դրանց հաս կա ցու թային
(կոն ցեպ տո ւալ) և ի մաս տա բա նա կան ար մատ նե րը։ դրանց դի տար կու մը կա -
րող է հան գեց նել այն մտ քին, որ դրանք հան դի սա նում են ոչ թե էմ պի րիկ հե -
տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք, այլ հա կա ռա կը` ի բր թե կոնկ րետ դեպ քի հի ման
վրա (case study) միտ ված են հաս տա տել այս կամ այն հայե ցո ղա կան տե սու -
թյու նը։ Հետ խորհր դային հա սա րա կու թյուն նե րի նկա րագր ման առ կա մո դել նե -
րի մեծ մա սը հիմն ված են ո րո շա կի a priori տր ված գա ղա փա րա խո սա կան
սխե մա նե րի վրա, ո րոնք հենց այդ նկա րագ րու թյուն նե րը փոր ձում են հիմ նա -
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վո րել որ պես մի a posteriori ստա ցած ճշ մա րիտ ար դյունք։ Ը նդ հա նուր առ մամբ
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հիմ նա կան հաս կա ցու թային ո լորտ ներ, ո րոնց հի ման
վրա կա ռուց վում են հա մա պա տաս խան տե սու թյուն ներ. 

1. ԱՆ ցՈՒՄ

2. փՈՒ լԵՐ` ա զա տա կա նա ցում – ժո ղովր դա վա րա ցում – ամ րապն դում
(«либерализация – демократизация – консолидация»). 

3. ՀԻԲ ՐԻդ

4. ՀԵ ՂԱ փՈ խՈՒԹՅՈՒՆ

3. Նշ ված հաս կա ցու թային փո խա բե րու թյուն նե րի ի մաս տա բա նա կան վեր լու ծու -
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս կա նալ, թե ին չու դրանց վրա հիմն ված
նկա րագ րու թյուն նե րը չեն ար տա ցո լում հետ խորհր դային պե տու թյուն նե րի
իրո ղու թյուն նե րը:

Նրան ցից ա մե նաար մա տա վոր վա ծը կա րե լի է հա մա րել Ան ցու մի փո խա բե րու -
թյու նը, ո րը ան գամ ա ռան ձին գի տա ճյու ղի ստեղծ ման հիմք է հան դի սա ցել
(ան ցու մա բա նու թյուն, транзитология, transitology)։ 

Տ րան զի տի փո խա բե րու թյու նը են թադ րում է դի նա միկ ան ցում « վատ» սո ցի ա -
լիս տա կան խորհր դային ան ցյա լից դե պի այն ի դե ա լա կան ի րա վի ճա կը, մի
մտա կա ռույց (construct), ո րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ան վա նել «ա զա -
տա կան ա րևմ տյան ժո ղովր դա վա րու թյուն»:4 Այն կոչ ված է փո խա րի նել մեկ
այլ մտա կա ռույց` վար կա բեկ ված « կո մու նիզ մը»: 

Միև նույն ժա մա նակ, Ֆու կա յա մայի ո գով, են թադր վում էր, որ այս ի դե ալն ար -
դեն ի րա կա նու թյուն է դար ձել այլ ե րկր նե րում (Ա ՄՆ, Եվ րո պա, ճա պո նի ա և
այլն): դժ վար չէ հաս կա նալ, որ մի շարք հետ խորհր դային հա սա րա կու թյուն նե -
րում «տ րան զի տը» վեր է ած վել մի այն պի տակ նե րի փո փո խու թյան, ին չի հիմ -
քում ըն կած է մի վա ղե մի հի լի աս տիկ (hiliastic) գա ղա փար,5 ո րը հս տակ և
բա վա կա նին պար զու նակ ձևով ար տա հայտ ված էր Ֆ. Ֆու կա յա մայի « պատ -
մու թյան ա վա՞ր տը» հոդ վա ծում` ի տար բե րու թյուն դա սա կան սկզբ նաղ բյու րի`
Ե րկ րի վրա Ե րկ նային Ար քա յու թյան փո խա րեն ստեղծ վում է հա մընդ հա նուր լի -
բե րալ հա սա րա կու թյուն:6 դրա նից հե տո օգ տա գոր ծե լով նա խան ցյալ դա րի
ռուս մեծ եր գի ծա բա նի խոս քը` կա րող ե նք ա սել. « պատ մու թյու նը դա դա րեց րել
է իր հոս քը» (Սալ տի կով-շչեդ րին, « Մի քա ղա քի պատ մու թյուն»):7

Ա նց ման այս կա ղա պա րող փո խա բե րու թյու նը զար գա նում էր եր կու հիմ նա կան
ուղ ղու թյուն նե րով։ Ան ցու մը են թադ րում է սկիզբ և ա վարտ, դրանց միջև կա րող է
լի նել ճա նա պարհ (աս տի ճա նային բա րե փո խում ներ), կամ էլ ան ցու մը կա տար -
վում է թռիչ քաձև, « հե ղա փո խա կան» ե ղա նա կով։ Սկզբ նա կան փու լում, 1990-
ա կան նե րին, ան ցու մը պատ կե րաց նում է ին որ պես կար ճա ժամ կետ թռիչք. հի շենք
գրի գո րի Յավ լինս կու 500 օր ծրա գի րը, Ե գոր գայ դա րի կայ ծակ նային սե փա -



կանաշ նոր հումն ու գնե րի ա զա տա կա նա ցու մը։ Սա կայն հե տա գա յում, կար ճա -
ժամ կետ ծրագ րե րի ձա խո ղում նե րից հե տո, հե ղա փո խա կան թռիչ քը փո խա  -
րին  վում է եր կա րա ժամ կետ ճա նա պար հի հաս կա ցույ թով, ո րն իր մարմ նա վո րումն
է ստա նում ժո ղովր դա վա րու թյա նը հաս նե լու ե ռան դամ բա նաձև ւում` ա զա տա կա -
նա ցում – ժո ղովր դա վա րա ցում – կոն սո լի դա ցում («либерализация – демокра -
тиза ция – консолидация» ). չնա յած մո տե ցում նե րի ո րոշ տար բե րու թյուն նե րին,
դրանք նույն պես հիմն ված են «տ րան զի տի» հաս կա ցու թային փո խա բե րու թյան
վրա։

4. Սա կայն հետ խորհր դային քա ղա քա կան հա մա կար գե րի զար գա ցու մը հիմ -
նա կա նում ըն թա նում էր այլ ո ւղ ղու թյամբ` ոչ թե դե պի լի բե րալ ժո ղովր դա վա -
րու թյուն, այլ դե պի սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք նե րից զուրկ (և այդ քա նով «ա զա-
 տա կան» ) ավ տո րի տա րիզմ։ Ո ւս տի, խորհր դային Մի ու թյան փլու զու մից 20
տա րի ան ց ար դեն պարզ էր, որ «ան ցու մային տե սու թյու նը» ա վե լի շուտ ե -
ղել է բա րի ցան կու թյուն նե րի վրա հիմն ված գա ղա փա րա խո սու թյուն, քան թե
գի տա կան տե սու թյուն։8

«Տ րան զի տի» հաս կա ցույ թի վրա հիմն ված մո տե ցում նե րը հե տա գա յում զի ջում
են ի րենց ա ռաջ նայ նու թյու նը մեկ այլ հաս կա ցույ թի` « հիբ րի դայ նու թյա նը»։ « Հիբ -
րի դային ռե ժիմ» գա ղա փա րը կոչ ված էր փո խա կեր պե լու տրան զի տի փո խա բե -
րու թյու նը: Այն պահ պա նում է հա կադ րու թյու նը վատ ան ցյա լի և պայ ծառ ա պա- 
գայի միջև: դրա հետ մեկ տեղ ան ցյա լից ե կող հաս տա տու թյուն նե րի ան շր ջե լի
բնաջնջ ման և դրանց փո խա րի նող ա րևմ տյան հաս տա տու թյուն նե րի աս տի ճա -
նա կան ար մա տա վոր ման գա ղա փա րի փո խա րեն հիբ րի դային ռե ժիմ նե րի տե -
սու թյու նը են թադ րում է դրանց հա մա կե ցու թյան հնա րա վո րու թյու նը։

դ րա նով նմա նա տիպ տե սու թյուն նե րը հա վակ նում են ներ կա յա նալ որ պես մի տե -
սու թյուն, որ տեղ հաշ վի են ա ռն վում տար բեր պե տու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը և զգա լի ո րեն մի մյան ցից զա նա զան վող քա ղա քա կան ռե ժիմ նե րի
հա մար ա ռա ջար կում նկա րագր ման տար բեր վող մո դել ներ ։ Սա կայն ի րա կա նում
հիբ րիդ նե րին ստեղ ծում է հենց նկա րագր ման մե թո դը։ Հիբ րի դային տե սու թյու -
նը քա ղա քա կան ի րո ղու թյուն նե րին վե րագ րում է այն հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք
բխում են նկա րագ րու թյան հա մա պա տաս խան ե լա կե տային կա ղա պա րից։ 

Օ րի նակ` ե թե սայ լի նկա րագ րու թյան հա մար օգ տա գոր ծենք մե քե նայի հաս կա -
ցույ թը, ա պա սայ լը հան դի սա նա լու է հիբ րի դային մե քե նա, և հա կա ռա կը` եթե
ե լա կե տային լի նի սայ լը, ա պա մե քե նան ի հայտ կգա որ պես հիբ րի դային մե քե -
նա յաց ված սայլ: Կամ, օ գտ վե լով Ստի վեն Հեն սո նի օ րի նա կից, թե լի գն դի կով
խա ղա ցող շու նը պի տա կա վոր վե լու է որ պես հիբ րի դային կա տու։9

Ն ման ե ղա նակ նե րով ստեղծ վում են պատ րան քային խառ նուրդ ներ, ի նչ պես
օրի նակ` «hիբ րի դային ժո ղովր դա վա րու թյուն ներ» կամ « դե մոկ րա տու րա ներ»`
ի րա կա նում հան դի սա նա լով ավ տո րի տար կամ ան գամ հետ-ամ բող ջա տի րա -
կան (նե ո-տո տա լի տար) հա մա կար գի տե սակ նե րից մե կը:10
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Ն ման ռե ժիմ նե րի հա մար ժեք վեր լու ծու թյան դեպ քում դրանք պի տի դի տարկ -
վեն ոչ թե որ պես ան ցու մային, այլ որ պես ար դեն կա յա ցած ոչ-ժո ղովր դա վա րա -
կան, օ ժտ ված ավ տո րի տար հա մա կար գե րին և դրանց է ու թյա նը, այլ ոչ թե
ար տա քին ատ րի բուտ նե րին հա մա պա տաս խա նող հիմ նա կան բնու թագ րե րով:11

Մեր կար ծի քով, ե թե հաշ վի առ նենք հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը, ա պա հետ-
խորհր դային տա րած քում տե ղի է ու նե ցել ոչ թե ան ցում սո ցի ա լիզ մի սո վե տա -
կան մո դե լից դե պի ա րևմ տյան ա զա տա կան (լի բե րալ) ժո ղովր դա վա րու թյուն,
այլ հա կա ռա կը` հետ դարձ նա խա-սո վե տա կան և ան գամ նա խա-կայս րա կան
ի րա վի ճա կին` քո ղարկ ված ժա մա նա կա կից ի նս տի տու ցի ո նալ շղար շով։ Օ րի -
նակ` Թուրք մե նի այի, Ղա զախս տա նի և վրաս տա նի այ սօր վա հա մա կար գե րը
ամ բող ջու թյամբ տար բեր են, ի նչ պես և դա ե ղել էր Ռու սաս տա նին բռ նակ ցե լուց
ա ռաջ։ Ին քը` Ռու սաս տա նը, կար ծես թե ա վե լի հակ ված է իր կա ռա վար ման մո -
դե լը ո րո նել ոչ թե Ա րևմուտ քում, այլ Ռո մա նով նե րի կամ ան գամ Ռյու րի կո վիչ -
նե րի ժա նա նակ նե րում: 

Ք սան տար վա ըն թաց քում ջնջ վել են խորհր դային հա մա հար թեց ման հատ կա -
նիշ նե րը, գո յա ցել են ժա մա նա կա կից հա մա տեքս տին հա մա պաս խա նող ի նս տի -
տու ցի ո նալ նմա նակ ներ (սի մու լակ րեր), վե րա կանգ վել են նա խորդ հա մա կար գին
բնո րոշ բնու թագ րեր` այն տես քով, ի նչ պի սին դրանք կա րող է ին վե րար տադր վել
ար դի պայ ման նե րում։ Հա յաս տա նի դեպ քում դա ե ղել է վե րա դարձ սար դա րյան
ժա մա նա կաշր ջա նին` այն է ա կան տար բե րու թյամբ, որ օ տա րազ գի տի րա պե տու -
թյու նը փո խա րին վել է ազ գային ին քիշ խա նու թյամբ։

Ան խու սա փե լի ա ռա ջըն թա ցի փո խա րեն հնա րա վոր են և այլ զար գա ցում ներ,
այդ թվում նաև հետ դար ձային։ Տե ղի ու նե ցած փո խա կեր պում նե րը կա րե լի է
դի տար կել ոչ թե որ պես դե պի պայ ծառ ա պա գա տա նող մայ րու ղի, այլ որ պես
չե զո քա ցում այն հատ կա նիշ նե րի, ո րոնք պայ մա նա վոր ված է ին խՍՀՄ-ի քա -
ղա քա կան ռե ժի մով և այն կա ռա վար ման ի նս տի տուտ նե րի վե րա կեն դա նաց -
մամբ, ո րոնք հա տուկ է ին այս պե տու թյուն նե րին մինչև դրանց ը նդ գր կու մը
խՍՀՄ-ի կամ Ռու սա կան կայս րու թյան կազ մում: 

Այս գոր ծըն թաց նե րը կա րող են նման վել այդ պես կոչ ված հետ-ժո ղովր դա վա րու -
թյա նը (post-democracy – Քո լին գրոչ) կամ վե րա-ֆե ո դա լաց մա նը (re-feudalization
– Ա լան Սու փի ո)`12 ա րևմ տյան հա սա րա կու թյուն նե րում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե -
րին և եր ևույթ նե րին, ո րոնք, ը ստ հե ղի նակ նե րի, կա րե լի է դի տար կել որ պես հե -
ռա ցում ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման սկզ բունք նե րից13 և հետ դարձ դե պի
ֆե ո դա լա կան հա մա կարգ:14 Այս հան գա ման քը հեշ տաց նում է ավ տո րի տար ռե -
ժիմ նե րը` որ պես ժո ղովր դա վա րա կան ծրա րե լը, և հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում
ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար Եվ րա սի ա կան հետ խորհր դային և
Ա րևմ տյան հետ-ժո ղովր դա վա րա կան իշ խա նա կան է լի տա նե րի միջև: 

Ավ տո րի տար և ժո ղովր դա վա րա կան ռե ժիմ նե րի միջև ըն դուն ված տար բե րակ -
ման և դրանց հե տա գա խառ նուրդ ժո ղովր դա վա րու թյան հաս կա ցույ թին դի -



մե լու փո խա րեն ա վե լի նպա տա կա հար մար ե նք գտ նում Մ. Իլյի նի գա ղա փա -
րը (ա նձ նա կան հա ղոր դակ ցում), հա մա ձայն ո րի, բո լոր քա ղա քա կան ռե ժիմ -
նե րը հիմն ված են ավ տո րի տար ի նս տի տուտ նե րի վրա և տար բեր վում են
մի այն ի րա կա նաց վող պրակ տի կա նե րով, ժո ղովր դա վա րա կան կամ հա կա ժո -
ղովր դա վա րա կան գոր ծե լա կեր պի աս տի ճա նով (հմմտ. այն պի սի ի նս տի տու -
ցի ո նալ մի ա պե տու թյուն ներ, ի նչ պի սին են Մեծ Բրի տա նի ան, շվե դի ան և
Սաու դյան Ա րա բի ան): 

6. Ի նչ վե րա բեր ում է Հա յաս տա նին, ա պա « սո ցի ա լիս տա կան» հատ կա նիշ նե րի
չե զո քա ցու մը չի հան գեց րել է ա կան դրա կան ար դյուն քի, քա նի որ այն չէր ու -
ղեկց վում ար դի ա կա նաց ման որ ևէ ծրագ րով: խորհր դային Հա յաս տա նի վեր -
ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում գո յա ցած հե տին դուստ րի ալ ին տեն-
 սիվ զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան փո խա րեն ի հայտ էր ե կել իր տե սա կով
հետ գա ղու թային «ազ գային վե րած նուն դի» ա վան դա պաշտ գա ղա փա րա խո -
սու թյու նը։ Ար դի Հա յաս տա նում քա ղա քա կան ռե ժի մի հա մար ո րո շիչ է ին իշ -
խա նու թյան և սե փա կա նու թյան մի ա ձու լու մը:15

գո յա ցել են այն պի սի եր ևույթ ներ, ի նչ պի սին են շու կա յա կան տն տե սու թյունն
առանց մր ցակ ցու թյան, խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն ա ռանց քա ղա -
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և ը նտ րու թյուն ներ ա ռանց իշ խա նա փո խու թյան
հնա րա վո րու թյան: Նման ռե ժի մը բնու թագ րե լիս ա ռա վել հա մար ժեք կա րող է լի -
նել «ընտ րա կան ֆե ո դա լիզմ» հաս կա ցու թյու նը:16 Սո վո րա բար այն օգ տա գործ -
վում է այն ե րկր նե րի ա ռն չու թյամբ, որ տեղ հա մա տեղ ված են ֆե ո դա լա կան
ի նս տի տուտ նե րը և ը նտ րու թյուն նե րի մե խա նիզ մը (Հնդ կաս տան, պա կիս տան,
լիխ տենշ տայն): 

Սա կայն, կար ծում ե նք, այդ տեր մի նը հա րիր է օգ տա գոր ծել Հա յաս տա նի և
հետ խորհր դային այլ ե րկր նե րի հան դեպ, որ տեղ ֆե ո դա լա կան իշ խա նու թյու նը
լե գի տի մաց վում է ոչ թե ան ձի ծա գու մով, այլ ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ժո -
ղովր դա վա րու թյան կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ կու թյու նը` ը նտ րու թյուն նե րի
մի ջո ցով իշ խա նու թյան ձևա վո րու մը դառ նում է ծես, ո րը պետք է լե գի տի մաց նի
ար դեն ձևա վոր ված պաշ տո նա կան և ստ վե րային հի ե րար խի ան: 1990-ական -
նե րին ա ռա ջա ցած ա րա տա վոր շր ջապ տույ տը տա րի նե րի ըն թաց քում ա վե լի
մեծ ի ներ ցի ոն թափ է հա վա քում. ը նտ րա կան ֆե ո դա լիզ մը ձևա վո րում է ֆե ո -
դա լա կան ը նտ րա զանգ ված, և միև նույն ժա մա նակ ֆե ո դա լա կան ը նտ րա զանգ -
վա ծը պար բե րա բար վե րար տադ րում է ը նտ րա կան ֆե ո դա լիզ մը (ընտր ված
ֆե ո դալ նե րի կա ռա վա րում): 

դա ա ռա ջաց նում է նաև ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի ար -
խայիկ վե րաի մաս տա վո րում (նա խա գա հը, ի սկ այժմ` վար չա պե տը, ըն կալ վում
է որ պես ըն տա նի քի գլուխ, պե տու թյու նը` որ պես մայր, մարզ պե տը ստանձ նում
է իշ խա նի դե րը, տա տի կի ա ռակ նե րը դառ նում են սահ մա նադ րա կան օրենս-
դրու թյան աղ բյուր, ի սկ ը նտ րու թյուն նե րը` տո նա հան դես և այլն): Ի վեր ջո, 2015
թ. ըն դուն ված Սահ մա նադ րու թյու նը ամ րագ րում է ի րեն հա մա պա տաս խան
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ֆեո  դա լա կան կա ռա վար ման աս տի ճա նա կարգ` գեր լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ -
ված, բայց պա տաս խա նատ վու թյու նից զուրկ վար չա պետ և նրան սպա սար կող
կա ռուց ներ` շքա խումբ (կու սակ ցու թյուն), ան կախ քվե ար կու թյան ի րա կան ար -
դյունք նե րից իր մի ջից կա յուն մե ծա մաս նու թյուն մո գո նող խորհր դա րան, վար -
չա պե տի ան մի ջա կան են թա կա յու թյան տակ գտն վող զին ված ու ժեր, ոս տի -
կա նու թյուն և ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ։

փո փո խու թյուն նե րը ե թե հնա րա վոր են, ա պա մի այն որ պես պա լա տա կան հե -
ղաշր ջում։ 2015 թ. Սահ մա նադ րու թյու նը նպա տակ ու ներ կոն սո լի դաց ված ի նս տի -
տու ցի ո նալ տեսք տալ ժա մա նա կա կից տե սա կի սար դա րա կան գեր-ավ տո րի տար
ռե ժի մին։

Ն ման դի տան կյու նից փոր ձենք գնա հա տել ի րա կա նացված « թավ շյա հե ղա -
փո խու թյու նը» (ն շենք, որ մենք սահ մա նա փակ վում ե նք մինչև 2018 թ. hու նի սը
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծով)։ Հիմ նա կան հար ցը հետ ևյալն է. ի նչ քա նով են
հա մա պա տաս խա նում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րը հե ղա փո խու թյուն հաս կա -
ցու թյա նը, քա նի որ հե ղա փո խու թյան դեպ քում փոխ վում է հա սա րա կա կան
կար գը, այլ ոչ մի այն իշ խա նու թյան գլուխ կանգ նած ան ձինք։

դա տե լով հիմ նա կան կար գա խո սից, « Քայլ ա րաˊ, մեր ժիˊր Սեր ժին», նպա տա -
կը ե ղել է փո խել ան ձը, ոչ թե ռե ժի մը։ Հա յաս տա նի պայ ման նե րում, ե թե ճիշտ է
մեր են թադ րու թյու նը է լեկ տո րալ ֆե ո դա լիզ մի` որ պես քա ղա քա կան հա մա կար -
գի հիմ նա կան բնու թագ րի մա սին, ա պա սպա սե լի էր ա վե լի շատ հենց ֆե ո դա -
լա կան հա մա կար գի հա մար ժո ղովր դա կան ը նդ վզում կամ ա պս տամ բու թյուն,
ո րի հա ջո ղու թյան դեպ քում, ի նչ պես դա լի նում է հայ կա կան ժո ղովր դա կան հե -
քի աթ նե րում, չար և խո րա մանկ թա գա վո րին փո խա րի նե լու է գա լիս բա րի և
պար զա միտ ռա մի կը (« ժո ղովր դի վար չա պե տը»)։ 

Սա կայն հա մա կար գը և նոր դեմ քե րով հա մալր ված աս տի ճա նա կար գը որ ևէ է ա -
կան փո փո խու թյան չեն են թարկ վում, թեև հա մա պա տաս խան կամ քի առ կա յու թյան
դեպ քում թեˊ սահ մանադ րա կան, թեˊ քա ղա քա կան և տն տե սա կան ար մա տա -
կան փո խա կեր պում նե րը ա ռանց լուրջ դի մադ րու թյան կա րող են և ի րա կա վաց վել։
Սա կայն որ ևէ հիմ նա վոր ծրագ րային օ րա կարգ մինչ օ րս չի ո ւր վագծ վում (ա սել էինք
2018 թ. հու նի սին, կրկ նում ե նք 2019 հուն վա րին), փո խա րե նը հն չում են բա րե մաղ -
թանք ներ և մո գա կան բա նաձ ևեր հի շեց նող խոս տում ներ։

Ինչ պես հայտ նի է (հի շենք Հա րոլդ լաս վել լի դա սա կան դար ձաձ տե սու թյու նը),17

քա ղա քա կան դիս կուր սում հիմ նա կան մի ֆը պի տի ամ րապնդ ված լի նի նաև ռա -
ցի ո նալ դոկտ րի նայով, ին չի կա ռուց ման ան գամ փոր ձը այս պա հին տե սա նե լի
չէ։ Ի նչ պես հա տուկ է հե ղա փո խա կան շր ջա նին, ու տո պի ան և ե րա զան քը փո -
խա րի նում են ա նե լիք նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րին։ Հատ կան շա կան է
վար չա պետ Նի կոլ փա շի նյա նի ե լույ թի եզ րա փա կիչ դրույ թը կա ռա վա րու թյան
ծրագ իրը խորհր դա րա նին ներ կա յաց նե լիս. 



Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի, հայ ժո ղովր դի ի րա կա նաց րած թավ շյա հե ղա փո խու -
թյունն ը նդ լայ նել է մարդ կային հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ մա նը, և սա ի րա կա նու -
թյուն դարձ նել շա տե րը, ե թե ոչ բո լո րը հա մա րում է ին ան հնար: Մենք ո տք ե նք դրել
ան հա վա նա կա նը և ան հնա րի նը ի րա կա նու թյուն դարձ նե լու ճա նա պար հի վրա և այդ
ճա նա պար հով քայ լե լու ե նք ան շե ղո րեն, քայ լե լու ե նք վս տահ, քայ լե լու ե նք մինչև
վերջ: [...] Այոˊ, սա ե րա զանք նե րի ծրա գիր է և ե րա զանք նե րի եր կիր ու նե նա լու ծրա -
գիր է: Սա մեր կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան ա մե նա կար ևոր կողմն է:18

Ա ռաս պե լը դառ նում է քա ղա քա կան բա նաձև, ո ւս տի և ան հնա րի նը դառ նում է
հնա րա վոր։ Քա նի որ դա շատ ա վե լի նման է բա նաս տեղ ծա կան դիս կուր սին,
տե ղին է հի շել Ա լեք սանդր Բլո կին. «Невозможное было возможным, / Но
возможное было мечтой»: Ա նհ նա րի նին ձգ տե լու ցան կու թյու նը կա րող է և կոր -
ծա նա րար լի նել ի րա կա նի ու հնա րա վո րի հա մար։

Ե րա զանք նե րին և իղ ձե րին նվիր ված են ե ղել և նա խորդ ղե կա վա րի ա նու շադ -
րու թյա նը մատն ված 2013 նա խընտ րա կան ծրագ րի ամ փո փիչ դրույթ նե րը, այլ
բան, որ ի տար բե րու թյուն փա շի նյա նի ա սած նե րի, որ ևէ մե կը դրանք հա զիվ
թե կար դա ցած լի ներ, ի սկ ե թե և գտն վեր ըն թեր ցող, ա պա ար դա րա ցի ո րեն
կդա սեր նա խընտ րա կան հե քի աթ նե րի ժան րին. 

Բաց վող ա մեն նոր օր Հա յաս տա նում պետք է տար բեր վի նա խոր դից` լի նի ա վե լի լա -
վը: Ա պա հով Հա յաս տա նում յու րա քան չյուրս պետք է կա րո ղա նա ի րա կա նաց նել իր ե -
րա զանք նե րը, կյան քի կո չել ան ձնա կան, ըն տա նե կան և ազ գային նպա տակ նե րը`
ան ցյա լում թող նե լով ա րա տա վոր եր ևույթ նե րը` ար տո նյալ նե րի դա սը, մե նաշ նորհ -
ներն ու ա մե նա թո ղու թյու նը:19

Բա րի ցան կու թյուն նե րը բա վա րար չեն ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ ի րա կա -
նաց նե լու հա մար, ո ւս տի և այս պա հին չկա որ ևէ ե րաշ խիք, բա ցի, ի հար կե, նույն բա -
րի ցան կու թյուն նե րից, որ թավ շյա հե ղա փո խու թյան ար դյուն քում հնա րա վոր է
լի նե լու կազ մա քան դել ար մա տա վոր ված ֆե ո դա լա կան ավ տո րի տա րիզ մը։ Ա վե -
լին` հենց ու տո պիս տա կան, ի րա կա նու թյու նից կտր ված հե ղա փո խա կան տրա մադ -
րու թյամբ կա ռա վար վող քա ղա քա նու թյու նը պա րու նա կում է լրա ցու ցիչ վտանգ ներ,
ո րոնց լր ջու թյու նը ար տա հայտ վե լու է հա ջորդ փու լում. «Цена, которую приходится
платить за утопии, обнаруживается лишь на следующем этапе» (Յու րի լոտ ման):
Հաշ վի առ նե լով ՀՀ եր րորդ նա խա գա հի փոր ձը և նրա ե րա զանք նե րի ու իղ ձե րի
վրա հիմն ված ծրա գի րը` հե քի աթն ու ա ռաս պե լը կա րող են հա վակ նել դառ նալ քա -
ղա քա կան զար գաց ման կա ղա պար, բայց դժ վար թե դառ նան ի րա կա նու թյուն։

8. Մինչ oրս, մինչ 2018 թ. Հա յաս տա նը բնու թագ րե լիս, հե տա զո տող նե րը նշում
է ին նրա մի ջան կյալ տե ղը հետ խորհր դային և հետ կո մու նիս տա կան ե րկր նե -
րի շար քում` կոն սո լի դաց ված ժո ղովր դա վա րա կան և կոն սո լի դաց ված ավ -
տո րի տար ռե ժիմ նե րի միջև:20 Ը ստ Ա. Մել վի լի, Հա յաս տա նը դաս վում էր
հե տա գա զար գաց ման «պ րոբ լե մա տիկ ու ղե գիծ, (проблемные траектории)
ու նե ցող ե րկր նե րի, ի սկ Ն. Ռո զո վը` ան կա յուն և ը նդ հատ վող ռե ժիմ նե րի
(режимы с прерывистой и неустойчивой динамикой) թվին։21 դա են թադ -
րում է տար բեր զար գա ցում նե րի հնա րա վո րու թյուն։
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« Թավ շյա հե ղա փո խու թյու նը» ա պա ցու ցեց, որ հայ կա կան սերժ սարգ սյա նա -
կան տի պի ավ տո րի տա րիզ մը այդ պես էլ չհա սավ կոն սո լի դաց ված ձևին։ Հենց
ան վա նու մով հայ տա րար վեց նպա տա կը` հաս նել ար ևե լաեվ րո պա կան տի պի
կոն սո լի դաց ված ժո ղովր դա վա րու թյան։ Սա կայն դա ցան կու թյուն նե րից բա ցի,
են թադ րում է հա մա կար գային ի նս տի տու ցի ո նալ փո փո խու թյուն ներ, նախ և
առաջ, սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի տես քով։

Բա վա կա նին պրոբ լե մա տիկ է թվում ժո ղովր դա վա րու թյան ամ րապնդ ման
հնա րա վո րու թյունն ա ռանց դրա ի նս տի տու ցի ո նալ հիմ քե րի` այս պես կոչ ված
ան մի ջա կան, կամ ու ղիղ ժո ղովր դա վա րու թյան տես քով, պահ պա նե լով գոր -
ծող վար չա պե տի ան ձի շուր ջը գեր կենտ րո նա ցած կա ռա վար ման հա մա կար -
գը։ Այ լա պես, նման ծրագ րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում, ի նչ պես և խա ճախ է
հան դի պում, վերջ նա կան հանգր վա նի ա նո րո շու թյու նը քո ղարկ վում է ան հնա -
րին նպա տակ նե րին հաս նե լու հե ղա փո խա կան պա թո սով։ « դէ պի Ա րևˊն է ին
գնում ամ բոխ նե րը խե լա գա րված…»` դա է սո վո րա բար լի նում ա նո րոշ ու ղե -
գծի նպա տա կադ րու մը: 

Ամ փո փե լով կան խա տե սե լի նա խադ րյալ նե րը` հնա րա վոր է ա կն կա լել և լուրջ փո -
փո խություն ներ։ վեր լու ծա բան նե րը ավ տո րի տա րիզ մի հայ կա կան մո դե լը բնու թա -
գ րում է ին որ պես ա նո րոշ, քա նի որ չկոն սո լի դաց ված ավ տո րի տար հա մա կար գը
կա րող էր զար գա նալ թեˊ դե պի ժո ղով րդա վա րու թյուն, թեˊ բռ նա պե տու թյուն տա -
նող ճա նա պար հով։ « Թավ շյա հե ղա փո խու թյան»` այս պա հին գլ խա վոր ձեռք բե -
րու մը այն է, որ այն կան խեց ավ տո րի տար հա մա կար գի ա վար տուն և վերջ նա կան
տես քի տա նող գոր ծըն թա ցը։ Սա կայն դա չբա ցա ռեց ավ տո րի տա րիզ մի վե րա կեն -
դա նա ցու մը այլ կեր պա րան քով, օ րի նակ` ե րբ բյու րոկ րատ սար դա րին փո խա րի նե -
լու է գա լու ա մե նա կա րող պո պու լիստ ա ռաջ նոր դը։

Սա կայն ի րա կան է և մյուս հնա րա վո րու թյու նը. օգ տա գոր ծե լով իշ խա նա կան
լծակ նե րը` կար ճա ժամ կետ բո վան դա կային և հս տակ պա տաս խա նատ վու թյուն
են թադ րող ծրագ րի հի ման վրա կա տա րել ան հրա ժեշտ քայ լեր` ար մա տա խիլ
անե լով Է լեկ տո րալ ֆե ո դա լիզ մի ի նս տի տու ցի ո նալ հիմ քե րը և այն սնող բա նա -
հյու սա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը։ Ի սկ ե թե կոնկ րետ նպա տակ նե րի փո խա -
րեն ա ռա ջարկ վե լու է ան հնա րի նը, ա պա հառ նում է նույն այ լընտ րան քը։ Ա ռանց
ար մա տա կան սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի և ան հե տաձ գե լի լուրջ քա -
ղա քա կան և տն տե սա կան փո փո խու թյուն նե րի, թռիչ քի գա ղա փա րը, ի նչ պես և
նախ կի նում, փո խա րին վե լու է եր կար ու դժ վա րին ճա նա պար հի հաս կա ցույ թով։

Եր կու հնա րա վո րու թյուն նե րը այժմ առ կա են, սա կայն հայ կա կան քա ղա քա կա -
կան միտ քը դեռ չի ձևա կեր պել ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի և զար գա ցում -
նե րի հան րային օ րա կար գը, և այս պայ ման նե րում ա վե լի ի րա տե սա կան են
հո ռե տե սա կան կան խա տե սում նե րը։ Կար ծես, ի նչ պես դա ա վան դա կան է դար -
ձել հայոց պատ մու թյան հա մար, Հա յաս տա նի հե տա գա զար գաց ման ու ղե գի -
ծը մնում է ա նո րոշ. 



պատ մու թյան քա ռու ղի նե րով մենք քայ լել ե նք եր կար` 
Ան ղեկ, ցա քուց րիվ, ան գա ղա փար,
 Հին դա րե րից մինչև այս հան ճա րեղ ներ կան... 

(Ե. չա րենց, « պատ մու թյան քա ռու ղի նե րով»)
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1  Հետազոտությունն իրականացվել  է Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի
աջակցությամբ` Ռուսաստանի դաշնային հանրապետության Կրթության և գիտության
նախարարության «Ազգային մշակույթը որպես զարգացման ռազմավարական ռեսուրս.
արդիության պատմությունը և մարտահրավերները (հայերի և հայկականության
օրինակով)» ծրագրի շրջանակներում: 

2  Niklas Luhmann, Introduction to Systems Theory (Polity Press, 2012):

3  Հմմտ․ «Система, прошедшая через стадию самоописания, подвергается
изменениям: она приписывает себе четкие границы и значительно более высокую
степень унификации. Однако отделить самоописание от предшествующего ему
состояния можно только теоретически. На самом деле оба эти уровня непрерывно
влияют друг на друга. Так, самоописание культуры делает границу фактом ее
самосознания. Момент самосознания придает границам культур определенность,
включение же в этот процесс государственно-политических соображений
неоднократно придавало ему драматический характер». Юрий Лотман, Культура и
взрыв (Москва: Гнозис, 1992), էջ 147: 

4  Այս հարցին մենք անդրադարձել ենք մեր նախորդ հոդվածներում, տեˊս Սուրեն Զոլյան,
«Արևմտյան ժողովրդավարության ինստիտուտները և հայկական իրողությունները»,
Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին, Աշոտ Ոսկանյան (խմբ.) (Երևան: Անտարես,
2005), էջ 157-172; Сурен Золян, «Институты западной демократии и армянские
реалии», Сравнительное конституционное право, Институт права и публичной
политики, հ. 59, թիվ 2 (2007), էջ 129-135:

5  Հմմտ․ «This promise of a “Great Society” is true to the West’s philosophy of history, which
is essentially a secular adaptation of an eschatology of salvation. Marxism was only a rival
version of this eschatological vision of history. That is why the collapse of the Soviet Union,
while it clearly demonstrated the insanity of believing in “laws of history,” was nevertheless
interpreted as the sign of the universal and lasting triumph of market forces, that is, again,
as an expression of the laws of history, and even, for the most enthusiastic, as the “end of
history”». Alain Supiot, «The Public-Private Relation in the Context of Today’s
Refeudalization», International Journal of Constitutional Law, հ. 11, թիվ 1 (2013), էջ 133,
https://doi.org/10.1093/icon/mos050, այց` 1.11.2019:

6  Հմմտ. «What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a
particular period of postwar history, but the end of history as such: that is, the end point of
mankind’s ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as
the final form of human government.» Francis Fukuyama, «The End of History?», The
National Interest, հ. 16 (1989), էջ 3-18:

7  Հմմտ․ «Идеалом бинарных систем является полное уничтожение всего уже
существующего как запятнанного неисправимыми пороками. Цена, которую
приходится платить за утопии, обнаруживается лишь на следующем этапе.
Характерная черта взрывных моментов в бинарных системах — их переживание
себя как уникального, ни с чем не сравнимого момента во всей истории
человечества. Отмененным объявляется не какой-либо конкретный пласт
исторического развития, а само существование истории. В идеале – это
апокалиптическое «времени больше не будет», а в практической реализации –
слова, которыми Салтыков завершает свою «Историю одного города». Лотман,
«История прекратила течение свое», Статьи по семиотике и типологии культуры, т. 1,
(Таллин: Александра, 1992):  

8  Հմմտ․ «Центральное для этой субдисциплины понятие транзита объединяет любые
по форме и содержанию процессы перехода от прежнего, недемократического,
состояния к иному. Да, в течение двух с лишним десятилетий развития
транзитологии в качестве конечного результата «перехода» обычно постулировалась
та или иная разновидность демократического устройства, тогда как
действительность показала, этот результат редко достижим... Теперь, когда после
краха коммунизма прошло двадцать лет и упомянутые выше тенденции развития
посткоммунистических режимов устоялись, можно было бы прийти к некоторым



согласованным выводам по данной проблематике. Следовало бы, например,
признать, что теории, предсказывавшие быстрый переход посткоммунистического
мира к демократии в результате кропотливой работы посткоммунистических элит над
конституциями, оказались просто неверными, и не только в постсоветском контексте,
но и вообще». Стивен Хэнсон, «Эволюция постсоветских режимов», Pro et Contra, հ.
15, թիվ 5 (2011), էջ 106 :

9  Хэнсон, «Эволюция постсоветских режимов», էջ 111:

10 Հմմտ․ «Конец истории» по Фрэнсису Фукуяме не наступил, но гегельянская идея
моральной и политической победы либеральной демократии оказалась не совсем
беспочвенной: авторитарные режимы в большинстве своем стали притворяться
демократиями, и лишь немногие мировые изгои открыто отвергают принцип наро -
довластия, сменяемость власти, необходимость защиты свобод, прав и достоинства
граждан. Вследствие этой мимикрии появились всевозможные «имитационные»,
«суверенные», «контролируемые» и прочие «демократии», которые теперь принято
называть гибридными режимами, подразделяя их, в свою очередь, на персо на -
листские, партийные и военные («хунты»)»: Николай Розов, «Динамика гибридных
режимов и устойчивость/хрупкость неототалитаризма», Полития, հ. 88, թիվ 1 (2018),
էջ 31:

11 Հմմտ․ «Возвращаясь к вопросу о режимных «гибридах» и «демократиях с
прилагательными», стоит отметить, что проблема здесь, скорее всего, не в
атрибутивных характеристиках и свойствах («управляемая», «делегативная»,
«электоральная», «авторитарная»), а в самом предикате «демократия».
Действительно, если в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело не с
«переходными», а с уже вполне состоявшимися, консолидированными (хотя и
недостаточно институализированными) недемократическими  режимами – т. е.
неоавторитарными – то и концептуализировать их нужно в иной –
недемократической – понятийной рамке. Отсюда следует, что в фокусе анализа
должны быть не те или иные «прилагательные» к «демократии», а сам предмет
(предикат), который, строго говоря, вовсе не является демократией. Но раз так, то
важнейшей задачей политической компаративистики становится типологизация
современных недемократий, т. е.   автократических режимов нового типа». Андрей
Мельвиль, «Демократические транзиты», Политология: Лексикон (Москва:
Российская политическая энциклопедия, РОССПЭН, 2007), էջ 123-134:

12 Հմմտ․ «The notion of a “re-feudalization” of law, [...] not mean a return to the Middle
Ages, but the reemergence of a legal structure which the birth of the nation-state had
rendered obsolete»: Supiot, «The Public-Private Relation in the Context of Today’s
Refeudalization», էջ 138: 

13 Հմմտ․ «A post-democratic society therefore is one that continues to have and to use all
the institutions of democracy, but in which they increasingly become a formal shell. The
energy and innovative drive pass away from the democratic arena and into small circles of
a politico-economic elite»: Colin Crouch, “Five Minutes with Colin Crouch,” European
Politics and Policy (blog), February 9, 2013, http://bit.ly/11V0Tg6, այց` 1.11.2019; տեˊս
նաև` Colin Crouch, Post-Democracy (Oxford: Polity Press, 2004), էջ 144:

14 «Drawing on a substantive connection between liberalism and feudalism, I argue that in
spite of a nominal commitment to democracy, the American political system is not
substantively democratic. On the contrary, the increasing commitment to neoliberal
ideology over the past 30 years is having the effect of establishing a private government,
one that is strikingly similar to feudalism, where the few rule the many in the interests of
the few and status arrives via consumption and market connections. Furthermore, the
internationalization of the American politico-economic model, largely via transnational
corporations, promises the extension of this New Feudalism throughout the world. Despite
the claims that “liberal democracy” promises the end to history, in other words, the future
of democracy looks particularly bleak». Tim Duvall, «The New Feudalism: Globalization,
the Market, and the Great Chain of Consumption», New Political Science, հ. 25, թիվ 1
(2003), էջ 81, https://doi.org/10.1080/0739314032000071244, այց` 1.11.2019:
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15 Հմմտ․ «There is a problem for both democracy and the market economy. If political
issues, major questions are increasingly treated within corporation it is a privatization of
politics. It's not just privatized Keynesianism, it is privatized politics which is a return to the
Middle Ages»: Crouch, Post-Democracy, էջ 144:

16 Сурен Золян, «Это сладкое слово: “стабильность”. Армения в 2004 году»,  Кавказ.
Ежегодник Кавказского института СМИ (Ерван, 2006), էջ 87-103; Сурен Золян,
«Армения в 2008 году – феодальная демократия или демократический
феодализм?», Кавказ 2008. Ежегодник института Кавказа (Ереван, 2010), էջ 24-42;
Suren Zolyan, «Feudal Democracy or Demоcratic Feudalism: Armenia in 2008», Identities,
Ideologies and Institutions. A Decade of Insight into the Caucasus 2001–2011, Alexander
Iskandaryan (խմբ.) (Yerevan: Caucasus Institute, 2011), էջ 32-47:

17 Harold Lasswell, «The Language of Power», Language of Politics: Studies in Quantitative
Semantics, David Kaplan, Harold D. Lasswell, Nathan Leites and Associates (խմբ.) (New
York: George W. Stewart, 1949), էջ 3-19:

18 Նիկոլ փաշինյան, «փաշինյանը ՀՀԿ-ին հասկացրեց` ձեր լավության կարիքը չունենք»,
https://armeniasputnik.am/politics/20180607/12521831/armenia-pashinyan.html, այց`
9.05.2019:

19 Սերժ Սարգսյան, «դեպի ապահով Հայաստան. նախընտրական ծրագիր»,
http://www.hhk.am/u_files/file/election-programm-2013-en.pdf/, այց` 9.5.2019:

20 Золян, «Это сладкое слово «стабильность» – Армения в 2004 году», էջ 87 -88;
Факторы режимных трансформаций и типы государственной состоятельности в
посткоммунистических странах, Д. Мельвиль, Д. Стукал, М. Миронюк (խմբ.) (Москва:
ВШЭ, 2011), էջ 35:

21 Розов, «Динамика гибридных режимов и устойчивость/хрупкость неототалитаризма»,
էջ 42: 
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ԱՐ ԹՈՒՐ 
ՄԿՐ ՏԻ չՅԱՆ

«Ոչ պԱ ՏԵ ՐԱԶՄ, 
Ոչ խԱ ՂԱ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ» 
ՀԱՅԵ ցԱ ԿԱՐ գԸ 
ՈՐ պԵՍ ՀԵՏ խՈՐՀՐ դԱՅԻՆ
ՀԱՅ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԻ
ՍՈ ցԻ Ո լՈ գԻ Ա ԿԱՆ 
Ախ ՏՈ ՐՈշ ՄԱՆ ՄՈ դԵլ



 ա յաս տա նյան հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր կող մե րի սո ցի ո լո գի ա կան հե -
տա զո տու թյուն նե րը փաս տում են, որ մե զա նում լայ նո րեն կի րառ վող «ան ցու -
մային հա սա րա կու թյուն» եզ րույ թը չու նի մե թո դա բա նա կան պի տա նե լի ու թյուն,
ա ռա վե լա պես գոր ծած վում է որ պես ա ռաս պե լա բա նա կան բա նաձև (մի ֆո լո -
գեմ): Ի սկ « մի ֆե րի որ սը» (Նոր բերտ Է լի աս) սո ցի ո լո գի այի հիմ նա կան գոր ծա -
ռույթ նե րից է: 

Ան ցու մը կա րե լի է պատ կե րաց նել որ պես մի կե տից մյուս կե տը տա նող ճա նա -
պարհ: Բայց ար դեն շուրջ քսան տա րի է մեր հա սա րա կու թյու նը ոչ մի տեղ չի
գնում: Հա սա րա կա կան հա մա կար գը գոր ծառ նում է նույն ո րա կի սահ ման նե րում`
ծայ րա մաս լի նե լով ժա մա նա կա կից կա պի տա լիս տա կան աշ խարհ հա մա կար գի,
ո րում ապ րան քաի րային հա րա բե րու թյուն նե րը գե րակշ ռում են կեն սա սո ցի ա լա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ:1 Ան ցու մը «երկ րորդ աշ խար հից» դե պի
«եր րորդ աշ խարհ» ա վարտ ված է և պարզ է, որ կա պի տա լիս տա կան հա սա րա -
կու թյան կա ռուց ման ան ցու մային շր ջա նը ու ղեկց վել է զուտ մարդ կայի նի և նյու -
թա կա նի բա խու մով, տե ղային ա վան դա կան և գլո բալ ֆոր մալ ար ժեք նե րի
կոնֆ լիկ տով, ո րը դրս ևոր վում էր ան ցու մային շր ջա նի յու րա հա տուկ քն նա խո սու -
թյան (discourse), ԶլՄ-նե րի և ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մեջ: Հետ -
խորհր դային հայ մար դը կա մա-ա կա մա նե րառ վել է սո ցի ա լա կան նոր հա րա բե- 
 րու թյուն նե րի մեջ, ո րոնց դեպ քում նրա կա պը հա սա րա կու թյան հետ միջ նոր դա -
վո րող ի նս տի տուտ նե րը և խմ բե րը կորց րել են ի րենց նախ կին կար գա վո րող
գոր ծա ռույ թը: գլո բա լաց ման ազ դե ցու թյան ներ քո ա ճող ան հա տա կա նա ցու մը
մարդ կանց վար քը դուրս է բե րել կո լեկ տիվ բա րո յա կան վե րահս կո ղու թյան, հին
սո ցի ա լա կան նոր մե րի, կարծ րա տի պե րի, ա վան դույթ նե րի կար գա վոր ման
շր ջա նակ նե րից: Այդ ա ռու մով հա սա րա կա կան կյան քին բնո րոշ են հա տուկ անո -
մի այի գծեր, ո րոնք այս կամ այն չա փով բնո րոշ են նաև այլ հետ խորհր դային ե -
րկր նե րին: 

Այդ ա նո մի ան կա րե լի է սահ մա նել որ պես « ցան կա ցած հա սա րա կա կան իմ -
պուլ սի նկատ մամբ լի ա կա տար ան տար բե րու թյուն` ան կախ նրա դրա կան կամ
բա ցա սա կան ո ւղղ վա ծու թյու նից»:2 Սո ցի ա լա կան վար քը կա նո նա կար գող հին
ա վան դույթ նե րը, սո վո րույթ նե րը, կարծ րա տի պե րը կորց րել են ի րենց գործ նա -
կան նշա նա կու թյու նը և ան ձի նկատ մամբ ազ դե ցու թյու նը: Հա սա րա կա կան
կյան քի ան հա տա կա նա ցու մը մարդ կանց դուրս է բե րել կո լեկ տիվ բա րո յա կան
վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րից: խորհր դային ամ բող ջա տի րա կան հա մա -
կար գի քայ քա յու մը ջն ջեց կո լեկ տիվ է թի կայի վե րահս կո ղու թյան ու ժով հաս -
տատ ված բա րո յա կան նա խորդ սահ ման նե րը:3 դրա մա նյու թա կան հա ջո ղու -
թյու նը դար ձել է գլ խա վոր նպա տակ, ան ձնա կան բա րե կե ցու թյան կար ևո րա -
գույն ցու ցա նիշ: Բայց մար դիկ պաշ տո նա պես ըն դուն ված մի ջոց նե րով չեն կա -
րո ղա նում հաս նել այդ նպա տա կին: Որ պես հետ ևանք կտ րուկ ա ճել է հա սա-
 րա կու թյան կա ռուց ված քային ան կա յու նու թյու նը և ա նընդ հատ վե րար տադր -
վող չա փո րո շիչ նե րի ա նո րո շու թյու նը, ո րի հիմքն այն է, որ մեր կյան քի տն տե -
սա կան դր ված քը ա րա գաց ված տեմ պե րով է փո փոխ վում, ի սկ նրա ար ժե -
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 քա նոր մա տի վային կա նո նա կարգ վա ծու թյու նը մարդ կային գոր ծո նի թե րագ նա -
հատ ման պատ ճա ռով հետ է մնում: Մշա կու թային են թա տեքս տով հանձ նա -
րար վող հա մընդ հա նուր նպա տակ նե րի և նրանց հաս նե լու օ րի նա կան ի նս տի-  
տու ցի ո նալ մի ջոց նե րի, առ կա պա հանջ մունք նե րի և դրանց բա վա րար ման ի -
րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի միջև ա ռա ջա ցող հա կա սու թյուն նե րից  ծն վում
է բնակ չու թյան լայն զանգ ված ներն ը նդ գր կող ա նո մի ա, ո րի չա փե րը մեր հա -
սա րա կու թյու նում ա ռանձ նա պես մեծ են: Մե զա նում հռ չակ ված մշա կու թային
ար ժեք նե րի հա մա կար գը գե րագ նա հա տում է բո լո րի հա մար նշա նա կա լից
նպա տա կը, բայց ծայ րա մա սային ե րկ րի սո ցի ա լա կան հա մա կար գը հասա -
րա կու թյան զգա լի զանգ վա ծի հա մար սահ մա նա փա կում կամ բո լո րո վին փա -
կում է այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու ի նս տի տու ցի ո նալ ու ղի նե րը: Մշա կու թային
կա ռուց ված քի այս եր կու տար րե րը փոխ կա պակց ված են, և դրանց ան հա մա -
ձայ նու թյան աս տի ճա նի չա փից ա վել մե ծաց ման ժա մա նակ ա ռա ջա նում է մշա -
կու թային կոնֆ լիկտ, ե րբ մար դիկ տար բեր կերպ են շեշ տադ րում նպա տակ -
նե րը և այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու մի ջոց նե րը:4 Մյուս կող մից էլ պա տե րազ -
մի վերսկս ման վտանգն է մշ տա կան ան կա յու նու թյուն ա ռա ջաց նում, այլ գոր -
ծոն նե րի հետ փո խազ դե լով զր կում է մարդ կանց ան ձնա կան բա րե կե ցու թյան
հնա րա վո րու թյու նից: Ան գամ, ե թե հայ հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի միջև առ -
կա է նպա տակ նե րի մի աս նու թյուն կամ ը նդ հա նուր ճա նա չում, հա սա րա կա կան
կյան քում տեղ գտած բա րո յաի րա վա կան նոր մե րի և դրանց ի րա կա նաց ման ի -
րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է ա նո մի ային
հար մար վե լու ան հրա ժեշ տու թյան:

 Հա յաս տա նը, գտն վե լով Հա րա վային Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նում, գլո բա լի զաց -
ման հետ մեկ տեղ և շատ ա վե լի ա մուր կապ վա ծու թյամբ ներ քաշ ված է նաև տա -
րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րին հա տուկ գոր ծըն թաց նե րի մեջ: «Ոչ պա տե րազմ, ոչ
խա ղա ղու թյուն» ա նո միկ ի րա վի ճա կը բնու թագ րում է այդ գոր ծըն թաց նե րի շր ջա -
նա կը, ո ւս տի և հա րավ կով կա սյան հա սա րա կու թյուն նե րին բնո րոշ գծե րը ար տա -
հայ տում է «ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյուն» հայե ցա կար գը:
Այդ հայե ցա կար գը հա րավ կով կա սյան ե րկր նե րում հա սա րա կա կան կյան քի վի -
ճա կի սո ցի ո լո գի ա կան ախ տո րո շումն է:5 Ո ւս տի և հարց է ա ռա ջա նում. ի նչ քա նո՞վ
են ի րա կան եվ րո պա կան հե ռան կար նե րը նման հա սա րա կու թյուն նե րի հա մար,
որ տեղ ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թաց նե րը սկզ բուն քո րեն այլ ձևով են ըն թա -
նում, քան ա սենք Ար ևե լյան Եվ րո պայի հետ սո ցի ա լիս տա կան ե րկր նե րում: 

պա տե րազմ նե րը հա րավ կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նում (ղա րա բա ղյան,
վրաց-օ սա կան զին ված հա կա մար տու թյուն ներ) որ պես այդ պի սիք de jure դեռ
ա վարտ ված չեն, սա կայն բա վա կա նա չափ եր կար ժա մա նակ զի նա դա դար է:
Այս պայ ման նե րում հա րավ կով կա սյան հա սա րա կու թյուն նե րը մի կող մից` պահ -
պա նում են ռազ մա կա նաց ման (մի լի տա րի զաց ման) հա րա բե րա կա նո րեն
բարձր մա կար դակ, մյուս կող մից` փոր ձում են հաղ թա հա րել ռազ մա կան դրու -
թյան հրա մա յա կան նե րը և լու ծել սո ցի ալ-տն տե սա կան զար գաց ման և ժո ղովր -
դա վա րաց ման մի ան գա մայն խա ղաղ հիմ նախն դիր նե րը: Բայց « սա ռեց ված»



ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի պատ ճա ռով հա սա րա կու թյան մեջ առ կա
է մշ տա կան լար վա ծու թյուն և ռազ մա կան հա կա մար տու թյան վերսկս ման հա -
վա նա կա նու թյուն: 

«Ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյուն նե րում» ևˊ տն տե սու թյան
ա զա տա կա նա ցու մը, ևˊ քա ղա քա կա նու թյան ժո ղովր դա վա րա ցու մը են թա կա
են մի լի տա րի զաց ման հրա մա յա կան նե րին, ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի սե փա -
կա նաշ նոր հու մը չի հան գեց րել ա զատ մր ցակ ցու թյան հա կա մե նաշ նոր հային
ռե ժի մի հաս տատ մա նը, ի սկ կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան ձևե րի ի նս -
տի տու ցի ո նա լա ցու մը չի վե րաց րել ավ տո րի տար վար չա կար գե րը: Հա սա րա -
կա կան կյան քի մի լի տա րի զա ցու մը դրս ևոր վում է ոչ մի այն բյու ջե տային ռազ-  
մա կան ծախ սե րի հա րա բե րա կան մեծ չա փե րի, այլ նաև ռազ մա կան հրա մա -
յա կան նե րին տն տե սու թյան, գի տու թյան, կր թու թյան և ե րի տա սարդ նե րի դաս -
տի ա րա կու թյան, քա ղա քա կան կա ռույց նե րի և պրակ տի կա նե րի, ԶլՄ-նե րի
քա րոզ չու թյան, ան գամ նո րաձ ևու թյան (տա րած վում է զին վո րա կան ո ճի հա -
գուս տը) են թա կա յու թյան տես քով: Հա սա րա կու թյու նը ստիպ ված է մարդ կանց
բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ սա կա վա թիվ ռե սուրս նե րի զգա լի մա սը
ծախ սել ռազ մա կան նպա տակ նե րի հա մար, ին չի հետ ևան քով մե ծա նում է հա -
սա րա կա կան բա րի քից մարդ կանց օ տար ված լի նե լու չա փը:

 Սո ցի ո լո գի այի տե սան կյու նից նման հա սա րա կու թյուն նե րում բա ցա կա յում են բա -
վա րար պայ ման ներ սուբյեկտ նե րի միջև հո րի զո նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ար -
դյու նա վետ գոր ծառ նու թյան հա մար: դա ձևա վո րում է «ոչ պա տե րազմ, ոչ
խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյուն նե րի» տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րից մե կը` չկա յա ցած ան ցում ո ւղ ղա հա յաց կա պե րի գե րակշ ռու մից հո րի զո նա -
կան կա պե րի գե րա կա յու թյան: Հետ ևա բար, ի րա կա նում չեն գոր ծում նաև տն տե- 
սու թյան կար գա վոր ման շու կա յա կան մե խա նիզմ նե րը: Ի սկ «ոչ կա նո նադ րա կան»
նա խա ձեռ նու թյուն նե րը տեղ են բա ցում քրե ա կան բնույ թի ստ վե րային գոր ծըն թաց -
նե րի հա մար: Հա ղոր դակց ման հա մա կար գում ազ դակ նե րը վե րած վում են իշ խա -
նու թյան կենտ րո նա կան ա տյա նի հրա հանգ նե րի, հա ղոր դակ ցու թյու նը են թարկ- 
վում է ո ւղ ղա կի վե րահսկ մա նը, քա ղա քա կան սե ման տի կան տե ղա վոր վում է
առաջ նորդ-հետ ևորդ բնույ թի պար զու նակ շաբ լոն նե րում: «Ոչ պա տե րազմ, ոչ խա -
ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյուն նե րում» ի րա կա նա նում է հո րի զո նա կան կա ռուց- 
ված քի յու րա հատ կու թյուն նե րի տար րա լու ծում ո ւղ ղա հա յաց կա ռուց ված քում և
ձևա վոր վում է կա ռուց ված քային ավ տո րի տա րիզմ: Մյուս կող մից` «ոչ պա տե -
րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն» պայ ման նե րում հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյունն իր
հեր թին ան կա յու նու թյան և վտանգ վա ծու թյան վե րա ցու մը պայ մա նա վո րում է «ու -
ժեղ ձեռ քի իշ խա նու թյուն» մի ֆո լո գե մով: Ո ւս տիև քա ղա քա կան ա ռաջ նոր դի փո -
փո խու թյու նը չի վե րաց նում այդ ավ տո րի տա րիզ մը, լա վա գույն դեպ քում ձևա- 
վոր վում է ավ տո րի տար ժո ղովր դա վա րու թյան ռե ժիմ: 

Ա վե լին, այդ հա սա րա կու թյուն նե րի քա ղա քա կա նա ցու մը ան խու սա փե լի ո րեն ու -
ղեկց վում է մի լի տա րի զաց մամբ, ե րբ հա սա րա կու թյան ներ քին ի նք նա կազ մա -
կերպ ման հա մա տեքս տում տեղ է գտ նում սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
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վե րա կա ռու ցու մը զին վո րա կան աս տի ճա նա կար գու թյան հա մա կեր պով (like):
Սո ցի ալ-քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ձևա վոր վում են «ոչ պա տե րազմ,
ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյուն նե րի» օբյեկ տիվ պայ ման նե րին հա մա պա -
տաս խան, ո րոնց բնո րոշ են հնա րա վոր ռազ մա կան-մո բի լի զա ցի ոն խն դիր նե -
րի սրաց ված սպա սում ներ: Մո բի լի զա ցու մը դառ նում է «ոչ պա տե րազմ, ոչ
խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյուն նե րին» բնո րոշ տար բե րա կիչ հատ կա նիշ, և
նրանց զար գա ցու մը ժո ղովր դա վա րաց ման ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վում է ոչ
մաս նակ ցային, այլ մո բի լի զա ցի ոն դե մոկ րա տի այի հաս տատ ման մի ջո ցով, որի
ի նս տի տուտ նե րը ձևա վոր վում են հենց ռազ մա կան-մո բի լի զա ցի ոն սպա սում նե -
րի հաշ վա ռու մով:6 Այդ պատ ճա ռով «ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա -
րա կու թյուն նե րում» բա նա կի ազ դե ցու թյու նը հա սա րա կա կան կյան քի վրա
իս կա պես մեծ է: 

ճգ նա ժա մայ նու թյու նը` որ պես «ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու -
թյուն նե րի» բնո րոշ հատ կա նիշ, և գլո բա լա ցու մը գոր ծում են տե ղա կան ի նք նա -
կա ռա վար ման և ժո ղովր դա վա րա կան են թա կա յու թյան սկզ բունք նե րին ը նդ դեմ`
նվա զեց նե լով ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րի նկատ մամբ սո ցի ա լա կան
վս տա հու թյան մա կար դա կը: Հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյու նը քիչ է կար ևո րում
ժո ղովր դա վա րա կան գե րա պատ վու թյուն նե րը, հա սա րա կա կան կար ծի քի ի նս տի -
տու տը գոր ծում է քաո սի ռե ժի մում և բնո րոշ վում է մեծ շար ժու նու թյամբ: Նման
պայ ման նե րում պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը ա նար դյու նա վետ է դառ -
նում, պե տա կան պաշ տո նյա նե րի շր ջա նում ահ ռե լի չա փե րի է հաս նում կո ռուպ -
ցի ան: վս տա հու թյու նը` որ պես սո ցի ա լա կան կա պի տալ, սո ցի ա լա կան հա մե- 
րաշ խու թյան հիմքն է, ի սկ ե թե հա սա րա կու թյու նում չկա հա մե րաշ խու թյուն, ե թե
քա ղա քա ցի նե րը չեն նույ նա կա նաց նում ի րենց պե տու թյան հետ, ա պա վտանգ -
վում է ե րկ րի ազ գային ան վտան գու թյու նը: Այդ պատ ճա ռով պե տու թյու նն ի նք նո -
րոշ վում է ա ռա վե լա պես որ պես պաշտ պա նո ղա կան ա տյան, ո րն ի րեն վե րա պա-
 հում է բռ նու թյան կի րառ ման բա ցա ռիկ ի րա վունք` հա նուն ազ գային ան վտան գու -
թյան և հա սա րա կա կան կար գի կա յու նու թյան պահ պան ման: Այդ պի սի ի րա վի ճա -
կում հա սա րա կա կան կյան քի ար ժե քային կար գա վո րու մը ի րա կա նաց վում է
ռազ մի դաշ տից բեր ված ու ժային պրակ տի կա նե րի մի ջո ցով: Հա սա րա կա կան
հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար այդ ու ժային պրակ տի կա նե րի կի րա ռու մը
հան գեց նում է հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան ռազ մա կա նաց մա նը և վար չա -
հրա մա յա կան պե տա կան հա մա կար գի ձևա վոր մա նը: չի բա ցառ վում ան գամ
այս պես կոչ ված «ան ցու մային ար դա րա դա տու թյան» կի րա ռու մը:

 Հի րա վի, ավ տո րի տար վար չա կար գի գո յու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված
է պա տե րազ մի վերսկս ման վտան գով: ՀՀ վար չա պե տին լայն լի ա զո րու թյուն -
ներ տա լու կողմ նա կից նե րը հիմ նա կա նում հենց այդ վտան գի հան գա ման քով
են փաս տար կում ի րենց տե սա կե տը` գտ նե լով որ Հա յաս տա նին «ու ժեղ» իշ -
խա նու թյուն է պետք: Սա կայն, ե թե հա սա րա կու թյու նը «ոչ պա տե րազմ, ոչ խա -
ղա ղու թյուն» ի րա վի ճա կում է, ո րում կո լեկ տիվ հա մե րաշ խու թյան թու լաց ման
հետ մեկ տեղ դի տարկ վում են հա սա րա կու թյան հետ ան ձնա կան նույ նա կա -



նաց ման կո րուստն ու ան հա տի քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վու թյան նվա զու մը,
ապա ան մի ջա պես տե ղի է ու նե նում հա սա րա կա կան կյան քում սո ցի ա լա կան
վար քի ա նո րո շու թյան մե ծա ցում, ո րն ակ ներև է նաև կա ռա վար ման ո լոր տում: 

«Ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյա նը» բնո րոշ կա ռա վար ման
սկզ բունք նե րը խո չըն դո տում են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կա յաց մա -
նը: Նոր նոր մե րի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բարդ հա մա կար գը դեռ ի նս տի -
տու ցի ո նա լաց վում է սո ցի ա լա կան կյան քի հին մե խա նիզմ նե րով` ա մուս նաըն-
 տա նե կան, ըն կե րա կան և այլ ի նս տի տուտ նե րի կող մից, ո րոնց մի ջո ցով հա սա -
րա կու թյու նը « մե խա նի կա կան հա մե րաշ խու թյան» մա կար դա կում կար գա վո րում
ու լե գի տի մաց նում է մարդ կանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Ա նձ նա կան ա պա հո -
վու թյան աս տի ճա նը «ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյուն նե -
րում» որ պես կա նոն ծայ րա հեղ ցածր է. ա ռան ձին ան ձի ե զա կի ու թյունն ու ար-
 ժա նա պատ վու թյու նը քիչ է գնա հատ վում: Քա ղա քա ցի նե րը չու նեն հո գե բա նա -
կան վս տա հու թյան լի ար ժեք զգա ցում, ձևա վոր վում է վա խի բար դույթ: դա բա -
ցատր վում է նրա նով, որ հետ պա տե րազ մյան ժա մա նա կաշր ջա նում ա ռան ձին
մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը ցածր է գնա հատ վում: պատ ճառն այն է, որ պա -
տե րազմ նե րի ժա մա նակ, այ սինքն` « սիս տե մա տիկ սպա նու թիւն նե րի մի ջո ցին,
երբ մար դու ա ռաջ ա ւե լի քան ցայ տուն կեր պով եւ իր ամ բողջ մեր կու թե ամբ բարձ -
րա նում է ան հա տի ո չն չու թիւ նը, առ հա սա րակ մարդ կային կե ան քի ար ժէ քի ո չն -
չու թիւ նը: Կե ան քը չի գնա հատ ւում բարձր»:7 «Ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն
հա սա րա կու թյուն նե րում» նման վե րա բեր մուն քը շա րու նա կում է բնո րո շել հա սա -
րա կա կան կյան քի ար ժե քա նոր մա տիվ կա ռուց ված քը, ին չը մաս նա վո րա պես
դրս ևոր վում է մարդ կային գոր ծո նի` ի բրև հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյան հիմ -
նա կան աղ բյու րի թե րագ նա հատ մամբ: Ան ձի ար ժե քային հա մա կար գը, նրա
կողմ նո րո շում նե րը, հա յացք նե րը, նա խա պատ վու թյուն նե րը և վար քը դառ նում են
հա կա սա կան: Հին « պա տե րազ մա կան» ար ժեք նե րը և նոր մե րը ար դեն չեն հա -
մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը, ի սկ նո րե րը դեռևս լի ո վին չեն ձևա վոր վել
և հաս տատ վել հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան մեջ: Եվ, որ պես հետ ևանք, առա -
ջա նում է մարդ կանց օ տա րում քա ղա քա կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման հա մա կար -
գից, ցածր է բուն քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վու թյու նը: փո խա րե նը կար ևոր վում է
հրա պա րա կում « զանգ վա ծի բա նակ» ու նե նա լու հան գա ման քը:

գ լո բա լաց ման հա մա տեքս տում կա րե լի է դի տար կել, որ տա րա ծաշր ջա նում
պա տե րազ մի վերսկս ման և հնա րա վոր պար տու թյան սպառ նա լի քը օգ տա -
գործ վում է գեր տե րու թյուն նե րի կող մից ի նչ պես մեր, այն պես էլ մյուս հա րավ -
կով կա սյան պե տու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան վրա նե րազ դե լու և նրանց
ի նք նիշ խա նու թյու նը սահ մա նա փա կե լու նպա տա կով, ո րով հետև հա րավ կով -
կա սյան բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րը կախ ված են գեր տե րու թյուն նե րի ռազ -
մա կան ա ջակ ցու թյու նից և կա րող են շատ բան կորց նել, ե թե գեր տե րու թյուն-
 նե րի ռազ մա կան « չե զո քու թյու նը» խախտ վի: Նման պայ ման նե րում ա ռա ջա -
նում են մեծ ռիս կեր, և «ոչ պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյու նը»
յու րօ րի նակ « ռիս կի հա սա րա կու թյուն» է դառ նում: պո տեն ցի ալ ռիս կը` ա պա -

57|

Հ
ա

Յ
ա

Ս
Տ

ա
ն

 2
0

18
|

Æð
àÔ

àô
ÂÚ

àô
Ü
Ü
ºð

 º
ì 

Ðº
è²

Ü
Î²

ðÜ
ºð

56



գայի սպառ նա լի քը, թե լադ րում է ներ կայիս հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց նե րի
բո վան դա կու թյու նը և ա նո րո շա կի աց նում սո ցի ա լա կան սպա սում նե րի կա ռուց -
ված քը: 

Որ պես զի այդ ա նո րո շու թյու նը սահ մա նա փակ վի թույ լատ րե լի շր ջա նակ նե րում,
ան հրա ժեշտ է բա ցա ռել ոչ մի այն ա նո մի այի առ կա յու թյու նը, ին չը են թադ րում
է հա մա պա տաս խան նոր բա րո յա կան ար ժեք նե րի և ի րա վա կան նոր մե րի մշա -
կում և դրանց ար մա տա վո րում քա ղա քա ցի նե րի գի տակ ցու թյան մեջ, այլ նաև
պա տե րազմ նե րի վերսկս ման վտան գը: Մի կող մից` հա րավ կով կա սյան «ոչ
պա տե րազմ, ոչ խա ղա ղու թյուն հա սա րա կու թյուն նե րի» հե տա գա զար գաց ման
հե ռան կար նե րը կապ ված են հա մա պա տաս խան նույ նա կա նու թյան ձևա վոր -
ման հետ, ո րը կն պաս տի քա ղա քա ցի ա կան մշա կույ թի կա յաց մա նը: Մի այն հա -
սա րա կու թյան ան դամ նե րի մեջ քա ղա քա ցի-ա զգ-պե տու թյուն մի աս նու թյան
ըն կալ ման ձևա վոր ման մի ջո ցով կա րե լի է մի ան շա նակ դրա կան վե րա բեր մունք
ա ռա ջաց նել ազ գային ի նք նու թյան ու պե տու թյան նկատ մամբ և հաղ թա հա րել
հա սա րա կա կան կյան քի ա նո մի ան: Ա նո միկ վի ճա կի հաղ թա հար ման ու ղին գա -
ղա փա րա դաս տի ա րակ չա կան նոր գոր ծըն թաց նե րի ա րագ զար գաց ման, քա -
ղա քա ցի նե րին մար դու ի րա վունք նե րի գա ղա փա րի և « բա րո յա կան ան հա տա-
 կա նաց ման» է թի կա կան ար ժեք նե րի հետ կա պե լու մեջ է: Մյուս կող մից` հա սա -
րա կա կան կյան քի հե տա գա ժո ղովր դա վա րա ցումն է, որ հա րավ կով կա սյան
ժո ղո վուրդ նե րին տա նե լու է դե պի փո խա դարձ վս տա հու թյուն և խա ղա ղու թյուն:
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1  Տե´ս Արամայիս Հովսեփյան, Հասարակական հարաբերությունների վերարտադրության
սոցիալ-փիլիսոփայական պրոբլեմները (Երևան: Երևանի համալսարանի հրատ., 1986),
էջ 64-67:

2  Жaн Тощенко, Парадоксальный человек (Москва: Гардарики, 2001), էջ 373:

3  Նախկին ամբողջատիրական հասարակարգը կայուն էր, քանզի հասարակական ավան -
դական կարգերում մարդկային պահանջմունքները բավարարվում էին ավելի հեշտ,
որովհետև անհատական նպատակաուղղվածությունը ենթակա էր ամբողջին: Այն պաշ -
տոնապես սահմանափակվում էր կոմունիզմի կառուցման հռչակված համընդհանուր
նպատակներով և համահավասարեցման սկզբունքով: Իսկ համապատասխան կոլեկտիվ
գիտակցությունն այդ պահանջմունքները պահում էր ցածր մակարդակի վրա,
խոչընդոտում «անհատականության» զարգացումը, «անձի» ազատականացումը և
խիստ սահմանափակում անհատի` տվյալ իրավիճակում ազատ գործելու
կարողությունը: 

4  Տե´ս Robert Merton, Social Тheory and Social Structure (New York: Free Press, 1957):

5  Այդպիսի հայեցակարգային մոդելի մշակումը ոչ միայն կարևոր կիրառական, այլ նաև
մեծ տեսական նշանակություն կունենա, քանզի Ասիայի, Աֆրիկայի և լատինական
Ամերիկայի շատ երկրներ ըստ էության «ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն հասարա -
կություններ» են և նմանատիպ պայմաններում են լուծում սեփական զարգացման
խնդիրները (վառ օրինակ է Իսրայելը):

6  Հմմտ. Samuel Huntington, Joan Nelson, No Easy Choice: Political Participation in
Developing Countries (Harvard University Press, 1976), էջ 2-5:

7  Տե´ս Երվանդ Ֆրանգյան, պեսիմիզմի փիլիսոփան (Երևան: լՈՅՍ, 1911), էջ 142:





իրողություններ

Բ�
տեսանկյուններ



ԱՆ ՆԱ 
ԺԱ ՄԱ ԿՈ չՅԱՆ

ԱՐ փԻ 
ՄԱ ՆՈՒ ՍՅԱՆ

ՍՈ ՆԱ 
ՄԱ ՆՈՒ ՍՅԱՆ 

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՆ 
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ցԻ Ա ԿԱՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
ՀԵ ՂԱ փՈ խՈՒ ԹՅԱՆ 
ԱՆ ԿՅԱՆ ՏԱԿ1
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 ՆԱ խԱ ԲԱՆ 

 ա յաս տա նի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, ո րի ձևա վոր ման քա ղա քա -
կա նու թյուն նե րը սկիզբ ա ռան 1991-ին ե րկ րի ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե -
տո, քն նարկ ման ա ռար կա դար ձավ հե տա զո տա կան շր ջա նակ նե րում դեռևս
ո ւշ ի նն սու նա կան նե րից: Ի սկ վեր ջին տա րի նե րին այն (ի նք նա)անդ րա դար ձի
կար ևոր հար ցե րից է նաև ՀԿ մի ջա վայ րի և ակ տի վիս տա կան հա մայնք նե րի շր -
ջա նա կում։ 

Երկ րի քա ղա քա կան կյան քի տար բեր փու լե րում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա -
կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պատ կե րա ցում նե րը փո փո խու թյուն ներ են կրել
հան րային կյան քում ի րենց դե րի և ա նե լիք նե րի, ի նչ պես նաև գոր ծու նե ու թյան
պայ ման նե րի և հե ռան կար նե րի հար ցե րում։ 2018-ի փետր վա րից Սո ցի ոս կոպ
ՀԿ-ն պրո ֆե սոր Ար մի նե Իշ խա նյա նի (լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան դպ րոց)
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ սկ սեց մի ծրա գիր, ո րի նպա տակն էր «ար ձա գան -
քել Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան նե ղա ցող տա րած քի
խնդ րին», ի նչ պես դա սահ ման վում էր այդ ժա մա նակ շատ ի րա վա պա շատ -
պան ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և հան րային շա հե րի պաշտ պան ակ տի վիստ նե -
րի կող մից։ 

 փետր վար-մարտ ա միս նե րին մեր կող մից ի րա կա նաց ված 24 ֆո կու սա վոր ված
հար ցազ րույց նե րը ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և հիմ նա կան տե ղե կա տու նե րի
հետ2 վկա յում է ին տագ նապ ներ, մտա հո գու թյուն ներ և վեր լու ծու թյուն ներ, ո րոն -
ցում ար դեն տա սը-ք սան տա րի իշ խող ու ժի փո փո խու թյունն ի բրև հնա րա վոր
գոր ծըն թաց առ հա սա րակ տեղ չու ներ: Այ նինչ ապ րի լի կե սե րից մինչև մայիս Հա -
յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քը շր ջա դար ձային փո խա կերպ ման են թարկ վեց։ 

Ընդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րից մե կի և քա ղա քա ցի ա կան դի մադ րա կան նա -
խա ձեռ նու թյուն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րա ճե ցին հա մա կարգ ված « Քայլ ա րաˊ,
մեր ժիˊր Սեր ժին» շարժ ման, ո րի շուրջ մո բի լի զաց ված ժո ղո վուր դը կա րո ղա ցավ
ճեղ քել ավ տո րի տա րիզ մի վերջ նա կան ար մա տա վո րու մը ե րկ րում և ա ռանց մարդ -
կային զո հե րի հա սավ կա ռա վա րու թյան փո փո խու թյա նը։ Այս փո փո խու թյու նը, որ
ի նք նան վան վում է որ պես թավ շյա, ոչ բռ նի, բաց ձեռ քե րի, ժո ղովր դա կան, ժո ղովր -
դա վա րա կան կամ էլ սի րո և հա մե րաշ խու թյան, հայ կա կան հե ղա փո խու թյուն, իր
ան կան խա տե սե լի ու թյամբ հան դերձ հնա րա վոր դար ձավ տար բեր սո ցի ա լա կան
խմ բե րի մո բի լի զա ցի այի, այդ թվում` քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դի -
մադ րա կան խմ բե րի ի նք նա կազ մա կերպ ման ջան քե րով։ Այս ու սում նա սի րու թյու -
նը միտ ված է քա ղա քա ցի ա կան դի մադ րա կան խմ բե րի` հե ղա փո խա կան գոր ծ-
ըն թա ցում ակ տիվ ներգ րավ ման հնա րա վո րու թյու նը քն նար կե լուն։

 ՄԵ ԹՈ դԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ցՈՒՄ

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն ա սե լով մենք հաս կա նում ե նք պե տու թյան

Հ



և տն տե սու թյան միջև ըն կած սո ցի ա լա կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի ո լոր տը,
որը նե րա ռում է այն ա մե նը, ի նչ վեր է մաս նա վոր ո լոր տից (հատ կա պես ըն -
տա նի քից):3 Այն մի ա վո րում նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի,
քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի, սո ցի ա լա կան շար ժում նե րի և հան -
րային հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի ո լորտ է:

Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում մենք խո սում ե նք դի մադ րա կան քա ղա -
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մա սին, ո րը քա ղա քա կա նաց ված է, իր բնույ թով
զան ցա ռա կան կամ ա ռա ջա դի մա կան է, միտ ված է պահ պա նո ղա կան ստա տուս-
ք վոն խախ տե լուն, ել նում է հան րու թյան ա ռա վե լա պես ճնշ վող, հե տապնդ վող,
ան տես ված և «անլս ված» խմ բե րի շա հե րից, միտ ված է դրանց պաշտ պա նու -
թյանն ու հան րային փո փո խու թյա նը։ Մեր դի տարկ մամբ հենց այս խմ բե րից շա -
տերն է ին, որ Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր կու սա կու թյան Իմ քայ լը շարժ ման
հետ մի ա սին Հայ կա կան հե ղա փո խու թյան ա վան գարդ շր ջա նա կը հան դի սա -
ցան` մյուս խմ բե րի հա մար ո գեշնչ ման մե խա նիզմ ներ ներդ նե լով և օ րի նակ դառ -
նա լով։

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը հե ղա փո խու թյան ան կյան տակ դի տե լով`
մենք օ գտ վում ե նք ժա մա նա կա կից սո ցի ո լոգ Սիդ նի Թե րոո ւի կող մից սո ցի ա լա -
կան շար ժում նե րը և մր ցա պայ քա րի քա ղա քա կա նու թյուն նե րը ու սում նա սի րող
տե սա մե թո դա բա նա կան շր ջա նա կից, ո րով շար ժում նե րը և հե ղա փո խա կան դի -
մադ րու թյուն նե րը վեր լուծ վում են չորս հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով.4

քա ղա քա կան հնա րա վո րու թյան կա ռուց վածք (political opportunity structe)

 պայ քա րի զի նա նո ցը և դրա կի րա ռու մը տար բեր քա ղա քա կան հնա րա վո -
րու թյուն նե րի պա րա գա յում (repertoires)

 մո բի լի զաց նող կա ռուց վածք ներ (mobilizing structures)

շր ջա նա կում (framing)

 Կի րա ռե լով վե րոն շյալ տե սա մե թո դա բա նա կան շր ջա նա կը` մենք նաև կար ևո -
րում ե նք շար ժում նե րում և մր ցա պայ քա րի քա ղա քա կա նու թյուն նե րում մաս նա -
կից նե րի հույ զերն ու զգաց մունք նե րը հաշ վի առ նող և ու սում նա սի րող սո ցի ո լո-  
գի ա կան մո տե ցում նե րը, ո րոնք ա րևմ տյան հա սա րա կա գի տու թյան մեջ հատ -
կա պես ար դի ա կան դար ձան 1990-ա կան նե րից:5 խոսքն այս տեղ այն հույ զե րի
մա սին է, ո րոնք շարժ ման մեջ ներգ րավ ված ան հատ նե րին և խմ բե րին քա ղա -
քա կան գոր ծորդ զգա լու և շարժ ման ռա ցի ո նալ կող մը վե րաշր ջա նա կե լու հնա -
րա վո րու թյուն են տա լիս, ի նչ պես օ րի նակ` բար կու թյու նը, հու սա հա տու թյու նը,
ար ժա նա պատ վու թյու նը, հպար տու թյու նը, զզ վան քը և վա խը` ի նչ-որ ի մաս տով
ըն ձե ռե լով « հու զա կան/զ գաց մուն քային ա զա տագ րում»:6 Ի նչ պես իր տար բեր
աշ խա տու թյուն նե րում շան թալ Մուֆն է նշում, հույ զե րը և կր քե րը քա ղա քա կան
« մենք»-ի ձևա վոր ման հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում, ի նչ պես նաև քա ղա քա -
կան գա ղա փար նե րին ո ւժ հա ղոր դում:7



 Հա մադ րե լով այս մո տե ցում նե րը` մենք քա ղա քա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի կա -
ռուց ված քում նկա տի ե նք առ նում ի նչ պես լայն հան րու թյան, այն պես էլ քա ղա քա -
ցի ա կան դի մադ րա կան խմ բե րի կող մից դրա կան քա ղա քա կան փո փո խու թյան
հան դեպ ան հու սու թյան, իշ խա նու թյուն նե րի հան դեպ զզ վան քի և ա տե լու թյան
զգա ցում նե րի այն դրու թյու նը, որ նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հայ կա կան
հե ղա փո խու թյան ծա վալ ման հատ կա պես վաղ շր ջա նում: Այս պի սով, հույ զե րը, ի
թիվ այլ հա մա կար գային տար րե րի, քա ղա քա կան հա մա կար գը հար ցադ րող կամ
դրան մար տահ րա վեր նե տող խմ բե րի հա մար դառ նում են ար դյու նա վետ մո բի -
լի զա ցի այի հնա րա վո րու թյուն: Այս տե սան կյու նից քա ղա քա կան հնա րա վո րու -
թյուն նե րը` զգաց մուն քային ետ նա խոր քով հան դերձ, հան րային դի մադ րա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման պայ ման ներ ե ն։ Քա ղա քա կան հնա րա վո րու -
թյուն նե րի կա ռուց ված քում ըն թա ցող փո փո խու թյուն նե րը կար ևոր դր դա պատ -
ճառ ներ են ստեղ ծում քա ղա քա կան օ րա կար գով հան րային դի մադ րու թյան
հա մար: Ե րբ հան րային դի մադ րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը հիմն վում են սո ցի ա -
լա կան ցան ցե րի վրա և օգ տա գոր ծում են տա րած ված մշա կու թային շր ջա նակ -
ներ, այս գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են դառ նալ եր կա րատև և ար դյու նա վետ
նույ նիսկ ու ժեղ իշ խա նա կան ճն շում նե րի ներ քո:8 Ե րբ այս պի սի դի մադ րու թյու նը
հա մա կում է ամ բողջ հա սա րա կու թյու նը, մենք կա րող ե նք տես նել, որ ձևա վոր -
վում է մր ցա պայ քա րի շր ջան: Ե րբ այդ պի սի շր ջա նը ը նդ գր կում է ներ հակ խմ բեր
և շեր տեր, ար դյուն քը սո վո րա բար հե ղա փո խու թյուն է:9

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ցԻ Ա ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ գՈՐ ծՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ
ՆԱ խԱ ՀԵ ՂԱ փՈ խԱ ԿԱՆ դՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

 Մեր ի րա կա նաց րած հար ցազ րույց նե րը հե տա հա յաց վե րըն թեր ցե լով` նախ և -
ա ռաջ դի տար կում ե նք, թե որ սո ցի ալ-քա ղա քա կան պայ ման ներն է ին և դրանց
ի նչ պի սի ը մբռ նում ներն է ին, որ ՀԿ գոր ծիչ նե րին և ակ տի վիստ նե րին մղե ցին
մո բի լի զաց վել այդ պա հին ցածր վս տա հու թյուն ու նե ցող քա ղա քա կան ու ժի նա -
խա ձեռ նած գոր ծըն թա ցի շուրջ, ո րի ա ռաջ նորդն ի վեր ջո փո ղո ցի ճնշ ման
տակ հա ջո ղեց ԱԺ կող մից ը նտր վել ի բրև վար չա պետ։

 Սո ցի ալ-քա ղա քա կան պայ ման ներն, այս պի սով, կա րող ե նք դի տար կել մի քա նի
փո խառնչ վող հար թու թյուն նե րում` ներ քա ղա քա կան մի ջա վայր, քա ղա քա ցի ա -
կան հա սա րա կու թյան ներ քին մի ջա վայր. լա րում ներ, քա ղա քա ցի ա կան հա սա -
րա կու թյուն և մի ջազ գային/ դո նոր կազ մա կեր պու թյուն ներ հա րա բե րու թյուն ներ։ 

Որ պես ը նդ հա նուր մի տում կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ նա խա հե ղա փո խա -
կան ներ քա ղա քա կան մի ջա վայ րը հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի կող մից
դի տարկ վում էր ժա մա նա կի իշ խա նու թյուն նե րի, քա ղա քա կան ը նդ դի մու թյան
և սե փա կան ու ժե րի հան դեպ հա մընդ հա նուր ան վս տա հու թյան և ան հու սու թյան
զգա ցու մի հա մա տեքս տում։ 
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ներքաղաքականմիջավայր

 Հա յաս տա նը այն հետ խորհ դային ե րկր նե րից է, որ տեղ խորհր դային փլուզ մա նը
նա խըն թաց ազ գային ժո ղովր դա վա րաց ման շար ժում նե րի վե րելք էր, ի նչն էլ իր
հեր թին հան գեց րեց ե րկ րի ան կա խաց մա նը և հետ խորհր դային իշ խա նու թյան
հաս տատ մա նը։ Ան կա խու թյան հետ նաև Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյուն ժա -
ռան գած Հա յաս տա նում ժո ղովր դա վա րու թյուն, սա կայն, չամ րապնդ վեց: Ժո ղովր -
դա վա րաց ման ա ռա ջին ա լի քին հա ջոր դեց հե տըն թաց և ավ տո րի տա րաց ման
ա ճ։ Ան կախ Հա յաս տա նի կարճ` հա մա րյա ե րե սուն տա րի նե րին մի այն հա տու -
կենտ ը նտ րու թյուն ներ են, ո րոնց լե գի տի մու թյու նը կաս կա ծի տակ չի դր վել ը նդ -
դի մու թյան կամ հան րու թյան կող մից։ Ի սկ վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րին
Հա յաս տա նում հաս տատ վել էր ան պար տե լի թվա ցող քա ղա քա կան բուրգ, ո րը,
ո րոշ ան հատ նե րի փո փո խու թյամբ հան դերձ, մնում էր ան փո փո խե լի։ դեռևս
2008-ին Հա յաս տա նի ե րկ րորդ` հե ռա ցող նա խա գահ Ռո բերտ Քո չա րյա նը (չ նա -
յած իր հրա պա րա կային ե լույթ նե րում նշում էր, թե չի պատ րաստ վում հե ռա նալ
քա ղա քա կա նու թյու նից) ա ջակ ցեց իր գոր ծա կից Սերժ Սարգ սյա նին դառ նա լու
Հա յաս տա նի եր րորդ նա խա գահ` ը նդ դի մու թյան հու զում նե րի ճնշ ման, մարդ կային
զո հե րի և քա ղա քա կան հե տապն դում նե րի գնով։ Սերժ Սարգ սյա նին հա ջող վեց
ևս տա սը տա րի պահ պա նել իր և իր հե նա րան կու սակ ցու թյան իշ խա նու թյու նը`
չու նե նա լով դրա հա մար հան րային վս տա հու թյան բա վա րար պա շար: Նա իր
պաշ տո նա վար ման ե րկ րորդ շր ջա փու լի ա վար տից, այ սինքն` մո տա լուտ պաշ տո -
նա թո ղու թյու նից ա ռաջ, 2015 թ. նա խա ձեռ նեց սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն ներ, ո րով ե րկ րում նա խա գա հա կա նից խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման
հա մա կար գի ան ցում էր տե ղի ու նե նա լու։ Սա, ի նչ պես ար դա րա ցի ո րեն ան հանգս -
տա նում է ին Հա յաս տա նի դի մադ րա կան խմ բե րը, գոր ծող նա խա գահ Սերժ Սարգ -
սյա նի հա մար ե րկ րի իշ խա նու թյու նը ար դեն վար չա պե տի կար գա վի ճա կում
պա հե լու ե ղա նակ էր դառ նա լու։ Մեր ի րա կա նաց րած հե տա զո տու թյան ըն թաց -
քում Սերժ Սարգ սյա նի` որ պես նոր ԱԺ կող մից ը նտր վե լիք վար չա պե տի թեկ նա -
ծո ւի ա նու նը պաշ տո նա պես դեռևս չէր հն չել, սա կայն դրա մա սին ազ դա րա րում
է ին իր կու սա կից ըն կեր նե րի ե լույթ նե րը, ի նչ պես նաև ը նդ դի մա դիր քա ղա քա կան
ու ժե րի ու դի մադ րա կան քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րի բարձ րա ձայ նում նե րը։

 Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի կող մից Սարգ սյա նի` որ պես վար չա պե տի
պաշ տո նա վա րու մը ա ռա վե լա պես ըն կալ վում էր ի բրև ժա մա նա կի իշ խա նու թյուն -
նե րի պահ պա նո ղա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ամ րապնդ ման, տն տե սա կան
և մշա կու թային կա պի տա լի, ավ տո րի տար լծակ նե րի ա ռա վել կենտ րո նաց ման
և այս տե սան կյու նից քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան գոր ծու նե ու թյան դաշ -
տի նե ղաց ման հե ռան կար։ 2017-2018 թթ. ա րա գո րեն ըն թա ցող օ րենսդ րա կան
փո փո խու թյուն նե րը հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րի հա մար հենց այս դրու թյան
ի րա վա կան կող մի ամ րագ րումն է ին ա պա հո վում։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա -
կու թյան տար բեր խմ բեր հասց նում է ին մի այն հո ռե տե սա կան գնա հա տա կան -
նե րով ար ձա գան քել մե կը մյու սից բա ցա սա կան հետ ևանք ներ են թադ րող
նո րա մու ծու թյուն նե րին, ի նչ պի սին է ին հատ կա պես փաս տա բան նե րի ան կա խու -



թյու նը խո ցե լի դարձ նող փո փո խու թյուն նե րը տար բեր օ րենսգր քե րում,10 կա ռա -
վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան թա փան ցի կու թյու նը խիստ սահ մա նա փա կող փո -
փո խու թյուն նե րը,11 ի նչ պես նաև ՀԿ-նե րի մա սին օ րեն քի 2017 թ. փո փո խու-
 թյու նը, ո րի հետ ևան քով, օ րի նակ, գործ նա կա նում սահ մա նա փակ վեց բնա պահ -
պա նա կան ՀԿ-նե րի կող մից հան րային շա հի պաշտ պա նու թյու նը Հա յաս տա նի
դա տա րան նե րում։

Ինչ պես ցույց տվեց հե տա զո տու թյու նը, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան գոր -
ծու նե ու թյան նե ղա ցող դաշ տի վրա ազ դում և ներ քա ղա քա կան բարդ  ի րադ րու -
թյու նը պայ մա նա վո րում է ին նաև ա ճող ռազ մա կա նա ցու մը («ազգ-բա նակ»
կոն ցեպ տի շուրջ հան րային կյան քի կա ռու ցակ ցու մը) և  ռազ մա հայ րե նա սի րա կան
դիս կուր սի ակ տիվ քա րոզ չու թյու նը ԶլՄ-ների, կր թու թյան և ե կե ղե ցու ի նս տի -
տուտ նե րի մի ջո ցով` շա ղախ ված քա ղա քա ցի ա կան դի մադ րա կան խմ բե րի շուրջ
նե գա տիվ հան րային ըն կա լում ներ ձևա վո րե լու նպա տա կադ րու թյամբ։

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տա րած քի նե ղա ցու մը տե ղի էր ու նե նում
ը նդ հա նուր առ մամբ ֆոր մալ ժո ղովր դա վա րու թյան և պայ մա նա կան ա զատ
խոս քի հան գա մանք նե րում, ո րոնք քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը թույլ
է ին տա լիս քն նա դա տել (թեև նեղ հան րային դաշ տում) գոր ծող հա մա կար գը`
մի ի մաս տով պար պե լով դի մադ րա կան պայ քա րի սո ցի ա լա կան է ներ գի ան և
սահ մա նա փա կե լով ի րա կան հա մա կար գային փո փո խու թյուն նե րի հնա րա վո -
րու թյու նը կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա կար դա կում: 

Սա կայն քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան քն նա դա տու թյուն նե րը, տար բեր
թեժ հար ցե րի շուրջ քն նար կում նե րը, դի մադ րա կան թե կուզև ցա քուց րիվ գոր ծո -
ղու թյուն նե րը, դրանց ձեռք բե րում նե րը և ձա խո ղում նե րը կար ևոր ե նք հա մա րում
դի տար կել ի բրև պայ քա րի փոր ձի կու տակ ման և այդ ի մաս տով [ հե ղա] փո փո -
խու թյան տա րած քի ըն դար ձակ ման քա ղա քա կան պայ ման ներ: 

Այդ պայ ման նե րը հատ կա պես նշա նա կա լի են դառ նում, ե րբ ժա մա նա կի (իշ խող
վար չախմ բի քա ղա քա կա նու թյան հետ ևան քով թու լա ցած) ը նդ դի մու թյու նը քա ղա -
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կող մից չի դի տարկ վում ի բրև ի րա կան քա ղա քա կան
փո փո խու թյուն նե րի սուբյեկտ` հա մար վե լով նո մի նալ կամ գո յու թյուն չու նե ցող: Ուս -
տի, հենց քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դաշ տում էր հնա րա վոր դառ նում դի -
մադ րա կան քա ղա քա կա նու թյան գոր ծադ րու մը և քա ղա քա կան կա ռուց ված քային
փո փո խու թյան դիս կուր սի ձևա վո րու մը: Բայց սա նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա -
րա կու թյան` քա ղա քա կա նաց ման քն նա դա տու թյան ա ռիթ է ր` ի նչ պես իր ներ սում`
ա պա քա ղա քա կան (սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր մա նը ուղ ղոր դա -
ված) ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կամ ա ռան ձին ան հատ նե րի կող մից, այն պես էլ դո -
նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում: վեր ջին ներս
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նից ա վե լի շատ ը մբռ նում և զի ջում ներ, գոր ծող
կա ռա վա րու թյան հետ կա ռու ցո ղա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն է ին ա կն կա լում։

 Ներ քին ի րադ րու թյան հա մա տեքս տում կար ևոր է դի տար կել, որ բա ցի ա րևմ տյան
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դո նոր նե րի այս կամ այն չա փով թա փան ցիկ քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մի ջո ցով
Հա յաս տա նում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կա ռուց ման ջան քե րից, այս -
տեղ վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում էր նաև Ռու սաս տա նի, տե ղի խո շոր բիզ նես
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ի նչ պես նաև պե տա կան ֆի նան սա կան հոս քե րի ազ դե ցու -
թյու նը` այ լընտ րան քային, վե րահս կե լի կամ ժա մա նա կի իշ խա նու թյուն նե րին լո յալ,
պահ պա նո ղա կան օ րա կար գե րի ջա տա գով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն
ձևա վո րե լու ա ռու մով: դի մադ րա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան շր ջա -
նակ նե րից մեր հարց վող նե րը հս տա կո րեն մատ նան շում է ին, որ այս քա ղա քա կա -
նու թյուն նե րը ի րա կա նաց վում են RONGO, BONGO, GONGO տի պի ՀԿ-նե րի
մի ջո ցով։ դրանց հզո րա ցու մը տեղ էր բա ցել այն պի սի քա ղա քա ցի ա կան հա սա -
րա կու թյան ձևա վոր մա ն կամ ու ժե ղաց մա ն, ո րը միտ ված էր հան րու թյան լայն շեր -
տե րում պահ պա նո ղա կան գա ղա փա րա խո սու թյան և ար ժեք նե րի, պա տեր- 
նա լիս տա կան բա րո յա կա նու թյան, հա կա ժո ղովր դա վա րու թյան և վե րահս կող քա -
ղա քա կա նու թյան վե րար տադ րու թյա նը, ի նչ պես նաև ո րոշ խո շոր բիզ նես շա հե րի
պաշտ պա նու թյա նը` ի հա կադ րու թյուն հան րային շա հե րի:

քաղաքացիականհասարակությաններքինմիջավայր.լարումներ

 Հետ խորհր դային ե րկր նե րում, այդ թվում Հա յաս տա նում քա ղա քա ցի ա կան հա -
սա րա կու թյու նը սկ սել է ձևա վոր վել 1990-ա կան նե րից` ա րևմ տյան դո նո րա կան
ա ջակ ցու թյամբ: Ան կա խու թյան վաղ շր ջա նի ա րևմ տյան ֆի նան սա կան ա ջակ -
ցու թյան հիմ նա կան նպա տա կը ժո ղովր դա վա րու թյան ա ռաջ խա ղա ցումն էր
հետ խորհր դային ե րկր նե րում:12 Ժո ղովր դա վա րաց ման և մար դու ի րա վունք նե րի
զար գաց ման հա մա տեքս տում 1990-ա կան նե րի կե սե րից ա րևմ տյան ֆի նան սա -
կան ա ջակ ցու թյունն ա վե լի ա ճեց, բազ մա զան դար ձան նաև ա ջակց վող թե մա -
ներն ու խն դիր նե րը` աղ քա տու թյան հաղ թա հա րու մից մինչև կր թու թյուն`
սա տա րե լով ը նդ հա նուր առ մամբ ա պա քա ղա քա կան և հու մա նի տար օգ նու թյան
ո ւղղ վա ծու թյու նը: Այս շր ջա նում հա յաս տա նյան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու -
թյունն ա րևմ տյան դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյամբ
բռ նեց ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման և ՀԿ-աց ման ճա նա պար հը:13

 Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը սկ սեց ձևա վոր վել և մինչ
օ րս զար գա նում է ար ձա գան քե լով ի նչ պես տե ղի, այն պես էլ գլո բալ (ա րևմ տյան)
քա ղա քա կան և տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րին:14 2007-2008 թթ. մի ջազ գային
տն տե սա կան ճգ նա ժա մից հե տո այդ գոր ծըն թաց նե րը նոր փո փո խու թյուն կրե -
ցին` ա րևմ տյան ժո ղովր դա վար ե րկր նե րում ծնե լով ներք նա շեր տե րից ե կող
(grassroots) հա կա հա մա կար գային պայ քա րի ի նչ պես ձա խա կան, այն պես էլ
ծայ րա հեղ աջ շար ժում ներ։ Այ սօր էլ ա րևմ տյան ժո ղովր դա վա րու թյան ճգ նա -
ժա մի պայ ման նե րում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ո լոր տը տար բեր
ե րկր նե րում ա ռե րես վում է բազ մա թիվ մար տահ րա վեր նե րի, ի նչ պես օ րի նակ
ծայ րա հեղ ա ջա կան, ազ գայ նա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան և
կա ռա վա րու թյուն նե րից կախ վա ծու թյան ա ճի: 



 Հա յաս տա նի ա ռու մով այս գլո բալ ա լիք ներն ու նե ցան ի րենց ան դրա դար ձե րը`
հա մադր վե լով տե ղա կան` 2008 մար տի 1-ի քա ղա քա կան կյան քի ճգ նա ժա մի
և դրա հետ ևանք նե րի հետ: Մի կող մից` ա րևմ տյան ներք նա շեր տե րից ե կող
շար ժում նե րը, մյուս կող մից` կու սակ ցա կան ը նդ դի մու թյան սահ մա նա փա կում -
նե րը մեծ ազ դակ հան դի սա ցան Հա յաս տա նում քա ղա քա ցի ա կան դի մադ րա -
կան շար ժում նե րի հետզ հե տե զար գաց ման, հա մա կար գայ նաց ման ու հզո -
րազ ման հա մար։ Ե րի տա սար դա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը ար դեն 2010-
2012-ից սկ սե ցին հան րայ նո րեն տե սա նե լի գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նել
մայ րա քա ղա քային մի ջա վայ րե րում։

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման վեր ջին տաս նա մյա կի փու -
լը հատ կա պես կար ևոր է ակ տի վիս տա կան և դի մադ րա կան խմ բե րի, նա խա -
ձեռ նու թյուն նե րի ակ տիվ և ի նք նա զո րաց նող գոր ծու նե ու թյան ա ռու մով,
ՀԿ-նե րից դե պի ակ տի վիզմ և հա կա ռա կը, ի նչ պես նաև քա ղա քա կան կու սակ -
ցու թյուն նե րից դե պի ՀԿ-ներ, ակ տի վիզմ և հա կա ռա կը հոս քե րով։ Հետ խորհր -
դային ե րկր նե րի (ի նչ պես օ րի նակ վրաս տա նի15 և Ո ւկ րաի նայի) փոր ձը ցույց է
տա լիս, որ քա ղաք(ա ցի)ա կան հա սա րա կու թյան և քա ղա քա կան խմ բե րի ներ -
քին փոխ հո սու նու թյու նը թույլ է տա լիս ակ տի վիստ նե րին և ՀԿ-նե րին դառ նալ
քա ղա քա կան պայ քար նե րում մո բի լի զա ցի այի և գա ղա փար նե րի շր ջա նակ ման
կար ևոր` ա ռաջ նա հերթ օ ղակ նե րից մե կը (ի նչն էլ գործ նա կա նում տե ղի ու նե -
ցավ Հա յաս տա նում 2018-ի գար նա նը)։ 

Ինչ վե րա բե րում է դի մադ րա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և դո նո -
րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի փո խառն չու թյուն նե րին, ա պա այս տեղ նա -
խա հե ղա փո խա կան շր ջա նում նկա տե լի ճեղք վածք էր գո յա ցել։ գլո բալ
տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը և տե ղա -
կան կո ռում պաց ված իշ խա նու թյանն ա րևմ տյան ե րկր նե րի կամ մի ջազ գային
կա ռույց նե րի կող մից ա ջակ ցող դիր քո րո շում նե րը վեր ջին մի քա նի տա րի նե -
րին հան գեց րին նրան, որ ակ տի վիս տա կան խմ բե րը և ո րոշ ՀԿ-ներ հար -
ցադրում և քն նա դա տում16 է ին նրանց քա ղա քա կա նու թյուն նե րը Հա յաս տա նում։

 դեռևս 2013-ին Հա յաս տա նի Մաք սային Մի ու թյան ան դամ դառ նա լուց հե տո
մի ջազ գային (հիմ նա կա նում ա րևմ տյան) դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի
առաջ նա հեր թու թյուն նե րը Հա յաս տա նի և հա յաս տա նյան քա ղա քա ցի ա կան
հա սա րա կու թյան հան դեպ է ա կա նո րեն փոխ վե ցին, տե ղի ու նե ցան նաև ֆի -
նանսա կան ա ջակ ցու թյան մո տե ցում նե րի և կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն ներ
(չ նա յած դրանք հե տա գա յում սկ սե ցին վե րա նայ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյուն-Եվ րո պա կան Մի ու թյուն հա մա պար փակ և ը նդ լայն ված գոր ծըն կե րու -
թյան հա մա ձայ նագ րի նա խա ձեռն մա նը և կնք մա նը զու գա հեռ)։

Ե ղած պայ ման նե րում Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նից ժո ղովր դա վա րաց ման
պա հանջ նե րը մեղ մա ցան և ա կն կա լիք նե րը պա կա սե ցին։ Քա ղա քա ցի ա կան
խմբե րի հա մար ա կն հայտ էր դառ նում, որ տե ղա կան խն դիր նե րը ե րկ րոր դա կան
են դիտ վում կա ռա վա րու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցային գոր ծըն կե րու թյա նը
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պատ րաս տա կամ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար։ Այս ի րա վի ճա -
կում  մի ջազ գային դո նոր նե րից ֆի նան սա կան կախ վա ծու թյան հան գա ման քը
դառ նում էր խնդ րա կան. շա տե րը մտա հոգ վում է ին, որ դո նո րա կան ա ռաջ նա հեր -
թու թյուն ներն են հա ճախ ո րո շում տե ղա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան
գոր ծու նե ու թյան օ րա կար գը, ո րի ար դյուն քում սահ մա նա փակ վում կամ քն նա -
դատ վում է ին դի մադ րա կան խմ բե րի ան զի ջու մային մո տե ցում նե րը: Հատ կա պես
վեր ջին եր կու տա րի նե րին մե ծա նում էր քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան
ազատ գոր ծու նե ու թյան հնա րա վո րու թյան հան դեպ հի աս թա փու թյու նը։ դրու թյու -
նը եր բեմն (հատ կա պես ակ տի վիստ նե րի կող մից) բնու թագր վում էր ի բրև « մե -
ռած ակ տի վիզ մի» և « կոն ֆոր միստ ՀԿ-նե րի» շր ջան: փոքր փո փո խու թյուն նե րով
ա ռաջ գնա լուն պատ րաստ դի մադ րա կան ՀԿ-ներն ի րենց հեր թին հի աս թափ վում
է ին ակ տի վիստ նե րի դրած բարձր նշա ձո ղե րից, նրանց ոչ ա դեկ վատ գնա հա -
տում նե րի և ճն շում ներ զգա լու հետ ևան քով։ Այս շր ջա նը քա ղա քա ցի ա կան հա -
սա րա կու թյան ակ տի վիս տա կան և փո ղո ցային պայ քա րի հետ կա պեր պահ պա- 
նող ՀԿ սեկ տո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սան կյու նից ի նչ-որ ի մաս տով լք վա ծու -
թյան կամ մե նա կու թյան, պայ քա րի այլևս չաշ խա տող ձևա չա փե րի, նոր ձևա չա -
փե րի փնտր տու քի և դրանց ան հրա ժեշ տու թյան բարդ փուլ էր:

 Կոնֆ լիկ տայ նու թյամբ հան դերձ, սա կայն, ՀԿ – ակ տի վիստ ներ հա ղոր դակ ցու -
թյան ո լոր տը դառ նում է այն պայ մա նը, ո րում ՀԿ-ներն ա վե լի ռա դի կալ գոր ծե լու,
ի սկ ակ տի վիստ նե րը` ՀԿ-նե րի ա ռա վել հաս տատ ված և կա յուն ռե սուրս նե րից
օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն են ստա նում:

 դո նոր ներն ի րենց հեր թին ա կն կա լում է ին տես նել « սե ղա նի շուրջ աշ խա տող»,
փոխ զի ջու մային և կա ռու ցո ղա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն, ին չը,
ը ստ ՀԿ-նե րի, հան գեց նում էր քա ղա քա կան ստա տուս-ք վոյի ան ցան կա լի պահ -
պան ման: ՀԿ-նե րին, ի նչ պես նաև ակ տի վիստ նե րին բար կաց նում էր նկա տե լի
դար ձած այն մի տու մը, որ ա րևմ տյան խո շոր դո նոր նե րը չեն խոր շում ոչ մի այն
հա մա գոր ծակ ցել կա ռա վա րու թյան հետ, այլև ֆի նան սա վո րել GONGO-նե րին`
փաս տար կե լով դա ի բրև հա վա սա րակշռ ման քա ղա քա կա նու թյուն, ին չը, սա -
կայն, տե ղա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հա մար դի տարկ վում էր
ի բրև ֆի նան սա վոր ման մի ջո ցով կա ռա վա րու թյան վրա ազ դե ցու թյան և վե -
րահս կո ղու թյան հաս տատ ման քա ղա քա կա նու թյուն: 

 դո նոր նե րի այս պի սի դիր քո րոշ ման շր ջա նակ նե րում փո փո խու թյու նը հնա րա -
վոր էր հա մար վում սե ղա նի շուրջ` բա նակ ցու թյուն նե րի ճա նա պար հով և ոչ փո -
ղո ցում։ Զու գա հե ռա բար խո շոր դո նոր նե րը վեր ջին շր ջա նում խրա խու սում է ին
կոա լի ցի ա նե րով գոր ծե լու ձևա չա փե րը` ֆի նան սա վո րե լով այդ պի սի ծրագ րեր
և պա հան ջե լով տա րա մետ, հա ճախ հա կա դիր ՀԿ-նե րի ներգ րա վու մը դրան -
ցում։ Այս մո տե ցու մը ևս դժ գո հու թյան տե ղիք էր տա լիս, քա նի որ պար տադր -
ված հա մա գոր ծակ ցու թյու նը միշտ չէ, որ հա ջո ղում է ր։ Մի ա ժա մա նակ, այս
ֆոր մալ ցան ցե րը հնա րա վո րու թյուն է ին տա լիս ձևա վոր վե լու նոր` ոչ ֆոր մալ,
ի նք նաշ խատ հա րա բե րու թյուն ներ և ցան ցեր։



 վեր ջին մի տում նե րով ա ռա վել «պ րո ֆե սի ո նալ» ՀԿ-նե րի հետ աշ խա տե լու
նպա տա կա հար մա րու թյան հետ ևան քով տե ղա կան քա ղա քա ցի ա կան դաշ տի
վրա սկ սե ցին դր վել բարդ բյու րոկ րա տա կան պա հանջ ներ և ըն թա ցա կար գեր,
ո րոնք, ը ստ ո րոշ նկա տա ռում նե րի, է ա պես նվա զեց նում են քաղ հա սա րա կու -
թյան բո վան դակային գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը` հա ճախ ստ վե -
րե լով հան րային շա հին կամ օ րա կար գին նպաս տե լու ա ռա քե լու թյու նը։ Մինչև
հե ղա փո խու թյունն առ կա հա մընդ հա նուր ան կա յուն ֆի նան սա կան և վատ թա -
րա ցող քա ղա քա կան մի ջա վայ րում քա ղա քա ցի ա կան դի մադ րա կան խմ բե րը
սե փա կան գոր ծու նե ու թյու նը գնա հա տում է ին ի բրև ա նո րոշ, հատ վա ծա կան,
ի սկ ազ դե ցու թյու նը` ոչ հա մա տա րած, ի նչն էլ մղում էր նոր ու ղի ներ փնտ րե -
լուն: Այ դու հան դերձ, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ո լոր տը մշ տա պես շա -
րու նա կել է (ի նքն)ըն կալ վել կար ևոր` ի բրև քա ղա քա կան դիս կուր սի և հե ռա-
ն կա րի ձևա կերպ ման ո լորտ, ի բրև ա պա գայի փո փո խու թյան հա մար տե ղեր և
մար դիկ ձևա վո րող տա րածք:

ճՆ շՈՒՄ ՆԵՐ, ԿՈՈպ ՏԱ ցԻ ԱՅԻ փՈՐ ձԵՐ. ՀԱ ԿԱԶդ ՄԱՆ
ՌԵ պԵՐ ՏՈ ՒԱՐ ՆԵ ՐԻ փՆՏՐ ՏՈՒՔ

 պայ քա րի ռե պեր տո ւա րը ռազ մա վա րու թյուն նե րի, հմ տու թյուն նե րի ու ձևե րի
ամ բող ջու թյուն է, որ դի մադ րա կան շար ժում ներն օգ տա գոր ծում են քա ղա քա -
կան փո փո խու թյան հաս նե լու հա մար` հա կազ դե լով իշ խա նա կան ճն շում նե րին
ու կոոպ տա ցի այի փոր ձե րին:17 Իշ խա նա կան ճն շում նե րին հա կազ դե լու ռե պեր -
տո ւա րը նե րա ռում է ոչ մի այն դի մադ րու թյան և պայ քա րի ժա մա նակ մարդ կանց
կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րը, այլև այն գի տե լի քը և փոր ձա ռու -
թյու նը, որ նրանց հու շում է, թե ի նչ պես է պետք գոր ծել կոնկ րետ ի րա վի ճա կում:

 Հա յաս տա նյան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան նա խա հե ղա փո խա կան
դրու թյու նը կոոպ տա ցի այի փոր ձե րին ար ձա գան քե լու տե սան կյու նից կա րող
ե նք բնո րո շել ի բրև դրանց է ու թյան գի տակց ման, սա կայն հա կազդ ման մե խա -
նիզմ նե րի դեռևս փնտր տու քի շր ջան, ի սկ կոոպ տա ցի ան ին քին կա րող ե նք
բնո րո շել ի բրև դի մադ րա կան-քա ղա քա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու -
թյան մար գի նա լաց մա նը և իշ խա նու թյուն նե րի հա մար վե րահս կե լի քա ղա քա -
ցի ա կան հա սա րա կու թյան ձևա վոր մանն ո ւղղ ված փոր ձեր (չ դի մադ րող,
բա րե կամ, բա րե փո խում նե րի ձգ տող GONGO, BONGO, RONGO-նե րը)։ Նա -
խա հե ղա փո խա կան կոոպ տա ցի այի փոր ձե րին ար ձա գան քե լու ռազ մա վա րու -
թյուն նե րի տե սան կյու նից քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դի մադ րա կան
խմ բերն, ը ստ է ու թյան, մշա կել է ին տար բեր մո տե ցում ներ: Ա ռա վել ար մա տա -
կան խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կամ ա ռա վել « հու սա հատ նե րը» ի բրև ի րենց
գոր ծու նե ու թյան հնա րա վոր հե ռան կար տես նում է ին ակ տիվ, տե սա նե լի (փո -
ղո ցային) գոր ծո ղու թյուն նե րի դա դա րե ցումն ու ը նդ հա նուր առ մամբ պայ քա րի
հին ձևե րի վե րաի մաս տա վո րումն ու նո րե րի մտա ծու մը, ի նք նակր թու մը Հա -
յաս տա նի ներ սում և դրա նից դուրս, գի տե լի քի ա կու մու լաց ման պեր մա նենտ
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կր թա կան նա խագ ծե րի ի րա կա նա ցու մը: Այս խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի
գնա հա տա կան նե րը Հա յաս տա նում դրա կան քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե -
րի ա ռու մով հո ռե տե սա կան լի նե լուց զատ, ը նդ գծում է ին նաև սե փա կան նե -
րու ժի և կոն սո լի դա ցի ոն փոր ձե րի թու լու թյան, ա նար դյու նա վե տու թյան հան-
 գա մանք նե րը:

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան շր ջա նում պայ մա նա կան ե րկ րորդ խում բը
կար ևո րում էր պայ քա րի` թե կուզև հա ճախ ձա խող վող, ա նար դյու նա վետ, հոգ նե -
ցու ցիչ, շա րու նա կա կա նու թյան պահ պա նումն ի բրև ժա մա նա կի իշ խա նու թյա նը,
ներ քին և ար տա քին (հիմ նա կա նում ռու սաս տա նյան) կոոպ տա ցի ոն քա ղա քա կա -
նու թյուն նե րին դի մադ րե լու թույլ հնա րա վո րու թյան: Այս հե ռան կա րում հա մա խոհ -
նե րի հետ ու ժե րի կոն սո լի դա ցի ան և ա մե նօ րյա աշ խա տան քը` տե ղում և մի ջ-
ազ գային (հիմ նա կա նում ա րևմ տյան) հար թակ նե րում, դրա կան փո փո խու թյուն նե -
րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ձայ նը լսե լի դարձ նե լու ռազ մա վա րու թյուն -
նե րից է ին: Ա ճող ճն շում նե րի և խո չըն դոտ նե րի պայ ման նե րում, ի նչ պի սին է ին
իշ խա նու թյան կենտ րո նա ցու մը, սո ցի ալ-տն տե սա կան դրու թյան վատ թա րա ցու մը,
հա մաշ խար հային կա պի տա լի և տե ղա կան օ լի գար խի այի ու խո շոր բիզ նե սի չվե -
րահսկ վող գոր ծու նե ու թյու նը, ռու սա կան ազ դե ցու թյան մե ծա ցու մը, ա րևմ տյան ֆի -
նան սա կան ա ջակ ցու թյան նվա զու մը, սե փա կան (քա ղա քա կան) օ րա կար գի
ձևա կեր պու մը և գոր ծըն կե րային, ոչ ֆոր մալ ցան ցեր ձևա վո րե լու փոր ձե րը (այդ
թվում` մի ջազ գային), հրա տապ քայ լեր է ին, ո րոնք, ի նչ պես նշում է ին հե տա զո տու -
թյան մաս նա կից նե րը, հնա րա վո րու թյուն կտային վե րագ նա հա տել սե փա կան ուժե -
րը և վե րա դիր քա վոր վել` նե ղա ցող քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դաշ տում։

 Հաշ վի առ նե լով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան նա խա հե ղա փո խա կան
մտա հո գու թյուն նե րը կոոպ տա ցի այի և ճնշ ման քա ղա քա կա նու թյուն նե րի շուրջ`
ը նդ գծենք, որ հե ղա փո խա կան գոր ծըն թա ցը ցույց տվեց, որ քա ղա քա կան
իրա վի ճա կի ի րա դար ձային, ան կան խա տե սե լի փո փո խու թյու նը կա րող է հան -
գեց նել հա մա գոր ծակ ցու թյան դեռևս չար ձա նագր ված ե ղա նակ նե րի և ար դյուն -
քում` քա ղա քա կան փո փո խու թյան հե ռան կա րի ըն դար ձակ ման:

 ՄՈ ԲԻ լԻ ԶԱ ցՈՒՄ Եվ շՐ ջԱ փԱ ԿՈՒՄ 

 Նա խա հե ղա փո խա կան շր ջա նում ավ տո րի տա րաց ման սպաս վող խո րա ցու մը
և դի մադ րա կան քա ղա քա ցի ա կան դաշ տի նե ղա ցու մը, հու սա հա տու թյուն բե րե -
լով, դրա նում ներգ րավ ված խմ բե րին ստի պեց ա ռա վել քա ղա քա կա նաց ված և
ար մա տա կան լի նել, մի ա ժա մա նակ խթա նե ցին խմ բային և միջխմ բային դե -
բատ նե րը։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյունն այն հան րային ո լորտն էր դար -
ձել, որ տեղ, իր ներ հակ լա րում նե րով հան դերձ և հենց դրանց շնոր հիվ,
հնա րա վոր էր քն նար կել, վի ճար կել և նա խագ ծել մր ցա պայ քա րի քա ղա քա կա -
նու թյուն ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ։ Հետ ևա բար, դա տա պարտ վա ծու թյան զգա -
ցու մը, հու սա հա տու թյան ու ժը և ե րկ րի վերջ նա կան ավ տո րի տա րաց ման և



սե փա կան գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փակ ման հան դեպ վա խը այս դեպ քում
դար ձան մո բի լի զա ցի այի թա փա նի վը` ա պա հո վե լով դի մադ րա կան քա ղա քա -
ցի ա կան խմ բե րի, ա ռա ջին հեր թին` մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան,
ժո ղովր դա վա րու թյան, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և հա վա սա րու թյան օ րա -
կար գով խմ բե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյունն ու ներգ րա վու մը։ Այս պես, օ րի -
նակ, եր կա րա կյաց նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նի` վար չա պե տի ա թո ռին մնա- 
 լու ծրագ րին դի մադ րու թյուն նա խա ձեռ նող ու ժե րի ա ռաջ նագ ծում էր քա ղա քա -
ցի ա կան  Մեր ժիր Սեր ժին նա խա ձեռ նու թյու նը։ վեր ջինս քա ղա քա ցի ա կան
խմ բե րի շար քում ա մե նից հս տակ սուբյեկ տա վոր վածն էր, ո րի ան վա նու մը դար -
ձավ զանգ վա ծային շարժ ման հա ջող ված կո չի` « Քայլ ա րաˊ, մեր ժիˊր Սեր -
ժին»-ի մա սը` մի ա վոր վե լով Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր կու սակ ցու թյան
նա խա ձեռ նած Իմ քայ լը շարժ ման ան վան ման ու ղեր ձի հետ։ Այս կո չի մո բի լի -
զա ցի ոն լից քը ա կն հայ տո րեն հեն վում է քա ղա քա ցի նե րին գոր ծոր դու թյուն ու
նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն հա ղոր դե լու և ի նք նա կազ մա կերպ ման մղե լու սկըզ -
բունք նե րի շր ջա նակ ման վրա։ 

Այս պի սի` «ակ տիվ ու զո րաց ված քա ղա քա ցի ու թյան (empowered citizenship)»
ձևը, «ո րը կա պում է քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներն այն պա տաս խա նատ վու -
թյուն նե րին, որ նրանք պետք է ու նե նան ի րենց հա մայնք նե րի ու ե րկ րի ա ռաջ»,
ը ստ Ա. Իշ խա նյա նի,18 ա ռաջ են մղ վել ե րկ րում 2007-ից սկիզբ ա ռած և 2010-
11-ից բազ մա պատկ ված քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կող մից։
դեռևս 2012-ին Եր ևա նում ծա վալ ված փր կենք Մաշ տո ցի պու րա կը նա խա ձեռ -
նու թյան ան դամ նե րը կոն ցեպ տա վո րել է ին «ինք նո րոշ ված քա ղա քա ցու» գա -
ղա փա րը։ Ո գեշնչ ված լի նե լով «occupy» գլո բալ շար ժում նե րով` նրանք կի րա ռել
է ին հան րային տա րածք նե րի գրավ ման և շր ջա փակ ման մե թոդ նե րը և գործ նա -
կա նում հա ջո ղու թյուն գրան ցել այս մր ցա պայ քա րում (թեև իշ խող ռե ժի մին հա -
ջող վել էր ար դյուն քը կոոպ տաց նել և այն շր ջա նա կել ի բրև սե փա կան բա րի
կամ քի դրս ևո րում)։ Ա վե լի ո ւշ` 2013-ին, Եր ևա նում տրասն պոր տի գնի թան կաց -
ման դեմ ի րա կա նաց ված 100 դրա մի շարժ ման ժա մա նակ ա ռա ջին ան գամ ակ -
տի վիստ նե րի հա մա կար գող խմ բի կող մից գոր ծադր վեց փո ղո ցային պայ քա րի
ցան ցային ի նք նա կազ մա կերպ մամբ քա ղա քա ցի ա կան խա ղաղ ան հնա զան դու -
թյան մե խա նիզ մը։ Սրա նով հա ջող վեց ե րի տա սարդ նե րի և քա ղա քա ցի-ո ւղ ևոր -
նե րի ը նդ լայն ված մաս նակ ցու թյուն ա պա հո վել և կա սեց նել քա ղա քա պե տի
ավ տոկ րատ և հան րային շա հե րին դեմ թան կաց ման ո րո շու մը։

 վեր ջին տաս նա մյա կում մր ցա պայ քա րի այս և այլ տար բեր է պի զոդ նե րի ժա մա -
նակ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դի մադ րա կան խմ բե րը կա րո ղա ցել
էին, հա ջո ղու թյամբ կամ ան հա ջո ղու թյան մատն վե լով հան դերձ, փոր ձա ռել և
ձևա կեր պել գոր ծո ղու թյուն ներ, իշ խա նու թյան վի ճարկ ման պրակ տի կա ներ,
որոնք հիմն ված է ին ոչ մի այն քա ղա քա ցի ա կան ար ժեք նե րի հռ չակ ման, այլև
այդ ար ժեք նե րը գործ նա կա նում ներդ նե լու` կա մա վո րա կա նու թյան, ա պա կենտ -
րո նաց ման, հա մա կարգ ված ի նք նա կազ մա կերպ ման, նե րա ռա կա նու թյան, հո -
րի զո նա կան սո լի դա րու թյան, յու րա քան չյուր ան հա տի հանձ նա ռու թյան ու
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գոր ծոր դային մաս նակ ցու թյամբ կո լեկ տիվ գոր ծո ղու թյան ի րաց ման սկզ բունք -
նե րի վրա։

դ րանց հի ման վրա մտած ված մր ցա պայ քա րի բազ մա թիվ ձևեր Հա յաս տա նի
հա սա րա կու թյան հա մար ճա նա չե լի է ին դար ձել դի մադ րա կան խմ բե րի ստեղ -
ծա գործ գոր ծո ղու թյուն նե րով,19 որ մինչ այդ կի րա ռու թյուն չէ ին գտել քա ղա -
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի պայ քար նե րի ժա մա նակ։ Նի կոլ փա շի նյա նը, որ
գլ խա վո րում էր Իմ քայ լը շար ժու մը, քա ղա քա ցի ա կան  Մեր ժիր Սեր ժին, ու սա -
նո ղա կան Ռես տարտ նա խա ձեռ նու թյուն նե րի, հան րային շա հե րի պաշտ պան
և ձա խա կան ակ տի վիստ խմ բե րի ան դամ նե րի, ի րա վա պաշտ պան նե րի հետ
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ հա ջո ղեց այդ սկզ բունք նե րը գոր ծադ րել հե ղա փո խա -
կան օ րե րին։ դրան ցով ա պա հով վե ցին ցան ցային մո բի լի զա ցի այի` Հա յաս տա -
նում մինչ այս չգ րանց ված մասշ տա բի հա ջո ղու թյուն։

 Սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րով խմ բե րը ու նակ են հաս նել մո բի լի զա ցի այի և հա -
կադր վել շատ ա վե լի զո րեղ հա կա ռա կոր դի, ե րբ կի րա ռում են գոր ծո ղու թյուն նե -
րի ծա նոթ ռե պեր տո ւար ներ, մի ա ժա մա նակ ստեղ ծա գոր ծա բար ներ մու ծում
ի մպ րո վիզ ներ, գոր ծում են մի աս նա բար և հեն վում են սո ցի ա լա կան ցան ցե րի ար -
դյու նա վետ կա պող կա ռուց վածք նե րի ու գոր ծոր դու թյան տա նող ըն դուն ված մշա -
կու թային շր ջա նակ նե րի վրա։ Սա հենց այն է, ի նչ դի տար կում ե նք հայ կա կան
թավ շյա հե ղա փո խու թյա նը նա խոր դած ի րա վի ճա կում և դրա գոր ծըն թա ցում։

 Քա ղա քա ցի ա կան դաշ տի դի մադ րա կան խմ բե րի և ը նդ դի մա դիր Քպ կու սակ -
ցու թյան միջև այս պի սի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հնա րա վոր էր դար ձել ե րեք
հիմ նա կան հան գա մանք նե րի շնոր հիվ։ Նախ ի նք նին քա ղա քա կան շար ժա ռի -
թը` Սերժ Սարգ սյա նի կող մից վար չա պե տի ա թո ռի ան ժամ կետ յու րաց ման
քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյու նը, ոչ մի այն ը նդ դի մա դիր ու ժե րի, այլև ե րկ րի ժո -
ղովր դա վա րաց ման ի րա վա պաշտ պա նա կան օ րա կար գին դեմ գոր ծըն թաց էր։
դա մի ան շա նա կո րեն ըն թերց վում էր ի բրև Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հե ռա -
նկա րի կո րուստ, ե րկ րի ան դառ նա լի ավ տո րի տա րաց ման, ռազ մա կա նաց ման,
ի րա վունք նե րի կր ճատ ման ճա նա պարհ, ին չի դա տա պարտ վա ծու թյու նը մղում
էր քայ լե րի, ի սկ դրա դեմ մր ցա պայ քա րը տա րի ներ շա րու նակ և́ նո րաս տեղծ
ը նդ դի մա դիր Քպ կու սակ ցու թյան, և́ ի րա վա պաշտ պան, և́ ա ռա վել ար մա տա -
կան խմ բե րի ը նդ հա նուր օ րա կարգն է ր։

Երկ րորդ հան գա ման քը, որ նպաս տում էր հա մա գոր ծակ ցու թյա նը, Իմ քայ լը
շարժ ման խա ղաղ հա վաք ներ և քա ղա քա ցի ա կան ան հնա զան դու թյան ե ղա նակ -
նե րին դի մե լու նախ նա կան հռ չա կագ րումն էր և Հա յաս տա նի ժո ղովր դա վա րաց -
մա նը, քա ղա քա ցի նե րի ձայ նի և քա ղա քա կան կամ քի պաշտ պա նու թյա նը հա -
վա տար մու թյան ար տա հայ տու մը։ Սրա նով ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պու -
թյուն նե րը և ան հատ նե րը, այդ թվում` լրագ րող նե րը, ար տո նու թյուն է ին ու նե նում
հեշ տո րեն մի ա նալ շարժ մա նը` ի տար բե րու թյուն եր կու տա րի ա ռաջ  Սաս նա
ծռեր խմ բի նա խա ձեռ նած զին ված գոր ծո ղու թյամբ հրահր վող ա պս տամ բու թյա -
նը։ ձա խա կան խմ բե րի ու ան հատ նե րի հա մար գոր ծըն թա ցին մի ա նա լու մղիչ -



նե րից է ին հա մա կար գող խմ բի կող մից տն տե սա կան օ լի գար խիկ կե ղե քիչ հա -
մա կար գի դեմ պայ քա րի և քա ղա քա ցի ա կան ի նք նա կազ մա կերպ ման ու գոր ծոր -
դու թյան ակ տի վաց ման սկզ բունք նե րի ըն դու նու մը։

Եր րորդ գոր ծոնն ա ռա վե լա պես ա ռնչ վում է քա ղա քա կան դաշ տի ա մա յաց ման
պայ ման նե րին և այս պայ ման նե րում քա ղա քա կան և քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րի
փո խառն չու թյուն նե րին ու կա պե րին։ Ե րկ րում քա ղա քա կան ո լոր տի յու րաց ման
և տրոհ ման, ը նդ դի մա դիր նե րի գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փա կում նե րի հետ ևան -
քով շատ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ 2008-ից հե տո սկ սե ցին հայտն վել քա ղա քա -
ցի ա կան դաշ տում` ի րենց հետ բե րե լով քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ու
գոր ծիչ նե րի, այդ թվում Նի կոլ փա շի նյա նի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու ի րենց փոր -
ձը։ Բա ցի այդ, Նի կոլ փա շի նյա նի ղե կա վա րած Իմ քայ լը շարժ ման հետ հա մա -
գոր ծակ ցու թյա նը նպաս տում էր ի նք նին Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր կու սակ-
 ցու թյան կա ռուց ված քը, ո րն ի սկզ բա նե մի ա վո րում էր ՀԿ գոր ծիչ նե րի, ակ տի -
վիստ նե րի, նախ կի նում այլ ը նդ դի մա դիր կու սակ ցա կան նե րի, քաղ բան տար կյալ -
նե րի ու հե տապնդ վող նե րի և դի մադ րա կան պայ քա րի տար բեր փոր ձա ռու թյամբ
մարդ կանց։ Ի նչ պես օ րի նակ` Քպ-ի հիմ նա դիր նե րից մե կը, այժմ Քպ վար չու թյան
ան դամ, ԱԺ 6-րդ գու մար ման պատ գա մա վոր լե նա Նա զա րյա նը 2007-ից սկս -
ված փր կենք Թե ղու տը բնա պահ պա նա կան շարժ ման ա ռանց քային ան դամ նե -
րից էր, հե տա գա յում Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն
ՀԿ-ո ւմ ը նտ րա կան ծրագ րե րի հա մա կար գող, ի նչ պես նաև  Մաշ տո ցի պու րա կի
պաշտ պա նու թյան, Եր ևա նում տրասն պոր տի գնի թան կաց ման դեմ ի րա կա նաց -
ված  չենք վճա րե լու 150 դրամ (կամ 100 դրա մի) շարժ ման հա մա կար գող ան -
դամ։ Նա այլ հա մա խոհ նե րի հետ մի ա սին քա ղա քա ցի ա կան դաշ տից հե տա  գա յում
իր պայ քա րը տե ղա փո խեց ի նս տի տու ցի ո նալ քա ղա քա կան հար թակ` մի ա նա -
լով Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր կու սակ ցու թյան ձևա վոր մա նը (2013-2015)`
փո փո խու թյան ա ռա վել ար դյու նա վետ ճա նա պարհ գտ նե լու մտադ րու թյամբ։
Նրա պայ քա րի ըն կեր նե րից շա տե րը, ի րենց հեր թին, շա րու նա կե ցին մնալ ակ -
տի վիզ մի մեջ` վս տա հու թյան այս կամ այն չա փով կա պեր կամ դրանց հա մար
հիմ քեր թող նե լով։ Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նագ րի ան դամ նե րի և ան ձամբ եր -
կա րա մյա ը նդ դի մա դիր գոր ծիչ Նի կոլ փա շի նյա նի ու նե ցած կա պե րը մայ րա քա -
ղա քում և մար զե րում հան րային տար բեր խմ բե րի` քա ղա քա կան ը նդ դի մա դիր
կու սակ ցու թյուն նե րի, ճնշ ված քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, ի նչ պես նաև ի րա վա -
պաշտ պան ՀԿ-նե րի ու դրանց ցան ցային հար թակ նե րի, ժա մա նա կա կից ար վես -
տա գետ նե րի և ձախ ակ տի վիստ նե րի խմ բե րի հետ մո բի լի զա ցի այի հիմ նա կան
հնա րա վո րու թյու նը դար ձան։

Այդ պի սով, Հայ կա կան հե ղա փո խու թյան օ րե րին հան րային տար բեր շեր տե րի
մո բի լի զա ցի այի և կոգ նի տիվ ու հու զա կան ներգ րավ ման հար ցում մեծ նշա նա -
կու թյուն ու նե ցան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տար բեր կող մե րի (նո րե -
լուկ ե րի տա սար դա կան նա խա ձեռ նու թյուն ներ, հնաբ նակ ակ տի վիստ ներ, ՀԿ
ան դամ ներ, ա զատ օն լայն մե դի ա հար թակ ներ, ո րոշ ռա դի ոա լիք ներ) միջև ար -
դեն ի սկ գոր ծող ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ ցան ցե րը։ Տա րի ներ շա րու նակ այս ցան -
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ցե րում ակ տիվ ան հատ նե րը լայն հան րու թյան ա ռաջ ներ կա յաց ված են եղել
վիր տո ւալ հար թակ նե րի` մաս նա վո րա պես ֆեյս բու քի, ի սկ հե ղա փո խու թյան օ -
րե րին նաև Տե լեգ րա մի մի ջո ցով։ Ի տար բե րու թյուն Ա ՄՆ-ո ւմ և ա րևմտյան Եվ -
րո պա յում ֆեյս բու քի շուրջ ծա գած ճգ նա ժա մի, որ տեղ ա պօ րի նի կեր պով
մաս նա վոր տվյալ նե րի օգ տա գործ ման, ա պա տե ղե կատ վու թյան և մա նի պու -
լյա ցի այի տա րած ման, լի բե րալ դե մոկ րա տի այի խա թար ման վտանգ ներն են
քն նարկ վում,20 հետ խորհր դային (կի սա)ավ տո րի տար հա սա րա կու թյուն նե րում
ֆեյս բու քը դառ նում է « թեժ փո ղո ցի» նա խա պատ րաստ մա նը և հա մա կարգ մա -
նը ա ջակ ցող ան հրա ժեշտ հան րային տա րածք և գոր ծիք։

 Ֆեյս բու քը, Յու թու բը և լայվսթ րի մի շար ժա կան տեխ նո լո գի ա նե րը 2010-ական -
նե րի շար ժում նե րի ան բա ժա նե լի գոր ծիք ներն են ե ղել, ի նչ պես ա րա բա կան
գար նան ա լի քում, այն պես էլ Հա յաս տա նում:21 Այս տեղ քա ղա քա ցի ա կան նա -
խա ձեռ նու թյուն նե րը լի ար ժե քո րեն կի րա ռել են դրանք ոչ մի այն ի նք նա կազ մա -
կերպ վե լու և գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու շր ջա նում, այլև դրանց
դա դար նե րի ժա մա նակ` հան րային գոր ծիչ նե րի ու ա ռա վել լայն շեր տե րի հետ
հա ղոր դակց ման, գա ղա փար նե րի փո խա նակ ման ու տե ղե կատ վու թյան տա -
րած ման, բա նա վե ճե րի, հան րային խն դիր նե րի քն նարկ մա նը քա ղա քա ցի նե -
րին ներգ րա վե լու, վս տա հու թյան կա պեր հաս տա տե լու և ջր բա ժան ներ գծե լու,
քա ղա քա ցի նե րի հույ զե րի, մտա ծո ղու թյան, գոր ծոր դու թյան (agency) և ո րո -
շում նե րի վրա ազ դե լու նպա տա կով։ վեր ջին տա րի նե րին ֆեյս բու քի օգ տա տե -
րե րի թվա քա նա կը հա սել էր շուրջ մեկ մի լի ո նի,22 ո րը կազ մում է ե րկ րի բնակ-
 չու թյան մեկ եր րոր դը, ի սկ ին տեր նետ օգ տա գոր ծող նե րի` կե սը։

 Ֆեյս բու քը նաև Հայ կա կան հե ղա փո խու թյան հա մա կարգ ման ա ռաջ նա հերթ գոր -
ծիքն էր, ո րով տա րած վում է ին Նի կոլ փա շի նյա նի ու ղիղ հե ռար ձա կում նե րը, ամեն
օր վա թարմ օ րա կար գը` գոր ծո ղու թյուն նե րի սկիզբն ու ա վար տը, օր վա ա ռանձ -
նա հա տուկ մե թո դը, հըն թացս ձևա վոր վող կո չերն ու գոր ծո ղու թյուն նե րի գա ղա -
փար նե րը։ դրանք և առ ցանց լրատ վա կան նե րի ու ղիղ ե թեր նե րի ու հրա պա րա-
 կում նե րի բո վան դա կու թյու նը վայր կե նա կան վե րա թո ղարկ վում է ին այլ օգ տա տե -
րե րի` ֆեյս բուք-ակ տի վիստ նե րի կող մից ու հաս նում հա րյուր-հա զա րա վոր այլ քա -
ղա քա ցի նե րի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նից դուրս գտն վող սփյուռ քա հայե րի։ Մի ա-  
ժա մա նակ ա մե նա տար բեր հա մայնք նե րում և վայ րե րում հա րյու րա վոր մարդ կանց
ա պա կենտ րոն ակ ցի ա նե րի մա սին հո լո վակ նե րը և լու սան կար նե րը ևս տա րած վում
է ին ֆեյս բու քյան է ջե րով և առ ցանց լրատ վա մի ջոց նե րով, ա րա գո րեն լսա րան ձեռք
բե րող տե լեգ րամ ա լիք նե րով։ Տե լեգ րամն իր հեր թին ծա ռա յում էր նաև որ պես քա -
ղա քա ցի ա կան դի մադ րա կան խմ բե րի ի նք նա կազ մա կերպ ման ա ռա վել ան վտանգ`
հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րին ան հա սա նե լի հար թակ։

 դեռևս ֆեյս բու քային ակ տի վիզ մի ըն թաց քում Հա յաս տա նում զար գա ցել էր հան -
րային տա րածք նե րի, հան րային շա հե րի պաշտ պա նու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյու -
նը և վե րա լե գի տի մաց վել հետ խորհր դային տն տե սա կան ա զա տա կա նաց ման
ա լի քի ներ քո նսե մաց ված սո ցի ա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան, ար դա րու թյան և
հա վա սա րու թյան (ձա խա կան) գա ղա փար նե րը, ի նչ պես նաև հան րային լայն տա -



րա ծում գտել շատ ա վե լի վաղ կա յա ցած ա ռա ջա դի մա կան ի րա վա պաշտ պա նա -
կան դիս կուրս նե րը։ դրանք հե ղա փո խա կան գոր ծըն թա ցում էլ ա վե լի ը նդ գծ ված
կեր պով վե րաշր ջա նակ վե ցին և մո բի լի զա ցի այի մղիչ ներ ու գոր ծո ղու թյուն նե րի
հիմ քեր դար ձան։ Այդ պի սով ձա խա կան դիս կուրս նե րը և պրակ տի կա նե րը նշա նա -
կա լի դեր ու նե ցան Հայ կա կան հե ղա փո խու թյան ըն թաց քում` ին տեգր վե լով և/ կամ
մր ցակ ցե լով վեր ջին տաս նա մյա կում ա ռաջ ե կած զուտ ի րա վա պաշտ պա նա կան
կամ ա ռա վել ա վան դա կան ազ գային, ա վե լի ճիշտ` ազ գային-լի բե րալ դիս կուրս -
նե րի հետ։ Տա րի ներ շա րու նակ կու տակ ված հան րային բո ղո քը, կա ռա վա րող վար -
չա կար գի հան դեպ ցա սումն ու վե րա բեր մուն քը հնա րա վոր դար ձավ փո խա կեր պել
շարժ ման` նախ և ա ռաջ հս տակ թի րա խա վո րե լով պայ քա րի ա ռար կան` Սերժ
Սարգ սյա նին և նրա իշ խա նա կան` «ՀՀԿ-ա կան» ան վան ված հա մա կար գը։ Կո ռում -
պաց ված է լի տայի և դրա հիմ նա կան ղե կա վար Սարգ սյա նին թի րա խա վո րե լու դիս -
կուր սիվ շր ջա նա կա վոր ման ժա մա նակ շարժ ման հիմ նա կան խոս նակ Նի կոլ
փա շի նյա նը օ րա կար գը ձևա կեր պում է ր` օ գտ վե լով նա խորդ պայ քար նե րի հա -
րուստ փոր ձա ռու թյու նից։ Նախ կի րա ռում էր իր ի սկ կող մից 2008-ին ներ մու ծած և
քա ղա քա կան պատ մու թյուն ու նե ցող ար տա հայ տու թյուն նե րը (օ րի նակ` « Կեց ցենք
մենք և մեր ե րե խա նե րը, որ ապ րե լու ե նք ա զատ և եր ջա նիկ Հա յաս տա նում»)`
դրանց ա վե լաց նե լով ի նչ պես թշ նա մա կան կեր պա րի պատ րաս տի մշա կու թային
պատ կե րա ցում նե րի վրա հիմն ված նոր կի րա ռում ներ (օ րի նակ` « դեմ ե նք Հա յաս -
տա նի ա դր բե ջա նաց մա նը»), այն պես էլ քա ղա քա ցի ա կան դի մադ րա կան խմ բե րի
կող մից տա րի ներ շա րու նակ բարձ րա ձայն ված ի րա վա պաշտ պան, սո ցի ա լա կան
ար դա րու թյան և հա վա սա րու թյան, հան րային շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ -
ված ձևա կեր պում ներ։ 

Հատ կան շա կան է, որ թշ նա մու դեմ մի աս նու թյան գա ղա փա րա կան կա ռու ցակ -
ցու մը կա ռա վա րող վար չա կար գի կող մից խրա խուս ված և ի րա գործ ված քա ղա -
քա կա նու թյուն էր դար ձել դեռևս 2004-ից « մեկ ա զգ-մեկ մշա կույթ» և 2017-ից
«ազգ-բա նակ» կոն ցեպտ նե րով, հիմ նադ րամ նե րով, մի ջո ցա ռում նե րով ու կր թա -
կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րով, ո րով փորձ էր ար վում լռեց նել հան րային խմ բե -
 րի ը նդ դի մա դիր ձայ նե րը և մեղ մել հա կա սու թյուն նե րը, տար վում էր «ան-
վ տան գայ նաց ման քա ղա քա կա նու թյուն»:23 լեռ նային Ղա րա բա ղում 2016-ի ապ -
րի լյան էս կա լա ցի այի ար դյուն քում մարդ կային զո հե րի և ան գամ վե րահսկ վող
սահ մա նի ո րո շա կի նա հան ջի (հո ղային կորս տի) հետ ևան քով վար չա կար գը լայն
հան րու թյան հա մար կորց րել էր «ազ գային մի աս նու թյան» դիս կուր սի շա հարկ -
ման մո նո պո լի ան ( Սաս նա ծռե րին հան րային ա ջակ ցու թյու նը դրա վառ դրս ևո -
րումն էր), նույ նիսկ վե րաձ ևա կերպ վել որ պես ազ գային մի աս նու թյան սպառ-
 նա լիք` ներ քին թշ նա մի։ Հետ ևա բար, հե ղա փո խու թյան շր ջա նում դի մադ րա կան
պա տում նե րի վե րա ներ կա յաց ման մի ջո ցով ը նդ գծե լով վար չա կար գի հան դեպ
հա կադ րու թյու նը և նրանց հեշ տո րեն դուրս թող նե լով « հա մե րաշ խու թյան»
շր ջա նա կից` հնա րա վոր դար ձավ հաս նել քա ղա քա ցի նե րի կամ « ժո ղովր դա կան
մի աս նու թյան» ձևա կերպ մա նը և մո բի լի զա ցի ային։ Հան րու թյա նը մինչ այս
հայտ նի ը նդ դի մա դիր ազ գային-լի բե րալ դիս կուր սին զու գա հեռ ին տեն սիվ ներ -
կա յու թյուն ու նե ցող կո ռում պաց ված իշ խա նա կան է լի տայի ի րա վա զո րու թյու նը
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հար ցադ րող շր ջա նա կում նե րը` ար դա րու թյան և հա վա սա րու թյան հաս տատ -
ման` ձա խա կան տե սան կյուն նե րը մո բի լի զա ցի այի նշա նա կա լի շար ժիչ նե րից
էին։ Կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րի, ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տատ ման, օ րի նա-
 կան ը նտ րու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյան հետ զու գա հեռ շարժ ման խոս նակ -
նե րը հար թա կից հն չեց նում է ին առան ձին խմ բե րի` կա նանց և հաշ ման դամ նե -
րի, այլ լու սանց քային խմ բե րի (ակ նարկն ա ռնչ վում էր լգԲՏՔ մարդ կանց) զո-
 րաց ման և նրանց հան դեպ    խտ րա կա նու թյուն չպա րու նա կող դիր քո րո շում ներ,
ո րոնք ամ րապն դում է ին քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը շարժ -
ման մեջ։ 

Ե րի տա սարդ նե րի մո բի լի զա ցման ռազ մա վա րու թյան մեջ կար ևոր դեր ու նե ցան
այն պի սի զան ցա ռա կան ռե պեր տո ւար նե րի (ո րոշ ֆոր մալ օ րի նա կար գե րի խախ -
տում ներ թույլ տվող) նո րա մու ծու թյուն նե րը, ի նչ պի սին է ին` ա րա գա չա փե րի խա -
փա նու մը և հան րային նշա նա կու թյան շեն քե րի ժա մա նա կա վոր գրա վում նե րը
(հատ կա պես Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի և Հան րային ռա դի ոյի), շեն քե -
րի շր ջա փա կում նե րը, ան գամ կեն ցա ղային կո մու նալ վար ձավ ճար նե րից հրա -
ժար վե լու, բան կային մի ջոց նե րը կան խի կաց նե լու կո չե րը, հե տա գա յում Ազ գային
ժո ղո վի, ի նչ պես նաև ա ռան ձին պատ գա մա վոր նե րի նկատ մամբ հույ զե րի թի րա -
խա վոր ված ար տա հայտ ման ակ ցի ա նե րը24 և դրանց վիր տո ւալ վե րա ներ կա յա -
ցում նե րը։ Մինչ այդ սո վո րա կան` փո ղոց ներ փա կե լու և եր թե րի պրակ տի կա նե րը
ևս թար մաց վե ցին` դրան ցում դի նա մի կու թյուն, ա պա կենտ րո նու թյուն ներ մու ծե -
լով: Մայ րա քա ղա քի ցու ցա րար նե րը փա կում է ին ոչ թե մեկ հիմ նա կան փո ղոց, այլ
զու գա հե ռա բար բազ մա թիվ փո ղոց ներ և դրանք փակ պա հում քա նի դեռ ոս տի -
կա նա կան ու ժե րը չէ ին գե րա զան ցում ցու ցա րար նե րի ու ժին` վտան գի դեպ քում
աշ խա տե լով ցր վել և մեկ այլ վայ րում փո ղոց փա կել։ Այս պի սի «ան կազ մա կերպ»
կազ մա կերպ ված մր ցա վազ քը և ան հաս ցե եր թե րը իս կա կան մար տահ րա վեր էր
ծան րա շարժ ոս տի կա նա կան հա տուկ մե քե նա նե րի և ստա տիկ պայ ման նե րի ու
հս տակ հրա հանգ նե րի սո վոր ծան րա մար մին ոս տի կան նե րի հա մար: Այս պի սի
մե թոդ նե րը, ո րոնք հիմն վում է ին սկզ բունք նե րի (ա զատ ի նք նար տա հայտ ման, քա -
ղա քա ցի ա կան/ ժո ղովր դի պա հան ջա տի րու թյան, խա ղաղ ան հնա զան դու թյան և
այլն) և ոչ թե ռի տո ւա լի ան խախ տու թյան վրա, ստեղ ծա գործ ման և նույ նիսկ
զվար ճան քի մեծ հնա րա վո րու թյուն է ին ըն ձե ռում ցու ցա րար նե րի (հատ կա պես
երի տա սարդ նե րի և այլ դի նա միկ) խմ բե րին ան գամ այդ պի սի գեր լար ված ի րադ -
րու թյան մեջ: Յու րա քան չյուր սո ցի ա լա կան խումբ իր ար ժեք ներն ը նդ գծող
կրկն վող ռե պեր տո ւար նե րով մի ա նում էր և հա մե րաշ խու թյուն հայտ նում հե ղա փո -
խու թյունն ի բրև նպա տակ հռ չա կած շարժ մա նը: Այս նո րա մու ծու թյուն նե րը ոչ մի -
այն պեր ֆոր մա տիվ է ին, այլև գա ղա փա րա կան, և մա նի ֆես տաց նում է ին
քա ղա քա կան-տն տե սա կան վեր նա խա վի իշ խա նու թյու նը հար ցադ րե լը, դրան են -
թա կայ վե լուց հրա ժար վե լը և վեր նա խա վից դուրս մնա ցած/գտն վող խմ բե րի` «ժո -
ղովր դի» իշ խա նու թյու նը տե սա նե լի դարձ նե լու ու հաս տա տե լու ձգ տու մը։

 Մի ա ժա մա նակ քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րը, հեն վե լով հե ղա փո խու թյան օ րա կար գի
վրա, այդ օ րե րին մշակում է ին նոր ստեղ ծա գործ մի ջո ցա ռում ներ ու պրակ տի կա -



ներ` շեշ տե լով սե փա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րը և գա ղա փա րա կան ա ռաջ նա -
հեր թու թյուն նե րը` ի րենց հեր թին ո գեշնչ վե լով հե ղա փո խու թյան օ րե րին ի հայտ ե -
կած պրակ տի կա նե րից` պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի ներ խու ժում նե րից և
շր ջա փա կում նե րից։ Այդ պի սի ի նք նա կազ մա կերպ ակ տի վու թյուն նե րից է ին ա ռան -
ձին կա նանց խմ բե րի կազ մա կեր պած փո ղո ցային շր ջա փա կում նե րը` « Սեր ժը մեր
պա պան չի, մենք պա պա չու նենք» հիմ նա կան կո չով,25 ո րով մի ա ժա մա նակ ևˊ ըն -
թա ցիկ օրա կար գի մեջ է ին մնում, ևˊֆե մի նիս տա կան հղում ներ ա վե լաց նում ի րենց
ակ ցի ային, ի նչ պես նաև ֆե մի նիս տա կան պաս տառ նե րով ա ռան ձին` կա նանց եր -
թեր ի րա կա նաց նե լով, կամ էլ ը նդ հա նուր եր թե րին մաս նակ ցե լով։ Այս պի սի ա ռանձ -
նա հա տուկ քա ղա քա կա նու թյուն ներ ը նդ գծող ակ ցի ա ներ է ին սու պեր մար կետ նե րի
մուտ քե րի ժա մա նա կա վոր շր ջա փա կում նե րը, ո րոնց ըն թաց քում աշ խա տան քային
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը մղող և օ լի գարխ նե րին թի րա խա վո րող, գոր ծա -
դու լի կան չող կո չեր է ին («Հա նուն ար դար Հա յաս տա նի, հա նուն աշ խա տան քային
ի րա վունք նե րի») հն չում:26 Հան րային այ գի նե րից մե կի վե րա նո րոգ ման, ի րա կա նում
լի ար ժեք վե րա փոխ ման նա խագ ծի դեմ հան րային տա րած քի պաշտ պան նե րի և
այլ ակ տի վիստ նե րի ցա սում նա լից ար ձա գան քը նույ նիսկ հան գեց րեց Եր ևա նի քա -
ղա քա պե տա րան ներ խու ժե լուն և քա ղա քա պե տի հրա ժա րա կա նի պա հան ջին։ 

Ա պա կենտ րոն ցան ցայ նու թյան սկզ բունքն ի նք նին բազ մա պատ կում էր միև նույն
մեկ նպա տա կի հա մար Հա յաս տա նի տար բեր բնա կա վայ րե րում գոր ծադր վող
ակ ցի ա նե րը (եր թե րը, դա սա դուլ նե րը, գոր ծա դուլ նե րը, շր ջա փա կում նե րը) և
դրանց մա սին պա տում ներն ու դրանց վե րա ներ կա յա ցում նե րը։ Սո ցի ա լա կան
ցան ցե րով նույն պա հին տաս նյակ տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին տե ղե -
կատ վու թյան ու դրանց պատ կեր նե րի շր ջա նա ռու թյու նը մո բի լի զա ցի այի շն չա -
ռու թյունն ա պա հո վող կող մե րից է ր։ դա ա պա հո վում էր մինչ այս կոծկ ված,
ճնշ ված ը նդ վզ ման տե սա նե լի ու թյու նը և վե րա ներ կա յա ցու մը` մի ա ժա մա նակ
ա կն հայտ էր դարձ նում ռեպ րե սիվ ռե ժի մի կող մից ճնշ ման փոր ձերն ու պրակ -
տի կա նե րը։ Այս նույն` հա կա մար տու թյան և ը նդ վզող նե րի զանգ վա ծայ նու թյան
տե սա նե լի ու թյան նպա տա կին է ին ծա ռա յում նաև դրոշ նե րի, պաս տառ նե րի
ներ կա յու թյու նը բնա կա վայ րե րի տար բեր շեն քե րի, ծա ռե րի, խա նութ նե րի վրա,
Եր ևա նում լո զունգ նե րի գրա ֆի տի նե րը, այլ վի զո ւալ, ի նչ պես նաև ձայ նային
ներ կա յու թյուն նե րը։ Տե սա նե լի ու թյան և մո բի լի զաց ման հա ջող ված քայ լե րից
էր շարժ ման նա խա ձեռ նող նե րի կող մից «իս լան դա կան ծա փող ջույն նե րի» փո -
խա ռու մը, ո ւշ ե րե կոյին « կաթ սա-շե րեփ նե րի ակ ցի այի»27 փո խա ռու մը, ի նչ պես
նաև քա ղա քա ցի նե րի կող մից շատ տե ղա կան, սա կայն ար դեն քա ղա քա կան
նշա նա կու թյուն ձեռք բե րած` « մե քե նայի շչակ նե րի» զանգ վա ծային ար ձա կու -
մը, եր գու պա րը, պա տա նե կան խա ղե րը։ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի դի տոր դա կան, ի րա վա պաշտ պա նա կան գոր ծու նե ու թյան և առ ցանց
մե դի այի կող մից ա պա հով վող տե սա նե լի ու թյան ձևե րին այս ան գամ ա վե լա -
ցավ նաև բար ձուն քից դրո նի մի ջո ցով ե րե կո յան ամ փո փիչ հան րա հա վաք նե -
րի տե սա լու սան կա րա հա նու մը: Այս տե սա պատ կեր նե րը ցու ցա րար նե րի
բազ մու թյան և քա նա կի հիմ նա կան ցու ցիչ նե րից դար ձան։ Սրա նով ոչ մի այն
ցու ցադր վում էր ի րա կա նու թյու նը, այլև ցու ցա րար նե րի քա նա կի կար ևո րու թյան
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նշա ձողն էր սահ ման վում` պար տա վո րեց նե լով շարժ ման ա ջա կից նե րին ներ -
կա լի նել ե րե կո յան հան րա հա վա քին, և ու րեմն դրո նային տե սա պատ կեր նե րը
բազ մա մարդ ներ կա յու թյու նը մո բի լի զաց նող նշա նա կու թյուն ու նե ցան։ 

Այս պի սով, մո բի լի զա ցի ոն կա ռուց վածք նե րը և մի ջոց նե րը, ի նչ պես նաև բո ղո քի
ու հույ զե րի գա ղա փա րա կան շր ջա նա կու մը շարժ մա նը մաս նակ ցե լու հանձ նա -
ռու թյան (հե ղա փո խա կան ի նք նու թյան) կա ռու ցակց ման նե րու ժը հե ղա փո խու -
թյան կա յաց ման կար ևոր պայ ման նե րից է ին: Եվ սա հնա րա վոր էր ե րեք տար բեր`
մր ցակ ցող և մի ա ժա մա նակ փոխլ րաց նող դիս կուրս նե րի ու պրակ տի կա նե րի գոր -
ծադր մամբ` ազ գային-տե ղա կան, լի բե րալ և ձա խա կան, ո րոն ցից վեր ջին եր կու -
սը ա ռա ջա դի մա կան քա ղաք(ա ցի)ա կան հա սա րա կու թյան գոր ծու նե ու թյան,
կու տա կած, մշա կած և վե րամ շա կած գի տե լի քի պա շար նե րից։ Որ պես օ րի նակ
նշենք, որ դեռ ըն թա ցիկ օ րե րից հե ղա փո խու թյու նը սկ սեց ան վան վել « սի րո և
հա մե րաշ խու թյան հե ղա փո խու թյուն»` հղե լով մի պաս տա ռի, որ եր ևա ցել էր Հան -
րա պե տու թյան հրա պա րա կում ապ րի լի 25-ի ն։ Այն բա վա րար նկա տե լի էր և բե -
մից ե լույթ ու նե ցող նե րից մե կը ար տա սա նել էր պաս տա ռի գրա ռու մը` լի ո վին
ըն դու նե լով հե ղա փո խու թյան այս բնու թա գի րը։ Հա ջոր դող օ րե րին այն բազ միցս
կրկն վեց` հատ կա պես հե ղա փո խու թյան ա ռաջ նոր դի` Նի կոլ փա շի նյա նի կող մից
(ե ղան նաև վե րաձ ևա կեր պում ներ)։ Այս պաս տա ռը, սա կայն, ու ներ կոնկ րետ հե -
ղի նակ և ձևա վոր ման մի ջա վայր. մտահ ղաց վել էր ակ տի վիստ ար տիստ նե րի,
իրա վա պաշտ պան գոր ծիչ նե րի ե րե կո յան հա մա տեղ ժա ման ցի ու քն նար կում նե -
րի ըն թաց քում: Ոչ մի այն այս օ րի նա կում, այլև բազ մա թիվ այլ դեպ քե րում շարժ -
ման քա ղա քա կան հար թա կը բա վա րար բաց էր վերց նե լու և ներք նայ նաց նե լու
սե փա կան ու ղեգ ծին հա մա պա տաս խան շր ջա նա կա վո րում նե րը (գա ղա փա րա -
կան կա ռուց վածք նե րը և ձևա կեր պում նե րը), ո րոնք ծա գում է ին հըն թացս և/ կամ
նա խա պես է ին մշակ վել։ 

Որ պես ան նա խա դեպ ար դյունք` իշ խա նու թյան վե րար տադ րու թյան դեմ պայ քա -
րը վե րա փոխ վեց մո նո լիտ հան րու թյան ճեղք ման և իշ խա նու թյան կա ռուց ված -
քի դեմ պայ քա րի, որ տեղ վեր նա խա վը տե սա նե լի ո րեն ան ջատ վեց/ հա կադր վեց
հա սա րակու թյա նը/ ժո ղովր դին, և վե րա նայ վե ցին դրանց միջև հա րա բե րու թյուն -
նե րի հաս տատ ման սկզ բունք նե րը, բաց վե ցին տն տե սա կան կա ռուց ված քում
ար դա րու թյան հաս տատ ման հան րային (թեև ոչ միշտ հս տակ) ձևա կերպ ված
պա հանջ նե րի տե ղե րը (օ րի նակ` սու պեր մար կետ նե րի բոյ կո տի ակ ցի ա նե րը և
աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի հար ցի բարձ րա ցու մը, մար զային հա մայնք նե րից
մե կում կա ռա վա րող կու սակ ցու թյան հէկ-ի մաս նա բաժ նի հա մայն քային տնօ -
րին ման հար ցի բարձ րա ցու մը և այլն):

Այս մեծ փո փո խու թյու նը կամ հե ղա փո խու թյու նը, որ ի նք նան վան վում է որ պես
թավ շյա, ոչ բռ նի, բաց ձեռ քե րի, ժո ղովր դա կան, ժո ղովր դա վա րա կան կամ էլ
սի րո և հա մե րաշ խու թյան հայ կա կան հե ղա փո խու թյուն, բա ցում է Հա յաս տա նի
հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քային վե րա փոխ ման հնա րա վո րու թյուն ներ, որ -
տեղ բո լոր սո ցի ա լա կան, այդ թվում` քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան խմ բե -
 րը վե րա դիր քա վոր ման և նոր մար տա վա րու թյուն նե րի ը նտ րու թյան ա ռաջ են



հայտն վել։ Հե ղա փո խու թյու նը ի բրև ի րա դար ձու թյուն ա կու մու լաց րեց հան րու -
թյան տար բեր խմ բե րի, մաս նա վո րա պես քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան
պայ քա րի նա խորդ փոր ձե րը (է պի զոդ նե րը) և շար ժու մը դարձ րեց ը նդ հա նուր
փոր ձա ռու թյուն լայն խմ բե րի հա մար` պար տադ րե լով հե ղա փո խու թյունն ըն -
դու նե լու կամ մեր ժե լու դիր քա վո րում: Այն հետ ևա բար են թադ րում է նոր « հան -
րային պայ մա նագ րի»` հա մե րաշ խու թյան հաս տա տում, ո րի մշակ ման և ի րա- 
գործ ման հար ցում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան սպաս վող դե րա կա տա -
րու մը դեռ ա ռջ ևում է ։
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զոտությունը:
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5  James M. Jasper, «Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Re-
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081309-150015, այց` 1.11.2019:

6  Jasper, «Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research», էջ 296;
Helena Flam, «Emotions’ Map: A Research Agenda», Emotions and Social Movements
(London and New York: Routledge, 2005), էջ 31:

7  Chantal Mouffe, The Democratic Paradox (London: Verso, 2000):

8  Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2011):

9 Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics:

10 2018 թ. փետրվարի 7-ին մի խումբ փաստաբաններ գործադուլ են հայտարարել` հրա -
ժար վելով ՀՀ պետական մարմիններում, դատարաններում, նախաքննության մարմին -
ներում պաշտպանություն կամ ներկայացուցչություն իրականացնել: փաստաբանների
բողոքն ուղղված էր Արդարադատության նախարարության ներկայացրած նախագծով
սահմանված` դատարանի կողմից փաստաբանի և դատախազի նկատմամբ տուգանքի
կիրառում նախատեսող իրավակարգավորման դեմ:  Համաձայն նախագծի` փաստա -
բանների ու դատախազների նկատմամբ կարող է կիրառվել նաև սանկցիա մինչև
100,000 դրամի չափով: «դատական տուգանքը կարող է վտանգել փաստաբանի
անկախությունը. փաստաբան ների հայտարարությունը», tert.am,
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դա րադատության նախարարությունն էր, որի գործող ղեկավարը` դավիթ Հարությունյա -
նը, պնդում էր, որ օրենքը չի հակասում և չի հարվածում ժողովրդավարությանը: 
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դռն փակ», azatutyun.am, https://www.azatutyun.am/a/29011602.html, այց` 27.09.2018: 

12 Armine Ishkanian, «Self-Determined Citizens? New Forms of Civic Activism and Citizenship



in Armenia», Europe Asia Studies, հ. 67, թիվ 8 (2015), էջ 1203-1227, https://www.re-
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16 2013 թ. հերթական կեղծված նախագահական ընտրությունները դիտարկած ԵԱՀԿ-ի
Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի
(ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻգ), Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (Եխխվ) և Եվ րա -
խոր հրդարանի դիտորդական առաքելությունները ընտրությունների հաջորդ օրը` փետր -
վարի 19-ին, Մարիոթ Արմենիա հյուրանոցում ասուլիս էին հրավիրել` ներկա յացնելու
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27 Ուշ երեկոյան ուղիղ սահմանված ժամին` 23:00-ին, տան բաց պատուհաններից կանայք,
երեխաները, ծերերը, հաշմանդամություն ունեցող անձինք և բոլոր ցանկացողները կա թ -
սաների և շերեփների հարվածներով ձայնային ներկայությամբ էին լցնում իրենց տան
բակերը` ցուցադրելով հեղափոխությանը իրենց մասնակցությունը։ Այս ակցիայի առա -
ջարկն արել էր կանանց իրավունքների և հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքների
պաշտպանության ջատագով, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ,
ընդդիմադիր Ելք խմբակցության Երևանու ավագանու անդամ, անձամբ սայլակով տեղա -
շարժվող Զարուհի Բաթոյանը` ելույթ ունենալով հանրահավաքներից մեկի ժամանակ։
Ակցիայի տեսաձայնագրությունները հետագայում տարածվում էին սոցիալական ցանցե -
րով` քննարկելով և համեմատելով այս կամ այն թաղամասում ակցիայի ինտեն սիվությու -
նը, տևողությունը և երաժշտականությունը։



85|

Հ
ա

Յ
ա

Ս
Տ

ա
ն

 2
0

18
|

Æð
àÔ

àô
ÂÚ

àô
Ü
Ü
ºð

 º
ì 

Ðº
è²

Ü
Î²

ðÜ
ºð

84



ՅՈՒ լԻ Ա 
ԱՆ ՏՈ ՆՅԱՆ

«Օ լԻ գԱՐխ ՆԵ ՐԻ» վԵ՞Ր ջԸ:
ՄԻՆչ- ՈՒ ՀԵՏ-ՀԵ ՂԱ փՈ խԱ -
ԿԱՆ Ի ՐՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ Եվ 
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՈՒ
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ վԵՐ ՆԱ խԱ վԸ
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Հ
 ետ-խորհր դային ի րա կա նու թյու նը ծնել է մի վեր նա խավ, ո րը հայտ նի է «օ լի -
գարխ ներ» հա վա քա կան և տար բեր մո տե ցում ներ մի ա վո րող ան վան տակ:1

Այդ տեր մի նը իր գի տա կան և ոչ-գի տա կան ի մաս տա վոր մամբ հայտ նի է ան -
տիկ ժա մա նակ նե րից («ք չե րի իշ խա նու թյուն»), և ներ կա յումս ակ տի վո րեն կի -
րառ վում է հետ-խորհր դային տա րած քում, թեև տար բեր ե րկր նե րում այն կա-
 րող է ու նե նալ ի մաս տային նր բե րանգ ներ: «Օ լի գար խը» դար ձել է հետ-խորհր -
դային Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և տն տե սա կան վեր նա խա վի հա վա քա կան
ան վա նու մը, ան կախ նրա նից, թե ա րդյոք «օ լի գարխ նե րից» բո լո րը հա մա պա -
տաս խա նում են այդ բա ռի տե սա կան բո վան դա կու թյա նը, թե ոչ: Այս հոդ վա -
ծում ես կփոր ձեմ ներ կա յաց նել Հա յաս տա նում այդ բա ռեզ րի տե ղա կան
սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի մաս տա վոր ման2 հիմ նա կան կե տե րի հան րային
կազ մա լուծ ման գոր ծըն թա ցը 2018 թ. ապ րի լյան հե ղա փո խու թյա նը ան մի ջա -
պես հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում (մայիս-հու նիս ա միս նե րին), ե րբ տե -
ղի էին ու նե նում հետ հե ղա փո խա կան ա ռա ջին հան րային ը նդվ զում նե րը
օ լի գարխ նե րի դեմ և նրանց գոր ծու նե ու թյան ու կեն սաձ ևի հետ կապ ված առա -
ջին քրե ա կան բա ցա հայ տում նե րը: պետք է շեշ տել նաև, որ այս հոդ վա ծը վերջ -
նա կա նաց նե լու պա հին (2018 թ. սեպ տեմ բեր) նշ ված գոր ծըն թա ցը թեև դեռ
շա րու նակ վում է, սա կայն ար դեն հիմ նա կա նում կազ մա կերպ վում էր ներ քին քա -
ղա քա կան և պե տա կան ըն թա ցա կար գի շր ջա նակ նե րում, ներ կա յաց վում պա -
կաս է մո ցի ո նալ կեր պով, ին չի հետ ևան քով հան րային դիս կուր սը նման շա րու- 
նա կա կան բա ցա հայ տում նե րին ա վե լի հան գիստ էր ար ձա գան քում: 

 ՀԱՅ Օ լԻ գԱՐխ ՆԵ ՐԸ ՈՐ պԵՍ ՍՈ ցԻ Ա լԱ ԿԱՆ Եվ ՄշԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ԵՐ ԵվՈՒՅԹ

 Հետ ևե լով Ո ւին թեր զի սահ ման մա նը, ո րը իր հեր թին հեն վում էր Կոր պի ի, Այ զե -
կի, լախ մա նի և այ լոց աշ խա տանք նե րի վրա`3 օ լի գար խի ան հա կիրճ կա րե լի է
նկա րագ րել որ պես իր ձեռ քե րում տն տե սա կան ռե սուրս ներ կենտ րո նաց րած և
դրանք իր ան ձնա կան (այլ ոչ թե ի նս տի տու ցի ո նալ) շա հե րին ծա ռայեց նող, քա -
ղա քա կան կամ ռազ մա կան իշ խա նու թյու նը գոր ծար կող վեր նա խավ: Հայ կա -
կան «օ լի գար խի ան» կա րող է բնու թագ րել որ պես վեր նա խա վի նե ո-ֆե ո -
դա լա կան տե սա կ,4 ո րոշ կար ևոր բնու թագ րիչ նե րի շնոր հիվ: Այդ բնու թագ -
րիչ նե րը հետ ևյալ ե ն` 

Ռե սուրս նե րի կու տակ ման մի ջոց ներ` տն տե սա կան մո նո պո լի ա նե րի, գոր -
ծո ղու թյուն նե րի ո լորտ նե րի ոչ-ֆոր մալ, բա նակ ցային և նեղ մր ցակ ցային
բա ժա նում օ լի գարխ նե րի միջև « կենտ րո նա կան» ի շա նու թյան կող մից. 

Ի րենց « կալ վածք նե րում» կա ռա վար ման ու վե րահսկ ման ան սահ ման կա -
րո ղու թյուն ներ` քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի, տա րածք նե րի ու հա մայնք -
նե րի ան ձնա կան կամ միջ նորդ ված վե րահս կում բա ցար ձակ ազ դե ցու թյան
ու իշ խա նու թյան հետ մեկ տեղ.

Օ լի գար խիկ կա ռա վար ման կլա նային բնույ թը.



Իշ խա նու թյան ու կա պի տալ նե րի լե գի տի մաց ման ոչ օ րի նա կան, ոչ ֆի զի -
կա կան (այ սինքն` փաս տաթղ թային), այլ սիմ վո լիկ ձևեր, ի նչ պի սին են`
կրո նը, սո վո րութային ի րա վուն քը կամ կրի մի նալ օ րենք նե րը, պրես տի ժային
փո խա նա կու մը և ա մուս նա կան ռազ մա վա րու թյուն նե րը, սա տար ման ցան -
ցե րի ստեղ ծու մը ազ գակ ցա կան կլա ննե րի, ըն դար ձակ ված «ըն տա նիք նե -
րի», ըն կե րակ ցա կան լայն շր ջա նի տես քով և մի ջո ցով, «են թա կա նե րի» հետ
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րում պատ րոն-կ լի ենտ սկզ բուն քով.

Յու րա հա տուկ կեն սաոճ և «օ լի գար խիկ» մշա կույ թին բնո րոշ կեն սա կերպ,
սո ցի ա լա կան, բա րո յա կան, հա ղոր դակ ցա կան և էս թե տիկ « կո դե րը», ո րոնց
հիմ քում ըն կած է հարս տու թյան, պրես տի ժի և իշ խա նու թյան սիմ վո լիկ ներ -
կա յաց ման և ցու ցադր ման ձգ տու մը:5 

Օ լի գարխ, օ լի գար խի ա բա ռեզ րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում է նաև տար բեր ոչ
ա կա դե մի ա կան դիս կուրս նե րում, տար բեր ի մաս տա վոր մամբ ու ե րան գա վոր -
մամբ: Ի մաստ վոր ման ա ռա ջին և ե րկ րորդ չա փում նե րը տն տե սա կան ու քա -
ղա քա կան են: Մե կին օ լի գարխ կո չե լու հա մար ա մե նա հա ճա խա կի կի րառ վող
չա փա նի շը հարս տու թյունն է, ո րը, ի հար կե, հա րա բե րա կան է: Ան սահ մա նա -
փակ ու սան ձար ձակ իշ խա նու թյան կամ քա ղա քա կան իշ խա նու թյան լծակ նե -
րի ա զատ կի րառ ման հատ կա նի շը նույն պես ըն կալ ման կար ևոր չա փումն է, և,
վեր ջա պես, «օ լի գարխ» ա սե լիս մար դիկ հաս կա նում են նաև ո րո շա կի սո ցի ո-
մ շա կու թային հատ կու թյուն ներ` ար տա քին տես քը, վար քա գի ծը, կեն սա կեր պը,
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, էս թե տիկ նա խընտ րու թյուն նե րը, սո ցի ա լա կան կա -
պի տա լի ձեռք բեր ման ու օգ տա գործ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և այլն:
Կա րե լի է ա սել, որ օ լի գար խի այի մար դա բա նա կան վեր լու ծու թյու նը իր ու շա -
դրու թյան կենտ րո նում է պա հում հենց այդ չա փում նե րը: 

Սա կայն կար ևոր է նշել, որ «օ լի գարխ» բնո րո շու մը որ պես ան հա տա կան և
խմ բային ի նք նու թյան մաս մե ծա մա սամբ ժխտ վում է, իր հան րային հիմ նա կա -
նում բա ցա սա կան ըն կա լում նե րի շնոր հիվ:6 Սամ վել Ա լեք սա նյա նի-լ ֆի կի խոս -
քե րով ա սած` «Ես օ լի գարխ չեմ»: պա րա դոք սալ կեր պով, ի րեն օ լի գարխ
չճա նա չե լով, նա փոր ձում է ի րեն սահ մա նա զա տել օ լի գարխ նե րին վե րա բե րող
այն կա ղա պար նե րից, ո րոնց ստեղծ մա նը ան ձամբ նպաս տել է` լի նե լով ո րո -
շա կի վար քագ ծային ու ար ժե քային մո դե լի օ րի նակ նե րից մե կը: չնա յած նման
«ուրա ցում նե րին», այ նո ւա մե նայ նիվ, են թադր վում է, որ օ լի գարխ նե րը ու նեն
խմ բային սո լի դա րու թյուն, ո րը ար տա հայտ վում է կու սակ ցա կան, ազ գակ ցա -
կան, մատ րի մո նի ալ, ըն կե րա կան («շր ջա պատ»), կրի մի նալ և գործ նա կան կա -
պե րի հա մա տեքս տում:7

 ԹԱվ շՅԱ ՀԵ ՂԱ փՈ խՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ Եվ Օ լԻ գԱՐ խԻ ԱՆ

2018 թ. թավ շյա հե ղա փո խու թյան և դրան հա ջոր դած ի րա դար ձու թյուն նե րի
ըն թաց քում ու ար դյուն քում այդ ի րո ղու թյուն նե րը ա րա գո րեն սկ սե ցին փոխ վել:8



Հե ղա փո խու թյուն նե րի ըն թաց քում և ար դյուն քում տե ղի ու նե ցող հան րային` սո -
ցի ա լա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային փո խա կեր պում նե րի տրա մա բա նու -
թյու նը բազ միցս ու սում նա սիր վել է տար բեր հե ղա փո խու թյուն նե րի նյու թի
հի ման վրա:9 դրանց մեջ ա ռանձ նա նում է պայ մա նա կան « հին» աշ խար հի
(կար գի, ռե ժի մի) քանդ ման և կազ մա քանդ ման և դար ձյալ պայ մա նա կան
«նոր» աշ խար հի (կար գի) կա ռուց ման գա ղա փար նե րը, ի նչ պես նաև ի հայտ է
գա լիս« նոր» ազ գի կա ռուց ման հիմ նախն դի րը: Թավ շյա հե ղա փո խու թյան գա -
ղա փա րա կան և սո ցի ա լա կան հիմ քը դեռ պի տի ու սում նա սիր վի, « նո րի»
հս տակ պատ կե րը դեռ մշակ ման մեջ է, բայց «հ նի» կազ մա քանդ ման գոր ծ -
ընթա ցը սկս վել է իշ խա նա փո խու թյու նից ան մի ջա պես հե տո: Եվ այդ գոր ծըն -
թա ցի ա ռա ջին թի րա խը դար ձավ « հին ռե ժի մը» թեˊ ֆի զի կա պես, թեˊ գա ղա-
 փա րա պես մարմ նա վո րող «օ լի գար խի ա» կոչ վող սո ցի ա լա կան խում բը, ո րի
տն տե սա կան, քա ղա քա կան ու ի մաս տային ա պա կա ռու ցումն ու կազ մա քան -
դու մը (դե կոնստ րուկ ցի ա) ըն կալ վում էր նաև որ պես հե ղա փո խու թյան նպա -
տակ նե րից մե կը, ին չի մա սին վկա յում են ցույ ցե րի ժա մա նակ «օ լի գարխ նե րի»
դեմ ո ւղղ ված պաս տառ նե րը, կո չե րը և ակ ցի ա նե րը:10 Ի նչ պես ես պատ րաստ -
վում եմ ցույց տալ, այդ գոր ծըն թա ցը նե րա ռում է ու ղիղ` քա ղա քա կան ու տն -
տե սա կան և ա նուղ ղա կի` մշա կու թային ու սո ցի ա լա կան չա փում նե րը: 

Ու ղիղ` քա ղա քա կան ու տն տե սա կան մա սը նե րա ռում է այդ ի րո ղու թյուն նե րի
բա ցա հայ տումն ու քան դու մը: Ա ռա ջին հեր թին դա քա ղա քա կան ու նյու թա կան
հս կա յա կան կա րո ղու թյուն նե րի ռե սուր սային բա զայի ո չն չա ցումն է` ստ վե րային
իշ խա նա կան բուր գե րի, մո նո պո լիս տա կան ար տո նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ոչ-
ֆոր մալ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի, ոչ-ֆոր մալ տն տե սա կան կախ վա ծու -
թյուն նե րի հա մա կար գի բա ցա հայ տումն ու «վ նա սա զեր ծու մը»: դրա վառ օ րի- 
նակ նե րը կա րող են լի նել օ լի գարխ նե րին պատ կա նող հան րա խա նութ նե րի, ար -
տադ րա մա սե րի, զվար ճան քի օբյեկտ նե րի հարկ ման հա մա կար գի (կամ ավե լի
ճիշտ չհարկ ման) վե րա բե րյալ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներն ու ար տո նու թյուն -
նե րի հայտ նա բե րումն ու վե րա ցու մը, ապ րան քա տե սակ նե րի ներ մուծ ման մո -
նո պո լի ա նե րի վե րա ցու մը, բր գաձև շոր թում նե րի, «գր պա նային» կազ մա կեր -
պու թյուն նե րի մի ջո ցով պետ բյու ջե ից ոչ-մր ցակ ցային ու ոչ-ն պա տա կա հար մար
օ գտ վե լու պրակ տի կա նե րին վերջ տա լը: Այս օ րե րին ա կա նա տես ե նք լի նում
նաև ստ վե րային իշ խա նա կան հա մա կար գե րի բա ցա հայտ մա նը, օրի նակ` Էջ -
մի ած նում Ման վել գրի գո րյա նի ըն տա նի քի կա ռու ցած հա մա կար գը, ո րը քա -
ղա քում ֆոր մալ (տե ղա կան ադ մի նիստ րա տիվ ու դա տա կան իշ խա նու թյան
լծակ նե րի) և ոչ-ֆոր մալ (Ե րկ րա պահ կա մա վոր նե րի մի ու թյան, թիկ նա պահ նե -
րի, մեր ձա վոր կրի մի նալ տար րե րի) զին ված խմ բա վո րում նե րի մի ջո ցով ստեղ -
ծել էր փոքր նե ո-ֆե ո դա լա կան բռ նա պե տու թյուն: Այդ գոր ծըն թա ցը կար ծես թե
շա րու նա կե լի է և ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ տա րած վե լու է այլ լո կալ « կալ -
վածք-բռ նա տի րու թյուն նե րի» վրա: Այդ ա մե նը բե րում է օ լի գար խի այի տն տե -
սա կան հե նակ նե րի ան հե տաց մա նը: 

Զու գա հե ռա բար տե ղի ու նե ցավ և դեռ տեղի է ու նե նում օ լի գար խի այի քա ղա -
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քա կան հիմ նա սյու նե րի ո չն չա ցու մը` Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան և խա -
ղի կա նոն նե րը թե լադ րող մի քա նի հան գու ցային ան հատ նե րի` Սերժ Սարգ -
սյա նի և նրան ա ռա վել մոտ կանգ նած ու ազ դե ցիկ մի քա նի քա ղա քա կան
գոր ծիչ նե րի: Ի նչ պես նշում է ին թավ շյա հե ղա փո խու թյամբ իշ խա նու թյան ե կած
նոր ա ռաջ նորդ նե րը, « խա ղի պայ ման նե րը փոխ վել են, հին պայ մա նա վոր վա -
ծու թյուն նե րը այլևս գո յու թյուն չու նեն»:

 Սա կայն ի նձ նման սո ցի ա լա կան գի տու թյուն նե րի ներ կա յա ցո ցիչ նե րի հա մար
ոչ պա կաս հե տաքր քիր ու կար ևոր են այլ ` սո ցի ա լա կան ու մշա կու թային հար -
թակ նե րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը: դա օ լի գար խիկ հա մա կար գի սո -
ցի ո-մ շա կու թային պատ կե րի խտաց րած ու բա ցա հայտ ներ կա յա ցումն է ու դրա
շր ջա նակ նե րում ձևա վոր ված ի մաստ նե րի, ար ժեք նե րի և սիմ վոլ նե րի կազ մա -
քան դու մը և քան դու մը (deconstruction and destruction): դա նույն պես ու նի մի
քա նի մար կար դակ ներ:

Իշ խԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱց ՄԱՆ ՈՒ ՂԻՂ ՄԱ ԿԱՐ դԱ ԿԸ

Օ լի գար խի իշ խա նու թյան սիմ վո լիկ ար ժե քը չափ վում էր վա խի ու շա հի կոն -
ցեպտ նե րով: Հե ղա փո խու թյան ա ռա ջին նվա ճում նե րից մեկն էր, փաս տո րեն,
վա խի կոն ցեպ տի ար ժեզ րու մը, « վա խի պատ նե շի» քան դու մը, ին չը ան մի ջա -
պես խո ցե լի դարձ րեց օ լի գար խի իշ խա նու թյու նը և բե րեց օ լի գարխ-հա մայնք
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նոր ո րա կի : դեռ հե ղա փո խու թյան ըն թաց քում գե -
ղար քու նիք մար զի վար դե նիկ գյու ղում տե ղի ու նե ցած շատ հե տաքր քիր մի -
ջա դե պը պատ կե րա զար դում է այդ միտ քը: փոր ձե լով տե ղա կան «օ լի գարխ»,
պատ գա մա վոր ու գոր ծա րար Հա կոբ Հա կո բյա նին (լե դի Հա կոբ մա կան վամբ)
ստի պել քվե ար կել վար չա պե տու թյան թեկ նա ծու Նի կոլ փա շի նյա նի օգ տին`
գյու ղա ցի նե րը ար գե լա փա կել են Հա կո բյա նին պատ կա նող ՀԷԿ-ը: Օ լի գար խը
ստիպ ված էր գնալ բա նակ ցու թյուն նե րի վար դե նիկ ցի նե րի հետ, ո րոնք նաև
պա հան ջում է ին, որ ՀԷԿ-ի ե կամ տի մա սը ո ւղղ վի գյու ղի կա րիք նե րը հո գա լուն:
դա « ֆե ո դա լի» դեմ գյու ղա ցի նե րի ը նդ վզ ման ան հա ջող փորձ կլի ներ (և ի րա -
կա նում այն ո րոշ չա փով ան հա ջող էր, քա նի որ  լե դի Հա կո բը քվե ար կեց Նի -
կո լի դեմ), սա կայն հե ղա փու թյան ը նդ հա նուր ֆո նի վրա այդ վա խի հաղ թա- 
հար ման ա ռա ջին փոր ձը բե րեց վա խի վրա հիմն ված ստո րա դաս փոխ հա րա -
բե րու թյուն նե րի հա վա սա րակ շիռ ու ժե րի բա նակ ցային գոր ծըն թա ցի վե րած -
մա նը: Այդ բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում վար դե նիկ ցի նե րը ստեղ ծել են
հիմ նադ րամ, ո ւր փո խանց վե լու է ՀԷԿ-ի ե կամ տի մի մա սը և դրա հաշ վին ար -
դեն լուծ վում է գյու ղի փո ղո ցային լու սա վո րու թյան խն դի րը,11 մի ա ժա մա նակ
բարձ րա ձայն վում են բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րը: Սա հա րա բե րու թյուն նե -
րի լրիվ այլ, գոր ծըն կե րային մա կար դակն է: 

Օ լի գար խի իշ խա նու թյան սիմ վո լիկ « մեր ժու մը» կա րող է ինք տես նել դեռ հե -
ղա փո խա կան կար գա խոս նե րի և պաս տառ նե րի օ րի նա կով, բայց ա վե լի կար -



ևոր իշ խա նու թյան սո ցի ա լա կան ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցի օ րի նա կը տես նում
ե նք Էջ մի ած նում, Ման վել գրի գո րյա նի դեպ քում: ԱԱծ-ի բա ցա հայ տում նե րի
հետ կապ ված ա նընդ հատ կրկն վող տե սա սյու ժե նե րի, հար ցազ րույց նե րի, սոց -
ցան ցե րում « Ման վե լից մի դեպք ես էլ պատ մեմ» ի նք նա բուխ ա ռա ջա ցած ար -
շա վի շր ջա նակ նե րում կա րե լի է տես նել ի նչ պես է տե ղի ու նե նում գե նե րալ
Ման վե լի, ա մե նա կա րող օ լի գարխ նե րից մե կի սո ցի ա լա կան ո չն չա ցու մը, նրա
ան ձի «ա ռաս պե լի» (ո րին, սա կայն, վա ղուց ոչ ոք չէր հա վա տում) հան րային
կազ մա քան դու մը և նրա ան ձի ա պա մարդ կայ նա ցու մը (dehumanization)` նրա
ան մարդ կային, « գի շա տիչ», մա նի ա կալ-հի վանդ բնույ թի մա սին սահմռ կե ցու -
ցիչ պատ մու թյուն նե րում: Հա տուկ ի մաս տա վոր ված կա րող է լի նել և Ման վե լի
ան ձնա կան գա զա նա նո ցի հետ կապ ված սյու ժեն, որ տեղ շեշտ վում է գի շա տիչ -
նե րի հյուծ ված, թեր զար գա ցած լի նե լը: « Ման վե լին փչաց րին»-ը գո ղա կան
ժար գո նից ա մե նա տա րած ված ար տա հայ տու թյուն նե րից մեկն է, ո րը հա ճախ
կա րե լի էր լսել քն նար կում նե րի ժա մա նակ: Ման վե լի սյու ժե ի հետ կապ ված վե -
րա խա ղարկ վում են «ա մո թի», « պատ վի» կոն ցեպտ նե րը, ո րոնք են թադ րա բար
ար ժեզրկ ված է ին, ի սկ հան ցա գործ օ լի գարխ-գե նե րա լի մեր կաց ման հետ մեկ -
տեղ տե ղի է ու նե նում նրանց վե րարժ ևո րու մը: 

Իշ խԱ ՆՈՒ ԹԱՆ լԵ գԻ ՏԻ ՄԱց ՄԱՆ ՈՒ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱց ՄԱՆ ՍԻՄ վՈ լԻԿ 
ՄԱ ԿԱՐ դԱԿ ՆԵՐԸ

ձ ևա փոխ վում են նաև օ լի գար խիկ ազ դե ցու թյան ա նուղ ղա կի լծակ նե րը, ո րոն -
ցից ա մե նան կա տե լին էր, թերևս, բա րե գոր ծու թյու նը: Մինչ-հե ղա փո խա կան
շր ջա նում բա րե գոր ծու թյու նը օ լի գարխ նե րի դրա կան կեր պա րի կա ռուց ման և
պահ պան ման հիմ նա կան ռե սուրսն էր: Բա րե գոր ծու թյու նը, ի դեպ, ևս ո րոշ չա -
փով մո նո պո լաց ված էր, ա մեն մի օ լի գարխ ա ռա վել հայտ նի էր որ պես ո լորտ -
նե րից մե կի (ս պոր տի կամ սպոր տաձ ևե րի, ա ռող ջա պա հու թյան, կր թու թյան և
այլն) բա րե րար: Հե տաքր քիր է, որ դեռ հե ղա փո խու թյան ըն թաց քում, լավ
չըմբռ նե լով դրա բնույ թը, ո րոշ օ լի գարխ ներ փոր ձում է ին մեղ մել ի րա վի ճա կը
բա րե գոր ծու թյամբ: Այս պես, իմ ան ձնա կան տե ղե կու թյուն նե րով, Սամ վել Ա լեք -
սա նյա նը, « Սի թի» սու պեր մար կետ նե րի ցան ցի բոյ կոտ ման ժա մա նակ փոր -
ձեց ա րա գո րեն ի րա կա նաց նել մի քա նի բա րե գոր ծա կան ակ ցի ա ներ` մի քա նի
օգ տա տե րե րին ձրի բու ժում ու դե ղո րայք ա պա հո վե լով իր բժշ կա կան կենտ -
րոն նե րից մե կում: Սա կայն, դրանք ոչ ցան կա լի ար ձա գանք ստա ցան, ոչ էլ
որ ևէ հետ ևանք ու նե ցան: 

Հե ղա փո խու թյու նը, շեշ տե լով օ լի գար խիկ կա պի տա լի և հան րային սե փա կա -
նու թյան մսխ ման կա պը, փաս տո րեն ար ժեզր կեց բա րե գոր ծու թյու նը, ո րը սկս -
վեց ըն կալ վել որ պես հար կե րից խու սա փե լու ձև: վե րո հի շյալ վար դե նի կի
օ րի նա կով կա րող ե նք տես նել, թե ի նչ պես այն, ին չը նախ կի նում կա րող էր որ -
պես բա րե գոր ծու թյուն դի տարկ վել (օ լի գար խա պատ կան ՀԷԿ-ի ե կա մուտ նե րի
հաշ վին գյու ղի խն դիր նե րի լու ծու մը), այ սօր ըն կալ վում է որ պես գոր ծա րա րի
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կող մից ար դա րա ցի պա հանջ վող փոխ հա տու ցում բնա պահ պա նա կան ու այլ
խախ տում նե րի ու գյու ղին պատ ճա ռած ան հար մա րու թյուն նե րի դի մաց: 

Հենց այդ պատ ճա ռով 2018-ի հու նի սին Ազ գային ժո ղո վում քն նարկ վող բա րե -
գոր ծու թյան մա սին օ րեն քը ա ռա ջաց րեց լուրջ ար ձա գանք որ պես բա րե գործ
հայտ նի օ լի գարխ նե րից մե կի  Բար գա վաճ Հա յաս տան կու սակ ցու թյան կող մից:
Նոր օ րեն քի շր ջա նակ նե րում պե տու թյու նը պատ րաստ վում է խիստ վե րահսկ -
ման տակ առ նել բա րե գոր ծու թյու նը, որ պես զի այն չօգ տա գործ վի որ պես իշ -
խա նա վո րի կեր պա րը բա րե լա վե լու կամ ը նտ րող նե րի վրա ազ դե լու լծակ:
Բա րե գոր ծու թյու նը, այս պի սով, հա կադր վում է հար կային պար տա կա նու թյուն -
նե րին, ի սկ բա րե գոր ծա կան կամքն ու ան ձնա կան ձգ տու մը` քա ղա քա ցի ա կան
պարտ քին ու կամ քին: 

Նախ կին իշ խա նու թյուն նե րի ոչ-ֆոր մալ լե գի տի մաց ման մեջ կար ևոր տեղ է խա -
ղա ցել կրո նը և, մաս նա վո րա պես, Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին: Ե կե ղե ցու ար -
տո նյալ վի ճա կը, օ լի գարխ նե րի ու բարձ րաս տի ճան կղե րա կա նու թյան մտեր միկ
հա րա բե րու թյուն նե րը, ե կե ղե ցա շի նու թյան բուռն գոր ծըն թա ցը, խաչ քա վոր նե րի
ի նս տի տու տի քա ղա քա կա նա պես վե րաի մաս տա վոր ված վե րա հաս տա տու մը,
ե կե ղե ցու կող մից տար բեր կո ռուպ ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի քո ղար կու մը (օ րի նակ`
նա խա գա հի եղ բայր լևոն Սարգ սյա նին պատ կա նող փյու նիկ հիմ նադ րա մը, որի
վե րա բե րյալ ար դեն հրա պա րակ վում են կո ռուպ ցի ոն սխե մա նե րի մեջ ակ տիվ
մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու մա սին կաս կած ներ) գոր ծել է ե կե ղե ցու հո վա նա վո -
րու թյամբ, մաս նա վո րա պես, նրա գրանց ման հաս ցեն է գրի գոր լու սա վո րիչ եկե -
ղե ցին:12 գա գիկ ծա ռու կյա նը ժա մա նա կին իր նա խընտ րա կան ար շա վը զգա-
 լի ո րեն կա ռու ցել է ե կե ղե ցա շի նու թյան իր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի շուրջ:13 Ար դեն
ի սկ հե ղա փո խու թյան օ րե րին ե կե ղե ցա կան իշ խա նու թյուն նե րին « մեր ժե լու»
կան չեր կային, ի սկ 2018 թ. հու նի սի սկզբ նե րին սկ սած կա թո ղի կո սի դեմ շար -
ժու մը « Նոր Հա յաս տան, նոր հայ րա պետ» կար գա խո սով, ո րի հիմ նա կան նպա -
տակն է գա հըն կեց ա նել Կա թո ղի կոս գա րե գին II-ին, փաս տո րեն, այդ լե գի տի-
 մաց ման աղ բյու րի վե րաց ման ու ար ժեզրկ ման փորձ է:

Իշ խԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ «Օ լԻ գԱՐ խԻԿ» ԿԵՐ պԱ ՐԸ

 Նախ կին « հա րուստ» իշ խա նու թյա նը` իր օ լի գար խիկ ա ռօ րյայի բո լոր բա -
ղադրա մա սե րով (ապ րե լա կեր պի ճո խու թյամբ, պրես տի ժայ նու թյան մշա կույ -
թով, սո ցի ա լա կան մե կու սաց մամբ, իշ խա նու թյան « վայել մամբ») այ սօր հա-
 կադր վում է բո լո րո վին այլ կեր պար` « հա մեստ» իշ խա նու թյու նը (կեն սա կեր պի
ժուժ կա լու թյամբ, հա մես տու թյամբ, ծա ռա յու թյան «ա ռա քե լու թյամբ», ժո ղովր -
դի հետ մշ տա կան կա պով): դրա հետ կապ ված մա մու լում հայտն վող սյու ժե -
նե րը ևս կազ մա քան դում ու ար ժեզր կում են օ լի գար խիկ մշա կույ թի սկզ բունք- 
նե րը: դրան նաև նպաս տե ցին Նի կոլ փա շի նյա նի և այ լոց կող մից «ա պաա -
ռաս պե լա կա նաց ված» ճոխ աշ խա տա սե նյակ ներն ու նս տա վայ րե րը: վեր ջին -



նե րիս գաղտ նի ու թյունն ու պրես տի ժը «ս տո րաց վե ցին» հա մա ժո ղովր դա կան
հեգ նա կան շոո ւի մաս կազ մե լով: Տա վու շի մար զում 2018 թ. օ գոս տո սին տե ղի
ու նե ցած ժո ղովր դի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ փա շի նյա նը հա տուկ շեշ տեց,
որ. «Այլևս որ ևէ պաշ տո նյա չի հարս տա նա պե տու թյան և ժո ղովր դի աղ քա -
տաց ման հաշ վին»: դա կար ևոր մե սիջ էր, ո րը ևս հա կադր վում է օ լի գարխ իշ -
խա նա վո րի կեր պա րին:

 Նախ կին օ լի գար խիկ մշա կույ թի կար ևոր կե տե րից մեկն է նաև պրես տի ժային
փո խա նակ ման հիմ նա կան սկզ բուն քը, ո րը ըն կած է օ լի գար խիկ հա մայն քի սո -
ցի ա լա կան կա յու նու թյան և սո լի դա րու թյան հիմ քում: փո խա դարձ նվի րատ վու -
թյուն ներ, մատ րի մո նի ալ փո խա նա կում ներ, փո խա դարձ խն ջույք նե րի պրակ- 
տի կա` այդ ա մե նը կազ մա քանդ վում ու ար ժեզրկ վում է բո լո րո վին այլ կա ղա -
պար նե րի հա կադր մամբ` աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի, նե պո տիզ մի,
այ սինքն « սա նիկ-քա վոր» հա րա բե րու թյուն նե րի ժխտ մամբ և այլն: Հե տաքր քիր
է, որ դրա հետ մեկ տեղ ար ժեզրկ վում ու վե րա նում է և «օ լի գար խիկ» հա մե րաշ -
խու թյու նը (սո լի դա րու թյու նը): դա ցույց է տա լիս այն ա րա գու թյու նը, ո րով նախ -
կին ըն կեր նե րը ի րար ու րա նում են, և հա մե րաշխ, հա վաք ված ու կազ մա կերպ-
 ված գոր ծո ղու թյուն նե ը բա ցա կա յում են: շմայս մա կա նու նով օ լի գարխ-պատ -
գա մա վո րի (Ա ռա քել Մով սի սյա նի) ձեր բա կալ ման առ թիվ կա տակ ներ է ին ան -
գամ հն չում, որ խեղ ճը չգի տի, թե ո ւմ օգ նու թյա նը դի մի, ո ́չ նախ կին կու սակ-
 ցա կան ըն կեր ներն են մեջ քին կանգ նել, ո ́չ էլ ի րա վա կան մար մին նե րը:

 վեր ջա պես, կազ մա քանդ վում է և քա ղա քա կան վեր նա խա վի օ լի գար խիկ « տի -
պար» հա մար վող ֆի զի կա կան կեր պա րը: գեր, ճար պոտ մար մին նե րին ու մշ տա -
պես բա ցա կայող, քնա թա թախ հա յացք նե րին հա կադր վում են նոր իշ խանու թյան
նի հար, սպոր տային (փա շի նյա նի և այ լոց, օ րի նակ` ոս տի կա նա պետ Օ սի պյա -
նի սպոր տային հա կում նե րը լայն գո վազդ վում են) կազմ վածք նե րը և ին տե լեկ -
տո ւալ հա յացք նե րը, օ լի գարխ նե րի կա նանց ճոխ ու թան կար ժեք հան դեր ձան քին
և զար դե րին` ա ռա ջին տիկ նոջ` Ան նա Հա կո բյա նի պարզ ու հա մեստ ո ճը,14 ազ -
գակ ցա կան և դրա ցի ա կան կա պե րին հա կադր վում են գա ղա փա րա կան հա մա -
գոր ծակ ցու թյան և պրո ֆե սի նա լիզ մի կա ղա պար նե րը, քա ղա քա կան «ա րա կան»
մշա կույ թին` գեն դե րային հա վա սա րու թյան մշա կույ թը, սո վո րու թային ի րա վուն -
քը` օ րեն քին: 

Թ վարկ ված սիմ վո լիկ ար ժեք նե րի փո խա կերպ վող հա մա կար գը դեռ չի նշա նա -
կում, որ տե ղի կու նե նա ար մա տա կան ու եր կա րատև փո խա կեր պում: Ա մե նայն
հա վա նա կա նու թյամբ հետ-հե ղա փո խա կան կա յու նաց ման հետ մեկ տեղ մենք
կտե սենք նաև ո րոշ պրակ տի կա նե րի ու ար ժեք նե րի մաս նա կի վե րա դարձ, սա -
կայն թերևս ար դեն այլ քա ղա քա կան ի րո ղու թյու ննե րի շր ջա նակ նե րում: 

 ՆԱխ ՆԱ ԿԱՆ ԵԶ ՐԱ ՀԱՆ գՈՒՄ ՆԵՐ

Արդյո՞ք ե կել է կամ գա լու է օ լի գար խի այի վեր ջը: Ե ́վ այո, ևˊ ոչ: Այո, այն ի մաս -
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տով, որ ա կն հայտ է տն տե սա կան ու քա ղա քա կան իշ խա նու թյան տա րան ջա -
տու մը պե տա կան կա ռա վար ման մա կար դա կում: խո շոր գոր ծա րար նե րը ար -
դեն իշ խա նու թյան ո ւղ ղա կի լծակ ներ չու նեն, փոր ձում են գո յատ ևել մր ցակ-
 ցային դաշ տում, և բյու ջեն այժմ չի հան դի սա նում նրանց հիմ նա կան կե րակ րա -
տաշ տե րից մե կը: Մյուս կող մից` փոքր հա մայնք նե րի մա կար դա կում դեռ կան
ի րա վի ճակ ներ, ե րբ գոր ծա րար նե րը ի նչ-որ կերպ ա սո ցաց վում են իշ խա նու -
թյան հետ: Ա վե լին` մար դիկ դեռ պատ րաստ են ի դեմս տե ղա կան մե ծա հա -
րուս տի և հա նուն հա մայն քային կա յուն ֆի նան սա կան ռե սուրս ու նե նա լու
զո հա բե րել քա ղա քա կան ա զա տու թյան մի մա սը: Սա կայն, բո լոր դեպ քե րում
ներ կայիս Հա յաս տա նում գո յու թյուն ու նե ցող խո շոր գոր ծա րար նե րի հա մար
ար դեն խնդ րա հա րույց է «օ լի գար խի այի» հետ ա սո ցաց վե լը. հե ղա փո խա կան
և հետ-հե ղա փո խա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում այդ կոն ցեպ տը ար -
ժեզրկ վել է: Այդ սո ցի ա լա կան շեր տը ա կն հայ տո րեն են թարկ վում է սո ցի ո-մ շա -
կու թային լուրջ փո խա կեր պում նե րի` կար գա վի ճա կի, իշ խա նու թյան և ազ դե- 
ցու թյան սահ ման նե րի ու մշա կու թային ար ժե հա մա կար գի տե սա կե տից:



1  Սոցիոլոգ գեորգի դեռլուգյանը նրանց բնութագրում է որպես «նոր կապիտալիստներ»:
(Georgi Derluguian, Bourdieu’s Secret Admirer in the Caucasus (London, New-York:
Verso, 2004), էջ 155):

2 Թե ինչ է կազմում հետ-խորհրդային հայաստանյան «օլիգարխ» հասկացության մշա -
կութային և սոցիալական բովանդակությունը, այդ մասին տեˊս` Yulia Antonyan, «Being
an “Oligarch” in the Armenian Way», Yulia Antonyan (խմբ.), Elites and “Elites”. Transforma-
tions of Social Structures in Post-soviet Armenia and Georgia (Yerevan: 2016), էջ 116-126:

3  Jeffrey Winters, Oligarchy (N. Y: Cambridge University Press, 2011), էջ 6:

4  Օլիգարխների «ֆեոդալական» տեսակի օրինակները մենք կարող ենք տեսնել 14 դարի
Ֆլորենցիայում (Ричард Лахман, Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономиче-
ские преобразования в Европе раннего нового времени (Москва: Территория буду-
щего, 2010), էջ 126-174): Որոշ կարևոր նմանությունների շնորհիվ կարելի է հետաքրքիր
զուգահեռներ տանել ֆլորենտական և հայկական իրականությունների միջև: 

5  Այդ կետերը ավելի մանրամասն ներկայացված են Elites and “Elites”. Transformations of
Social Structures in Post-soviet Armenia and Georgia, էջ 110-171:

6  Elites and “Elites”. Transformations of Social Structures in Post-soviet Armenia and Geor-
gia, էջ 112:

7  Elites and “Elites”. Transformations of Social Structures in Post-soviet Armenia and Geor-
gia, էջ 142-146: 

8  Թավշյա հեղափոխության ընդհանուր սոցիալ-քաղաքական հակիրճ բնութագրությունը
տեˊս Armine Ishkhanian, «Armenia’s Unfinished Revolution», Current History, հ. 117, թիվ
801 (2018), էջ 271-276: 

9  Տեˊս, օրինակ, Эрик Хобсбаум, Век революции, 1789-1848 (Ростов-на-Дону: Феникс,
1999); նույն հեղինակի` Век капитала, 1848-1875 (Ростов-на-Дону: Феникс, 1999);
Ханна Арендт, О революции (Москва: Европа, 2011); Ronald Suny, The Revenge of the
Past. Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union (Stanford: Stanford
University Press, 1993) և այլք:

10 Օրինակ, «օլիգարխ» ընկալվող քաղաքական կերպարների դիմանկարների ցուցա -
դրական ոտնահարելը կամ «մերժելը» նրանց պաստառներում պատկերված դեմքերի
վրա սև գծեր քաշելու ճանապարհով և այլն: 

11 Տեˊս այս թեմայով հրապարակված զանազան մամլո նյութերը`
https://www.aravot.am/2018/05/10/956196/, https://ecolur.org/hy/news/energy/—-/10190/;
https://ecolur.org/hy/news/energy/—-/10116/, այց` 1.11.2019:

12 Տեˊս փյունիկ հիմնադրամին վերաբերող մամլո համապատասխան հրապարակում -
ները` http://armtimes.com/hy/article/139446, http://catcut.net/fvIw, այց` 1.11.2019:

13 Yulia Antonyan, «Political Power and Church Construction in Armenia», Alexander Agad-
janian, Ansgar Jodicke, Ebert van Der Zveerde (խմբ.), Religion, Nation and Democracy in
South Caucasus (London & New-York: Routledge, 2015), էջ 86-92:

14 Առաջին տիկինը շարունակաբար ենթարկվում է հանրային մանրակրկիտ վերլուծու -
թյան, նրան «չի թույլատրվում» դրսևորել որևէ հատկանիշ, որը կարող է հիշեցնել օլի -
գարխիկ կանանց: Օրինակ` 2018 թ. սեպտեմբերի իր փարիզ կատարած այցի պատ- 
ճառով նա ստիպված էր սոցցանցերում «հայտարարագրել» իր կատարած բոլոր
գնումները, որպեսզի վերջ տա տհաճ ասեկոսներին: Նա նաև քննադատվեց անձնական
վարսահարդար ունենալու համար: 
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ՅՈՒ լԻ Ա ՆԱ 
ՄԵլ ՔՈՒ ՄՅԱՆ

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻց 
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ջԻՆ 
խԱ վԻ դԻ ՆԱ ՄԻ ԿԱՆ` 
ԱՐ ԺԵՔ ՆԵՐ Եվ ՆՈՐ ՄԱ ՏԻվ
պՐԱԿ ՏԻ ԿԱ ՆԵՐ



ի ջին խա վը, սո վո րա բար, դի տարկ վում է որ պես հա սա րա կու թյան «ող նա շար»,
ո րը կա տա րում է հա սա րա կու թյան կա յու նաց ման և ներ դաշ նա կեց ման գոր ծա -
ռույթ նե րը: Հա յաս տա նում մի ջին խավն ու սում նա սի րե լու գա ղա փա րը բխեց
«Հա յաս տա նում մի ջին խավ չկա» տա րած ված թյուր կար ծի քից:

 Նե ո վե բե րյան մո տեց ման հա մա ձայն, մի ջին խա վը հիմն ված է կր թու թյան,
զբաղ վա ծու թյան և սե փա կա նու թյան ցեն զի վրա, ո րոնք խթա նում են մարդ կային
կա պի տա լի զար գա ցու մը: Տար բեր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հա մա -
ձայն ժա մա նա կա կից Հա յաս տա նում մի ջին խա վը հա մա պա տաս խա նում է այս
հիմ նա կան բնու թագ րիչ նե րին և կա տա րում է ի րեն վե րագր ված գոր ծա ռույթ նե -
րը, սա կայն այն հա մախմբ ված չէ և ի րա զեկ չէ ե րկ րում ո րո շում նե րի ըն դուն ման
գոր ծըն թա ցին իր մաս նակ ցու թյան կար ևո րու թյան մա սին, չի նույ նաց նում իր ա -
պա գայի հե ռան կար նե րը ե րկ րի ա պա գայի հետ, և ա մե նաան հանգս տաց նողն
այն է, որ մի ջին խա վի մեծ մա սը ցան կա նում է ար տա գաղ թել Հա յաս տա նից:

 Մի ջին խա վի տն տե սա կան կա պի տա լի ձևա վո րու մը չհան գեց րեց մշա կու -
թային կա պի տա լի ձևա վոր մա նը, ո րը կկա րո ղա նար հա մախմ բել նրան և խթա -
նել ամ բողջ հա սա րա կու թյան զար գա ցու մը: Մշա կու թային կա պի տալն այս տեղ
դի տարկ վում է լայն սո ցի ո լո գի ա կան ի մաս տով` նե րա ռե լով սո ցի ա լա կան ար -
ժեք նե րը, նոր մա լու թյան նմուշ նե րը, պե տու թյան և ե րկ րի նկատ մամբ վե րա բեր -
մուն քը, սո ցի ա լա կան փո խազ դե ցու թյու նը, ի նչ պես նաև սե փա կան դե րի ըն կա- 
լու մը սո ցի ա լա կան հա մա կար գի ներ քո և վեր ջի նիս զար գաց ման հե ռան կար նե րը,
ի նք նա ներ կա յա ցու մը և ապ րե լա կեր պի ու ժա ման ցի կա ռուց ված քը:

Այն փաս տը, որ մի ջին խա վը կա րո ղա ցել է ձևա վո րել տն տե սա կան բա զիս,
բայց չի հա մախմբ վել, վկա յում է տևա կան ա նո մի այի մա սին, ո րը լա վա գույնս
նկա րագ րել է Ռո բերտ Մեր տո նը իր ա նո մի այի հայե ցա կար գում`1 լրամ շա կե լով
Է միլ դյուրկ հեյ մի ա նո մի այի տե սու թյու նը:2 Ե թե դյուրկ հեյ մը ա նո մի ա հաս կա -
ցու թյու նը հիմ նա կա նում կա պում է ա րագ փո փոխ վող սո ցի ա լա կան պայ ման -
նե րում վար քի նոր մա տիվ կար գա վոր ման թու լաց ման հետ, ա պա Մեր տո նի
տե սու թյան հա մա ձայն ա նո մի ան մշա կույ թի կա ռուց ված քային ա պա կա յու նաց -
ման ար դյունք է, ո րը սո ցի ա լա կան հա մա կար գում տևա կան սո ցի ալ-հո գե բա -
նա կան լար վա ծու թյան գոր ծոն է հան դի սա նում:

 Մեր հա սա րա կու թյան մեջ խոս քը հենց տևա կան ա նո մի այի մա սին է: Կա րե լի է
ա սել` ար մա տա վոր ված ա նո մի այի: Մշա կույ թի կա ռուց ված քային ա պա կա յու -
նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի փո խա կերպ մամբ:
Ար ժեք-ն պա տակ նե րը պահ պան վում են նո մի նալ, դեկ լա րա տիվ մա կար դա կում
և չեն դառ նում հիմ նա վո րում գոր ծող նոր մե րի հա մար: Նոր մերն այլևս հիմ նա -
վոր ված չեն ար ժեք նե րով: Նոր մե րի և ար ժեք նե րի միջև ան հա մա ձայ նեց վա ծու -
թյու նը, ան հա մա պա տաս խա նու թյունն ու հա կա սու թյունն այն քան բարձր մա- 
կար դա կի վրա են, որ ար ժե քային կոմ նո րո շում նե րի, նպա տակ նե րի, գա ղա փա -
րա խո սու թյան, մի ջոց նե րի և մո տե ցում նե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյուն չի գո -
յա նում:
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 դի տար կենք մի ջին խա վի ա պա կա յու նա ցու մը ար ժե քա նոր մա տիվ դաշ տում:
Սո ցի ա լա կան բո լոր ո լորտ նե րում դեկ լա րա տիվ մա կար դա կում հայտ նի է` ի նչ է
պետք ա նել, բայց հայտ նի չէ` ի նչ պես: փա տո րեն` ար ժե քը չի ար տա ցոլ վում
նոր մի մեջ: Կա ար ժեք, չկա նորմ: Ա ռաջ քա շե լով ար ժեք և նոր մա տիվ մա կար -
դա կում շեղ վե լով դրա պահ պա նու մից, մա նի պու լյա ցի այի են թար կե լով նպա -
տա կի ի րաց ման տար բեր նոր մա տիվ ե ղա նակ նե րը` կա մա թե ա կա մա
մա նի պու լա ցի այի են են թարկ վում ար ժե քի ի րաց ման, պահ պան ման և փո -
խանց ման ե ղա նակ նե րը: Ար դյուն քում ա ռա ջա նում և ամ րագր վում են այն պի սի
նոր մա տիվ պրակ տի կա ներ,3 ո րոնք, ը ստ է ու թյան, չեն նպաս տում ի սկզ բա նե
հայ տա րար ված նպա տակ նե րի ի րաց մա նը: դրանք մնա լով չի րաց ված` ա մե -
նևին չեն ա նէ ա նում ձևա վոր ված լե գի տի մաց ված և ի նք նա բե րա բար ի րա կա -
նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րած ված բազ մա թիվ նոր մա տիվ պրակ տի կա-
 նե րի ետ ևում: Ար դյուն քում մենք ա կա նա տես ե նք դառ նում կոգ նի տիվ դի սո նան -
սը4 հաղ թա հա րե լու դա սա կան օ րի նակ նե րի: Ար ժեք ներն ու նոր մե րը բեր վում են
կոն սո նան սի, և ձևա վոր վում է հետ ևյալ մա նի պու լա ցի ա նե րի շղ թան` 

դեկ լա րա տիվ բո լո րի կող մից ըն դուն ված ար ժեք –> Նոր մա տիվ լու ծում նե րի այլ -
ընտ րան քի ը նտ րու թյուն: Այ լընտ րանք նե րի փաս տարկ ված քն նար կու մը տե ղի է
ու նե նում ոչ թե ռա ցի ո նալ դաշ տում, այլ իշ խա նու թյան, ու ժի և հե ղի նա կու թյան,
ե թե ը նդ հան րա պես տե ղի է ու նե նում. լու ծու մը պար տադր վում է ավ տո րի տար
եղա նա կով: Այս փու լում ար դեն ը նտ րու թյան հիմ քում դր վում են ի րա կան դր դա -
պատ ճառ նե րը, ո րոնք սա կայն քո ղարկ ված են: –> Ը նտր վում է նորմ, ո րը որ պես
կա նոն չի ամ րապն դում և ան գամ հա կա սում է հայ տա րար ված ար ժե քին: – >
Ընտր ված նոր մը հա մար վում է մի ակ ճիշ տը և հնա րա վո րը: Ը նտ րու թյան ի րա -
կան մո տիվ նե րի մա սին հա սա րա կու թյու նը տե ղյակ չէ: – > Այս սի մու լյա ցի ա նե րի
և դիս սի մու լյա ցի ա նե րի5 ար դյուն քում ամ րապնդ վում է կարծ րա տի պային կապ
հայ տա րար ված ար ժե քի և այդ ար ժե քին չհա մա պա տաս խա նող, կամ ան գամ
հա կա սող նոր մի միջև: – > Այ նու հետև դիս կուր սը սո վո րա բար տե ղա փոխ վում է
նոր մա տիվ դաշտ, որ տեղ ի րա կան դր դա պատ ճառ նե րը քո ղար կե լու նպա տա -
կով, ար ժեք նե րի որ ևէ քն նար կում, փաս տար կում և մեկ նա բա նու թյուն այլևս տե -
ղի չի ու նե նում:

Այս ամ րապնդ ված կարծ րա տի պային կա պը դառ նում է կա յուն մշա կու թային
պրակ տի կա` հան գեց նե լով մեկ այլ ծայ րա հե ղու թյան` բո լո րը գի տեն` ի նչ պես,
բայց չգի տեն` ին չի հա մար: Կա նորմ, չկա ար ժեք: Ա ռա ջա նում է ար ժե քով չհիմ -
նա վոր ված նոր մե րի ամ բող ջու թյուն: լի նե լով բա վա կան դյու րին` այս պրակ -
տի կա նե րը տա րած վում են հա սա րա կու թյան մեջ` ա նընդ հատ լրամ շակ վե լով:
Հատ կա պես խնդ րա հա րույց ե ն` սերն դից սե րունդ այս պրակ տի կա նե րի փո -
խանց ման ժա մա նակ տե ղի ու նե ցող փո խա կեր պում նե րը: Հա ջորդ սե րուն դը
եր բեմն չի փնտ րում ի մաստ ներ և ա ռաջ նորդ վե լով պահ պա նո ղա կան մղում -
նե րով` կի րա ռում է նույ նան ման պրակ տի կա ներ: Սա կայն ո րոշ դեպ քե րում նոր
սե րուն դը փնտ րում է, բայց չի գտ նում ար ժե քային հիմ նա վո րում ներ կամ հան -
գում է հա կա սու թյուն նե րի, ե րբ նոր մը չի հա մա պա տաս խա նում ար ժե քին, մի -



ջո ցը չի բխում նպա տա կից: Մի ջոց նե րը խե ղա թյուր վում ե ն` վտան գե լով ար -
ժեք-ն պա տակ նե րի իս կու թյունն ու լե գի տի մու թյու նը: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ
այս հա կա սու թյու նը բա ցա հայտ վում է, և հա սա րա կու թյու նը սկ սում է փնտ րել
հա վա սա րակշ ռու թյան նոր ձևա չափ:

 Մի փոքր կանգ առ նենք հիմ նա վոր ման և փաս տարկ ման գոր ծըն թաց նե րի
վրա: Նշ ված գոր ծըն թաց նե րի կար ևո րա գույն հարցն է` «Ին չո՞ւ: Ին չո՞ւ ե նք
մենք այս պես վար վում»: Այս հար ցի պա տաս խա նը հա ճախ փնտ րում ե նք ան -
ցյա լում, ա վան դույթ նե րում, մի ֆե րում` մո ռա նա լով, որ նպա տակ նե րը ա պա -
գա յում են: Մյուս ռազ մա վա րու թյու նը այլ մարդ կանց փոր ձի, այլ մշա կու թային
պրակ տի կա նե րի ու սում նա սի րու թյունն է` ար ժեք նե րի բենչ մար քինգ, ո րը հիմ -
նա կա նում ա վարտ վում է նմա նակ մամբ և ոչ թե ի մաս տա վոր մամբ: Այ նինչ ար -
ժեք նե րը և դրանց մեկ նա բա նու թյու նը հան դի սա նում են նոր մա լու թյան
ի մաս տա վոր ման հիմք` ա ռանց ո րի նոր մա լու թյու նը դառ նում է շատ հեղ հե ղուկ: 

Որ պես զի ա վե լի պարզ լի նի` ին չի մա սին է խոս քը և որ քան տա րած ված է եր -
ևույ թը, վե րը նկա րագր ված շղ թայի աշ խա տան քը ներ կա յաց նենք օ րի նակ նե -
րով: Մշա կու թային դաշ տը կազ մող բո լոր ար ժեք նե րը դի տար կել հնա րա վոր
չէ, կանդ րա դառ նանք ա մե նա կար ևոր նե րին և ա մե նախնդ րա հա րույց նե րին:

 Բո լորս ու զում ե նք հա րուստ լի նել և շատ փող ու նե նալ: խոս քը հենց հարս տու -
թյան մա սին է որ պես ար ժեք-ն պա տակ և ոչ թե ռե սուրս նե րի` որ պես ար ժեք-
մի ջոց: Բայց այդ մա սին լռում ե նք, տա բու ե նք դարձ րել այդ թե ման, ըն դուն ված
չէ այդ մա սին բարձ րա ձայ նե լը: Ար դյուն քում խե ղա թյուր վում է նոր մա տիվ վար -
քը: Հարս տա նա լու ա մե նա լե գի տիմ և օ րի նա կան ճա նա պար հը բարձր աշ խա -
տա վարձն է: Բայց ե րբ լռում ե նք ի րա կան նպա տա կի մա սին, ստիպ ված ե նք
նոր մա տիվ վար քը նույն պես քո ղար կել: Ա սում ե նք, որ աշ խա տա վար ձի հա մար
չենք աշ խա տում: դեկ լա րա տիվ մա կար դա կում աշ խա տա վար ձը կար ևոր չէ,
գործն է կար ևոր: Ի րա կան մո տի վը մնում է հարս տա նա լը, ի սկ օ րի նա կան նոր -
մա տիվ վար քը մերժ վում է, ար դյուն քում խե ղա թյուր վում է ևս մեկ ար ժեք` աշ -
խա տան քը: Մար դը դա դա րում է ա րժ ևո րել իր աշ խա տան քը, կորց նում է
հար գան քը սե փա կան գոր ծի նկատ մամբ: Եվ շղ թան շա րու նակ վում է. ի րա զեկ,
ար դյու նա վետ, լո յալ աշ խա տո ղը դառ նում է նոն սենս` ծաղ րի ար ժա նի: Ի սկ
հարս տա նա լու մո տի վը ոչ մի տեղ չի կոր չում: Ար դյուն քում ձևա վոր վում են նո -
րա րա րա կան նոր մա տիվ պրակ տի կա ներ` գո ղու թյուն, կո ռուպ ցի ա և այլն: Կո -
ռուպ ցի այի` քայ քայ ման են են թարկ վում ա ռա ջին հեր թին ար ժեք նե րը: Տե ղի է
ու նե նում ար ժեք նե րի կո ռուպ ցի ա: 

Ն կա տառ ման հա ջորդ ար ժե քը ե րե խան է: Ե րե խան ար ժեք է մեր հա սա րա կու -
թյան մեջ, ե րե խա ու նե նա լը` հայ տա րար ված նպա տակ: Բայց շատ քչերն են
մտա ծում` ին չու են ե րե խա ու նե նում, և ի նչ պես է պետք վար վել այդ ե րե խա նե -
րի հետ նրանց լույս աշ խարհ բե րե լուց հե տո: խոս քը, մաս նա վո րա պես, դաս -
տի ա րա կու թյան մե թոդ նե րի, ըն տա նի քում ոչ բռ նի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի
մա սին է: Ո մանք օգ տա գոր ծում են ե րե խա նե րին որ պես ար ժեք-մի ջոց` ծե րու -
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թյունն ա պա հո վե լու հա մար: Ե րե խա նե րին դարձ նե լով գե րա գույն ար ժեք`
ծնող նե րը սկ սում են ա մեն ի նչ ա նել և ա վե լի հա ճախ զո հա բե րել ե րե խայի հա -
մար` մո ռա նա լով գե րա գույն ար ժե քին` որ պես ի նք նու րույն ան ձ ձևա վո րե լու
կար ևո րու թյու նը: Ար դյուն քում մե ծա նում է ե րե խա, ո րը ստա նում է ա մեն ի նչ,
բայց չի կա րող ո չինչ:

Ա մուս նա նալ ա ռանց սի րե լու, ոչ թե ըն տա նիք ստեղ ծե լու, այլ ճոխ հար սա նիք
կազ մա կեր պե լու հա մար: ճոխ հար սա նիք` վերց նե լով վար կեր և չու նե նա լով
բնա կա րան ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն ներ: Այս նոր մա տիվ պրակ տի կա -
նե րը շատ տա րած ված են, դրանց ար ժե քային հիմ նա վո րու մը կամ չի ի մաս -
տա վոր վում, կամ խե ղա թյուր վում է: 

 գեն դե րային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում նույն պես առ կա է ար ժեք նե րի կո ռուպ -
ցի ա: Ա ղջ կան դաս տի ա րա կում են հնա զանդ, կյան քի բո լոր փու լե րում սո ցի ա -
լա կան նոր մե րը նրան տա նում են ե կամ տա բեր աշ խա տա տե ղե րից խու սա փե լու
տրա մագ ծով: Ըն տա նի քը, դս տեր հա մար մաս նա գի տու թյուն ը նտ րե լիս, ը նտ -
րում է կա նա ցի մաս նա գի տու թյուն, ա պա գա մոր մաս նա գի տու թյուն, ին չը են -
թադ րում է քիչ աշ խա տա ժա մեր` ա մեն ձևով նա խա պատ րաս տե լով կա խյալ
դե րին: Տղա մար դուն հրամց վում է ըն տա նի քի կե րակ րո ղի դե րը, ո րը չկա տա -
րե լու դեպ քում, նա զրկ վում է իր բո լոր ար ժա նիք նե րից: Ի վեր ջո վե րա նում է գեն -
դե րային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում հա մե րաշ խու թյու նը: 

Կր թու թյան ո լոր տում ար ժեք նե րի և նոր մե րի միջև դի սո նանսն էլ ա վե լի ա կն հայտ
է: Կր թու թյուն հա ճախ ստա նում են ոչ թե գի տե լիք ու մաս նա գի տու թյուն ձեռք
բե րե լու հա մար, այլ` դիպ լոմ ստա նա լու: Այս ար ժե քի խե ղա թյուր ման գոր ծում
շատ նպաս տա վոր դեր է կա տա րում գնա հատ ման հա մա կար գը, ո րը գի տե լի քը
չա փում է մի ա վոր նե րով և այն քան հա ճախ, որ գի տե լիքն ու կր թու թյունն ար -
ժեզրկ վում են: Ա վե լի ար ժե քա վոր և կար ևոր է դառ նում գնա հա տա կա նը: Սո վո -
րող նե րը տե ղյակ չեն, որ սո վո րե լը հա ճույք է: 

Կր թու թյան հա մա կար գում մեկ այլ խե ղա թյու րում տե ղի է ու նե նում, ե րբ ու սու ցի -
չը դժ գո հում է ա շա կեր տի գի տե լիք նե րի ոչ բա վա րար մա կար դա կից` մո ռա նա -
լով, որ դա հենց ի ր` ու սուց չի մաս նա գի տա կան գոր ծա ռույթն ու ա ռա քե լու թյունն
է` հայտ նա բե րել և լրաց նել գի տե լի քի բա ցե րը, տրա մադ րել պա կա սող գի տե լի -
քը, փո խան ցել ու նե ցած փորձն ու հմ տու թյուն նե րը, ո րոնց տի րա պե տում է` դրա
հա մար ճկուն և ան հա տա կա նաց ված ձևով օգ տա գոր ծե լով առ կա բո լոր ռե -
սուրս ներն ու մո տե ցում նե րը: 

Կ րոն ա ռանց հա վատ քի ի րա վի ճա կը նույն պես շատ տա րած ված է: Նոր մա -
տիվ պրակ տի կա է դար ձել կնուն քը, ո րը շատ դեպ քե րում զուտ խն ջույ քի ա ռիթ
է, ոչ թե քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րի փո խանց ման ու պահ պան ման:

 պե տու թյան և պե տա կա նու թյան ար ժե քի վրա ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու -
թյուն է պետք դարձ նել: Այս ար ժե քը մենք ձեռք ե նք բե րել` կար ևո րե լով ան ցյա -
լի զր կանք նե րը, բայց չենք ի մաս տա վո րել այդ ար ժե քի կար ևո րու թյու նը



ներ կայի ու ա պա գայի հա մար: Օ տար պե տու թյուն նե րում ապ րե լու դա րա վոր
փոր ձը ձևա վո րել է պե տու թյու նից օ տար վե լու բազ մա թիվ մշա կու թային պրակ -
տի կա ներ: պե տու թյու նը մնա ցել է օ տար, այն մե րը չէ… Ար դյուն քում` մի ջին
խա վը շա րու նա կում է ար տա գաղ թել` փնտ րե լով բա րե կե ցիկ կյանք այլ ե րկր -
նե րում: Մարդն ա րժ ևո րում է այն, ի նչ տր վում է դժ վա րու թյամբ, սա կայն այս
գի տակ ցու մը կապ ված Հայ կա կան պե տա կա նու թյան հետ չկա, ար ժե քը կո մու -
նի կաց ված չէ: Հայ րե նա սի րու թյունն ըն կալ վում է զուտ թշ նա մու կեր պա րին հա -
կադ րու թյան մեջ: Ար դյուն քում ա ռա ջա նում է թշ նա մուն կորց նե լու վախ: 

 պե տու թյան և քա ղա քա ցու` հատ կա պես մի ջին խա վի ներ կա յա ցուց չի, փոխ հա -
րա բե րու թյուն նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են հարկ ման գոր ծըն թա ցով:
Մենք վճա րում ե նք հար կեր` դի մա ցը պա հան ջե լով և ստա նա լով պաշտ պան ված
հա սա րա կու թյուն, սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք ներ և այլն: « Հարկ -> պա հանջ -> Սո ցի ա -
լա կան բա րիք» ար ժե քա նոր մա տիվ շղ թան նույն պես կո մու նի կաց ված չէ, այն քո -
ղարկ ված է տա րած ված « քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն» եզ րույ թի ետ ևում,
ո րը սա կայն սո ցի ա լա կան գի տակ ցու թյան մեջ չի կապ վում նշ ված ար ժե քա նոր -
մա տիվ շղ թայի հետ և ար ժեզրկ վում է: Քա ղա քա ցին հա ճախ չի գի տակ ցում, որ
հար կային քա ղա քա կա նու թյու նը պայ մա նա վո րում է պաշտ պան վա ծու թյան և
ազա տու թյան միջև բա լան սը: Բարձր հար կե րը են թադ րում են սո ցի ա լա կան
պաշտ պան վա ծու թյան բարձր մա կար դակ, բայց և ա զա տու թյան սահ մա նա փա -
կում` տն տե սա կան և վար քային ա ռում նե րով: ցածր հար կե րը սո ցի ա լա կան
պաշտ պան վա ծու թյան ցածր մա կար դակ են են թադ րում, ի սկ ա զա տու թյան`
բարձր մա կար դակ, բայց և հա սա րա կու թյան կա նո նա կարգ վա ծու թյան ցածր մա -
կար դակ: Ա զա տու թյան և պաշտ պան վա ծու թյան միջև բա լանսն ու կոմպ րո մի սը
ա պա հով վում են հար կե րի մի ջո ցով: 

 Հար կե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը նույն պես ա րժ ևոր ված չէ: Հարկ վճա րե -
լու նոր մա տիվ պրակ տի կա նե րը ձևա վոր ված ու կո մու նի կաց ված չեն: Ար դյուն -
քում ի հայտ է գա լիս հար կեր չվ ճա րե լու մի ջո ցով ա զա տու թյուն պահ պա նե լու
ցան կու թյու նը, ի նչ պես նաև տա րած վում ու ար մա տա վոր վում է հա սա րա կա -
կան հա մա կար գե րը կո ռուպ ցի ոն ճա նա պարհ նե րով սե փա կան շա հե րին հար -
մա րեց նե լու մե խա նիզ մը: Ար դյուն քում կո ռուպ ցի այի բա ցա սա կան և քայ քայիչ
բնույ թի վտան գը նույն պես գի տակց ված չէ, կո ռուպ ցի ան դառ նում է լե գի տիմ: 

 Հարկ է նկա տի առ նել նաև լե զուն: Հայոց լե զուն գե րա գույն ար ժեք է, կեն սա -
կան ար ժեք` մենք չկանք ա ռանց մեր լեզ վի: դա րեր շա րու նակ մեր լե զուն ե ղել
է գաղտ նա լե զու, նպա տակ է ու նե ցել թաքն վել, պաշտ պան վել, քո ղարկ վել,
չհաս կաց ված լի նե լու օ տար նե րի կող մից: Այ սօր լեզ վա կան այդ պրակ տի կա -
նե րի պահ պա նու մը խո չըն դո տում է հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը: խոս քը
մաս նա վո րա պես գի տա կան լեզ վում օ տա րա լե զու տեր մին նե րի թարգ մա նու -
թյան մա սին է, ո րը խո չըն դո տում է գի տու թյան զար գաց մա նը: գի տա կան լեզ -
վի մեջ նկատ վում է հնա րա վո րինս ան հաս կա նա լի և չհաս կաց ված լի նե լու
մի տում, ին չը խիստ հա կա սում է` գի տու թյու նը պետք է բա ցատ րի ի մաստ ներ
և ոչ թե քո ղար կի դրանք մո տեց մա նը:
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Ամ փո փե լով` հարկ է նշել, որ միև նույն ար ժե քը կա րող է կո մու նի կաց վել տար -
բեր նոր մա տիվ պրակ տի կա նե րի մի ջո ցով, և կա րիք չկա փնտ րել մի ակ ճիշտ
ճա նա պար հը: Օ րի նակ` ռե սուրս նե րը (բ նու թյու նը, սնուն դը, օգ տա կար հա նա -
ծո նե րը, տն տե սա կան կա պի տա լը և այլն) ար ժեք են բո լոր մշա կույթ նե րում ան -
խտիր, բայց յու րա քան չյուր մշա կույթ իր ձևով է կո մու նի կաց նում այն: գեր մա-
 նա ցին ու տում է սե ղա նին առ կա ամ բողջ սնուն դը` ռե սուր սի և ոչ մի փշուր չվատ -
նե լու նպա տա կով: ճա պո նա ցին օգ տա գոր ծում է ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րը նվա -
զա գույն չա փով, որ պես զի դրանք սպառ վեն հնա րա վո րինս ո ւշ և ծա ռայեն
հնա րա վո րինս եր կար ժա մա նակ: Հն դի կը մտա ծում է այն մա սին, որ կան մար -
դիկ, ո ւմ այդ ռե սուր սը ա վե լի ան հրա ժեշտ է: Հայը մա տու ցում է հյու րե րին այն -
պի սի քա նա կու թյամբ ու տե լիք, ո րը ներ կա ներն ի վի ճա կի չեն ու տել` հյու րա -
 սի րու թյու նը, ա ռա տա ձեռ նու թյու նը և ռե սուրս նե րի առ կա յու թյու նը ցու ցադ րե լու
նպա տա կով, ի սկ չկե րած սնն դի է ա կան մի մաս պար զա պես դեն է նե տում: 

Ար ժե քը մեկն է, նոր մա տիվ պրակ տի կա նե րը` տար բեր: Բայց կա կա րիք փաս -
տար կե լու, ի մաս տա վո րե լու, ա րժ ևո րե լու և կո մու նի կաց նե լու սո ցի ա լա կան ար -
ժեք նե րը` ար ժեք նե րի կո ռուպ ցի այից խու սա փե լու հա մար: Մի ջին խա վի դերն
այս գոր ծըն թա ցում չի կա րե լի թե րագ նա հա տել: Այն մի կող մից` հա սա րա կու -
թյան պարզ մե ծա մաս նու թյունն է, նրա զանգ վածն ու ներ կա յաց վա ծու թյու նը
հա սա րա կու թյան մեջ ա վե լի մեծ է, քան աղ քատ նե րի և հա րուստ նե րի զանգ վա -
ծը: Մյուս կող մից` այն « Հարկ – > պա հանջ – > Սո ցի ա լա կան բա րիք» շղ թայի
հիմ նա կան սուբյեկտն է: պա հան ջա տե րը հենց մի ջին խավն է` հարկ վճա րո ղը,
և ան հրա ժեշտ է ը նդ լայ նել սո ցի ա լա կան ե րկ խո սու թյան շր ջա նակ նե րը « հա -
րուստ-աղ քատ» մո դե լից « մի ջին խավ-կա ռա վա րու թյուն» մո դե լի: Այս տեղ ոչ
թե հա րուս տը կթե լադ րի աղ քա տին « խա ղի կա նոն նե րը», այլ մի ջին խա վը
կներ կա յաց նի կա ռա վա րու թյա նը իր սո ցի ա լա կան պատ վե րը: 

 Նոր մե րը միշտ ու նեն կոն վեն ցի ո նալ բնույթ, և քա նի դեռ մենք պայ մա նա վոր -
վում ե նք նոր մի ըն դու նե լի լի նե լու վե րա բե րյալ ա ռանց ար ժե քային հիմ նա վոր -
ման, կա րե լի է պայ մա նա վոր վել ցան կա ցած բա նի շուրջ, ը նդ հուպ մինչև
ա մե նա ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի լե գի տի մա ցու մը, ը նդ հուպ մինչև բռ նու -
թյունն ու ագ րե սի ան « սեր և հա մե րաշ խու թյուն» ան վա նե լը: 



1  Տեˊս Роберт К. Мертон, Социальная структура и аномия //Социология преступности,
Е. Самарский (թրգմ.) (Москва: Прогресс, 1966):

2  Տեˊս Эмиль Дюркгейм, О разделении общественного труда (Одесса, тип. Г.М. Левин-
сона, 1900):

3  Նորմատիվ պրակտիկա ասելով` նկատի ունենք վարքի կարգավորման և առօրյա հա -
ղոր դակցման ձևավորված նորմերը:

4  Տեˊս Леон Фестингер, Теория когнитивного диссонанса, А. Анистратенко, И. Знае-
шева (թրգմ.) (Э, 2018):

5  Տեˊս Жан Бодрийяр, Симулякры и симуляция, А. Канчалова (թրգմ.) (Постум, 2017):
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ԱՐ ՄԵՆ 
ՂԱ ԶԱ ՐՅԱՆ

ԱՐ խԱՅԻ ԿԱՅԻ 
դՐՍ ԵվՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ գՈՒՄ ՈՒ 
ԱՐ դԻ Ա ԿԱ ՆԱց ՄԱՆ 
ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ



 ՆԱ խԱ ԲԱՆ

թվա կա նին Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան զար գա ցում ներն ի րենց
ազ դե ցու թյու նը թո ղե ցին Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար գում ար խայի կայի
դրս ևո րում նե րի և ար դի ա կա նու թյան ձգտ ման խն դիր նե րի վրա: Այս հոդ վա ծում ան -
դրա դարձ կկա տար վի քա ղա քա կան հա մա կար գի այն հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե -
րին, ո րոնք ար խայիկ են, ի նչ պես նաև ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րին ու
մի տում նե րին: Քա ղա քա գի տու թյան մեջ ար խայի կայի մա սին խո սե լիս բազ մա թիվ
հե ղի նակ ներ ան դրա դառ նում են ա ռաս պել նե րին ու ա ռաս պե լա կան մտա ծո ղու թյա -
նը, ին չը բազ մա թիվ տե սան կյուն նե րից ար դա րաց ված է և օգ նում է շատ եր ևույթ -
ներ ա վե լի լավ հա ս կա նալ։ Այս հոդ վա ծի հա մար, սա կայն, մենք կդի տար կենք
ար խայի կան ի մաս տա բա նա կան տե սան կյու նից։ «Ար խայի կա» բա ռը գա լիս է հու -
նա րեն arkhē  բա ռից, ո րը նշա նա կում է «ս կիզբ»։ Օ քս ֆոր դի բա ռա րա նը նշում է, որ
այն թարգ մա նա բար նշա նա կում է « հին» կամ «հ նա ցած», մաս նա վո րա պես ո ճին
ա ռնչ վող հար ցե րում, ե րբ շեշտ վում է, որ որ ևէ պրակ տի կա հնա ցած է: Այս դեպ քում
այն ան վան վում է «ար խայիկ»:1

 Քա ղա քա գի տու թյան տե սան կյու նից ար խայի կայի դրս ևո րում ներն ու Հա յաս տա -
նում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա կան զար գա ցում ներն ի մաս տա վո րե լու հա մար ա ռա -
ջին հեր թին պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նենք պե տա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գում տե ղի ու նե ցած և շա րու նակ վող փո փո խու թյուն նե րին։ Հա յաս տա նի կա -
ռա վար ման հա մա կար գի ան ցու մը կի սա նա խա գա հա կա նից խորհր դա րա նա կա նի
պա տա հա կա նու թյուն չէր և տե ղա վոր վում է նշ ված գոր ծըն թաց նե րի մեջ: Այն մասն
է ար դի ա կա նաց ման միտ ման, ո րը դրս ևոր վում է հետ խորհր դային տա րած քի մի
մա սում: պա տա հա կան հա մընկ նում չէ նաև, որ հետ խորհր դային տա րած քի այն
երկր նե րում, որ տեղ հա սա րա կու թյուն նե րը հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի բաց են, ինչ -
պես նաև առ կա են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներգ րավ մամբ հան րային
քա ղա քա կա նու թյան ո րոշ դրս ևո րում ներ, պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը
այս կամ այն կերպ ան ցում է կա տա րում խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի (օ րի -
նակ` Հա յաս տան, վրաս տան, Ո ւկ րաի նա, Մոլ դո վա, Ղրղզս տան): Հա յաս տա նում
հե տաքր քիր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ Հան րա պե տա կան կու -
սակ ցու թյան կող մից տա րի նե րի ըն թաց քում կա ռուց ված քա ղա քա կան-տն տե սա -
կան հա մա կար գը չվե րապ րեց այս ան ցու մը` ի ցույց դնե լով ար խայիկ լի նե լու ա կն-
 հայտ նշան ներ: 

Այս ան ցման ու ար դի ա կա նաց ման մի տու մի հայ կա կան օ րի նա կով հատ կան շա -
կան էր հա սա րա կու թյան մաս նակ ցայ նու թյան աս տի ճա նը: Հենց այն փաս տը,
որ Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը կա ռու ցում էր բա ցառ ման հա մա կարգ,
ի նք նին ար խայիկ էր: Ը ստ վե բե րյան տրա մա բա նու թյան, ար դի ա կան է այն, ի նչ
ռա ցի ո նալ է, կա ռուց ված քային է ու ոչ ան ձնա վոր ված: Հա յաս տա նում կա ռուց -
ված քա ղա քա կան-տն տե սա կան հա մա կար գը այս սկզ բունք նե րի ու ղիղ հա կա -
ռակն էր: Սա կայն պետք է նշել, որ այդ հա մա կար գը ձևա վո րել էր սե փա կան
ռա ցի ո նա լու թյուն: Նշ ված ար դի ա կա նու թյան սկզ բունք նե րից բո լո րի հիմ քում էլ
ըն կած է հա րա բե րու թյուն նե րի ֆոր մալ բնույ թը, մինչ դեռ գո յու թյուն ու նե ցած հա -
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մա կար գը գոր ծում էր ֆոր մալ կա ռու ցա կար գե րից դուրս ու ոչ ֆոր մալ մի ջոց նե -
րով` հի շեց նե լով ֆե ո դա լա կան հա րա բե րու թյան ո րո շա կի տե սակ` ա ռանց դրա
ֆոր մա լի զա ցի այի: Նե րա ռա կա նու թյունն ու ի նս տի տուտ նե րի ու պրակ տի կա նե -
րի ֆոր մա լա ցու մը դար ձան այն հիմ նա կան գոր ծիք նե րը, ո րոն ցով Հա յաս տա նի
հա սա րա կու թյու նը սկ սեց և ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կշա րու նա կի կի րա -
ռել դրանք քա ղա քա կան հա մա կար գում դեռևս առ կա ար խայիկ ի նս տի տուտ -
ներն ու պրակ տի կա նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար:

 Հա ջորդ կար ևոր հան գա ման քը քա ղա քա կան դաշ տում գա ղա փա րա խո սու թյուն -
նե րի դրս ևո րումն է ու դրանց ազ դե ցու թյու նը պրակ տիկ քա ղա քա կա նու թյան
վրա։ Հա յաս տա նում քա ղա քա կան զար գաց ման ներ կայիս փու լի հե տաքր քիր
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ ձա խա կան գա ղա փա րա կան հո սան քի
դիս կուր սիվ է լե մենտ նե րի և ո րոշ պրակ տի կա նե րի կի րա ռումն է։ Այս դրս ևո րում -
ներն առ կա է ին հա սա րա կա կան քն նար կում նե րում, հան րային դիս կուր սում, սա -
կայն չէ ին դրս ևոր վում քա ղա քա կան պրակ տի կա յում, քա նի որ իշ խող Հան րա-
 պե տա կան կու սակ ցու թյու նը որ պես իր գա ղա փա րա խո սու թյուն հռ չա կել էր ազ -
գային պահ պա նո ղա կա նու թյու նը: Սա կայն վեր ջի նիս ձևա վո րած կա ռա վա րու -
թյուն նե րը պրակ տի կա յում շատ հա ճախ ի րա կա նաց նում է ին նե ո լի բե րալ գա- 
ղա փա րա խո սու թյա նը բնո րոշ քա ղա քա կա նու թյուն ներ (policies) ու ծրագ րեր։

ԿԱ ՌԱ վԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐգ

 Կա ռա վար ման ձևի փո փո խու թյուն ներն ը նդ հան րա պես, պատ մա կան լայն հա -
մա տեքս տում, ու նե ցել են ար դի ա կա նու թյան ար տա ցոլ ման մի տում ներ։ դժ վար
է ի նք նին մի ան շա նակ գնա հա տա կան տալ` ա րդյո՞ք դրա կան եր ևույթ է այս կամ
այն կա ռա վար ման հա մա կար գին ան ցու մը։ Սա կայն այս հոդ վա ծի շր ջա նակ -
նե րում հարկ է խն դի րը դի տար կել ոչ թե «դ րա կան-բա ցա սա կան» դի տան կյու -
նից, այլ ա րդյո՞ք տվյալ ան ցու մը քայլ է դե պի ար դի ա կա նա ցում, թե ոչ։ 

Մինչև 2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րը Հա յաս տա նում ե ղած հա -
մա կար գը ֆոր մալ ա ռու մով կի սա նա խա գա հա կան էր: Սա կայն ի նչ պես բազ մա թիվ
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, այն պես էլ է քս պերտ նե րի գնա հա տա կան նե րով այն կա -
րե լի է բնո րո շել որ պես « սու պեր նա խա գա հա կան», որ տեղ ե րկ րի ղե կա վա րի ձեռ -
քում կենտ րո նա ցած էր հիմ նա կան գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը, ի սկ օ րենս դի րը
տվյալ դեպ քում պար զա պես գոր ծա դի րի նա խա ձեռ նու թյուն նե րի դա կիչն է ր։ Բայց
միև նույն ժա մա նակ ան ցու մը խորհր դա րա նա կան հա մա կար գին մե խա նի կո րեն չի
նշա նա կում իշ խա նու թյան ա պա կենտ րո նա ցում կամ գոր ծա դի րի ու օ րենս դի րի միջև
ար դյու նա վետ հա կակ շիռ նե րի ստեղ ծում։ Ան ցու մայ նու թյան լա վա գույն հե տա զո -
տող նե րից խո ւան լինցն իր « պար լա մեն տա րիզ մի ար ժա նիք նե րը» հոդ վա ծում
նշում է, որ ո րոշ խորհր դա րա նա կան հա մա կար գե րում վար չա պե տը նույ նիսկ ա վե -
լի մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի, քան նա խա գա հա կան հա մա կար գե րում գոր ծա դի րի ղե -
կա վա րը` նա խա գա հը։ Սա կայն նույն հոդ վա ծում նա նաև շեշ տում է, որ նման



դեպ քե րը սեր տո րեն կապ ված են ը նտ րա կան հա մա կար գե րի հետ. նշ ված
դեպ քը ա վե լի շատ տեղ է գտ նում այն ե րկր նե րում, որ տեղ գոր ծում է մե ծա մաս -
նա կան ը նտ րա կան հա մա կար գը։ Որ պես դրա ցայ տուն օ րի նակ լին ցը նշում է
Մեծ Բրի տա նի ան, մաս նա վո րա պես` վար չա պետ Մար գա րեթ Թետ չե րի օ րոք:2

Այս տե սան կյու նից մի այն կա ռա վար ման հա մա կար գի փո փո խու թյու նը դժ վար
է դի տար կել որ պես ար դի ա կա նաց մանն ո ւղղ ված քայլ, քա նի որ ար դյուն քում
փո փոխ ված սահ մա նադ րու թյամբ վար չա պե տը, ը ստ է ու թյան, օ ժտ ված է նա -
խա գա հա կան հա մա կար գե րում գոր ծա դի րի ղե կա վա րին բնո րոշ լի ա զո րու -
թյուն նե րով, ի սկ այդ ա մենն ամ րապնդ ված է ռեյ տին գային ը նտ րա կար գով,
ո րն իր բնույ թով ա ռա վել շատ նմա նու թյուն ներ ու նի մե ծա մաս նա կան, քան հա -
մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի հետ։ 

Հարց է ա ռա ջա նում` ի սկ այս պա րա գա յում ո ՞րն էր այս եր ևույ թի ար դի ա կա նաց -
ման մի տու մը կամ կա՞ր ա րդյոք նման մի տում ը նդ հան րա պես։ Այս դեպ քում ար -
դի ա կա նաց ման մի տու մը կա րե լի է դի տար կել ոչ թե « մեծ պա տա մա կան ժա մա-
 նա կաշր ջան նե րի» հա մա տեքս տում, այլ ա վե լի լո կալ կամ տա րա ծաշր ջա նային
կտր ված քով։ Հետ խորհր դային տա րած քում 2000-ա կան նե րի վեր ջե րից ո ւր վագծ -
վում է մի մի տում, ո րն ա վե լի է ֆրագ մեն տաց նում այս տա րա ծաշր ջա նը։ Այն պե -
տու թյուն նե րում, որ տեղ տն տե սու թյուն նե րը հիմ նա կա նում կա ռուց ված են բնա- 
կան ռե սուրս նե րի ար դյու նա հան ման և ար տա հան ման վրա, պե տա կան կա ռա -
վար ման ո ւղ ղա ձիգն ա վե լի է խս տա նում, պե տու թյան/ գոր ծա դի րի ղե կա վար նե -
րի ան ձը դառ նում է գրե թե ան փո խա րի նե լի, ի սկ հրա պա րա կային/ հան րային
քա ղա քա կա նու թյան թե կուզ փոքր դրս ևո րում նե րը խս տա գույնս ճնշ վում են (Ա դր -
բե ջան, Թուրք մենս տան, Ղա զախս տան)։ Այս պայ մա նա կան տա րա ծաշր ջա նի այն
պե տու թյուն նե րը, որ տեղ կան հան րային քա ղա քա կա նու թյան ո րո շա կի դրս ևո -
րում ներ, ան ցում են կա տա րում կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի
կամ դրա ո րո շա կի տե սա կի (վ րաս տան, Հա յաս տան, Ո ւկ րաի նա, Մոլ դո վա,
Ղրղզս տան):3 դա հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ իշ -
խա նու թյան կենտ րոն ներն այս ե րկր նե րում բազ մա թիվ են, ի սկ կոն սեն սու սի կա -
յա ցու մը ի նչ պես է լի տա նե րի տար բեր խմ բե րի, այն պես էլ հա սա րա կու թյան
տար բեր խա վե րի միջև կա յա նում է (ի սկ ո րոշ դեպ քե րում չի կա յա նում) ա ռա վել
բարդ բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Ան ցու մը խորհր դա րա նա կան հա մա կար գին,
ը ստ է ու թյան, հաս տա տու թե նա կա նաց նում է այս գոր ծըն թաց նե րը։ Քա ղա քա -
գետ Ռոբերտ դա լը նշ ված գոր ծըն թա ցը ձևա կեր պում է որ պես « պո լի ար խի այի»
կա յա ցում, այ սինքն` իշ խա նու թյան/ազ դե ցու թյան բազ մա թիվ կենտ րոն նե րի կա -
յա ցում, ո րը նույ նը չէ, ի նչ ժո ղովր դա վա րա ցու մը, քա նի որ ժո ղովր դա վա րու թյունն,
ը ստ նրա, ի դե ալն է, ո րին պետք է ձգ տել, մինչ դեռ պո լի ար խի ան ձևա վոր վում է
որ պես ար դի ա կա նու թյան դրս ևո րում, ին չը պայ մա նա վոր ված է նաև քա ղա քա -
կան մի ա վոր նե րի/ պե տու թյուն նե րի տա րա ծա կան ը նդ լայն մամբ և գոր ծա ռույթ -
նե րի շա տաց մամբ:4 Այս տե սան կյու նից ան ցու մը խորհր դա րա նա կան հա մա կար-
 գին կա րե լի է դի տար կել որ պես ար դի ա կա նաց ման մի տում։
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ՄԱՍ ՆԱԿ ցԱՅ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Մաս նակ ցայ նու թյու նը ժո ղովր դա վա րու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ դի տե լու
ավան դույ թը նոր չէ։ Այն գա լիս է ան տիկ շր ջա նից, մաս նա վո րա պես հու նա կան
պո լիս նե րից, որ տեղ քա ղա քա ցի ներն, ը ստ է ու թյան, մաս նակ ցում է ին կա ռա -
վար մա նը Ժո ղովր դա կան ժո ղո վում ո ւղ ղա կի ներգ րավ վա ծու թյան մի ջո ցով։
Այս ա ռու մով դժ վար է պն դել, որ մաս նակ ցայ նու թյու նը ար դի ա կա նու թյան ցու -
ցիչ է, քա նի որ այն առ կա էր նույ նիսկ դա սա կան ըն կալ մամբ ար խայիկ ժա մա -
նա կաշր ջա նում։ 

Սա կայն հարց է ծա գում, թե ա րդյո՞ք նույն տի պի մաս նակ ցայ նու թյուն նկա տի
ու նենք այ սօր, ին չը հաս կա նում է ին ա թե նա ցի նե րը ար խայիկ շր ջա նում։ Այս եր -
կու ըն կա լում նե րը սկզ բուն քո րեն տար բեր ե ն։ «Ա թե նա կան ժո ղովր դա վա րու -
թյան մեջ հաղ թում է ին ներք ևից քա ղա քա կան պայ քա րի մի ջո ցով, ին չը
զար մա նա լու աս տի ճան ու ղիղ ու մաս նակ ցային է ր։ Սա կայն մեր չա փա նիշ նե -
րով այն խիստ սահ մա նա փակ ված էր և որ ևէ ա ռն չու թյուն չու ներ մար դու ի րա -
վունք նե րի ը նդ հան րա կան հաս կա ցու թյուն նե րի հետ»,– նշում է ներ կա յա ցուց- 
չա կա նու թյան գա ղա փա րի հայտ նի հե տա զո տող նե րից Հան նա պիտ կի նը:5 Նա
նաև շեշ տում է, որ հին հույ նե րը օտա րերկ րա ցի նե րին, այլ ժո ղո վուրդ նե րին
կամ ի նչ պես ի րենք է ին ան վա նում « բար բա րոս նե րին», ի նչ պես նաև կա նանց
ը նդ հա նուր առ մամբ դի տար կում է ին որ պես քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյուն ու -
նե նա լու ան կա րող ան ձինք:6 Մաս նակ ցու թյու նը պո լի սի կա ռա վար մա նը սահ -
մա նա փակ վում էր ո րո շա կի տա րի քային, հարս տու թյան ու սո ցի ա լա կան դիր քի,
սե ռի, մաշ կի գույ նի ու ծա գում նա բա նա կան հատ կա նիշ նե րով։ 

Այս պի սով, ար դի ա կա նաց ման մի տու մը, ո րը կա րե լի է դի տար կել հե տա գա յում պե -
տու թյան ու հան րային կա ռա վար ման հար ցե րում հետ ևո ղա կա նո րեն ա ռա վել մեծ
քա նա կով բնակ չու թյան ը նդ գրումն է։ Այս տե սան կյու նից հիմ նա րար նշա նա կու թյուն
ու նի կա նանց ը նտ րե լու ի րա վուն քի տրա մադ րու մը, ո րը նշա նա կա լի ո րեն ը նդ լայն -
վեց 20-րդ դա րում, ի նչ պես նաև սեգ րե գա ցի այի ու խտ րա կա նու թյան օ րենք նե րի
վե րա ցումն ու դրանց դեմ շար ժում նե րը, մաս նա վո րա պես 1960-ա կան թթ.։

 Մաս նակ ցայ նու թյան այն տե սա կը, ո րին ան դրա դառ նում ե նք հա յաս տա նյան
հա մա տեքս տում, զուտ ֆոր մա լի զաց ված մաս նակ ցու թյու նը չէ։ Քա ղա քա կան
մշա կույ թին ա ռնչ վող դա սա կան դար ձած ի րենց աշ խա տու թյան մեջ Ալ մոնդն
ու վեր բան նշում են, որ կա յաց ման գոր ծըն թա ցում գտն վող ժո ղովր դա վա -
 րական պե տու թյուն նե րում մաս նակ ցայ նու թյան ֆոր մալ ի նս տի տուտ նե րը`
հա մընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վուն քը, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ու
ը նտր վող օ րենս դիր իշ խա նու թյան գո յու թյու նը, բա վա րար պայ ման ներ չեն ի -
րա կան մաս նակ ցու թյուն ա պա հո վե լու հա մար։ «Ի րա կա նում այդ ի նս տի տուտ -
նե րը գո յու թյուն ու նեն նաև ամ բող ջա տի րա կան մաս նակ ցայ նու թյան մո դել նե-
 րում ևս` զուտ ֆոր մալ, այլ ոչ թե գոր ծառ նա կան ի մաս տով։ Ժո ղովր դա վա րա -
կան մաս նակ ցային քա ղա քա կան հա մա կար գում ան հրա ժեշտ է ու նե նալ նաև
դրանց հետ հա մադ րե լի քա ղա քա կան մշա կույթ»,– նշում են նրանք:7
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Այս ի մաս տով Հա յաս տա նում ձևա վոր ված քա ղա քա կան հա մա կարգն ա պա -
հո վում էր քա ղա քա կան ու ժե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի, ո րոշ հա սա րա կա կան
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու լրատ վա մի ջոց նե րի ձևա կան մաս նակ ցու թյու նը քա -
ղա քա կա նու թյա նը, սա կայն դա որ ևէ կերպ է ա կան կամ ո րո շիչ ազ դե ցու թյուն
չէր կա րող ու նե նալ քա ղա քա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի վրա։
Ար խայի կայի դրս ևո րու մը Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար գում հենց այդ`
մաս նակ ցայ նու թյու նը սահ մա նա փա կող մո դե լի մեջ էր, ե րբ հիմ նա կա նում
խն դիր նե րը լուծ վում ու հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են կու լիս նե րում`
ա ռանց հան րային մաս նակ ցու թյան, ի սկ առ կա մաս նակ ցու թյու նը ձևա կան է ր։
խն դիր նե րի լու ծու մը տե ղի էր ու նե նում ոչ ֆոր մալ, ոչ ի նս տի տու ցի ո նալ մի ջոց -
նե րով ու մե թոդ նե րով։ Մեկ նա բա նե լով ցան ցային քա ղա քա ցի ա կան բո ղո քի
շար ժում նե րի ա ռա ջա ցու մը Հա յաս տա նում` քա ղա քա գետ Ա լեք սանդր Իս կան -
դա րյա նը 2013 թ. նշում էր, որ Հա յաս տա նում դա սա կան ի մաս տով ը նդ դի մա -
դիր գոր ծու նե ու թյուն չկա։ Տրանս պոր տի թան կաց ման դեմ ցան ցային շարժ -
 ման մա սին խո սե լիս նա նկա տում է. « Ներ կա յումս աշ խա տե լով խորհր դա րա -
նի ներ սում` որ ևէ բան փո խել հնա րա վոր չէ։ Հի մա ը նդ դի մա դիր քա ղա քա կան
գոր ծիչ լի նելն ա նի մաստ է, քա նի որ քա ղա քա կա նու թյունն այլ տե ղում է գտն -
վում, ի սկ աշ խա տե լով այլ` Հա յաս տա նի հա մար ոչ ա վան դա կան մե թոդ նե րով
(ն կա տի ու նի քա ղա քա ցի ա կան շար ժում նե րը), հնա րա վոր է ի նչ-որ բա նի հաս -
նել»:8 Քա ղա քա ցի ա կան շար ժում նե րը դար ձան այն կար ևո րա գույն մի ջո ցը,
որոն ցով քա ղա քա կան հա մա կար գի « փակ ման» շր ջա նում հան րային տա րած-
 քում դրս ևոր վում էր քա ղա քա կան ակ տի վու թյու նը։ 

Քա ղա քա կա նու թյունն ու քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը, ը ստ է ու թյան, մղ վել
է ին մե դի այի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դաշտ։ Ար դյուն քում մաս նակ -
ցայ նու թյու նը ա մե նա լայն ու ը նդ գր կուն ձևով դրս ևոր վեց Նի կոլ փա շի նյա նի
հռ չա կած թավ շյա հե ղա փո խու թյան շր ջա նում։ Մարդ կանց մաս նակ ցու թյու նը
քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցին չէր սահ մա նա փակ վում գրե թե չդա դա րող ու ղիղ
ե թեր նե րին հետ ևե լով, ի նչն իր հեր թին մաս նակ ցայ նու թյան ձևա կան կողմ կա -
րե լի է դի տար կել, այլ մար դիկ մաս նակ ցում է ին ու ղիղ գոր ծո ղու թյան մի ջո ցով
(փո ղոց փա կել, հան րա հա վա քին մաս նակ ցել և այլն)։ Հա յաս տա նում նոր ձևա -
վոր վող քա ղա քա կան հա մա կար գի ա ռջև առ կա հիմ նա կան մար տահ րա վեր նե -
րից մե կը է և շա րու նա կե լու է մնալ քա ղա քա կան ու հան րային նշա նա կու թյան
հար ցե րի շուրջ ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հնա րա վո րինս լայն
մաս նակ ցայ նու թյան ա պա հո վու մը, ին չը թերևս ա վե լի դյու րին էր փո ղո ցային
ցույ ցե րի ժա մա նակ և ա վե լի բարդ պե տա կան կա ռա վար ման մեջ։ Միև նույն ժա -
մա նակ սա կայն ա ռանց նման մաս նակ ցայ նու թյան ա պա հով ման ար դի ա կա -
նաց ման խն դի րը դր վե լու է քա ղա քա կան հա մա կար գի ա ռջև, քա նի որ տեխ -
նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թա ցի պայ ման նե րում հա սա րա կու թյունն ի նք նակրթ վում ու
ի նք նա կազ մա կերպ վում է ա վե լի ա րագ, քան քա ղա քա կան հա մա կար գը հասց -
նում է ար ձա գան քել այդ գոր ծըն թաց նե րին։
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գԱ ՂԱ փԱ ՐԱ խՈ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ

1990-ա կան նե րի վեր ջե րից և 2000-ա կան նե րի սկզ բից եվ րո պա կան շատ ե րկր նե -
րում ըն դուն ված էր հա մա րել, որ կու սակ ցու թյուն նե րի միջև սուր գա ղա փա րա կան
հա կադ րու թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջանն ա վարտ վել է, ի սկ աջ և ձախ կու սակ ցու -
թյուն նե րը գտել են պայ մա նա կան «ոս կե մի ջի նը»։ Կար ծես բո լո րը հա մա ձայ նել
էին այն մտ քի հետ, որ պե տու թյան այն տես լա կա նը, ո րին ձգ տում են բո լո րը, բա -
րե կե ցու թյան պե տու թյունն է ր` շու կա յա կան տն տե սու թյան պահ պան մամբ ու նույ -
նիսկ դրա ար դյուն քում։ Սա կայն հե տա գա տա րի նե րին և հատ կա պես 2008-ի
հա մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մից հե տո ա կն հայտ դար ձավ,
որ գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն նե րը ոչ թե մեղմ վում են, այլ ը նդ հա կա ռա կը`
սր վե լու մի տում ու նեն։ Տե ղե կատ վա կան-տեխ նո լո գի ա կան հե ղա փո խու թյան
հետ ևան քով տն տե սու թյան կա ռուց ված քի փո փո խու թյան ու ակ տի վա ցած միգ -
րա ցի ոն հոս քե րի պայ ման նե րում թեˊ աջ, թեˊ ձախ ծայ րա հե ղա կան կու սակ ցու -
թյուն նե րը Եվ րո պա յում սկ սե ցին ա վե լի ու ա վե լի մեծ հան րային-քա ղա քա կան
տա րածք զբա ղեց նել։ Այս մի տու մը հե տա գա յում դրս ևոր վեց նաև Ա ՄՆ-ո ւմ` ե րկ -
կու սակ ցա կան հա մա կար գում առ կա կու սակ ցու թյուն նե րում ծայ րա հե ղա կան թևե -
րի ակ տի վաց մամբ։ Հարց է ա ռա ջա նում` ա րդյո՞ք գա ղա փա րա կան ծայ րա հե ղա-
 կա նա ցու մը կա րող ե նք հա մա րել ար խայի կայի հաղ թա հա րում կամ ար դի ա կա նա -
ցում, թե՞ նոր ար խայի կայի ձևա վո րում։ Մի գու ցե այս հար ցը ճիշտ լի նի եվ րո պա -
կան կամ ա մե րի կյան հա մա տեքս տում, սա կայն Հա յաս տա նի և հետ խորհր դային
տա րած քի երկր նե րի հա մար ի րո ղու թյու նը նշա նա կա լի ո րեն այլ է ։

 Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի մա սին խո սե լիս հարկ է հաշ վի առ նել մի քա նի
հան գա մանք։ Ա ռա ջին, ան կա խա ցու մից հե տո սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն թա -
ցը և ան ցու մը շու կա յա կան տն տե սու թյան դիսկ րե դի տաց րին լի բե րա լիզ մի մա -
սին պատ կե րա ցում նե րը։ Ե րկ րորդ, 1999-2018 թվա կան նե րին իշ խա նու թյու նը
պատ կա նում էր մի քա ղա քա կան ու ժի, ո րն իր գա ղա փա րա խո սու թյուն էր հռ չա -
կել ազ գային-պահ պա նո ղա կա նու թյու նը։ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան կու -
սակ ցու թյու նը ազ գային պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյուն է, ո րի նպա տակ ներն
ու գոր ծու նե ու թյու նը բխում են Ազ գի և Հայ րե նի քի հա վի տե նու թյան գա ղա փար -
նե րից: Հա յու թյան բնօր րա նը Հայ կա կան բարձ րա վան դակն է, ո րը Հայոց ան փո -
խա րի նե լի հայ րե նիքն է: Հայոց գե րա գույն նպա տա կը, որ ի մաս տա վո րումն է իր
գո յու թյան, հա րատ ևումն է Հայ րե նի քում, հաս տա տու մը իր կեն սա կան ու ժի,
ստեղ ծա գործ հան ճա րի ու ա զատ կամ քի: Այդ նպա տա կի ի րա գործ ման գրա վա -
կա նը Հայ ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյունն է, ո րում է ա կան տեղ ու նի գա րե -
գին Նժ դե հի ո ւս մուն քը»,– նշ ված է ՀՀԿ ծրագ րի հիմ նադ րույթ նե րում:9 Ի սկ եր րորդ
կար ևոր հան գա մանքն էլ այն է, որ 2000-ա կան նե րի վեր ջե րից հան րային-քա ղա -
քա կան շար ժում նե րի ըն թաց քում քա ղա քա կան սո ցի ա լի զա ցի ա էր ան ցնում այն
սե րուն դը, ո րն, ը ստ է ու թյան, սո ցի ա լիզ մի ու ձա խա կա նու թյան հան դեպ չու ներ
այն պի սի խիստ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք, ի նչ պես նրանց ծնող նե րի կամ
պայ մա նա կան «1988-ի սե րուն դը»։ Հենց այս պայ ման նե րում Հա յաս տա նում
սկ սեց ձևա վոր վել ձա խա կան դիս կուր սը, ո րն ա ռա ջին հեր թին իր ար տա հայ տու -

110



մը գտավ հան րային տա րածք նե րի պաշտ պա նու թյան, հան րային ծա ռա յու թյուն -
նե րի ո րա կի բա րե լավ մանն ո ւղ ղած, ի նչ պես նաև բնա պահ պա նա կան շար ժում -
նե րում։ Հան րային ու մե դի ա դաշ տե րում ձա խա կան հռե տո րա բա նու թյու նը ի
հայտ էր ե կել ա վե լի վաղ, սա կայն նշ ված ազ գային-պահ պա նո ղա կա նու թյան տի -
րա պե տու մը, դրա զու գակ ցու մը կրո նա կա նու թյան հետ ու վեր ջի նիս լայն ներ կա -
յա ցու մը լրատ վա կան դաշ տում ո րոշ չա փով ար գե լա փա կում է ին ձա խա կան
հռե տո րա բա նու թյան ա ռա վել լայն տա րա ծու մը։ դրա առ կա յու թյու նը, միև նույն
ժա մա նակ, չի նշա նա կում ան հրա ժեշ տա բար ձա խա կան քա ղա քա կան ու ժե -
րի/կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռա ջա ցում:10 Կար գա խոս նե րի ու հռե տո րա բա նու թյան
մա կար դա կում ձա խա կա նու թյան դրս ևո րում ներն ա կն հայտ է ին նաև 2018 թ. ապ -
րիլ-մայիս ա միս նե րին տե ղի ու նե ցող քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում։ Ար դա -
րու թյան պա հան ջը լայ նո րեն հն չեց վում էր հա սա րա կա կան շր ջա նակ նե րում, ի սկ
« հա վա սա րու թյան» ու « սի րո և հա մե րաշ խու թյան» կար գա խոս նե րը հս տա կո րեն
ցու ցադր վում է ին նաև հան րային տա րած քում։ 

Ար դի ա կա նու թյան ու ար խայի կայի մա սին քն նար կումն այս կե տում հենց հե տաքրք -
րա կան է նրա նով, թե ի նչ տի պի գա ղա փա րա խո սու թյուն էր այն ազ գային-պահ պա -
նո ղա կա նու թյու նը, ո րը ներ կա յաց վում էր ան ցած շուրջ 20 տա րի նե րին։ Ար խայիկ
մո տե ցումն ու միտ քը գա ղա փա րա խո սու թյա նը վե րա բեր ում է որ պես ա ռաս պել կամ
պի եռ Բուրդյոյի բնո րոշ մամբ « կո լեկ տիվ աշ խա տան քի չտար բե րակ ված ար դյունք»,
ի նչ պես օ րի նակ` հու նա կան ա ռաս պել նե րը:11 Սա կայն, ար դի ա կա նու թյան հա մա -
տեքս տում գա ղա փա րա խո սու թյու նը դիտ վում է ա ռա վել որ պես մի ա ժա մա նակ ևˊ
ա վար տուն, ևˊ զար գա ցող աշ խար հա յացք։ Այս հան գա ման քը ևս է ա կան էր ձա խա -
կան դիս կուր սի պայ մա նա կան վե րա դար ձի հա մար։ Ազ գի, ե կե ղե ցու գա ղա փար նե -
րի մի ֆա կա նա ցու մը կտ րում է դրանք ի րա կա նու թյու նից, մի ա ժա մա նակ Հա յաս տա-
 նում իշ խա նու թյու նը, գա ղա փա րա կան մա կար դա կում նման մի ֆեր հռ չա կե լով, կա -
ռու ցում էր բա ցա ռող հա մա կարգ` ո րո շում նե րի կա յաց ման մեջ հնա րա վո րին փոքր
թվով մարդ կանց ներգ րավ մամբ։ Այս ա կն հայտ հա կա սու թյունը հա վե լյալ հիմք էր
ստեղ ծում լայն հա սա րա կա կան ան վս տա հու թյան հա մար։

 ձա խա կա նու թյան այս դրս ևո րում նե րը չպետք է դի տել որ պես մի այն Հա յաս -
տա նին բնո րոշ եր ևույթ ներ։ Հետ խորհր դային տա րած քի այն ե րկր նե րում, որ -
տեղ առ կա է հան րային քա ղա քա կա նու թյուն, ո րոնց մա սին խոս վեց այս
հոդ վա ծի սկզ բում, մաս նա վո րա պես ապ րում են նման փո փո խու թյուն ներ։ Հան -
րային տա րածք նե րի հա մար պայ քա րը, բնա պահ պա նա կան շար ժում նե րը և
այլն բնո րոշ են այդ ե րկր նե րի քա ղա քա կան ըն թաց քի ներ կայիս փու լին։ դա
նաև հա մաշ խար հային միտ ման մաս է։ Այս տե սան կյու նից կար ևոր են Ա ՄՆ դե -
մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան մեջ ա ռա վել սո ցի ա լիս տա կան ո ւղղ վա ծու թյուն
ու նե ցող թեկ նա ծո ւի` Բեր նի Սան դեր սի նշա նա կա լի հա ջո ղու թյուն նե րը 2016 թ.
նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ, ի նչ պես նաև ձա խա կան կու -
սակ ցու թյուն նե րի հա ջո ղու թյուն նե րը մի շարք եվ րո պա կան ե րկր նե րում, մաս -
նա վո րա պես` Իս պա նի ա յում և Հու նաս տա նում։
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ԱՄ փՈ փՈՒՄ

 Հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում ան դրա դար ձանք Հա յաս տա նի հան րային-քա ղա քա -
կան դաշ տում տե ղի ու նե ցող խոր քային փո փո խու թյուն նե րին, ո րոնք դրս ևոր վում
են մի քա նի մա կար դակ նե րում։ Նախ պե տու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի
փո փո խու թյունն ու դրա շուրջ չդա դա րող քն նար կում նե րը է ա կան են ը նդ հա նուր
առ մամբ պե տա կա նու թյան հե տա գա զար գաց ման առու մով, ի սկ խորհր դա րա -
նա կան հա մա կար գին ան ցու մը կա րե լի է դի տար կել որ պես ար դի ա կա նաց ման
քայլ։ Այս դի տար կու մը հաշ վի է առ նում այն հան գա ման քը, որ իշ խա նու թյան
կենտ րոն նե րի բազ մա զա նու թյան պայ ման նե րում խորհր դա րա նը կա րող է դառ -
նալ այն ի նս տի տու ցի ո նալ հար թա կը, որ տեղ այդ կենտ րոն նե րը կդրս ևո րեն
տար բեր հար ցե րի շուրջ ի րենց մո տե ցում նե րը։ Այս մի տու մը զուտ հա յաս տա նյան
չէ, այլ դրս ևոր վում է նաև մի շարք հետ խորհր դային ե րկր նե րում։ 

Երկ րորդ կար ևոր հան գա ման քը, որ մենք դի տար կում ե նք, հան րու թյան մաս նակ -
ցու թյունն է քա ղա քա կան կյան քին։ Այս ա ռու մով կար ևոր վում է ոչ թե ձևա կան
մաս նակ ցու թյու նը, այլ ի րա կան մաս նակ ցու թյունն ու ազ դե ցու թյու նը ո րո շում նե -
րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում, ին չը հիմ նա կա նում բա ցա կա յում էր ան ցած
տաս նա մյակ նե րում։ Հան րային ա վե լի լայն շեր տե րի ներգ րա վու մը պե տա կան
կա ռա վար ման մեջ կա րե լի է դի տար կել որ պես ար դի ա կա նաց ման քայլ։ 

Եր րորդ հիմ նա կան դրույ թը, ո րի վրա ու շադ րու թյուն է դարձ վել, ձա խա կա նու -
թյան դիս կուր սի նշա նա կա լի դրս ևո րում ներն են հան րային-քա ղա քա կան կյան -
քում։ Այն մեծ հաշ վով սկ սեց դրս ևոր վել քա ղա քա ցի ա կան շար ժում նե րի
ժա մա նակ: Քա ղա քա կան ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման տե սան կյու նից կա րող ե նք
ա սել, որ այն թույլ է ի նս տի տու ցի ո նա լաց ված: Սա կայն այն ա ռն չակ ցու թյուն -
ներ ու նի նաև ա վե լի լայն տա րա ծաշր ջա նային և նույ նիսկ հա մաշ խար հային
միտ ման հետ, ո րոնք չի կա րե լի ար հա մար հել։

Նշ ված կե տե րից յու րա քան չյուրն ա ռան ձին խո րը ու սում նա սի րու թյան կա րիք
ու նի, ո րը կա րող է բե րել ա վե լի հե տաքր քիր բա ցա հայ տում նե րի ու վեր լու ծու -
թյուն նե րի, ո ւս տի այս դրույթ ներն ա վե լի շատ հրա վեր են նոր խո սակ ցու թյուն
սկ սե լու, քան ամ փոփ եզ րա կա ցու թյուն ներ։ 
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114

ՀԱՍ ՄԻԿ Է. 
գԵվՈՐ գՅԱՆ

 ԲԱ ՆԱ վՈՐ պԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
ՄԵ ԹՈ դԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ 
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՆ 
Ա ՌՕ ՐԵ Ա ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
(ՀԱՅԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ. 
Ի ՆՔ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Ո ՐՈ ՆՈՒՄ)
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 Ա ՌՕ ՐԵ Ա ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻՐ ՄԱՆ ԿԱՐԵվՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 ե րօ րյա աշ խար հի յու րա հատ կու թյուն նե րից են սլա ցող, հա ճախ կտ րուկ փո -
փո խու թյուն նե րը։ Սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան, ին չու ոչ շատ հա ճախ նաև ֆի -
զի կա կան աշ խար հում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով է
ա ռա ջա նում այն նո րաս տեղծ ի րա կա նու թյու նը, ո րը պար զա բան վե լու, մեկ նա -
բան վե լու և վե րաի մաս տա վոր վե լու նոր պա հանջ ներ է ա ռա ջադ րում ա ռան ձին
մար դուն։ 

Ժա մա նա կա կից սո ցի ո լո գի ա կան մո տե ցում նե րում ա վե լի և ա վե լի մեծ ու շադ րու -
թյուն է դարձ վում ա ռօ րե ա կան մա կար դա կում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րին,
ա ռա ջին հա յաց քից աս պես կոչ ված ոչ կար ևոր եր ևույթ նե րին։ Ը ստ այդմ, փոխ -
վել է նաև սո ցի ո լո գի ա կան ու սում նա սի րու թյան մե թո դա բա նա կան հեն քը` հիմ -
նա կա նում զանգ վա ծային, քա նա կա կան մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծու մից ան ցնե լով
դե պի ո րա կա կան, ա վե լի շատ բա ցատ րո ղա կան մե թոդ նե րի օգ տա գոր ծում։
Մե րօ րյա սո ցի ա լա կան աշ խար հի հրա մա յա կան նե րը, ը ստ պյոտր շտոմ կայի,1

նպաս տե ցին «Եր րորդ» սո ցի ո լո գի այի ձևա վոր մա նը, ո րի ան կյու նա քա րը կա րե -
լի է հա մա րել մար դու «ա զա տու թյուն նե րի» և «էք զիս տեն ցի այի» ու սում նա սի րու -
մը։ «Եր րորդ սո ցի ո լո գի ան» ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ նում ա ռօ րե ա կան
կյան քին, որ տեղ մարդն ապ րում է մարդ կան ցով շր ջա պատ ված, « հա մա գոր -
ծակ ցե լով, մր ցակ ցե լով, հա կա մար տե լով, սի րե լով և ա տե լով, բայց եր բեք
առանձ նա ցած չի ա ռօ րյա յում տի րող ան ցու դար ձից»։ Ա ռօ րյա կյան քը, կա րե լի
է ա սել մի ակ կյանքն է, ո րը մար դիկ ու նեն` և այն ո ́չ լի ո վին պայ մա նա կան է, ոչ
էլ լի ո վին ա զատ։ Սո ցի ա լա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի ի մաս տով, գոր ծող մար -
դու ան ձնային ներդ րու մը և նրա գոր ծո ղու թյան սո ցի ա լա կան, ի րա վի ճա կային
հա մա տեքս տը ան բա ժա նե լի ի րո ղու թյուն ներ ե ն։ Ա ռօ րյա աշ խար հում է մար դը
ձեռք բե րում և փո խան ցում այն փոր ձը, ո րը հե տա գա յում դառ նում է մակ րո սո -
ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րի հիմք։ Ու շագ րավ է, որ «Եր րորդ սո ցի ո լո գի այի»
ձևա վոր մա նը շատ են նպաս տել ֆե մի նիս տա կան քն նա դա տա կան մո տե ցում -
նե րը և ֆե մի նիս տա կան տե սու թյուն նե րը, քա նի որ հենց ա ռօ րե ա կան հա մա -
տեքս տում են եր ևում կա նանց ճնշ ման ու խտ րա կա նու թյան փաս տե րը:2

 Ա ռօ րյա ի րա կա նու թյու նը կյան քի ըն թաց քի կար ևո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ նե րից
է, ո րի յու րա հատ կու թյունն այն է, որ սո վո րա բար մեզ ներ կա յա նում է որ պես
տր ված սո ցի ա լա կան մի տա րա ծու թյուն, ո րը սո վո րա կան մար դու մա կար դա կով
հազ վա դեպ է պա հան ջում հար ցադ րում ներ և բա ցատ րու թյուն ներ։ Այ նո ւա մե նայ -
նիվ հենց այս տի րույ թում է ստեղծ վում ա մե նօ րյա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի
նմուշ նե րի, հա վա տա լիք նե րի, սպա սում նե րի և ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի
մշա կու թային հա մա տեքս տը։ շա րու նա կե լով տրա մա բա նու թյու նը կա րե լի է ակ -
նար կել այն փաս տը, որ սո ցի ա լա կան ի րա կա նու թյուն ստեղ ծե լը նշա նա կում է
ստեղ ծել փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նոր սիմ վո լիկ դաշտ, ո րն իր հեր թին կար -
գա վո րում է փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ֆոր մա տը և սահ մա նագ ծում գոր ծո ղու -
թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու մեր ա զա տու թյուն նե րը։ 
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Մ շա կու թային սպա սում նե րի վե րա բե րյալ գի տե լի քը մենք ստա նում ե նք ծն ված
օր վա նից և ա ռօ րյա յում վար քային դրս ևո րում նե րը հա մա պա տաս խա նեց նում
ե նք այդ գի տե լի քին։ Ա ռօ րե ա կան մա կար դա կում ստեղծ վում են նոր մա տիվ
դաշ տի բազ մա թիվ հրա մա յա կան ներ, ո րոնք կա ռա վա րում են մեր կյան քի ըն -
թաց քը, և սիմ վո լիկ բնույ թի բա նա լի ներ են տա լիս ի րա կա նու թյու նը մեկ նա բա -
նե լու և ի րո ղու թյուն նե րին գնա հա տա կան տա լու հա մար։ Սո վո րա բար սիմ վո լիկ
բա նա լի նե րի ծա գում նա բա նու թյու նը ա ռօ րյա յում քն նարկ ման չի են թարկ վում։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, սպա սում նե րը և մեկ նա բա նու թյուն նե րը դի նա միկ մի ա խաղ
են կազ մում` ներ կա յաց նե լով ոչ մի այն սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի մշա կու թային
պա հանջ նե րը, այլ նաև ա ռան ձին մար դու ներդ րու մը այդ կա ռուց ված քի զար -
գաց ման մեջ։ 

փաս տենք, որ ա ռօ րե ա կան կյան քի տի րույ թը եր կար ժա մա նակ ա նու շադ րու -
թյան է մատն վել` փո խա րին վե լով « բարձր», «ն շա նա վոր» քա ղա քա կան,  սո ցի ալ-
տն տե սա կան, ին չու ոչ պա տե րազ մա կան-պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի
նկա րագ րու թյուն նե րով ու մեկ նա բա նու թյուն նե րով։ Սա կայն այն կտ րուկ փո փո -
խու թյուն նե րը, ո րոնք ի րենց հետ ևից բե րում են այդ «ն շա նա վոր» ի րա դար ձու -
թյուն նե րը, ա ռա ջին հեր թին ազ դում են ի րո ղու թյուն նե րի ա ռօ րյա մա կար դա կի
ձևա փոխ ման վրա, որ տեղ էլ տե ղի են ու նե նում գու ցե պատ մա կան հա մա տեքս -
տի նկա րագ րու թյա նը չար ժա նա ցող, սա կայն ա մեն մար դու կյան քի ըն թաց քի և
կա յաց ման հա մար կար ևո րա գույն ա ռօ րյա ի րա դար ձու թյուն նե րը։ Այս հա մա -
տեքս տում ա ռօ րե ա կա նու թյու նը միշտ իր մեջ կրում է բա նա վոր խոս քը` հա սա -
րակ մար դու մո տե ցում նե րը կյան քին, նրանց շփ ման եզ րե րը, վար քային
դրս ևո րում նե րը, կար ծի քը վար քային դրս ևո րում նե րի վե րա բե րյալ։ Այս տեղ մշա -
կույ թը վե րա ցա կան պատ կե րա ցում նե րից չի բաղ կա ցած, այն բա վա կա նին դի -
նա միկ է և ներ կա յա նում է որ պես գոր ծո ղու թյուն նե րի և ին տե րակ ցի ա նե րի շղ թա։

 

ԲԱ ՆԱ վՈՐ պԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Օգ ՏԱ գՈՐծ ՄԱՆ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԸ Եվ
ՀՆԱ ՐԱ վՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Նա խորդ դա րա վեր ջը և այս` 21-րդ դա րը կա րե լի է բնո րո շել որ պես տևա կա նո -
րեն փո փոխ վող ի րա կա նու թյուն, որ տեղ ստեղծ ված ի րա կա նու թյու նը նախ կի -
նի տրա մա բա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նում` ար վում են հար ցադ րում ներ
և պա հանջ վում մեկ նա բա նու թյուն ներ, որ տեղ պահ պա նո ղա կան իմ պուլ սի ըն -
թաց քը խա փան ված է, որ տեղ կտ րուկ փո փո խու թյուն ներն ար դեն զար մանք
չեն ա ռա ջաց նում հա սա րակ մար դու մոտ, այլ դի տարկ վում որ պես կյան քի «նոր -
մալ» ըն թացք։ Այդ « նոր մա լու թյու նը» ա նո միկ վի ճակ նե րի նա խան շան ներ ե ն։
Մար դու հա մար ստեղծ վում է մի ան ծա նոթ ի րա կա նու թյուն, ո րին դժ վար է հար -
մար վել, դժ վար է կյան քի պլա նա վոր ման եզ րեր գտ նել։ Այս պի սի ի րո ղու թյուն -
նե րի ըն թաց քը բարդ է ու սում նա սի րել մեզ ծա նոթ ստուգ ված ճա նա պար հով։
Այս տեղ է, որ նոր հե տա զո տա կան պրակ տի կա նե րի կի րառ ման պա հանջ է ա -
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ռա ջա նում, այն պի սի պրակ տի կա նե րի, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան տես նել
խոր քային ի րո ղու թյուն նե րը ա մեն ա ռան ձին մար դու և ամ բողջ հան րու թյան մա -
կար դակ նե րով։ 

Բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի մե թո դա բա նա կան մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն
է տա լիս վեր լու ծել ա ռան ձին մար դու փոր ձի յու րո վի ու թյու նը հա սա րա կու թյան
մշա կու թային լայն հա մա տեքս տում։ Այս տեղ հա մե մատ վում են ա ռան ձին փոր -
ձում կար ևոր ված սո ցի ա լա կան ի րա կա նու թյան յու րա հատ կու թյուն նե րը և նե -
րաշ խար հայ նա ցած, շատ ժա մա նակ կա ղա պար ված պատ կե րա ցում ներն այն
մա սին, թե «ինչ պե՞ս պետք է լի նի գոր ծե րի դր ված քը»։

 Բա նա վոր պատ մու թյուն ներ մե թո դի կի րա ռու մը մար դու ա ռօ րյա կյան քի` սո -
ցի ա լա կան, քա ղա քա կան, ի նչ պես նաև պատ մա կան հա մա տեքստն ը մբռ նե -
լու հա մար այ սօր շո շա փե լի է, քա նի որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տես նել
մարդ կային գո յու թյան խոր քային, ի րա կան պատ կե րը` ու շադ րու թյուն դարձ -
նե լով կյան քի դի նա միկ փո փո խու թյուն նե րին ու շար ժուն ըն թաց քին։ 

Բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը հնա րա վոր են դարձ նում տես նել ի րո ղու թյու նը ի -
րա դար ձու թյուն նե րի բուն մաս նա կից նե րի տե սան կյու նից, հաս կա նալ նրանց
սպա սում նե րը, զգաց մունք նե րը, հետ ևանք նե րի վե րա բե րյալ կար ծի քը ։ Այ սինքն,
այս մե թո դով ստաց ված պա տում նե րը թույլ են տա լիս հաս կա նալ նույ նիսկ կո -
լեկ տիվ` ամ բո խային, զանգ վա ծային գի տակ ցու թյամբ պա րուր ված ա ռան ձին
մաս նակ ցի հայե ցա կե տը և ի րա դար ձու թյուն նե րի սե փա կան վեր լու ծու թյու նը։

 Մե թո դի կար ևո րա գույն ա ռա վե լու թյուն նե րից է նաև պատ մու թյուն նե րի պահ -
պա նու մը։ Մաս նա վո րա պես, պատ մու թյուն նե րի մի ջո ցով ձայ նի տրա մադ րու մը
մարդ կանց, ո ւմ ձայ նը` աշ խար հըն կա լում նե րը, փոր ձը ան լսե լի են հա սա րա կու -
թյան մեջ, ի նչ պես օ րի նակ` կա նանց ձայ նը մաս կու լին հա սա րա կու թյան կա -
ռուց ված քում։ Այս մե թո դի մի ջո ցով է, որ հնա րա վո րու թյուն ու նենք հաս կա նալ,
թե ի նչ պի սի ար տա հայ տում ներ են գտ նում ը նդ հան րաց ված հա սա րա կա կան
կա տե գո րի ա նե րը մաս նա վոր կյան քի փոր ձե րում։ 

Ան շուշտ, այս տեղ հարց կա, թե որ քա նով են այս պա տում նե րը վա վե րա կան
(վա լիդ): Սա կայն ե թե մենք ել նում ե նք այն դրույ թից, որ « մեր ի րա կա նու թյու նը
մեր պատ կե րա ցում ներն են աշ խար հի մա սին», ա պա ի մաստ վոր վում է մե թո -
դի կի րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը։ Ա վե լին, ո րոշ դեպ քե րում ա մե նա վա վե -
րա կան պատ կե րա ցում նե րը ի րո ղու թյան ո ւժ են ստա նում։

 Մե թո դի հետ կապ ված մյուս հա կա սու թյու նը ա ռան ձին մար դու` կյան քի ը մբռն -
ման ան ցո ղիկ լի նե լու հան գա մանքն է։ Այս տեղ կա րող ե նք նշել, որ վե րա փոխ -
վե լու են թա կա են ոչ մի այն ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին ըն կա լում նե րը, այլ
նաև ի րա կա նու թյան վե րա բե րյալ կա ղա պար ված, ըն դուն ված պատ կե րա ցում -
նե րը։ Բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են
տա լիս տես նել այդ վե րա փո խում նե րի պատ ճա ռա կան կա պը։
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 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԸ ՈՐ պԵՍ փՈ փՈ խՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԻ ԶԱ ԿԵՏ

 պոստ մո դեռ նիս տա կան ո ւղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը3 քն նա դա տա բար մո -
տե նա լով վաղ սո ցի ո լո գի ա կան մո տե ցում նե րին, հիմ նա վո րում են, որ այն չի
նե րա ռում այն պի սի ի րա կա նու թյուն նե րի հե տա զո տում, ի նչ պի սին են հա սա րա -
կու թյան ֆրագ մեն տային կամ հատ վա ծային, պա տա հա կա նու թյան ու քաո սի,4

ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի, ռիս կի գոր ծոն նե րի, ժա մա նա կա վոր և ի նք նա -
բուխ դրս ևո րում նե րի, գլո բա լաց ման պայ ման նե րի և այլն ու սում նա սի րու թյուն -
նե րը։ ժա մա նա կա կից Հա յաս տա նը, ո րն ապ րում է հա սա րակու թյան
տևա կա նո րեն փո փոխ վե լու և ի նք նա կողմ նո րոշ վե լու գոր ծըն թաց, կա րիք ու նի
խո րը ու սում նա սի րու թյան` մաս նա վո րա պես պոստ մո դեռ նիս տա կան մե թո դա -
բա նա կան մո տեց մամբ։ Հարկ է նշել, որ 20-րդ դա րի վեր ջին և 21-րդ դա րում
Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րը կա րե լի է դա սել ար -
հա վիր քային փո փո խու թյուն նե րի շար քին։ Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում տե -
ղի ու նե ցան կտ րուկ փո փո խու թյուն ներ կյան քի սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան,
տն տե սա կան և ֆի զի կա կան տա րածք նե րում։

 Միև նույն ժա մա նակ ակ տո ւա լա ցել է գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րի ա նընդ -
մեջ զար գաց ման պայ ման նե րում ա ռօ րե ա կան մա կար դա կում սիմ վո լիկ փո -
խա նակ ման խն դի րը։ Այդ ա ռու մով ժա մա նա կա կից աշ խար հը մի տում ու նի
մշա կույթ նե րի ներ թա փանց ման։ գլո բա լա ցու մը և սրան հետ ևող բնակ չու թյան
հոս քը վե րաի մաս տա վո րում են «ու րի շի» գա ղա փա րը և նոր մեկ նա բա նու թյուն -
ներ տա լիս ծա նոթ սիմ վոլ նե րին։ Կար ևոր է նշել, որ միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց -
նե րը տար բեր մա կար դակ նե րում վե րա փո խում են սո ցի ա լա կան տա րած քի
կոն ֆի գու րա ցի ան` յու րո վի քար տե զա վո րե լով այն։ Մեջ բե րե լով5 կա րե լի է
ասել, որ միգ րա ցի ան հնա րա վոր է դի տար կել որ պես մի ճա նա պարհ` « ճա նաչ -
ված և ան բա վա րա րից» դե պի «չ ճա նաչ ված և ե րա զա ծը»։ ճա նա պարհն անց -
նե լու ու ժը մենք ստա նում ե նք հույ սից։ Սա կայն հույսն ու նի տար բեր վող
մտա ծո ղա կան (մեն տալ) տրա մա բա նու թյուն, և բո լո րո վին էլ պար տա դիր չէ,
որ հա մա պա տաս խա նի այն ի րո ղու թյա նը, ո րը սպա սում է մեզ այդ ճա նա պար -
հի վեր ջում, այ սինքն` պար տա դիր չէ, որ «ե րազ վա ծը» ի րա կա նու թյան լույ սի
ներ քո ներ կա յա նա հենց որ պես ցան կա լին։ Այն կա րող է դի տարկ վել որ պես
վե րա փո խում կամ փո խա կեր պում ա նուղ ղա կի` ե րազ ված, ցան կա լի ի րա կա -
նու թյան փոր ձից դե պի ո ւղ ղա կի` ի րա կա նու թյան հետ բախ վե լու փորձ։ Այս
իմաս տով, շա րու նա կա բար փո փոխ վող հա սա րա կու թյու նը ու սում նա սի րե լու և
հաս կա նա լու հա մար մենք պետք է լու սա բա նենք նույն սո ցի ա լա կան ի րա կա -
նության, նույն սո ցի ա լա կան ֆե նո մեն նե րի վե րա բե րյալ տար բեր, ո րոշ դեպ -
քե րում ի րա րա մերժ մեկ նա բա նու թյուն նե րը։ 

Հայե րը` որ պես էթ նոս, դժ վար են տե ղա վոր վում ո րո շա կի տա րած քային սահ ման -
նե րում։ Հա յու թյան սո ցի ա լա կան հա մա կար գը գրե թե զուրկ է աշ խար հագ րա կան
ստույգ տե ղա բաշ խու մից, հետ ևա բար կա րող է նկա րագր վել որ պես « հա մաշ խար -
հային ա զգ»։ Սա ար դի ա կան է հատ կա պես մե րօ րյա Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն
հոս քե րի պայ ման նե րում:6 Ռեն դալ Հա սենն այս ա ռու մով հատ կան շա կան մի դի -
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տար կում ու նի. «Ինչ պես ան ցյա լում, այն պես էլ այ սօր, հայերն ամ բողջ աշ խար -
հում ձևա վո րել են յու րա հա տուկ և զգա լի ո րեն տար բեր վող գո յատև ման ճա նա -
պարհ ներ` ըն դու նած մշա կույթ նե րի, ե րկր նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի և հնա-
 րա վո րու թյուն նե րի հա մա կար գի ներ քո»:7 Այ նո ւա մե նայ նիվ հայե րը տար բեր մշա -
կույթ նե րի ազ դե ցու թյան տակ գտն վե լու պայ ման նե րում հա մա պա տաս խան
պատ կե րա ցում ներ են ձևա վո րել ա ռօ րե ա կան կյան քի վե րա բե րյալ։

 Միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի հետ ևան քով Հա յաս տա նը միգ րանտ նե րի մեծ
հոս քեր է ու նե ցել, այդ թվում նաև` աշ խա տան քային միգ րանտ նե րի։ Նշենք, որ
Հա յաս տա նից դուրս ա վե լի շատ հայեր են ապ րում, քան Հա յաս տա նում։ Սա
մաս նա վո րա պես ար դյունք է Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի` 1915
թվա կա նի հայե րի ցե ղաս պա նու թյան, ե րբ աշ խար հի տար բեր ան կյուն նե րում
լայ նո րեն ձևա վոր վեց հայ կա կան սփյուռ քը:8 

Ազ գային ի նք նու թյան ձևա վո րու մը մե զա նում ան ցնում է եր կաս տի ճան գոր ծըն -
թաց. լայն ի մաս տով` « հայ», ո րին հետ ևում է` «որ տե ղի հայ»։ Այս պի սով
մե րօ րյա Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան ի րա կա նու թյու նը բաղ կա ցած է տար բեր
մշա կու թային նմուշ նե րից, ո րոնք հա կա սու թյուն նե րի ա ռիթ են տա լիս տար բեր
տե ղային մշա կու թային և ազ գային ի նք նու թյուն նե րի մա կար դա կով։ 

Ա ռօ րյա մշա կու թային սիմ վո լիկ ի րո ղու թյան մեջ է ձևա վոր վում մեր ի նք նու թյու -
նը։ փո փոխ ված ի րա կա նու թյու նը միշտ էլ դժ վա րաց նում է սիմ վոլ նե րի վե րա -
կո դա վո րու մը։ Ա վե լին, ե րբ ազ գային ի նք նու թյան հիմ քը մեկն է` հայ, ա պա
սպա սում նե րը հա մա պա տաս խա նում են այդ ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում նե -
րին և բախ վե լով ա ռօ րե ա կա նու թյան տար բեր վող սիմ վո լիկ դաշ տին` նրանք
ի մաս տա վոր ման նոր գոր ծըն թաց են պա հան ջում։ 

Այս պի սով, ա ռօ րե ա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը, մաս նա վո րա պես բա նա -
վոր պատ մու թյուն նե րի մե թո դի օգ տա գործ մամբ, ա վե լի մեծ կար ևո րու թյուն է
ստա նում փո փոխ վող հա սա րա կու թյու նում։ Ժա մա նա կա կից Հա յաս տա նը,
ան ցնե լով կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րի բազ մա վեկ տո րային` քա ղա քա կան, սո -
ցի ա լա կան, տն տե սա կան գոր ծըն թաց և մի ա ժա մա նակ միգ րա ցի ոն գոր ծըն -
թաց նե րի կի զա կե տում լի նե լու փորձ, գտն վում է շատ դեպ քե րում ի րա րա մերժ,
կոնֆ լիկ տային մշա կու թային դաշ տում։ Մշա կու թային այս տրավ մայի պայ ման -
նե րում ի մաս տա փոխ վում, ո րոշ դեպ քե րում ա նի մաստ են դառ նում մշա կու թայ -
նո րեն ըն դուն ված յու րա հա տուկ «իշ խա նա կան» փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը,
ո րոնք ի րենց հեր թին ստեղ ծում են սո ցի ա լա կան ին տե րակ ցի ա նե րի խառ նա -
շփոթ։ Նո րաս տեղծ ի րա կա նու թյան մեջ պա հանջ է ա ռա ջա նում մեկ նա բա նե լու
ե ղած սիմ վո լիկ դաշ տը, բա ցատ րել նրանց ծա գում նա բա նու թյու նը, ո սում նա սի -
րել վե րա փո խում նե րի տրա մա բա նու թյու նը` տա լով դրանց նոր ի մաս տա վո րում։
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-ին ժո ղովր դա կան ճնշ մամբ ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը ստիպ ված էր վար -
չա պե տի պաշ տո նից հրա ժա րա կան ներ կա յաց նել։ Ար դյուն քում խորհր դա րա նում
մի քա նի ձայ ներ ու նե ցող Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր կու սակ ցու թյան ա ռաջ -
նորդն ը նտր վեց վար չա պետ։ շա տե րը դա կո չե ցին հե ղա փո խու թյուն, ոմանք` իշ -
խա նա փո խու թյուն։ 

Հե ղա փո խու թյան և իշ խա նա փո խու թյան տար բե րու թյու նը հիմ նա րար է և շատ
դեպ քե րում` սուբյեկ տիվ, ո րով հետև նման գի տա կան սահ մա նում ներ գո յու թյուն
չու նեն։ Նման մի սուբյեկ տիվ գնա հա տա կան էլ փոր ձեմ ես տալ. ե թե հան րու -
թյունն իր ան ցյա լը վե րաի մաս տա վո րում է, կա տա րում հետ ևու թյուն ներ և
դրանց հի ման վրա կա ռու ցում ա պա գայի նա խա գիծ ու հիմ նա րար ռե ֆորմ ներ
ի րա կա նաց նում, ա պա դա կա րե լի է կո չել հե ղա փո խու թյուն։ Հա կա ռակ դեպ -
քում կա րե լի է պն դել, որ հե ղա փո խու թյուն չի ե ղել։ Ե թե ա վե լի կարճ ձևա կեր -
պենք, ա պա հե ղա փո խու թյու նը ոչ թե տե ղի ու նե ցած փաս տի ար ձա նագ րումն
է, այլ այդ փաս տի հի ման վրա կա տար ված ռեֆ լեք սի ան։ 

Նո րից կրկ նեմ, ե թե քա ղա քա կան միտ քը ի մաս տա վո րում է 2018-ի ապ րի լին
Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րը, դրա հի ման վրա կա տա րում է եզ րա -
կա ցու թյուն ներ, ո րի շնոր հիվ կար դի նալ կեր պով փոխ վում են ար ժե քային հա -
մա կար գը, մտա ծե լա կեր պը, քա ղա քա կան ու կա ռա վար ման հա մա կար գե րը,
ա պա տե ղի ու նե ցա ծը հնա րա վոր կլի նի ան վա նել հե ղա փո խու թյուն, ի սկ ե թե
ո չ` տե ղի ու նե ցածն ըն դա մե նը խա ղաղ ճա նա պար հով ի րա կա նաց ված իշ խա -
նա փո խու թյուն է։ 

Ան ցյա լի վե րաի մաս տա վո րու մը և կա տար վա ծի ի մաս տա վո րու մը պա հան ջում
է ա զատ մտա ծո ղու թյուն, հան րային քն նար կում ներ, բա նա վե ճեր։ Սա կայն Հա -
յաս տա նում չի ձևա վոր վում նման մթ նո լորտ։ « Հե ղա փո խա կան նե րը» հան րու -
թյու նը բա ժա նել են «ս ևե րի» ու «ս պի տակ նե րի», հաղ թող նե րի և մերժ ված նե րի,
ին չը, բնա կա նա բար, ան հնա րին է դարձ նում հան րային քն նար կում նե րի հա -
մար բա րեն պաստ մթ նո լոր տի ստեղ ծու մը։ «Ս ևե րի» բա ժա նու մը պետք է դա -
տա րան նե րում կա տար վի, ի նչն ան հրա ժեշտ է ա ռա ջին հեր թին ա պա գա յում
նման ա նօ րի նա կա նու թյուն նե րը չկրկն վե լու հա մար, ի սկ քա ղա քա կան հար թու -
թյու նում տր վում են գնա հա տա կան ներ։ Սա կայն այդ բա ժա նու մը մեզ մոտ ոչ
թե ի րա վա կան հար թու թյու նում է կա տար վում, այլ քա ղա քա կան` որ պես քա -
ղա քա կան տեխ նո լո գի ա` ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ հա մա պա տաս խան
հան րային մթ նո լորտ ձևա վո րե լու հա մար։

 ՀԵ ՂԱ փՈ խՈՒ ԹՅՈՒՆ Ա ՌԱՆց ԹԵ ԶԻՍ ՆԵ ՐԻ

 Ռու սա կան հե ղա փո խու թյան ա ռաջ նորդ վլա դի միր լե նի նը 1917 թ. ար տա -
սահ մա նից վե րա դառ նա լով պետ րոգ րադ (Սանկտ պե տեր բուրգ)` ա ռա ջադ րեց
իր հայտ նի «Ապ րի լյան թե զիս նե րը»` կո մու նիս տա կան հե ղա փո խու թյան ծրա -
գի րը։ Մի քա նի ա միս ան ց տե ղի ու նե ցած բոլշ ևի կյան հե ղա փո խու թյան հա -
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մար թե զիս նե րը գա ղա փա րա կան հիմք դար ձան։ Մինչև խորհր դային Մի ու -
թյան ան կու մը բարձր դա սա րան ցի ներն ու բու հե րի ու սա նող նե րը դրանք պետք
է ան գիր ի մա նային և քն նու թյուն նե րի ժա մա նակ բա ցատ րե ին դրանց բո վան -
դա կու թյունն ու պատ մա կան նշա նա կու թյու նը։ Թե որ քա նով էր հա ջող ված այդ
պոստ մո դեռ նիս տա կան նա խա գի ծը, տվյալ դեպ քում կար ևոր չէ, կար ևորն այն
է, որ դա ա պա գային միտ ված նա խա գիծ էր, ո րին մի լի ո նա վոր մար դիկ, հատ -
կա պես սկզբ նա կան շր ջա նում, հա վա տում է ին։ 

2018-ի ապ րի լին սկս ված հայ կա կան հե ղա փո խու թյան խորհր դա նի շը դար ձած
Նի կոլ փա շի նյա նը իշ խա նու թյան ե կավ ա ռանց «ապ րի լյան թե զիս նե րի», մեզ
բո լո րիս թող նե լով « Նոր Հա յաս տա նի» հայե ցա կար գի հնա րա վոր բո վան դա -
կու թյան ո րոն ման ծանր բե ռը։ Այ սօր հան րու թյան հա մար մեկ հիմ նա կան հարց
կա, ո րի պա տաս խա նը կար ևոր է մեր ը նդ հա նուր ա պա գայի հա մար. ի նչ պի սի՞
քա ղա քա կան հա մա կարգ է կա ռուց վե լու Հա յաս տա նում։

 Հա յաս տա նում հե ղա փո խու թյունն ան ձնա վոր վել է, ի նչն ո ւղ ղա կի ո րեն փոխ -
կա պակց ված է նշ ված հար ցի հետ։ Հա յաս տա նի ներ կա քա ղա քա կան փու լում,
ե րբ հա սա րա կու թյու նը բա ժան ված է մերժ ված նե րի ու հաղ թող նե րի, ավ տո րի -
տա րիզմն ան խու սա փե լի է։ Հետ հե ղա փո խա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րում դա
բնո րոշ է ե ղել բո լոր ե րկր նե րին։ 

Ավ տո րի տար կա ռա վար ման ձևը պայ մա նա վոր ված է հետ հե ղա փո խա կան
շր ջա նում նոր կար գի ան ցնե լու ա նո րո շու թյուն նե րով։ Այ սինքն` հան րային և պե -
տա կան կյանքն ա վե լի շուտ կո նո նա կարգ վում է ոչ թե օ րենք նե րով, այլ
հե ղա փո խա կան տրա մա բա նու թյամբ, ո րի կենտ րո նում սո վո րա բար « հե -
ղա փո խու թյան ա ռաջ նորդ ներն» են լի նում։ 

Ըստ դա սա կան մո տեց ման, հա սա րա կու թյունն ու նի ե րեք գա գաթ` ե րկ րի ղե -
կա վար, իշ խող դաս և ժո ղո վուրդ։ Կաˊմ ե րկ րի ղե կա վա րը իշ խող դա սի մի ջո -
ցով ճն շում է ժո ղովր դին, կաˊմ ժո ղովր դի ա ջակ ցու թյամբ վա խի մեջ է պա հում
իշ խող դա սին։ Սերժ Սարգ սյա նի հա մա կարգն ա ռա ջին տար բե րակն էր, ներ -
կայիս կա ռա վա րու թյու նը, կար ծես թե, ե րկ րորդ ճա նա պար հով է շարժ վում։ Եր -
կու մե թոդ ներն էլ ավ տո րի տար հա մա կար գի մե թոդ ներ ե ն։ 

Ավ տո րի տա րիզ մի այ լընտ րան քը կա յուն ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կարգն է,
ո րը հիմն ված է օ րեն քի գե րա կա յու թյան, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ -
ման և պե տա կան-հա սա րա կա կան խոր քային ա վան դույթ նե րի վրա։ Այ սինքն`
հնա րա վո րինս նե ղաց վում է ան ձե րի դե րա կա տա րու թյու նը` ստեղ ծե լով իշ խա -
նու թյան ճյու ղե րի ի րա կան հա վա սա րակշ ռու թյուն, մի մյանց վե րահս կե լու մե -
խա նիզմ ներ և օ րի նա կա նու թյուն։ 

Ըստ դա սա կան մո տեց ման, ցան կա ցած հե ղա փո խու թյուն նե րից հե տո ան գամ
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյուն նե րում մե ծա նում է ավ տո րի տա րիզ մի
հաս տատ ման հա վա նա կա նու թյու նը, քա նի որ հե ղա փո խու թյուն նե րը կա տար -
վում են այն ժա մա նակ, ե րբ գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան հա մա կար գը կամ
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չի գոր ծում, կամ էլ չի կա րո ղա նում լու ծել առ կա խն դիր նե րը։ Հե ղա փո խու թյուն -
նե րը ջար դում են ե ղած ի րա վա կան հա մա կար գե րը, և մինչև կձ ևա վոր վի նո -
րը, ա ռաջ է գա լիս հե ղա փո խա կան իշ խա նու թյուն, ո րը պետք է պայ քա րի հա-
 կա հե ղա փո խու թյան դեմ և ձևա կեր պի խա ղի նոր կա նոն նե րը։ Որ պես կա նոն
հե ղա փո խու թյուն նե րից հե տո ձևա վոր վում են ռեպ րե սիվ հա մա կար գեր, ո րոնք
ող ջուն վում են հան րու թյան մեծ մա սի կող մից։ 

Ոչ մի բա նա կան մարդ չի կա րող ա սել, որ նախ կին կո ռուպ ցի ո ներ նե րը պետք է
ար դա րաց վեն և խու սա փեն պատ ժից, ոչ էլ կա րող է ա սել, որ տաս նյակ տա րի -
ներ պե տու թյու նը զավ թած, հան ցա գործ սխե մա նե րի մի ջո ցով եր կի րը սնան կու -
թյան հասց րած մար դիկ պետք է հան գիստ շա րու նա կեն ի րենց կյան քը։ Հա յաս-  
տա նի ժո ղո վուր դը շատ թանկ գին է վճա րել այդ ա մե նի հա մար` հա րյուր հա -
զա րա վոր ար տա գաղ թած ներ, ա վե լի շատ` աղ քա տու թյան մեջ հայտն ված մար -
դիկ, խեղ ված ճա կա տագ րեր, մի լի ար դա վոր դո լար նե րի պե տա կան պարտք։
Այս շար քը կա րե լի է եր կար թվար կել։ Այդ ա մե նի հետ հաշտ վելն ան հնար է, սա -
կայն գո յու թյուն ու նի նաև այդ պի սի ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված ե րկր նե րի
պատ մա կան փոր ձը, ե րբ հա նուն վեհ հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րի ձևա վոր -
վում են ռեպ րե սիվ հա մա կար գեր։

 պե տա կան զանգ վա ծային հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ժա մա նակ դժ վար է ո րո շել,
թե ին չի հա մար են պատ ժում, ին չի հա մար վճա րում փոխ հա տու ցում, ին չի հա -
մար նե րում։ Ո ՞վ է ի րա կան պա տաս խա նա տուն, ի սկ ո ՞վ է հան գա մանք նե րի բե -
րու մով են թարկ վել ի րա վի ճա կին, և ո ՞վ` հա մա կերպ վել։ Նման դեպ քե րում
առա ջա նում է «ազ գային հա մա ձայ նու թյան» խն դիր։ դա դժ վա րա գույն և հա վա -
սա րակշռ ված հա մազ գային ո րո շում է պա հան ջում։ Այդ պի սի ճա նա պար հով են
ան ցել լե հաս տա նը, Հուն գա րի ան, Ար ևե լյան գեր մա նի ան, չի լին, Ար գեն տի նան:

Մե ղա վոր նե րի խում բը, ո րը պետք է պատժ վի, կա րող են լի նել հան ցա գործ հա -
մա կար գի քա ղա քա կան պա տաս խա նա տու նե րը, ծանր հան ցա գոր ծու թյուն ներ
կա տա րող նե րը, մեր դեպ քում` բա նա կում ա նօ րի նա կա նու թյուն ներ կա տա րող -
նե րը` հաշ վի առ նե լով պա տե րազ մա կան սպառ նա լի քը։ փոխ հա տու ցող նե րը
կա րող են լի նել տն տե սա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ ի րա կա նաց նող նե րը։ Կա -
րող են լի նել նաև հա տուկ պա տիժ ներ, օ րի նակ` պե տա կան պաշ տոն ներ և քա -
ղա քա կա նու թյամբ զբաղ վե լու ար գելք ներ, ո րոնք կա րող են կի րառ վել ո րոշ
մարդ կանց հան դեպ, ի սկ ո րոշ կու սակ ցու թյուն ներ` լու ծար վել։ Սա կայն այս -
տեղ ա ռա ջա նում է եր կու ա ռանց քային հարց` 

Ո՞վ է ո րո շում, թե ով և ի նչ պես պետք է պատժ վի.

Ո՞ր օ րենք նե րով են նման վճիռ նե րը կա յաց վում։

 չի կա րե լի թույլ տալ նաև, որ բռ նաճն շիչ հա մա կար գե րը գոր ծեն ը ստ հե ղա -
փո խու թյան տրա մա բա նու թյան, ո րով հետև այդ պի սի հա մա կար գեր ստեղ ծե -
լը հեշտ է, ի սկ կանգ նեց նե լը` դժ վար։ Այս ծան րա գույն խն դի րը կա րող է լուծ վել
բա ցա ռա պես ազ գային հա մա ձայ նու թյան մի ջո ցով, ի նչ պես նաև` ու ղե նիշ ունե -
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նա լով, թե ի նչ տե սակ եր կիր ե նք կա ռու ցե լու։ Այս ա ռու մով` ա ռանց « թե զիս -
նե րի» կամ հայե ցա կար գի ա ռաջ շարժ վել չի լի նի։ փոր ձեմ շատ կարճ ձևա -
կեր պել, թե ան կա խու թյան շր ջա նից սկ սած ի նչ ա ռանց քային հան րային
հա մա ձայ նու թյուն ներ են ե ղել և այդ հա մա տեքս տում ին չը կա րող է կազ մել նոր
հան րային պայ մա նագ րի է ու թյու նը։ 

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ Ա ՌԱ ջԻՆ ՍՈ ցԻ Ա լԱ ԿԱՆ պԱՅ ՄԱ ՆԱ գԻ ՐԸ 

Ա ռա ջին սո ցի ա լա կան պայ մա նա գի րը, ո րը «կնք վել» է Հա յաս տա նում, ու նե ցել
է բա վա կա նին պարզ ձևա կեր պում. « Ղա րա բա ղը մերն է»։ 1988-ին սկս ված
շարժ ման ար դյուն քում իշ խա նու թյան ե կած նոր է լի տան հան րու թյա նը ըն դա -
մե նը մեկ խոս տում էր տվել` Ար ցա խը կա զա տագր վի։ Այլ խոս տում չի ե ղել։ Ան -
գամ 1991 թ. ան կա խու թյան հան րաք վե ի ժա մա նակ դրա նա խա ձեռ նող նե րը
քա րո զար շա վի ժա մա նակ հան րու թյա նը բա ցատ րում է ին, որ ան կա խու թյան
հան րաք վեն կդյու րաց նի Ար ցա խի ա զա տագ րու թյան հար ցը։ Բուն ան կա խու -
թյան խն դի րը ստո րա դաս վում էր այդ հար ցին։ Մար դիկ հա մա ձայն վել է ին ապ -
րել վատ պայ ման նե րում, ի րենց որ դի նե րին ու ղար կել պա տե րազ մ, օ րա կան 2
ժամ հո սանք ու նե նալ, ձմ ռա նը սառ չել, սա կայն այդ « հան րային պայ մա նա գի -
րը» պետք է ան խախտ մնար։ դա գի տակց ված ը նտ րու թյուն է ր։ 

Երբ ա ռա ջին նա խա գահ լևոն Տեր-պետ րո սյա նը 1997-ին հայ տա րա րեց, որ
Ար ցա խի հար ցում պետք է զի ջում նե րի գնալ, նա կն քեց իր « քա ղա քա կան մահ -
կա նա ցուն», և նրա նա խա գա հու թյան ժա մա նա կաշր ջա նը դրա նից հե տո մի -
այն ա միս ներ տևեց։ Տեր-պետ րո սյա նը խախ տել էր հան րային պայ մա նա գի րը։
Մինչև այ սօր նման տե սա կետ ներ հայտ նող նե րը հայտն վում են քա ղա քա կան
կյան քի լու սանց քում։

ԵՐԿ ՐՈՐդ ՍՈ ցԻ Ա լԱ ԿԱՆ պԱՅ ՄԱ ՆԱ գԻՐ. ԿՐԱ ԿԵլ չԻ ԿԱ ՐԵ լԻ

1991-ից սկ սած Հա յաս տա նում բազ մա թիվ քա ղա քա կան սպա նու թյուն ներ են
տե ղի ու նե ցել, այդ թվում` ԱԺ նա խա գա հի, վար չա պե տի, գլ խա վոր դա տա խա -
զի, փոխ նա խա րար նե րի, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի։ 2008 թ., ե րբ ը նտ րու թյուն -
նե րի ար դյունք նե րը վի ճար կող բազ մա հա զա րա նոց հան րա հա վաք ներ է ին տե ղի
ու նե նում, հն չե ցին կրա կոց ներ, ո րի ար դյուն քում զոհ վեց 10 մարդ։ դա ե ղել է
2008-ի մար տի 1-ի ն։ « Մար տի 1» ար տա հայ տու թյու նը հան րային գի տակ ցու -
թյան մեջ շատ խո րը հետք թո ղեց, և այդ սպա նու թյուն նե րի բա ցա հայտ մանն
ո ւղղ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը` նա խաքն նու թյու նը, պառ լա մեն տում այդ
դեպ քե րը հե տաքն նող հա տուկ հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը, հան րային և խորհր -
դա րա նա կան լսում նե րը, այդ պես էլ չբա ցա հայ տե ցին սպա նու թյուն կա տա րող -
նե րին, կամ էլ իշ խա նու թյունն ա րեց ա մեն ի նչ, որ դրանք չբա ցա հայտ վեն։ 
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2008-ի այդ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում Սերժ Սարգ սյա նը ե կավ իշ խա նու թյան,
և նրա նա խա գա հու թյան ո ղջ ժա մա նա կաշր ջա նում հան րային հն չո ղու թյուն ստա -
ցած քա ղա քա կան սպա նու թյուն ներ չեն ե ղել, բայց ե ղել են քա ղա քա կան հա լա -
ծանք ներ։ Քա ղա քա կան սպա նու թյուն նե րը լռե լյայն դառ նում է ին տա բու, և
հի շար ժան է, որ այս տար վա իշ խա նա փո խու թյան ժա մա նակ Սերժ Սարգ սյա նի
և Նի կոլ փա շի նյա նի միջև տե ղի ու նե ցած հրա պա րա կային հան դիպ ման ժա մա -
նակ Սարգ սյա նը փա շի նյա նին սպառ նաց. «« Մար տի 1»-ը ձեզ դաս չե ղա՞վ», սա -
կայն վե րա դառ նա լով իր նս տա վայ րը, հրա ժա րա կան տվեց։

 Հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ ցու ցա րար նե րը ձեռ քե րը վեր պա հած ցու ցադ րում
է ին, որ ի րենք զին ված չեն և այդ շար ժումն ստա ցավ իր ե րկ րորդ ա նու նը` «բաց
ձեռ քե րի հե ղա փո խու թյուն»։

 Մար տի 1-ի գոր ծով վերսկս ված քն նու թյու նը կա րե լի է դի տար կել ար պես այդ
տա բո ւի ամ րապնդ ման գոր ծըն թաց։ ցույ ցե րի ժա մա նակ հան րու թյա նը գն դա -
կա հա րե լը այլևս ան թույ լատ րե լի է ր։ « Տա բուն»` քա ղա քա կան պայ քա րի ժա մա -
նակ կրա կել չի կա րե լի, պետք է հաս տատ վի նաև դա տա վա րա կան պրո ցե սի
մի ջո ցով։ Թե որ քա նով ար դյու նա վետ կլի նի այդ վերսկս ված քն նու թյու նը, ցույց
կտա ժա մա նա կը, սա կայն քա ղա քա կան պայ քա րում ու ժի կի րա ռու մից հրա ժար -
վե լու ար գել քը կար ևո րա գույն հան րային պայ մա նա վոր վա ծու թյան կա րող է
հան գեց նել։ 

Կ լԻ ՆԻ՞ Ա ՐդՅՈՔ ԵՐ ՐՈՐդ ՍՈ ցԻ Ա լԱ ԿԱՆ պԱՅ ՄԱ ՆԱ գԻ ՐԸ

 Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած հե ղա փո խու թյան եր րորդ հա րա ճուն պա հան ջը
սե փա կա նու թյան լե գի տի մու թյան հարցն է։ խոս քը ոչ թե օ րի նա կա նու թյան, այլ
հենց լե գի տի մու թյան մա սին է, այ սինքն` հան րու թյան վե րա բեր մուն քի մա սին է։ 

1991-ից հե տո տե ղի « կա պի տա լի նախ նա կան կու տակ ման» վայ րե նի ըն թաց քը
լուրջ հան րային խնդ րի է վե րած վել։ Հա յաս տա նում կո ռուպ ցի ան, ար հես տա կան
մե նաշ նորհ նե րը, պե տա կան ու նեց ված քի ա նօ րի նա կան սե փա կա նաշ նոր հու մը,
պե տա կան բյու ջե ի հան դեպ թույլ վե րահս կո ղու թյու նը հան րու թյան մեջ` մի մյանց
նկատ մամբ ան վս տա հու թյան մթ նո լոր տի պատ ճառ է դար ձել։ Մոտ մեկ մի լի ոն
բնակ չու թյուն սո ցի ա լա կան պատ ճառ նե րով լքել է եր կի րը, բնակ չու թյան մոտ 50
տո կո սը աղ քա տու թյան եզ րը հա տել է, պե տա կան պարտ քը 7 մի լի արդ դո լա րի
շեմն ան ցել է, սա կայն Հա յաս տա նում կա րե լի է տես նել բազ մա թիվ գեր թան կար -
ժեք դղյակ ներ, ո րոնց զգա լի մա սը պատ կա նում է նախ կին իշ խա նու թյուն նե րի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Կա հան րային պա հանջ պատ ժել և բռ նագ րա վել այդ
«ա նօ րի նա կան» ու նեց ված քը։ Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը լուրջ խնդ րի ա ռջև է
հայտն վել, ոչ ոք վս տահ չէ, թե ա րդյոք մի օր « հե ղա փո խա կան» զանգ վա ծը,
տես նե լով ներ կայիս իշ խա նու թյուն նե րի մեղմ պահ ված քը, չի փոր ձի ի նք նու րույն
վե րա կանգ նել «ար դա րու թյու նը»։ 

129|

Հ
ա

Յ
ա

Ս
Տ

ա
ն

 2
0

18
|

Æð
àÔ

àô
ÂÚ

àô
Ü
Ü
ºð

 º
ì 

Ðº
è²

Ü
Î²

ðÜ
ºð

128



Բ նա կան է, որ չի կա րող զար գա նալ այն եր կի րը, որ տեղ չի գոր ծում սե փա կա -
նու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյան սկզ բուն քը, ո րը պաշտ պան ված է ոչ մի այն օ րեն -
քով, այլև ճա նաչ վում է հան րու թյան կող մից։

 Սա է այն գլ խա վոր խն դիր նե րից մե կը, ո րը պետք է լու ծի ներ կայիս իշ խա նու -
թյու նը։ Ա րդյո՞ք կկա րո ղա նա նոր կա ռա վա րու թյու նը լու ծել այդ հար ցը և
«կն քել» մի նոր հան րային պայ մա նա գիր, բաց հարց է ։ 
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132

վԱՀ ՐԱՄ 
ՍՈ ՂՈ ՄՈ ՆՅԱՆ

 ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԵ ՂԱ փՈ խՈՒ ԹՅԱՆ
Օ ՐԱ ԿԱՐ գԸ



 ա յաս տա նում 2018 թ. ապ րիլ-մայի սյան հե ղա փո խա կան շարժ ման օ րա կար գը,
տի րա պե տող գա ղա փա րա բա նու թյունն ու դիս կուրս նե րը հաս կա նա լու հա մար
կար ևոր է թերևս ու սու նա սի րել այդ շարժ ման ա կունք նե րը։ Այդ օ րա կար գի մա -
սին խո սե լիս մի կող մից` պետք է պար զել, թե ով քեր են ե ղել այս ի րա դար ձու -
թյան գլ խա վոր գոր ծորդ ներն ու սո ցի ա լա կան ու ժե րը, մյուս կող մից` ոչ պա կաս
կար ևոր են այն գա ղա փա րա բա նու թյու նը, պա տում նե րը, դիս կուրս ներն ու լե զուն,
ո րոնք օգ տա գործ վում են հին ու նոր քա ղա քա կան ու ժե րի կող մից։ Նի կոլ փա -
շի նյա նը բազ միցս հայ տա րա րել է, որ ե րկ րոր դա կան է հա մա րում քա ղա քա կան
գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը և կենտ րո նա նում է մար տահ րա վեր նե րի` կո ռուպ -
ցի այի վե րաց ման, ի րա վա կան պե տու թյան կա յաց ման և շու կա յա կան ա զատ
մր ցակ ցու թյան ա պա հով ման վրա։ Սկզբ նա կան փու լում այս գա ղա փա րա խո -
սա կան չե զո քու թյան նպաս տա վոր լի նելն, այ դու հան դերձ, ա պա գա յում կա րող է
մի շարք վտանգ ներ ա ռաջ բե րել։1

Ո՞ՐՆ Է ՀԵ ՂԱ փՈ խԱ ԿԱՆ Օ ՐԱ ԿԱՐ գԻ գԱ ՂԱ փԱ ՐԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Հույն քա ղա քա գետ Նի կոս պու լան ձա սի սահ ման ման հա մա ձայն, պե տու թյու նը
հա սա րա կու թու նից ան ջատ մի բան չէ, այլ «ե ղած հա սա րա կա կան ու ժե րի հա -
րա բե րակ ցու թյան նյու թա կան խտա ցումն է»։2 Այս ա ռու մով նա խորդ` ՀՀԿ կա -
ռա վա րու թյուն նե րը կա րո ղա ցել է ին ստեղ ծել տի րա պե տող ա վան դա կան
պրակ տի կա նե րի և լեզ վի վրա հեն ված և ար դյու նա վետ կեր պով տե ղայ նաց ված
մի կուռ հա մա կարգ։

Այն ու ներ եր կու հե նա րան. մե կը նե ո լի բե րալ գիծն է ր` մի ջազ գային կա ռույց նե րի
հա մար, ի սկ մյու սը` ազ գայ նա կա նը, ռազ մա հայ րե նա սի րա կա նը` ստո րա կա խա -
վե րի հա մար, որ պես զի նրանք չխո չըն դո տե ին ի րենց ու նեզր կե լու քա ղա քա կան
գի ծը։ Այ սինքն, «ազգ-բա նակ»-ը որ պես տա նիք դր ված էր նե ո լի բե րալ շեն քի
վրա։ Եվ ա հա այս տա նի քը չե զո քաց նե լու դեպ քում  Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա -
նագ րին կա րող է մնալ մի այն նե ո լի բե րալ կա ռույ ցը, ո րը լայն շեր տե րի հա մար
կա րող է էլ ա վե լի թույլ լե գի տի մու թյուն ու նե նալ, ե թե չփո խա րին վի հա սա րա կա -
կան հա մե րաշ խու թյուն խթա նող մեկ այլ գա ղա փա րի, օ րի նակ, սո ցի ա լա կան
ար դա րու թյան գա ղա փա րի վրա հեն վող նոր քա ղա քա կա նու թյամբ։

Եր բեմն նախ կին նե րի բո վան դա կային ռե սուրսն օգ տա գոր ծե լու գայ թակ ղու -
թյու նը մեծ է։ Այս տեղ հատ կա պես խնդ րա հա րույց է ազ գայ նա կան դիս կուր սը,
ո րին հե ղա փո խու թյան օ րե րին հա կադր վեց քա ղա քա ցի ա կան ի նք նա կազ մա -
կերպ ման և հա մե րաշ խու թյան դիս կուր սը։ Նի կոլ փա շի նյան–ՀՀԿ ե ղած բո լոր
հրա պա րա կային հար ցու պա տաս խան նե րը հատ կա պես նպա տակ ու նե ին փա -
շի նյա նին բե րել ՀՀԿ-ա կան դիս կուր սի, լեզ վի, պրակ տի կա նե րի և հռե տո րա -
բա նու թյան դաշտ։ փա շի նյա նը ո րոշ բա ցա ռու թյուն նե րով խու սա փել է դրա նից։
ցայ տուն օ րի նակ ներ են նոր վար չա պե տի ը նտ րու թյու նից օ րեր ան ց` մայի սի
28-ին Սար դա րա պա տում տե ղի ու նե ցած տո նա կան մի ջո ցառ ման ըն թաց քում
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նախ կին նե րի կազ մա կեր պած հա մեր գի բո վան դա կու թյան և Նի կոլ փա շի նյա -
նի ե լույ թի հա կադ րու թյուն ներն ու հատ ման կե տե րը։

Հ ՆԻ Եվ ՆՈ ՐԻ ՍԿԶ ԲՈՒՆ ՔԱՅԻՆ ՏԱՐ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ո րո՞նք են հնե րի և նո րե րի միջև ե ղած գլ խա վոր տար բե րու թյուն նե րը։ Նոր կա -
ռա վա րու թյու նը ո րո շա կի թե րա հա վա տու թյուն ու նի նա խորդ նե րի ազ գայ նա կան
պա տու մի` «ազգ-բա նակ» հայե ցա կար գի նկատ մամբ։ Որ պես այդ տար բե րու -
թյուն ներն ը նդ գծե լու փորձ կա րե լի է ըն կա լել Ար մեն գրի գո րյան– վի գեն Սարգ -
սյան ե րկ խո սու թյու նը բաց նա մակ նե րի տես քով։ Բայց այս եր կու դիր քո րո շում նե րի
տար բե րու թյու նը հան գում է գլ խա վո րա պես ա զատ, ար դար ը նտ րու թյուն նե րի, կո -
ռուպ ցի այի նվա զեց ման, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և մր ցակ ցային
շու կայի ա պա հով ման հար ցե րին։

 Նոր կա ռա վա րու թյունն, ի հար կե, ձգ տում է հե ռու մնալ նա խորդ նե րի տն տե սա կան
քա ղա քա կա նու թյան շեշ տադ րում նե րից։ Այ դու հան դերձ հա վա նա կա նու թյու նը մեծ
է, որ նոր կա ռա վա րու թյա նը Հա մաշ խար հային բան կի, Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ -
նադ րա մի և մյուս դո նոր նե րի կող մից կա ռա ջարկ վեն նույն մո տե ցում նե րը, ո րոնք
կի րառ վում է ին ՀՀԿ կա ռա վա րու թյուն նե րի օ րոք։ « Նե ո լի բե րալ» կոչ վող քա ղա քա -
կա նու թյու նը վե րա բե րում է հենց այս կազ մա կեր պու թյուն նե րի թե լադ րած օ րա կար -
գին։ Այն սոսկ լի բե րալ չէ, այլ « նե ո» նա խա ծան ցի ի մաս տային նշա նա կու թյան
շնոր հիվ բնու թագ րում է մի ջազ գային կա ռույց նե րի պար տադ րած «ա պա կար գա -
վոր ման, մաս նա վո րեց ման և ա զա տա կա նաց ման» քա ղա քա կա նու թյու նը, ին չը
որոշ չա փով կա րող է հա կա սել « ներք ևից վերև» ձևա կերպ վող տե ղա կան օ րա -
կար գե րին։ դա հատ կա պես ակ նա ռու է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի և
տն տե սու թյան ա ռաջ նա հերթ ճյու ղե րի ը նտ րու թյան հար ցե րում։ Հե ղա փո խու թյանն
ա ջակ ցող քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վիստ նե րի մի ստ վար խումբ ներ կա յաց նում են
Թե ղու տի, Ա մուլ սա րի և մյուս խնդ րա հա րույց հան քային ներդ րում նե րը վի ճար կող
է կո լոգ-ակ տի վիստ նե րը, ո րոնց հա մար Հա յաս տա նի զար գաց ման տն տե սա կան
մո դելն այլ է։ Ը ստ այդմ, ե թե Հա յաս տա նում տե ղի է ու նե ցել ար ժե քային հե ղա փո -
խու թյուն, ա պա օ րեն քի գե րա կա յու թյան և տն տե սա կան ար դա րու թյան ու կա նաչ
տն տե սու թյան սկզ բունք նե րը պետք է ա ռանց խտ րա կա նու թյան գոր ծեն բո լոր
տն տե սա կան սուբյեկտ նե րի դեպ քում` թեˊ ներ քին, թեˊ օ տա րերկ րյա։

Ի ՐԱ վԱ ԿԱՆ պԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ Եվ Ի ՆՔ ՆԱ ԿԱՐ գԱ վՈՐ վՈՂ շՈՒ ԿԱ

Այն պատ կե րա ցումն, ը ստ ո րի` շատ հար ցեր լուծ վե լու են ար դեն ի սկ ի րա վա -
կան պե տու թյան հաս տատ ման և կո ռուպ ցի այի վե րաց ման պայ ման նե րում,
խիստ լա վա տե սա կան է։ Ի րա վա կան դաշ տը որ պես կա նոն ար տա ցո լում է եղած
ար տադ րա հա րա բե րու թյուն նե րի ստա տուս քվոն։ Նաև սա է պատ ճա ռը, որ ՀՀ
սահ մա նադ րու թյունն ար դեն եր կու ան գամ փո փո խու թյան է են թարկ վել` ամ -
րագր ված ի րա վունք նե րը հա մա պա տաս խա նեց նե լով տվյալ պա հի ստա տուս
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քվոյին և դրանք ի ջեց նե լով ա վե լի ցածր աս տի ճա նի։3 Աշ խար հում կան բազ մա -
թիվ ի րա վա կան պե տու թյուն ներ, ո րոն ցում սո ցի ա լա կան բևե ռա ցու մը շա րու նա -
կում է սր վել, ի սկ ի րա վա կան և ի նս տի տու ցի ո նալ կար գա վո րում նե րը չեն հան-
 գեց նում ցան կա լի ար դյուն քի։ Այդ ա ռու մով թե րի է նաև տն տե սա գետ դա րոն
Աջե մօղ լո ւի տե սու թյու նը, ո րի խորհր դատ վու թյու նից մտա դիր էր օ գտ վել նոր
կա ռա վա րու թյու նը։ Կա ռա վար ման ա պա կենտ րո նա ցումն ա ռանց հա մայնք նե -
րի հա մար ներդ րու մային ռե սուրս ներ ու նոր հա մայն քային կազ մա կերպ ման
ձևեր ստեղ ծե լու, շատ քիչ բան կտա մար զե րին։ Եվ վեր ջա պես, կր թու թյան ան -
հա վա սա րու թյունն ա մե նա մեծ մար տահ րա վեր նե րից մեկն է ։

 Կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ նոր կա ռա վա րու թյան հա մար տն տե սա կան բա րե -
փո խում նե րի ա ռա ջարկ ներ մշա կող տն տե սա գետ նե րի շր ջա նում գե րիշ խում
են 1990-ա կան նե րի ա զատ շու կայի պա տում նե րը, այն դեպ քում, ե րբ ներ կա -
յումս դրանք ամ բողջ աշ խար հում վե րա նայ վում ե ն։ պետք է հաս կա նալ, թե ին -
չու է գյու ղա ցի նե րից յու րա քան չյու րը ցան կա նում մի այ նակ հարս տա նալ և
չմի ա վոր վել իր հա մա գյու ղա ցի նե րի հետ կո լեկ տիվ տն տե սու թյան մեջ` շա րու -
նա կե լով կախ ված մնալ խո շոր սե փա կա նա տե րե րի բա րի կամ քից։ Այս ա ռու -
մով, նոր կա ռա վա րու թյու նը լի ո վին պետք է փո խի գոր ծող տն տե սա կան տրա-  
մա բա նու թյու նը։ Ո ւս տի, պարզ է դառ նում, որ գոր ծող տն տե սա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի տրա մա բա նու թյունն ու փի լի սո փա յու թյու նը վե րա նայե լու հա մար
նոր կա ռա վա րու թյու նը չի կա րող խու սա փել գո նե ո րո շա կի գա ղա փա րա խո -
սա կան հս տա կե ցում նե րից կամ լայն հա սա րա կա կան կոա լի ցի ա նե րի մա սին
քն նար կում նե րից։

 ՀԱՆ ՐԱՅԻ ՆԻ Եվ ՄԱՍ ՆԱ վՈ ՐԻ փՈխ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Նա խորդ կա ռա վա րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյամբ մաս նա վոր կա պի տալն ար -
դեն ի սկ զգա լի ո րեն ներ թա փան ցել է այն պի սի ո լորտ ներ, ի նչ պի սին են կր թու -
թյու նը, հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը, քա ղաք նե րի հան րային տա րածք նե րը,
ա ռող ջա պա հու թյու նը և այլն։ Այդ ներ թա փան ցումն ու ա ճող ազ դե ցու թյու նը պե -
տու թյան դե րի լի ա կա տար զսպ ման և բյու ջե տային խնայո ղու թյան պայ ման -
նե րում մի շարք խն դիր ներ են ստեղ ծել սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և հան րային
հա մե րաշ խու թյան հա մար։ Ա մե նաց ցուն օ րի նակ նե րից են Կր թու թյան գե րա -
զան ցու թյան ազ գային ծրա գիրն ու ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի պետ պատ վեր -
նե րի ու ա պա հո վագ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի բաշ խու մը։ Կա պի տա լի ա պա-
 կար գա վո րող ու ժը շա րու նա կե լու է գե րիշ խող լի նել, ե թե դրա կող քին չու ժե ղա -
նան աշ խա տող նե րի շա հե րը պաշտ պա նող ա րհ մի ու թյուն նե րը, ի նք նա կազ մա -
կերպ վող քա ղա քա ցի ա կան բա զի սային խմ բե րը, մաս նակ ցային խոր հուրդ նե րը
և քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյուն խթա նող նոր կր թա կան հար թակ նե րը։ Ավե -
լորդ է նշել, որ ա ռանց քա ղա քա կան ու ղեգ ծի կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյու -
նը կա րող է վե րած վել ա ռան ձին մի ջո ցա ռում նե րի շար քի, որ տեղ չի լի նի
ը նդ հան րա կան որ ևէ հայե ցա կարգ։
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 ՀԵ ՂԱ փՈ խՈՒ ԹՅԱՆ շԱՐ ԺԻչ ՍՈ ցԻ Ա լԱ ԿԱՆ ՈՒ ԺԵՐՆ ՈՒ
ՆՈՐ Օ ՐԱ ԿԱՐ գԻ գՈՐ ծՈՐդ ՆԵ ՐԸ

 Հայ կա կան հե ղա փո խու թյու նը, լի նե լով ան ցած տաս նա մյա կի (2008-2018) քա -
ղա քա ցի ա կան շարժ ման վե րել քի քա նա կա կան ու ո րա կա կան ա ճի տրա մա բա -
նա կան շա րու նա կու թյու նը, իր մեջ ար տա ցո լում է նաև դրա նում ներգ րավ ված
քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րի հա կազ դե ցու թյու նը ան ցած 30 տա րի նե րի « մաս նա -
վո րեց ման, ա զա տա կա նաց ման և ա պա կար գա վոր ման» նե ո լի բե րալ կուր սին։
Թե ղուտ, Թռչ կա նի ջր վեժ,  Մաշ տո ցի պու րակ, 100 դրամ, Բա նակն ի րա կա նում,
 դեմ եմ!, Է լեկտ րիկ Եր ևան, Հա նուն գի տու թյան զար գաց ման և այլ քա ղա քա ցի ա -
կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի օ րա կար գե րում կար միր թե լի պես ան ցնում էր սո -
ցիա  լա կան ար դա րու թյան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի գա ղա փա րը։ Թե ղու տի
դեպ քում ազ գային հարս տու թյան և բնա կան ռե սուրս նե րի ար դար տնօ րին ման,
մյուս դեպ քե րում` հան րային տա րած քի պահ պան ման, հան րային ծա ռա յու թյուն -
նե րի ար դար սա կագ նի, ե րկ րի պաշտ պա նու թյա նը տար բեր խա վե րի հա վա սար
մաս նակ ցու թյան, կեն սա թո շա կային հա մա կար գի մաս նա վո րե ցու մը թույլ չտա -
լու, հան րային ո լոր տում մաս նա վո րի ու նե ցած գեր շա հույթ ներն ար գե լե լու և հան -
րային կր թու թյան ո լոր տի կր ճա տու մը բա ցա ռե լու հար ցերն է ին։

Ով քե՞ր է ին 2018 թ. մարտ-ապ րիլ ա միս նե րի ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ
ա մե նաակ տիվ դե րա կա տա րումն ու նե ցած սո ցի ա լա կան ու ժե րը։ դրանք նախ և
ա ռաջ ու սա նող նե րի ի նք նա կազ մա կերպ ված խմ բերն է ին, ո րոնք այս շարժ ման
մշա կու թային ա ռանցքն ու ՀՀԿ-ա կան քա ղա քա կա նու թյան տու ժող ներն է ին,
որոնք այն քան էլ կաշ կանդ ված չէ ին պե տա կան ու նա հա պե տա կան լծակ նե րով։
Հե ղա փո խա կան ա լի քի մյուս կար ևոր խմ բե րը բազ մա զան քա ղա քա ցի ա կան նա -
խա ձեռ նու թյուն նե րից մնա ցած բե կոր ներն է ին, ո րոնք տար բեր թե լե րով հա ղոր -
դակ ցու թյան մեջ է ին մտել փա շի նյա նի Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր կու -
սակ ցու թյան հետ, բայց նաև ե ղել է ին ի նք նա բուխ ակ ցի ա նե րի նա խա ձեռ նող նե -
րից։ դրան ցում է ա կան տեղ է ին գրա վում տար բեր ձա խա կան, ֆե մի նիս տա կան,
սո ցի ալ-լի բե րալ ո ւղղ վա ծու թյան խմ բակ ներ, ի րա վա պաշտ պան կազ մա վո րում -
ներ և քն նա դա տա կան մտա վո րա կան ներ ու ան հատ ներ, ո րոնք, հա կադր վե լով
ա վան դա կան մշա կույ թին, փո ղո ցային ակ ցի ա նե րի ժա մա նակ բա նեց նում է ին
այն պի սի պրակ տի կա ներ, ո րոնց նպա տա կը կարծ րա տի պերն ու հի ե րար խիկ
կա ռույց նե րը կոտ րելն է ր։ Սրանք մշա կու թային հե ղա փո խու թյան ա ռա ջա մար -
տիկ ներն է ին։

Ըստ է ու թյան, Նի կոլ փա շի նյա նի և հա մա խոհ նե րի ան մնա ցորդ նվիր վա ծու թյան
հետ մի ա սին հենց վե րը նշ ված մշա կու թային բա ղադ րիչն է կար ևոր դեր խա ղա -
ցել շարժ ման սկզբ նա կան կայ ծի և բռնկ ման հա մար։ Բնա կա նա բար մո բի լի զաց -
վել է ին նաև մի ջին խա վի զգա լի հատ վածն ու հատ կա պես փոքր ու մի ջին բիզ նե սի
նե ր կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք այլևս ի վի ճա կի չէ ին աշ խա տել հին ձևով։ Բայց չմո -
ռա նանք, որ հե ղա փո խու թյու նը հնա րա վոր դարձ րին այն հա րյուր հա զա րա վոր
մարդ կանց զանգ ված նե րը, ո րոնք մար զե րից ու Եր ևա նի ար վար ձան նե րից մի ա -
ցան շարժ մա նը Սարգ սյա նի հրա ժա րա կա նից հաշ ված օ րեր ա ռաջ։ Այդ մար դիկ
աղ քա տու թյան, շա հա գործ ման ու ի րա վազրկ ման գլ խա վոր տու ժող ներն ե ն։
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 Կար ևոր է դի տար կել, թե ի նչ պես է ձևա կերպ վե լու նոր կա ռա վա րու թյան օ րա կար -
գը, որ պես զի իշ խա նու թյու նը հետ չգ լոր վի հին քա ղա քա կան կա ռույց նե րի մեջ։
չմո ռա նանք, որ տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վոր վել է տի րա պե տող գա ղա փա րա -
բա նու թյուն, ը ստ ո րի` ան հա վա սա րու թյու նը հա սա րա կու թյան ըն դու նե լի վի ճակն
է։ Հա յաս տա նում գե րիշ խող են հա մաշ խային մի տում ներն ար տա ցո լող այն պի սի
գոր ծըն թաց ներ, ի նչ պի սին են «խս տամ բե րու թյան» կամ « կոշտ խնայո ղու թյան»
պա րա դիգ մը, « նոր սահ մա նադ րա կա նու թյու նը» կամ « կար գա պա հա կան նե ո լի -
բե րա լիզ մը», ո րոն ցով նե ո լի բե րա լիզ մը պետք է ամ րագր վի սահ մա նադ րա կան
նոր մե րի մեջ:4 Մյուս կող մից` տն տե սա կան ո լոր տը ձեր բա զատ վում է քա ղա քա -
կան ո րո շում նե րի և վե րահս կո ղու թյան ազ դե ցու թյու նից, ի նչն ար տա ցոլ ված է
«հետ ժո ղովր դա վա րու թյուն» հաս կա ցու թյան մեջ, ե րբ տե ղի են ու նե նում ար դար
ը նտ րու թյուն ներ, բայց ի րա կան ժո ղովր դա վա րա կան ազ դե ցու թյուն ֆի նան սա կան
գոր ծող դե րա կա տար նե րի և շու կայի վրա գո յու թյուն չու նի։5 

գ լո բալ հա մա տեքս տում առ կա է ևս մեկ դիս կուրս` սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և
տն տե սա կան ժո ղովր դա վա րու թյան քն նա դա տա կան դիս կուր սը։ Այն ա վե լի հրա -
տապ է դառ նում ամ բողջ աշ խար հում ա վան դա կան տն տե սա գի տա կան մո տե -
ցում նե րի ճգ նա ժա մի և բո լոր (ան գամ ար դյու նա բե րա կան) ե րկր նե րում խո րա ցող
սո ցի ա լա կան բևե ռաց ման և դրա նով պա յ մա նա վոր ված ավ տո րի տար մի տում -
նե րի ա ճի հա մա տեքս տում։ դիս կուրս նե րի և պա տում նե րի փո փո խու թյու նը,
թերևս, մե ծա պես կապ ված է ներ քին և ար տա քին (ՀԲ, Ա ՄՀ, Ե ԱՏՄ և այլն) դի -
մադ րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման գոր ծըն թա ցի հետ, ո րի ար դյուն քում կա րող է
փոխ վել նախ կի նում ձևա վոր ված և ա զա տա կան ու պահ պա նո ղա կան դիս կուրս -
նե րում լե գի տի մաց ված ան հա վա սա րու թյան տի րա պե տող գա ղա փա րա բա նու -
թյու նը։ 

 ՀԵ ՂԱ փՈ խՈՒ ԹՅԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ՀԵ ՆԱ ՐԱ ՆԸ

 Նոր կա ռա վա րող ու ժի օ րա կարգն ու գա ղա փա րա կան ո ւղղ վա ծու թյու նը կախ -
ված են ձևա վոր վող նոր քա ղա քա կան հե նա րա նից։ Հե ղա փո խու թյան շար ժիչ
ու ժերն են ե ղել մի ջին խա վը, ու սա նո ղա կան, ձա խա կան և ի րա վա պաշտ պան
քա ղա քա ցի ա կան խմ բերն ու քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյամբ շր ջա նակ նե -
րը, բայց բե կում նային դեր են խա ղա ցել մար զե րի գյու ղաբ նակ աղ քա տա ցած
բնակ չու թյունն ու Եր ևա նի ար վար ձան նե րի աշ խա տա վո րա կան շեր տե րը։ վեր -
ջին ներս չու նեն քա ղա քա կան կազ մա կերպ ման կա ռույց ներ և կանգ նած են
«լյում պե նաց ման» վտան գի ա ռաջ։

« Քա ղա քա կան նոր կենտ րոն» ձևա վո րող նոր ու ժը պետք է փոր ձի կյան քի կո չել
Հայ կա կան հե ղա փո խու թյան գլ խա վոր լո զունգ նե րից մե կը` « սերն ու հա մե րաշ -
խու թյու նը»։6 Այլ կերպ` կազ մել սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և հա մե րաշ խու թյան
վրա հեն վող լայն կոա լի ցի ա, ո րը կմի ա վո րի մի ջին խա վին ու աղ քա տա ցած լայն
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զանգ ված նե րին մեկ օ րա կար գի շուրջ։ Հենց սա էլ կա րող է դառ նալ այն մի ա վո -
րող գա ղա փա րա խո սու թյու նը, ո րը թույլ կտա ռազ մա տենչ «ազգ-բա նակ»-ի և
այ լա տյա ցու թյան փո խա րեն հա մախմբ վել հան րային կյան քի կա ռուց ման դրա -
կան ար ժեք նե րի` ան հա տի ա զա տու թյան և հան րային բա րի քի ար դար տնօ րին -
ման գա ղա փար նե րի շուրջ։

Այս պես կոչ ված ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյուն ներն ի րենց ներ սում ու նե նում
են տար բեր ֆրակ ցի ա ներ, ո րոնք թեև մի ա վոր ված են հիմ նա կան գա ղա փա -
րա կան սկզ բունք նե րի շուրջ, բայց և սե փա կան կու սակ ցու թյան ներ սում ձախ և
աջ թևեր են ձևա վո րում։ շատ կար ևոր է, որ այդ թևե րը լի նեն ոչ թե ան ձե րի
շուրջ մի ա վոր ված, այլ գա ղա փա րա կան բևեռ ներ։

 Հե ղա փո խու թյան ը նդ գր կուն հե նա րանն ամ րապն դե լու լա վա գույն լու ծու մը կլի -
նի Նի կոլ փա շի նյա նի քա ղա քա կան ու ժի ներ սում քա ղա քա կան ե րեք հա ղոր դա -
կից թևե րի ձևա վո րու մը։ Այս տեղ հարկ է նշել, որ խոսքն ա մեն ևին քա ղա քա կան
ո ւղ ղու թյուն նե րի հա րա բե րա կա նաց ման և դրանց` հե տար դի ու թյա նը բնո րոշ ըն -
կալ ման մա սին չէ։ դրանք կա րող են լի նել հետ ևյալ խմ բա վո րում նե րը` լի բե րալ
թևը` կազմ ված Ե լք դա շին քի լի բե րալ և սո ցի ալ-լի բե րալ մո տե ցում ներ ու նե ցող
ան դամ նե րից, կենտ րո նա մետ թևը` կազմ ված պահ պա նո ղա կան դե մոկ րա տա -
կան ու ժե րից, ո րոնք միջ նոր դի ցան ցային դեր կա րող են ստանձ նել և կենտ րո -
նից ձախ գտն վող թևը` կազմ ված լայն զանգ ված նե րի սո ցի ա լա կան օ րա կարգն
ա ռաջ մղող և հե ղա փո խու թյան ըն թաց քում դե րա կա տա րում ու նե ցած ձա խա -
կան քա ղա քա ցի ա կան խմ բե րից։

Ա հա այս կոն ֆի գու րա ցի այով Նի կոլ փա շի նյա նի շուրջ ե րեք գա ղա փա րա կան
խմ բակ ցու թյուն նե րի մի ա վոր ման և ը նտ րու թյուն նե րի գնա լու դեպ քում նոր կա -
ռա վա րող ու ժի հա մար կա պա հով վի ա ռա վել հիմ նա վոր և եր կա րա ժամ կետ լե -
գի տի մու թյուն` ամ րապն դե լով հե ղա փո խու թյան հռ չա կած հա մե րաշ խու թյան
ո գին ու ար ժեք նե րը։ Այս տար բե րակն, ի տար բե րու թյուն հա վա տա րիմ կու սակ -
ցա կան նե րով և տեխ նոկ րատ մաս նա գետ նե րով հա մալր ման գոր ծե լաո ճի, մի
փոքր ա վե լի աշ խա տա տար և բարդ է։ դրան հա կա ռակ` շու կայի ֆե տի շաց -
ման ու սոսկ ի րա վա կան պե տու թյան ա պա հով ման նա խա պայ ման նե րի վրա
կենտ րո նա ցու մը կա րող է էլ ա վե լի սրել սո ցի ա լա կան բևե ռա ցումն ու կարճ ժա -
մա նա կում լր ջա գույն խն դիր ներ ստեղ ծել։

 վե րը նշ ված ե րեք թևե րից ա մե նադժ վա րը վեր ջին` սո ցի ա լա կան օ րա կար գով
ձա խա կան թևի կա յա ցումն է։ Նման մի քա նի փոր ձեր ձեռ նարկ վում են այս օ -
րե րին։ Սա կայն Հա յաս տա նում ձա խա կան խմ բերն ա ռանձ նա նում են տար բեր
շեշ տադ րում նե րով ու ա պա կենտ րոն գոր ծե լա կեր պով։ դրանց քա ղա քա կան
կոն սո լի դա ցի ան բա վա րար ջան քեր և քա ղա քա կան հա սու նու թյուն կպա հան -
ջի այդ ու ժե րից։ Ի հար կե պարզ չէ նաև` ա րդյո՞ք ը նտ րու թյուն նե րի գնա ցող նոր
քա ղա քա կան ու ժը պատ րաստ է իր մեջ նե րա ռե լու այս պի սի բևեռ ներ, թե
կնա խընտ րի մի ա տարր կու սակ ցու թյան ճա նա պար հը։
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ԵԶ ՐԱ ՀԱՆ գՈՒՄ

Անդ րազ գային կամ սփյուռ քի կա պի տա լի հա մար նպաս տա վոր ի րա վա կան ու
ի նս տի տու ցի ո նալ հիմք ա պա հո վե լը կա րող է խո շոր ներդ րում ներ բե րել Հա -
յաս տան, բայց ա ռանց քա ղա քա կան կուր սի փո փո խու թյան դա եր բեք չի հան -
գեց նի այն սո ցի ա լա կան բե կում նային վե րա փոխ մա նը, ին չը հռ չակ վել է որ պես
հե ղա փո խու թյան նպա տակ նե րից մե կը։ Ա վե լին, դա կա րող է նոր ան հա վա սա -
րու թյուն նե րի և կոնֆ լիկտ նե րի պատ ճառ դառ նալ։

 Մյուս կող մից` հե ղա փո խա կան շար ժումն ըն կալ վում է որ պես քա ղա քա ցի ա կան
ի նք նա կազ մա կերպ ման օ րի նակ։ Այն ու նե ցել է բա զի սային դե մոկ րա տի այի մի
շարք տար րեր` ա րագ մո բի լի զաց վող զանգ ված ներ, ի նք նա կազ մա կերպ վող
բազ մա զան խմ բեր և ո րո շում նե րի մաս նակ ցային կա յա ցում։ Սա կայն «ազ գայ -
նա կան» և « նե ո լի բե րալ» պա տում նե րը չհաղ թա հա րե լու կամ դրանք կր կին յու -
րաց նե լու դեպ քում նոր քա ղա քա կան ու ժը կա րող է կանգ նել սո ցի ա լա կան
բևե ռաց ման և ան ջր պե տի մե ծաց ման ար դյուն քում նոր սո ցի ա լա կան պայ թյու -
նի սպառ նա լի քի ա ռաջ։

Հ նե րի ան դեմ մի աս նա կա նու թյան «ազգ-բա նակ» պա րա դիգ մի հետ մր ցակ ցում
է նո րե րի քա ղա քա ցի ա կան ի նք նա կազ մա կերպ ման « սո ցի ա լա կան ար դա րու -
թյան» պա րա դիգ մը։ Սո ցի ա լա կան նոր քա ղա քա կա նու թյան օ րա կար գի կի րա -
ռա կան ձևե րից կա րող են լի նել հա մայն քային կազ մա կերպ ման նոր ձևե րի
խթա նու մը, կր թու թյան ո լոր տում սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան սկզ բուն քի ի րա -
գոր ծու մը, ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար հո րի զո նա կան հա ղոր դակ ցու թյան
և մաս նակ ցու թյան մշա կույ թի ար մա տա վո րու մը, տն տե սա կան ռե սուրս նե րի և
քա ղա քա կան իշ խա նու թյան ա պա կենտ րո նա ցու մը, ի նչ պես նաև տն տե սա կան
ժո ղովր դա վա րու թյան ու հան րային ո լոր տի վե րարժ ևո րու մը։
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ր ևէ տեքս տի մե թո դա բա նա կան դիր քա վո րու մը և ան դրա դարձ ման տե սան կյու -
նը սո վո րա բար տե սա նե լի է դառ նում վեր նագ րից նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ
վեր նա գի րը, կար ծես, ո չինչ չի վկա յում:1 Այս պի սով, վեր նա գիրն ըն դու նե լով
իբրև ու ղե ցույց` ստորև շա րադ րան քը ձևա կեր պենք վեր նագ րի բա ղադ րիչ նե -
րի հիմ նա վոր ման մի ջո ցով: 

ԻՆ չՈ՞Ւ ՀԱ ՄԵ ՐԱշ խՈՒ ԹՅՈՒՆ 

 Հա մե րաշ խու թյու նը սո ցի ո լո գի այի գի շե րային մղ ձա վանջ նե րից է. այն հղում է
սո ցի ո լո գի այի ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման սկզբ նա կան փու լին, ե րբ հա սա րա կու -
թյան հնա րա վո րու թյան փնտր տու քը ան կա յուն ու ցն ցու մա տար ի րո ղու թյուն -
նե րի ներ քո2 նախ սո ցի ո լո գի այի կն քա հայր Օ գյուստ Կոն տին,3 այ նու հետ`
սո ցի ո լո գի ա յում գրե թե ա զա տա մար տիկ4 Է միլ դյուրգ հեյ մին տա րավ դե պի հա -
սա րա կու թյան նվա զա գույն ին տեգ րա ցի այի աս տի ճա նի ան հրա ժեշ տու թյան
աք սի ո մա տիկ գա ղա փա րը:5

չ վա խե նաք,– գի տու թյան ներ քո իր քա ղա քա կա նու թյունն էր ձևա կեր պում այդ
սո ցի ո լո գի ան,– հա սա րա կու թյու նը հնա րա վոր է, ո րով հետև մենք հա մե րաշխ
ե նք, այլ կերպ ո ւղ ղա կի գո յու թյան հարց կու նե նանք։ Բո լորս։ Որ պես տե սակ։

 Հոգ ևո րա կա նի ըն տա նի քում ծն ված և հոգ ևո րա կան դառ նա լուն ը նդ դի մա ցած
դյուրգ հեյմն6 այ նո ւա մե նայ նիվ փո խա ռեց կրո նա կա նու թյու նը` պատ վան դա -
նին տեղ տա լով հա սա րա կու թյա նը և ա ստ վա ծային կամ քի փո խա րեն բա րո -
յա կա նու թյան աղ բյուր դի տե լով այն` որ պես ի նք նին իր.7 «Այն ա մե նը, ին չը
հա մե րաշ խու թյան աղ բյուր է, բա րո յա կան է, այն ա մե նը, ի նչ ստի պում է մար -
դուն հաշ վի առ նել այլ մար դու, բա րո յա կան է, ա մեն ի նչ, ին չը ստի պում է նրան
իր վար քը ի րաց նել այլ կերպ, քան մի այն սե փա կան է գոյի նկր տում ներն են,
բա րո յա կան է, և բա րո յա կա նու թյու նը նույն քան ա մուր է, որ քան ա վե լի բազ մա -
զան ու բազ մա թիվ են այդ կա պե րը»:8

 փակ ված հա մա րե լով հար ցը, որ հա սա րա կու թյան գո յու թյան դեպ քում հա մե -
րաշ խու թյան գոր ծա ռու թյու նը ի նք նըս տին քյան են թադ րե լի է, կախ ված հա սա -
րա կու թյան տի պից` դյուրգ հեյ մը հա մե րաշ խու թյան եր կու ձև էր քն նար կում:9

Հա մե րաշ խու թյան ա ռա ջին ձևը մե խա նի կա կանն է, ե րբ այն ան հատ նե րի նմա -
նու թյան հետ ևանք է. հա ման ման կեն սա կերպ, կրոն, կր թա կան մի ջա վայր կի սե -
լու ար դյունք։ Այս պա րա գա յում հա մե րաշ խու թյան բա ցա կա յու թյու նը նշա նա կում
է նաև ի նքդ քո հետ ան հա մե րաշ խու թյուն, քա նի որ բո լո րը գրե թե նույնն ե ն։ Սա
ի նք նաշ խատ հա մե րաշ խու թյուն է` մե ծա մա սամբ չգի տակց ված ու չձ ևա կերպ -
ված, բնո րոշ այս պես կոչ ված ա վան դա կան և փոքր հա սա րա կու թյուն նե րին։ Հա -
մե րաշ խու թյան ե րկ րորդ ձևը դյուրգ հեյմն օր գա նա կան է կո չում`10 գտ նե լով, որ
այն զար գա նում է ա վե լի բարդ` ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րում, ե րբ
աշ խա տան քի շա րու նա կա կան նե ղա ցող մաս նա գի տա ցու մը հա սա րա կու թյան
ան դամ նե րին ան խու սա փե լի ո րեն դարձ նում է ա վե լի ու ա վե լի տար բեր։ Այս հա -

Ո



սա րա կու թյուն նե րում է, որ ան հատ նե րը հա մե րաշ խու թյան են գա լիս փո խառն -
չու թյուն նե րի հետ ևան քում. կա մա յա կան սո ցի ա լա կան պրակ տի կան կախ ված է
մի ա ժա մա նակ մի քա նի տար բեր մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քից, հետ ևա բար
նրանց հետ հա մե րաշխ լի նե լը կեն սա կան ան հրա ժեշ տու թյուն է։  դյուրգ հեյ մի եր -
կու տար բե րա կումն էլ հա մե րաշ խու թյու նը բա ցա սա կա նից մղ ված է բա ցատ րում.
մենք հա մե րաշխ ե նք, ո րով հետև ստիպ ված ե նք հա մե րաշխ լի նել` սե փա կան
գո յու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ 

Այ դու հան դերձ` ին չո՞ւ հա մե րաշ խու թյուն։ Սրա հա մար պետք է հաս կա նալ այն
սո ցի ալ-պատ մա կան, քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը, որ հա մե րաշ խու թյունն ի բրև
ե զր դարձ նում էր շր ջա նառ վե լու են թա կա:11 Եղ բայ րու թյան հղաց քի տակ զար -
գա ցած մո տե ցու մը, որ այ նու հետ դար ձել էր քրիս տո նե ա կան քա ղա քա կա նու -
թյան գոր ծիք` ըն տա նի քի իշ խա նա կան կա ռույ ցի ան հող դող դու թյան դեմ,
հա սա րա կու թյան աշ խար հի կաց մա նը զու գըն թաց և հատ կա պես լու սա վո րա -
կա նու թյան ը նդ լայն ման հետ եղ բայ րու թյան վե րաձ ևա կեր պումն էր հա մե րաշ -
խու թյան` ի բրև հա մայն քային կա պե րի հնա րա վո րու թյուն:12 Ֆրան սի ա կան
հե ղա փո խու թյու նից հե տո հա մե րաշ խու թյան հղաց քի քա ղա քա կան կի րա ռու -
թյան նոր փուլն է ր` ի դեմս տաս նին նե րորդ դա րի ա ռա ջին կե սին մշակ ված և
ըն դուն ված նա պո լե ո նյան օ րենսգր քի և սահ մա նադ րա կան նշա նա կու թյուն
ունե ցող ի նը փաս տաթղ թե րի, ո րոնք հա մե րաշ խու թյու նը դարձ րե ցին քա ղա -
քա կան տրա մա սու թյան մաս:13 Ը նդ ո րում, հա մե րաշ խու թյու նը ներ կա յաց վում
էր ի բրև կոնկ րետ հա մայն քային պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյուն, օ րի -
նակ, դրա ան դամ նե րից մե կի կող մից պարտ քի առ կա յու թյան դեպ քում այդ
պարտ քի հա մայն քային մար ման պար տա վո րու թյուն։ 

վե րա ռե լով հա մե րաշ խու թյու նը քա ղա քա կան տրա մա սու թյու նից և այն կա ռու -
ցակ ցե լով սե փա կան գի տու թյան եզ րում` սո ցի ո լո գի ան վար վեց այն պես, ի նչ -
պես հե տո բա վա կան հա ճախ. քա ղա քա կան հն չեղ բա ռը հայե ցա կար գե լով
որ պես գի տա կան հնա րա վո րու թյուն` օր վա քա ղա քա կա նու թյու նը դարձ նել գի -
տա կան ա ռու մով հիմ նա վոր ված։ 

Ինչ-որ ա ռու մով սեր և հա մե րաշ խու թյուն հռ չա կած հե ղա փո խու թյան14 ներ քո
իմ կող մից` այս թե մային ան դրա դար ձը բո ղոք է մի կող մից առ դյուրգ հեյ մը`
սո ցի ո լո գի այի քա ղա քա կան գոր ծի քայ նաց ման ա ռա ջին քայ լե րի մա սով, որ
դար ձավ ա վան դույթ, մյուս կող մից` փորձ ը նդ դի մա նալ այդ հաս կա ցու թյան
այն քան հեշտ գի տա կա նաց մա նը` քա ղա քա կա նու թյան օ րա կար գին ան մռունչ
հետ ևե լու փոր ձա ռու թյու նից հե տո։ Հենց այս պատ ճա ռով տե սա կան իմ հե նա -
րանն էլ ոչ այլ ոք է, քան ռուս վտա րան դի աշ խար հագ րա գետ և ա նար խիստ
պյոտր Կրո պոտ կի նը:15 Կրո պոտ կի նը գրում էր, որ փո խօգ նու թյունն է զար գաց -
ման հիմ քը:16 Ե թե մարդ կու թյան պատ մու թյա նը հա յացք գցենք, ա պա ան կա -
րող կլի նենք թե րագ նա հա տել դրա դե րը։ Հա մե րաշ խու թյու նը դրա կան հիմք
ու նի. մար դիկ մի մյանց օգ նե լու և օ ժան դա կե լու բնա կան պա հանջ ու նեն, ո րի
ի րաց ման մի ջո ցով էլ զար գա նում է հա սա րա կու թյու նը նույ նիսկ այն ժա մա նակ -
նե րում, ե րբ թվում է, թե ա մեն մեկն ապ րում է իր հա մար և պե տու թյունն է, որ
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պի տի հո գա բո լո րի մա սին։ Ը նդ ո րում, Կրո պոտ կի նը պն դում էր սո ցի ա լա կան
և տն տե սա կան այն պի սի հա մա կար գե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րոնք կգոր -
ծեն կա մա վո րա կան հո րի զո նա կան ցան ցե րի հիմ քով:17

Այս մո տեց ման տար բե րու թյու նը եր ևում է, օ րի նակ, հա մե րաշ խու թյան` Սա լի
շոլ ցի դա սա կան հա մար վող այն սահ մա նու մից, ը ստ ո րի հա մե րաշ խու թյու նը
մի աս նու թյան ձև է, որ միջ նոր դի դեր է կա տա րում ան հա տի և հան րույ թի միջև`
դրա կան պար տա վո րու թյուն նե րի հանձ նա ռու թյան մի ջո ցով:18 Այս տրա մա բա -
նու թյան մեջ հա մե րաշ խու թյու նը միջ նորդ է ան հա տի և հան րույ թի միջև: դրա
մի ջո ցով է կա ռուց վում հա մա կար գը: Ի սկզ բա նե զգա յա կան հա գեց վա ծու թյուն
ու նե ցող եզ րի հայե ցա կար գու մը ձևայ նաց ման-չե զո քաց ման ո ւղ ղու թյամբ ի
ցույց է դնում հաս տատ ված սո ցի ո լո գի ա կան ա վան դույ թի ազ դե ցու թյու նը։ Էա -
կան է այն հան գա ման քը, որ կենտ րո նում հայտն վում է հա մե րաշ խու թյու նը` որ -
պես մո գա կան, բայց միև նույն ժա մա նակ ա պազ գա յա կան մի բան, որ միջ նոր-
 դում է ան հա տի և հան րույ թի հա րա բե րու թյուն նե րը։ Թվում է, թե ա մե նաէ ա կան
բա ղադ րի չը` այդ հա րա բե րու թյուն նե րը, լի նե լով ա ռանց քային, հան դես են գա -
լիս կրո ղի դե րում և մնում չբա ցա հայտ ված։ Այս է, որ Կրո պոտ կի նի մո տեց ման
մեջ շատ ա վե լի կեն դա նի ար տա ցո լում ու նի` ի բրև փո խօգ նու թյան հիմ քով կա -
մա վոր հո րի զո նա կան ցան ցե րի ստեղ ծում։ Ը նդ ո րում, Կրո պոտ կի նը փո խօգ -
նու թյու նը ան պայ ման չի զու գոր դում զգա յա կա նու թյա նը. պար տա դիր չէ սի րով
տո գոր ված լի նել առ որ ևէ մե կը` օգ նե լու հա մար։ Բնա կան պա հան ջը գոր ծա -
ռում է գրե թե բնազ դային մա կար դա կում։

 Հա մե րաշ խու թյու նը եր կու պա րա դոք սալ ա ռն չու թյուն նե րի կի զա կե տում է.

Ինչ պես հա վա սա րակշ ռել ան հա տի ա զա տու թյան պա հան ջը հան րային
հա րա բե րու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյան հետ, որ զգա լի խն դիր է դառ նում
ա զա տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան տա րած ման կոն տեքս տում և, 

Ինչ պես հնա րա վոր դարձ նել հա մե րաշ խու թյան նե րա ռա կա նու թյու նը, ե թե
հա մե րաշ խու թյան հնա րա վո րու թյու նը են թադ րում է ո րոշ խմ բե րի, ան հատ -
նե րի բա ցա ռում, ո ւմ գո յու թյունն ի սկ ա պա հո վում է հա մե րաշ խու թյան գոր -
ծա ռու թյու նը։

Ին չու սո ցի ա լա կան. հա մե րաշ խու թյան ու սում նա սի րու թյա նը նվիր ված տար -
բեր աշ խա տու թյուն նե րում կա րե լի է հան դի պել հա մե րաշ խու թյան մի շարք տե -
սակ նե րի ա ռանձ նաց ման, ո րոնց թվում սո ցի ա լա կանն ըն դա մե նը ձևե րից մեկն
է: Այս ի մաս տով կա րե լի է հի շա տա կել նույն Սա լի շոլ ցի` 2008 թվա կա նին
տպագր ված Քա ղա քա կան հա մե րաշ խու թյուն աշ խա տու թյու նը, 19 ո րում հե ղի -
նա կը տար բե րա կում է հա մե րաշ խու թյան հետ ևյալ ձևե րը.

 Մա կա բույծ հա մե րաշ խու թյուն, ո րն ան բո վան դակ է. հղում է հա մե րաշ խու թյա -
նը, սա կայն կո չերն ի րա կա նու թյան հետ ա ռնչ վա ծու թյուն չու նեն կամ
ա ռնչ վա ծու թյու նը խնդ րա հա րույց է: Սրա օգ տա գործ ման նպա տա կը զուտ
հռե տո րա բա նու թյունն է: Հայ կա կան ի րա կա նու թյու նից ցայ տուն օ րի նակ նե րը
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մի աս նու թյան շուրջ պա րերն ու ծա ռա տուն կերն են,20 տեքս տի ի մաս տով` ցե -
ղաս պա նու թյան հա րյու րա մյա տա րե լի ցի ա ռի թով մթա մած ծի ծեռ նա կա բեր -
դի ֆո նին հն չեց ված հռ չա կա գի րը:21

 Քա ղա քա ցի ա կան հա մե րաշ խու թյու նը վե րա բե րում է այն պար տա վո րու թյուն -
նե րին, որ պե տու թյու նը կամ հան րույ թը պետք է ու նե նա իր քա ղա քա ցի նե րից
յու րա քան չյու րի նկատ մամբ`22 հիմ նա կա նում նկա տի առ նե լով բա րե կե ցու թյան
պե տու թյա նը և խո ցե լի խմ բե րի հան դեպ հան րային քա ղա քա կա նու թյուն նե րը.
օ րի նակ` որ պես գոր ծիք` բա րե կե ցու թյան նվա զա գույն շե մի սահ մա նու մը, ո րի
ա պա հո վու մը քա ղա քա ցի ա կան հա մե րաշ խու թյան խն դիրն է: Սրա օ րի նակ է
Եվ րո մի ու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, որ սահ մա նում է աշ խա տող նե րի ի րա -
վունք նե րը, ա ռող ջա պա հա կան և կր թու թյան ո լոր տում ի րա վունք նե րը, սպա -
ռող նե րի ի րա վունք նե րը և այլն:23 Քա ղա քա ցի ա կան հա մե րաշ խու թյան այս
ըն կալ մամբ պար տա դիր չէ, որ այն սո ցի ա լա պես հա մե րաշխ հա սա րա կու թյան
վրա հիմն վի, սա կա րող է լի նել ա զա տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան կրող հա -
սա րա կու թյան ներ սում խո ցե լի խմ բե րի նվա զա գույն տա նե լի դրու թյան ա պա -
հով ման սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, որ ա մեն ևին պար տա դիր չէ
զու գորդ վի սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան պրակ տի կա նե րով:

 Քա ղա քա կան հա մե րաշ խու թյունն24 ա ռաջ է գա լիս ա նար դար ի րա վի ճա կում
ան հատ նե րի կող մից գի տակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ը նտ րու թյան և կո լեկ -
տիվ հա մախմբ ված գոր ծո ղու թյան դի մե լու հիմ քով: Մի աս նու թյու նը կոնկ րետ
ի րա վի ճա կի և նպա տա կի շուրջ է, ոչ թե հա ման ման ար ժե քային, ա վան դու -
թային և այլ հիմ քով: Սա ը ստ է ու թյան ճնշ ված խմ բե րի հա մե րաշ խու թյունն է
ը նդ դեմ ա նար դար ի րա վի ճա կի, ի րենց են թար կեց նող խմ բե րի: Քա ղա քա կան
հա մե րաշ խու թյու նը դի մադ րու թյան հա մե րաշ խու թյուն է, որ կա րող է վե րա ճել
հե ղա փո խու թյան, ձևա փոխ վել և փո խա կերպ վել դրա նից հե տո կամ ա ռանց
դրա: Քա ղա քա կան հա մե րաշ խու թյու նը կա րող է վե րա փոխ վել թեˊ քա ղա քա -
ցի ա կան հա մե րաշ խու թյան, ե րբ ո րոշ ո լոր տային ի րա վունք ներ վե րա նայ վում
են` ի բրև պե տու թյան լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյան, թեˊ վե րած վել սո ցի ա լա -
կան հա մե րաշ խու թյան, որ հա սա րա կու թյան ներ սում հա մե րաշ խու թյան` կա -
յուն ինս տի տու ցի ա նե րի վե րաձ ևա կերպ վե լու ճա նա պարհն է:25

Սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյունն այս տրա մա բա նու թյան մեջ սահ ման վում է
ի բրև խմ բի ներ սում ան հատ նե րի փոխ կախ վա ծու թյան չա փում` ա ռա ջին հեր -
թին նկա րագ րա կան և ե րկ րորդ հեր թին` նոր մա տիվ տե սան կյու նից, ի բրև իր
մեջ նաև ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ նե րա ռող հա մայն քային հա րա բե րու -
թյուն: Սրա են թա տե սակ է դիտ վում մշա կու թային հա մե րաշ խու թյու նը:26

Կար ծում եմ, որ այս մո տե ցումն ա ռա վե լա պես փա կում է սո ցի ա լա կան հա մե -
րաշ խու թյան ը ստ է ու թյան հաս կաց ման հնա րա վո րու թյու նը` մնա լով դյուրգ հեյ -
մյան ձևա կերպ ման տրա մա բա նու թյան մեջ։

 Սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան մա սով, ի լրումն ար դեն մեջ բեր ված Կրո պոտ -
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կի նի, կար ևոր է մարք սիս տա կան մո տեց ման շր ջա նակ նե րում Կառլ Կաուտս -
կու կող մից ձևա կերպ ված հետ ևյալ եր կու դրույթ նե րի հաշ վա ռու մը.27

 Հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քի և հա մե րաշ խու թյան միջև կա -
պի դի տար կու մը` ի բրև ա ռանց քային,

 Հա մե րաշ խու թյան դի տար կումն ի բրև քա ղա քա կան պրակ տի կա նե րի հա տուկ
ձևե րի ար դյունք: 

Այս պի սով, սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյու նը հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան
այն պի սի կա ռուց վածքն է, ո րում կա ռուց ված քաս տեղծ տար րե րը հա սա րա կու -
թյան ան դամ նե րի կող մից կա մա վոր և հո րի զո նա կան սկզ բուն քով գոր ծա ռող
սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային, կրո նա կան և այլ
ցան ցերն են, ո րոնց հա մար ա պա հով ված է ա նընդ հատ գոր ծա ռու թյունն ու
զար գա ցող վե րար տադ րու թյու նը` որ պես քա ղա քա կան պրակ տի կա նե րի հա -
տուկ ձևե րի ար դյունք: 

Ին չու օ րա կար գը. Սա թերևս ա մե նա կար ևոր հար ցե րից է. ին չո՞ւ է սո ցի ա լա -
կան հա մե րաշ խու թյան հար ցը դի տարկ վում ի բրև օ րա կար գային հարց: Այդ
օրա կար գը ձևա վոր վել է քա ղա քա կան հա մե րաշ խու թյան հիմ քով հռ չակ ված
հե ղա փո խու թյան ի րաց մամբ,28 ո րն էլ հնա րա վոր է դարձ րել խո սակ ցու թյու նը
սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան մա սին։ Ո ւս տի, կա րիք կա հաս կա նալ, թե նոր
ձևա վոր ված կա ռա վա րու թյու նը ի նչ պես է ա ռնչ վում հա մե րաշ խու թյա նը. ի նչ -
քա նով է այդ ա ռն չու թյու նը հղում մա կա բույծ հա մե րաշ խու թյա նը կամ մնում քա -
ղա քա կան հա մե րաշ խու թյան մա կար դա կում, ծածկ վում քա ղա քա ցի ա կան
հա մե րաշ խու թյամբ, և ո րն է սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան վե րած վե լու դրա
նե րու ժը:

 Կա ռա վա րու թյան ծրագ րով ա ռաջ նա հերթ է հա մար վում ար ժեք նե րի ամ րա -
գրու մը, ին չը հղում է սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան ձևա վոր ման հա վակ նու -
թյա նը:29 Օ րի նակ` թվարկ վում են մի շարք դրույթ ներ, ո րոն ցից ե րկ րորդն ու ղիղ
կեր պով հղում է հա մե րաշ խու թյա նը` 

Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան և օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րու թյան վրա
հիմն ված ազ գային մի աս նու թյու նը և քա ղա քա ցի ա կան հա մե րաշ խու թյու նը:30 

Այս դրույ թը շփո թեց նող է եր կու տար բեր հան րույթ նե րի հղ մամբ` ազ գային
մի աս նու թյան, որ ո ւղ ղոր դում է դե պի էթ նիկ հիմ քով հան րույ թը,31 և քա ղա քա -
ցի ա կան հան րույ թի, ո րը ազ գային շր ջա նա կից դուրս ի րո ղու թյուն է։ Բա ցի այդ,
ան կախ հղ վող հան րույ թի քա ղա քա ցի ա կան կամ ազ գային լի նե լուց, այդ հա -
մե րաշ խու թյու նը դր վում է մի այն ֆոր մալ ի րա վա կան պա հանջ նե րի հիմ քե րի
վրա, ին չը գոր ծու նակ սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան հա մար ոչ բա վա րար
հան գա մանք է: 

Ի րա վուն քի և օ րեն քի վրա հիմն ված ազ գային մի աս նու թյան մթ նո լոր տը դիտ -
վում է նաև ի բրև Հա յաս տա նի ար տա քին և ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հով -
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ման կար ևո րա գույն նա խա պայ ման նե րից մե կը:32 Ներ քին ան վտան գու թյանն ա -
ռնչ վող բաժ նում բեր վում են եր կու խն դիր ներ` ի րա վա պահ հա մա կար գի հան -
դեպ քա ղա քա ցի նե րի վս տա հու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը և ստ վե րային
հան րային կյան քում գե րիշ խող տե սա կի դե րում օ րի նա պաշտ, ին տե լեկ տո ւալ,
ու րիշ նե րի նկատ մամբ հար գա լից վե րա բեր մունք ու նե ցող, սե փա կան և ու րիշ նե -
րի ի րա վունք նե րը ի մա ցող և հար գող քա ղա քա ցու մտա ծե լա կեր պի ստա ցու մը։
Այս հատ վածն ամ փոփ վում է հետ ևյալ մտ քով. բռ նու թյու նից զերծ հան րու թյան
հայե ցա կար գի մի ջո ցով գնալ հան րային հա մե րաշ խու թյան ան հա մե մատ բարձր
աս տի ճա նի, բան տե րից ա զատ ար ձա կել քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ա -
ռնչ վող գոր ծե րով բան տե րում հայտն ված գոր ծիչ նե րին և հաս նել հան րային հա -
մե րաշ խու թյան ա ռա վել բարձր մա կար դա կի:33 ցա վոք, նույն նա խա դա սու թյան
մեջ ա ռա վել բարձր հան րային հա մե րաշ խու թյան մա կար դա կին հաս նե լու դրույ -
թի կրկ նու թյու նը ա վե լի պարզ չի դարձ նում դրա ի րա գործ ման ճա նա պարհն ու
մե թո դը: 

պա րա դոքս նե րից մե կի` ան հա տի ա զա տու թյան և հան րային ա ռն չու թյան հա -
վա սա րակշռ ման խնդ րի բա ցա կա յու թյունն է, որ հա մե րաշ խու թյան ան կյան
տակ կա ռա վա րու թյան տեքս տի հիմ նա կան խն դիր նե րից է։ Կա ռա վա րու թյան
ծրա գիրն ա կն հայ տո րեն են թադ րում է եր կու ա ռանց քային սուբյեկտ, ո րոն ցից
մե կը հենց կա ռա վա րու թյունն է, մյու սը` ան հա տը` ա զատ, ար ժա նա պա տիվ և
եր ջա նիկ քա ղա քա ցին։ Այս հա րա բե րու թյու նը չի են թադ րում այլ քա ղա քա կան
կո լեկ տիվ սուբյեկտ, այն մաս նա տում է հա սա րա կու թյու նը մինչև ա ռան ձին քա -
ղա քա ցու մա կար դակ` վեր ջին նե րիս հա մախմբ ման պա րա գա յում շփոթ մուն քի
մեջ ը նկ նե լով ի բրև ժո ղո վուրդ կամ ա զգ, ո րոնք չա փից դուրս ա ռաս պե լա կան
(ոչ չա փե լի) ե ն` ե րբ ևէ ի րա կան լի նե լու հա մար։ 

Ա նար դա րու թյու նից ծն ված քա ղա քա կան հա մե րաշ խու թյու նը սո ցի ա լա կան հա -
մե րաշ խու թյան վե րած վե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի այն պա րա գա յում, ե րբ այդ
ա նար դար ի րա վի ճա կի սահ մա նու մը տր ված է այն պես, որ հնա րա վոր է դարձ -
նում տար բեր խմ բե րի հան դեպ ա նար դա րու թյուն նե րի ամ րագ րու մը: Կա ռա վա -
րու թյան ծրագ րում ա նար դա րու թյան գլ խա վոր խն դիր է սահ ման վում իշ խա նու-
 թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը, ո րը տե ղի չու նե նա լով ժո ղովր դի ա զատ կա -
մար տա հայտ ման պայ ման նե րում` ա ռաջ է բե րել ան վս տա հու թյուն և այլ` հան -
րային հա մե րաշ խու թյան աս տի ճա նը է ա կա նո րեն նվա զեց նող հան գա մանք ներ:34

Սա կայն այդ սահ մա նու մը պետք է նե րա ռի բո լոր այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք
վե րա բե րում են տար բեր խմ բե րի հան դեպ ա նար դա րու թյուն նե րին, ի նչ պես` կա -
նայք, ազ գային և այլ փոք րա մաս նու թյուն նե րը, սո ցի ալ-տն տե սա կան բևե ռաց -
մամբ ա ռաջ ե կած տար բեր խմ բե րը: Այլ կերպ ա սած` սո ցի ա լա կան հա մե րաշ- 
խու թյան օ րա կար գը չի կա րող ձևա վոր վել ի բրև ա վե լի վս տա հե լի մե խա նիզմ -
նե րի սահ ման ման օ րա կարգ, այն պետք է ձևա վոր վի նախ և ա ռաջ ի բրև այդ նե -
րա ռա կան ար դա րու թյան գա ղա փա րա կան օ րա կարգ, ո րում մեկ օ րում` մայի սի
16-ին մի ա ժա մա նակ տար բեր խմ բե րի կող մից ըն թա ցող տաս նյա կից ա վե լի
ցույ ցե րը,35 ի նչ պի սին են` Ա րա րա տի ցե մեն տի և ոս կու գոր ծա րան նե րի, Ա գա -
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րա կի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տի և Նաի րի տի աշ խա տա կից նե րի, կա թի
ար տադ րու թյամբ զբաղ վող նե րի, տաք սիստ նե րի, ավ տո ներկ րող նե րի, Սաս նա
ծռե րի կողմ նա կից նե րի, բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում ծա -
գած խն դիր նե րով շա հագր գիռ ան ձանց, ի նչ պես նաև դպ րոց նե րի ու ման կա -
պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րի, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և թա ղա պե տա-
 րան նե րի գոր ծու նե ու թյու նից դժ գոհ քա ղա քա ցի նե րի, Սևա նում ե կե ղե ցա կան
ամա ռա նո ցի հո ղե րի պատ կա նե լու թյան դեմ բո ղո քող նե րի, զին կո մի սա րի ա տի
ծա ռայող նե րի, և այլն,36 ա ջա կից են սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյա նը և ոչ խո չ -
ըն դո տող:

Մայի սի 17-ին լևոն Տեր-պետ րո սյա նը հեր թա կան ու ղեր ձը հղեց ա պա կենտ -
րոն բո ղոք նե րի ա ռն չու թյամբ, ո րն ամ բող ջու թյամբ ար տա ցո լում է խն դի րը.

 ցան կա ցած հե ղա փո խու թյան հա մար ա մե նա կար ևոր փոր ձաշր ջա նը նրա հաղ թա -
նա կին ան մի ջա պես հա ջոր դող ժա մա նա կա մի ջոցն է: Այդ շր ջա նում է, որ, հաղ թա -
նա կից ոգ ևոր ված, մի ա ձույլ շարժ ման ակ տի վիստ ներն սկ սում են ի նք նա գոր ծու -
նե ու թյուն դրս ևո րել և փոր ձում նույն հե ղա փո խա կան մե թոդ նե րով լու ծել տա րի նե -
րով կու տակ ված բազ մա թիվ լո կալ խն դիր ներ: Ա հա այս եր ևույթն է, ո րի ա կա նա -
տեսն ե նք այ սօր: Հան րա պե տու թյան հա մա րյա ո ղջ տա րած քում տե ղի են ու նե նում,
թեև ի րենց պա հանջ նե րում մի ան գա մայն ար դա րա ցի, բայց հե ղա փո խա կան կենտ -
րո նի կող մից չկար գա վոր վող բո ղո քի ցույ ցեր… Այ սօր վա խե րը վե րա ցել են, և մար -
դիկ փոր ձում են այդ խն դիր նե րը լու ծել փա շի նյա նի կուռ, կար գա պահ, ա ռաջ նոր դի
հրա հանգ նե րը հս տա կո րեն կա տա րող շարժ ման մե թո դով: Բայց հաշ վի չի ա ռն վում
մի կար ևո րա գույն հան գա մանք. փա շի նյանն այ սօր Հա յաս տա նի վար չա պետն է, պե -
տու թյան գլու խը, ո րի կար ևո րա գույն պար տա վո րու թյու նը պե տա կան մար մին նե րի
բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան ա պա հո վումն է: Ո ւս տի, թե կուզ ան կեղծ մղում նե րով,
այդ ի նք նա գործ ցույ ցերն ու մա նա վանդ շեն քե րի գրա վում ներն ու փո ղոց նե րի փակ -
մամբ ե րթ ևե կու թյու նը խա փա նե լու դեպ քե րը, վեր ջին հաշ վով, թեև ոչ մի տում նա վոր,
ո ւղղ ված են հենց փա շի նյա նի դեմ: Բա ցառ ված չէ, սա կայն, որ շարժ ման ակ տի -
վիստ նե րի բո ղո քի ան կեղծ և ի նք նա բուխ գոր ծո ղու թյուն նե րից բա ցի, ո րոշ նման ակ -
ցի ա ներ հրահր վում են նաև նախ կին ռե ժի մի կող մից, ո րը, թեև նա հան ջել է, բայց
ա մեն ևին չի կա պի տու լաց վել: ցան կա ցած պե տու թյան կա յաց վա ծու թյան գլ խա վոր
չա փա նի շը նրա կա ռա վա րե լի ու թյունն է, պե տա կան մե քե նայի ան խա փան գոր ծու -
նե ու թյու նը: Ե թե ե րկ րի կա ռա վա րե լի ու թյու նը չա պա հով վի, ոչ մի պե տու թյուն, ան -
գամ բա րե կամ, լուրջ չի վե րա բեր վի այդ ե րկ րի իշ խա նու թյա նը: Հա յաս տա նում, ա հա,
ստեղծ ված է մի բա ցա ռիկ վի ճակ, ե րբ պե տա կան մե քե նան կա րող է ո ւղ ղա կի ջարդ -
վել, եր կի րը մատ նե լով լի ա կա տար ան կա ռա վա րե լի ու թյան:37

 Կա ռա վա րե լի ու թյու նը միշտ ու նի հա կա ռակ ե րես` խմ բային մտա ծո ղու թյան
ձևա վո րու մը, որ տեղ մտա ծելն ա մեն ևին պար տա դիր չէ ու ա մեն մե կի գոր ծը չէ:

 Հա մե րաշ խու թյան և խմ բային մտա ծո ղու թյան է ա կան տար բե րու թյու նը յու րա -
քան չյուր ան հա տի կող մից գոր ծըն թա ցի գի տակց վա ծու թյան աս տի ճանն է,
խմ բային մտա ծո ղու թյու նը հեշտ կա ռա վա րե լի ու թյան մի ջոց է. մար դիկ պետք
չէ, որ մտա ծեն, նրանց փո խա րեն կա րե լի է մտա ծել և ծրագ րա վո րել նրանց
վար քը, հա մե րաշ խու թյու նը պետք է ձևա վո րի քն նա դատ կա մա վոր հան րու -
թյուն ներ: 
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Այս մար դիկ մայի սի 16-ին փո ղոց նե րում ձևա կեր պում է ին սո ցի ա լա կան հա մե -
րաշ խու թյան այն օ րա կար գը, ո րը պետք է դառ նար այդ հա մե րաշ խու թյան ա պա -
հով ման շա րու նա կա կա նու թյան ե ղա նակ` մարդ կանց ի նք նա կազ մա կեր պումն ու
ձևա վո րու մը ի բրև շա հեր ու նե ցող խմ բեր, ի բրև սե փա կան ա նար դար ի րա վի ճա -
կի սահ ման ման և դրա դեմ պայ քա րի գի տակց ման հա սած խմ բեր: Այս ե ղա նակն
է բե րե լու սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան օ րա կար գի ի րա կան հաս տատ մա նը:
Ա պա կենտ րոն գոր ծըն թա ցը հա մե րաշ խու թյան հնա րա վո րու թյան մի ակ ձևն է`
նշ ված նե րա ռա կան ար դա րու թյան գա ղա փա րա կան շր ջա նա կում: Կա ռա վա րու -
թյու նը պետք է գտ նի տար բե րակ` լի նել ա պա կենտ րոն: Ա զատ, ար ժա նա պա տիվ
և եր ջա նիկ լի նե լու հնա րա վո րու թյու նը ստեղ ծա գոր ծու թյունն է, ին չը միշտ նշա -
նա կում է, որ կա ռա վա րու թյան դե րը չն չին է և այդ քա նով հան դերձ` հս կա յա կան`
այդ չն չի նը լի նե լու պատ րաս տա կա մու թյան մեջ: 

Սա է սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան ի րա կան օ րա կար գը:
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ետխորհրդային Հայաստանի երեք առաջնային հիմնախնդիրներից մեկը հա -
մարվում է աղքատությունը: Այն իր ձևավորման ընթացքում ունեցել է տարբեր
փու լեր: Առաջինը, որը բնորոշ էր 1991-1997 թվականներին, կարելի է անվանել
տա րերային աղքատության շրջան: Այս տարիներին հանրապետությունը
հայտ նվեց նախկին սոցիալիստական հասարակարգից կապիտալիստականի
կտրուկ անցման գործընթացում: Տեղի ունեցավ տնտեսության փլուզում,
էներգետիկ ճգնաժամ, ի հայտ եկան մեծ ծավալի գործազրկություն, հիպերին-
ֆլյացիա և մի շարք այլ ճգնաժամային երևույթներ:1 Այդ տարիներին հանրա-
պետությունը գտ նվում էր նաև պատերազմի մեջ, երկրաշարժի հետևանքները
դեռ թարմ էին և աղետի գոտին գտնվում էր ծայրահեղ անմխիթար վիճակում,
Ադրբեջանից բռ նա գաղթել էր մոտ չորս հարյուր հազար փախստական: Արդեն
1997-1998 թվա կան ներին աղքատությունը ձևավորման տարերային փուլից
սկսեց մտնել կա ռուց վածքային փուլ: Այսինքն, եթե առաջին փուլում մարդիկ
հաճախ հայտ նվում էին գոյատևման խնդրի առջև և դա կարող էր տեղի ունենալ
համարյա բոլո րի հետ, կապված երկրում տիրող ընդհանուր իրավիճակի հետ,
ապա արդեն 1997-1998 թվականներից հետո ի հայտ եկան աղքատության մեջ
շա րու նա կաբար ապրող ընտանիքներ, որոնք բնութագրվում էին որպես հասա-
րակության մեջ առավել ցածր սոցիալական կարգավիճակ ունեցողներ, և նրանք
քիչ հա վանականություն ունեին այդ իրավիճակից դուրս գալու: Հետագա
տարիների հե տա զոտությունները ցույց տվեցին, որ այդ ընտանիքներից շատե-
րը հայտնվել են երկարատև և վերարտադրվող աղքատության մեջ, որոնց մոտ
այն մի սերն դից մյուսին անցնելու հատկություն ունի: Հասարակությունում նման
իրավիճակի ձևա վորումը հանգեցրեց այն բանին, որ արդեն 2000 թվականից
սկսեց մշակվել Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր`
ԱՀՌծ,2 որը գոր ծարկվեց 2004 թվականից և նպաստեց չորս տարվա մեջ
աղքատությունը 56.1%-ից մինչև 26.5 %-ի նվազեցնելու:3 ցավոք, իրականացվող
ծրագիրը եր կա րատև ու կայուն արդյունքներ չկարողացավ ձևավորել ու 2008
թվականի վերջին սկսված համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնա-
ժամը առաջին հեր թին բացասաբար անդրադարձավ հենց աղքատության
ցուցանիշների վրա: Ընդամենը երկու տարում աղքատության ծավալները հա-
սան շուրջ 35%-ի: Հե տագա տարիներին այս խնդիրը մի տեսակ անտեսված
վիճակում էր: Այն նորից հայտ նվեց հանրային օրակարգում 2016-2017 թվա-
կաններին, երբ աղքա տու թյան շարունակաբար խորացման խնդրի շուրջ սկսե-
ցին մտահոգություններ հայտ նվել մամուլում: Ըստ պաշտոնական վիճակագրու-
թյան` մինչև 2016 թվա կա նը աղքատության ծավալները Հայաստանում ոչ միայն
չեն նվազել, այլև գե րա զանցել են 2008 թվականի տվյալները` կազմելով 29.8%:
Եվ միայն 2017-2018 թվա կաններին այն նվազեցվեց մինչև 25.0%:4 Ինչպես
վիճակագրական տվյալ նե րը, այնպես էլ իմ իրականացրած որակական հետա-
զոտության տվյալները թույլ են տալիս ասել, որ աղքատության բնութագրական
կողմերից մեկն այն է, որ այն վերարտադրվում է թեˊ համահասարակական և թե
ընտանեկան մակար դակ ներում: Այսինքն, շուրջ տաս տարում ոչ միայն հնա րա -
վոր չի եղել էականորեն կր  ճա տել աղքատությունը և այն միշտ մնացել է նույն
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մակարդակում ողջ հա սա րակության մասշտաբով, այլև հասարակությունում ի
հայտ են եկել ընտանիքներ, որոնց համար աղքատությունը դարձել է ապրե լա -
կերպ` դառնալով մի սերնդից մյու սը փոխանցվող երևույթ: վերջին տարիներին
իմ իրականացրած հետազո տությունները թույլ են տալիս ասել, որ դրա հիմնա -
կան պատճառները միայն ֆի նանսատնտեսական բնույթի չեն և համալիր բնույթ
ունեն: Իսկ նյութական աղ  քա տությունը հետևանք է շատ ընտանիքներում ձևա -
վոր ված հնարավորու թյուն ների աղքատության: Նկատենք, որ հնարա վո րու -
թյունների տեսությունը ներկայումս աղքատության հիմնախնդրի հետազո տու -
թյուններում կարևոր վող ներից է:5 Այն սերտորեն կապված է նաև կարո ղու թյուն -
ների աղքատության հիմ նա խնդ րին:6 Հնարավորությունների աղքատությունը
ուղեկցվում է բազմաթիվ զրկանք նե րով: Աղքատ ընտանիքները զրկված են որա -
կյալ կրթական, առող ջա պա  հական ծառայություններ ստանալու հնարավո րու -
թյու նից, ինչը հանգեցնում է նաև այդ ընտանիքում ապրող մարդկանց կա րո ղու- 
թյունների աղքատության: Այդ ընտանիքների երեխաները զրկված են որակյալ
կրթություն ստանալու հնա րա վորությունից և ավելի քիչ շանս ունեն բացա հայ -
տելու ու զարգացնելու իրենց ունակությունները, իսկ հետագայում այն վեր ածելու
մշակութային և սոցիալական այնպիսի կապիտալի, ինչը նրանց թույլ կտա դիր -
քա վորվել այս կամ այն մաս նա գիտական դաշտում, ձևավորել շահեկան կար -
գավիճակ ու մասնակցել փո խա նակային գործընթացներին և վերջապես այդ
ամե նի արդյունքում դուրս գալ աղքատության վիճակից: փոխանակային գործըն -
թաց ներից օտարվածությունը թույլ չի տալիս նաև ձևավորել հավելյալ արժեք և
աճողական ձևով զարգանալ: 

Աղքատության հաղթահարման ոլորտում նման անմխիթար վիճակը և դրա
ծա վալների շարունակական վերարտադրությունը հասարակական ու ընտա -
նեկան մակարդակներում առաջին հերթին պայմանավորված է պետական քա -
ղա քականության թերություններով: 

Քաղաքականության անհաջողության հիմնական պատճառը աղքատության
հիմնախնդրի շուրջ կառավարությունում առկա մեկնաբանություններն ու մոտե -
ցում ներն են: պետական քաղաքականության մեջ աղքատությունը դիտվում է
գլ խա վորապես որպես ֆինանսատնտեսական բնույթի խնդիր, նյութական կա-
 րիք ների բավարարման անկարողություն: Իսկ դրա լուծումները սահմանվում են
սոցիալական նպաստաների քաղաքականության ոլորտում: չնայած այն բանին,
որ ՀՀ կառավորությունում վերջին տարիներին շրջանառվում է բազմաչափ աղ -
քա տություն եզրը և վիճակագրական կոմիտեի վերլուծություններում արտա -
ցոլում են գտնում նաև այս տեսանկյունից խնդրի վերլուծություններ, սակայն
քա ղաքականության իրականացման ոլորտում աղքատությունը երբևիցե չի դիտ -
վել որպես բազմաբաղադրիչ երևույթ, ինչի հիմքում բացի նյութական զրկա նք -
ներից` ընկած են նաև մի շարք այլ տիպի զրկանքներ: Մասնավորապես այն- 
պի սինները, որոնք կապվում են մարդկային զարգացման ցուցիչների հետ,7

ինչպիսին են կրթության շարունակականությունն ու որակը, առողջապահական
որա կյալ ծառայությունների մատչելիությունը և կյանքի տևողությունը, կյանքի

156



որակի հետ կապված կարիքների բավարարումը, առողջ սոցիալական ու էկո լո -
գիական միջավայրը և այլն: Հարց է առաջանում` ինչո՞ւ է մեր կառավարությանը
տա րիներ շարունակ խորթ եղել բազմաչափ աղքատության մոտեցումը և ինչո՞ւ
է աղքատության հաղթահարումը կապվել սոցիալական նպաստների միջոցով
աղ քատության պաշտոնական շեմի հաղթահարման հետ: Նկատենք նաև, որ
աղ քատության հաղթահարումը նյութական աղքատության և դրա շեմի հաղ -
թահարման հետ կապելը բերել է այն վիճակին, որ իրականում ոչ թե ջանքեր են
գործադրվել աղքատության, այլ դրա ցուցանիշների հաղթահարման համար:
պար զաբանենք, թե ինչ նկատի ունենք: Աղքատության շեմը Հայաստանում
հաշ վվում է ըստ ստորև ներկայացվող չափորոշիչների: 

Աղքատ պաշտոնապես համարվում են նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս
ան ձի հաշվով ցածր է աղքատության վերին ընդհանուր գծից: Աղքատության
վե րին ընդհանուր գիծը կազմում է ամսեկան 41698 ՀՀ դրամ կամ մոտա վո -
րապես 87 ԱՄՆ դոլար: շատ աղքատ են համարվում նրանք, ում մեկ շնչի հաշ -
վով սպառումը ցածր է եղել աղքատության ստորին գծից, որը կազմում է ամ-  
սե կան 34234 ՀՀ դրամ: ծայրահեղ աղքատ կամ թերսնված են համարվում
նրանք, ում մեկ չափահաս անձի հաշվով սպառումը ցածր է աղքատության
պա րենային գծից, որը կազմում է 24109 ՀՀ դրամ:8

Երբ խոսքը գնում է աղքատության կրճատման մասին, դա նշանակում է որ
կր   ճատվել է ամսեկան 41698 դրամից ցածր եկամուտ ունեցողների թիվը:
Սակայն, ակն հայտ է, որ նշված շեմի հաղթահարումը մարդուն չի կարող թույլ տալ
ապրել ոչ աղքատ կամ համեմատաբար միջին կյանքով: Այդ գումարով հնա րա -
վոր չէ ձմ ռան ամիսներին ջեռուցել բնակարանը, օգտվել առողջապահական
անհրա ժեշտ ծառայություններից և բավարարել այլ առաջնային կարիքների
նվա զա գույ նը: վերջին հաշվով, այդ գումարով պարզապես անհնար է գոյատևել,
և մար դը կարող է մահանալ ցրտից, թերսնումից ու հիվանդություններից: Այ սին -
քն, խո սել այն մասին, որ աղքատությունը կրճատվել է ըստ աղքատության
սահման ված շեմի, չի արտացոլում իրականությունը և տարիներ շարունակ եղել
է պետա կան մակարդակով իրականացվող մանիպուլյացիա: Հասկանալի է, որ
աղ քատության կրճատման վերաբերյալ պետական վիճակագրական տվյալ նե -
րը ներկայացնում են ոչ թե աղքատության կրճատման իրական պատկերը, այլ
վե րաբերում են պետականորեն սահմանված աղքատության ցուցանիշների
կր ճատ մանը: Այսինքն, Հայաստանում աղքատության և աղքատության ցու-
ցա  նիշ ների կրճատումը դրանք նույն բանը չեն, և տարիներ շարունակ կա ռա -
վարությունը զբաղվելով աղքատության ցուցանիշների կրճատմանն ուղղված
գործու նեու թյամբ` իրականում անտեսել ու արհամարել է աղքատների հիմնախն -
դիր ներն ու կարիքները և իր գործը չի համարել աղքատների շահերն արտա ցո -
լող իրա կան քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը:

Հենվելով 20179 և 201810 թվականներին իմ իրականացրած որակական հե -
տա զոտությունների տվյալների վրա` կարող եմ ասել, որ կառավարության
կողմից աղքատների շահերի անտեսմանն ուղված նման մանիպուլյատիվ ու
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ոչ շահագրգիռ քաղաքականության հիմքում ընկած են եղել երևույթներ, որոնք
իրականում դուրս են սոցիա-տնտեսական քաղաքականություների դաշտից:
խոսքը վերաբերում է աղքատության ու անհավասարության խոսույթների հար -
թու թյանը, որոնք որոշիչ դեր են խաղում կառավարության սոցիալական ու
տն տեսական քաղաքականությունների պայմանավորման մեջ: 

Աղքատությանը վերաբերող հիմնական խոսույթները մի քանիսն են: դրանք,
մի կողմից` պայմանավորում են հասարակության մեջ աղքատների հանդեպ
վերաբերմունքի ու ընկալումների ձևավորումը, մյուս կողմից` պետական քա -
ղա քականության առանձնահատկությունները և կառավարության քաղա քա -
կանության հանդեպ հասարակության վերաբերմունքը: 

Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ աղքատության ու աղքատներին վերա -
բե րող խոսույթներում առավել տարածվածներից է այն, որ աղքատ լինելը հա -
մարվում է ամոթ: Նկատենք, որ սա միայն հայաստանյան երևույթ չէ և բնո րոշ
է նույնիսկ զարգացման ու բարեկեցության բարձր մակարդակ ունեցող հա սա -
րակություններին: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ աղքա տու թյունը
ամոթ համարելը հաճախ խոչընդոտում է աղքատության հաղթա հար մանը:11

Հատ կանշական է, որ աղքատությունը ամոթ է համարվում ինչպես աղ քատ նե -
րի, այնպես էլ ոչ աղքատների կողմից: Հետաքրքիր է, որ այս խոսույթը ձևա -
վոր վում է հարուստ վերնախավերում, որոնք լուրջ ազդեցություն ունեն կա ռա-
 վարությունների ու քաղաքականությունների մշակման գործընթացների վրա:
Հատկանշական է նաև, որ նրանց կողմից ձևավորվող այս խոսույթը տա րած -
վում և ընօրինակվում է նաև աղքատ խավերի կողմից, ինչը բացասաբար է
ազդում աղքատության հաղթահարման վրա: 

Ինչպես նշվեց, Հայաստանում աղքատությունը ամոթ համարելու մասին խո -
սույթը նույնպես բավական տարածվածներից է: Այն ձևավորում է այնպիսի
պրակտիկաներ, որոնք ազդում են աղքատության հաղթահարման քաղա քա -
կա նության վրա: Առավել տարածվածներից է աղքատության քողակումը: Հա -
ճախ այն իրականացվում է հասարակայնորեն ներկայանալի ատրիբուտները
կեղ ծելու ճանապարհով: Հետազոտության նյութերում հաճախ են հանդիպում
նկա րագրություններ, երբ աղքատները, չնայած իրենց աղքատությանը, հա -
ճախ գումար ձեռք բերելու դեպքում այն ուղղում են ոչ թե իրենց առաջնային
կա րիք ների բավարարմանը, այլ նշանային դեր ունեցող իրեր ձեռք բերելուն:
դա կարող է լինել ներկայանալի հագուստը, կահկարասին, տոնական հան դի -
սու թյուններին մասնակցությունն ու կազմակերպումը: Նման փաստեր ար ձա -
նա գրվել են նաև այլ հետազոտություններում:12 դրա պատճառով մարդիկ
իրականացնում են ոչ ռացիոնալ գործողություններ, ինչն ավելի է խորացնում
աղքատությունը: լինում են դեպքեր, երբ առաջնային նվազագույն կարիքների
բա վարարման սուր անհրաժեշտություն ունեցող ընտանիքները վարկեր են
վերցնում աղքատության քողարկման նպատակով քիչ թե շատ ներկայանալի
փա փուկ կահույք կամ մեծ էկրանով հեռուստացույց գնելու համար, քանի որ
հա րևանների ու բարեկամների կողմից աղքատ չհամարվելու համար դա հա -
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մար վում է ցուցչային: Հատկապես գյուղերում և մարզային քաղաքներում
ներկայումս շատ տարածված է աղքատ չհամարվելու համար մեծ էկրանով հե -
ռուստացույց ունենալը: Մեկ այլ նման ցուցիչ է համարվում դեռահասության
տարիքն անցած երեխաներին թանկարժեք հեռախոսներ գնելը:

Հետազոտությունները փաստում են, որ նրանք, ովքեր չեն քողարկում իրենց աղ -
քա տությունը, վտանգված են էլ ավելի աղքատանալու:13 Աղքատությունը քողար -
կե լու պատճառներից է նաև խտրական վերաբերմունքի արժանանալու և մի ջա-   
վայրի կողմից մեկուսացման ենթարկվելու վախը:14 Աղքատությունը քողարկելու
պրակտիկաները հաճախ ուղեկցվում են «քչով բավարարվելու» պրակտիկայով:
Հատկանշական է, որ այս պրակտիկայի հիմքում ընկած խոսույթը բնորոշ է ինչ -
պես աղքատներին, այնպես էլ հասարակության ոչ աղքատ խավերին: Տա րած -
ված մտայնություն կա, որ եթե մարդն աղքատ է, ապա պետք է վարժվի որոշակի
զրկանքների պայմաններում ապրելուն: Ասենք, օրինակ` անբնական է համար վում,
երբ աղքատ ընտանիքի ծնողները ձգտում են երեխային որակյալ կրթօջախ տա -
 նել, կազմակերպել նրա ժամանցը, ձգտել որակյալ սննդի ու առողջա պա հա կան
ծառա յության, հանգստի, պատշաճ կերպով բնակարանի ջեռուցման ու ընդ հան -
րապես կյանքի որակի բարձրացման: Այս առումով հատկանշական է ԱԺ նախորդ
գումարման մի շարք պատգամավորների դատողություններն այն մա սին, որ աղ -
քատները միևնույն է որակյալ ապրանքներ չեն սպառում, ուստի որակ յալ ապ րանք -
ների թանկացումը չի կարող բացասաբար ազդել աղքատ նե րի վրա: Աղքատ-  
ների հանդեպ հասարակական այս մոտեցումը ցավոք սրտի առա ջացնում է
սերնդեսերունդ աղքատության փոխանցման վտանգ, քանի որ «քչով բավա րար -
վելու» և «գոյատևման» ռազմավարությունը մարդկանց մոտ թուլաց նում են աղ -
քա տության վիճակից դուրս գալու նպատակադրումները:15 Քչով բա վարարվելու
պրակ տիկաներն ուղեկցող մեկ այլ պրակտիկա է պահանջ մունք ների ինք նակամ
սահմանափակումը: շատերի մոտ արմատավորված է այն մտածո ղու թյունը, որ
ան ձի զարգացման, ժամանցի և հարմարավետության հետ կապ ված պա հանջ -
մունքները աղքատների համար չեն և այդ մասին նույնիսկ չեն էլ մտածում:16

Աղքատությունը ամոթ համարելու խոսույթին և այն քողարկելու պրակտի կա նե -
րին զուգահեռ բավական տարածված է սեփական աղքատ վիճակի ոչ հա մար -
ժեք նկարագրությունը: Հաճախ նույնիսկ առաջնային նվազագույն կարիքների
պա հանջմունքները ոչ միարժեքորեն բավարարող ընտանիքների ներկայացու -
ցիչները իրենց վիճակը գնահատում են «միջին» կամ «նորմալ»: Առաջին հայաց -
քից անմեղ թվացող այս երևույթը, սակայն, աղքատության քաղա  քականու-
թյունների մշակման վրա խիստ բացասաբար ազդող գործոն է: Մարդիկ, ովքեր
իրականում աղքատ են, սակայն իրենց վիճակը նկարագրում են «միջին» կամ
«նորմալ», բավականաչափ քննադատական և պահանջկոտ չեն կառավա րու -
թյան հանդեպ և ցուցաբերում են առավելապես կրավորական և համա կերպ -
վողական վարքագիծ: Իսկ սա հանգեցնում է այն բանին, որ կառավարության
ծրա գրերն ավելի քիչ են ուղղվում աղքատ խավերի շահերի ապասարկմանը և
ավե լի շատ ծառայում են հարուստներին: 
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«Աղքատ լինելն ամոթ է» խոսույթը որպես կանոն ուղեկցվում է հարուստ լինելու
օրի նակելիության մասին խոսույթով: Աղքատն ալարկոտ է, հարուստն` աշ խա -
տա սեր, աղքատն անշնորհք է, հարուստը` շնորհքով, աղքատն անխելք է, հա -
րուս տը` խելքով և այլն: Հատկանշական է, որ այս արտահայտությունները տա-  
րածված են ոչ միայն հարուստների, այլև աղքատների մեջ: Այս խոսույթի
առանձ նահատկություններից է նաև այն, որ վերջինս արդարացնում է հարստա -
նա լու ցանկացած ճանապարհ, այդ թվում և աղքատներին շահագործելու, էլ ավե -
լի աղքատացնելու, կոռուպցիայի ու չարաշահումների և այլ զարտուղի և անօրի-
 նական ուղիները: Հատկանշական է, որ այս խոսույթը շատ տարածված էր հատ -
կա պես մինչև թավշյա հեղափոխությունը, երբ քաղաքական էլիտաները իրենք
հենց այդ խոսույթի կրողն ու տարածողն էին: Ներկայիս էլիտաները ակն հայ տո -
րեն դատապարտում են զարտուղի ճանապարհներով հարստանալու նախկինում
տա րածված պրակտիկաները և խոսույթը: Սակայն, հասարակության ոչ բոլոր
շերտերին է, որ այն փոխանցվել է, և հասարակության շատ միջավայրերում
դեռևս արմատավորված է ամեն գնով հարստանալու արդարացումը, դա շնորհք
անվա նելն ու հարգանքի արժանացնելը: Այս պարագայում ստացվում է այնպես,
որ չքա վոր ու աղքատ խավերը վերարտադրում են աղքատների հաշվին հարս -
տա նալու, հանրային շահը մասնավոր բարեկեցությանը ստորադասելու և ունևոր
խավերի կողմից աղքատությունը նորմալիզացնող խոսույթները: Աղքատ ու կա -
րիքավոր խավերի կողմից այս խոսույթի ընդօրինակումը և տարածումը նպաս -
տում է, որ նրանք արդարացնեն իրենց աղքատ ու կախյալ վիճակում պահելու
պրակտիկաները: Ստացվում է այնպես, որ աղքատների մի զգալի մասը, ընդօրի -
նա կելով աղքատության նորմալիզացնող խոսույթները, իրենց վիճակը «միջին»
կամ «նորմալ» բնութագրելով և խուսափելով իրենց աղքատ համարել, արդա -
րացնում է հարուստների անօրինական հարստացման և իրենց շարունակաբար
աղքատության մեջ պահելու պրակտիկաները և դրանք ծնող խոսույթները: 

Աղքատության խնդրի շուրջ տարածված մեկ այլ խոսույթ էլ, որը վերը բերված -
ների հետ խիստ փոխկապակցված է, վերաբերում է այն մտքին, որ աղքատներն
իրենք են մեղավոր իրենց աղքատության համար: Ի դեպ, այս խոսույթը տա րած -
ված էր ինչպես թավշյա հեղափոխությունից առաջ, այնպես էլ` հետո: Այն, որ
հետազոտական նյութերը թույլ են տալիս ասել, որ հաճախ աղքատ ընտա նիք -
ներից շատերի մոտ իրոք նկատելի են մտածելակերպի հետ կապված խնդիրներ,
որոնք նրանց մղում են կարճաժամկետ մտածողության և որ նրանց բնորոշ է
ապագայի հանդեպ անորոշության զգացումը, նախաձեռնողականության պակա -
սը, ուրիշից օգնություն ստանալու հակվածությունը, դժվար է ժխտել: Սակայն, դա
բա վարար պատճառ չէ աղքատներին մեղավոր համարելու սեփական աղքա տու -
թյան համար: փաստն այն է, որ մարդիկ աղքատացել են գլխավորապես հա -
րուստ ների ու խոշոր ձեռներեցների շահերը պաշտպանող կառավարության
վա  րած քաղաքականության հետևանքով: Տևականորեն աղքատության մեջ
գտ նվելը այդ խավերի մարդկանցից շատերի մոտ հանգեցրել է իրականության
ոչ համարժեք ընկալումների, գիտելիքի ու տեղեկատվության աստիճանի
անկման, ինքնուրույն նպատակներ դնելու անկարողության, պահանջմունքների
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նեղացման և վերջապես աղքատությունը ինքնուրույն հաղթահարելու անընդունա -
կության: 

Աղքատության մեջ աղքատներին մեղադրելու խնդրի վրա ուշադրություն դարձ -
նելը կարևոր է, քանի որ կարող է նպաստել աղքատության ոլորտում վարվող քա -
ղա քականությունների փոփոխմանը: Եթե մեղավոր են համարվում աղքատները,
ապա քաղաքականության հիմնական շեշտադրումը սովորաբար դրվում է գլխա -
վո րապես սոցիալական նպաստների քաղաքականության վրա: Սակայն, եթե աղ -
քատության հաղթահարման մեջ հիմնական պատասխանատուն համարվում է
կառավարությունը, այլ ոչ թե ինքն աղքատը, ապա այդ դեպքում հնա րա վո րու -
թյունն ավելի մեծ է, որ կառավարության քաղաքականության մեջ տեղի ունենան
փո փոխություններ` հօգուտ կարիքավոր և աղքատ խավերի շահերի հաշվառման:
դա կարող է հանգեցնել նույնիսկ աղքատության հաղթահարման ռազմա վա րու -
թյան արմատական փոփոխության ու մեծացնել սոցիալական քաղա քակա նո ւ -
թյան մեջ արդարության ու հավասարության գաղափարների արտացոլվածու-
թյան աստիճանը: 

Աղքատության հաղթահարման քաղաքականությունների վրա ազդող խո -
սույթ ներից է նաև անհավասարությունը բնական համարող խոսույթը: Ան հա -
վասրության մասին խոսույթը Հայաստանում ձևավորվեց ու տարածում ստա-  
ցավ հենց անկախության առաջին իսկ տարիներին: Այն ձևավորվեց որպես
իշխանական խոսույթ, ի հաստատումն այն ունեցվածքային բևեռացման, որը
ձևավորվում էր իշխանությանը մոտ կանգնած և դրանից դիստանցավորված
հասարակական շրջանակների միջև: Ի սկզբանե դա շատ խորթ էր հետսո վե -
տա կան մեր հասարակության համար, սակայն ժամանակի ընթացքում խորա -
ցավ և դարձավ առօրյա մի բան: Այս խոսույթի առանձնահատկությունը նույն- 
պես այն է, որ համարվելով բնական բան, նորմալիզացնում է ունեցվածքային
առու մով հասարակության տարբեր կարողություններ ունեցող շերտերի միջև
խո րացող բևեռացումը ու բթացնում հասարակության աղքատ խավերի զգո -
նու թյունն ու պահանջկոտությունը: Համարելով իր նկատմամբ կիրառվող
խտ րական ու անհավասար վերաբերմունքը բնական` այս խավերը ավելի
հանդուր ժող են դառնում իրենց անհավասար վիճակի հանդեպ: 

Ամփոփելով այս հոդվածը կարելի է ասել, որ հասարակության մեջ տարած -
ված աղքատության և անհավասարության վերաբերյալ խոսույթները նպաս -
տում են աղքատության ու անհավասարության նորմալիզացմանը` հենց
աղ   քատ ու կարիքավոր խավերի մեջ խորացնելով նրանց հանդուր ժո ղա կա -
նու թյան աստիճանը «հարուստամետ» կառավարության քաղաքականության
հան դեպ: Ինչ վերաբերում է թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած մեկ տար -
վան, ապա այստեղ դեռևս չի նկատվում կառավարության կողմից նպա տա -
կա դր ված քաղաքականություն` ուղղված ինչպես խոսույթների փոփո  խու-
թյանը, այնպես էլ քաղաքական պրակտիկաներին: Ավելին, նոր կառավա րու -
թյան գործունեության ընթացքում մի քանի անգամ նկատվել է աղքատներին
աղ քատության մեղավորներ համարելու խոսույթը: Կառավարության քա ղա -
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քա կանությունը նույնպես ավելի շատ հակված է սպասարկելու բիզնես շահերը,
քան սոցիալական: գլխավոր դրական փոփոխությունն այն է, որ ներկայիս
կառավարությունը քննադատական վերաբերմունք ունի ամեն գնով հարս -
տանալու և դա նորմալիզացնող դիսկուրսների հանդեպ, ինչը բազմիցս հն չեց -
վել է վարչապետի և կառավարության մի շարք այլ ներկայացուցիչների կող   մից:
Սա հուսադրող է այնքանով, որ հարստացման գործընթացները ստվե րայինից
կարող են տեղափոխվել օրինական հարաբերությունների դաշտ: դրա շնոր-
հիվ կառավարության քաղաքականությունների «հարուս տա մետ» բնույթը
կարող է դառնալ վերահսկելի, ինչն էլ իր հերթին կարող է մե ծաց նել քաղաքա-
ցիական հասարակության կողմից կառավարության քա ղա քականություննե-
րին սոցիալական բնույթ հաղորդելուն ուղղված ճնշումները: 
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1  Геворк А. Погосян, Армянское общество в трансформации (Ереван: Институт фило-
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ՀԱ ՄԱ ԶԱՍպ 
դԱ ՆԻ Ե լՅԱՆ

 ԿՈՒ ՍԱԿ ցԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ գԻ
ԿԱ ՅԱ ցՈՒ ՄԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ.
ԿՐ ԿԻՆ փՈՐ ձԵ՞ՆՔ



 ն վի ճե լի է, որ ցան կա ցած ե րկ րում ժո ղովր դա վա րու թյան հա մախմ բու մը` կոն -
սո լի դա ցի ան, պար զա պես չի կա րող տե ղի ու նե նալ ա ռանց մր ցակ ցային բազ -
մա կու սակ ցա կան հա մա կար գի կա յաց ման: խոս քը մի այն ա վան դա կան ժո  ղո -
վր դա վա րու թյուն նե րում առ կա այն պի սի հա մա կար գի մա սին չէ, ո րին բնո րոշ է
եր կու կամ ա վել թվով կու սակ ցու թյուն նե րի շա րու նա կա բար մր ցակ ցու թյու նը և
ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում հեր թա փո խով իշ խա նու թյան ստանձ նու մը:
Նման ի րա վի ճա կը հազ վա դեպ եր ևույթ է նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում
(նկա տի ու նեմ Հա րա վային, Կենտ րո նա կան և Ար ևե լյան Եվ րո պա), որ տեղ կու -
սակ ցու թյուն նե րի կազ մը պա կաս կա յուն է, ի սկ թի վը` ա վե լի մեծ, սա կայն
կր կին առ կա է ո րո շա կի խա ղի կա նոն նե րով ը նտ րա կան մր ցակ ցու թյուն, և հենց
այս մր ցակ ցու թյան ար դյուն քում է տե ղի ու նե նում իշ խա նա փո խու թյու նը: 

Հա յաս տա նում, սա կայն, կու սակ ցու թյուն նե րի միջև ը նտ րա կան մր ցակ ցու թյան
ար դյուն քում իշ խա նու թյան փո փո խու թյուն եր բեք տե ղի չի ու նե ցել: Հետ ևա բար
Հա յաս տա նի ան ցած ե րեք տաս նա մյակ նե րի պատ մու թյու նը նաև կու սակ ցա -
կան հա մա կար գի ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման և այդ նպա տա կի ձա խող ման
պատ մու թյուն է: 

Այդ պատ մու թյան սկզ բում` 1980-ա կան նե րի վեր ջին և 1990-ա կան թվա կան նե -
րի սկզբ նե րին, ե րբ տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի ա ռա ջին ա զա տա կա նա ցու մը և
հնա րա վո րու թյուն ստեղծ վեց մի ա կու սակ ցա կան հա մա կար գից ան ցում կա տա -
րել բազ մա կու սակ ցա կա նի, առ կա է ին ո րո շա կի քա ղա քա կան շր ջա նակ ներ, որ
նախ կին կու մու նիս տա կան (մի ա կու սակ ցա կան) հա մա կար գով պայ մա նա վոր -
ված մտա վա խու թյուն նե րից ել նե լով` կաս կա ծի տակ է ին դնում կու սակ ցու թյուն -
նե րի գո յու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Նման տրա մադ րու թյուն նե րը քիչ ա վե լի
ու ժեղ է ին հա սա րա կա կան ո րո շա կի շր ջա նակ նե րում` կր կին կո մու նիս տա կան
տո տա լի տար փոր ձի ի ներ ցի այից ել նե լով, ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում նաև «ազ -
գային մի աս նու թյու նը» չվ նա սե լու ոչ պա կաս տո տա լի տար հիմ նա վոր մամբ: 

Սա կայն բա րե բախ տա բար բազ մա կու սակ ցա կա նու թյու նը ոչ մի այն տեղ գտավ
Սահ մա նադ րու թյու նում, այլ նաև ի րա կա նու թյուն դար ձավ թեˊ նո րաս տեղծ կու -
սակ ցու թյուն նե րի, թեˊ Հա յաս տա նում գոր ծու նե ու թյուն (վեր)սկ սած այս պես կոչ -
ված ա վան դա կան կու սակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: Այ դու հան դերձ մե կից ա վե լի
կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը դեռ բա վա րար չէ մր ցակ ցային բազ մա -
կու սակ ցա կան հա մա կար գի, կու սակ ցու թյուն նե րի` բա վա րար ի նս տի տու ցի ո -
նա լաց ման և քա ղա քա կան հա մա կար գում նրանց հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը
ի րա կա նաց նե լու հա մար: Ի սկ այդ գոր ծա ռույթ նե րը շատ պարզ են և ար տա ցոլ -
ված են ան գամ դա սագր քե րում` հա սա րա կա կան խմ բե րի շա հե րի վեր հա նում,
ագ րե գա ցում ու հա մադ րում, այդ խմ բե րի և այ լոց շա հե րի շուրջ բա նակ ցում`
հան րային քա ղա քա կա նու թյուն կեր տե լու նպա տա կով:

Մր ցակ ցային և ոչ նո մի նալ բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գի կար ևո րու թյու նը
գի տակց վել է նաև քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում, քա նի որ կու սակ ցա կան հա -
մա կար գի ամ րապնդ ման կար ևո րու թյու նը քա ղա քա կան դիս կուր սի կենտ րո նում
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է ե ղել ա ռն վազն վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում` կար ևոր վե լով թեˊ
իշ խա նու թյան և թե ը նդ դի մու թյան կող մից: Բազ մա թիվ ֆոր մալ կար գա վո րում -
ներ են ըն դուն վել և փո փոխ վել այս ըն թաց քում: Կու սակ ցու թյուն նե րի բնույ թի
վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան տե սա կե տից դրան ցից ա մե նա կար ևո րը թերևս աս -
տի ճա նա կան, ի սկ ա ռան ձին փու լե րում` դան դա ղած, սա կայն ի վեր ջո տե ղի ու -
նե ցած ան ցումն է 1990 թ. 100 տո կոս մե ծա մաս նա կան հա մա կար գից դե պի 100
տո կոս հա մա մաս նա կան ը նտ րա կարգ: Հա մա մաս նա կա նու թյան սկզ բուն քով
ձևա վոր վող խորհր դա րա նի մա սին դրույ թը ֆիքս վեց 2015 թ. սահ մա նադ րա -
կան փո փո խու թյուն նե րով և ի րա կա նաց վեց 2017 թ. ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց -
քում` ի հար կե իմ և շա տե րի հա մոզ մամբ հա մաս նա կա նու թյան սկզ բուն քի
նեն գա փոխ մամբ: Նույն 2015 թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք
մե ծաց րե ցին օ րենս դիր մարմ նի, կու սակ ցու թյուն նե րի և խմ բակ ցու թյուն նե րի դե -
րը, է ա պես սահ մա նա փա կե ցին ոչ կու սակ ցա կան թեկ նա ծու նե րի մաս նակ ցու -
թյու նը ոչ մի այն հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րին, այլ նաև ա մե նա մեծ ե րեք
հա մայնք նե րի տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում:

 Սա կայն քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում կու սակ ցու թյուն նե րի դե րի մե ծաց ման,
դրանց ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման շուրջ կոն սեն սու սի առ կա յու թյու նը, ի նչ պես
նաև ո րոշ ֆոր մալ ի նս տի տի ուտ նե րի ներդ րու մը այդ պես էլ չեն կա րո ղա ցել մե -
ծաց նել կու սակ ցու թյուն նե րի նկատ մամբ հա սա րա կա կան վս տա հու թյան աս -
տի ճա նը. հան րային կար ծի քի հար ցում նե րը տաս նա մյակ ներ շա րու նակ
փաս տում են, որ կու սակ ցու թյուն նե րի վս տա հու թյան մա կար դա կը խիստ ցածր
է: Հա նուն ար դա րու թյան ա վե լաց նեմ, որ վս տա հու թյան այդ պա կա սը հա մա -
կար գային բնույթ է կրում և գրե թե նույն հա մա մաս նու թյամբ գոր ծում է նաև քա -
ղա քա կան այլ ի նս տի տուտ նե րի նկատ մամբ:

 վե րա դառ նամ և քիչ ա վե լի ման րա մասն փաս տե րով դիմ նա վո րեմ այն պն դու մը,
թե ե րեք տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած իշ խա նու թյան փո փո խու -
թյուն նե րից և ոչ մե կը մեծ հաշ վով տե ղի չի ու նե ցել կու սակ ցու թյուն նե րի միջև ծա -
վալ ված ը նտ րա կան մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում: 1990 թ. խորհր դա րա նա կան
ը նտ րու թյուն նե րը կա րե լի է կո չել ՀՀ հիմ նա դիր ը նտ րու թյուն ներ: դրանց ար դյուն -
քում կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը զի ջեց իր գե րիշ խող դիր քը և ի վեր ջո
հանձ նեց իշ խա նու թյու նը: Սա կայն դա տե ղի ու նե ցավ ոչ թե կու սակ ցու թյուն նե րի
միջև մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում, այլ` մեկ կու սակ ցու թյան ու թե կուզ և բա վա -
կան կազ մա կերպ ված ու քիչ թե շատ մի աս նա կան, բայց հա սա րա կա կան շար -
ժում ներ կա յաց նող ան հատ նե րի միջև մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում: Ի դեպ,
դրանք մի ակ ը նտ րու թյուն ներն է ին, որ ի րա կա նաց վե ցին բա ցա ռա պես մե ծա -
մաս նա կան ը նտ րա կար գով: Նոր իշ խող կու սակ ցու թյան կամ ա վե լի ճիշտ կու -
սակ ցու թյուն նե րի ստեղ ծումն ու կա յա ցու մը մե ծա պես տե ղի ու նե ցան ար դեն
ը նտ րու թյուն նե րից հե տո` 1990-ա կան թթ. ա ռա ջին կե սին: 

Իշ խա նու թյան փո խանց ման ե րկ րորդ դր վա գը, ո րը տե ղի ու նե ցավ 1997 թ.
վեր ջին և 1998 թ. սկզ բին, կապ ված էր ար դեն ի նս տու ցի ո նա լաց ված և իշ խող
կու սակ ցու թյան վե րած ված հա սա րա կա կան շարժ ման ա ռաջ նորդ նե րի միջև ե -
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ղած քա ղա քա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րի հետ: Այն ար տա հայտ վեց նաև կու -
սակ ցու թյուն նե րի միջև ե ղած կոա լի ցի այի հեն քի վրա ստեղծ ված պառ լա մեն -
տա կան մե ծա մաս նու թյան պա ռակտ մամբ:

դ րան հա ջոր դած տաս նա մյա կը ան կու սակ ցա կան և ի րեն կու սակ ցու թյուն նե -
րից վեր դա սող նա խա գա հի ժա մա նա կա հատ վածն էր, ո րի ըն թաց քում նա խա -
գա հի հե նա րա նը խորհր դա րա նում մե կից ա վե լի կու սակ ցու թյուն ներն է ին, ի սկ
ա ռան ձին դր վագ նե րում` նաև ան հատ նե րը: Նա խա գա հին ա ջակ ցող կու սակ -
ցու թյուն նե րի կազ մը (տար բեր հա մադ րու թյուն նե րով` ՀՀԿ, ՀՅդ, ՕԵԿ, ՄԱԿ,
ԲՀԿ), գա ղա փա րա խո սա կան հեն քի խայ տաբ ղե տու թյու նը (ազ գայ նա կա նից
մինչև ա զա տա կան, ի սկ ա ռան ձին դր վագ նե րում նաև կո մու նիստ ներ և խո շոր
կա պի տա լիստ ներ), դրանց միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևը (ա ռան ձին օ րենք -
նե րի և խն դիր նե րի շուրջ հա մա ձայ նու թյան գա լուց մինչև ֆոր մալ եր կա րա ժամ -
կետ կոա լի ցի ոն հա մա գոր ծակ ցու թյուն) շա րու նա կա բար փոխ վել են, սա կայն
կա յուն է ե ղել մեկ բան` նա խա գա հը կա րո ղա ցել է բա վա կան ա ջակ ցու թյուն ու -
նե նալ խորհր դա րա նում: Այս հան գա ման քը կար ևոր է հաշ վի առ նել, ե րբ ա վե -
լի ո ւշ կքն նար կեմ կա յուն մե ծա մաս նու թյան պա հան ջը, ո րը տեղ է գտել 2015 թ.
Սահ մա նադ րու թյու նում:

չ նա յած ան կու սակ ցա կան նա խա գա հի, նրա կա ռա վար ման տա նա մյա կը և
հատ կա պես դրա ե րկ րորդ կե սը (2003 թվա կա նից սկ սած) կու սակ ցու թյուն նե -
րի կամ ա վե լի ճիշտ` իշ խող կու սակ ցու թյուն նե րի կոն սո լի դաց ման փուլ էր, ե րբ
մի կող մից` աս տի ճա նա բար սահ մա նա փակ վեց քա ղա քա կա նա պես ազ դե ցիկ
ան կու սակ ցա կան քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան հնա րա վո րու թյու -
նը (նե րա ռյալ ֆոր մալ կար գա վո րում նե րի մի ջո ցով), մյուս կող մից` կու սակ ցա -
կան լի նե լը դար ձավ ոչ ֆոր մալ նա խա պայ ման` քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյուն
ծա վա լե լու և հատ կա պես գոր ծա դի րի մա սը լի նե լու հա մար: Սրա ար դյուն քում
ստեղծ վե ցին ի նչ պես ան հատ գոր ծիչ նե րի քա ղա քա կան հա վակ նու թյուն նե րը
ա ռաջ մղող նոր կու սակ ցու թյուն ներ (ԲՀԿ, 2004 թ.), այն պես էլ գո յու թյուն ու նե -
ցող նե րը ը նդ լայ նե ցին ի րենց կազ մը` ար դեն նշ ված ան հատ նե րի զգա լի մա սը
կու սակ ցա կա նաց նե լու մի ջո ցով (հատ կա պես ՀՀԿ-ն` մի քա նի ա լիք նե րով`
2007, 2008, 2016 և այլն): Ի լրումն, խո շոր կու սակ ցու թյուն նե րը նաև ա վե լաց -
րե ցին ի րենց ներ կա յու թյու նը տե ղե րում և բա վա կան բարդ կազ մա կերպ ված
հի ե րար խիկ կու սակ ցա կան ցանց ստեղ ծե ցին (հատ կա պես ՀՀԿ-ն)` հա ճախ
հիմն վե լով պե տա կան իշ խա նու թյան մաս լի նե լով պայ մա նա վոր ված ա ռա վե -
լու թյուն նե րի օգ տա գործ ման վրա: 

ցան կա նում եմ ը նդ գծել, որ դի տար կումս բա ցա ռա պես իշ խա նու թյան մաս
կազ մող կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին է, մինչ դեռ Հա յաս տա նի գո յու թյան ամ -
բողջ ըն թաց քում պառ լա մեն տում հայտն ված տաս նյակ ը նդ դի մա դիր կու սակ -
ցու թյուն նե րի պա րա գա յում մի ակ ը նդ հան րու թյու նը այն է ե ղել, որ վեր ջին ներս
այդ պես էլ չեն կա րո ղա ցել մեկ-եր կու ը նտ րա կան շր ջա փու լից ա վել հայտն վել
խորհր դա րա նում (օ րի նակ Ա ԺՄ, Հան րա պե տու թյուն կու սակ ցու թյուն, Ժա ռան -
գու թյուն և այլն): Ը նդ ո րում, այս դի տար կու մը ճիշտ է նաև այն կու սակ ցու թյուն -
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նե րի դեպ քում (Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյուն, ՀՀշ, ՕԵԿ), ով քեր զի ջել են
ի րենց դիր քե րը իշ խա նու թյու նում և ը նդ դի մու թյուն դառ նա լուն հա ջոր դող ը նտ -
րու թյուն նե րից հե տո նախ ու նե ցել մար գի նալ ներ կա յաց վա ծու թյուն խորհր դա -
րա նում, ի սկ ևս մեկ ը նտ րա կան շր ջա փուլ ան ց դա դա րել են քա ղա քա կան
դե րա կա տար լի նել ան գամ խորհր դա րա նից դուրս:

 վե րա դառ նանք իշ խա նու թյան փո խանց ման խնդ րին. եր րորդ և ա մե նա թարմ
դր վա գը (այն քան թարմ, որ դժ վար է ամ բո ջու թյամբ դրա ազ դե ցու թյու նը գնա -
հա տել) տե ղի ու նե ցավ 2018 թ. ապ րիլ-մայի սին, ե րբ մոտ եր կու տաս նա մյակ
ին տեն սիվ կու սակ ցա շի նու թյամբ զբաղ ված, վեր ջին մեկ տաս նա մյա կում գե ր -
իշ խող (այ սինքն` խորհր դա րա նում մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող և ը նտ րու թյուն -
նե րում մր ցակ ցու թյու նից դուրս հա մար վող) և այդ գե րիշ խող դիր քը ա մեն
տե սակ ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ ի նս տի տուտ նե րով ամ րապն դած կու սակ ցու թյու -
նը ստիպ ված ե ղավ շատ կարճ ժա մա նա կում նախ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը
զի ջել, ա պա նաև դա դա րեց մե ծա մաս նու թյուն լի նել օ րենս դի րում` չնա յած իր
ի սկ կող մից ստեղծ ված ֆոր մալ ե րաշ խիք նե րի` նույն օ րենս դի րում կա յուն մե -
ծա մաս նու թյան ե րաշ խա վոր ման սահ մա նադ րա կան պա հան ջի: Այս ան գամ ևս
իշ խա նու թյան փո խան ցու մը տե ղի ու նե ցավ ոչ թե ը նտ րու թյուն նե րի պայ ման -
նե րում, այլ հա սա րա կա կան լայն շարժ ման ճնշ ման ներ քո: Ի սկ իշ խա նու թյու -
նը ստանձ նած քա ղա քա կան մի ա վո րը` Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գի րը, մի
կու սակ ցու թյուն է, ո րը խիստ սահ մա նա փակ ներ կա յու թյուն ու ներ օ րենս դի րում,
և այն տեղ էր հայտն վել` կու սակ ցա կան դա շինք կազ մե լով եր կու այլ կու սակ -
ցու թյուն նե րի հետ: չնա յած ըն դա մե նը 3 տար վա պատ մու թյուն ու նե ցող այս
կու սակ ցու թյու նը ստեղծ ման ա ռա ջին օր վա նից նպա տակ էր դրել պատ րաստ
լի նել իշ խա նու թյու նը ստ նանձ նե լուն և մշտա պես աշ խա տել էր այդ ո ւղ ղու թյամբ
(հի շենք Քպ-ի կող մից շր ջա նառ ված «ինս տի տու ցի ո նալ ը նդ դի մու թյուն», «ստ վե -
րային կա ռա վա րու թյուն» և այլ թե զեր) թեˊ կադ րային հեն քի, թեˊ կու սակ ցա կան
են թա կա ռուց ված քի` նե րա ռյալ խորհր դա րա նա կան ներ կա յաց վա ծու թյան և մի -
գու ցե նաև ծրագ րային ա ռու մով, այն քան էլ պատ րաստ չէր իշ խա նու թյու նը
ստանձ նե լուն: Քպ ղե կա վար կազ մը ե րկ րի կա ռա վա րու մը ստանձ նե լուն զու գա -
հեռ պետք է կա րո ղա նա ա րա գո րեն վե րա փո խել նաև կու սակ ցու թյու նը: 

վե րը շա րադր ված պատ մա կան է քս կուր սի հիմ նա կան նպա տա կը Հա յաս տա -
նում կու սակ ցա կան հա մա կար գի չկա յաց վա ծու թյու նը և կու սակ ցու թյուն նե րի
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե լու դժ վա րու թյուն նե րը ցույց տալն էր:
Հոդ վա ծի բուն նպա տակ նե րից դուրս է մի շարք խիստ կար ևոր հար ցե րի
քն նար կու մը, ի նչ պի սին են կու սակ ցու թյուն նե րի ներ քին ժո ղովր դա վա րու թյան
կամ գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի հետ կապ ված առ կա խզում ներ թեˊ բնակ -
չու թյան ը նտ րա կան վար քում, թեˊ կու սակ ցու թյուն նե րի` հան րային քա ղա քա -
կա նու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում, ի նչ պես նաև կանգ չեմ առ նում ո րոշ
ա ռան ձին դեպ քե րի (օ րի նակ ՀՅդ) քն նարկ ման վրա: Այս հոդ վա ծի նպա տակ -
նե րից դուրս է նաև ոչ ֆոր մալ պրակ տի կա նե րի հան գա մա նալ ից քն նար կու մը,
քա նի որ դրանք քիչ ու սում նա սիր ված և փաս տաթղ թա վոր ված են: 
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Այս մա սում կներ կա յաց նեմ այ սօր առ կա մի շարք ֆոր մալ կար գա վո րում ներն
ու դրանց հետ կապ ված խն դիր նե րը և մի գու ցե նաև դրանց լու ծում նե րը` հույս
ու նե նա լով, որ սա ա ռիթ կհան դի սա նա ար տա հայտ ված մտ քե րի շուրջ
քն նարկ ման ծա վալ մա նը, հատ կա պես, որ 2018 թ. մայի սից հե տո գու ցե կարճ,
բայց ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վել ևս մեկ ան գամ փոր ձել նոր ո րա -
կի կու սակ ցա կան հա մա կարգ ստեղ ծել: 

գե րիշ խող կու սակ ցա կան հա մա կար գի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցը, որ հատ կա -
պես տե ղի ու նե ցավ վեր ջին տաս նա մյա կի ըն թաց քում, ի րա կա նաց վեց ոչ մի այն
ոչ ֆոր մալ մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով (օ րի նակ` պե տա կան լծակ նե րը կու սակ ցա -
կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լը), բայց նաև ֆոր մալ կար գա վո րում նե րի մի -
ջո ցով: Նման կար գա վո րում նե րով հատ կա պես հա րուստ էր 2015 թ. փո փոխ ված
Սահ մա նադ րու թյու նը և 2016 թ. ըն դուն ված Ը նտ րա կան օ րենս գիր քը:

 Նե րա ռա կան քա ղա քա կան ի նս տի տուտ ներ ու նե նա լու և հա մա մաս նա կան ը նտ -
րա կար գի տրա մա բա նու թյան ա պա հով ման տե սա կե տից խիստ խնդ րա հա րույց
է կա յուն խոհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյուն ա պա հո վե լու սահ մա նադ րա կան
պա հան ջը (ՀՀ Սա հա մադ րու թյուն, հոդ ված 89, 3-րդ մաս), և դրա հի ման վրա
Ը նտ րա կան օ րենսգր քում տեղ գտած կար գա վո րու մը (ՀՀ ԸՕ, հոդ ված 96), որով
է ա կա նո րեն հեշ տաց վում է մեկ ու ժի կող մից խորհր դա րա նում ման դատ նե րի 54
տո կոս ստա նա լը: Ի սկ ի ՞նչ մե խա նիզմ նե րով է փորձ ար վել ա պա հո վել այս ար -
դյուն քը` ե րաշ խա վո րե լով « հաղ թո ղը ստա նում է ա մեն ի նչ» տրա մա բա նու թյուն
հա մա մաս նա կան ը նտ րա կարգ ու նե ցող հա մա կար գի պայ ման նե րում: պետք է
հի շել այն փաս տը, որ ՀՀ պատ մու թյան ըն թաց քում որ ևէ կու սակ ցու թյուն չի կա -
րո ղա ցել ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյուն ա պա հո վել հա մա մաս նա կան ը նտ րու թյուն -
նե րի ըն թաց քում` նե րա ռյալ 2017 թ. ապ րի լին, ե րբ ՀՀԿ-ն ձայ նե րի ա մե նա մեծ
հա մա մաս նու թյուն է ստա ցել (մոտ 49 տո կոս): 

Եվ այս պես, ը նտ րա կան օ րենս գիր քը (ԸՕ) նա խա տե սում է, որ ե թե կու սակ ցու -
թյուն նե րից որ ևէ մե կը չի ա պա հո վում խորհր դա րա նի տե ղե րի 54 տո կո սը, ա -
պա այս պես կոչ ված բո նու սային հա մա կար գի մի ջո ցով ման դատ նե րի
ը նդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյու նը ստա ցած ու ժը ստա նում է լրա ցու ցիչ այն -
քան տեղ, որ ու նե նա 54 տո կո սը: Այն պա րա գա յում, ե րբ որ ևէ կու սակ ցու թյուն
չի կա րո ղա նում ման դատ նե րի ը նդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյու նը ստա նալ,
խորհր դա րա նում հայտն ված կու սակ ցու թյուն նե րին ըն դա մե նը 6 օր է տրա -
մադր վում` կոա լի ցի ա կազ մե լու հա մար: պարզ մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող կոա -
լի ցի ա կազ մե լու դեպ քում նույն պես կի րառ վում է բո նուս` տե ղե րի 54 տո կոս
ա պա հո վե լու հա մար: Ի սկ այն պա րա գա յում, ե թե կոա լի ցի ա չի կազմ վում, նշա -
նակ վում է հա մա պե տա կան քվե ար կու թյան ե րկ րորդ փուլ` ա ռա ջին փու լում ա -
մե նա շատ ձայն հա վա քած եր կու կու սա կցու թյուն նե րի  միջև: 

Մեկ կու սակ ցու թյան կա յուն մե ծա մաս նու թյու նը ա պա հո վե լու այս ար հես տա կան
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կար գա վոր մամբ չե զո քաց վում է այլ կու սակ ցու թյուն նե րի հետ հաշ վի նս տե լու,
դրանց հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը` բնո րոշ հա մա մաս նա -
կան ը նտ րա կար գին և դրա հետ ա սո ցաց վող կոն սեն սո ւալ կամ հա մա ձայ նո ղա -
կան քա ղա քա կան հա մա կար գե րին: Մինչ դեռ գոր ծող ԸՕ կար գա վո րու մը իր
փի լի սո փա յու թյամբ ա վե լի մոտ է մե ծա մաս նա կան հա մա կար գին` « հաղ թո ղը
ստա նում է ա մեն ի նչ» տրա մա բա նու թյա նը: Կա յուն մե ծա մաս նու թյուն ու նե նա -
լու նպա տա կա հար մա րու թյու նը շատ է քն նարկ վել սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն նե րի փու լում, և հե ղի նակ նե րը պն դում է ին, որ սա կա ռա վա րե լի ու թյան
ճգ նա ժա մից խու սա փե լու ե րաշ խիք է` հղում կա տա րե լով Ի տա լի այի օ րի նա կին:
Ու թեև Ի տա լի ան դա սագր քային օ րի նակ է գոր ծա դիր մարմ նի ան կա յու նու թյան
ա ռու մով, սա կայն այն տեղ այս հա մա կար գը այդ պես էլ չներդր վեց` սահ մա նա -
դ րա կան դա տա րա նում մաս նա կի ո րեն ոչ սա հա մանդ րա կան հա մար վե լու և
հան րաք վե ում չըն դուն վե լու պատ ճա ռով: վե րա դառ նա լով Հա յաս տան`  փաս -
տենք, որ 1990-1991 թթ., 1997-1998 թթ., 2003-2004 թթ. և մի գու ցե նաև 2018 թ.
մայիս-հու նի սի զար գա ցում նե րը ցույց տվե ցին, որ ան գամ, ե րբ գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյու նը չի ու նե ցել ֆոր մալ մե ծա մաս նու թյուն խորհր դա րա նում, կա րո ղա -
ցել է ար դյու նա վե տո րեն ան ցկաց նել իր քա ղա քա կա նու թյու նը` ա ռան ձին դեպ- 
 քե րում նաև ո րո շա կի փոխ զի ջում ներ ա նե լու ճա նա պար հով:

 Կա յուն մե ծա մաս նու թյան սահ մա նադ րա կան, բայց այս պա հի դրու թյամբ ար դեն
ի սկ չի րա կա նաց վող դրույ թի հետ կապ ված լավ նո րու թյունն այն է, որ դրա մի
մա սը` կա յուն մե ծա մաս նու թյա նը ե րկ րորդ փու լի կամ բո նուս նե րի մի ջո ցով ե րաշ -
խա վո րող կար գա վո րում նե րը, քա ղա քա կան լայն հա մա ձա նու թյան դեպ քում
(պատ գա մա վոր նե րի ձայ ներ 2/3-րդ) ևս հնա րա վոր է փո փո խել մինչև նոր ը նտ -
րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում, քա նի որ այն սահ մա նադ րու թյան 202-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին մա սով բա ցա ռա պես հան րաք վե ով փո փոխ վող կա գա վո րում նե րի թվում
չէ: Ո ւս տի, հնա րա վոր է փո փո խել ԱԺ 2/3 ձայ նե րի քվե ար կու թյան մի ջո ցով:

 Հըն թացս նշեմ, որ վե րը քն նարկ ված ու քն նա դատ ված « բո նու սային» կար գա -
վո րու մը նա խա տես ված է նաև Հա յաս տա նի ե րեք խո շո րա գույն քա ղաք նե րի ա -
վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի հա մար, ին չը նույն պես վե րա նայ ման են թա կա
կա րող է լի նել ԸՕ փո փո խու թյուն նե րում` հատ կա պես, որ այդ պա րա գա յում բո -
նուս ներ կա րող են ստա նալ ան գամ 40 տո կոս և ա վել ստա ցած ու ժե րը:
Քն նարկ ման ա ռար կա պետք է լի նի նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րում ը նտր վե լը բա ցա ռա պես կու սակ ցա կան նե րի հա մար նա խա տե սե լու
նպա տա կա հար մա րու թյու նը: 

Երկ րորդ խնդ րա հա րույց, հետ ևա բար նաև փո փոխ ման են թա կա դրույ թը այս -
պես կոչ ված « ռեյ տին գային» ը նտ րա կարգն է (ԸՕ, հոդ ված 95), ո րն ու նի
քն նարկ ման ար ժա նի եր կու կետ: Ա ռա ջին` խա ղի կա նոն նե րը այն պես են նա -
խագծ ված, որ ան հա մա մաս նո րեն նպաս տում են ա վե լի մեծ ռե սուրս ներ ու նե -
ցող կու սակ ցու թյուն նե րի ԱԺ-ո ւմ հայտն վե լուն: դրա հիմ նա կան պատ ճա ռը
նախ միև նույն կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև մր ցակ ցու թյան խրա -
խու սումն է.13 ը նտ րա կան տա րածք նե րից յու րա քան չյու րում մինչև վե ցա կան
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թեկ նա ծու ներ պայ քա րում են մի մյանց միջև: Այս պայ ման նե րում յու րա քան չյուր
քվե ի հա մար պայ քա րե լու և ա ռա վե լա գույն քվե ներ հա վա քե լու դր դա պատ ճառ -
նե րը շատ ա վե լի մեծ են, քան նախ կին մե ծա մաս նա կան ը նտ րա կար գի ժա մա -
նակ, ե րբ 41 ը նտ րա կան տա րածք նե րից յու րա քան չյու րում որ պես կա նոն
գե րիշ խող կու սակ ցու թյու նից ա ռա ջադր վում էր մեկ հիմ նա կան թեկ նա ծու: վեր -
ջի նիս ը նտր վե լու հա մար բա վա րար էր ըն դա մե նը մր ցա կից նե րից ա վե լի շատ
քվե ա պա հո վել, ի սկ հա ճախ ի րա կան մր ցա կից ներ առ կա չէ ին: 

« Ռեյ տին գային» ը նտ րա կար գի հետ կապ ված հա ջորդ խնդ րա հա րույց հան -
գա մանքն այն է, որ ներ կու սակ ցա կան մր ցակ ցու թյան ար դյուն քում ռեյ տին -
գային թեկ նա ծո ւի օգ տին ստաց ված յու րա քան չյուր քվե ի նք նա բե րա բար
լրա ցու ցիչ հաշ վարկ վում է տվյալ կու սակ ցու թյան օգ տին` ը ստ է ու թյան կրկ նա -
պատ կե լով դրա հաշ վին գրանց ված քվե նե րի թի վը: Հաշ վի առ նե լով 2017 թ.
պրակ տի կան` կա րե լի է ա սել, որ մի ստ վար ը նտ րա զանգ ված իր քա ղա քա կան
քվեն տվել է ան հատ թեկ նա ծո ւի և ոչ թե այդ թեկ նա ծո ւի հետ ևում կանգ նած
կու սակ ցու թյան ծրագ րին կամ կու սակ ցա կան ցու ցա կին` հա ճախ չգի տակ ցե -
լով ան գամ, որ իր ը նտ րա կան տա րած քում ա ռա ջադր ված ան հա տին տված
քվեն է ո րո շե լու նաև Հա յաս տա նի ղե կա վա րի հար ցը: 

վե րը նկա րագ րա ծը ցույց է տա լիս, որ « ռեյ տին գային» հա մա կար գը է ա պես հեշ -
տաց նում է ֆի նան սա կան, մարդ կային և վար չա րա րա կան լծակ ու նե ցող կու սակ -
ցու թյան/ նե րի գե րակշ ռող դիր քի ա պա հո վագ րու մը և սահ մա նա փա կում պա կաս
ռե սուրս ներ ու նե ցող կու սակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ը նտ րա կար գի
խր թին լի նե լը և քա ղա քա ցի նե րին բա վա րար մատ չե լի կեր պով չներ կա յաց նե լը
նույն պես չի նպաս տում նե րա ռա կան քա ղա քա կան հա մա կար գի կա յաց մա նը:

խնդ րա հա րույց է նաև ԸՕ հոդ ված 97-ի 1-ին մա սը, ո րը սահ մա նա փա կում է
խորհր դա րա նում հայտն ված ու ժե րի թի վը, ո րոնք կա րող են կոա լի ցի ա կազ մել:
Այս ան սո վոր սահ մա նա փա կու մը, որ որ ևէ այլ ե րկ րում առ կա չէ, կար ծում եմ, որ
նե րառ վել է ԸՕ` զուտ 2017 թ. խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ
ե ղած քա ղա քա կան/ կու սակ ցա կան նպա տա կա հար մա րու թյու նից ել նե լով: Ըն դա -
մե նը մեկ տա րի ան ց ա կն հայտ է, որ այս սահ մա նա փա կու մը հան դի սա նում է է ա -
կան ար հես տա կան խո չըն դոտ լայն կամ ազ գային հա մա ձայ նու թյան կոա լի ցի ա
և կա ռա վա րու թյուն կազ մե լու հա մար` հնա րա վո րու թյուն չտա լով հենց թե կուզ ներ -
կա յումս ստեղծ ված կամ ա պա գա այլ ներ քին կամ ար տա քին ճգ նա ժամ հաղ թա -
հա րե լու հա մար ա պա հո վել քա ղա քա կան մեծ թվով ու ժե րի հա մախմ բում: 

Ակն հայտ է, որ կոա լի ցի այի ան դմա նե րի թվի սահ մա նա փա կու մը պար զա պես դեմ
է գնում հա մա մաս նա կա նու թյան սկզ բուն քի տրա մա բա նու թյա նը և է ա պես նվա -
զեց նում է ա ռա վել նե րա ռա կան քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի հնա րա վո րու թյու նը:
Հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գը պար զա պես պա հան ջում է, որ խորհր դա րա նում
հայտն ված և հա սա րա կու թյան տար բեր հատ ված ներ հա մա մաս նո րեն ներ կա -
յաց նող ու ժե րը հա մա ձայ նու թյան գան մի մյանց միջև, ե թե ան գամ նման ու ժե րի
թի վը շատ մեծ է: 
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Ոչ մի այն ԸՕ-ն, բայց նաև կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին օ րեն քով կար գա վոր -
վող կար ևո րա գույն դրույթ է նաև կու սակ ցու թյուն նե րի և քա րո զա րա շավ նե րի
ֆի նան սա վո րու մը, ո րը նույն պես են թա կա է վե րա նայ ման: 

Ա ռա ջի նի հետ կապ ված պետք է փաս տել, որ Հա յաս տա նում այդ պես էլ չեն
ձևա վոր վել այն պի սի կու սակ ցու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են ի րենց մր ցակ ցու -
թյու նը ա պա հո վե լու հա մար բա վա րար մի ջոց ներ հա վա քագ րել` հիմն վե լով մե -
ծա թիվ հա մա կիր նե րի փոք րա քա նակ ներդ րում նե րի վրա (ան դա մավ ճար նե րի
վրա հիմն ված զանգ վա ծային կու սակ ցու թյուն ներ): Սրա հետ ևան քով լուրջ
ը նտ րա կան ար դյունք գրան ցե լու հա վակ նու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած կու սակ -
ցու թյուն ա պօ րի նի կամ կի սաօ րի նա կան ձևով օգ տա գոր ծել է կամ պե տա կան
մի ջոց նե րը, կամ էլ հեն վել է մեծ կա պի տալ ու նե ցող ան հատ նե րի մի ջոց նե րի
վրա: Սրա հետ կապ ված, կար ծում եմ, որ պետք է վե րա նայ վի կու սակ ցու թյուն -
նե րի ֆի նան սա վոր ման կար գա վո րու մը` է ա պես մե ծաց նե լով հան րային մի ջոց -
նե րով կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման հա մա մաս նու թյու նը` ը նդ ո րում
խրա խու սե լով հատ կա պես պառ լա մեն տա կան ներ կա յու թյուն կամ ա ռն վազն
նման հնա րա վո րու թյուն ու նե ցող կու սակ ցու թյուն նե րին: 

Երկ րոր դը` քա րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման ե ղած ի րա վա կան կար գա վո րում -
նե րի ու ժե ղա ցումն է և հատ կա պես դրանց պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը: Օ րի նակ`
ա մե նա վեր ջին 2017 թ. խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի քա րո զար շա վի
ըն թաց քում հրա պա րակ ված, բայց այդ պես էլ ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից
պատ շաճ չքնն ված և ըն թացք չս տա ցած փաս տե րը բա վա րար կա րող են լի -
նել ը նդ հուպ մինչև ա մե նա մեծ ար դյունք գրա նա ցած եր կու կու սակ ցու թյուն նե -
րի` քվե ար կու թյու նից ա ռաջ որ պես թեկ նա ծու գրան ցու մից զր կե լու հա մար: 

Որ պես ամ փո փում նշեմ, որ ԸՕ գո յու թյուն ու նե ցող կար գա վո րում նե րի մի մա -
սը (կա յուն մե ծա մաս նու թյուն օ րենս դիր մարմ նում, այս պես կոչ ված բո նու -
սային տե ղե րի հատ կա ցում, կոա լի ցի ա կազ մե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե ցող
կու սակ ցու թյուն նե րի թվի սահ մա նա փա կում) հա տուկ ստեղծ վել է ին հենց մեկ
կու սակ ցու թյան գե րիշ խա նու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար: Այս` բա ցա ռա պես
Հա յաս տա նում հան դի պող կար գա վո րում նե րի հա մադ րու թյու նը ո րոշ ա ռու մով
ծա ռայեց վեց նեղ քա ղա քա կան-կու սակ ցա կան նպա տակ նե րի` ա պա հո վե լով
գե րիշ խող կու սակ ցու թյան բա վա րար ներ կա յու թյուն խորհր դա րա նում: Սա -
կայն դա տե ղի ու նե ցավ ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա -
րար կա նոն նե րի հաշ վին, և այդ ար հես տա կան կար գա վո րում նե րը հնա րա- 
վո րու թյուն չս տեղ ծե ցին հա սա րա կա կան տրա մադ րու թյուն նե րը պատ շաճ
կեր պով ներ կա յաց նե լու օ րենս դիր մարմ նում,  ի նչն իր հեր թին նպաս տեց
քա ղա քա կան ճգ նա ժա մի ա ռա ջաց մա նը, ե թե չա սենք, որ դրա հիմ նա պատ -
ճա ռը հան դի սա ցավ: Այս պես կոչ ված « թավ շյա հե ղա փո խու թյու նը» ե կավ
ա պա ցու ցե լու առ կա խզու մը: Այդ նույն հե ղա փո խու թյու նը, կար ծում եմ, բա -
ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծել գո յու թյուն ու նե ցող ֆոր մալ խա ղի կա -
նոն նե րը այն պես փո խել, որ ի րա կան դառ նա մր ցակ ցային բազ մա կու սակ- 
ցա կան հա մա կար գի ստեղ ծու մը` նե րա ռյալ հա վա սար, ի սկ ա ռան ձին դեպ -
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քե րում նաև մի ջին և փոքր կու սակ ցու թյուն նե րին խրա խու սող պայ ման նե րի
ա պա հով ման, ի րա պես հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի և օ րենս դի րում կու -
սակ ցու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյուն խրա խու սող խա ղի կա նոն նե -
րի մի ջո ցով: 
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ՍԵ ՐՈԲ 
խԱ չԱՏ ՐՅԱՆ 

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ
ԲԱ ՐԵ փՈ խՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿՈՆ ցԵպ ՏՈ ՒԱլ 
վԵՐ լՈՒ ծՈՒ ԹՅՈՒՆ



  եր ջին տաս նա մյակ նե րին աշ խար հում է ա պես բա րե լավ վել է կր թու թյան հա սա -
նե լի ու թյու նը։ Տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման շնոր հիվ գի տե լիքն ա վե լի մատ -
չե լի է դար ձել։ Մե ծա ցել են նաև կր թու թյու նից մարդ կանց ա կն կա լիք նե րը։ Բայց
Հա յաս տա նում հան րակր թու թյան վի ճա կը գո հա ցու ցիչ չէ, թեև ա վե լի քան 20
տա րի է հան րակր թու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վում են բա րե փո խում ներ։ 

Այ սօր Հա յաս տա նում կր թու թյան էք զիս տեն ցի ալ ճգ նա ժամ է։ Կր թու թյու նը ար -
ժեզրկ վել է։ Հաս կա նա լի չէ կր թու թյան դերն ու ի մաս տը նոր ի րո ղու թյուն նե րի
պայ  ման նե րում։ Ի մաս տի կո րուս տը բե րում է սո վո րե լու ձգտ ման նվազ ման։
Իսկ ե թե նվա զում է սո վո րե լու ձգ տու մը, ա պա կր թու թյու նը կա րող է փոխ վել
մի  այն վե րաի մաս տա վոր ման ճա նա պար հով։

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում կար ևոր է հաս կա նալ, թե ի ՞նչ է կր թու թյու նը, ի նչ պի -
սի՞ խն դիր նե րի է բախ վում այն։ Ժա մա նա կին Կարլ Մարքսն ա սում էր. «Մինչև
այժմ փի լի սո փա նե րը փոր ձել են բա ցատ րել աշ խար հը, բայց խն դի րը` այն փո -
խելն է»։ Մեր օ րե րի սլո վե նա ցի փի լի սո փա Սլա վոյ Ժի ժե կը վե րաձ ևա կեր պում է
Մարք սի խոս քե րը. « Բո լո րը խո սում են աշ խար հը փո խե լու մա սին, բայց խն դի -
րը` այն հաս կա նալն է»։ Իս կա պես շատ է խոս վում կր թու թյու նը փո խե լու մա սին,
բայց շատ ա վե լի քիչ ու շադ րու թյունն է դարձ վում խն դիր նե րը հաս կա նա լուն։ 

Կր թու թյան ո լոր տի փո փո խու թյուն ներն այն քան շատ են, որ մար դիկ պար զա -
պես չեն հասց նում հաս կա նալ դրանց ան հրա ժեշ տու թյու նը։ դրա փո խա րեն ու -
շադ րու թյու նից դուրս են մնում այն պի սի կար ևոր հար ցեր, ի նչ պի սին ե ն` փո-  
փո խու թյուն նե րին պատ րաստ վե լը, փո փո խու թյուն նե րի մա սին խոր քային գի -
տե լիք ներ ու նե նա լը։ 

Անդ րա դառ նանք Հա յաս տա նի հան րակր թու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց ված մի
շարք փո փո խու թյուն նե րի։ 

ԱՆ ցՈՒՄ ՆՈՐ ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ԿԱ ՌԱ վԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ գԻՆ 

Ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին հս տակ էր, որ Հա յաս տա նը ան ցում է կա -
տա րում կա պի տա լիս տա կան հա մա կար գի։ Այդ տա րի նե րին կա պի տա լիս տա -
կան աշ խար հում տա րած ված էր կա ռա վար ման մի մո դել, ո րը հայտ նի է Նոր
հան րային կա ռա վա րում (New Public Management) ա նու նով։ Այս մո տե ցու մը
մեծ տա րա ծում ստա ցավ ա րևմ տյան մի շարք ե րկր նե րի կր թա կան հա մա կար -
գե րում։ « Նոր հան րային կա ռա վար ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը ի հայտ ե -
կավ Ա նգ լի ա յում 1980-ա կան նե րին` Մար գա րեթ Թետ չե րի իշ խա նու թյան
տա րի նե րին։ խՍՀՄ փլու զու մից և Սա ռը պա տե րազ մի ա վար տից հե տո գե րիշ -
խող դար ձավ այն տե սա կե տը, որ սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի կո լեկ տի վիս -
տական լու ծում ներն ա նար դյու նա վետ են»:1 Մի շարք գիտ նա կան նե րի,
մաս նա վո րա պես` ջոն չա բի և Թե րի Մոի ջան քե րով Նոր հան րային կա ռա -
վար ման մո դե լը ներդր վեց նաև կր թու թյան ո լոր տում։ Այդ մո դե լը են թադ րում
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էր մաս նա վոր կա ռա վար ման մո տե ցում նե րի ներդ րում պե տա կան հա մա կար -
գում, կր թու թյան հա մա կար գի կա ռա վար ման ա պա կենտ րո նա ցում, ը ստ ա շա -
կերտ նե րի թվի ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գի կի րա ռում։ չի լի ի, շվե դի այի,
Ա նգ լի այի փոր ձը ցույց տվեց, որ կա ռա վար ման այս մո դե լը որ դեգ րած կր թա -
կան հա մա կար գե րը հա ջո ղու թյան չհա սան։ 

ԲԱ ՐԵ փՈ խՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՆԵՐԿ ՐՈՒՄ

 Մյուս խն դիրն այն է, որ ան կա խու թյան տա րի նե րին կր թու թյան ո լոր տում մենք
գե րա զան ցա պես « ներկ րել ե նք» բա րե փո խում ներ` ո չինչ չա նե լով մեր կր թա կան
մո դե լը ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Ե րբ տա րի ներ ա ռաջ սկ սե ցին խո սել ֆին նա կան
կր թա կան հա մա կար գի ա ռա ջըն թա ցի մա սին, կր թու թյան ֆին լան դա ցի մաս նա -
գետ նե րը խոր հուրդ է ին տա լիս չկրկ նել ի րենց փոր ձը։ Բա րե փո խում ներ « ներ -
կրե լու» պատ ճա ռով Հա յաս տա նի կր թա կան հա մա կար գում ձևա վոր վել է եր կա կի
օ պե րա ցի ոն հա մա կարգ։ Հա մա կար գե րից մե կը կր թու թյան բա ցո րոշ ծրագ րի
վրա է հիմն վում, ո րի հա մա ձայն Հա յաս տա նի կր թու թյան հա մա կար գը կա ռա -
վար վում է ժո ղովր դա վա րա կան մո տե ցում նե րով, խրա խուս վում է ի նք նու րույն,
քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցու մը։ Կա նաև քո ղարկ ված օ պե րա -
ցիոն հա մա կարգ, ո րի գոր ծառ նու թյան սկզ բունք նե րը որ ևէ փաս տաթղ թում
նշ ված չեն, բայց այդ հա մա կար գը շատ ա վե լի ազ դե ցիկ է, քան բա ցո րոշ հա մա -
կար գը։ Օրի նակ` բա ցո րոշ օ պե րա ցի ոն հա մա կար գով են թադր վում էր, որ
դպ րոց նե րի, բու հե րի և այլ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը
պետք է ը նտր վեն հո գա բար ձու նե րի խոր հուրդ նե րի կող մից։ Բայց քո ղարկ ված
օ պե րա ցի ոն հա մա կար գով նա խօ րոք ո րոշ վում էր, թե ով պետք է «ընտր վի» ղե -
կա վար պաշ տո նում։ Կամ` բա ցո րոշ ա սում ե նք, որ պետք է զար գաց նել քն նա դա -
տա կան մտա ծո ղու թյու նը, բայց քո ղարկ ված ձևով դա սա վան դում ե նք մի ա կող- 
 մա նի մտա ծո ղու թյուն։

Ի ՐԱ վԻ ճԱ ԿԱՅԻՆ ՄՏԱ ծՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ գԵ ՐԱ ԿԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ

Կր թու թյան ո լոր տում գե րիշ խող է ե ղել ի րա վի ճա կային մտա ծո ղու թյու նը։ Մինչ -
դեռ ան ցու մային փու լում գտն վող ե րկ րի հա մար կար ևոր են ա պա գա յա մետ,
ռազ մա վա րա կան մտա ծե լա կերպն ու գոր ծե լա կեր պը։ Մեր կր թա կան հա մա -
կար գի մե ծա գույն խն դիր նե րից մեկն այն է, որ վեր ջին տա րի նե րին կր թու թյան
ո լոր տում չի ըն դուն վել ռազ մա վա րա կան որ ևէ փաս տա թուղթ։ Ըն դուն վել են
կա ռա վա րու թյան ըն թա ցիկ ծրագ րեր, ա ռան ձին փոքր նշա նա կու թյան փաս -
տաթղ թեր։ Բայց հա մա կար գային նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ ևէ փաս տա թուղթ
չի ըն դուն վել։ 19 տա րի ա ռաջ Հա յաս տա նի Կգ նա խա րա րու թյու նը ո րո շեց ունե -
նալ Կր թու թյան զար գաց ման պե տա կան ծրա գիր։ 19 տա րի նե րից 9-ի ըն թաց -
քում Հա յաս տա նը չի ու նե ցել այդ ծրա գի րը, ին չը օ րեն քի խախ տում է։ Ա ռա ջին
ծրա գի րը գոր ծել է 2001-2005 թվա կան նե րին։ Այ նու հետև 6 տա րի նա խա րա -
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րու թյու նը չէր կա րո ղա նում ծրա գի րը հասց նել հաս տատ ման փուլ։ 2011-2015
թվա կան նե րին գոր ծեց 2-րդ ծրա գի րը։ 2015 թվա կա նից առ այ սօր ըն դուն ված
չէ 3-րդ ծրա գի րը։ Հա յաս տա նի նման ե րկ րին օ դի նման ան հրա ժեշտ են ռազ -
մա վա րա կան փաս տաթղ թե րը, ո րոնք մշակ ված են բարձր մաս նակ ցայ նու -
թյան և նե րա ռա կա նու թյան սկզ բունք նե րի հի ման վրա։ Ի տար բե րու թյուն
զար գա ցած ե րկր նե րի, ո րոնք հիմ նա կա նում կողմ նո րոշ վել են ի րենց կր թա կան
տես լա կա նի հար ցում, Հա յաս տա նում ա նո րո շու թյուն է տի րում։ Տա րի ներ շա -
րու նակ ի րա կա նաց վել են բա րե փո խում ներ, ո րոնք կրել են հատ վա ծա կան
բնույթ, ո րոնք ե ղել են ոչ թե խոր քային քն նար կում նե րի, լուրջ նա խա պատ րաս -
տա կան աշ խա տանք նե րի, այլ նա խա րար նե րի ցան կու թյուն նե րի կամ որ ևէ երկ -
րի փոր ձը կրկ նօ րի նա կե լու ար դյունք։

 ԿԱՐ ճԱ ԺԱՄ ԿԵՏ ՄՏԱ ծՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ գԵ ՐԱ ԿԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ

Կր թու թյան ո լոր տում գե րիշ խել են կար ճա ժամ կետ մտա ծո ղու թյան վրա հիմն -
ված մո տե ցում նե րը։ Օ րի նակ` դպ րոց նե րի հա մա տա րած « հան րա պե տա կա նա -
ցու մը» և ներգ րա վու մը քա ղա քա կան ը նտ րու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցին: վեր ջինս
բա ցա սա բար է ազ դել ման կա վարժ նե րի և տնօ րեն նե րի հան րային ըն կա լում նե -
րի վրա։ Հա յաս տա նի նա խորդ իշ խա նու թյու նը բազ մա դեմ է ր։ Թի մում կային ի նչ -
պես ին տե լեկ տո ւալ ներ, այն պես էլ կր թա կան ցածր ցենզ ու նե ցող մար դիկ, « տե- 
ղա կան հե ղի նա կու թյուն ներ»։ Իշ խա նու թյու նը գոր ծադ րում էր կեղծ ման ինչ պես
կոշտ, այն պես էլ փա փուկ մե խա նիզմ ներ։ Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
ծնող նե րը ո րո շա կի կախ վա ծու թյուն ու նեն ման կա վարժ նե րից և տնօ րեն նե րից`
կր թա կան հա մա կար գը ներ քաշ վեց կու սակ ցա կա նաց ման և ընտ րու թյուն նե րի
գոր ծըն թա ցում։ Կար ճա ժամ կետ մտա ծո ղու թյան վրա հիմն ված մյուս խն դիրն
այն էր, որ կր թու թյան հա մա կար գը ծա ռայեց վեց սո ցի ա լա կան    խն դիր նե րը մեղ -
մե լուն։ Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նում կար գոր ծազր կու -
թյան խն դիր, կր թա կան հա մա կար գը դար ձավ մարդ կանց աշ խա տան քի տե ղա-
 վոր ման թույլ օ ղակ, ին չի ար դյուն քում է ա պես տու ժեց հա մա կար գի պրո ֆե սի ո -
նա լիզ մը։ 

ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ փՈ փՈ խՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՈՐ պԵՍ Սպ ՐԻՆՏ

 Բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցում կր թու թյու նը դի տարկ վել է որ պես սպ րինտ։
«Ե րեք ամ սում գրել կր թու թյան զար գաց ման ծրա գիր», « Մեկ ամ սում մշա կել
հայե ցա կարգ», « Հինգ տար վա ըն թաց քում ու նե նալ ո րա կա պես այլ կր թա կան
հա մա կարգ»։ Այս պի սի գոր ծե լա կեր պով ան հնար է կր թու թյան ո լոր տում հաս -
նել հա ջո ղու թյան։ Ի րա կա նում կր թու թյու նը մա րա թոն է։ Սպ րին տային մո տեց -
ման պա րա գա յում ա մեն ի նչ մնում է մա կե րե սի վրա։ Մար դիկ չեն հասց նում
յու րաց նել, հաս կա նալ և չեն դառ նում այդ փո փո խու թյուն նե րի կրողն ու ի րա -
գոր ծո ղը։ Ա կն հայտ է, որ Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նը չի կա -
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րող շուրջ 37 հա զար ու սուց չի ա մե նօ րյա ռե ժի մով հս կել։ Մի ակ լու ծումն այն է,
որ այս մար դիկ դառ նան այդ փո փո խու թյուն նե րի կրո ղը։ Բայց սպ րին տային
մո տեց ման դեպ քում մար դիկ նույ նիսկ չեն հասց նում հաս կա նալ, թե ին չու է ար -
վում այս կամ այն բա րե փո խու մը։ 

 փՈ փՈ խՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԵ խԱ ՆԻՍ ՏԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒՅ ԹԸ

Կր թու թյան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում հա մա կար գը դիտ վել է որ պես մե -
խա նի կա կան հա մա կարգ, ո րը գոր ծում է գծային տրա մա բա նու թյամբ։ Օ րի -
նակ` են թադր վում էր, որ ա ռանձ նաց ված ա վագ դպ րոց նե րի հա մա կար գի
ներդր ման ար դյուն քում ա շա կերտ ներն այլևս չեն դի մի կրկ նու սույց նե րի: Մաս -
նա գետ նե րը մտա ծում է ին, որ ե թե դպ րո ցում շա բա թա կան 8 ժամ մա թե մա տի -
կա ա ռար կայի դաս լի նի, ա պա ա շա կեր տը կբա վա րար վի դպ րո ցում ստա ցած
գի տե լիք նե րով։ Բայց խն դիրն այն է, որ կրկ նու սույ ցի մոտ գնա լու պատ ճա ռը
մի այն դա սա ժա մե րի պա կա սը չէր։ Կան բազ մա թիվ այլ գոր ծոն ներ։ Օ րի նակ`
կրկ նու սույցն ա վե լի պա հանջ կոտ է և հետ ևո ղա կան, կրկ նու սույ ցը հաշ վի է առ -
նում սո վո րո ղի զար գաց ման ան հա տա կան տեմ պը, կրկ նու սույ ցը աշ խա տում
է ար դյուն քի վրա և այլն։ 

Մե խա նիս տա կան մտա ծե լա կեր պի մյուս դրս ևո րումն էլ այն է, որ մենք փոր ձել
ե նք հա մա կար գը զար գաց նել հիմ նա կա նում փաս տաթղ թեր մշա կե լու ճա նա -
պար հով։ Մշակ վել են փաս տաթղ թե րի նա խագ ծեր, ո րոնք քն նարկ վել են և
հաս տատ վել։ Ա պա այդ փաս տաթղ թերն ու ղարկ վել են դպ րոց ներ գոր ծա ծու -
թյան հա մար։ Ե ղել է են թադ րու թյուն, որ մար դիկ կկար դան այդ փաս տաթղ -
թե րը, նրանց մոտ կա ռա ջա նան դրա կան է մո ցի ա ներ և մտ քեր, ո րոնք էլ
մարդ կանց կմ ղեն գոր ծո ղու թյուն նե րի փո փո խու թյան։ Բայց կր թու թյունն իր
բնույ թով մե խա նիս տա կան չէ։ Հետ ևա բար, գծային տրա մա բա նու թյունն այս -
տեղ չի գոր ծում։ Կր թու թյան ո լոր տում հա ճախ չնա խա տես ված հետ ևանք նե -
րը կա րող են ա վե լի շատ լի նել, քան պլա նա վոր ված հետ ևանք նե րը։ Հայտ նի
մի պատ մու թյուն կա։ Ե րբ ան գլի ա ցի նե րը նվա ճել են Հնդ կաս տա նը, տա րածք -
նե րից մե կում շատ օ ձեր են ե ղել։ Օ ձե րի թի վը պա կա սաց նե լու հա մար ան գլիա -
 ցի նե րը ո րո շել են յու րա քան չյուր սպան ված օ ձի դի մաց տե ղա ցի նե րին վճա րել
5 Ա Մն դո լար։ 5 տա րի ան ց պարզ վել է, որ օ ձե րի թի վը տա րած քում ավե լա ցել
է, քա նի որ հն դիկ նե րը ո րո շել են ի րենց հա մար ե կա մուտ ներ ա պա հո վե լու
նպա տա կով օ ձեր բազ մաց նել։ 

 ՌԵ դՈՒԿ ցԻ Ո ՆԻԶ ՄԸ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵջ

Կր թու թյան մեջ ռե դուկ ցի ո նիս տա կան մո տե ցու մը տա րած վեց այն բա նից հե -
տո, ե րբ ո րոշ վեց դա սա վան դել այն բո վան դա կու թյու նը, ո րը հեշտ է ստու գել։
Կր թու թյան բո վան դա կու թյու նը հան գեց վեց (հենց այս ի մաստն ու նի ռե դուկ -
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ցիո նիզ մը) մի այն ստուգ վող բո վան դա կու թյան։ Ար դյուն քում կր թա կան ծրագ -
րե րից դուրս են մնում բազ մա թիվ կար ևոր բա ներ, ո րոնք չա փե լի չեն։ Ի սկ
քն նու թյուն նե րի ժա մա նակ մենք գնա հա տում ե նք ոչ թե կար ևոր գի տե լի քը, այլ
այն, ին չը հեշտ է ստու գել։ 

Կր թա կան ռե դուկ ցի ո նիզ մը նաև հան գեց նում է դպ րո ցա կան ա ռար կա նե րի աս -
տի ճա նա կարգ ման, ին չի ար դյուն քում ո րոշ ա ռար կա ներ դի տարկ վում են որ -
պես ա ռաջ նային, մյուս նե րը որ պես ե րկ րոր դա կան։ Օ րի նակ` Հայոց լե զուն,
Հայոց պատ մու թյու նը, Մա թե մա տի կան դի տարկ վում են որ պես ա ռաջ նային
ա ռար կա ներ, ի սկ Հա սա րա կա գի տու թյու նը, Ար վես տը, գրա կա նու թյու նը` որ -
պես ե րկ րոր դա կան։ 

ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱ ԿԵ ՐԵ ՍԱՅԻՆ ԸՆ ԿԱ լՈՒ ՄԸ

Կր թու թյան բա րե փո խում նե րին մե ծա պես խան գա րել են մա կե րե սային, եր բեմն ոչ
պրո ֆե սի ո նալ մո տե ցում նե րը։ Ի տար բե րու թյուն բժշ կու թյան և ի րա վա բա նու թյան,
որ տեղ հիմ նա կա նում աշ խա տում են մաս նա գի տա կան կր թու թյուն ու նե ցող մար -
դիկ, Հա յաս տա նում կր թա կան հար ցե րով զբաղ վում են շա տե րը։ Օ րի նակ` կր թու -
թյան ո լոր տում աշ խա տում են մար դիկ, ով քեր ե րբ ևէ չեն դա սա վան դել կամ ու նեն
դա սա վանդ ման ձա խող ված փորձ։ Ե թե մարդն ա վար տել է դպ րոց ու հա մալ սա -
րան, ու նի դպ րոց հա ճա խող ե րե խա ներ, նա խա դա սու թյան մեջ օգ տա գոր ծում է
այն պի սի մո դայիկ բա ռեր, ի նչ պի սին ե ն` կր թու թյան ո րա կը, վերջ նար դյուն քը, հաշ -
վետ վո ղա կա նու թյու նը, ժո ղովր դա վա րու թյու նը, ա պա հա մար վում է, որ այդ մար -
դը կա րող է զբաղ վել կր թու թյան հար ցե րով։ Սա բե րում է նրան, որ կր թա կան
հար ցերն ըն կալ վում ու քն նարկ վում են մա կե րե սային մա կար դա կում։ Հա ճախ սե -
փա կան ե րե խայի կամ հար ևա նի ե րե խայի կր թա կան կեն սա փորձն ը նդ հան րաց -
վում է և դի տարկ վում որ պես հա մա կար գային խն դիր։ Մինչ դեռ կր թու թյան ո լոր տը
պա հան ջում է մաս նա գի տա կան լուրջ պատ րաստ վա ծու թյուն, մի ջա ռար կա յա կան
գի տե լիք ներ, քա նի որ կր թու թյան մեջ կան գա ղա փա րա կան, մշա կու թային,
տն տե սա կան, ի րա վա կան, հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան նր բու թյուն ներ։ Ա ռանց
դրանք հաս կա նա լու, ան հնար է կր թա կան խն դիր նե րը լու ծել։ Ա վե լին, աշ խար հում
կր թու թյան ճգ նա ժամն այն քան է խո րա ցել, որ մա կե րե սային պատ կե րա ցում նե -
րով լու ծում ներ ա ռա ջար կե լը լուրջ չի ըն դուն վում։ 

ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԲԱՐդ, ԱՐ ձԱ գԱՆ ՔՈՂ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐգ Է 

 Քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լիս հա ճախ կր թու թյու նը դի տարկ վում է որ պես
ստա տիկ հա մա կարգ։ Մինչ դեռ կր թու թյու նը մի հա մա կարգ է, ո րը կոչ ված է լի -
նե լու բարդ ար ձա գան քող հա մա կարգ։ Սա մի հա մա կարգ է, որ տեղ առ կա է
հա րա բե րու թյուն նե րի բարդ կծիկ։ Ե րկ րորդ, կր թու թյան ո լոր տում մենք գործ
ու նենք ոչ թե ան շունչ ա ռար կա նե րի, այլ մարդ կանց հետ, ով քեր ու նեն ար ձա -
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գան քե լու կա րո ղու թյուն։ Ե րբ դու ու զում ես մի բան փո խել հա սա րա կա կան
կյան քում, մարդ կանց մոտ ա ռա ջա նում է հա մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա ձայ -
նու թյան ար ձա գանք։ դա կա րող է ար տա հայտ վել ի նչ պես բա ցա հայտ, այն -
պես էլ քո ղարկ ված։ Հա յաս տա նում, ցա վոք, այդ ար ձա գան քը հազ վա դեպ է
լի նում բա ցա հայտ ու հրա պա րա կային։ Հա յաս տա նում մարդ կանց մեծ մա սի
ար ձա գան քը սո վո րա բար քո ղարկ ված է։ դա թյուր տպա վո րու թյուն է ստեղ -
ծում կա ռա վա րիչ նե րի մոտ, ով քեր մտա ծում են, որ ա մեն ի նչ լավ է և մար դիկ
ըն դու նում են փո փո խու թյուն նե րը։ Այս ա ռու մով, քո ղարկ ված դի մադ րու թյու նը
կր թա կան բա րե փո խում նե րի լուրջ խո չըն դոտ է։ Մեզ հա ճախ թվում է, թե
կր թա կան բա րե փո խու մը մի բան է, ո րը պետք է « ցա նել ու ա ղո թել» (ա նգ լե -
րեն` spray and pray), որ պես զի ար դյունք լի նի։ Մինչ դեռ ան հրա ժեշտ է ա մե ն -
օ րյա աշ խա տանք` բա րե փո խում նե րի հա ջո ղու թյունն ա պա հո վե լու հա մար։ 

Այս պի սով, կր թա կան բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լիս, մենք պետք է շատ
ավե լի եր կար ու խո րը մտա ծենք։ պատ րաս տի պա տաս խան նե րը կամ այլ
ե րկր նե րի փոր ձը ներկ րե լը բա վա րար չէ։ Ի նչ պես ա սում էր 20-րդ դա րի փի լի -
սո փա Հան նա Ա րենդ տը. «ճգ նա ժա մը ա ղետ է դառ նում այն դեպ քում, ե րբ մենք
պատ րաս տի պա տաս խան նե րով, այ սինքն` նա խա պա շար մունք նե րով ե նք ար -
ձա գան քում։ Այդ պի սի մո տե ցու մը ոչ մի այն սրում է ճգ նա ժա մը, այլև մեզ զր կում
է ճգ նա ժա մի ըն ձե ռած ի րա կա նի փոր ձից և մտա ծե լու հնա րա վո րու թյու նից»:2

182



1  Dennis Shirley, The New Imperatives of Educational Change: Achievement with Integrity (New
York: Routledge, 2016), էջ 32:

2  Ханна Арендт, Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли
(Москва: Института Гайдара, 2014), էջ 261: 
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Ա ՏՈՄ 
ՄխԻ ԹԱ ՐՅԱՆ

 ԲԱՐձ ՐԱ գՈՒՅՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ
ԵՐ ՐՈՐդ ՄԱ ԿԱՐ դԱ ԿՈՒՄ 
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ 
ԱՐ դՅՈՒ ՆԱ վԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ 
ԲԱՐձ ՐԱց ՄԱՆ Եվ Ո ՐԱ ԿԻ 
Ա պԱ ՀՈվ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ
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 արձ րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու թյան եր րորդ աս տի ճա նում ո րա կի և մր ցու -
նա կու թյան հիմ նախն դիր նե րը պետք է դի տար կել այն շա հա ռու նե րի տե սան կյու -
նից, ո րոնք պա հան ջարկ են ցու ցա բե րում դոկ տո րան տու րայի (ՀՀ-ո ւմ ա ռայժմ
դեռ «աս պի րան տու րա») վերջ նար դյունք նե րի ն կատ մամբ: Ո րա կի ա պա հո վու -
մը դոկ տո րան տու րա յում նպա տա կա հար մար է քն նար կել գի տա հե տա զո տա -
կան գոր ծու նե ու թյան վերջ նար դյունք նե րը սպա ռող նե րի տե սան կյու նից, ո րոնք
ո ւղ ղա կի և ան գամ ա նուղ ղա կի շա հա ռու ներ են: դոկ տո րան տու րայի ավար տին
նշա նա կա լից վերջ նար դյունք է մտա վոր (ին տե լեկ տո ւալ) կա պի տա լի ձևա վո րու -
մը: Կր թու թյան այս փու լի շր ջա նա վար տը հս տակ ա ռանձ նա նում է նո րա րա րա -
կան ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թյուն նե րով, գի տա կան ա ռա ջըն թաց
ա պա հո վող նո րույթ նե րի ա ռա ջադր ման հմ տու թյուն նե րով, նոր գա ղա փար նե րի
գի տա գործ նա կան ներդ րում նե րի ու նա կու թյուն նե րով: 

Բ նա կա նա բար, դոկ տո րան տու րայի շր ջա նա վարտն ու նե նա լով նման կա րո ղու -
թյուն ներ` բարձր վար ձատ րու թյան է հա վակ նում աշ խա տա շու կա յում: Սա կայն,
ե թե շր ջա նա վարտ դոկ տո րան տը նպաս տում է գի տա կան նո րույթ նե րի ձևա -
վոր մա նը, ա պա դրա նով ըն դար ձակ վում է դոկ տո րան տու րայի շա հա ռու նե րի
շր ջա նա կը` ը նդ գր կե լով ոչ մի այն ան հատ հե տա զո տող նե րին, այլև  հա մալ- 
 սա րան նե րին, տն տե սու թյան ո լոր տի գոր ծա տու նե րին, պե տու թյա նը, ո րոնք
դոկ տո րան տու րայից բխող վերջ նար դյունք նե րը ի վեր ջո ո ւղ ղոր դում են դե պի
ե րկ րի սո ցի ալ-տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցը: 

 Մեր ի րա կա նու թյու նում աս պի րան տու րայի վերջ նար դյունք նե րը հիմ նա կա նում
նպաս տում են մտա վոր կա պի տա լի ձևա վոր մա նը, ո րը ար ձա նագր վում է ա -
տե նա խո սու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյուն նե րով և աս պի րանտ նե րին գի տա կան
աս տի ճան ներ շնոր հե լով: փաս տո րեն ե րկ րում գոր ծող գի տու թյան շու կայի
պա սիվ վի ճա կը այն քան էլ նպաս տա վոր պայ ման ներ չի ստեղ ծում գի տա կան
նո րույթ նե րի ներդր ման հա մար, ին չի հետ ևան քով հա ճախ խզ վում է « նո րույթ
– գի տա գործ նա կան ներդ րում – սո ցի ալ-տն տե սա կան ա ռա ջըն թաց» կա պը
(գ ծա պատ կեր 1): 

Զալցբուրգյան 10 սկզբունքներ

գ ծա պատ կեր 1. Մր ցու նակ դոկ տո րան տու րայի ա ռանց քային բա ղադ րիչ նե րը1

Բ



Եվ քա նի որ հան րա պե տու թյու նում ներ կա յումս աս պի րան տու րան հիմ նա կա -
նում թի րա խա վո րում է մտա վոր կա պի տա լի ձևա վո րու մը, ո ւս տի շար ժա ռի -
թային լծակ նե րը հիմ նա կա նում մաս նա վոր բնույթ են կրում, և հե տա զո տու -
թյու նը կազ մա կերպ վում է դի մոր դի/աս պի րան տի կր թավ ճա րով: Ի սկ պե տու -
թյու նը այս դեպ քում, որ պես շա հա ռու հան դես գա լով, փոր ձում է ինչ-որ կերպ
ե րկ  րում ա պա հո վել մտա վոր կա պի տա լի վե րար տադ րու թյու նը` աս պի րան տու -
րային հատ կաց նե լով պետ պատ վե րի չա փա բա ժին ներ: 

փաս տո րեն, աս պի րան տու րան մեր ե րկ րում ա վե լի շատ հաս ցե ագր վում է ան -
հա տի աշ խա տան քային ա ռաջ խա ղաց ման ա ճին, ո ւս տի մենք դեռևս ա ռա վել
կի րա ռե լի ե նք դարձ նում զալց բուր գյան2 ա ռա ջին սկզ բուն քը, հա մա ձայն ո րի`
« գի տա հե տա զո տա կան ու սուց ման հիմ նա կան բա ղադ րի չը գի տե լիք նե րի կա -
տա րե լա գոր ծումն է, ո րն ա վե լի ու ա վե լի է բա վա րա րե լու աշ խա տան քային շու -
կայի պա հանջ նե րը»: Նման պա րա գա յում դոկ տո րան տու րայի մուտ քի և ել քի
ո րա կի ա պա հով ման չա փա նիշ նե րը փոքր-ի նչ այլ են, քա նի որ «ըն դու նե լու -
թյուն – հե տա զո տու թյուն – վերջ նար դյունք» շղ թան ա ռա վե լա պես միտ ված է
գի տա կան աս տի ճա նաշ նորհ մա նը: 

Այ նինչ, դոկ տո րան տու րան ա ռա վե լա պես ե րկ րի սո ցի ալ-տն տե սա կան  ա ռա ջ -
ըն թա ցին հաս ցե ագ րե լու դեպ քում է գի տու թյան շու կայի ակ տի վաց մա նը զու գ -
ըն թաց զալց բուր գյան մյուս սկզ բունք նե րի կի րա ռու մը դառ նում հրա տապ, քա նի
որ «ըն դու նե լու թյուն – հե տա զո տու թյուն – վերջ նար դյունք» շղ թան այլ որակ ներ
է պա հան ջում: Մաս նա վո րա պես, դոկ տո րան տու րա դի մորդ նե րի  ընտ րու թյան
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից է դառ նում վեր ջի նիս կա րո ղու թյուն նե րը ոչ մի այն
նո րա մու ծու թյուն ներ ա նե լու, այլև դրանց գի տա գործ նա կան ներ-դ րում նե րի
գծով: Այս դեպ քում ըն դու նե լու թյան շար ժա ռի թային շր ջա նակն ը նդ լայն վում է`
ը նդ գր կե լով ոչ մի այն դի մոր դի, այլև գի տա կան ծրագ րե րի ղե կա վա րի և գի տա -
կան ծրագ րի պատ վի րա տո ւի շա հե րը: 

Բ նա կա նա բար, գի տու թյան ակ տիվ շու կայի պա րա գա յում փոխ վում է նաև դոկ -
տո րան տու րայի ֆի նան սա վոր ման կա ռուց ված քը, որ տեղ ի րենց ու րույն տեղն
են գրա վում տար բեր գի տա կան հիմ նադ րամ նե րից տր վող դրա մաշ նորհ նե րը,
գոր ծա րար շր ջա նակ նե րի հետ կնք վող պայ մա նագ րե րը և այլն (գ ծա պատ կեր 1):
Բնա կա նա բար, այդ պա րա գա յում, փոխ վում են նաև դոկ տո րան տու րայի վերջ -
նար դյունք նե րին ներ կա յաց վող ո րա կա կան պա հանջ նե րը, ե րբ հե տա զո տու -
թյան նո րույթ ներն ի րենց գի տա գործ նա կան ներդ րում ներն են ստա նում, ի սկ
ձևա վոր վող մտա վոր կա պի տա լը օգ տա գործ վում է ա ռա վել ար դյու նա վետ ո -
րա կի մշա կույ թի ձևա վոր ման հա մար` շա հա ռու նե րի լայն ը նդ գրկ մամբ: 

Բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի մի ջազ -
գային և հայ րե նա կան փոր ձը վկա յում է, որ ար դեն ա ռաջ նա հերթ է հա մար վում
ոչ թե վե րահս կո ղու թյան և նույ նիսկ ո րա կի կա ռա վար ման հիմ նախն դի րը, այլ
գի տակր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման շուրջ ո րա կի մշա կույ թի ձևա -
վո րու մը: գի տա հե տա զո տա կան ու սուց ման ո րա կի ա պա հո վու մը չի կա րող ար -
դյու նա վետ ի րա կա նաց վել փակ հա մա կար գի պայ ման նե րում` ներգ րա վե լով
մի այն բու հա կան ան ձնա կազ մի նե րու ժը:

 դոկ տո րան տու րա յում գի տակր թա կան ո րա կի ա պա հով մամբ շա հագր գիռ են
ոչ մի այն կր թա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րը (հա մալ սա րան նե րը),
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այլև այդ ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վող նե րը` գի տա հե տա զո տա կան կա ռույց -
նե րը, գոր ծա տու նե րը, ի նչ պես նաև պե տու թյու նը: Հետ ևա բար, ո րա կի ա պա -
հո վու մը վե րահս կո ղա կան, կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րից աս տի ճա նա բար
վե րա դաս վում և մտ նում է գի տա հե տա զո տա կան ու սուց ման ծա ռա յու թյուն նե -
րի ո րա կի մշա կույ թի հար թու թյուն: գի տակր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի
ա պա հով ման մշա կույ թը ձևա վոր վում է հետ ևյալ ազ դակ նե րով և ո ւղ ղու թյուն -
նե րով. -> ո րա կի ա պա հով ման « վեր ևից» նե րազ դե ցու թյուն, ե րբ կր թա կան ծա -
ռա յու թյուն նե րի ո րա կը վե րահսկ վում և գնա հատ վում է պե տու թյան լի ա զոր ված
մար մին նե րի կող մից -> ո րա կի ա պա հով ման « ներք ևից» նե րազ դե ցու թյուն, երբ
կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը կա ռա վար վում է ներ բու հա կան ու ժե րով`
ներգ րա վե լով դոկ տո րանտ նե րին, պրո ֆե սոր նե րին, վար չա կազ մին -> ո րա կի
ա պա հով ման « հա րա կից» նե րազ դե ցու թյուն, ե րբ գի տակր թա կան ծա ռա յու -
թյուն նե րի ո րա կով շա հագրգռ ված` մա տուց վող կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի
ար դյունք նե րը վեր լու ծում են գոր ծա տու նե րը, հա սա րա կա կան կազ մա- 
կեր պու թյուն նե րը և նույ նիսկ գոր ծըն կեր բու հե րը:

գ ծա պատ կեր 2-ո ւմ ներ կա յաց ված է կր թու թյան ո րա կի մշա կույ թի ձևա վոր ման
մի ջա վայ րը (շր ջա նագ ծի մա կե րե սը), ո րին նպաս տում են տար բեր ո ւղ ղու թյուն -
նե րից ե կող ազ դակ ներ: Ո րա կի ա պա հով ման « վեր ևից» նե րազ դե ցու թյու նը
իրա կա նաց նում են պե տու թյան կող մից լի ա զոր ված գոր ծա կա լու թյուն նե րը,
որոնք սահ ման ված գոր ծա ռույթ նե րով գնա հա տում են հա մալ սա րա նա կան
գոր ծու նե ու թյան նե րու ժը ան հրա ժեշտ ո րակ ա պա հո վե լու գոր ծում (շեն քային
պայ ման ներ, գրա դա րան ներ, լա բո րա տո րի ա ներ, կր թա կան չա փո րո շիչ նե րի,
ու սում նա կան պլան նե րի, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ան ձնա կազ մի առ կա -
յու թյուն և այլն): պե տու թյու նը շա հագր գիռ է գի տակր թա կան ծա ռա յու թյուն նե -
րի մա տուց ման պատ շաճ ո րա կի ա պա հով մամբ, քա նի որ այն նպաս տում է
մտա վոր կա պի տա լի ձևա վոր մա նը, հա սա րա կու թյան սո ցի ալ-տն տե սա կան
մա կար դա կի ա ճին: Ո ւս տի պե տու թյան կող մից ի րա կա նաց վում է ան գամ բու -
հե րում ձևա վոր վող ա տե նա խո սու թյուն նե րի ո րա կի մո նի տո րինգ:

գ ծա պատ կեր 2. Ու սում նա սի րու թյան և հե տա զո տու թյան ո րա կի մշա կույ թի ձևա վոր ման

հա մա կար գային մե խա նիզ մը դոկ տո րան տու րա յում
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 Սա կայն կր թու թյան ո րա կի մշա կույթն իր լի ար ժեք դրս ևո րու մը չի ստա նա, եթե
մի այն կի րառ վեն ո րա կի վե րահս կո ղու թյան և կա ռա վար ման պե տա կան մի ջոց -
ներ: Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի` վեր ջին տա րի նե րին ըն դու նած մի շարք փաս -
տաթղ թե րում բազ միցս ը նդ գծ վել է կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման «ներք ևից»
նե րազ դե ցու թյան ա ռաջ նայ նու թյու նը, ե րբ բու հե րը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ
լուրջ ու շադ րու թյուն են դարձ նում մա տուց վող գի տակր թա կան ծա ռա յու թյուն նե -
րի ո րա կի ի նք նա վեր լու ծու թյա նը` ը նդ գր կե լով ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի,
ամ բի ոն նե րի, վար չա կան նե րու ժը: 

Եվ, վեր ջա պես, կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մա կար դա կի բարձ -
րաց մա նը լր ջա գույնս նպաս տում է ո րա կի ա պա հով ման « հա րա կից» նե րազ -
դե ցու թյու նը, ո րը ո րա կի մշա կույ թի ձևա վոր ման ա նուղ ղա կի տար րե րից է: 

դոկ տո րան տու րայի նկատ մամբ հա րա կից ազ դակ ներ են ստաց վում գոր ծա տու -
նե րից, ո րոնք «ա նո րակ» շր ջա նա վարտ մաս նա գետ նե րի պա րա գա յում հս կա յա -
կան մի ջոց ներ են տրա մադ րում ե րի տա սարդ հե տա զո տող կադ րե րի
վե րա պատ րաստ ման, աշ խա տան քային փոր ձաշր ջա նի, ու սու ցում-դա սըն թաց -
նե րի կազ մա կերպ ման հա մար: Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի և պրո ֆե սոր նե -
րի շար ժու նու թյան ակ տի վա ցու մը, միջ գի տա կար գային հե տա զո տու թյուն նե րը,
կր թա կան մի աս նա կան ծրագ րե րի և հա մա տեղ ա վար տա կան դիպ լոմ նե րի տրա -
մադ րու մը չեն կա րող ան տար բեր թող նել հա րա կից բու հե րին` կոնկ րետ մաս նա -
գի տու թյան կադ րե րի պատ րաստ ման ո րա կի նկատ մամբ: Եվ պա տա հա կան չէ,
որ հատ կա պես Ա րևմ տյան Եվ րո պա յում լայն զար գա ցում է ապ րում տար բեր տա -
րա ծաշր ջան նե րից հա մալ սա րա նա կան ցան ցե րի ձևա վո րու մը, ո րի նպա տա կը
հիմ նա կա նում հա մա տեղ գի տակր թա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վետ կազ մա -
կեր պումն է: Սա կայն այն չի կա րող ի րա կա նաց վել ա ռանց կր թու թյան ո րա կի
նկատ մամբ փոխվս տա հու թյան առ կա յու թյան: Հետ ևա բար, գի տակր թա կան
մի աս նա կան տա րած քում գոր ծող բու հե րում ո րա կի չա փա նիշ նե րի նկատ մամբ
մի աս նա կան մո տեց ման դրս ևոր ման և, ին չու չէ, մի մյանց հան դեպ տար բեր հա -
մալ սա րան նե րի կող մից պատ րաստ վող միև նույն մաս նա գի տու թյան մշ տա դի -
տարկ ման ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն է ծա գում: Նման պայ ման նե րում
մի կող մից` բարձ րա նում է ո րա կի նկատ մամբ փոխվս տա հու թյու նը, մյուս կող -
մից` ամ րապնդ վում է ո րա կի ա պա հով ման «դր սից ներ մուծ վող» մշա կույ թը հա -
մալ սա րան: Կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի մշա կույ թի ձևա վոր ման վրա ոչ
պա կաս ազ դե ցու թյուն են գոր ծում հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, հե -
տա զո տու թյուն ներ ֆի նան սա վո րող հիմ նադ րամ նե րը, շր ջա նա վարտ նե րի մի ու -
թյուն նե րը և այլն, ո րոնք, հե տա դարձ կապ ա պա հո վե լով բու հե րի հետ, կար ծես
« տե ղե կատ վա կան կա մուրջ» են դառ նում « բուհ – շր ջա նա վարտ ներ – աշ խա -
տան քի շու կա – հա սա րա կու թյուն» շղ թա յում` դրա նով ի սկ քն նարկ ման հարց
դարձ նե լով գի տա հե տա զո տա կան ու սուց ման ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բարձ -
րաց ման հիմ նախն դիր նե րը: 

Այս պի սով, դոկ տո րան տու րայի ո լոր տում ո րա կի մշա կույ թի ձևա վո րու մը, ո րն
այդ քան ար դի ա կան է հա մար վում Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցում և ծա ռա յում է
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կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րին ա ռնչ վող շա հա ռու նե րի նպա տակ նե րի բա վա րար -
մա նը, լու ծում է կար ևո րա գույն խն դիր ներ: Նախ` կր թու թյան ո րա կի ա պա հով ման
մշա կույ թի առ կա յու թյան պա րա գա յում մի ա վոր վում են գի տակր թա կան ծա ռա -
յու թյուն նե րին ա ռնչ վող թեˊ ան մի ջա կան (դոկ տո րանտ ներ, գոր ծա տու ներ, բու -
հեր, պե տու թյուն), թեˊ ա նուղ ղա կի շա հա ռու նե րը` դրա նով ի սկ ու ժե ղաց նե լով
ո րա կի վե րահս կո ղու թյու նը` ժա մա նա կին ու տե ղին պա հանջ ներ ներ կա յաց նե -
լով գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյա նը: Բա ցի այդ, պայ ման ներ են ստեղծ -
վում գի տակր թա կան մի աս նա կան տա րած քի ը նդ լայն ման և այդ ո ւղ ղու թյամբ
խոր քային գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման հա մար, քա նի որ ո րա կի մշա կույ թի առ -
կա յու թյան պայ ման նե րում բարձ րա նում է հա մալ սա րա նա կան պար տա վոր վա -
ծու թյու նը ոչ մի այն պե տա կան վե րահս կող լի ա զոր ված մար մին նե րի նկատ մամբ,
այլև ա կա դե մի ա կան փոխ ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցում ը նդ գրկ ված գոր ծըն կեր
բու հե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, մի ջազ գային գի տակր թա -
կան կա ռույց նե րի, հիմ նադ րամ նե րի հան դեպ: Եվ, վեր ջա պես, ո րա կի մշա կույ թի
առ կա յու թյան պայ ման նե րում հնա րա վո րինս ա պա հով վում են փոխվս տա հու -
թյան, հրա պա րա կայ նու թյան, տե ղե կատ վու թյան թա փան ցի կու թյան Բո լո նի այի
գոր ծըն թա ցի սկզ բունք նե րը, ո րոնք, վեր ջին հաշ վով, բա ցա հայ տում են գի տակր -
թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի թե րու թյուն նե րը և դրա նով ի սկ նպաս տում ո րա կի ա -
պա հով մա նը:

 դոկ տո րան տու րայի ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում լուրջ դե րա կա տա -
րում ու նի գի տա կան ղե կա վա րի ի նս տի տու տը, ո րը տար բեր ե րկր նե րում բազ -
մաբ նույթ հի մունք նե րով է գոր ծում: ՀՀ-ո ւմ այն ամ բող ջո վին ժա ռանգ վել է
խորհր դային Մի ու թյան կր թա կան հա մա կար գից և ան կա խու թյան տա րի նե րից
ի վեր գրե թե փո փո խու թյան չեն թարկ վե լով, մեր կար ծի քով, լի ար ժեք չի նպաս -
տում աս պի րան տու րայի զար գաց մա նը: Մեր ե րկ րում դեռևս գի տա կան ղե կա -
վար նե րի նշա նակ ման նա խա ձեռ նու թյու նը ցու ցա բեր վում է հա մալ սա րա նա կան
ամ բի ոն նե րի կող մից` հիմ նա կա նում հաշ վի առ նե լով նրանց ղե կա վար ման փոր -
ձա ռու թյու նը, համ բա վը և գի տա կան աս տի ճանն ու գի տու թյան մեջ ու նե ցած
վաս տա կը: Եվ ստաց վում է այն պես, որ աս պի րան տին ամ րագր ված գի տա կան
ղե կա վա րը հա ճախ լի ար ժե քո րեն չի ըն կա լում ա կն կալ վող գի տա կան նո րույ թի
պա հան ջար կը, սերտ ա ռն չու թյուն չի ու նե նում հե տա զո տու թյան թե մայի հետ,
նեղ մաս նա գի տաց ված չէ տվյալ ո լոր տի հե տա զո տու թյուն նե րում և մա կե րե -
սային պատ կե րա ցում ներ ու նի ա ռա ջադր ված հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման ո ւղ -
ղու թյամբ: Այդ պատ ճա ռով էլ քիչ չեն դեպ քե րը, ե րբ հե տա զո տու թյան վերջ ն-
ար դյունք նե րին  հա սա նե լի ու թյան ճա նա պար հին աս պի րան տը ղե կա վա րից չի
ստա նում լի ար ժեք և ո րա կյալ խորհր դատ վու թյուն, ին չի հետ ևան քով  ձա խո -
ղում ներ է ու նե նում ա տե նա խո սու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ: 

Ա վե լին, մեր ի րա կա նու թյու նում  դեռևս կա նո նա կարգ ված չէ գի տա կան ղե կա -
վար նե րի գոր ծա ռույթ նե րի, պա տաս խա նատ վու թյան և ի րա վունք նե րի շր ջա -
նա կը, և ստաց վում է այն պես, որ աս պի րան տու րայի կազ մա կերպ ման ա ռա ջին
դեմք հա մար վող ղե կա վարն ի րեն ամ րագր ված պար տա վոր վա ծու թյուն ներ և
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ան գամ պա տաս խա նատ վու թյուն չու նի աս պի րան տի հնա րա վոր ձա խող ման

պա րա գա յում: 

Ա ղյու սակ 1. Ի նչ պե՞ս եք գնա հա տում գի տա կան ղե կա վա րի ա ջակ ցու թյու նը ձեր հե տա -

զո տու թյու նը ի րա գոր ծե լիս (%)3

ՀՀ-ո ւմ դեռևս աս պի րանտ նե րի շր ջա նում սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ներ չեն ի -

րա կա նաց վել գի տա կան ղե կա վար ման ի նս տի տու տից բա վա րար վա ծու թյան

ա ռու մով, ին չի պատ ճա ռով էլ հնա րա վոր չէ գնա հա տել ղե կա վար նե րի աշ խա -

տան քը ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի տե սան կյու նից: Սա կայն այդ պրակ -

տի կան ար դեն ի սկ տե սա նե լի է ա րևմ տաեվ րո պա կան ե րկր նե րում: 

Այս պես, դոկ տո րանտ նե րի շր ջա նում կա տար ված հար ցում նե րը վկա յում են, որ

միշտ չէ, ե րբ ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րը բա վա րար ված են գի տա կան ղե կա -

վար նե րի ա ջակ ցու թյու նից (Ա ղյու սակ 1): Եվ դա այն դեպ քում, ե րբ ղե կա վար ման ու

գնա հատ ման հար ցե րի կար գա վո րու մը հիմն վում է աս պի րանտ նե րի գի տա կան ղե -

կա վար նե րի և հաս տա տու թյան միջև կնք ված հա մա տեղ պար տա վո րու թյուն նե րի

մա սին պայ մա նագ րի վրա: Մաս նա վո րա պես, մե կից ա վե լի ղե կա վար նե րի դեպ -

քում Ա րևմ տյան Եվ րո պայի ե րկր նե րում ան հրա ժեշտ ու շադ րու թյուն է դարձ վում

պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի շա րու նա կա կան

զար գաց ման և ղե կա վար նե րի աշ խա տան քի գնա հատ ման վրա: Այս ա ռու մով Բո -

լո նի այի գոր ծըն թա ցը բնու թագ րող փաս տաթղ թե րում նշ վում է, որ գի տա կան ղե -

կա վա րի աշ խա տան քը պետք է պատ շաճ կեր պով գնա հատ վի և ը նդ գրկ ված լի նի

դա սա խո սի ծան րա բեռն վա ծու թյան և աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի

նկա րագ րու թյու նում:
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Ը նդ հա նուր առ մամբ դոկ տո րան տու րայի ու սա նող նե րի գի տա կան ղե կա վա րի
նշա նա կու մը ի րա կա նաց վում է եր կու ու ղի ով` պա սիվ և ակ տիվ: պա սիվ նշա նակ -
ման վառ օ րի նա կը դրս ևոր վում է մեր ե րկ րում, ե րբ այդ նա խա ձեռ նու թյու նը գա -
լիս է ամ բի ո նից և այն էլ աս պի րան տի ըն դու նե լու թյու նից հե տո մի այն, ո րն էլ, մեր
կար ծի քով, մր ցակ ցային չի դարձ նում հետ բու հա կան կր թա կան հա մա կար գը: 

Ակ տիվ նշա նակ ման պա րա գա յում գի տա կան ղե կա վա րը ար դեն իր ի սկ նա -
խա ձեռ նու թյամբ է ը նտ րում աս պի րան տին և վեր ջի նիս չի դի տար կում սոսկ որ -
պես ա տե նա խո սու թյուն շա րադ րող, այլ ա ռա ջին հեր թին ո րա կում է որ պես
թի մա կից` ամ րագր ված հս տակ հե տա զո տա կան և ու սում նա ռու թյան գոր ծա -
ռույթ նե րով: Այս պա րա գա յում գի տա կան ղե կա վա րը ան ձնա կան նա խա ձեռ -
նու թյամբ, հա մալ սա րա նի ա ռա քե լու թյան շր ջա նակ նե րում, բա ցա հայ տում է
գի տու թյան շու կա յում ի րենց լու ծում նե րին սպա սող գի տա կան հիմ նախն դիր -
նե րը, ո րոնք ա ռա ջադ րում են պատ վի րա տու նե րը, լի նեն դրանք գոր ծա րար
ոլոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ թե պե տա կան կա ռույց ներ (գծա պատ կեր 3): Բնա -
կա նա բար, այս փու լում լուծ վում են նաև նա խա տես վող հե տա զո տա կան աշ -
խա տանք նե րի ֆի նան սա վոր ման խն դիր ներ:

գ ծա պատ կեր 3. գի տա կան ղե կա վա րի գոր ծա ռույթ նե րը հե տա զո տու թյան կազ մա կերպ -

ման հա մա տեքս տում 
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Այ նու հետև թե մայի գի տա կան ղե կա վա րը հա մալ սա րա նի հո վա նու ներ քո պայ -
մա նա գիր է կն քում գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի պատ վի րա տու -
նե րի հետ և որ պես գի տա կան ծրագ րի ղե կա վար ա ռա ջին հեր թին ի նքն է
պա տաս խա նատ վու թյուն կրում հե տա զո տու թյան թեˊ ո րա կի և թե ձևա վոր ման
վերջ նար դյուն քի հա մար: Ո ւս տի, այս պա րա գա յում գի տա կան ղե կա վա րը ձևա -
վո րում է հե տա զո տա կան թիմ և դրա նում հա վա քագ րում է դոկ տո րանտ ներ`
նրանց հետ կն քե լով պայ մա նագ րեր: Այս ա ռու մով, զալց բուր գյան 5-րդ
սկզ բուն քը ամ րագ րում է, որ « գի տա հե տա զո տա կան թեկ նա ծու նե րի, ղե կա -
վար նե րի, հաս տա տու թյուն նե րի և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նաև այլ
գոր ծըն կեր նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը պետք է լի նեն թա փան ցիկ և պայ -
մա նագ րով կար գա վոր ված»: 

Այս ո լոր տում դոկ տո րանտ նե րի շր ջա նում կա տար ված սո ցի ո լո գի ա կան հար -
ցում նե րը վկա յում են, որ ԲԿԵՏ (Բարձ րա գույն կր թու թյան եվ րո պա կան տա -
րածք)4 ե րկր նե րում դեռևս ամ բող ջո վին լուծ ված չեն դոկ տո րան տու րա յում
ըն թա ցող գոր ծա ռույթ նե րի պայ մա նագ րային կար գա վոր ման խն դիր նե րը: Ան -
գամ հարց ման են թարկ ված դոկ տո րանտ նե րի շուրջ մեկ եր րոր դը տե ղե կաց -
ված չէ, թե պայ մա նագ րային ի նչ պի սի դրույթ նե րով է կար գա վոր վում հե տա- 
զո տա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող թի մում կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց
ի րեն հա սա նե լիք ֆի նան սա վո րու մը (Ա ղյու սակ 2): 

Ա ղյու սակ 2. Ե թե դուք ը նդ գրկ ված եք հե տա զո տա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող թի մում,

ու նե ցե՞լ եք ա րդյոք պայ մա նագ րով հս տակ ամ րագր ված ֆի նան սա վո րում (%)5

 գի տա կան ղե կա վար նե րի գոր ծա ռույթ նե րը չեն սահ մա նա փակ վում մի այն
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ծրագ րային աշ խա տանք նե րի գծով պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մամբ և
պայ մա նագ րային ֆի նան սա վոր ման կար գա վոր մամբ: գի տա կան ղե կա վա րու -
մը պետք է ար տա ցո լի աս պի րան տա կան կր թու թյան փո փոխ վող հան գա մանք -
ներն ու պայ ման նե րը, ի նչ պես օ րի նակ` գլո բալ մր ցակ ցու թյու նը, սահ մա նա փակ
ֆի նան սա վո րու մը, ու սա նո ղա կան կազ մի փո փոխ վող բնույ թը, գնա հատ ման չա -
փա նիշ նե րը: Ը նդ ո րում, գի տա կան ղե կա վար նե րի ակ տիվ նշա նակ ման պա րա -
գա յում է ա պես վե րա նայ վում են աս պի րանտ նե րի ըն դու նե լու թյան մո տե ցում նե րը
և նրան ցից ա կն կալ վող հե տա զո տա կան ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի չա -
փա նիշ նե րը: Նշենք դրան ցից մի քա նի սը: 

ԱՍ պԻ ՐԱՆՏ ՆԵ ՐԻ ԸՆ դՈՒ ՆԵ լՈՒ ԹՅԱՆ պԱ ՀԱՆջ ՆԵՐ

 պա սիվ ղե կա վար ման պա րա գա յում աս պի րան տի ըն դու նե լու թյան պա հանջ նե -
րը կա րող են լի նել հա մընդ հա նուր, ամ բողջ հա մալ սա րա նի` ան գամ ե րկ րի հա -
մար: Նման ի րա վի ճա կում ե նք հայտն վել մենք այ սօր, ե րբ գոր ծում է աս պի -
րանտ նե րի ըն դու նե լու թյան հա մընդ հա նուր կարգ, ո րը պա հան ջում է ըն դու նե լու -
թյան քն նու թյուն ներ մաս նա գի տա կան ա ռար կայից և օ տար լեզ վից: Առ կա ի րա -
վի ճա կը հան դուր ժե լի և ըն դու նե լի է գի տա կան ղե կա վա րի հա մար, ով ըն դու նե-
 լու թյու նից հե տո է մի այն դի մոր դի հետ ծա նո թա նում և դրա նից ո րոշ ժա մա նակ
ան ց ո ւր վագ ծում սպաս վե լիք գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի և ու սում -
նա ռու թյան շր ջա նա կը, ո րո շում ա տե նա խո սու թյան թե ման, հե տա զո տու թյան թի -
րա խային ո ւղ ղու թյուն նե րը: Բնա կա նա բար, թե մայի ը նտ րու թյան գոր ծըն թա ցում
գի տա կան ղե կա վարն ու աս պի րան տը եր կուս տեք փոխ հա մա ձայ նեց ված հա -
մար ժեք վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րում մի այն ըն դու նե լու թյան ա վար տից հե տո
և շր ջան ցում են եր րորդ կող մի մաս նակ ցու թյու նը այդ գոր ծըն թա ցին: 

գի տա կան ղե կա վա րի` որ պես ծրագ րի ի րա գործ ման պա տաս խա նատ վու թյուն
ստանձ նած ան ձի դեպ քում աս պի րան տի ըն դու նե լու թյան մո տե ցում նե րը փոխ -
վում են: Ան շուշտ, օ տար լեզ վի կամ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի առ կա յու -
թյու նը մնում է պար տա դիր պա հանջ, բայց ոչ բա վա րար: դրան զու գա հեռ, ան-  
հրա ժեշտ է հա մար վում նաև աս պի րան տի հմ տու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե -
րի գնա հա տու մը` նա խա տես վող հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը կա տա րե -
լիս: Այս ա ռու մով, մինչ ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րը, թերևս գի տա կան
ղե կա վա րի նշա նակ ման ա վե լի կար ևոր հան գա մանք է դառ նում ա պա գա աս պի -
րան տի հետ հար ցազ րույց ներ կազ մա կեր պե լը, հաս կա նա լու հա մար, թե դի մոր -
դը որ քա նով է տե ղե կաց ված իր լուծ մա նը սպա սող գի տա կան հիմ նախնդ րին և
մինչ ըն դու նե լու թյու նը այդ ո ւղ ղու թյամբ ի ՞նչ աշ խա տանք ներ է կա տա րել: 

շատ կար ևոր է նաև հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում գի տա կան ղե կա վա րի կող -
մից դի մոր դի հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե րին
և հմ տու թյուն նե րին ծա նո թու թյու նը: Հետզ հե տե դոկ տո րան տու րա յում ակ նա ռու
է դառ նում այն պա հան ջը, ե րբ գի տա կան ղե կա վա րը ի սկզ բա նե ցան կա նում է
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հա մոզ վել, թե ի վի ճա կի է ա րդյո՞ք դի մոր դը կամ ա պա գա ե րի տա սարդ հե տա -
զո տո ղը հաղ թա հա րել իր ա ռջև դր ված հե տա զո տա կան խն դիր նե րը գի տու թյան
կոնկ րետ ո լոր տում, և հե տո մի այն ո րո շում է կա յաց նում նրան ըն դու նե լ դոկ տո -
րան տու րա` ան գամ ա ռանց ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րի: 

Ն ման պրակ տի կա թերևս կի րառ վում է մեր ե րկ րում` հայ ցոր դի ի նս տի տու տի
պա րա գա յում, սա կայն վե րը նշ ված գոր ծըն թաց նե րը կազ մա կերպ վում են խիստ
ձևա կան, և հար ցազ րույց նե րով ըն դու նե լու թյու նը աս տի ճա նա բար ար ժեզր կում
է ի րեն, քա նի որ ա տե նա խո սու թյու նը ոչ մի կերպ չի ա ռնչ վում գի տա գործ նա -
կան ծրագ րե րի հետ, և պա սիվ գի տա կան ղե կա վա րում է ի րա գործ վում: փաս -
տո րեն, հայ ցոր դի ի նս տի տու տի պա րա գա յում գի տա կան ղե կա վա րի կող մից
հար ցազ րույ ցը հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյուն նե -
րին և հմ տու թյուն նե րին ա ռնչ վում է ոչ թե թե մա տիկ ծրագ րե րի ի րա գործ մա նը,
այլ ա ռա վե լա պես ա տե նա խո սու թյան ամ բող ջա կա նաց ման և պաշտ պա նու թյան
ա ռու մով, ո րը կա րող է գի տու թյան շու կա յում նույ նիսկ պա հան ջարկ չու նե նալ և
մի այն ծա ռայել աս պի րան տի կա րի ե րայի ա ճին: 

ՂԵ ԿԱ վԱՐ ՄԱՆ ՄՈ ՏԻ վԱ ցԻ Ա

 գի տա կան ղե կա վա րը, ստանձ նե լով իր պար տա կա նու թյուն նե րը, պետք է
հս տակ պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նակ ու նե նա: Հա յաս տա նյան ի րա կա նու -
թյու նում այդ պա տաս խա նատ վու թյան նոր մե րը դեռևս ի րենց ի րա վա բա նա կան
ամ րագ րու մը չեն ստա ցել, և ա տե նա խո սու թյան ձա խող ման, ու սում նա ռու թյան
պլա նի թե րա կա տար ման գծով պա տաս խա նատ վու թյան փաս տե րը շր ջան ցում
են գի տա կան ղե կա վա րին: Այս ա ռու մով ու սա նե լի է ա րևմ տյան դոկ տո րան տու -
րայի փոր ձը, որ տեղ հս տա կո րեն գոր ծում է գի տա կան ղե կա վար ման  մո տի վա -
ցի ոն հա մա կարգ:

 գի տա կան ղե կա վա րու մը յու րա քան չյուր հա մալ սա րա նում համ բավ և նյու թա -
կան բա րե կե ցու թյուն է ա պա հո վում պրո ֆե սոր նե րի հա մար: Նրանք դոկ տո -
րան տա կան դպ րոց ներ են ձևա վո րում, դրա նով կա րո ղա նում են դուրս գալ
գի տու թյան շու կա, դրա մաշ նորհ ներ ձեռք բե րել, պայ մա նագ րային ծրագ րեր
ի րա կա նաց նել գոր ծա տու նե րի հետ: Ո ւս տի, գի տա կան ղե կա վար ման պար -
տա վո րու թյուն նե րի թե րա ցու մը ծանր հար ված կա րող է հասց նել փոր ձա ռու
պրո ֆե սո րի կու տա կած բա րի համ բա վին: 

Տե ղին է գի տա կան ղե կա վա րի մո տի վա ցի այի ա րևմ տյան փոր ձի ու սում նա սի -
րու մը: Մեր ե րկ րում ղե կա վար ման մո տի վա ցի ան ներ կա յումս սահ մա նա փակ վում
է մի այն պրո ֆե սո րի կո չում ստա նա լու հե ռան կա րով: Թերևս, նպա տա կա հար -
մար կլի ներ գի տա կան ղե կա վար ման ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման ոչ մի -
այն չա փա նիշ նե րի սահ մա նու մը, այլև դրանց կի րա ռու մը ղե կա վար ման մո տի-
 վա ցի ոն գոր ծա ռույթ նե րում (պաշ տո նի բարձ րա ցում, ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր -
ման հա մալ սա րա նա կան աղ բյուր նե րի տրա մադ րում, աս պի րան տա կան դպ րո -
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ցի ը նդ լայն մա նը ա ջակ ցում և այլն): Այս ա ռու մով դոկ տո րանտ ներ ղե կա վա րե լու
ար դյու նա վե տու թյա նը ա րևմ տյան բու հե րում այն քան մեծ նշա նա կու թյուն է
տր վում, որ ան գամ ղե կա վար ման հա մար պրո ֆե սոր նե րը աշ խա տա վարձ չեն
ստա նում և մո տի վաց ված են աշ խա տում, քա նի որ նյու թա կա նից բա ցի հե տապն -
դում են նաև սո ցի ա լա կան կա պի տա լի, գի տա կան համ բա վի ձևա վոր ման շա հեր:
Նույ նիսկ ո րոշ բու հե րում, օ րի նակ` Ստոկ հոլ մի տեխ նո լո գի ա կան ար քա յա կան
ինս տի տու տի6 դոկ տո րան տու րա յում  Հե տա զո տու թյան ղե կա վար ման հի մունք -
ներ ա ռար կայի գծով հա տուկ դա սըն թաց է կազ մա կերպ վում դոկ տո րանտ նե րի
հա մար` մա տու ցե լով նրանց ա տե նա խո սու թյան գի տա կան ղե կա վար ման հմ տու -
 թյուն ներ և գի տու թյան շու կա յում կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյուն ներ: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նում բարձ րա գույն կր թու թյան եր րորդ աս տի ճա նում
կր թու թյան ո րա կի բա րե լավ ման, ար դյու նա վե   տու թյան բարձ րաց ման ու գի տա -
կան աս տի ճա նաշ նորհ ման հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման հա մար ան հրա -
ժեշտ է շու տա փույթ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ կա տա րել` հիմն վե լով
դոկ տո րա կան կր թու թյան Զալց բուր գյան սկզ բունք նե րի վրա: Այդ պի սի հայե ցա -
կար գային բա րե փո խում նե րը գոր ծող աս պի րան տու րան կվե րա կազ մա կեր պեն
նոր դոկ տո րան տու րայի` աշ խար հում ա ռա վել հաս կա նա լի և ճա նա չե լի դարձ -
նե լով հայ կա կան եր րորդ աս տի ճա նի բարձ րա գույն կր թու թյունն ու շնորհ ված
գի տա կան աս տի ճան նե րը:
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ՄԱ ՐԻ Ա  Ի. 
ԶԱՍ լԱվՍ ԿԱ ՅԱ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԲԱՐձ ՐԱ գՈՒՅՆ
ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ գԻ 
ԲԱ ՐԵ փՈ խՈՒՄ ՆԵ ՐԻ Ո ՐՈշ 
Ա ՌԱՆձ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ
ՄԱ ՍԻՆ 



 ա մա նա կա կից Հա յաս տա նում քա ղա քա կան բուռն փո փո խու թյուն նե րի լույ սի ներ -
քո ա ռա ջա նում են մի շարք հիմ նա հար ցեր, թե որ ո ւղ ղու թյամբ է շա րու նակ վե լու
հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան տն տե սա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան,
մշա կու թային զար գա ցու մը, որ ո ւղ ղու թյամբ են լու ծում ստա նա լու մի շարք խն դիր -
ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են ի նչ պես ներ կայիս ի րո ղու թյուն նե րում, այն պես էլ ժա -
ռանգ վել են նախ կին իշ խա նու թյուն նե րից: Նման խն դիր նե րից ա ռա ջին հեր թին
ա ռանձ նա նում է Հա յաս տա նում կր թա կան հա մա կար գի բա րե փոխ ման և
ար դի ա կա նաց ման հիմ նախն դի րը: Կր թու թյունն է, որ դառ նում է հա սա րա կու թյան
ար դյու նա վետ զար գաց ման ե րաշ խի քը եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում: Կր թու -
թյունն է, որ ձևա վո րում է նոր սո ցի ալ-մ շա կու թային մի ջա վայր, և կր թու թյան
ո րա կից է կախ ված աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի ո րա կա վո րու մը, աշ խա տա շու -
կա յում մաս նա գետ նե րի մա կար դա կը, ին չը, բնա կա նա բար, ազ դում է հա սա րա -
կու թյան տն տե սա կան բա րե կե ցու թյան մա կար դա կի վրա: Կր թու թյան մի ջո ցով է
ձևա վոր վում հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քը, սո ցի ա լա կան շար -
ժու նա կու թյան մե խա նիզմ նե րը, սո ցի ա լա կան տրա մադ րու թյուն նե րի և ըն կա լում -
նե րի տա րա ծու թյու նը: ճա պո նի այի կր թա կան հա մա կար գի ար դի ա կա նա ցու մը
հա սա րա կա կան ժա մա նա կա կից զար գա ցում նե րում կր թու թյան դե րի մե ծաց ման
վառ օ րի նա կ է հան դի սա նում, ե րբ ար դյու նա վետ վե րա կազ մա կերպ ված կր թա -
կան հա մա կար գը թույլ է տա լիս ի րա կա նաց նել ո րա կա կան բե կում ե րկ րի տն տե -
սու թյան մեջ և ստեղ ծել պայ ման ներ ազ գային ի նք նու թյան ձևա վոր ման հա մար
ե րկ րի բա վա կա նին բարդ և հա կա սա կան ի րա վի ճա կում:

 Հետ ևա բար, հայ հա սա րա կու թյան հա մար, ե րբ հա մաշ խար հայ նաց ման մար -
տահ րա վեր նե րի և սե փա կան ի նք նա տի պու թյան պահ պան ման դի ա լեկ տի կա -
կան մի աս նա կա նու թյան հա մա տեքս տում առ կա է սե փա կան սո ցի ա լա կան
հա մա կար գը ստեղ ծե լու ու ղի ներ գտ նե լու գոր ծըն թա ցը, կր թու թյան հա մա կար -
գի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը, ը ստ է ու թյան,
դառ նում են կենտ րո նա կան: Հա յաս տանն, ի լրումն իր ան կա խու թյան շր ջա նում
զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից բխող ներ քին խն դիր նե րի, ու նի
նաև ար տա քին մի ջա վայ րից բխող բազ մա թիվ խն դիր ներ, մաս նա վո րա պես
խն դիր ներ, ո րոնք բխում են հետ խորհր դային տա րած քի ե րկր նե րի հետ ը նդ -
հա նուր ան ցյա լից և միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րից։ Զար գա ցող ե րկր -
նե րի կր թա կան հա մա կար գե րի ա ռջև մի շարք հիմ նա հար ցեր են կանգ նած`
կապ ված կր թու թյան զար գաց ման հե ռան կար նե րի հետ: դրան ցից են մի կող -
մից` « հե տապն դող» ար դի ա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում կր թու թյան զար գաց -
ման հե ռան կար նե րի, մյուս կող մից` ազ գային ար դի ա կա նաց ման ո ւղ ղու թյամբ
կր թու թյան մր ցու նա կու թյան բարձ րաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի և ի վեր ջո
տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րում կր թու թյան զար գաց -
ման հե ռան կար նե րի գնա հատ ման խն դիր նե րը։ 

Հետ խորհր դային տա րա ծու թյան ե րկր նե րում ստեղծ վել է բա վա կա նին քաո -
սային ի րա վի ճակ բարձ րա գույն կր թու թյան ո լոր տում ո րո շում նե րի կա յաց ման
տրա մա բա նու թյան տե սան կյու նից։ Այդ ա ռու մով կա րե լի է ա ռանձ նաց նել բարձ -
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րա գույն կր թա կան հա մա կար գի (այ սու հետ` ԲԿՀ) զար գաց ման ա ռն վազն ե րեք
վերկ տոր ներ։ Մի կող մից` ԲԿՀ-նե րի բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թաց նե րը ո ւղղ -
ված են տե ղա կան հա մալ սա րան նե րի եվ րո պա կա նաց մա նը և Եվ րո պա կան
բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գին ին տեգր մա նը` հա մա ձայն Բո լո նի այի
սկզ բունք նե րին, մյուս կող մից` հետ խորհր դային տա րա ծու թյան շր ջա նակ նե -
րում այն ո ւղղ ված է տա րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րին։ Եվ
ի վեր ջո ԲԿՀ-նե րի ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թաց ներն ո ւղղ ված են ազ գային
կր թա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և սե փա կան կր թա կան ա վան դույթ նե -
րի պահ պան մա նը։ 

Այժմ ան դրա դառ նանք Հա յաս տա նի ԲԿՀ-ի բա րե փո խում նե րի հիմ նախն դիր նե -
րին նվիր ված սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րին։ Հե տա զո տու -
թյունն ի րա կա նաց վել է 2017-2018 թթ. Հա յաս տա նում փոր ձա գի տա կան հար-
 ցում նե րի մի ջո ցով:1 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ մինչ
այժմ ոչ մի ան շա նակ են մեկ նա բան վում Հա յաս տա նում կր թա կան հա մա կար գե -
րի զար գաց ման հե ռան կա րային ո ւղ ղու թյուն նե րը։ Այդ գոր ծըն թաց նե րում ա ռա -
վել կա յա ցած ո ւղ ղու թյուն է Բո լո նի այի սկզ բունք նե րի շր ջա նակ նե րում ԲԿՀ-ի
վե րա կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցը։ Ը նդ հա նուր առ մամբ սկզ բունք նե րը բա վա -
կա նին հս տակ են մշակ ված, և հետ ևյալ դրույթ նե րը դրան ցից հիմ նա կան ներն
ե ն. ե րկ մա կար դակ կր թու թյան նե րա ռում, կրե դի տային-վար կա նի շային հա մա -
կար գի նե րա ռում (ECTS), կր թու թյան ո րա կի մո նի տո րինգ, ա կա դե մի ա կան և ու -
սա նո ղա կան մո բի լու թյան խթա նում, շր ջա նա վարտ նե րին աշ խա տան քով
ա պա հո վում, Եվ րո պա կան կր թա կան հա մա կար գի գրավ չու թյան ա պա հո վում:2

Սա կայն հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ կր թու թյան բա րե -
փո խում նե րի տեխ նո լո գի ա նե րի ո ւղ ղա միտ ներդ րու մը և ձևային ցու ցիչ նե րի
հետ ևից ը նկ նե լը հա ճախ ծնում են մի շարք խն դիր ներ, ո րոնք խո չըն դո տում են
ազ գային կր թա կան հա մա կար գե րի ար դյու նա վետ զար գաց մա նը։

 Հա յաս տա նում Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի պատ մու թյու նը սկս վում է 2005 թ., երբ
վեր ջինս մի ա ցավ Բո լո նի այի պայ մա նագ րին, չնա յած որ Հա յաս տա նի ԲԿՀ-ի
բա րե փո խում նե րի փոր ձե րը ե ղել են դեռևս 1990-ա կան թվա կան նե րից։ Ը նդ -
հա նուր առ մամբ Բո լո նի այի բա րե փո խում նե րի գնա հատ ման քն նա խո սու թյու -
նը Հա յաս տա նում բա վա կա նին դրա կան է. ի նք նին գոր ծըն թա ցը ստա ցել է
խորհր դան շա կան ի մաստ` որ պես կր թա կան բա րե փո խում նե րի ան հրա ժեշտ
և ան բա ժա նե լի մաս` ան կախ այդ գոր ծըն թաց նե րի կոնկ րետ բո վան դա կու թյու -
նից և հետ ևանք նե րից: փոր ձա գետ նե րից մե կը նշել է. « Բո լո նի այի գոր ծըն թա -
ցը դար ձել է « լեյբլ» (պի տակ), ո րը դնում են ա մեն բա րե փոխ մա նը, չնա յած որ
ի րա կա նում բա րե փո խում նե րի մեծ մա սը կա րող է ոչ մի կապ չու նե նալ  Բո լո -
նի այի գոր ծըն թա ցի հետ»:3

 վեր լու ծե լով Բո լո նի այի չա փա նիշ նե րի ներդր ման գոր ծըն թա ցը Հա յաս տա նի
ԲԿՀ-ո ւմ` ա ռա ջին հեր թին նշենք Հա յաս տա նի տա րած քում հա մալ սա րա նա կան
հա մա կար գի ներ սում ծա վալ ված ոչ փոխ հա մա ձայ նեց ված աշ խա տան քը և,
ը նդ հան րա պես, Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցի տար րե րի ներդր ման մի աս նա կան մո -
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տեց ման բա ցա կա յու թյու նը, կրե դիտ նե րի փո խա դարձ ճա նաչ ման դժ վա րու -
թյուն նե րը և ու սուց ման ստան դարտ նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը: Որ պես
օ րի նակ կա րե լի է բե րել տար բեր բու հե րում մեկ կրե դի տի հա մար ժա մե րի քա -
նա կի ո րոշ ման սկզ բունք նե րի տար բե րու թյուն նե րը, սկզ բուն քային տար բե րու -
թյուն նե րը գի տե լիք նե րի գնա հատ ման և վար կա նի շային հա մա կար գե րի միջև։
Մաս նա վո րա պես, Հա յաս տա նի բու հե րում գո յու թյուն ու նեն ու սա նող նե րի գի տե -
լիք նե րի չափ ման ա ռն վազն չորս հա մա կար գեր, ո րոնց գնա հատ ման սանդ ղակ -
նե րը տա տան վում են չոր սից մինչև հա րյուր մի ա վոր։ դրա հետ մեկ տեղ
Հա յաս տա նի տար բեր բու հեր կողմ նո րոշ ված են տար բեր ե րկր նե րի կր թա կան
ստան դարտ նե րին, օ րի նակ` Ռուս-հայ կա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նը
կողմ նո րոշ ված է Ռդ կր թա կան ստան դարտ նե րին, Ա մե րի կյան, Եվ րո պա կան
հա մալ սա րան նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կողմ նո րոշ ված են դե պի ա րև -
մտյան ե րկր նե րի կր թա կան ստան դարտ նե րը։

 Բա ցի այդ` հա մա կար գում գո յու թյուն ու նի նաև պե տա կան և մաս նա վոր բու հե -
րի ո րա կա կան տար բե րու թյուն նե րի նշա նա կա լի հիմ նախն դիր, ի նչ պես նաև
ե րկ րում մեծ թվա քա նա կով ան մր ցու նակ բու հե րի առ կա յու թյուն, ո րոնք չեն
նպաս տում ան հրա ժեշտ ան ձնա կազ մի վե րա պատ րաստ մա նը: փաս տո րեն,
ել նե լով կր թու թյան ան սահ մա նա փակ ա ռևտ րայ նաց ման մի տում նե րից` մաս -
նա վոր բու հե րը ստիպ ված են ըն դու նե լու թյուն կա տա րել պե տա կան բու հե րում
բա վա րար մի ա վոր ներ չհա վա քած դի մորդ նե րից, ին չը չի կա րող չանդ րա դառ -
նալ բարձ րա գույն կր թու թյան ո րա կի վրա։ Եվ այս պես, չնա յած ֆի նան սա կան
հնա րա վո րու թյուն նե րի լուրջ սա կա վու թյա նը, Հա յաս տա նի կր թա կան շու կա -
յում բու հե րի գեր քա նա կի խն դիր կա: 

դ րա հետ մեկ տեղ, ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի սա կա վու թյու նը թույլ
չի տա լիս բու հե րին ա պա հո վել դա սա խո սա կան կազ մի գի տա կան բարձր մա -
կար դակ, մաս նա վո րա պես` մի ջազ գային գի տա կան կոն ֆե րանս նե րին և քն նար -
կում նե րին մաս նակ ցու թյան, հե ղի նա կա վոր հան դես նե րում հրա պա րա կում նե րի
հնա րա վո րու թյան տե սան կյու նից:4

Կ րե դի տային հա մա կար գե րի միջև ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի պատ -
ճա ռով մի շարք բա րե փո խում ներ կյան քի չեն կոչ վում, օ րի նակ` ու սա նող նե րի
հնա րա վո րու թյու նը վերց նել ը նտ րո վի դա սըն թաց ներ տար բեր բու հե րում (հա -
մա պա տաս խան ներդր ված կրե դի տային-վար կա նի շային հա մա կար գի)։ Բա -
վա կա նին բարդ է ի րա վի ճա կը նաև ու սա նող նե րի կր թա կան մո բի լու թյան
խթան ման հար ցում` պայ մա նա վոր ված փո խա նակ ման ծրագ րե րի ոչ բա վա -
րար մշակ վա ծու թյան մա կար դա կով։ Հա յաս տա նյան ու սա նող նե րի հա մար
նման փո խա նակ ման կր թա կան ծրագ րերն ի րա կա նա նում են մի շարք Եվ րո -
պա կան ե րկր նե րի, Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի, Ռու սաս տա նի, չի նաս տա նի,
վրաս տա նի, Ի րա նի, Ե գիպ տո սի և այլ ե րկր նե րի հետ։ փո խա նակ ման ծրագ -
րե րին մաս նակ ցող ու սա նող նե րի հս տակ վի ճա կագ րու թյուն դժ վար է գտ նել,
սա կայն ը ստ փոր ձա գետ նե րի, նրանց թի վը կազ մում է մոտ մի քա նի հա րյուր
ու սա նող տա րե կան։ Այս գոր ծըն թա ցում ա ռա ջա նում են մի շարք խն դիր ներ`
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պայ մա նա վոր ված տար բեր ե րկր նե րի կր թա կան հա մա կար գե րում առ կա
կր թա կան ծրագ րե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րով։ դրա ար դյուն քում
ու սա նո ղը, ով մեկ կի սա մյա կի ըն թաց քում այ ցե լում է հա մա պա տաս խան բուհ
և ան ցնում ու սու ցու մը տվյալ կր թա կան ծրագ րով, վե րա դառ նա լով Հա յաս տան,
ստիպ ված է լի նում մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում հանձ նել քն նու թյուն ներ այն
բո լոր ա ռար կա նե րից, ո րոնք նա պետք է ու սում նա սի րեր մեկ կի սա մյա կում իր
բու հի կր թա կան ծրագ րով և ո րոնք հիմ նա կա նում ը նդ գրկ ված չեն ե ղել փո խա -
նակ ման ծրագ րե րում։ Ա կն հայտ է, որ այդ պի սի ի րա վի ճա կը բնավ չի նպաս -
տում կր թու թյան ո րա կի բարձ րաց մա նը։ 

Իսկ ի նչ վե րա բե րում է դա սա խոս նե րի մո բի լու թյա նը, ա պա այն պայ ման նե րում,
ե րբ տե ղա կան բու հե րը չեն կա րող ի րա կան ար ժա նի մր ցակ ցու թյուն կազ մել
Եվ րո պա կան բու հե րի հետ, ա կա դե մի ա կան մո բի լու թյու նը վե րած վում է ու ղեղ -
նե րի ար տա հոս քի խթան ման հզոր գոր ծո նի։ 

Անդ րա դառ նա լով Բո լո նի այի հա մա կար գի ա կա դե մի ա կան աս տի ճան նե րի
ներդր ման հար ցին` պետք է նշել, որ ամ բողջ հետ խորհր դային տա րած քի ե րկր -
նե րում ըն դուն ված է որ պես աք սի ո մա այն պատ կե րա ցու մը, որ եվ րո պա կան ին -
տեգր ման ո ւղ ղու թյամբ կր թա կան բա րե փո խում նե րը պար տադ րում են բա կա- 
 լավ րի-մա գիստ րո սի-դոկ տո րի ա կա դե մի ա կան աս տի ճան նե րի ներդ րու մը հին
ա կա դե մի ա կան աս տի ճան նե րի (մաս նա գետ-թեկ նա ծու-դոկ տոր) հա մա կար գի
մի ան շա նակ ո չն չաց ման պայ ման նե րում։ Հե տաքր քիրն այն է, որ ի նք նին Եվ րո -
պա յում Բո լո նի այի հա մա ձայ նագ րի մաս նա կից-ե րկր նե րում ա կա դե մի ա կան աս -
տի ճան նե րի ու նի ֆի կաց ման գոր ծըն թաց նե րը մեկ նա բան վում են ոչ այդ քան
մի ան շա նա կո րեն, ի նչ պես հետ խորհր դային ե րկր նե րում։ Եվ րո պա կան ե րկր նե -
րում գոր ծում են ա կա դե մի ա կան աս տի ճան նե րի տար բեր հա մա կար գեր, ո րոնց
հա մար գի տու թյան տար բեր ճյու ղե րում ան հրա ժեշտ են ո ւսում նա ռու թյան տա -
րի նե րի տար բեր քա նակ ներ:5 Ի դեպ, Եվ րո պա կան ե րկր նե րում վե րա բեր մուն քը
Բո լո նի այի այդ գոր ծըն թաց նե րին ոչ մի ան շա նակ է։ Օ րի նակ` Ի տա լի ա յում մի
շարք հա մալ սա րան նե րում հրա ժար վե ցին ե րկ մա կար դակ կր թա կան աս տի ճան -
նե րի հա մա կար գից (մաս նա վո րա պես, Bologna Law School, Pavia Law School):6

Ա կա դե մի ա կան աս տի ճան նե րի ո ւղ ղու թյամբ ա ռա վել կտ րուկ փո փո խու թյուն -
ներ են տե ղի ու նե ցել վրաս տա նի ԲԿՀ-ո ւմ. նե րառ վեց ան գլո-սաք սո նա կան
հա մա կար գի կրկ նօ րի նա կը։ Ը ստ այդմ, վե րաց վեց գի տու թյան դոկ տո րի գի -
տա կան աս տի ճա նը և բո լոր գի տու թյուն նե րի դոկ տոր ներն ու թեկ նա ծու նե րը
հա վա սար վե ցին փի լի սո փա յու թյան դոկ տո րի աս տի ճա նին (PhD): Բարձ րա -
գույն կր թու թյան կենտ րո նաց ման մա կար դա կը նվա զեց նե լու նպա տա կով
վե րաց վեց նաև Բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վը, նրա գոր ծա -
ռույթ նե րը փո խանց վե ցին բու հե րի գոր ծող գի տա կան խոր հուրդ նե րին:7 Ար -
դյուն քում նոր դոկ տո րա կան աս տի ճա նը սկ սեց կորց նել իր ո րա կա վոր ման
ար ժե քը, քա նի որ վրաս տա նում գոր ծող ո րոշ հա մալ սա րան նե րի հե ղի նա կու -
թյու նը և դրա հետ կապ ված նրանց գի տա կան աս տի ճան նե րի շնորհ ման ար -
տո նու թյուն նե րը բա վա կա նին խնդ րա հա րույց է ին վրաս տա նյան գի տա կան
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հան րու թյան հա մար։ դրան հա կա ռակ մինչ բա րե փո խում նե րը շնորհ ված գի -
տա կան աս տի ճան նե րի հե ղի նա կու թյու նը բարձ րա ցել է. ը ստ է ու թյան վրաս -
տա նում առ կա է մի այն մա գիստ րո սի աս տի ճա նը, ո րը պահ պա նում է իր
ո րա կա վոր ման ար ժե քը, ի սկ դոկ տո րա կան աս տի ճա նը ու նի մի այն պաշ տո -
նա կան ո րա կա վոր ման ար ժեք:8

Ինչ վե րա բե րում է Հա յաս տա նին, ա պա Հա յաս տա նում վե ցա մյա կր թա կան ցիկ -
լին (բա կա լավ րի ատ-մա գիստ րա տու րա), ի նչ պես նաև կրե դի տային-վար կա նի -
շային հա մա կար գին ան ցու մը պաշ տո նա պես հա մար վում է հիմ նա կա նում
ա վարտ ված. այժմ կրե դի տային-վար կա նի շային հա մա կար գին ան ցումն ա -
վարտ վում է ար դեն աս պի րան տու րա յում։ Սա կայն Հա յաս տա նում դեռևս գոր ծում
են հին հա մա կար գի աս տի ճան նե րը (թեկ նա ծու, դոկ տոր)։ Այ նո ւա մե նայ նիվ մինչ
այժմ չեն ա վարտ վում նման վե րա կազ մա կեր պում նե րի ար դյու նա վե տու թյան վե -
րա բե րյալ վե ճե րը։ Օ րի նակ` Հա յաս տա նում բժշ կա կան կր թու թյան ո լոր տում հրա -
ժար վել են բա կա լավր-մա գիստ րոս հա մա կար գից, քա նի որ բա վա կա նին խնդ րա-
 հա րույց է սահ մա նել բժիշկ-բա կա լավ րի ի րա վա սու թյուն նե րը աշ խա տա շու կա -
յում, ը ստ այդմ` բժշ կի դիպ լոմ կա րող են ստա նալ մի այն մա գիստ րոս նե րը։ 

Ինչ վե րա բե րում է այլ ո լորտ նե րին, ա պա հա յաս տա նյան աշ խա տա շու կա յում
ստեղծ վել է պա րա դոք սալ ի րա վի ճակ, ե րբ սահ ման ված չեն հս տակ տա րան -
ջա տում ներ բա կա լավ րի և մա գիստ րո սի ի րա վա սու թյուն նե րի միջև։ Այժմ մա -
գիստ րա տու րան կրում է ա վե լի շուտ ար ժե քա-խորհր դան շա կան բնույթ` որ պես
ա վե լի հե ղի նա կա վոր աս տի ճան բա կա լավ րի ա տի հետ հա մե մա տած, սա կայն
ը ստ է ու թյան գրե թե բո լոր ո լորտ նե րում մա գիստ րոս նե րը չու նեն տե սա նե լի,
ան գամ զուտ պաշ տո նա կան ա ռա վե լու թյուն ներ աշ խա տա շու կա յում։ 

Ա վե լին` առ կա բա կա լավր-մա գիստ րա տու րա հա մա կար գը ո րոշ չա փով վար կա -
բե կում է բա կա լավ րի ա տի կր թա կան հե ղի նա կու թյու նը, քա նի որ այժմ ու սա նո -
ղին հնա րա վո րու թյուն է տր վում լի ո վին նոր մաս նա գի տու թյուն ստա նալ մա գիս-
տ րա տու րա յում` բա կա լավ րի ա տում տվյալ մաս նա գի տու թյանբ կր թու թյուն չս -
տա նա լով։ փաս տո րեն մա գիստ րա տու րայի ըն դու նե լու թյան քն նու թյուն նե րի
հանձն ման հնա րա վո րու թյու նը, ո րը տր վում է ու սա նո ղին, ով սո վո րել է չորս տա -
րի բա կա լավ րի ա տում լրիվ այլ մաս նա գի տու թյամբ, խորհր դան շում է այն հան -
գա ման քը, որ բա կա լավ րի ա տի կր թու թյու նը այդ քան էլ կար ևոր չէ նոր մաս նա- 
գի տու թյու նը տի րա պե տե լու գոր ծում։ դրա ար դյուն քում մա գիստ րա տու րա յում
հա ճախ ստեղծ վում են ը ստ կազ մի բա վա կա նին ան հա մա սեռ խմ բեր, որ տեղ
դա սա խո սը ստիպ ված է ի րա կա նաց նել փաս տա ցի ան հա տա կան ու սու ցում յու -
րա քան չյուր ու սա նո ղի հա մար` հա մա ձայն նրանց տա րաբ նույթ գի տե լիք նե րի
մա կար դա կի և կր թա կան յու րա հատ կու թյուն նե րի։ Մինչ դեռ խմ բային աշ խա -
տանք նե րից հրա ժար վե լը չի նպաս տում կր թու թյան ո րա կի բարձ րաց մա նը։ 

Այս ա ռու մով ա ռաջ է գա լիս ևս մեկ հիմ նախն դիր, ո րը ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված
է ու սա նող նե րի ցան կու թյան հետ` ը նտ րել հա սա րա կու թյան մեջ հիմ նա կա նում
« մո դայիկ» մաս նա գի տու թյուն ներ, և բու հե րի ա ռևտ րայ նաց ման հետ, ե րբ
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բարդ ֆի նան սա կան ի րա վի ճա կում բու հը ստիպ ված է ա պա հո վել ու սա նող նե -
րի գլ խա քա նակ։ փոր ձա գետ նե րից շա տե րը նշում են, որ այդ պի սի ան վե րահս -
կե լի ի րա վի ճա կում աշ խա տա շու կա յում ա ռա ջա նում է « մո դայիկ» մաս նա գետ-  
նե րի ա վել ցուկ` ի վնաս «ոչ մո դայիկ», սա կայն հա սա րա կու թյան հա մար կա -
ր ևոր մաս նա գի տու թյուն նե րի։ Հա մա ձայն Կոն րադ լիսս ման նի կար ծի քի` գրե -
թե յու րա քան չյուր հա մալ սա րա նում կան մի շարք մաս նա գի տու թյուն ներ, ո րոնք
բնո րո շում են այդ հա մալ սա րա նի «ար դի ա կան» լի նե լը, դրան ցից են, օ րի նակ`
«Business Ethics», «Managment» կամ «Cultural Studies» և այլն:9

Ինչ վե րա բե րում է ԲԿՀ-ի բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թաց նե րի ազ դե ցու թյա նը
կր թու թյան ո րա կի վրա, ա պա նման հե տա զո տու թյուն նե րը բա վա կա նին սա -
կավ են և խնդ րա հա րույց, քա նի որ չնա յած բո լո նի այի գոր ծըն թաց նե րում
կր թու թյան ո րա կի բարձ րա ցու մը նպա տա կային սկզ բունք նե րից մեկն է, սա կայն
կր թու թյան ո րա կի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը բա վա կա նին վի ճե լի են և ոչ
հս տակ մշակ ված։ Աշ խար հի ե րկր նե րի վեր լու ծու թյունն ը ստ ՄԱԿ-ի Զար գաց -
ման ծրագ րե րի (UNDP) կող մից մշակ ված Կր թու թյան մա կար դա կի ին դեք սի,10

ցույց է տա լիս, որ հետ խորհր դային ե րկր նե րում բա վա կա նին խնդ րա հա րույց իրա -
վի ճակ է ստեղծ վել ԲԿՀ-ե րի բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում, քա նի որ որոշ ե րկր -
նե րում կր թու թյան մա կար դա կի ան կում է ար ձա նագր վում (տեˊս Ա ղյու սակ 1)։ 

Ա ղյու սակ 1. Ե ԱՏՄ ե րկր նե րի Կր թու թյան մա կար դա կի ցու ցի չի դի նա մի կան ը ստ 2013-
2017 թթ.

 պետք է նշենք, որ 2017 թ. տվյալ նե րը ո րոշ չա փով հա կա սա կան են, քա նի որ
ցու ցի չի ար ժե քի նվազ ման հետ մեկ տեղ ա ճել են Հա յաս տա նի, Ղա զախս տա -
նի և Ռու սաս տա նի տե ղե րը ռեյ տին գում, ի նչ պես նաև 2016-2017 թթ. փո փո -
խու թյուն նե րը բա վա կա նին կտ րուկ է ին` հա մե մա տած 2012-2013 թթ. հետ։
Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս տվյալ նե րը վկա յում են այն, որ կր թա կան մա կար դա կը
Հա յաս տա նում 2012-2013 թթ. բա վա կա նին ի ջել է (56-րդ տե ղից 63-ը), և մի -
այն 2016 թ. ար ձա նագր վել է ո րո շա կի ա ճ։

չ նա յած փոր ձա գետ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը շեշ տադ րում է տն տե սա կան գոր -
ծոն նե րի կար ևո րա գույն դե րը, հա մե նայն դեպս բա րե փո խում նե րի ար դյու նա վե -
տու թյան ոչ բա վա րար մա կար դա կի հիմ նա կան պատ ճառ նե րը, հա մա ձայն
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փոր ձա գետ նե րի կար ծի քի, պետք է փնտ րել գլո բալ մա կար դա կում` կապ ված
կր թու թյան նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում նե րի բա -
ցա կա յու թյան, Հա յաս տա նի հա մար ման րա մասն մշակ ված ը նդ հա նուր կր թա -
կան դոկտ րի նի բա ցա կա յու թյան, կր թա կան գոր ծըն թա ցի ար դյունք նե րի ամ- 
բող ջա կան պատ կե րա ցում նե րի բա ցա կա յու թյան հետ: փոր ձա գետ նե րը նշում
են նաև, որ շատ դեպ քե րում հիմ նախն դիր նե րի պատ ճառ նե րը թաքն ված են
նրա նում, որ բա րե փո խում ներն ի րա կա նաց վել են « վեր ևից-ներքև», այլ ոչ թե
նա խա ձեռն ված է ին « ներք ևից»:11

 Հարց ման ար դյունք նե րը վկա յում են այն, որ ժա մա նա կա կից Հա յաս տա նի ԲԿՀ-
ո ւմ ստեղծ վել է բա վա կա նին ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ։ Կր թա կան հա մա կար -
գի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի գլո բալ տես լա կա նի
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ստեղծ վել է բարձ րա գույն կր թու թյան կա ռա -
վար ման հա մա կարգ, ո րը կա րե լի է ան վա նել « գոր ծի քային» (ի նստ րու մեն -
տալ), ո րի շր ջա նակ նե րում կի րառ վում են մար տա վա րա կան կա ռա վար ման
ո րո շում ներ` ո ւղղ ված ան մի ջա կան տե ղային խն դիր նե րի լուծ մա նը: Նման կա -
ռա վար ման ռազ մա վա րու թյու նը կա րե լի է ան վա նել «անց քեր կար կա տե լու»
գոր ծի քային ռազ մա վա րու թյուն: 

Հա յաս տա նում բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րից կա րե լի է նշել նաև ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար ը նդ հան րա -
կան տե ղե կատ վա կան բա զայի բա ցա կա յու թյու նը: վար չա կան ո րո շում նե րի
կա յաց ման հա մա կար գում հա վաս տի հե տա զո տա կան տվյալ նե րի և կր թա կան
գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ վս տա հե լի փաս տե րի վրա հիմն ված վեր լու ծա կան
տե ղե կատ վու թյան սա կա վու թյան պայ ման նե րում գե րակշ ռում է ին տո ւի տիվ ո րո -
շում նե րի կա յաց ման մե խա նիզ մը: Հարց ման ար դյուն քում պարզ վեց, որ ան գամ
բարձր ադ մի նիստ րա տիվ դիր քե րում գտն վող փոր ձա գետ նե րը միշտ չէ, որ տի րա -
պե տում են ստեղծ ված ի րա վի ճա կին, ո րը հիմն ված է վս տա հե լի փաս տե րի վեր լու -
ծու թյամբ ձևա վոր ված պատ կե րա ցում նե րի վրա։ Ե վս մեկ ա ռանձ նա հատ կու թյունն
այն է, որ գե րակշ ռող է կար ճա ժամ կետ տն տե սա կան շա հույթ ստա նա լու մո տե ցու -
մը` կա տա րել « ցան կա ցած պատ վեր, ե թե կա հո վա նա վոր» սկզ բուն քով: 

Ար դյուն քում կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ կր թու թյան հա մա կար գում բա վա կա նին
քաո սային ի րա վի ճակ է ստեղծ վել հա մա կար գի զար գաց ման հիմ նա կան մի -
տում նե րը ո րո շե լու տե սան կյու նից: Հա յաս տա նի ԲԿՀ-ը զար գա նում է բա վա -
կա նին ան հա վա սա րա չափ կեր պով. կան ո լորտ ներ, որ տեղ բա րե փո խում նե րը
ի րա կա նաց վել են մեծ ծա վալ նե րով և ա րագ տեմ պե րով (օ րի նակ` կրե դի -
տային- վար կա նի շային հա մա կար գի ներդ րու մը), և կան ո լորտ ներ, ո րոնք գոր -
ծառ նում են հին ռե ժի մով (օ րի նակ` կր թա կան ծրագ րե րի մշա կու մը): Նման
ան հա վա սա րա չա փու թյու նը հան գեց նում է բա րե փո խում նե րի ֆոր մալ կող մի
գե րա կա յու թյան` ի վնաս նրանց բո վան դա կային կող մին, և ար դյուն քում կոր -
չում է կր թա կան բա րե փո խում նե րի հե ռան կար նե րի ի րա կան տես լա կա նը:

 Հա յաս տա նի ԲԿՀ-ի զար գաց ման նման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ար դյուն -
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քում ստեղծ վում է պա րա դոք սալ մի ի րա վի ճակ, որ տեղ մի կող մից` աշ խա տում
են գոր ծոն ներ, ո րոնք մե ծաց նում են հա մա կար գի քաո սային բա ղադ րի չի սի ներ -
գե տիկ է ֆեկ տը (հա մա կար գի առ կա փո խա կեր պում նե րի ի րա կան հետ ևանք նե -
րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան սա կա վու թյան, «անց քեր կար կա տե լուն» և
կա մա յա կան հնա րա վոր աղ բյուր նե րից ա կն թար թային «այս տեղ և հի մա» շա -
հույթ ստա նա լուն ո ւղղ ված կա ռա վար ման ար դյուն քում), ի սկ մյուս կող մից` աշ -
խա տում են գոր ծոն ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են ո րո շա կի ա ռանձ նա հա տուկ ատ-
 րակ տոր նե րի` հա մա կար գում կար գի կա ռուց վածք նե րի ստեղծ մա նը, ո րոնց ազ -
դե ցու թյան ար դյուն քը հա մա կար գի վրա մի ան շա նակ չէ (այդ գոր ծոն նե րը
ստեղծ վում են որ պես զուտ ձևա կան սխե մա տիկ չա փա նիշ նե րին ցու ցադ րա բար
հետ ևե լու ար դյունք` « վեր ևից» ի ջեց ված հրա հանգ նե րի հի ման վրա)։ 

Ընդ ո րում, թվարկ ված նե րից որ գոր ծոնն էլ դառ նա գե րա կայող շա րու նակ վող
նման մի տում նե րի հա մա տեքս տում, ԲԿՀ-ի զար գաց ման մե խա նիզմ նե րը բա -
վա կա նին լուրջ մտա հո գու թյուն ներ են ա ռաջ բե րում։ Սույն հե տա զո տու թյան
ար դյունք նե րը թույլ են տա լիս են թադ րել, որ հա մա կար գի գոր ծառն ման այդ
մե խա նիզմ նե րի պահ պան ման դեպ քում կաˊմ կր թա կան հա մա կար գը կվե րա -
փոխ վի հա սա րա կու թյան հա մար ան կան խա տե սե լի հետ ևանք նե րով զար գա -
ցող ան կա ռա վա րե լի գոր ծըն թա ցի, կաˊմ կր թու թյան հա մա կար գը կդառ նա
փակ հա մա կարգ, կողմ նո րոշ ված սխե մա տի կո րեն սահ ման ված ներ քին չա -
փա նիշ նե րի վրա հեն ված կա ռույ ցի` ա ռանց ի նք նա կա տա րե լու թյան և ար դյու -
նա վետ զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի:

 Ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան փո խա կեր պում նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո սույն
խն դի րը դառ նում է ա ռա վել ար դի ա կան` կապ ված մեր հա սա րա կու թյան ար -
դյու նա վետ զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ և պա հան ջում է հար ցե րի
մաս նա գի տա կան լու ծում` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նի
ԲԿՀ-ի ար դի ա կա նաց ման հիմ նախն դիր նե րը բա վա կա նին հա կա սա կան են և
պա հան ջում են ա վե լի լուրջ ու շադ րու թյուն ո ղջ հա մա կար գի գոր ծառն ման մե -
խա նիզմ նե րին` հիմն վե լով ժա մա նա կա կից մաս նա գի տա կան վեր լու ծա կան նե -
րու ժի վրա։ 
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1  փորձագիտական հարցմանը մասնակցել են տարբեր մասնագետներ, ում գործու նեու -
թյունը կապված է եղել ՀՀ ԲԿՀ-ի հետ։ փորձագետների ընտրությունն իրականացվել է
«ձնակույտի» մեթոդի և տիպային ներկայացուցչության ապահովման փուլում նպատա -
կաուղղված ընտրանքի հետ համադրմամբ։ Ընտրանքում ներկայացված են եղել վարչա -
կազմի ներ կայացուցիչներ ինչպես պետական կառավարական մակարդակով, այնպես էլ
համալսա րա նական կառավարման մակարդակով, պրոֆեսորադասախոսական կազմի
ներ կա  յացուցիչներ և կրթական հիմնախնդիրներով զբաղվող լայն պրոֆիլի մասնագետ -
ներ։

2  Տեˊս, օրինակ` Alina Mihaela Dima, Handbook of Research on Trends in European Higher
Education Convergence (Romania: Bucharest Academy of Economic Studies, 2014):

3  Модернизация системы высшего образования Армении в контексте интеграционных
процессов, Аветисян, Заславская (խմբ.) ( Ереван: РАУ, 2017), էջ 125:

4  Տեˊս Модернизация системы высшего образования Армении в контексте
интеграционных процессов: 

5  European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies,  Curaj, Deca և
այլք (խմբ.) (Bucharest: UNESCO Chair on Science and Innovation Policies, National
University of Political Studies and Public Administration, Springer, 2017):

6  Տեˊս Massimilano Bratti, Daniele Checchi, Guido de Blasio, «Does the Expansion of Higher
Education Increase the Equality of Educational Opportunities? Evidence from Italy»,
Research paper (Bonn, 2008):

7  Տեˊս, օրինակ` Irine Darchia, Quality Assurance. Strategic Development of Higher
Education and Science in Georgia Policy Analysis of Higher Education According to Five
Strategic Directions (The International Institute for Education Policy: Planning and
Management, 2013):

8  Аскольд Иванчик, Реформы образования и науки в России и в Грузии: кому надо и
кому не надо подражать, http://archives.colta.ru/docs/14183, այց` 1.07.2019:

9  Liessmann K. P, The Theory of Uneducated, Misconceptions of the Knowledge Society
(Zagreb, 2008):

10 ցուցիչի միջոցով չափվում են երկրի կրթական ձեռքբերումներն ըստ երկու հիմնական
ցուցանիշների․ 1․ չափահասների գրագիտության ցուցանիշը (քաշը` 2/3); 2. Տար -
րական, միջնակարգ և բարձրագույն կրթություն ստացած աշակերտների ընդհանուր
մասնաբաժնի ցուցանիշը (քաշը` 1/3): URL: http://hdr.undp.org/en/content/education-
index, այց` 25.11.2018:

11 Տեˊս Модернизация системы высшего образования Армении в контексте интеграци -
онных процессов:  
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ՍՈՒ ՐԵՆ 
ՈՍ ԿԱ ՆՅԱՆ

 ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ վԱ ԿԱՆ 
ՏԵխ ՆՈ լՈ գԻ Ա ՆԵ ՐԸ 
ՈՐ պԵՍ գԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ, 
ՏԵխ ՆՈ լՈ գԻ Ա Եվ ԲԻԶ ՆԵՍ:
ԿԱ ՌԱ վԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ Եվ 
ՄԻ Ա վՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ դԵ ՐԸ 
ՀՀ ՏՏ Ո լՈՐ ՏԻ 
ԶԱՐ գԱց ՄԱՆ գՈՐ ծՈՒՄ
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Մ
 ի ջազ գային շու կա յում և գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով ման գոր -
ծում տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի նշա նա կու թյու նը օ րե ցօր ա ճում է և
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չի կա րող ան մասն մնալ այս ո լոր տի զար -
գաց ման ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի սահ ման ման գոր ծում։ Ի րո ղու թյուն նե րը փո -
փոխ վում և տրանս ֆոր մաց վում են ա ռա ջան ցիկ տեմ պե րով։ Այս պես օ րի նակ`

68 տա րի պա հանջ վեց օ դա նա վը մաս սա յա կան տրանս պոր տային մի ջոց
դարձ նե լու հա մար,

50 տա րի պա հանջ վեց, որ պես զի հե ռա խո սը մուտք գոր ծի յու րա քան չյու րիս
կեն ցաղ,

38 տա րում ռա դի ոն դար ձավ կեն ցա ղային սարք,

22 տա րի պա հանջ վեց հե ռուս տա տե սու թյան մաս սա յա կա նաց ման հա մար,

14 տա րի պա հանջ վեց, որ պես զի գրե թե յու րա քան չյուրս ու նե նա հա մա կար գիչ,

7 տա րի պա հանջ վեց, որ պես զի մենք մեր կյան քը չպատ կե րաց նենք ա ռանց
ին տեր նե տի,

2 տա րում աշ խար հում ստեղծ վեց մի ո ղջ ֆեյս բու քյան հան րու թյուն:

 Ներ կայիս աշ խար հում ո րո շում նե րի դան դաղ կա յա ցու մը կա րող է հղի լի նել պո -
տեն ցի ալ հնա րա վո րու թյուն նե րի կորս տով:

 փո փո խու թյու նը դար ձել է տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման
հիմ նա կան գոր ծոն։ 

Եր կա րատև պլա նա վոր ման ի նս տի տուտ նե րը տրան ֆոր մաց վում են ա ռա վել
ժա մա նա կա կից մո դել նե րի, ո րոնց հիմ քում ըն կած է ար տա քին մի ջա վայ րի դի -
նա մի կան և ա նընդ հատ մե տա մոր ֆո զը։ Այս պես օ րի նակ, դա սա կան նա խագ -
ծե րի կա ռա վար ման մո դել նե րը (PMI, PRINCE2) մա քուր տես քով այլևս
ար դի ա կան չեն։ Նրանց փո խա րի նե լու են ե կել AGILE հեն քի վրա մշակ ված
դի նա միկ մո դել ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս կազ մա կեր պու թյուն նե րին և պե տու -
թյուն նե րին ա ռա ջա տա րը լի նել տեխ նո լո գի ա կան մշ տա կան մր ցա վազ քում։

 Ժա մա նա կա կից աշ խարհն այ սօր ան հնար է պատ կե րաց նել ա ռանց այն պի սի
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ի նչ պի սին ե ն` գուգ լը, Ֆեյս բու քը, Ա մա զո նը, փեյ փա -
լը, լինք դի նը և մյուս նե րը։ Բայց սա ա մեն ևին չի նշա նա կում, որ այս կազ մա կեր -
պու թյուն նե րը մնա լու են հա մաշ խար հային շու կայի հա վերժ ա ռա ջա տար ներ։
փո փո խու թյուն նե րի ին տեն սիվ հոսքն ու դրանց գրա գետ կա ռա վա րումն է, որ
թույլ է տա լիս այս կազ մա կեր պու թյուն նե րին ա նընդ հատ ար դի ա կա նաց նել առ -
կա տեխ նո լո գի ա նե րը և ա նընդ հատ հան դես գալ նոր ար տադ րան քով ու տեխ -
նո լո գի ա կան լու ծում նե րով։

 Տա րի ներ շա րու նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյուն ներն
ար ձա նագ րել են ժա մա նա կի այս մար տահ րա վե րը և տե ղա կայել այն բո լոր
ժա մա նակ նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի ծրագ րե րում։ 
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Այս աշ խա տան քի նպա տակն է վեր լու ծել պե տու թյան դե րը, գոր ծա ռույթ նե րը
ու ը նդ հան րա պես ան հրա ժեշտ և ար դյու նա վետ մի ջամ տու թյու նը տե ղե կատ վա -
կան տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման խթան ման գոր ծում։

 Մի ան գա մից հարկ եմ հա մա րում տա րան ջա տել ե րեք հիմ նա կան բաղ կա ցու -
ցիչ ներ, ո րոնց քն նար կումն իմ կար ծի քով ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ա ռան -
ձին-ա ռան ձին`

 գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թաց,

 պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թաց,

 Կի րա ռա կան տեխ նո լո գի ա կան ա ռա ջըն թաց և բիզ նես: 

Ակն հայտ է, որ նշ ված կե տե րը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են մի մյանց, սա -
կայն կա ռա վար չա կան ա ռու մով դրանք պա հան ջում են բա ցար ձա կա պես
տար  բեր մո տե ցում ներ ու պա րու նա կում են ար մա տա պես տար բեր մար տա -
հրա վեր ներ։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն այս ե րեք ո լորտ նե րում զար գա ցում ա պա հո -
վե լու նպա տա կով ձևա վո րել է հետ ևյալ պե տա կան ի նս տի տուտ նե րը`

ՀՀ գի տու թյան և կր թու թյան նա խա րա րու թյուն,

ՀՀ Տրանս պոր տի, կա պի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի նա խա րա -
րու թյուն,

ՀՀ կա ռա վա րու թյուն` Է լեկտ րո նային կա ռա վար ման են թա կա ռուց վածք նե -
րի ներդր ման գրա սե նյակ, 

ՀՀ կա ռա վա րու թյուն` Թվային Հա յաս տան հիմ նադ րամ: 

 գԻ ՏԱ ՏԵխ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ջԸՆ ԹԱց

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ձևա վո րած պե տա կան են թա կա ռուց վածք նե -
րից գի տու թյան և կր թու թյան նա խա րա րու թյունն է, որ պետք է ա պա հո վի մեր
ե րեք կե տե րով ամ րագր ված ա ռա ջին գերխնդ րի լու ծու մը։ 

Որ ևէ այլ պե տա կան կա ռույց իր ա ռջև դր ված նման խն դիր չու նի և, ը ստ է ու -
թյան, գոր ծա ռու թային տե սա կե տից չի էլ կա րող ու նե նալ։ Այ սինքն` տե ղե կատ -
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ֆուն դա մեն տալ զար գաց ման և դրա գի տա կան
կոմ պո նեն տի հա մար հաշ վե տու պետք է լի նի գի տու թյան և կր թու թյան նա խա -
րա րու թյու նը` ա պա հո վե լով հա մա պա պա տաս խան տար րա կան, միջ նա կարգ
և բարձ րա գույն կր թու թյան ո րա կյալ և ար դի մա կար դակ։ 

Այս տեղ չի կա րե լի ան տե սել մաս նա վոր դպ րոց նե րի և կր թա հա մա լիր նե րի դե -
րա կա տա րու մը։ Սա կայն իմ կար ծի քով այս տե սա կի կր թօ ջախ ներն ու կր թա -
հա մա լիր նե րը պետք է ստեղծ վեն և պահ պան վեն բա ցա ռա պես կո մեր ցի ոն
կամ բա րե գոր ծա կան-հա սա րա կա կան հի մունք նե րով։ 
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պե տու թյու նը չպետք է ֆի նան սա վո րի որ ևէ նա խա գիծ այս ո ւղ ղու թյամբ` աչ քի
ա ռաջ ու նե նա լով պե տա կան կր թօ ջախ նե րի զար գաց ման գերխն դի րը։ Ա ռա -
վել ևս որ վի ճա կա գու թյու նը ևս ա պա ցու ցում է այս հիմ նա վոր պն դու մը։ Բո լո -
րիս լավ հայտ նի ե ն` Քվանտ, Թու մո, դի լի ջա նի դպ րոց կր թա հա մա լիր նե րը,
որ տեղ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ից ֆի նան սա վո րում չի կա տար վում, հա կա ռա կը`
այս կազ մա կեր պու թյուն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է ֆեկ տիվ հար -
կա տու ներ ե ն։ Թվար կած ցան կը մտո վի ը նդ լայ նե լու դեպ քում պատ կե րը պահ -
պան վե լու է։ 

ՏՏ գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի ա պա հով ման նպա տա կով Կր թու թյան
և գի տու թյան նա խա րա րու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը պետք է լի նեն` 

Տ րանս ֆոր մաց նել պե տա կան դպ րոց ներն ու բու հե րը` դրանք դարձ նե լով
ժա մա նա կա կից և ո րա կյալ կր թօ ջախ ներ,

 Բարձ րաց նել հա յաս տա նյան կր թօ ջախ նե րի վար կա նի շը մի ջազ գային շու -
կա յում,

 Սահ մա նել այս ո լոր տի ա ռա ջան ցիկ զար գա ցումն ա պա հո վող խա ղի կա -
նոն ներ,

 Կազ մա կեր պել ֆուն դա մեն տալ գի տու թյան և կի րա ռա կան բիզ նե սի միջև
պար բե րա բար կապ և փոխ գոր ծու նե ու թյուն (ֆո րում ներ, սե մի նար ներ, փոր -
ձի փո խա նակ ման մի ջո ցա ռում ներ),

 ցան կա ցած գիտ նա կան կամ դա սա խոս պետք է տի րա պե տի ան գլե րեն լեզ -
վին (խոսքն այս տեղ բա ցա ռա պես վե րա բեր ում է տե ղե կատ վա կան տեխ -
նո լո գի ա նե րի հետ կապ ու նե ցող մաս նա գետ նե րին),

 լավ սո վո րե լը և գի տա կան աշ խա տան քով զբաղ վե լը Հա յաս տա նում դարձ -
նել շա հա վետ և մո դայիկ, 

Ա նընդ հատ կա տա րել փոր ձի փո խա նա կում մի ջազ գային կր թօ ջախ նե րի
հետ և կա տա րել նրանց ու սում նա կան ծրագ րե րի և մո դել նե րի ու սում նա սի -
րու թյուն։ 

Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը զար գաց նե լու նպա տա կով պետք չէ ա նընդ -
հատ ստեղ ծել նոր կր թօ ջախ ներ, դրանք կս տեղծ վեն ժա մա նա կի ու բիզ նե սի թե -
լադ րան քով։ Ա նհ րա ժեշտ է առ կա ռե սուրս նե րը է ֆեկ տիվ փո փո խու թյուն նե րի
են թար կե լով` տաս նա պատ կել դրանց ար դյու նա վե տու թյու նը, ո րը հնա րա վոր է։
Մի գու ցե սա ցա վա լի, բարդ և ո րոշ ա ռու մով հա կա սա կան գոր ծըն թաց է, բայց
մեր հա սա րա կու թյունն այ սօր պատ րաստ է նման փո փո խու թյուն նե րի։ 

Ան կախ փաս տա ցի կա տար վող աշ խա տանք նե րից ֆիք սում ե նք, որ ա ռա ջին
կե տը փա կում ե նք Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյամբ և մաս նա վոր
կր թօ ջախ նե րով, որ տեղ պե տու թյան գոր ծա ռույ թը պետք է լի նի զուտ նրանց
խա ղի կա նոն նե րի սահ մա նու մը։



 պԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌԱ վԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ գԵ ՐԻ 
ՏԵխ ՆՈ լՈ գԻ Ա ԿԱՆ Ա ՌԱ ջԸՆ ԹԱց

 պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի ներդ րումն ու ար դյու նա վետ գոր -
ծար կու մը ցան կա ցած ժա մա նա կա կից պե տու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից
է։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ևս ան մասն չի մնա ցել այս ո ւղ ղու թյամբ ո -
րո շա կի քայ լեր կա տա րե լուց։ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մի ներ քո
ձևա վոր վել է Է լեկտ րո նային կա ռա վար ման են թա կա ռուց վածք նե րի ներդր ման
գրա սե նյակ (Է ԿԵՆգ)։ Է ԿԵՆգ-ը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է լեկտ րո նային
կա ռա վար ման նա խագ ծե րի հա մա կար գողն է։ 

վեր ջին տա րի նե րին Է ԿԵՆգ-ն ի րա կա նաց րել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում պե տա կան կա ռա վար մա նը և է լեկտ րո նային կա ռա վա րու թյան ստեղծ -
մա նը օ ժան դա կող մի շարք նա խագ ծեր, ո րոն ցից ան կյու նա քա րային է Կեն-
 սա չա փա կան ան ձնագ րե րի և նույ նա կա նաց ման քար տե րի հա մա կար գի ներ -
դ րու մը։ Նույ նա կա նաց ման քար տե րի հա մա կար գը հս տակ բա նա լի կա րող է
հան դի սա նալ պե տա կան է լեկտ րո նային ծա ռա յու թյուն նե րի ստեղծ ման, զար -
գաց ման և դրանց ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հա մար։ Ի դեպ, հարկ է
նշել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար դեն ի սկ ստեղծ ված են բազ -
մա թիվ պե տա կան է լեկտ րո նային փաս տաթղ թաշր ջա նա ռու թյան հա մա կար -
գեր, ո րոնք հիմ նա կա նում զե տեղ ված են e-gov.am կայ քում։ Այլ հարց է, որ
առ կա լու ծում նե րը ա նընդ հատ ար դի ա կա նաց ման, հա մա կարգ ման և ի նս տի -
տու ցի ո նալ հիմ քե րի վրա դնե լու կա րիք կա։ 

Այս գոր ծըն թա ցը ձեռ նար կե լու նպա տա կով պետք է ձևա կերպ վեն հս տակ
խն դիր ներ։ Ը նդ ո րում, այս խն դիր նե րը պետք է ձևա կերպ վեն ՀՀ կա ռա վա րու -
թյան կող մից` յու րա քան չյուր նա խա րա րու թյան և պե տա կան գե րա տես չու թյան
մա սով։ Ամ փո փե լով պե տա կան կա րիք նե րը, ի նչ պես նաև ու սում նա սի րե լով
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րում ավ տո մա տաց ված լու ծում նե րի
մի ջազ գային փոր ձը` Է ԿԵՆգ-ը պետք է ձևա վո րի պե տա կան հա մա կար գի և
էլեկտ րո նային հա սա րա կու թյան ձևա վոր ման ժա մա նա կա ցույց` հաշ վի առ նե -
լով պե տա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը։

Բ նա կա նա բար, այս մար տահ րա վերն ըն դու նե լու հա մար Է ԿԵՆգ-ը պետք է
ձևա վոր ված լի նի լա վա գույն մաս նա գետ նե րից և խորհր դա տու նե րից, կա րո -
ղա նա հա ղոր դա կից լի նել այս բնա գա վա ռում մի ջազ գային փոր ձին։

 վեր ջերս շատ է խոս վում ՀՀ ռազ մա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ար դի ա կա նաց ման
մա սին, ո րը պետք է ի րա կա նաց վի նաև տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի -
ջո ցով։ Միտքն ի նք նին շատ լավ է հն չում, սա կայն կր կին հարց է ա ռա ջա նում, թե
տե ղա կան ՏՏ կազ մա կեր պու թյուն նե րը ի նչ պես կա րող են հա ղոր դա կից լի նել
պե տու թյան կա րիք նե րին և պա հանջ վող ար տադ րան քի չա փա նիշ նե րին, ե թե
այդ պի սիք ի րա կա նում սահ ման ված չեն։ շատ ան գամ մենք ա կա նա տես ե նք
լի նում ե լույթ նե րի, որ տեղ խոս վում է այն մա սին, որ պե տու թյու նը չի ֆի նան սա -
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վո րում նման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը։ Ռազ մա կան ար դյու նա բե րու թյու նը ժա -
մա նա կա կից աշ խար հում վա ղուց դար ձել է բիզ նես։ Ե թե կա պե տա կան կա րիք,
ե թե կա հա մա պա տաս խան շու կա, ա պա ձեռ նար կա տերն ին քը պետք է իր ռիս -
կով ո րո շում կա յաց նի այս տեղ ներդ րում ներ կա տա րե լու։

պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ա նընդ հատ տեխ նո լո գի ա կան զար -
գա ցու մը զու գա հե ռա բար նպաս տե լու է ՀՀ շու կա յում գոր ծող մաս նա վոր կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի ստեղծ մանն ու հզո րաց մա նը, քա նի որ շատ դեպ քե րում
որ պես պե տա կան նա խագ ծե րի կա տա րող ներ հան դես են գա լիս հենց ՀՀ ռե -
զի դենտ կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ 

Այս մա սով ևս խն դիր նե րը հաս կա նա լի են, ի սկ լուծ ման ճա նա պարհ նե րը տե -
սա նե լի։

 ԿԻ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ՏԵխ ՆՈ լՈ գԻ Ա ԿԱՆ Ա ՌԱ ջԸՆ ԹԱց 

Եր րորդ կե տը տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տում գոր ծող բիզ նես
մի ջա վայ րի և են թա կա ռուց ված քի զար գա ցումն է։ 

Որ տե՞ղ է այս տեղ պե տու թյան դե րա կա տա րու մը և ի նչ կա րե լի է ա կն կա լել պե -
տու թյու նից։ 

Այս տեղ պե տու թյունն ո ւղ ղա կի գոր ծա ռույթ չու նի։ պե տու թյան կող մից որ ևէ
ուղ ղա կի քայլ իմ խո րին հա մոզ մամբ այս տեղ չի կա րող լի նել ար դյու նա վետ,
քա նի որ բիզ նե սից լավ ոչ մե կը չգի տի, թե ի նչ է հար կա վոր բիզ նե սին։

 Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գաց ման խրա խուս ման նպա տա կով կա ռա վա րու -
թյու նը կա րող է ի րա կա նաց նել մի շարք ա նուղ ղա կի մի ջո ցա ռում ներ, օ րի նակ`

Տ րա մադ րել օբյեկ տիվ հար կային ար տո նու թյուն ներ ՏՏ կազ մա կեր պու թյուն -
նե րին։ 

Օբյեկ տիվ են այն պի սի ար տո նու թյուն նե րը, ո րոնք կվե րա բե րեն բո լոր մի ա նման
կազ մա կեր պու թյուն նե րին և կբա ցա ռեն, որ պես զի նույն աշ խա տա կից նե րի քա -
նա կով և նույն շր ջա նա ռու թյամբ եր կու կազ մա կեր պու թյուն վճա րեն տար բեր
դրույ քա չա փով հար կեր` այն պատ ճա ռով, որ դրան ցից մե կը բաց վել է ար տո -
նու թյուն նե րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տից շուտ, ի սկ մյու սը` ո ւշ։ Նման ար հես -
տա կան ար տո նու թյուն նե րը հան գեց նե լու են կազ մա կեր պու թյուն նե րի ար -
հես տա կան լու ծար մանն ու նո րից ձևա վոր մա նը, ի նչն ան խու սա փե լիո րեն զու -
գորդ վում է ո րո շա կի ան հնա րի նու թյուն նե րով (կա յա ցած ապ րան քա նիշ,
կազ մա կեր պու թյան նա խագ ծե րի պատ մու թյուն և այլն), ի սկ հնա րա վոր դրա -
կան ել քի դեպ քում` ժա մա նա կի և ռե սուրս նե րի ա նի մաստ կորս տի։

Հս տա կեց նել ծրագ րային ա պա հով ման ար տա հան ման և ներ քին շու կայի հա -
մար ար տադ րանք մշա կող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ԱԱՀ-ի հար կու մը։ 
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Ինչ պես գի տենք, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տում գոր ծող տե -
ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը բա ժան վում են եր կու հիմ նա կան դա սե րի` ծա -
ռա յու թյուն ներ ար տա հա նող կազ մա կեր պու թյուն ներ և ներ քին շու կայի հա մար
ծրագ րային ա պա հով ման մշակ ման ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կազ մա կեր -
պու թյուն ներ։ 

Որ պես սկզ բունք ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը որ դեգ րել է ծրագ րային ա պա հով ման
ար տա հան ման ա ռաջ նա հեր թու թյու նը, ի նչն ի նձ հա մար ին տու տիվ մա կար -
դա կով հաս կա նա լի է, բայց մի ա ժա մա նակ տա րօ րի նակ։ Ա րդյո՞ք ռե զի դենտ կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ՀՀ տն տե սու թյան հա մար մշակ վող ար տադ րանքն
ու տե ղա կան տն տե սու թյան ար դի ա ցու մը կա ռա վա րու թյան հա մար պա կաս
նշա նա կու թյուն ու նեն։ վս տահ եմ, որ ոչ, ա վե լին` ե րկ րորդ դեպ քում մի ա ժա -
մա նակ ձևա վոր վում է ի րա կան հա վե լյալ ար ժեք տն տե սու թյան այլ ճյու ղե րում։ 

Ու րեմն` 

Որ տե ղի՞ց են ձևա վոր վում այս ա ռաջ նա հե րթու թյուն նե րը, 

գո յու թյուն ու նի ա րդյո՞ք այս պի սի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի կա րիք, 

Արդյո՞ք պե տու թյու նը իր կող մից սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րով
չի մի ջամ տում ա զատ տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րով զար գա ցող բիզ -
նե սին։ 

Հենց այս պի սի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ար դյուն քում է, որ ձևա վոր վում են ան -
հա վա սար խա ղի կա նոն ներ տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի միջև, ո րոնք էլ ի րենց
հեր թին ծնում են բազ մա թիվ խն դիր ներ։ Այս պես օ րի նակ` ծրագ րային ա պա -
հով ման ար տա հա նումն ա զատ ված է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կից։ Մի ա ժա -
մա նակ հատ կան շա կան է, որ ծրագ րա վոր ման ա պա հո վում պատ վի րող
ար տա սահ մա նյան կազ մա կեր պու թյուն նե րից շա տե րը գրանց ված են բա րե -
նպաստ հար կային դաշտ ու նե ցող ե րկր նե րում կամ ը նդ հան րա պես օֆ շո րային
գո տի նե րում։ Ար տա հա նող կազ մա կեր պու թյան կող մից ստաց ված հա սույ թը
ԱԱՀ-հարկ ման բա զա չի հան դի սա նում, այն դեպ քում, ե րբ տե ղա կան շու կայի
հա մար ար տադ րանք մշա կող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստաց ված հա սույ թը
հս տակ կեր պով հան դի սա նում է ԱԱՀ-ի հարկ ման բա զա։

 վի ճա կագ րու թյունն ու սում նա սի րե լիս հեշ տու թյամբ կա րե լի է տես նել, որ ար -
տա հա նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի գե րակ շիռ մասն ո ւղ ղա կի ծա ռա յու թյուն -
ներ է մա տու ցում ար տերկ րյա կազ մա կեր պու թյուն նե րին և չու նի հե ղի նա կային
ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող ար տադ րանք։ փաս տա ցի ա ռա վել բա րե նպաստ
հարկ ման դաշ տում գտն վե լու ար դյուն քում ար տա հա նող կազ մա կեր պու թյուն -
նե րը ստեղ ծում են աշ խա տա վար ձի բյու ջե տա վոր ման ա ռա վել բա րե ն պաստ
հնա րա վո րու թյուն ներ։ Սա իր հեր թին նպաս տում է տե ղա կան շու կայի կա րիք -
նե րի հա մար տեխ նո լո գի ա կան ար տադ րանք ներ մշա կող կազ մա կեր պու թյուն -
նե րից ին ժե ներ նե րի ար տա հոս քին դե պի ար տա հա նող կազ մա կեր պու թյուն ներ։
Որ պես հետ ևանք ՀՀ ո րա կա վոր ված ին ժե ներ նե րը փաս տա ցի կեր պով չեն
նպաս տում ՀՀ տն տե սու թյան ար դի աց ման գոր ծըն թա ցին։ 



Այս տեղ ես ո ւղ ղա կի ան հրա ժեշտ եմ հա մա րում տա րան ջա տել հե ղի նա կային
ի րա վուն քով ՀՀ ռե զի դենտ կազ մա կե րու թյուն նե րին պատ կա նող ար տադ րան -
քի ար տա հա նու մը կամ բաց վա ճառ քը, ո րը բնա կա նա բար որ պես հա վե լյալ
ար ժեք և ապ րան քա նիշ խթա նում է մեր տն տե սու թյու նը և ազ դում ո լոր տի դիր -
քին ար տա սահ մա նյան շու կա յում: 

Ս տեղ ծել բա րեն պաստ ներդ րու մային (ի նչ պես տե ղա կան ներդ րող նե րի, այն -
պես էլ ար տա սահ մա նյան ներդ րող նե րի մա սով) մի ջա վայր և ա պա հո վել կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի ին կու բա ցի ա։ 

Այս ցան կը կա րե լի է ան վերջ շա րու նա կել, քա նի որ ի նչ պես նշե ցի խոս քիս
սկզ բում, ժա մա նա կա կից աշ խար հի զար գաց ման բա նաձ ևը շա րու նա կա կան փո -
փո խու թյուն ներն ու փո խա կեր պում ներն ե ն։

 ՄԻ Ա վՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ դԵ ՐԸ 

Այս հա կա սու թյուն նե րի մեջ կար ևոր վում է տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե -
րի ո լոր տում տար բեր մի ա վո րում նե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը։ Ը նդ ո րում, ոլոր -
տի լայ նաս պեկտր լի նե լու պատ ճա ռով ան հրա ժեշ տու թյուն է դառ նում տար բեր
կազ մի և բնույ թի մի ա վո րում նե րի ձևա վո րու մը, ո րոնց մո տե ցում ներն ու կար -
ծիք նե րը վս տա հա բար կա րող են լի նել նաև ի րա րա մերժ` կախ ված մաս նա կից -
նե րի ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր նե րից և նպա տակ նե րից։ Այս կա ռույց նե րի
մո տե ցում նե րը պետք է լի նեն հս տակ, պրագ մա տիկ և թե լադր ված վեր ջին նե -
րիս ան դամ նե րի կոնկ րետ բիզ նես շա հե րից և ոչ թե ե րկ րի տն տե սու թյան զար -
գաց ման բա րի նպա տակ նե րից։ 

Բազ մա թիվ տե սա կետ նե րի բախ ման դեպ քում մի այն հնա րա վոր կլի նի կա ռու -
ցել դաշ տի կար գա վոր ման ար դյու նա վետ մո դել, ո րը ևս հա վերժ չէ և իր հեր -
թին են թա կա է ա նընդ հատ տրանս ֆոր մաց վե լու։
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 ՍՈ ՆԱ 
ՆԵՐ ՍԻ ՍՅԱՆ

լՈՒ ՍԻ ՆԵ 
ՏԱ ՆԱ ջՅԱՆ

ՍՅՈՒ ԶԱՆ ՆԱ 
ԲԱՐ ՍԵ ՂՅԱՆ

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻ ԸՆ ԿԱ լՈՒ ՄԸ
ՍփՅՈՒՌ ՔՈՒՄ



Ան կախ հայ րե նի քի մա սին պատ կե րա ցում նե րից` եր ևա կա յա կան հայ րե նիք,
պատ մա կան, կո րու սյալ հայ րե նիք կամ ազ գային պե տու թյուն, սփյուռ քյան ինք -
նու թյան հա մար է ա կան է հայ րե նի քի առ կա յու թյու նը, դրա ըն կա լու մը և ֆի զի -
կա կան կամ հոգ ևոր կա պը դրա հետ: Սփյուռ քյան ի նք նու թյան ձևա վոր ման և
սփյուռ քի գոր ծառ նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ե րեք կար ևոր` սփյուռ քի և հայ -
րե նի քի միջև, սփյուռ քի և ըն դու նող ե րկ րի միջև, սփյուռ քի տար բեր հատ ված -
նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը նույն պես պայ մա նա վոր ված է
Հայ րե նի քի ըն կա լում նե րով: 

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻ ԸՆ ԿԱ լՈՒ ՄԸ

Ս փյուռ քի` որ պես սո ցի ալ-մ շա կու թային եր ևույ թի սահ ման ման վե րա բե րյալ
տե սա բան նե րի կար ծիք նե րը տար բեր վում են, սա կայն ո րոշ կար ևոր բնու թա -
գ րիչ նե րի շուրջ կա հս տակ հա մա ձայ նու թյուն: խոսքն ա ռա ջին հեր թին « հայ -
րե նի քի մա սին ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րի» կամ « հայ րե նի քի վե րա բե րյալ
ա ռաս պե լի» մա սին է: Այս բնու թագ րի չը կա րող է նե րա ռել ի նչ պես հայ րե նի քի
աշ խար հագ րա կան տե ղան քը կամ դրա պատ մա կան տար բե րա կը, այն պես էլ
հայ րե նի քի մշա կու թային ձեռք բե րում նե րը, պատ մա կան հե րոս նե րին, հու զա -
կան (նոս տալ գիկ) պատ կե րա ցում նե րը նախ նի նե րի հայ րե նի քի վե րա բե րյալ,
ի դե ա լա կա նաց ված տու նը, տե ղան քը, ո ւր սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կամ
նրանց սե րունդ նե րը վաղ թե ո ւշ պետք է վե րա դառ նան, հա մոզ մուն քը, որ
սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է կո լեկ տիվ կեր պով ծա ռայեն հայ րե նի -
քի պահ պան մանն ու վե րա կանգն մա նը և այլն: 

Ս փյուռ քը սահ մա նե լու հա մար հայ րե նիք հաս կա ցու թյան ճշգր տու մը կար ևոր
նշա նա կու թյուն է ստա նում: Սփյուռ քա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ կան մի
քա նի մո տե ցում ներ: Ա ռա ջին մո տե ցու մը են թադ րում է սփյուռք եզ րի գոր ծա -
ծու թյուն` մատ նան շե լով ֆի զի կա պես գո յու թյուն ու նե ցող հայ րե նի քը և ը նդ գծե -
լով մշ տա կան ձգ տու մը դե պի այն:1 Ե րկ րոր դը սփյուռ քը դի տար կում է որ պես
ըն դու նող հա սա րա կու թյան բա րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կի սող
հան րույթ` ին քա նա կազ մա կերպ ման և ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի
մի ջո ցով:2 Եր րորդ մո տեց մամբ սփյուռ քը պետք է ըն կա լել որ պես ի նք նու թյան,
գի տակ ցու թյան հա տուկ ձև:3

Ս փյուռ քյան ի նք նու թյան ձևա վոր ման գոր ծում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի հայ -
րե նի քի գա ղա փա րը: վեր ջինս տե սա բան նե րը հա ճախ դի տար կում են այն եր կի -
րը, որ տե ղից ի րա կա նաց վել է ար տա գաղ թը: Ո րոշ մո տե ցում նե րով հայ րե նի քի
սահ մա նու մը դուրս է բեր վում ռա ցի ո նալ նշա նա կու թյան ը մբռ նում նե րից: Այս պես
օ րի նակ, ո րոշ սփյուռ քա գետ ներ վի ճար կում են պատ մա կան հայ րե նի քի, էթ նի -
կու թյան և գլո բալ սփյուռ քի գա ղա փար նե րը` դրանց հա կադ րե լով մշա կու թային
ի նք նու թյուն, լո կալ հա մայն քային մի ջա վայր և հու զա կան տա րածք կա տե գո րի ա -
նե րը:4 Այս գա ղա փա րը զար գաց նում է հատ կա պես բրի տա նա ցի հե տա զո տող
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Ստյո ւարտ Հոլ լը, ով բազ միցս ը նդ գծում է, որ սփյուռ քյան ի նք նու թյան ո րո շիչ գոր -
ծոն նե րը մշա կու թային հի շո ղու թյունն ու մշա կու թային տրանս մի սի ան են:5

Անդ րա դառ նա լով հայ կա կան սփյուռ քի օ րի նա կին, հարկ է շեշ տել, որ այն ձևա -
վոր վել է մի քա նի մեծ հոս քե րի ար դյուն քում: Եր կար ժա մա նակ չու նե նա լով ազ -
գային պե տու թյուն, ի սկ խորհր դային տա րի նե րին չու նե նա լով այդ եր կիր մուտ քի
ա զատ հնա րա վո րու թյուն` սփյուռքն ի նքն է իր հա մար ստեղ ծել կենտ րո նա կան
հա մայնք ներ: դրանք հիմ նա կա նում այն հա մայնք ներն են, ո րոնք ու նեն այ լազ -
գի մի ջա վայ րում գո յատ ևե լու և զար գա նա լու մե խա նիզմ ներ: վեր ջին ներս մի կող -
մից` կա տա րում են տվյալ ե րկ րում հայե րի հա մախմբ ման, ի նք նու թյան պահ -
պան ման, ի նչ պես նաև ա դապ տաց ման, մյուս կող մից` հայ րե նի քի հետ կա պի
գոր ծա ռույթ: Տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ պայ մա նա վոր ված հայ րե նի -
քի ըն կալ ման բազ մա զա նու թյու նը ար դի հայ կա կան սփյուռ քում ստա ցել է նոր
դրս ևո րում ներ: Ներ կա յաց վող նյու թը վե րոն շյալ հիմ նա հար ցե րը բա ցո րո շե լուն
ո ւղղ ված մի աշ խա տանք է: 

 ՄԵ ԹՈ դԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Սույն աշ խա տան քը էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն է: Կար ևոր ե նք հա -
մա րում նկա տել, որ սո ցի ո լո գի ա կան տե սան կյու նից ազ գայի նը կամ էթ նի կը
աշ խար հի պատ կե րային-հու զա կան ըն կալ ման ար դյունք է, ո րը ժո ղովր դի
կյան քում ձևա վոր վում է պատ մու թյան ըն թաց քում: Ը ստ այս դի տան կյու նի, ազ -
գային ի նք նու թյան մեջ կար ևոր են ազ գային զգաց մունք նե րը, հույ զերն ու վե -
րապ րում նե րը: դրանք ար տա ցո լում են այս կամ այն էթ նո սի մտա ծո ղու թյան
ձևը սո ցի ա լա կա նաց ման ըն թաց քում: Էթ նիկ ի նք նու թյան ա ռա վել բարձր աս -
տի ճա նը ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյունն է: 

Ս փուռ քում հայ րե նի քի ըն կալ ման հիմ նա հար ցը հաս կա նա լու հա մար հեն վել
ե նք հայ կա կան ե րեք հա մայնք նե րում` Թեհ րան, Բեյ րութ, լոս Ան ջե լես, ի րա կա -
նաց ված հե տա զո տու թյան, ի նչ պես նաև սփյուռ քի մա մու լի ու սում նա սի րու թյան6

ար դյունք նե րի վրա: Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է հա մայնք նե րի ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րի հետ ձևայ նաց ված հարց ման, հա մայն քային հիմ նա կան կազ մա -
կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ խո րին հար ցազ րույ ցի մե թոդ նե րի
կի րառ ման, հա մայն քային կյան քի դի տարկ ման, սփյուռ քի մա մու լի բո վան դա -
կու թյան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով: 

 Սույն հոդ վա ծում նյու թե րի հա մադ րա կան վեր լու ծու թյամբ կներ կա յաց վեն
հետ ևյալ խն դիր նե րը`

 Հայ րե նի քի մա սին պատ կե րա ցում նե րի ը նդ հան րու թյուն նե րը և հա մայն -
քային տար բե րու թյուն նե րը սփյուռ քում. 

Հա յաս տա նի հան դեպ վե րա բեր մուն քը հա մայն քային տար բեր մա կար դակ -
նե րում.



Ս փյուռ քի` Հա յաս տա նի կյան քում ներգ րավ ման պատ կե րա ցում նե րը.

 Հա յաս տան – Սփյուռք կա պի և Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան գոր ծու նե ու թյան
վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ նե րը.

Ս փյուռ քի մա մու լում հայ րե նի քի ներ կա յաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՍփՅՈՒՌՔ Եվ ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻ ԸՆ ԿԱլ ՄԱՆ 
ՏԱՐ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հայ րե նի քի մա սին Սփյուռ քում ձևա վոր վող պատ կե րա ցում ներն ու նեն ո րո շա -
կի ը նդ հան րու թյուն ներ: Սա կայն տե ղային էթ նիկ մի ջա վայ րերն ի րենց հեր թին
ստեղ ծում են պա տում նե րի ցան ցեր (storytelling networks), ո րոնց հիմ նա կան
աղ բյուր ներն են բնա կիչ նե րը/ հա մայն քի ան դամ նե րը, հա մայն քային կազ մա -
կեր պու թյուն նե րը և էթ նիկ մե դի ան:7

Ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ազ դե ցու թյան մի շարք ու ղի ներ,
ո րոնց մի ջո ցով սփյուռ քա հայե րի շր ջա նում ձևա վոր վում է Հա յաս տա նի կեր -
պա րը: դրանք են`

ԶլՄ-նե րի, սո ցի ա լա կան մե դի այի և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի
մի ջո ցով տա րած վող տե ղե կատ վու թյու նը, 

անձ նա կան շփում նե րի, այ ցե լու թյուն նե րի մի ջո ցով փո խանց վող տե ղե -
կատ վու թյու նը,

 Հա յաս տա նից տե ղա փոխ ված հայե րի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյու նը, 

բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը,

ՀՀ-ի վա րած քա ղա քա կա նու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը և այլն:

Ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ, կախ ված
մի շարք գոր ծոն նե րից, Հա յաս տա նի մա սին պատ կե րա ցում նե րը սփյուռ քի
տար բեր հա մայնք նե րում մի մյան ցից տար բեր վում են: Սփյուռ քի յու րա քան չյուր
հա մայնք յու րո վի է կա ռու ցում հայ րե նիք-ս փյուռք հա րա բե րու թյուն նե րը:  Այս
եր ևույթն ա ռա վել ցայ տուն կեր պով եր ևում է Ա ղյու սակ 1-ո ւմ, որ տեղ նե րառն -
ված են ե րեք հա մայնք նե րի տվյալ նե րը հայ րե նի քի պատ կեր ցում նե րի մա սին:8

Ա ղյու սակ 1. Հայե րի պատ կե րա ցում նե րը հայ րե նի քի մա սին

Տ վյալ նե րը ցույց են տա լիս հայ րե նի քի մա սին պատ կե րա ցում նե րի ը նդ հան րու -
թյուն ներն ու հա մայն քային տար բե րու թյուն նե րը: 
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Ըստ խո րին հար ցազ րույ ցի տվյալ նե րի, լոս Ան ջե լե սի հա մայն քի բազ մա շեր -
տու թյամբ պայ մա նա վոր ված, Հա յաս տա նի մա սին ըն կա լում նե րը տար բեր են:
Հայ րե նի քի ըն կալ ման վրա ա ռանձ նա կի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նեն Հա -
յաս տա նից ա նընդ հատ ա ճող ար տա գաղ թի մի տում նե րը: 

Իսկ դրա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում Հա յաս տա նում կամ հայտ նի հայե րի կող -
մից գրանց ված ցան կա ցած հա ջո ղու թյու նը և հաղ թա նա կը: « ցան կա ցած կա -
րևոր ու հա ջող ված ի րա դար ձու թյու նը ամ րապն դում է և հպար տու թյուն տա լիս,
դարձ նում հային Հա յաս տա նի պե տու թյան մի մաս» (բա նա սաց, 42 տ., տղա -
մարդ): Հա յաս տա նից ար տա գաղ թած հայե րի մե ծա մաս նու թյու նը հո գե բա նա -
կան պատ ճառ նե րով` ի բրև հո գե բա նա կան պաշտ պան վա ծու թյուն, բա ցա սա բար
է ներ կա յաց նում Հա յաս տա նի կեր պա րը: լոս Ան ջե լե սի հայե րի շր ջա նում կար ևոր
է նաև Հա յաս տա նի գա ղա փա րի ըն կալ ման տար բե րու թյու նը. « Հա յաս տա նի
նկատ մամբ ձևա վոր վող կար ծի քը որ պես պե տու թյուն բա ցա սա կան է, որ պես
հայ րե նիք` դրա կան» (բա նա սաց, 51 տ., տղա մարդ):

 Թեհ րա նում Հա յաս տա նի մա սին պատ կե րա ցում նե րը բա վա կա նին ի րա տե սա -
կան ե ն` պայ մա նա վոր ված ե րկր նե րի հար ևա նու թյամբ: դե պի Հա յաս տան
մշ տա կան այ ցե լու թյուն ներն ու տն տե սա կան բո վան դա կու թյամբ կա պե րը ա -
ռա վել քան նպաս տել են հա մայն քի մա սին ի րա տե սա կան պատ կե րաց մա նը`
իր դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րով: Հա մայն քում Հա յաս տա նի մա սին ըն կա -
լում նե րը մի ա կերպ են, տար բե րակ ված չեն, ին չը հա մայն քի ը նդ հա նուր ի նք -
նա կազ մա կերպ վա ծու թյամբ և մի ա տար րու թյամբ է պայ մա նա վոր ված: 

 Բեյ րու թում Հա յաս տա նի մա սին պատ կե րա ցում նե րը տար բե րակ ված չեն, սա -
կայն վեր ջին տա րի նե րին բա վա կա նին փո փոխ վել են: «Ի րա պաշտ ըլ լանք, ան -
ցե ա լին տար բեր էր: Ան ցե ա լին մենք Հա յաս տա նէն դուրս է ինք եւ շփ ման
մի ջոց նե րը այդ քան հեշտ չէ ին մեզ հա մար: Ու րեմն մեզ հա մար ե րա զա կան աշ -
խարհ է ինք ստեղ ծել , մո ռա ցել է ինք նոյ նիսկ, որ Հա յաս տանն ալ եր կիր է իր
ժխ տա կան եւ դրա կան ե րես նե րով: Ո րով հե տեւ մենք իս կա պէս ի տէ ալ, ե րե ւա -
կա յա կան աշ խարհ է ինք ստեղ ծել եւ մեզ հա մար սր բու թիւն սր բոց էր, ո րուն մա -
սին սխալ բան չէր կա րե լի ա սել: Ան կա խու թիւ նից յե տոյ, ե րբ շփ ման ա ռիթ նե րը
ա ւե լա ցան, մար դիկ ո րոշ հո գե կան վե րի վա րում ներ ապ րե ցին, բայց ի վեր ջոյ
հի մա ի րա կա նու թիւ նը գի տեն եւ Հա յաս տա նը իր թե րու թիւն նե րով եւ ա ռա ւե լու -
թիւն նե րով մեզ հա մար մեր գո յու թե ան գրա ւա կանն է» (բա նա սաց, 44 տ., կին): 

 Հա յաս տա նի մա սին պատ կե րա ցում նե րը հա մայն քային տար բեր մա կար դակ -
նե րում պայ մա նա վոր ված են մի շարք գոր ծոն նե րով, ո րոնք ձևա վո րում են
սփյուռ քի ե րեք հա մայնք նե րում Հա յաս տա նի ըն կա լու մը:

 Հայ րե նի քի ըն կալ ման վրա է ա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ըն դու նող եր կի րը:
Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ լոս Ան ջե լե սում` ի տար բե -
րու թյուն Թեհ րա նի և Բեյ րու թի ա վան դա կան հա մայնք նե րի, բնա կու թյան եր -
կիրն ա վե լի շատ է ըն կալ վում որ պես հայ րե նիք:
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 Հարց ված նե րի սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ նե րը` սեռ, տա րիք,
կր թու թյուն, է ա կան ազ դե ցու թյուն չու նեն հայ րե նի քի ըն կալ ման վրա: 

Ըն կա լում նե րի մի ակ միջ սերն դային տար բե րու թյուն նե րը ե րի տա սարդ նե րի
շր ջա նում պատ մա կան հայ րե նի քի ըն կալ ման ա վե լի ցածր դրս ևո րումն է` ի հա -
շիվ ի րա կան հայ րե նի քի ըն կալ ման: 

 Հա յաս տա նի հետ ան մի ջա կան կա պը մե ծա պես նպաս տում է նրա` որ պես հայ -
րե նիք ըն կալ ման վրա: ՀՀ այ ցե լած հարց ված նե րի մեջ Հա յաս տա նը որ պես ի -
րա կան հայ րե նիք ըն կա լող նե րի տե սա կա րար կշի ռը նկա տե լի ո րեն ա վե լի մեծ
է, ի սկ պատ մա կան հայ րե նի քի ըն կա լու մը ու ղիղ կապ չու նի ՀՀ այ ցե լու թյան հետ: 

գ ծա պատ կեր 1. Թեհ րա նից, լո սԱն ջե լե սից և Բեյ րու թից Հա յաս տան մեկ նե լու հա ճա խա -

կա նու թյու նը

 Կախ ված Հա յա սա տան մեկ նե լու հա ճա խա կա նու թյու նից կա րե լի է պատ կե րա -
ցում կազ մել Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րի մա սին: Այս պես, օ րի նակ`
լոս Ան ջե լե սում հարց ված հայե րը Հա յաս տա նի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը
ստա նում են ա նուղ ղա կի ձևով, ի սկ հարց ված նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ե րբ ևէ չի
մեկ նել Հա յաս տան: Որ քան հա ճախ է ՀՀ այ ցե լու թյու նը, այն քան ա վե լի ի րա կան
և օբյեկ տիվ են պատ կե րա ցում նե րը Հա յաս տա նի մա սին: Այ ցե լու թյուն նե րի ա -
ռա վել բարձր հա ճա խա կա նու թյու նը թույլ է տա լիս են թադ րել Հա յաս տա նում
ան ձնա կան կամ գործ նա կան կա պե րի մա սին:
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Ա ղյու սակ 2. Հա յաս տա նի հետ կա պի ազ դե ցու թյու նը հայ րե նի քի ըն կալ ման վրա (% ը ստ
մեկ նե լու հա ճա խա կա նու թյան)

Որ պես կա նոն Սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մոտ նկատ վում է հայ րե նի քի
իդե ա լա կա նա ցում, սա կայն հայ րե նիք այ ցե լու թյան հա ճա խա կա նու թյան ա ճին
զու գըն թաց կա րե լի է դի տար կել դրա ըն կալ ման ռա ցի ո նա լա ցու մը: վեր ևում
ներ կա յաց ված ա ղյու սա կից պարզ է դառ նում մի հե տաքր քիր օ րի նա չա փու -
թյուն. նրանք, ով քեր ա մեն տա րի կամ ա վե լի հա ճախ են այ ցե լում Հա յաս տան,
որ պես հայ րե նիք ըն կա լում են պատ մա կան կամ ի րա կա նը հայ րե նի քը: Սա կա -
րող է բա ցատր վել հու զա կան աս պեկ տով:

Ս տորև բեր ված գծան կա րում կա րե լի է տես նել հարց ված նե րի մեջ ՀՀ այ ցե լող
խմ բի Հա յաս տան մեկ նե լու պատ ճառ նե րը: Ա մեն տա րի կամ ա վե լի հա ճախ
Հա յաս տան մեկ նող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը` 63% այ ցե լում են հա րա զատ նե -
րին, ի սկ 25% մեկ նում է գործ նա կան այ ցե րի, և ըն դա մե նը 13%-ն է մեկ նում զբո -
սաշր ջու թյան:

Ա ղյու սակ 3. Հա յաս տան մեկ նե լու պատ ճառ նե րը

 Բա ցի վե րոն շյա լից, հայ րե նի քի ըն կալ ման վրա ներ գոր ծու թյուն ու նի նաև էթ նիկ
մե դի ան,9 ո րի մի ջո ցով տա րած վում և վե րար տադր վում են հայ րե նի քի մա սին
պատ կե րա ցում ներ: Մի կող մից` էթ նիկ մե դի ան հան դի սա նում է հա մայն քային
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կազ մա կեր պու թյուն, մաս նակ ցում է հա մայն քի սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րին
և ար տա ցո լում դրանք, մյուս կող մից` տա րած վող տե ղե կատ վու թյան մի ջո ցով
ազ դե ցու թյուն է գոր ծում էթ նիկ ի նք նու թյան կա ռու ցակց ման և էթ նիկ սահ ման -
նե րի պահ պան ման վրա: Այս պես, Մոսկ վայի «Ноев Ковчег», Թեհ րա նի «Ա լիք»
և լոս Ան ջե լե սի «Աս պա րեզ» հայ կա կան պար բե րա կան նե րի բո վան դա կու թյան
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, թե ա վան դա կան էթ նիկ մա մու լի կող մից հայ րե -
նի քի մա սին ի նչ պատ կե րա ցում ներ են ար տած վում: 

Ինչ պես ցույց են տա լիս ու սում նա սիր ված թեր թե րի տվյալ նե րը, նրանց հայ -
կա կան բո վան դա կու թյան մեջ10 (ին չը ո ղջ մա մու լի ծա վա լի մեջ մե ծա մաս նու -
թյուն է կազ մում), ա ռա վե լա պես շատ ներ կա յաց վել է տե ղե կատ վու թյուն
Հա յաս տա նի մա սին: 

գ ծա պատ կեր 2. Հայ րե նիք-Ս փյուռք թե մա նե րի հա մա մաս նու թյունն էթ նիկ մա մու լում (տե -

սա կա րար կշի ռը հայ կա կան թե մա նե րի մեջ, %) 

Այս պի սով, հայ կա կան մա մու լը ա ռա վե լա պես շեշ տադ րում է մի ա վո րող գոր ծա -
ռույ թը` կա պում է հայ րե նի քի հետ, ներ կա յաց նե լով այն տեղ տե ղի ու նե ցող լու րեր
և ի րա դար ձու թյուն ներ, ի հա կադ րու թյուն կողմ նո րո շող գոր ծա ռույ թի, ո րն ին տե -
գ րում է ըն դու նող հա մայն քին` ծա նո թաց նե լով հա մայն քի ռե սուրս նե րի հետ, տա -
րա ծե լով հա մայն քային կյան քի մա սին պատ մու թյուն ներ: 11 Էթ նիկ մա մու լի
հա յաս տա նա կենտ րոն բո վան դա կու թյու նը վկա յում է հայ կա կան Սփյուռ քի ձըգ -
տու մը, մշա կու թային եր կատ վա ծու թյան ի րա վի ճա կում, վե րա դառ նալ ար մատ -
նե րին, ան ցյա լին, սփյուռ քյան փո փոխ վող ի նք նու թյու նը դարձ նել ա ռա վել կա յուն: 

Հայ րե նի քը դառ նում է հայ կա կան տե ղե կատ վա կան դաշ տի այն ա ռանց քը, որի
շուրջ հա մընդ հա նուր գա ղա փար ներն ու էթ նոմ շա կու թային ար ժեք նե րը վե րար -
տադր վում ու տա րած վում են Սփյուռ քի հա մայն քե րում` ան կախ նրանց տար -
բե րու թյուն նե րից: Ի նչ պես նաև մա մու լի մի ջո ցով հայ րե նի քի գա ղա փա րը
կենտ րո նաց վում է Հա յաս տա նի շուրջ: Սփյուռ քի մա մու լը, փաս տո րեն, հայ կա -
կան բազ մա զան հա մայնք նե րում հայ րե նի քի տար բեր պատ կե րա ցում նե րի մեջ
փոր ձում է ստեղ ծել մի աս նա կան հայ րե նի քի գա ղա փա րը` ըն կա լում նե րը փո -
խա կեր պե լով/ուղ ղոր դե լով դե պի Հա յաս տան ազ գային պե տու թյուն:
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 Սա կայն Սփյուռ քի`  Հա յաս տա նի կյան քին ներգ րավ ման պատ կե րա ցում նե րը
բազ մա զան են: Ու սում նա սիր ված ե րեք հա մայնք նե րում էլ հիմ նա կան դիս կուրս -
նե րը վե րա բերում են Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քում Սփյուռ քի մաս նակ -
ցու թյա նը, ին չի շուրջ հիմ նա կան մո տե ցում նե րը հետ ևյալն են.

Ս փյուռ քը պետք է Հա յաս տա նի ներ քին քա ղա քա կա նու թյա նը ևս մաս նակ ցի:
«Ազ դե ցու թյուն ան շուշտ պետք է ու նե նա Սփյուռ քը, սա կայն պետք է շատ խիստ
սահ մա նա փակ վի այն, հատ կա պես քա ղա քա կան ո լոր տում» (բա նա սաց, 52
տ., կին, լոս Ան ջե լես):

« Քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյուն պետք է ու նե նա ո րոշ չա փով, բայց, Հա յաս -
տա նում ար դեն ի րենք ի րենց քա ղա քա կա նու թյան մեջ բա վա կա նին խն դիր ներ
ու նեն, այ սինքն մեր մի ջամ տու թյու նը մի գու ցե այն քան էլ նպա տա կա հար մար
չէ» (բա նա սաց, 49 տ., տղա մարդ, Թեհ րան):

Ս փյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, չբ նակ վե լով Հա յաս տա նում, չեն կա րող մաս -
նակ ցել ներ քին քա ղա քա կան կյան քին: «Ինչ պես կա րե լի է ապ րել Ա մե րի կա -
յում և ո րո շել, թե Հա յաս տա նում ի նչ պետք է լի նի» (բա նա սաց, 35 տ., կին, լոս
Ան ջե լես):

«Սփյուռ քը Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քում չի կա րող մաս նակ ցու թյուն ու -
նե նալ: Բայց Սփյուռ քը կա րող է Հա յաս տա նի և նրա եր կա րատև պլան նե րի,
նպա տակ նե րի և աշ խա տանք նե րի մեջ դե րա կա տա րու թյուն ու նե նալ» (բա նա -
սաց, 36 տ., տղա մարդ, Թեհ րան):

«Յուր քան չյուր մարդ, ով գտն վում է տվյալ հո ղի վրա, ի րա վունք ու նի տնօ րի -
նել ե րկ րի ճա կա տա գի րը» (բա նա սաց, 61 տ., տղա մարդ, Բեյ րութ):

Ս փյուռ քը պետք է իր մաս նակ ցու թյունն ու նե նա գլ խա վո րա պես ՀՀ վա րած ար -
տա քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ: 

«Ս փյուռ քի ձայ նը հայ րե նի քից զատ կա րող է ա վե լի բարձր լի նել: Օ րի նակ` հայ
դա տի պա հան ջը: Սփյուռ քը կա րող է ան կախ իր պա հանջն ու նե նալ: Եր բեմն
մեր ազ գային շա հե րից է բխում, որ մենք ի րա րից զատ տար բեր դիր քե րից խո -
սենք: դա նպաս տում է նույն շա հին, նպաս տում է մեր ազ գային շա հե րին: Եր -
բեմն հա մաշ խար հային քա ղա քա կա նու թյան մեջ Սփյուռ քը պետք է և կա րող է
բարձ րաց նել հար ցեր, որ պե տու թյու նը պետք չու նի բարձ րաց նե լու: Հայ կա կան
դա տի իս կա կան տե րը Սփյուռքն է» (բա նա սաց 36 տ., տղա մարդ, Թեհ րան):

 Մա մու լի վեր լու ծու թյան տվյալ նե րը նույն պես ցույց են տա լիս ա ռա վել մեծ հե -
տաքրք րու թյուն ար տա քին քա ղա քա կա նու թյամբ, քան Հա յաս տա նի ներ քին
խն դիր նե րով: Հա մայն քային թեր թե րը գրե թե կրկ նա կի շատ են լու սա բա նել ՀՀ
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյուն: 

ՀՀ տն տե սա կան կյան քում Սփյուռ քի մաս նակ ցու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րը տար -
բեր են և ը նդ գր կում են հետ ևյալ շր ջա նակ նե րը` ան մի ջա կան այ ցե լու թյուն ներ
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Հա յաս տան, դրա մա կան փո խան ցում ներ, բնա կա րա նա շի նու թյուն և այլն: Ե րեք
հա մայնք նե րում էլ ը նդ հան րա կան է այն գա ղա փա րը, որ տն տե սա կան կյան -
քում ի րա վի ճա կային օգ նու թյուն ներն ու մաս նակ ցու թյու նը ոչ այն քան կար ևոր
են, որ քան եր կա րա ժամ կետ ծրագ րային աշ խա տանք նե րը և հա վե լյալ ար ժեք
ստեղ ծե լուն միտ ված գոր ծու նե ու թյու նը. « պետք է մշա կել հա տուկ մե խա նիզմ -
ներ, ո րոնք թույլ կտան զար գաց ման և ա ռա ջըն թա ցի հե ռան կար տես նել
տն տե սու թյան զար գաց ման մեջ» (բա նա սաց, 55 տ., տղա մարդ): Մյուս կա -
րևոր ո ւղ ղու թյու նը Սփյուռ քի գի տա կան, մաս նա գի տա կան նե րու ժի նե րա ռումն
է: վեր ջինս նաև ար տա հայտ վում է Հա յաս տան-Ս փյուռք կա պե րի ամ րապնդ -
ման հա մա տեքս տում: 

Ս փյուռ քի մա մու լում Հա յաս տա նի մա սին տե ղե կատ վու թյան ճն շող մե ծա մաս -
նու թյու նը քա ղա քա կան է, ա պա վե րա բե րում է մշա կույ թին, տն տե սու թյա նը:
Սո ցի ա լա կան, ի րա վա կան և ազ գային հար ցե րը շատ քիչ են քն նարկ վում: 

 Սա կայն, չնա յած հայ րե նի քի մա սին տե ղե կատ վու թյան գե րա կա յու թյա նը, այն
ա ռա վե լա պես ներ կա յաց վում է ոչ դրա կան գնա հա տա կան նե րով և վե րա բեր -
մուն քով: Այս ծա վա լով և ձևով հայ րե նի քի ներ կա յա ցու մը կա րող է սփյուռ քա -
հայե րին փո խան ցել Հա յաս տա նի սո ցի ալ-մ շա կու թային մի ջա վայ րը, նրանց
կյան քը Սփյուռ քի տար բեր հա մայնք նե րում զու գա հե ռել Հա յաս տա նի հետ, վե -
րաց նել հայ րե նի քի և Սփյուռ քի կտր ված սահ մա նը: Սա կայն այն չի խրա խու -
սի հայ րե նի քի սո ցի ալ-տն տե սա կան ու քա ղա քա կան կյան քում ակ տիվ նե ր-
առ վե լու վարք, ա ռա վե լա պես` հայ րե նա դար ձու թյուն: 

Հայ րե նի քի հետ ի նս տի տու ցի ո նալ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ ա ռանձ նա հա -
տուկ տեղ է տր վել Սփյուռ քի նա խա րա րու թյա նը` որ պես Սփյուռ քի հար ցե րը
հա մա կար գող կա ռույց: դրա նից ա կն կա լում են Սփյուռ քի կա րիք նե րի ու սում -
նա սի րու թյուն և գնա հա տում, տար բերկ ված և հա վա սա րակշռ վա ծ մո տե ցում
Սփյուռ քի տար բեր հա մայնք նե րին և հա մայն քի ներ սում տար բեր խմ բե րին: 

Այս պի սով, հայ րե նի քի ըն կա լումն ը նդ հան րա նում է ե րեք պայ մա նա կան մո տե -
ցում նե րի մեջ` ի րա կան հայ րե նիք, պատ մա կան հայ րե նիք և Հա յաս տան: Հա -
մայն քային տար բե րու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են հա մայն քի ձևա վոր ման
պատ մու թյան, նրա բազ մա զա նու թյան և կա ռուց ված քի, ըն դու նող ե րկ րի
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, Հա յաս տա նի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ -
թով, ի նչ պես նաև ի նք նու թյան և սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան գոր ծոն նե րով: Ի
հա վե լումն, Սփյուռ քի մա մու լը տա րա ծում է ա վե լի շատ Հա յաս տա նի ի րա կան
պատ կե րը և ամ րապն դում է Հա յաս տա նի` որ պես հայ րե նի քի ըն կա լու մը: չ նա -
յած այս կենտ րո նաց մա նը Հա յաս տա նի շուրջ, Սփյուռ քը շա րու նա կում է լի նել
ան դրազ գային բնույ թի, ի նք նա կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցը կա ռու ցում է այդ
տրա մա բա նու թյանբ: 

Նույն մի տու մը ցույց է տա լիս մա մու լի ու սում նա սի րու թյու նը. Հա յաս տա նի` որ պես
հայ րե նի քի ըն կա լու մը, նրա գա ղա փա րի շուրջ կենտ րո նա ցու մը չի են թադ րում
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իրա կան ներգ րա վում և հայ րե նա դար ձու թուն: Ի բրև Սփյուռ քի ե րաշ խա վոր`
երկ րի ի նք նիշ խա նու թյու նը նպաս տում է Սփյուռ քի նե րառ մա նը հա յաս տա նյան
կյան քին, ո րն էլ դի տարկ վում է ա ռա վե լա պես ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան
մեջ: Սփյուռ քի նե րա ռու մը Հա յաս տա նի տն տե սա կան դաշ տում ի րա դար ձային է`
հիմ նա կա նում որ պես բա րե գոր ծու թյուն, այլ ոչ որ պես տն տե սա կան դաշ տի լի -
ար ժեք մաս նա կից, սուբյեկտ: Սո ցի ա լա կան նե րառ ման հար թակ նե րը սահ մա -
նա փակ վում են հա մա հայ կա կան և նմա նա տիպ ծրագ րե րով, չկան մաս նա գի-
 տա կան, գի տակր թա կան հար թակ ներ: չնա յած վե րո շա րադ րյալ գոր ծոն նե րին,
Հա յաս տա նի` որ պես ազ գային պե տու թյան գո յու թյու նը և հա յաս տա նա կենտ րոն
դիս կուր սը նպաս տում են Հա յաս տա նի շուրջ հայ րե նի քի ըն կալ ման կենտ րո նաց -
մա նը:
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լԻ ԲԱ ՆԱ ՆԻց



ի րե լի հա րա զատ ներ, դժ բախ տա բար կամ քէ ան կախ պատ ճառ նե րով չկր ցայ
ֆի զի քա պէս գտ նո ւիլ հոս եւ մաս նակ ցիլ ար ծար ծո ւե լիք նիւ թե րուն ու քն նար -
կում նե րուն:

 Կը մաղ թեմ մի այն, որ մաս նա կից նե րը ա ռա ւել չա փով օժ տո ւին ա ռա քե լու թիւն
ի րա գոր ծե լու տես լա կա նով ու ռազ մա վա րա կա նօ րէն կողմ նո րո շո ւին կա րե ւո րը
ա ւե լի կա րե ւո րէն զա տո րո շե լու եւ ը ստ այդմ ծրագ րա ւո րե լու ի րենց ա նե լի քը:

15 րո պէ ա նոց խո հագ րու թե անս մէջ պի տի ճգ նիմ կա տա րել ե րեք բան.–

Իմ հայե ցո ղու թե ամբ ա ռանձ նաց նել նո րան կախ Հա յաս տա նին եւ Ար ցա խին
ա ռն չու թե ամբ վեր ջին քսան հինգ տա րի նե րու լի բա նա հա յու թե ան ըն կա լում նե -
րուն կա րե ւո րա գոյն նե րէն ո մանք:

 Տալ հայ ի րա կա նու թե ան քոն թեքսթ մը` հա մաշ խար հայ նա ցու մին ը նդ մէ ջէն:

 Կա տա րել մաս նա կի եզ րա յան գում ներ եւ ա ռա ջարկ ներ:

Սկ սիմ լի բա նա հայ ըն կա լում նե րէն: լի բա նա հա յու թիւ նը Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թե ան ան կա խա ցու մէն ե տք հո գե բա րո յա կան, ազ գային, մարդ կային,
բա նա կան ու ան բա նա կան խո շոր վե րի վայ րում ներ ապ րե ցաւ: Հա յաս տա նե ան
իւ րա քան չիւր ի րա դար ձու թիւն` իր ա մէ նա տար բեր եւ հա կա սա կան ար ձա -
գանգն ու ազ դե ցու թիւ նը ու նե ցաւ պէյ րու թա հա յուն վրայ:

Ա) Մենք ռո ման թիք այն զան գո ւածն է ինք որ կը հա ւա տար թէ մեր ան կա խու թե ամբ,
ե րբ դառ նանք ի նք նիշ խան, սկ սինք մենք մեզ կա ռա վա րել, ա պա պի տի հրաշք -
ներ գոր ծենք: Ար դիւն քը քա նի որ այդ պէս չե ղաւ` կ’ապ րինք ան հանգս տաց նող
հի աս թա փու թիւ նը ի տես մեր ան կա րո ղու թե ան: Մեր ի նք նար ժէ քը` մեր ի սկ աչ -
քին` ին կաւ: Հա կա սու թե ան մէջ ե նք եւ լուռ կը հար ցապն դենք` «Ե թէ մենք պզ տիկ
Հա յաս տան մը չենք կր նար զար գաց նել, եւ ը նդ հա կա ռա կը զայն կը պար պենք,
հա պա ի ՞նչ ի րա տե սու թե ամբ մեծ Հա յաս տան կ’ե րա զենք...»:

Բ) պէյ րու թա հա յուն հա մար – իր հա րիւ րա մե այ լի բա նա հայ պատ մա կան փոր -
ձէն ել լե լով – ան բա ցատ րե լի կը մնայ ներ հայ կա կան այն կոյր լա րո ւա ծու թիւ նը
որ կը տես նէ Ե րե ւա նի մէջ: Ան հա կա սու թիւն կը տես նէ եւ կ’ա պա կողմ նո րո շո ւի
մէկ ազ գի լո զուն գին եւ մեր ազ գա կի ցը մեր ժե լու հայ հո յանք նե րուն ի տես: 

գ) պէյ րու թա հայը կը բնա կի փոքր, տկար պե տու թե ան մը մէջ: պե տու թիւն, որ կը
գո յա տե ւէ աշ խար հի վեր ջին 70 տա րի նե րու ա մէ նա թէժ տա րա ծաշր ջա նին մէջ:
Թե րեւս լի բա նան ցին աշ խար հի այն քիչ ժո ղո վուրդ նե րէն է, որ նո ւա զա գոյ նը կա -
խե ալ է պե տու թե նէն: փաս տօ րէն եր բեմն, կարգ մը ո լորտ նե րու մէջ կ’ապ րի
առանց պե տու թե ան, բայց լա ւա պէս գի տակ ցե լով ա նոր տեղն ու դե րը: պէյ րու -
թա հայը ապ րե ցաւ լի բա նա նի տասն հին գա մե այ պա տե րազ մը, որ մղո ւե ցաւ յա -
նուն լի բա նա նի լա ւու թե ան, բար գա ւաճ ման, ար դա րու թե ան... եւ սա կայն եր կի րը
վե րա ծեց Մի ջին Ա րե ւել քի Զո ւի ցե րի այէն աշ խար հի եր րորդ յա րա բե րա կան մե -
ծա գոյն պարտ քը ու նե ցող ե րկ րի: լի բա նա հայը կ’ապ րի ա րա բա կան աշ խար հին
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մէջ որ մէկ ա ւե րու մէ այլ կոր ծա նու մի կ’եր թայ. բնա կա նա բար, պէյ րու թա հա յուն
մտային յա ճա խան քը միշտ պե տա կա նու թիւ նը պի տի ըլ լայ. Հա յաս տա նի պե -
տա կա նու թիւ նը կը կեր տո ւի՞ Հա յաս տա նի մէջ առ նո ւած քա ղա քա կան այս կամ
այն քայ լով. ա սի կա էˊ ու կը մնաˊյ լի բա նա հա յուն խոր քային գլ խա ւոր հար ցադ -
րու մը: լի բա նա նի մէջ գոր ծող հայ կա կան ա ւան դա կան կու սակ ցու թիւն ներն ալ
պե տա կա նու թե ան հզօ րաց ման մտա հո գու թե ամբ կ’ապ րին:

դ) Հա յաս տա նի ան կա խու թե ան ա ռա ջին տա րի նե րուն ե րի տա սարդ լի բա նա -
հայե րը մեծ մա սամբ կու սակ ցա կան ճամ փա նե րով կ’այ ցե լէ ին Հա յաս տան: Հի -
մա պատ կե րը փո խո ւած է. Հա յաս տա նը ի նք զինք պար տադ րած է նո րա հաս
հա յա սէր, հա յրե նա սէր սե րուն դին, որ ա ռանց միջ նոր դի կը կա պո ւի Հա յաս տա -
նին: խոր քին մէջ կաˊյ միջ նորդ` զինք Հա յաս տա նին կա պո ղը իր հայ կա կա նու -
թիւնն է, հայ րե նա սի րու թիւ նը: Այս յատ կա նի շը սա կայն, սփիւռ քե ան չոր րորդ
սե րուն դին եւ ան կէ ե տք ե կո ղին հա մար հա զո ւա գիւտ տարր մըն է. Հա յաս տա -
նը եւ հա յու թիւ նը պէտք է մտա ծեն թէ ի նչ հրա պոյր նե րով պի տի ա ռաջ նոր դեն
նո րա հաս հա յու թիւ նը` հա յու թե ան: Յի րա ւի, պէյ րու թը այ սօր ե րա զա տես փոք -
րա թիւ սե րունդ ներ կ’ար տադ րէ այ լեւս: Ե րա զին հա ւատ ցող պէյ րու թա հայ ա նի -
րա տես ան հատ նե րը ա նախ րո նիզմ սկ սած են ըլ լալ այ լեւս: Հե տե ւա բար, ե թէ
ե րա զով կա րե լի չէ հրա պու րել զա նոնք, ին չո՞վ կա րե լի է հրա պու րել զա նոնք`
հայ կա կա նին, Հա յաս տա նին: 

Ա սի կա ա ւե լի վճ ռո րոշ կը դառ նայ, ե րբ նկա տենք որ այ սօր ո րե ւէ սփիւռ քա հայ
իր դրա ցի ե րկ րի հայօ ճա խին մա սին ա ւե լի քիչ բան գի տէ քան` Հա յաս տա նի
մէջ ծա ւա լող կե ան քին: Այլ խօս քով` սփիւռ քա հա յուն` իր ան ձէն դուրս հա յու թե ամբ
իր ա ռա ջին հե տաքրք րու թիւ նը Հա յաս տանն է:

 պէյ րու թա հայը կ’ափ սո սայ որ վեր ջին 25 տա րի նե րու հայ կա կան մե ծա գոյն
նո ւա ճու մը կը նկա տէ Ղա րա բա ղե ան յա ջո ղու թիւ նը: Ա նոր կը հա ւա տայ, ա նով
կը ներշն չո ւի, եւ ա նով կը հի ւէս իր ազ գային ե րազ նե րը:

 Ամ փո փեմ այս քա նը.– պէյ րու թա հայը Հա յաս տա նին կը նայի կեր տո ւող, հզօր,
զար գա ցող պե տու թե ան մը ա կն կա լի քով ու յոյ սե րով, կը շփո թի ե րկ րին մէջ
տի րող սուր ի րա րա մեր ժու թե նէն: դար ձած է ա նինք նավս տահ` իր կա րո ղա կա -
նու թե ան հան դէպ: Ղա րա բա ղով կը պա հէ իր թուլ ցած ազ գային ե րազ նե րը:

 ՀԱ ՄԱշ խԱՐ ՀԱՅ ՆԱ ցՈՒՄ 

 Հա մաշ խար հայ նա ցու մով աշ խար հը հայե րուս հա մար բաժ նո ւե ցաւ եր կու մա -
սի. մենք եւ միւս նե րը: Ա ռաջ միւս նե րը այս քան շատ ու մեծ տա րա ծու թիւն չէ ին.
հա մաշ խար հայ նա ցու մը զա նոնք բո լո րը հա մա ցան ցով կա պեց ի րա րու եւ մենք
այ սօր սկ սանք աշ խար հի ի րա դար ձու թիւն նե րը դի տել հե տե ւե ալ կերպ. ի ՞նչ
կ’ը նենք մենք, ի ՞նչ կ’ը նեն միւս նե րը: Եւ բնա կան է որ միւս նե րը ա ւե լի շատ բան
կ’ը նեն: Ո ւս տի, մեր են թա գի տա կի ցին մէջ մենք լուռ կը խո կանք` «Աշ խար հը
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ի՞նչ կ’ը նէ, ի ՞նչ յա ջո ղու թիւն կ’ար ձա նագ րէ, եւ մենք ի ՞նչ յա ջո ղու թիւն կ’ար ձա -
նագ րենք»: Թե րեւս մենք իբ րեւ ա ռան ձին ա զգ` Հա յաս տան, Ար ցախ, ջա ւախք
եւ Սփիւռք ա ւե լիˊն կ’ը նենք, ա ւե լին կը յա ջողց նենք քան այդ ու րի շը գո յաց նող
իւ րա քան չիւր ազ գի կամ աշ խար հագ րա կան տա րած քի հա ւա քա կա նու թիւն,
բայց ի նչ խօսք` մենք ա ւե լի քիչ յա ջո ղու թիւն կ’ար ձա նագ րենք քան մեզ մէ դուրս
ե ղող նե րը մի աս նա բար: Եւ հոˊս է որ մենք միշտ մեզ նա հան ջե ալ վի ճա կի մէջ
կը տես նենք ու կը դժ գո հինք:

Ա սի կա շատ վտան գա ւոր հո գե բա րո յա կան ի րա վի ճակ է. այն տպա ւո րու թիւ նը
կը յա ռա ջա նայ որ հայ կա կան նա ւուն նա ւա վար նե րը նո ւազ ար դիւ նա ւէտ են,
մր ցում նե րուն մենք պի տի չյաղ թենք: Ի սկ ո ՞վ կ’ու զէ պար տո ւիլ, պար տո ւա ծին
հետ ըլ լալ: Մարդ ա րա րա ծը միշտ յա ջո ղու թիւն կ’ու զէ ու նե նալ, ե թէ ի րն ալ չըլ -
լայ, մե րոն քա կան պէտք է ըլ լայ այդ յա ջո ղու թիւ նը:

 Հա մաշ խար հայ նաց ման այլ մեծ հե տե ւան քը ի նք նու թե ան բազ մա փեղ կումն է.
մարդ ու զէˊ ի սկ չի կր նար այ լեւս մէկ ի նք նու թե ան տէր մնալ, նոյ նիսկ` կեն սա -
բա նա կան ա ռու մով: 

Ամ փո փե լով այս հա տո ւա ծը ը սեմ, թէ հա մաշ խար հա յան ցու մը այն խաբ կան քը
կը պար տադ րէ թէ աշ խար հը կը յա ջո ղի, ի սկ հա յու թիւ նը կը ձա խո ղի, աշ խար հը
մի ա ցե ալ կը տես նենք, մինչ մեզ` ան մի աս նա կան: Ո ւս տի, ա ռաջ ան ցնե լով բուն
եզ րա կա ցու թե նէս ը սեմ, թէ մենք պար տինք ար դիւ նա ւէտ ճի գեր թա փել աշ խար -
հի հայե րը տար բեր կա մուրջ նե րով, տար բեր բնոյ թի հրա պոյր նե րով զի րար ցան -
ցա կա լե լու, որ պէս զի մեզ մէ իւ րա քան չիւ րը հայ կա կան մեծ հա ւա քա կա նու թիւն
դառ նայ, որ պէս զի ա նոնց մէ ո րե ւէ մէ կուն յա ջո ղու թիւ նը մեˊ րը տես նենք ու դարձ -
նենք, եւ աշ խար հի յա ջո ղու թե ան դի մաց մենք մեˊր յա ջո ղու թիւն ներն ալ սկ սինք
ա ւե լի յա ճա խա կի տես նել:

ԵԶ ՐԱ ՅԱՆ գՈՒՄ ՆԵՐ ԵՒ Ա ՌԱ ջԱՐԿ ՆԵՐ 

 Մեզ մէ շա տե րուն մտ քին մէջ թարմ կր նան ըլ լալ 21րդ դա րաս կիզ բի ոչ մի այն
հա մաշ խար հային վե րի վայ րում նե րը, այ լեւ ճա կա տագ րա կան հար ցադ րում նե -
րը ազ գի, ե րկ րա գուն դի, մարդ կու թե ան եւ այլ խն դիր նե րու: Զու գա հեռ ներ ե ղան`
իւ րա քան չիւր դա րաս կիզ բի եւ դա րա վեր ջի հա մաշ խար հային տե ղա շար ժե րու
խնդ րով: Կը թո ւի թէ ե թէ նա խա պէս ճա կա տագ րա կան այդ տե ղա շար ժե րը դա -
րի պար բե րա կա նու թիւ նը ու նէ ին, այ սօր այդ պէս չէ այ լեւս: 21րդ դա րու ե րկ րա -
գուն դը եւ մարդ կու թիւ նը ու րիշ կշ ռոյթ եւ ար ժէ չա փեր ու նին:

 Մենք ի ՞նչ մար տահ րա ւէր կը տես նենք: Ի ՞նչ կը մնայ ը նել մե զի: 

Ի՞ն չի կը ձգ տինք, ի ՞նչ է հա յու թե ան ա մէ նա կեն սա կան օ րա կար գը այ սօր:

 Կը կար ծեմ որ հա յու թե ան գե րա գոյն օ րա կար գը հա յու թե ան ար ժա նա պա տիւ
գո յա տե ւու մին ե րաշ խիք ներ յա ռա ջաց նելն ու ա պա հո վելն է:
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 Ա սի կա կ’ըլ լայ մի այն հա յու թիւ նը իր բո լոր բա ղադ րա տար րե րով ազ գային-քա ղա -
քատն տե սա կան զօ րա ւոր դրա մագ լու խի վե րա ծե լով, զօ րա շար ժի են թար կե լով:
Ո րով հե տեւ մի այն այդ պա րա գային մենք ա ռա ւե լա գոյն հա ւա նա կա նու թիւ նը կ’ու -
նե նանք հա յու թե ան ար ժա նա պա տիւ գո յա տե ւում ա պա հո վե լու կա րե լի ու թե ան:

 Երկ րորդ, գործ նա կան եւ նոյն քան սկզ բուն քային խն դի րը գա ղա փա րա խօ սա -
կան է. հա մա հայ կա կան վե րոյի շե ալ զօ րա շար ժը կա րիքն ու նի մարդ կային, վսեմ
գա ղա փա րա խօ սու թե ան հա մա կար գի, ո րով կա րե լի ըլ լայ հա մո զել զօ րա շար -
ժո ւած ան հա տը, թէ ին չու ի նք պէտք է պայ քա րի հա յու թե ան ար ժա նա պա տիւ
գո յա տե ւու մին հա մար եւ թէ ի ́նչ կ’ըլ լայ աշ խար հին ե թէ ար ժա նա պա տիւ հա յու
տե սա կը վե րա նայ ե րկ րա գուն դէն:

 Ամ փո փե լով, եր կու խո շոր խն դիր կը տես նեմ հա մաշ խար հայ նօ րէն ար տա -
կարգ այս ի րա վի ճա կին մէջ.– 

Եր կու խն դիր ներն են.– 

1) Ին չո՞ւ հայ մնալ: 

2) Ի ՞նչ ը նել որ ա ռա ւե լա գոյն ե րաշ խիքն ու նե նանք հա յու թիւն մնա լու:

 Եւ կ’ա ռա ջար կեմ ար տա կարգ ըլ լալ:

շ նոր հա կա լու թիւն:
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Ashot 
VoskAnYAn

ArmeniA YesterdAY, todAY,
And tomorrow…



he volume that the reader is holding is the first issue of the third Annual of the
Armenian research Center in humanities. it includes part of the proceedings of the
conference “Armenia 2018: realities and Perspectives” (held in June 2018), namely
those which are more generic and can be used directly by political change agents in
the government, non-governmental sector and academia. the papers that cover more
field-specific issues are included in the second issue.

in this introduction, i will only preface the papers that make up the first issue. Just be-
fore that, however, i consider it necessary to briefly outline our motives and goals for
organizing the aforementioned conference. 

the idea was engendered from deep discontent. the feeling i shared with my col-
leagues was that the two prevalent discursive clichés widely used in Armenian hu-
manities and social sciences – the nationalist and the pseudo-western – equally failed
to describe the real processes unfolding in our society, disguising instead their true
nature. the objective was therefore to develop an appropriate language for talking
about Armenian realities, as well as to deconstruct the existing misconceptions. the
idea received its final shape after discussing it with Professor razmik Panossian in
mid-2017 and soon became a reality with the active support of the Calouste Gul-
benkian Foundation. 

the event program was ready by the end of 2017 and was made public in January
2018. An ambiguous situation emerged shortly after, in April, as the revolution burst.
on the one hand, it fully reaffirmed our conviction in the “fake” nature of most de-
scriptions on Armenian processes existing in the social sciences. on the other hand,
it mobilized us to revisit what we had in mind in light of the new events and be in time
for the conference as scheduled, in June 2018. At the stage of finalizing their presen-
tations, the participating authors did have the time to develop a distanced view of the
revolutionary events, which eventually allowed for a more comprehensive and cleared-
up content.

And here is my last remark before i move on to the articles. the texts in this volume
are quite diverse in terms of not only their content and subject matter but also the re-
search methodologies used. not all of them sound convincing to me. Yet, the preva-
lent methodologies and approaches used in Armenian social research, just as its
overall development pattern, are indicative of Armenian society and the level of its
self-reflection. to be sure, this enriches our understanding of reality. 

now let me move to the overview of the texts. 

the collection, as its title suggests, consists of two major sections, “realities” and
“Perspectives”. the papers in the first section describe the political system in the pre-
revolutionary Armenia while attempting to uncover the underlying causes of its unex-
pected and rapid collapse. 

Authors of the articles combined under the rubric “Concepts”, are at one in their belief
that realities in Armenian society cannot be adequately described through abstract
models uncritically borrowed from the west, such as through the concept of
‘transitional societies’. their approaches differ yet complement each other in helping
to capture the current picture of Armenian society. thus, in their papers, Ashot
Voskanyan (“From overcoming mutism towards a new social Contract”) and manvel
sargsyan (“the dynamics of Armenia’s social-Political situation”) have adopted the
model of a ‘criminal-oligarchic system’ (with a more detailed account in the latter text).
suren Zolyan has opted for the term ‘electoral feudalism’ in his elaboration titled “the
descriptive models of Post-soviet societies and Armenia’s Possible development tra-
jectory”, and Artur mkrtichyan has invited to look at the concept of ‘no war, no peace
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society’, considering it as a “model for the sociological diagnosis of Post-soviet Ar-
menian social Life”.

in particular, Ashot Voskanyan demonstrates how the loss of legitimacy of the former
authorities was caused by the decay of the social contract in society, and how the
civic disobedience brought by the velvet revolution operated as a “general boycott”
in the weberian sense. hence Voskanyan’s conclusion that the strategic goal of the
revolution should be the development of a new social contract based on the principle
of justice as expected by the majority.

Manvel Sargsyan draws our attention to the fact that the criminal-oligarchic system
resulting from the merging of business and power is more coherent and orderly in
structure than is the authoritarian rule since it relies on laws best tailored to its own
nature rather than on the will of a single individual. From this context, the author draws
his proposal of adopting three key laws on the way to dismantling the former system. 

Suren Zolyan’s thorough analysis is worth a careful reading. here i will only refer to
one point he raises, precisely, to the danger of revolutionary transmutation of the feu-
dal system. Zolyan cautions that public revolt made in countries like this cannot ensure
against the revival of authoritarianism in a new form, “such as when an omnipotent
populist leader comes to replace the bureaucratic commander”.  

Artur Mkrtichyan is another author to call for caution, in relation to his concept of ‘no
war-no peace society’. he holds that militarization across all aspects of social life that
is typical of such societies also largely affects the democratization processes, which
take the course of mobilizational rather than participatory democracy, and whereby
institutions are shaped based on military-mobilization expectations. 

the second part of the first section comprises works that look, as the heading sug-
gests, at distinct “Aspects” of the above-discussed issues. here, an analytical piece
by Anna Zhamakochyan, Arpy Manusyan and Sona Manusyan examines “Armenian
Civil society from a revolutionary Angle”. it stands out for its methodology, rich factual
material, as well as for the fact that authors are researchers and civic movement par-
ticipants at the same time, representing the matter from “within”.  the paper attends
to the tensions within the internal and external environments of civil society, in partic-
ular in the “nGos-donors-government” relationship triad. the authors demonstrate
in detail how the revolution had accumulated the discreet civic struggle experiences
to ultimately grow into a shared experience for wider social groups. they also em-
phasize the role of civil society in working towards and reaching a new “social con-
tract”.

the next paper is Yulia Antonyan’s “the end of the oligarchs? Pre- and Post-revolu-
tionary realities and Armenia’s economic and Political elites”, which can be consid-
ered an elaborate and many-sided phenomenological account of the schematics of
the aforementioned criminal-oligarchic system. the author traces with consistency
how the social stratum of oligarchs is undergoing social-cultural transformations in
terms of both limits in status, power and influence, and cultural value system. 

Yuliana Melkumyan’s  “the dynamics of Contemporary Armenia’s middle Class: Val-
ues and normative Practices” is an informative article addressing the discrepancy
between publicly declared values and normative practices. the author explains this
discrepancy by the lack of the middle class’s understanding of its own role. it is easy
to notice, however, that this approach, “idealistic” in the marxian sense, is at odds
with most of the volume’s other authors, to whom the anomy in society owes to a spe-
cific political mechanism, that is, the criminal-oligarchic system underlying the social
whole, rather than a faulty self-consciousness or hypocrisy of one social class or an-
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other. this is precisely what has caused the mutism of Armenian “middle class”, giv-
ing rise to a number of imitative discourses. melkumyan’s view is certainly
questionable (as soon as one recalls the chicken-or-egg debate, which, in current
academic discourse, appears as a question of the primacy of values or institutions),
and for the same reason, it is also valuable as it opens up an opportunity for a pro-
ductive debate. 

Armen Ghazaryan’s “Archaism in the Political system of Armenia and modernization
trends” article discusses the process of political modernization at three main levels:
change of the state government system, public participation, and manifestations of
leftist discourses in social and political life. while familiarizing themselves with this
paper, readers should consider that the “archaic” is identified with the “traditional”
within the methodology the author has chosen. Another possible approach that would
interestingly demonstrate how the archaic is born from the defeated traditional crushed
by means of mobilization modernization still remains to be researched. 

Hasmik Gevorgyan’s article titled “the Application of oral history methodology in the
studies of Armenian everyday Life (Armenians in Armenia: search for identity)”
attempts to add a new perspective to the above-discussed need for abandoning
abstract theories in favor of, as the paper proposes, balancing the generalizing con-
clusions of quantitative sociology with materials of oral histories that uncover individ-
uals’ lives. 

the first part of the second section, “Perspectives”, brings together authors that in-
quire about the “ways of restoring the disrupted social Contract”. 

thus, Stepan Danielyan in his analytical paper titled “Pre-revolutionary dispositions,
Post-revolutionary expectations” argues that two social contracts (accords) have so
far been operating in independent Armenia, one being “karabakh is ours” (from the
day of independence onwards) and “shooting is unallowable” (following the 1 march
2008 events). it remains an open question for the author whether post-revolutionary
Armenia will be able to avoid the dangers of forming new authoritarianism and for-
mulate a new social contract based on the principle of immunity of property.

the next two papers share a common vision of social solidarity, which, as the authors
believe, should be put at the basis of the repaired social contract. 

Vahram Soghomonyan argues in his “the Agenda of the Armenian revolution” that
the former authorities had two footholds, the neoliberal line for the international or-
ganizations and the military-patriotic one for the lower layers of society. the concept
of “nation-army” made the rooftop of the neoliberal building. in the event these two
narratives are not outdone, the revolutionary government might face the threat of a
new outbreak resulting from social polarization. the paradigm of featureless unity sig-
nified by “nation-army” must be replaced with the paradigm of social justice underly-
ing civic self-organization. 

in her article, “the Agenda of social solidarity”, Zhanna Andreasyan thoroughly
examines the different perceptions of solidarity and notes that the revolution declared
on grounds of political solidarity has created room for talking about the agenda of so-
cial solidarity. the latter can be achieved if the definition of the unjust situation implies
fixing injustices for various groups and working towards their subsequent elimination.
what this means to the author is that the social justice agenda should be shaped as
an ideological project of inclusive justice. 

Aghasi Tadevosyan approaches similar issues from a somewhat different perspective.
in his paper on “the inequality discourse and the Problem of overcoming Poverty in
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Armenia”, he analyses in detail the commonplace discourses on poverty in Armenia,
demonstrating how they stand in the way of developing an effective strategy for elim-
ination of poverty. 

Hamazasp Danielyan’s “the establishment of a Party system in Armenia: shall we
try Again?” demonstrates those artificial legislative regulations that have desolated
the Armenian party landscape under a formal multi-party system, and have ensured
the single-body rule of one party in the country. the author proposes legislative
amendments that are to assist in the establishment of a true multi-party system. 

the volume also devotes a separate part for topics relevant to “education and
science”, which, as i believe, is fully justified due to the crisis existing in these fields. 

this is what Serob Khachatryan discusses in his “A Conceptual Analysis of reforms
in Armenia’s General education”, referring to the crisis in Armenian education as “ex-
istential”. the formalistic “import” of reforms has resulted in the development of a
dual operating system in Armenian education with declarative-explicit and real (and
covert) subsystems. the latter is guided by traditional values and is much more influ-
ential than the declarative (liberal) one. educational reforms fail to work since they
rely on short-term and situational thinking, mechanical approach, reductionism, and
a superficial perception of education. it is necessary to acknowledge that education
is a complex and sensitive system and to break with this hasty, “sprinting” thinking. 

Atom Mkhitaryan’s analysis is on “enhancing Learning effectiveness and Assuring
Quality in the third Level of higher education”. the author suggests relying on
salzburg principles for doctoral education to make third-level higher education and
the academic degrees obtained in the country better known worldwide.

in her article on “on some Unique details of the reforms of the higher education
system in Armenia”, Maria I. Zaslavskaya highlights the asymmetries in the develop-
ment of the higher education system. these asymmetries dwell in the dominance of
formal aspects of these reforms at the cost of content, resulting in the loss of a real
perspective for educational reform. the author warns against two likely negative sce-
narios if these trends persist: either the process will become uncontrollable or the ed-
ucation system will turn into a structure relying on schematically defined internal
criteria without possibilities of self-improvement and effective development. 

Suren Voskanyan’s “information technologies as science, technology and Business:
the role of Government and Associations in the development of the rA’s it sector”
article analyses the role and functions of state and the pertinent degree of its inter-
vention to boost the development of information technologies. the subject matter is
discussed from the perspectives of scientific and technical progress, the technological
advancement of the state government system, applied technological progress and
business1. 

Although the Armenian diaspora does not directly belong to realities in Armenia, it
cannot be missed in any initiative that claims to provide an in-depth analysis of Ar-
menian life. it is, therefore, no wonder that the last two papers concluding the Annual’s
first issue represent a “View from diaspora”. Authors of the first paper (“the Percep-
tions of the homeland in diaspora”), Sona Nersisyan, Lusine Tanajyan and Syuzanna
Barseghyan are Armenia Armenians, while the author of the second paper, Andranik
Dakessian, is a diaspora Armenian dropping a gaze on Armenia from Lebanon. with
only two articles in this part, the picture is still convincingly wide-ranging if we consider
that the article on homeland perceptions in diaspora analyses representations of Ar-
menia in Los-Angeles, Beirut and tehran. it is up to the reader to go into the details.
i will confine my remark to noting that traditional national problems closely tied with
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the foreign policy agenda remain in the spotlight of diaspora Armenians. domestic
policy, instead, is typically seen as Armenian citizens’ internal business, whereby civic
protests are oftentimes seen as dangerous in the sense of destabilizing the country
or disturbing national unity. At the same time, views better reflecting Armenian realities
are typical of those diaspora Armenians who visit the country frequently, for relatives
or on business. 

And here are the final words towards a summary. it took more than initially planned to
prepare (work with authors, translations, etc.) this issue of ArCh’s third Annual. when
looking into its content, however, the readers will be assured that it has lost none of
its relevance and urgency. whether this is good or bad has no clear answer. As a
scholar, i could say i am satisfied. Yet as a citizen, i would prefer to see many points
raised by the conference participants accomplished by now and would like to see
ourselves a step forward. 

it can at least be hoped that the analyses and recommendations included in the
volume will sparkle a constructive debate in society and will be considered, even
partially, by those who have committed themselves to the work of modernizing Ar-
menian society. 
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1 Understandably, these four studies related to education embrace only a small part of the overall
problem. taking into account the urgency of radical reforms in education and science, ArCh ini-
tiated a special program on “higher education in Armenia: issues and Perspectives”, the results
of which have been summarized (as situation analysis and recommendation package) and pub-
lished separately as a booklet.





իրողություններ եվ հեռանկարներ
REALITIES AND PERSPECTIVES

ՀաՅաՍՏան
armenia

A�
concepts



246
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VoskAnYAn

From oVerCominG mUtism
towArds A new soCiAL
ContrACt 



the imPerAtiVe to oVerCome mUtism

he title of my talk at the conference was supposed to be “the imperative to overcome
mutism.” the subject – the mutism of contemporary Armenian society. this is an
Abovyanian motif. the meaning is that at the moment of fatal danger, the voice of the
people that had lost its own life’s perspective and was submerged in passivity must
finally be let loose.1

why did i consider this framing suitable regarding the Armenian society that had
formed in recent years? due to my belief, that our society is in danger, since the factors
that are eroding its internal and external security have a systemic nature. i was con-
vinced that overcoming them would only occur when we would be able to explicitly
describe and comprehend the political, social, and economic mechanisms, which
are the real, though not official, foundations of our society. meanwhile, our society re-
mained obstinately silent about them. that does not mean that statements were not
said, that articles were not written, or that political addresses were not made.

however, the two main discourses in the Armenian public consciousness (as well as
in the scholarly public), “ethno-nationalist” and “pseudo-western” discourses, are not
able to solve that problem. moreover, the impression is that they are more inclined to
cover up, rather than adequately describe the existing situation. the first discourse
pays little attention to the various social and economic issues of society. it mainly fo-
cuses on “merely national” problems, and, in many cases, as a rule, is limited to pa-
thetic moral admonitions and calls for national unity. the second pretends to utilize the
conceptual means of the west, such as “democracy,” “human rights,” “market econ-
omy,” etc. Contrasting with the west through its qualitatively different realities, this dis-
course remains similarly pointless.

Also of little help are the so-called “factual” research studies that pretend to be sci-
entific due to their collection of “unprejudiced” sociological data. sadly, applied so-
ciology in the contemporary world is in itself ideologized and, due to the prejudiced
nature of its questioning, often comes across as “fake knowledge.” the model of a
“state in transition” also belongs amongst the ranks of inadequate approaches. it
comes from the standpoint that the states that emerged following the collapse of the
soviet Union are inevitably transitioning (quickly or slowly) towards democracy and a
market economy. subsequently, they have to be evaluated from the point of view of
how much they have succeeded during that transition.2

i have expressed my skepticism of this thesis in my 2007 article, “the Armenian indi-
vidual and its Virtual society,” where i claimed that Armenia is not moving towards
europe not because it has yet to complete its transition, but rather the systemic pe-
culiarities of post-soviet Armenian society are taking the country down a completely
different path.3

in western scholarly frameworks, this knot was diagnosed much earlier. A typical ex-
ample of this is the article by thomas Carothers, “the end of the transition Paradigm,”4

where he shows the ineffectiveness of the “transitional” approach and puts forth the
idea that descriptions of post-soviet societies should refrain from utilizing this research
paradigm. thomas Ambrosio had a similar attitude, when he suggested that a new
research model needed to be found “beyond the transition paradigm.”5

new ideas are not few per se – from Ambrosio’s “semi-consolidated authoritarianism”
to suren Zolyan’s “electoral feudalism.” But they also have their shortcomings. the
problem here is not that those ideas are incorrect, but that most of them, especially
the western ones, are soaring. they look at reality from a bird’s eye point of view,
trying to include many cases, and it is exactly for that reason that a particular nation’s
idiosyncrasies are often not apparent in them.
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the mid-level models appear to be more productive, in which the theoretical approach
is combined with a local case study. it is with that logic that i wanted to describe the pe-
culiarities of contemporary Armenian society. however, since the understanding of social
realities has changed noticeably in Armenia following the Velvet revolution, it is natural
that the analyses put forth are realized in the context of the events that have taken place. 

the questions that i will be discussing below are the following. what happened prior
to the revolution? what took place and what future do we want?

theoretiCAL terms

there are two theoretical terms that are helpful in answering the questions at hand:
“legitimacy” and “social contract.” their interconnections are even more important
for us.

references to legitimacy have been widespread in Armenian society throughout its
independence. the opposition, pointing out the violations during the elections (from
ballot-stuffing and bribery to faking the rA residency of candidates), announced that
the authorities were not legitimate, and the latter always responded by referring to the
“letter of the law” – that at the legal level everything was in order. 

it is not difficult to notice that in this argument, the meaning of “legitimate” is perverted
as “legal.” the attempts of the authorities to substantiate their legitimacy as being in
“accordance” with the law did not take into account that legitimacy is not simply a
“legal” phenomenon. it has a social-psychological character and is firstly connected
to the people’s willingness to submit to the existing authorities. this is the reason that
the content of the phenomenon of legitimacy is closely tied to a more complicated
concept of the “social contract.”

Let us first mention that the concept of the “social contract” that has been discussed
at length by thomas hobbes, John Locke, and Jean-Jacques rousseau, is as incom-
prehensible to formalistic reasoning as the question of legitimacy, since a question im-
mediately arises - When and where was that contract signed? it is understandable that
in reality, the statement here is not about formally legal paperwork (though the contract
can also appear in that form, the classical example being the magna Carta6), but rather
a particular, commonly silent consensus within society, regarding considering a system
relying on mutual expectations as legitimate. max weber, in order to explain this phe-
nomenon, utilized the “validity” concept of existing systems (Geltung).7 regarding this,
raymond Geuss talks about “tacit consent” or “hypothetical consent.”8

horiZontAL or PerPendiCULAr?

we know, that in the history of the social mind the horizontal (Locke, rousseau) and
perpendicular (hobbes) forms of the contract have been distinguished. the authors
of the two groups reference the fact that the contract is sealed between every member
of society. however, the former find that people, as a collective subject, keeps their
sovereignty even after the formation of a government. the future defender of this con-
cept was Jean-Jacques rousseau, who specifically emphasized that the nomination
of the government is not realized by the contract, but through a special law. the gov-
ernment does not have the right to dispute its conditions – it must obey the law.9

the second concept, which was formulated earlier (hobbes’ “Leviathan” was pub-
lished in 1651, and Locke’s and rousseau’s works - in 1690 and 1762, respectively),
considers that following overcoming the “state of nature,” the people’s sovereign
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power passes on to the sovereign authority. it is not a coincidence that hobbes, in
contrast to the advocates of revolution, Locke and rousseau, considered rebellion
to be unallowable.10 hence, it is understandable that the perpendicular social contract
is also characteristic to authoritarian regimes and secures their stability. the underlying
mechanism has an obvious form of goods exchange – certain functions that ensure
the peoples’ freedom (political rights, etc.) are taken from them and some other forms
of compensation are offered. As a rule, they are security and welfare.11

Considering the perpendicular social contracts that were created in post-soviet terri-
tories, particularly in russia, Alexander Auzan notes the two forms of guarantees given
to the population:

the inviolability of property (interrupted by the YUkos case)

social guarantees (interrupted as a result of 2005’s monetization of social benefits)12

we will speak about the third and perhaps most important guarantee, security, later.

the sYstem oF ArmeniA

it is understandable that in Armenia, which had some obvious attributes of an author-
itarian system, the social contract had to be perpendicular. however, by limiting po-
litical freedoms, it had to ensure something. what? of course, social well-being and
the inviolability of property, but most importantly national security for a country at war.
were these guarantees kept, and to what extent? in order to answer this question, i
will lean on the analysis done by manvel sargsyan in his world, Армения: волны
политических перемен.13

According to the main thesis of this work, amongst the post-soviet countries, the over-
coming of classical authoritarianism took place only in Armenia, causing the formation
of a system of government that divided people into two unequal parts: the all-powerful
and the powerless. if there is a Constitution in a country, but no constitutional order,
usually either authoritarianism takes hold, or an agreement between the most powerful
members of society regarding the division of influence in various sector is made. in
Armenia, the second took place. the oligarchic system came to the forefront, which
functioned while taking into account the existence of a Constitution. however, the laws
worked in one direction – subordinating the population to the rulers. the rulers were
subjected to completely different norms.

the transition from authoritarianism to that type of government occurred in 2003, when
a group of wealthy businessmen entered the national Assembly, and President robert
kocharyan’s influence significantly decreased. in the absence of absolute authority,
this system took on a contractual form. relationships began to be organized through
agreements regarding the division of the spheres of political and economic influence.
the economy developed based on a system of quotas, and the influence of the po-
litical parties was decided by the levers of their leaders. the privileged caste (the “feu-
dal lords” and “political parties”) assumed the responsibility of reconciling the society
with the authorities – each in their own sphere. that design was written down formally
in the “Political Coalition Memorandum,” signed in June 11, 2003.14

it is noteworthy that according to Alexander Auzan,15 a similar attempt was made in
russian in the fall of 2003. during the negotiations, the representatives of big business
accepted that their problem was not with the head of state, but rather with the public.
different types of compensation mechanisms that would ensure social justice were
discussed. there was the idea of establishing several large philanthropic funds and
the realization of a new social politics, with nGos involved in their oversight. however,
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this pact was not finalized, since the President decided to personally manage all the
levers of power, and the population defended that decision. the social system that
came from this can be very well described by simon kordonski’s suggested “estate
state” model.16

however, in Armenia, the classical form of authoritarianism was defeated. since any
assumed responsibilities (through silent agreements) regarding society were not ful-
filled, the rules functioning within the oligarchic caste were extended to all of society.
the government obtained its life, and society – theirs. the final formation of the crim-
inal-oligarchic system took place at that time, when the redistribution of spheres of
influence became impossible without involving unofficial “guardians” or simply crim-
inal groups and structures.

the soCiAL ContrACt And the oLiGArChY

the question that arises from this analysis is the following - how can the functions of
the social contract be manifested in this unique system formed in Armenia?

it is obvious that the criminal-oligarchic system that is in many ways inclined towards
the enslavement of the citizens cannot and does not want to give social guarantees
to its citizens. that does not mean that in such societies economic growth does not
occur. the issue is that the economic growth has no effect on the well-being of large
segments of society.

no less complex is the issue of property. it is critical to remember that the attitude of
the population towards the big businessmen was and remains negative. that is ex-
plained by the widespread conviction in society that it is impossible from the start to
acquire considerable wealth through honest methods. however, this moral environ-
ment had only background significance. the attitude of the masses would not influ-
ence the amount of the wealth of oligarchs in any way. of much more importance
was the circumstance that private property was not protected within the caste, since
here the redistribution of property based on compulsion was constant.

in this way, only one of the presumed functions of the social contract remains: the
protection of the country’s territorial integrity. it is not in vain that for many years the
nationalistic demagoguery becomes the only state ideology, and the security argu-
ment becomes the main weapon of the authorities against any manifestation of social
unrest.17 the April war dispersed that last illusion.

we are forced to make the following conclusion. The long-standing activity of the crim-
inal-oligarchic system led to the elimination of all signs of the social contract - both
horizontally and perpendicularly. 

the history of the struggle against the oligarchic regime, from the events of 2008 to
the series of youth civil protest action and finally the furious riot of the sasna tsrer, is
a separate subject of discussion. i will limit myself to an incomplete list of these events:
the defense of students’ Park, mashtots Grove (2012), the teghut environmental
movement, 100 dram (2013), in the name of the Financing of science, i am Against!
(2013), electric Yerevan…, and fleetingly pointing out the public sentiments brought
to light through the action of the tsrer. it was more than symbolic that Armenian society
(which is recognized for its moderate and reserved nature), if it did not justify them, it
approached the militant (in fact, terrorist) action of the sasna tsrer with “understand-
ing.” there was only one argument – there is no other exit! 250



whY did the VeLVet reVoLUtion win?

the exit was, in the end, found. the Velvet revolution, through its decentralized ac-
tions, succeeded in making that plain fact visible, which had been present in the social
consciousness for a long time already. In the conditions where the social contract did
not exist, the repressed majority of the population did not see any argument in favor of
submitting to the ruling regime. especially since the ruling regime itself did not believe
in its own legitimacy. An idea of max weber can help us understand this paradoxical
situation. Legitimate order, says weber, usually keeps its validity for a violator as well.
in this way, for example, a thief knows that he is transgressing against a valid order.
he just has hope that he can escape punishment.18 the regime formed in Armenia
did not even try in any particular way to hide its extrajudicial actions, since it did not
expect the people to trust it. he assumed that “everyone knows everything” but could
do nothing because “there is no move against them” (this roughly corresponds to the
expression “might makes right”).

max weber’s other thesis that is important in this context, is regarding the two sources
of validity for a legitimate order – “mores” and “law.” in the case of an infringement of
mores, the “boycott” functions. For a violation of law, the repressive mechanisms of
the state are put into action. however, it is interesting that weber also talks about the
intermediate way. Violations of the convention (“public mores”), often due to the over-
whelming and sensitive consequences of the social boycott of members of the public,
are punished more severely than would be possible under legal coercion.19 thus, a
borderline case of shifting from a conventional guarantee to a legal guarantee is the
use of ritualized, threatening and organized boycotts.20

in retrospect, we can state that the “mass disobedience” of the Armenian revolution
was a classic manifestation of an organized boycott.

the PAthwAYs to restorinG the soCiAL ContrACt

Let us also record the following. if the events of April 2018 can truly claim to be a rev-
olution, then their participants should be able to re-establish the social contract that
as the foundation of society. to that end, it is necessary to take into account a few cir-
cumstances.

a) the contract, no matter how desired it is, cannot only be horizontal, for the reason
that Armenian society by its very nature is inclined to expect solutions from its leader.
the very high level of esteem enjoyed by the current prime minister bears witness to
that fact. thus, it must have perpendicular elements as well. 

b) while the struggle against corruption is a tremendous and resonant goal, it cannot
create a consensus for a new public contract.

c) the new contract must express the expectations of the majority of the society, which
are obviously connected to the restoration of justice. the latter is related to not only
the traumatic events of the past (most importantly those of october 27 and march 1),
but also the discovery of the various economic offenses and the punishment of those
responsible. it is natural that wide segments of society would expect certain material
compensation from those processes. 

d) the mechanisms of compensation cannot be formed according to the Bolshevik
“expropriation of expropriators” model. the public consensus must also be accept-
able for businesses. that is, the guarantees of social rights should be combined with
those of the inviolability of property.
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e) it can be realized by the utilization of compensation mechanisms devised within
the framework of transitional justice (for example, the creation of social funds formed
from compulsory payments made by previous oligarchs.) this is not about “doing a
favor” for society, or “magnanimously gifting” an arbitrarily large or small amount of
what was stolen from people or the government. such a process would not differ from
the previous system’s accepted method – the richest person of an allotted monopoly
would “pay up” at the behest of the head of the state in order to solve some public
issues in an informal way. the amounts of payment have to be decided through the
law, and the financial processes of the created funds have to be in accordance with
their charter, transparent, and supervised.

f) Generally, it is possible to accept A. Auzan’s idea that “property ownership is not
the most important goal for everyone. People strive for different rights – a healthy
lifestyle, education for the children, and respectful relationships. Big business, from
the start, is not inclined to respect the rights of the population. the solution is that it
must be forced to respect them. society needs investments, which can give the op-
portunity to reach certain standards.”21

g) it is clear, that the social responsibility of business cannot be arranged only through
the norms of temporary transitional justice. this implies the continuous participation of
the wide business circles in solving the problems facing society. it is impossible to carry
out such an operation without legislation that grants tax benefits for charitable funds.

this and similar paths can make it possible to raise society’s rediscovered emotional
solidarity to the institutional level and ensure lasting legitimacy for the new government.

the horiZontAL ContrACt As A GoAL

the Velvet revolution gave society hope regarding the future. the expectations are
large, as are the dangers.

1. in the conditions of post-revolution euphoria, the overwhelming victory of the Civil
Contract party during the elections as well as its leading position in the newly elected
parliament is completely understandable. the calls of politicians and analysts con-
cerned about this outlook to delay the elections until a new field of political parties
could be formed in Armenia, while understandable, were not realistic enough. the
landscape of political parties in the country was so battered and desolate that a few
months would have caused negligible change. that means that the majority of the
new political forces and nGos were just getting on their feet in terms of working out-
side of parliament. will they be in a good enough state to support the repair of the
landscape of political parties and the public sphere, as well as cooperate in such a
way with the new government in order to prevent the danger of new, this time “revo-
lutionary,” authoritarianism?

2. the Velvet revolution was a revolution of the youth. that is where it received its
strength, as well as its weakness. i am not only referring to the lack of experience in
the new government cadres, but the danger of the creation of new lines of division,
which can cause the neglect of the middle and older generation representatives who
participated in the revolution and their isolation from political processes.

3. today it is already apparent that the views of those responsible for economic policy
in the new government are strictly liberal. this paper is not the place to discuss their
fruitfulness. But it is worth reminding that one of the impellent forces of the Velvet rev-
olution was a riot of the poor against alarming economic polarization. A high-level of
legitimacy, which the current government enjoys, was obtained due to the struggle
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against the old regime. that was not regarding the strategy of economic development,
since the latter’s alternatives - the liberal and social(ist) models – were not placed in
public competition during the revolution, as well as during the parliamentary electoral
campaign. the new government has to take into consideration that its adopted thesis,
minimal government interference in economic processes, is full of unforeseen social
consequences.

4. As was noted above, the Velvet revolution was the only social uprising against the
authorities during which the utilization of the “security argument” by the latter did not
bear fruit. it could not have succeeded, since the disappointment with the level of se-
curity provided was one of the main factors in the undoing of the old regime. instead,
in the post-revolution period, the representatives of the previous government are uti-
lizing all the levers regarding foreign policy with intensity, often harming the country’s
international credibility. the extreme complexity of the foreign policy agenda remains
one of the most serious challenges for the new government.

i have randomly listed the concerns expressed above. the list can be continued,
shortened, or replaced with another, no less substantial list. only the future will show
how the revolutionary forces that have come to power will be able to handle all these
issues. however, it is important to remember that the revolution’s most important
achievement is the paving of the pathway for public activity. success in solving the
aforementioned and various other problems is not only dependent on the government,
but on all of society as well. the latter has received a special opportunity, to keep in
mind Rousseau’s idea that following the formation of a government, the people remain
the only sovereign, and they should take energetic steps towards the formation of a
HORIZONTAL version of the social contract.
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ver the past several months, we have found ourselves in a constant process of trying
to understand what it is that we have to do. we are talking about justice, about social
justice, social solidarity and in general about what has taken place in Armenia. the
main question is really about the phenomenon, which we call revolution or coup. what
has actually taken place in Armenia?

if we take actual schemes, for example perceiving the events that took place in Ar-
menia through a western lens, then we should be able to see whether there has been
a system change in Armenia, meaning institutional change, or not. if there has been
a system change then we can say this is revolution or at least the beginning of a rev-
olution. if there has not been a system change then we can describe it as a revolt. on
the other hand, it is important to understand if there has actually been a system in Ar-
menia before this and if this system has since changed. 

As many would argue, Armenia had a criminal-oligarchic system. Can we actually per-
ceive that system as a governance system or not? there are a number of approaches
to this question. i consider a criminal-oligarchic system to be a governance system. why? 

starting in 1988 and continuing throughout the years of the karabagh movement, the
objective of creating a legal state was announced in Armenia. this was later secured
through the Constitution. those values and institutions, which were to bring the cre-
ation of such a state were formally adopted. however, it is obvious that those institu-
tions have not yet been established. 

the electoral system was overturned as a result of the 1995 presidential elections.
something took place then, which is called appropriation of power or usurpation.
Given the particular group that this usurpation was realized by, the entire judicial sys-
tem should have been brought to a halt, because a state crime had been committed.
According to the constitution adopted in 1995, usurpation is a state crime and so it is
obvious that the criminals had to immediately destroy the judicial system. As a result,
the institution of justice was also overturned. sometime later, a particular quality of
usurped authority would be created.

this took place through several stages in Armenia. Given that we had started to build
the nation through war, it was the so-called military oligarchy created during the war
that came to power. in 1996, the Yerkrapah1 Volunteer Union was created. it was politi-
cized soon after. in addition to this, the established Armenian republican party became
appropriated by people who were completely different from those who had created
the party to begin with. the military oligarchy penetrated both of these structures. this
military oligarchy came to power through particular manipulative acts in 1998 under
the demeanor of the republican Party. it was decapitated as a result of the events of
october 27, 1999 and it lost its influence thereafter. it was then that the foundations of
the criminal-oligarchic system were set, which crystallized as a system in 2003. 

robert kocharyan, the president of Armenia during those years, who represented the
military oligarchy, attempted to become elected for the second term as president of
the republic of Armenia, which was overturned at the first stage of the elections. After
this failed attempt he gathered all the large proprietors and was given guarantees of
protection in return for handing the country over to them. through election fraud,
kocharyan remained in power and the large proprietors entered parliament, where
they announced that they were creating a political coalition and a new political culture.
the political coalition they created is what we call a criminal-oligarchy. it was a contract
separating the political and economic spheres. the political sphere was formulated
through a declaration and presented in a legal manner, while the economic and actual
division of power was agreed upon verbally. it was this coalitionary contract, which in
turn created the criminal-oligarchic system. it is called criminal not because it is illegal.
it is a contractual oligarchy in its character. there are different types of oligarchies.
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For example, there are clan oligarchies where the system is built around a single au-
thoritarian figure. 

Authoritarianism had disappeared by the year 2003 in Armenia, given that there was no
single ideology around which an authoritarian government could form. Until then, during
the years of Levon ter-Petrosyan’s government, there was the question of unification with
karabagh and this question was one part of his politics around which his power was
also expressed. during the years when robert kocharyan came to power, there was also
an ideology, which boils down to saviors of Karabagh or war heroes. it was through these
two ideologies that they justified their government, which fell apart in 2003. Another kind
of system was formed as a result of the contract made with the large proprietors that
were brought to power in 2003. As such, calling the system, which formed in 2003, a
criminal-oligarchic system, is not baseless. it is quite similar to the contracts made in the
criminal world, since it works through the principle of the division of spheres. 

we may ask, “how did it happen this way?” the problem is that property in Armenia
was connected to state leverage. the very first accumulation of property took place
by putting this leverage to use. there was no other method through which ownership
of largescale property transpired. in other words, that which we call the convergence
of business and power served as the foundation of statehood from the beginning.
the contract was precisely regarding this property. wherein, almost everything was
perceived as property regardless of whether it was land, a factory, a bank account, a
mandate, a position of power, or a court of law. 

what has been occurring in Armenia over the past several months is a synthesis of
thought and action. it is truly a democratic movement given that it was not realized
by only one person alone. there were people who knew how to act in this situation
and people who wanted to act accordingly. discussions regarding the methods to be
applied and the process of convincing/becoming convinced continued for a long time.
the Armenian public was able to dismantle the criminal-oligarchy by organizing as
an unarmed army. to agree on whether this operation of dismantling is a revolution
or not is merely a question of taste. what is important here is the essence of it. 

i spoke of the nature of the criminal-oligarchic system before and the question remains
whether it is a state system or not. in my opinion, it is a state system, and it is not a
coincidence that this system has a particular “love” for the Constitution. each one in
his turn changes the Constitution in order to legitimize the criminal-oligarchic system.
this is a much more regulated system than an authoritarian one, yet it is built on the
basis of “bad law.” An authoritarian system is built upon the decision of a singular
person, but an oligarchy is itself the law. 

what is taking place these days? we are currently in the second phase of dismantling
the previous regime. the public decapitated that system and forced the oligarchic
system to submit to its will, to hand over the leverage of governing the country. the
army and the police stood by the side of the people. having the support of these
power structures and the position of head of state, it was possible to start the next
phase of dismantling. the case of General manvel Grigoryan speaks to the second
phase of dismantling the previous regime. it is not at all a fight against corruption. in
other words, the main anchor, including the generally recognized “defenders of the
land” and other structures upon which that system relied, has started to become dis-
mantled. First, the head of this system is replaced, followed by the paramilitary forces
and thus the remaining parts become dismantled. some time ago, members of the
republican Party used to say that they are the majority and they will still have their
say. But they did not yet understand what had taken place at that time. By handing
over General manvel Grigoryan, the republican Party gave up its previous political
status, which they were forced to do. 

the oligarchy is collapsing its own system by betraying itself. the oligarchy will con-
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tinue to collapse. At this time the main issue is in understanding to what extent that
dismantling of power is lawful. in reality, this is repression, which can turn into some-
thing else and bring us face to face with more serious problems. For now, what we
see are masked persons entering the homes of oligarchic ringleaders and the public
welcoming this. the public is not in need of a tribunal. to what extent is this lawful? 

At the same time, there is quite a big positive component to this situation. it was an-
nounced at the outset that the political and economic spheres will have to be settled
after the dismantling, which tends to be a critical issue after such changes take place.
why? Because in such oligarchic systems, it is impossible to protect largescale prop-
erty without also being a part of that system. this is why everyone aspires to have
some small part to play in that system. now, the system is seizing that property and
the people are welcoming that. 

it is impossible to create a legal state if property is not protected and if the public does not
recognize that property as legal. But how can those properties be recognized as legal if
they have been obtained through the constant plundering and suppressing of the people?

therefore, i suggest the adoption of three laws in order to regulate the political and
economic spheres: 

A. A property law, based on one principle: to recognize already existing property upon
utilizing compensatory tax with regards to those properties. society recognizes the
properties, but the property owners pay a tax to the public as compensation for the
harm done in previous years, with a timeframe of one to 25 years based on the deci-
sion from the court. thus, two problems will be solved. First, in this way the public is
offered the concept of justice. we can dispossess those who hold power and reach
justice in this way if we like, but the advantage of the suggested approach is that it
brings solidarity to society. there are particular target groups of people who must be
compensated. For example, a group lost ancestral inheritance in Yerevan when the
state proclaimed their land as eminent domain and threw them out of their homes. in
Gyumri, there are still 6000 temporary huts remaining after the earthquake of 1988
and people are still living in inhuman conditions. there are poor families whose sons
are drafted into the army and immediately taken to the front lines, causing there to be
a large number of casualties from these groups. these are specific groups, societal
layers, which need compensation. 

the compensation of these groups will prevent the festering of hostility in society,
bringing about solidarity and reconciliation. As a result of this mechanism, the prop-
erty owner will stop aspiring to become a part of state power structures, since this
will no longer be a means of maintaining their business. this mechanism was suc-
cessfully utilized in ireland and led to the resolution of the crisis in irish society. 

here, the second question arises – how should the people choose the system of gover-
nance and elect their representatives? According to the current constitution, only political
parties have the right to take part in the elections. in this case, what or what kind of structure
should be considered a political party? From this, the necessity of the second law emerges: 

B. A law regarding political parties, implementing a re-registration mechanism, which
will not allow existing single-person-parties and criminal gangs calling themselves
political parties to continue to act as political parties. 

Finally, there is one other important law:

C. electoral law, which must reflect the two abovementioned laws.

if we manage to do this much, then we will find ourselves standing on the path of
state building. if not, repression will continue.

1 Editor’s Note: Defenders of the Land.
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sUren 
ZoLYAn

the desCriPtiVe modeLs oF
Post-soViet soCieties And
ArmeniA’s PossiBLe
deVeLoPment trAJeCtorY1

All happy families resemble one another,
each unhappy family is unhappy in its own way.

LEO TOLSTOY



1. when describing political, social, and cultural processes, it is necessary to realize
that in the course of its operation, the described phenomenon or system, too, forms
its self-image. these self-images and their production are one of the natural and
most important functions of social systems, as they provide a model for the self-
consciousness of those systems.2 Processes of construction of self-images and
projected images are in dynamic and competitive interaction, trying to dominate
each other and claiming to be designated as the final truth. in this regard, the sci-
entific experience of semiotics and cultural studies, which covers in-depth reviews
of the modes of similar interaction and competition, can be of interest to political
scientists and sociologists. the latter also confirm that the differentiation between
internal and external descriptions, though necessary in terms of method, still, cannot
be complete and ultimate.3 For example, the current officially recognized term in Ar-
menia –“velvet revolution” – is borrowed from external descriptions; firstly, it was to
make a comparison between the Armenian events of 2018 and Czechoslovakian
events of 1989. that phrase becomes the self-description and self-labeling of the
forces involved in the mentioned processes, and this should be taken into account
by all external observers. Any discourse about the events of 2018 (even if denying
the idea of “a velvet revolution”) will inevitably address it, at least through debate.

2. however, to take into account and to accept are different. it is no less important to
find out how much a self-description can match a real situation, or, to be more pre-
cise, the description of an outsider. self-description and self-naming are very im-
portant as essential indicators and properties of a given system. therefore, they
are also subject to external description.

Let us observe the descriptive models of the post-soviet societies from this perspec-
tive and try to understand where their conceptual and semantic roots lie. such ob-
servations can lead to the idea that rather than being the results of empirical studies,
supposedly based on a case study, they are intended to confirm a particular concep-
tual theory. the vast majority of the descriptive models of post-soviet societies are
based on specific a priori ideological schemes that try to substantiate those very de-
scriptions as a posteriori truths. Generally, we can distinguish four main concepts,
with their respective theories: 

1. trAnsition

2. stAGes: liberalization – democratization – consolidation

3. hYBriditY

4. reVoLUtion 

3. A semantic analysis of the above conceptual metaphors will help us understand
why the descriptions based on them do not reflect the realities of the post-soviet
states. 

the metaphor of transition can be considered the most deep-rooted among them. it
even sparked the creation of a separate branch of science – transitology. 

the metaphor of transition implies a dynamic passage from the “bad” socialist soviet
past to the ideal situation, a mental construct, which conditionally can be named as
“liberal western democracy.”4 it is intended to replace another mental construct – the
discredited “communism.”
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At the same time, it was implied in the spirit of Francis Fukuyama that that ideal has
already become reality in other countries (UsA, europe, Japan, etc.). it is not difficult
to see that in a number of post-soviet societies, the “transition” has turned merely
into a change of labels, which is based on an archaic chiliastic idea,5 expressed in
the most explicit and straightforward way in F. Fukuyama’s article “the end of his-
tory?,” when instead of the kingdom of heaven on earth – as it was presupposed by
the original conception – a universal liberal society is established.6 whereupon, by
using the motto of a great russian satirist of the nineteenth century, we can say: “the
flow of history has been interrupted.”7

this metaphor of transition was developing in two main directions. A transition pre-
supposes a beginning and end. Between them, there can lie a path (gradual reforms).
the transition can also occur in leaps and bounds, in a “revolutionary” manner. At the
initial stage in the 1990s, the transition was imagined as a short-run leap. examples
of this are Grigory Yavlinsky’s 500 days Program and Yegor Gaidar’s instantaneous
privatization and the liberalization of prices. however, in the future, after the short-term
programs failed, a revolutionary leap was replaced by the concept of a long-term jour-
ney, which is embodied in the trinomial formula of achieving democracy: liberalization
– democratization – consolidation. despite the differences in approaches, this trino-
mial formula is also based on the conceptual metaphor of “transition.”

4. however, post-soviet political systems were primarily developing in a different di-
rection. instead of aiming at becoming a liberal democracy, they were developing
authoritarianism devoid of social guarantees (and it was that “liberal”). therefore,
already 20 years since the collapse of the soviet Union, it was clear that “the tran-
sition theory” was more of a good-intentioned ideology than a scholarly theory.8

Approaches based on the concept of “transition” later gave way to another concept:
“hybridity.” the idea of a “hybrid regime” was to transform the metaphor of transition.
it preserves the contrast between the dark past and a bright future. At the same time,
instead of irreversible extermination of past institutions and the gradual establishment
of substituting western institutions, the theory of the hybrid regime implies a possibility
of the coexistence of the two. with that, similar theories tend to appear as theories
that take into account the peculiarities of different states and offer different descriptive
models for significantly diverse political regimes. however, in reality, the hybrids are
created by a method or a language of description. the theory of hybridity attributes
to political realities qualities that derive from the corresponding baseline descriptive
model. For example, if we use the concept of a car to describe a cart, then the cart
will appear as a hybrid car, and the other way around, when the baseline is a cart, the
car will turn into a hybrid cart. or using stephen hanson’s example, a dog playing
with a ball of yarn will be labeled as a hybrid cat.9 illusory mixtures, such as “hybrid
democracies” or “democratorships,” are created in this way, when in fact they are a
type of an authoritarian or post-totalitarian (neo-totalitarian) system.10 According to
an adequate analysis of such regimes, the latter should not be considered as transi-
tional, but rather as already formed and non-democratic, with primary characteristics
corresponding to authoritarian systems and their nature, and not to external
attributes.11

in our opinion, taking into consideration the fundamental qualities, we can conclude
that what happened in the post-soviet states was not a transition from the soviet
model of socialism to the western liberal democracy, but rather the opposite, a return
to the pre-soviet and even pre-empire situation, disguised by modern institutions. For
example, today’s systems in turkmenistan, kazakhstan, and Georgia are entirely dif-
ferent, as it was before their annexation by russia. it seems that russia itself is more
inclined to seek its governance model from the time of the romanovs or even that of
the rurikids, rather than from the west. in the past 30 years, the qualities of soviet
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equalizing were erased, and institutional analogs (simulacra) were established, which
correspond to the post-modern context. Characteristics specific to the previous sys-
tem were restored in a new appearance, such as was possible for modern conditions
to reproduce. in the case of Armenia, there was a return to the times of sardars, with
the significant difference that foreign vice-royal domination had been replaced by the
national sovereign, omnipotent ruler.

other than inevitably progressing, it is possible to “develop” in different ways, includ-
ing by regressing. rather than being described as a road to a brighter future, the oc-
curred transformations could be described as a neutralization of the qualities
conditioned by the political regime of the Ussr, through the restoration of the insti-
tutions of governance specific to these states before their integration into the Ussr
or the russian empire. these processes can be reminiscent of a so-called post-
democracy (Colin Crouch) or re-feudalization (Alain supiot)12 – the processes and
phenomena occurring in western societies – which, according to these authors, could
be described as a divergence from the principles13 of democratic governance and a
return to the feudal system.14 this circumstance makes it easy for authoritarian
regimes to present themselves as democratic and paves the way for effective coop-
eration between the eurasian post-soviet and the western post-democratic ruling
elites.

instead of addressing the common differentiation between authoritarian and demo-
cratic regimes and their new combination, the concept of hybrid democracy, we find
it more appropriate to refer to mikhail ilyin’s idea (personal communication), according
to which all political regimes are based on authoritarian institutions and only differ by
their practices, by the proportion of democratic or anti-democratic practices and pro-
cedures (compare such institutional monarchies, as Great Britain, sweden, and saudi
Arabia). 

5. when it comes to Armenia, the neutralization of the “socialist” qualities has not re-
sulted in a substantial positive outcome, as it was not accompanied by any modern-
ization program. the post-industrial strategy of intensive development, which
emerged in the last two decades of soviet Armenia, was replaced with a post-colonial
traditionalist ideology of “national revival.” in modern Armenia, the fusion of power
and property was decisive for the political regime.15 Phenomena such as a market
economy without competition, a Parliamentary republic without political parties and
elections without the possibility for a change of power have emerged. the best way
to describe such a regime is to use the concept of “electoral feudalism.”16 Usually, it
is used in relation to those countries where the feudal institutions and the electoral
system are combined (india, Pakistan, Liechtenstein). however, we believe it is ap-
propriate to use this term for Armenia and other post-soviet countries, where feudal
power is legitimized not by the person’s origin, but through elections. the most im-
portant feature of democracy, the formation of the government through elections, be-
comes a ritual legitimizing an already formed official and shadow hierarchy. the
malicious circle of the 1990s gains greater inertial energy. electoral feudalism forms
a feudal electorate and, simultaneously, the feudal electorate periodically reproduces
electoral feudalism (rule of the elected lords). it also causes an archaic reinterpretation
of modern political institutions (the president, now the prime minister, is perceived as
the head of the family; the state, as the mother; the governor assumes the role of the
prince; grandmother’s tales become a source of constitutional legislation; elections
turn into a festival, and so on). Finally, the Constitution adopted in 2015 established
a corresponding rank of feudal governance – a prime minister endowed with super-
authorities, but devoid of responsibility, as well as institutions serving him: a retinue
(his excellence’s “political” party), a parliament that fabricates a stable majority re-
gardless of the real results of voting, as well as the armed forces, police and security
services that are directly subordinate to the prime minister. if there is a possibility of
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change, then it can only be a palace coup. the constitution of 2015 was intended to
provide a consolidated institutional appearance to the modern-day sardar-type au-
thoritarian regime.

6. Let us evaluate “the velvet revolution” from this perspective (note that we limit our-
selves to the time period before June 2018). the main question is the following. to
what extent do the current processes correspond to the concept of revolution, since
a revolution changes the social order and not just the people in power? Judging from
the main slogan (“Take a Step! Reject Serzh!”), the goal was to change the person,
not the regime. if our assumption about electoral feudalism as the main characteristic
of the political system is correct, then, given Armenia’s circumstances, a popular up-
rising or rebellion against the feudal system was more expected, and in case it suc-
ceeded, as is the case in Armenian folk tales, the malevolent and deceitful king would
have been replaced by the good and simple-minded commoner (“the people’s prime
minister”). however, the system and the hierarchy with new faces are not subject to
any significant change, even though, given the existence of the appropriate will, con-
stitutional, political and economic radical transformations could be realized without
much resistance. nevertheless, no systematic program has yet been outlined (we
wrote it in June of 2018, and repeat it during editing in January of 2019, and, unfortu-
nately, have to reaffirm it during proofreading at september of 2019), instead we hear
promises that resemble wishes and magic formulas. As is known (remember harold
Lasswell’s classic theory),17 the central myth in political discourse should be strength-
ened by a rational doctrine, while its creation currently is not even attempted. As is
characteristic of a revolutionary period, utopia and dream replace the action plan. the
final thesis from the speech delivered by Prime minister nikol Pashinyan while intro-
ducing the Government Program to the national Assembly is worth noting: 

“the velvet revolution carried out by the Armenian citizens, the Armenian people, has
expanded the limits of human abilities, and many, if not all, considered making this
happen impossible. we have set foot on the path of making improbable and impos-
sible into reality, and we will walk this path steadily, we will walk confidently, and we
will walk to the end. [...] Yes, this is a program of the dreams and this is a program to
have a country of our dreams. it is the most important aspect of our government’s
performance.”18

the myth becomes a political formula, and therefore, it becomes possible. Because it
closely resembles a poetic discourse, it is appropriate to remember Alexander Blok:
“The impossible was possible, but the possible was a dream.” the desire to pursue
the impossible might also be destructive for what is real and possible. As the closest
precedent, one might remember that the concluding theses of the neglected 2013 pre-
election campaign of the previous leader were also devoted to dreams and wishes. (it
is another matter that, unlike Pashinyan’s speech, hardly anyone read it, and even if
they did, they would rightly put it under the genre of pre-election fairy tales).

each new day in Armenia should differ from the previous one and should be better. in
secure Armenia, every one of us will be able to fulfill our dreams, and to accomplish our
personal, family, and national goals, leaving behind faulty practices such as the class of
the privileged, monopolies, and impunity. A secure and prosperous Armenia for the ful-
fillment of the dreams of all Armenians.19

Good wishes are not enough to make radical changes, and therefore at the moment,
there are no guarantees – except, of course, the same good wishes – that feudal au-
thoritarianism will be destroyed as a result of the Velvet revolution. moreover, politics
driven by a utopian revolution divorced from reality is full of additional hazards, the sever-
ity of which will be revealed in the next stage (“the price to be paid for such utopias is
only revealed at the next stage.” – as it was mentioned by Juri Lotman). taking into ac-
count the experience of the third President of the republic of Armenia and his program
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based on dreams and wishes, one could conclude that a fairy tale and a myth can claim
to be a model of political development, but are unlikely to become a reality.

7. Until 2018, when describing Armenia, researchers ascribed to it an intermediate
position among post-soviet and post-communist countries, somewhere between con-
solidated democratic and consolidated authoritarian regimes.20 According to A.
melville, Armenia was ranked among the countries with a problematic trajectory of fu-
ture development, and among the regimes with intermittent and unstable dynamics,
according to n. rozov.21 this implies a variety of possible developments. the “Velvet
revolution” has proved that the Armenian “serzh sargsyanian” way of authoritarian-
ism did not reach its consolidated form. the name itself pronounced the goal: to
achieve a consolidated eastern european-type democracy. however, in addition to
the wishes, this also implies systemic institutional changes, first and foremost, in the
form of constitutional amendments. the possibility of strengthening democracy in its
so-called immediate or direct form, without institutional grounds and by maintaining
the over-centralization of governance system around the current Prime minister’s per-
sonality, seems to be quite problematic. otherwise, in the absence of such a plan, as
is often the case, the uncertainty of the final destination is concealed by the revolu-
tionary pathos of achieving impossible goals. “the frenzied masses were going to-
ward the sun!” (Yegishe tcharentc, from his early optimistic revolutionary poem
“Frenzied masses”) – this is what the end-goal of the uncertain destination usually
looks like. 

By summarizing the predictable prerequisites, it is also possible to expect serious
changes. Analysts characterized the Armenian model of authoritarianism as uncertain,
since a nonconsolidated authoritarian system could have developed either into a
democracy or a dictatorship. the main achievement of the “Velvet revolution” at this
point, is that it prevented the process that would have led toward the completion and
finalization of the authoritarian system. however, this did not rule out the revival of au-
thoritarianism in another form, e.g. when the bureaucratic sardar is replaced by an
omnipotent populist leader. 

however, the other possibility is also real. By pulling the levers of power and based
on a short-term and thought-out plan in which responsibility is clearly assumed, it is
possible to take the necessary steps to eradicate the institutional foundations of elec-
toral feudalism and its basis – folklore ideology. But if we are offered the impossible
instead of specific goals, then the same alternative will appear. without radical con-
stitutional and serious political and economic changes, the idea of a leap will be re-
placed by the concept of a long and arduous path. Both possibilities currently exist.
however, the public agenda of the necessary actions and developments is not yet
formulated in Armenian political thought, and in such conditions, the pessimistic fore-
casts are more realistic. it seems as it has become a tradition in Armenian history, the
trajectory of Armenia’s further development remains uncertain:

we have walked for a long time through the crossroads of history – 
Clueless, rudderless, scattered,
From the earliest days to this great present [...].
(Y. Charents, from his late poem “At the Crossroads of history”)
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270

ArtUr 
mkrtiChYAn

the ConCePtion oF A “no
wAr, no PeACe soCietY” As A
modeL For the soCioLoGiCAL
diAGnosis oF Post-soViet
ArmeniAn soCiAL LiFe



ociological studies of the various sides of Armenian public life show that the widely
used term, “transitional society,” is not methodologically suitable. Additionally, it is uti-
lized as a mythological formula (mythologem), and the “hunt for myths” (norbert elias)
is one of the main functions of a sociologist. 

it is possible to envision the transition as a path leading from one point to another.
however, around twenty years have already passed, and our society is not going any-
where. the social system is working within boundaries of the same quality on the pe-
riphery of the contemporary capitalist world-system, in which the relationships
between belongings and things are more important than real-life social ones.1 the
transition from the “second world” to the “third world” is complete, and it is clear that
the transition period of the creation of a capitalist society was led by the clash between
the human and the material and the conflict between local tradition and global formal
values. these were manifested in the unique discourse of the transitional period – the
writings of the press and artists. the post-soviet Armenian person was, willingly or
unwillingly, included in the new social relationships. in this case, the institutions and
groups that served as intermediaries between them and society had lost their previous
organizing functions. the individualization of people’s behavior that grew under the
influence of globalization was subjected to the supervision of collective morality, old
social norms, and stereotypes – through the traditional regulatory frameworks. in that
sense, there are certain unique aspects of anomie that are characteristic of public life,
which through certain measures are also characteristic of other post-soviet countries.

it is possible to define that anomie as “complete indifference to any social impulse,
independent of its positive or negative direction.”2 the old traditions, customs, and
stereotypes that governed social behavior lost their practical meaning and influence
over the individual. the individualization of public life brought people out from under
the collective moral regulatory framework. the destruction of the totalitarian soviet
system erased the previous moral boundaries that had been drawn by the power of
the regulation of collective ethics.3 Personal enrichment becomes the main goal, and
personal welfare the most important indicator. however, people cannot reach that
goal through officially accepted means. As a result, we observe an acute rise in so-
ciety’s structural instability as well as the uncertainty of constantly reproduced norms,
which is based on the accelerated rate of change in the order of economic life. due
to the underestimation of human factors, its regulation of normative values remains
behind. the legal institutional ways of reaching common goals that have been com-
missioned through cultural subtext, as well as the contradictions that arise from the
realistic possibilities for fulfilling existing demands gives birth to anomie in wide seg-
ments of the population, which are particularly large in our society. the cultural value
system proclaimed by us overestimates the significant goal for everyone, but this
limits or completely blocks the institutional ways for reaching these goals for the social
system of a society of a peripheral country. these two elements of cultural structure
are interconnected, and a culture war breaks out when the degree of their incompat-
ibility begins increasing to an untenable point, when people begin to emphasize goals
and methods of reaching them in differing ways.4 however, the constant threat of war
also causes persistent instability, combining with other factors to keep people from
the possibility of individual welfare. even if a unity of goals or a recognition of a com-
mon goal existed among the members of Armenian society, the existing moral-legal
norms and the absence of their realistic possibilities for realization in public life results
in the necessary accommodations for anomie.

Armenia, located in the south Caucasus, along with the influence of globalization, is
much more connected to the unique processes taking place in the regional countries.
the anomic “no war, no peace” situation characterizes the framework of those
processes. Consequently, the characteristic traits of the societies of the south Cau-
casus express the “no war, no peace society” conception. that conception is the so-
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ciological diagnosis of the status of public life in the countries of the south Caucasus.5

therefore, a question is raised – how realistic are the european outlooks for similar
societies, where the process of democratization in principle proceed differently than
the post-socialist states of eastern europe?

the wars in the south Caucasus (karabakh, the Georgian-ossetian military conflict)
have not concluded in de jure fashion, though they have both been in a state of cease-
fire for a long time. in these conditions, the societies of the south Caucasus keep a
relatively high level of militarization. on the other hand, they are trying to overcome
the imperatives of militaristic conditions and solve the main peacetime problems of
socio-economic development and democratization at the same time. however, due
to the “frozen” conflicts, there is a constant tension and a certainty of the reescalation
of military confrontations within society.

Both economic freedom and political democratization are subject to the imperatives
of militarization, the privatization of the means of production did not facilitate the foun-
dation of a free competition, anti-monopolistic regime, and the institutionalization of
democratic forms of government did not destroy authoritarian regimes. the milita-
rization of public life is not only manifested in the relatively large amount of the budget
spent on the military, but also in the economy, science, education and upbringing of
the youth, political organizations and practices, the propaganda of the press, even
fashion (soldier-style clothes are spread). society is forced, for the welfare of the peo-
ple, to spend a not-insignificant portion of their meager resources for militaristic goals,
resulting in an increase in the alienation of people from the common good. 

From the point of view of sociology, in similar societies, there is an absence of suffi-
cient conditions to facilitate the successful operation of horizontal relationships be-
tween subjects. that forms one of the differentiating factors of “no war, no peace
societies” – the lack of a transition from the overestimation of perpendicular relation-
ships to the prevalence of horizontal ones. therefore, in reality, economic regulatory
market mechanisms are also not functional. Additionally, “unauthorized” initiatives
open a place for characteristically criminal shadow processes. in the system of com-
munication, impulses are transformed into the instructions of the government’s central
office. Communication is subjected to direct supervision. Political semantics fit into
the simplistic leader-follower templates. in “no war, no peace societies,” the dissolu-
tion of the peculiarities of horizontal structures in a perpendicular structure is realized,
forming structural authoritarianism. on the other hand, in “no war, no peace” condi-
tions, the public consciousness in its turn calls for the mythologem of a “strong-
handed government” in order to destroy instability and danger. Consequently, a
change in political leadership does not destroy that authoritarianism – in the best-
case scenario, a democratic authoritarian regime is formed.

Additionally, the politicization of those societies inevitably leads to militarization, when,
in the context of society’s inner self-organization, the reconstruction of social relation-
ships similar to military ranks takes place. social-political relationships are formed in
accordance with “no war, no peace society” objective conditions, such as character-
istically possible amended expectations of militaristic-mobilization issues. mobilization
becomes a differentiating characteristic of “no war, no peace societies, and their de-
velopment towards democratization is realized not through participation, but by mo-
bilization for the means of establishing democracy that the institutions form specifically
taking into account expectations of military mobilization.6 For that reason, the influence
of the army on public life is truly large in “no war, no peace societies.”

Crises, as a defining feature of “no war, no peace societies,” and globalization work
against local self-governance and the subjection of democratic principles, decreasing
society’s trust in democratic institutions. the public consciousness does not place
much importance in democratic predilections and the institute of public opinion works
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in the regime of chaos and is characterized by great agility. in similar conditions, the
system of state authority becomes unproductive, and corruption runs rampant in the
ranks of state officials. trust, as social capital, is the foundation of social solidarity,
and if there is no solidarity in society (if citizens do not identify themselves with their
state), then the country’s national security is threatened. For that reason, the state
constitutes itself principally as a defense bureau that gives itself the right to utilize vi-
olence in the name of national security and the preservation of the social order. in that
type of situation, the organization of the values of public life is realized through prac-
tices brought from the military sphere involving the use of force. the utilization of those
uses of force to solve the main social problems facilitates the militarization of the pub-
lic consciousness and the formation of a state system of administrative orders. even
the so-called practice of “transitional justice” can be utilized.

in reality, the existence of an authoritarian regime is mainly dependent on the danger
of the resumption of war. those in favor of granting wide authorizations to the prime
minister of the republic of Armenia mainly give this circumstance as a reason that
Armenia needs a “strong” government. however, if society is in a “no war, no peace”
state, where collective solidarity is weakened at the same time it is observed that the
individual in a society loses his identity as a member of society and the individual’s
political activity has decreased, then an increase in the uncertainty of social behavior
in public life takes place. this is also apparent in the governing sphere.

the characteristic governing principles of a “no war, no peace society” prevent the
creation of a civil society. the complex system of new norms and interrelationships
are still institutionalized based on the old mechanisms of social life, including mar-
riage-familial, comradely, and other institutions, through which society organizes and
legitimizes people’s interrelationships on the level of “mechanical solidarity.” the de-
gree of personal safety in “no war, no peace societies” is, as a rule, extremely low.
the uniqueness and dignity of individuals are not appreciated. when the citizens do
not have a complete feeling of psychological trust, a fear complex is formed. that is
explained by the fact that in a post-war period the dignity of an individual is not valued.
the reason is that during wars, “the means of systematic killing, when the individual
is shown to be a nobody in a more than obvious way in front of someone with all his
nakedness, the nothingness of all human life. Life is not highly valued.”7 in “no war,
no peace societies,” a similar attitude continues to characterize the structure of nor-
mative values, which is specifically manifested as a human factor as the undervaluing
of a main source of social welfare. the individual’s value system, their orientations,
viewpoints, preferences, and behavior become contradictory. the old “war” values
and norm already do not correspond to reality, and the new ones perhaps have not
completely formed and established themselves in the public consciousness. As a re-
sult, people are alienated from the system of the acceptance of political decisions,
and essential activity of citizens is low. the situation of having a “mass army” in public
is considered more important instead.

in the context of globalization, it is possible to observe that the resumption of war in
the region and the possible threat of defeat are used by superpowers as well as ours
with the goal of influencing the politics of the other south Caucasian states as well as
to limit their self-governance, because all the republics of the south Caucasus are
dependent on the military support of the superpowers and stand to lose a lot without
their military “neutrality.” in similar conditions, great risks emerge, and the “no war, no
peace society” becomes specifically a “risk society.” the potential risk, the future
threat, dictates the structure of the content of the present social processes and the
uncertainty of social expectations.

in order that uncertainty be limited in acceptable frameworks, it is necessary to expect
not only the existence of anomie, which assumes the development of corresponding
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new moral values and legal norms, their taking root within the public consciousness,
in addition to the danger of the resumption of wars. the future prospects for the de-
velopment of “no war, no peace societies” is dependent on the formation of a corre-
sponding identity that will support the existence of a civil culture. only through the
formation of the understanding of the unity of citizen-nation-state amongst the mem-
bers of society can an unequivocally positive attitude emerge regarding national iden-
tity and the state in order to overcome the anomie of public life. the pathway to
overcoming the anomic state is in the fast development of new ideo-pedagogical
processes, as well as connecting the citizens’ idea of human rights to the ethical val-
ues of “moral individualization.” on the other hand – it is the future democratization
of public life that will bring the peoples of the south Caucasus towards mutual trust
and peace.
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1   See Hovsepyan Aramajis, The Social-Philosophical Problems of the Reproduction of
Social Relationships (Yerevan: Yerevan University Press, 1986), 64-67.

2   Жан Тощенко, Парадоксальный человек (Москва: Гардарики, 2001), 373.

3   The prior totalitarian social system was still stable, because human needs were satisfied
more easily in the socio-traditional order, because the private sense of purpose was
subject to the whole. That was officially limited by the principles of universal goals and
equality proclaimed during the foundation of communism. The corresponding collective
consciousness kept those demands on a low level, preventing “individual” development,
the liberalization of the “person” and strictly limited an individual’s ability to work freely
within their given status.

4   See Robert Merton, Social Тheory and Social Structure (New York: Free Press, 1957).

5   The development of that type of conceptual model will not only have a practical
significance, but also a large theoretical meaning, because many countries of Asia, Africa,
and Latin America are “no war, no peace societies,” and have been able to solve the
problem of independent development (Israel being a pertinent example).

6   Compare Samuel Huntington, Joan Nelson, No Easy Choice: Political Participation in
Developing Countries (Harvard University Press, 1976), 2-5.   

7   See Yervand Frangyan, The Philosopher of Pessimism (Yerevan: Lojs, 1911), 142.
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PreFACe

rmenian civil society, which started to develop following the country’s declaration of
independence in 1991, became a discussion subject in scholarly circles since late
1990s (ishkanian 2008). in the last several years, it has also become an important
matter of (self)-reflection within the nGo environment and activist communities. 

At various stages of the country’s political life, understandings of civil society members
about their role and mission in public life, as well as about conditions and perspectives
of own work have been changing. during late 2017 – early 2018s, the period imme-
diately preceding the unexpected Armenian revolution, these perceptions were al-
ready marked by considerable anxiety and confusion.

in February 2018, socioscope and Lse professor Armine ishkanian initiated a joint
research, which sought to “respond to the issue of shrinking space of Armenian civil
society”, as often described at the time by many human rights nGo members and
activists advocating public interests. 

the interviews we had conducted with civil society representatives and other key in-
formants2 in the months of February and march (shortly before the revolution) revealed
concerns, apprehensions, and analytical attempts that implied no possibility for a shift
of the power that had been ruling for almost two decades then. Yet, in less than two
months – from mid-April to may – political life in Armenia took a dramatic turn. the
actions of one of the oppositional parties and civic protest initiatives grew into the
“take a step, reject serzh” coordinated movement, and the nationwide mobilization
around it was able to unsettle the final rooting of authoritarianism in the country and
to achieve change of government without a single human loss. 

this change, for which there have been various names – velvet revolution, non-violent
revolution, that of open hands, peoples’ revolution, democratic revolution, that of love
and solidarity or Armenian revolution, albeit unpredictable, was made possible
through the mobilization efforts of different social groups, including the self-organi-
zation of resistant civil society groups. this study seeks to examine how the active
engagement of these civic protest groups in the revolutionary process came to be. 

methodoLoGiCAL APProACh 

in our broader understanding of civil society, we follow Cohen&Arato’s definition of it as
“a sphere of social interactions lying between state and economy, which is composed
above all of the intimate sphere (especially the family)”.3 it is the sphere of associations,
not-for-profits, civic initiatives, social movements and public communications. within
the frames of this research, we discuss resistant or contentious civil society, which is
politicized, transgressive and progressive by nature, seeks to break the conservative
status-quo, acts out of the interests of more oppressed, persecuted, ignored and “un-
heard” groups in society, and aims at their protection and social change. in our view, it
was precisely these groups that made up the avant-garde circles of Armenian revolution
along with my step movement, bringing inspiration and acting as role models for the
broader public. 

in our view of civil society from the revolutionary angle, we rely on contemporary so-
ciologist sidney tarrow’s theoretical and methodological framework of studying social
movements and contentious politics. the framework proposes four main lines of an-
alyzing movements and revolutionary protests.4

Political opportunity structure
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repertoires of contention and their use under different political opportunities 

mobilizing structures

Framing

while using this conceptual and methodological framework, we also place importance
on the sociological approaches that account for emotions and feelings of those en-
gaged in contentious politics; these approaches became particularly prevalent in
western social theory from 1990s.5 this applies to those emotions that allow individ-
uals and groups involved in the movement to feel as political agents and to reframe
the movement’s rational aspect, such as anger, despair, dignity, pride, disgust, and
fear, enabling a kind of “emotional emancipation”.6 As Chantal mouffe argues in her
various works, emotions and passions enable the forming of the political “we”, as well
as invigorate political ideas.7

Based on this combined approach, we include into the structure of political opportu-
nities the accumulated hopelessness about positive political change, the disgust and
hate felt towards the ruling power among both civic protest groups and the larger
public: these emotions proved to play a significant role especially in early stages of
the revolutionary mobilization. thus, emotions, among other systemic elements, be-
come an opportunity for effective mobilization of groups questioning or challenging
the political system. in this sense, even with their emotional background, political op-
portunities are conditions for enacting public resistance. shifts in the political oppor-
tunity structure generate important motives for public resistance with a political
agenda. when public resistance actions rely on social networks and use common
cultural frames, these actions may become long-standing and effective to endure
even strong power pressure.8 when such resistance engulfs the entire society, we are
likely to see a cycle of contention, and when this protest cycle embraces conflicting
groups and layers, the result is commonly a revolution.9

the Pre-reVoLUtionArY stAte oF ArmeniAn CiViL soCietY ACtion 

A retrospective review of our interviews allows us to first notice those social-political
(pre)conditions and their perceptions that led nGo workers and activists to mobilize
around a process initiated by a then poorly trusted political force, the leader of which was
ultimately able, under the street pressure, to be elected by the parliament of the time. 

the social and political conditions of Armenian civil society can thus be viewed in sev-
eral interrelated planes: the internal political environment; the internal milieu of civil so-
ciety: tensions; and civil society – international/donor community relationships. 

As a distinguishable general trend, the pre-revolutionary environment of domestic pol-
icy was characterized by interviewed Cs representatives by feelings of general mis-
trust towards the authorities and the political opposition of the time, and by
self-mistrust and hopelessness.

theinternalpoliticalenvironment

Armenia is one of the post-soviet states which saw a rise of national democratization
waves ahead of the soviet collapse, which in turn led to the country’s independence
and to the establishment of the new, post-soviet rule. 

democracy did not solidify, however, in a country that had inherited the karabakh
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conflict along with independence. the first wave of democratization was followed by
backslide and rise of authoritarianism. during this short period of almost thirty years
of independence, there have only been a handful of elections in Armenia, the legiti-
macy of which would not be questioned by either opposition or society. Furthermore,
a seemingly unbeatable political pyramid had been formed during the last two
decades, which remained immutable despite occasional changes of individuals. Back
in 2008, Armenia’s second, leaving President robert kocharyan (who noted in his
public speeches, though, that he did not plan to leave politics) supported his con-
federate serzh sargsyan’s becoming the next president at the cost of stifling opposi-
tional unrest, civilian fatalities and political persecutions. serzh sargsyan was able to
maintain his own and his backing party’s ruling power for another ten years without
the necessary reserve of public trust for that. in 2015, shortly before stepping down
with the approaching end of his second office, sargsyan initiated constitutional
changes, which were to provide shift from presidential to parliamentary government
system. As rightfully apprehended by Armenia’s resistant groups, this was going to
become a means of holding to power – now as a prime minister. during the imple-
mentation period of our research, serzh sargsyan’s name as a prime minister candi-
date to be elected by the national Assembly had not yet been officially announced,
yet this was signaled in his party confederates’ speeches as well as in concerns raised
by oppositional political forces and civic protest groups.

serzh sargsyan’s impending prime-ministership was largely perceived by the inter-
viewed participants as a perspective for consolidation of the conservative ideology
of the authorities of the time, for increased centralization of economic and cultural re-
sources and strengthening of authoritarian leverages and, tied to this, for shrinking
space of civil society. the legislative amendments that were rapidly taking place in
2017-2018 meant legal reinforcement of precisely this situation. during that period,
various civic society groups were only able to pessimistically reflect on a whole chain
of new introductions that implied negative consequences. Among them were amend-
ments in various legislative documents undermining the freedom of attorneys,10 con-
siderably limiting the transparency of the government’s activities,11 as well as the 2017
amendment to the Law on nGos which practically restricted the ability of environ-
mental nGos to advocate public interests in Armenian courts

As this research showed, the shrinking space of civil society action and the compli-
cated domestic political situation were also affected by growing militarism (the con-
struction of public life around the concept of “nation-army”) and active propaganda
of military-patriotic rhetoric through the institutes of media, education and the church,
all of this kneaded with the intent of shaping negative public perceptions of civic
protest groups.

the shrinking of civil society space was taking place at the general backdrop of formal
democracy and relative freedom of speech, which allowed civil society to criticize (al-
beit in limited public spaces) the existing system, thus somewhat discharging the so-
cial energy of protest struggles and subsequently limiting the possibility of real
systemic changes at the level of concrete action. 

Yet these criticisms, heated discussions on various urgent issues, and even diffuse
acts of resistance – all the fragmented achievements and failures thereof- should im-
portantly be viewed as political premises that made for the accumulation of struggle
experience and hence for the opening up of space for (revolutionary) change. 

these conditions turned to be particularly significant at the time when the opposition
of the time (weakened because of the policies of the regime) failed to be seen as an
agent of real political changes, considered instead to be nominal or non-existent. it is
therefore precisely in the civil society domain where it became possible to enact
protest politics and shape the discourse on structural political change. At the same
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time, however, this also gave rise to criticism for getting overly politicized – both inter-
nally by apolitically positioned individuals and nGo representatives (engaged in de-
livering social services) and by the donor community. what the latter expected from
civil society was more understanding, compromise and constructive cooperation with
the government. 

Along with the western donors’ efforts to build civil society in Armenia through more
or less transparent policies, it is also important to note the influence of russia, local
big businesses as well as state financing streams (ronGos, BonGos and Gon-
Gos) in forming an alternative, controlled, and then government-loyal civil society fa-
voring the conservative agenda during the last several years. 

As pointed out by those we interviewed among resistant civil society circles, these
policies were implemented through ronGo, BonGo, and GonGo-type nonprofits.
their empowerment had led to the forming or strengthening a civil society that was
oriented towards reproduction of conservative ideology and values and paternalist
ethics among wider society, anti-democracy and controlling politics, as well as, in
some instances, towards the protection of the interests of big businesses vis a vis
public interests.

theinternalenvironmentofcivilsociety:tensions

Civil society in Armenia, like in other post-soviet states, began to develop and grow
since early 1990s with western donor aid. the latter was primarily aimed at supporting
democracy in the former soviet states in early independence period12. By the mid-
1990s, the western financial assistance had considerably increased to support diver-
sified topics and causes ranging from poverty elimination to reforming the education
system. At that time, donors were supporting mainly apolitical and predominately hu-
manitarian or service delivery organizations. in this period, Armenian civil society took
the path of institutionalization and professionalization (“nGoization”).13

Armenian civil society began and continues to develop by responding to both local
and global (western) political and economic processes14. in the aftermath of the 2007-
2008 global economic crisis, these processes underwent further shifts, giving rise to
anti-system grassroots movements (both leftist and extreme right-wing) in the devel-
oped democracies of the west. today too, the civil societies in many countries are
faced with a number of challenges brought about by the crisis of western democracy,
such as the rise of extreme right-wing and nationalist politics and the increased de-
pendence on their governments. 

in Armenia, the impact of these global waves was coupled with the specifics of local
political processes, in particular with the crisis in the political life in the aftermath of
events of march 2008. on the one hand western grassroots movements and on the
other hand limited room for action for oppositional parties in the country were a major
stimulus for the development, coordination and empowerment of civic protest move-
ments in Armenia. By 2010-2012, youth initiatives had already started publicly visible
actions in Yerevan’s urban settings.

the civil society development during the last decade is of particular importance in
terms of the active and self-empowering work of activist and protest groups and civic
initiatives and is also marked by mutual flows between nGos to activism, as well as
between political parties and nGos and activism. the experience of post-soviet coun-
tries (such as of Georgia15 and Ukraine) demonstrates that the internal fluidity between
civil (politicized) society and political groups allows the activists and nGos to become
important and even primary links in the mobilization and framing of the political strug-
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gles; this is what practically took place in Armenia in the spring of 2018. 

with regard to resistant civil society- donor relationships, an observable gap had
formed here in the pre-revolutionary stage. the negative consequences of the global
economic policies and the supportive stances of western states and international or-
ganizations towards the local corrupt authorities in the last several years had led ac-
tivist communities and some nGos to increasingly question and criticize16 their
policies in Armenia.

Armenia’s decision to join the eurasian Customs Union back in 2013 was followed by
significant shifts in the priorities of international (mainly western) donor organizations
regarding Armenia and Armenian civil society, resulting in revised approaches and
schemes of financial aid (which were yet again reconsidered as CePA (the eU-Armenia
Comprehensive and enhanced Partnership Agreement) was initiated and signed.

Under these circumstances, democratization demands and expectations from
Armenian government decreased. the civic groups were becoming increasingly
aware that for international organizations, local issues were seen as secondary to co-
operation and partnership with the government. the fact of financial dependence on
international donors was increasingly problematized: many aired concerns that it was
often the donor priorities that determined the agenda of the local civil society and
subsequently limited or criticized the uncompromising approaches of resistant
groups. the disillusionment among the civic sector regarding the possibility of free-
dom of action had been growing especially in the last two years leading up to the rev-
olution. the situation was sometimes described, especially by activists, as a period
of “dead activism” or “conformist nGos”. in turn, those resistant nGos who were
ready to move towards transformative change with incremental steps, often felt un-
appreciated and pressured by activists that were confrontational and had set overly
high benchmarks. For those nGo members that were maintaining ties with street
struggle and activism, this was a difficult period of isolation, political apathy, exhaus-
tion, fruitless struggles, as well as of seeking new forms of struggle. 

with all the tensions, however, nGo-activist interactions became the environment in
which nGos were able for a more radical and dynamic action, and activists were able
to use the more stable and institutionalized resources of nGos. 

the donor community, in turn, expected to see a “constructive”, compromising civil
society that would work “at the discussion table”, which to many nGos implied main-
taining of the undesirable status-quo. many nGo representatives as well as activists
were appalled with the visible trend of large western donors becoming comfortable
with not just cooperating with the government but also financing GonGos, with their
justification of a policy of balancing. For the local civil society, however, this was a
policy of using funding to exert influence and control over the government. 

within such donor approach, change was seen as possible by sitting around the ne-
gotiation table rather than going out to streets. Further to this, many western donor
organizations were increasingly cutting the financing of select nGos (e.g. cutting sev-
eral times the amount of money for the submitted project). simultaneously, large
donors encouraged working in coalitions and funded coalitional projects, requiring
the involvement of divergent, often conflicting of nGos into them. this approach was
also met with discontent, since such imposed collaboration was not always a success.
At the same time, however, these formal networks enabled creating new, non-formal
and self-sustained ties and networks. Another trend of the time was that the local civic
sector was burdened with complicated bureaucratic procedures (because of the
donors’ convenience to work with more “professional” nGos), which essentially com-
promised the effectiveness of their substantive activity and their mission to contribute
to the public good or to agenda setting. in this financially unstable and politically de-

283|282

a
r

m
e

n
ia

2
0

18
|

RE
AL

IT
IE

S 
AN

D 
PE

RS
PE

CT
IV

ES



teriorating environment before the revolution, the civic sector viewed its own work as
fragmented and its impact as inconsistent, which led to searching for new paths. even
so, the domain of civil society was still (self-)perceived as an important sphere of
shaping the political discourse and perspective, as a space that is formative of places
and people for future change.

PressUre, CooPtion AttemPts: seArCh For rePertoires 
oF Contention 

Contention repertoire is the entirety of strategies, skills and means that protest move-
ments utilize to achieve political change, and that allow organizations to counteract
external pressure and cooptation attempts.17 repertoires of contention involve not
only what people do during resistance or struggle, but also the knowledge and expe-
rience that prompts them how to act in a given situation. 

From the point of view of responding to cooptation attempts, the pre-revolutionary
state of Armenian civil society can be described as a period of being able to detect
and understand them while still being in the early search for counteracting mecha-
nisms. Cooptation can be characterized as attempts to marginalize contentious-po-
litical civil society and to form a government-controlled civil society (non-resistant,
friendly, reform-oriented GonGos, BonGos as well as ronGos). the resistant
groups within civil society had actually developed various approaches and strategies
in response to these pre-revolution cooption attempts. thus, for those with a more
radical positioning (or the more “desperate” ones), the way forward was the temporary
suspension of active visible (street) work, rethinking of the old forms of struggle and
thinking of new ones, self-education in and beyond Armenia, and running of contin-
uous educational projects aimed at knowledge accumulation. the evaluations of rep-
resentatives of this group, in addition to depicting a skeptical picture about positive
political change in Armenia, were also marked with self-criticism as to own potentials,
consolidation attempts and productivity. 

Another relatively distinct group of civil society representatives believed in the need
for continued activity and struggle notwithstanding frequent failures, low effectiveness
and the resulting fatigue, whereby struggle was seen as a slight yet important possi-
bility to resist to both internal and external (mainly russian) cooption policies. within
this perspective, consolidation of forces with the like-minded groups and everyday
work – both locally and on international (mainly western) platforms- were the strate-
gies of pursuing positive change and vocalizing civil society. the growing pressure
and obstacles, such as the power centralization, worsened socio-economic and de-
mographic situation, unrestrained activity of the global capital and local oligarchy and
big businesses, the increasing influence of russia and the reduction of western donor
aid were several reasons that urged civil society to take steps towards redefining own
agenda, strengthening trust and partnership networks and platforms (including inter-
nationally). Altogether, this was supposed to allow civic groups to reevaluate own re-
sources and to reposition in the shrinking civil society space. 

while civil society was full of concerns regarding cooptation and repressive policies
before the revolution, it is worth noting how the revolutionary process was illustrative
of how the unexpected, crucial change of the political situation could lead to previ-
ously unrecorded forms of cooperation and expand perspectives for political change
as a result.
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moBiLiZinG And FrAminG 

the despair brought about by deepening authoritarianism and shrinking space for con-
tentious civil society during the pre-revolutionary period, made the civic groups more
politicized and radical and at the same time stimulated debates within and between
various groups. Civil society had become the public domain in which, despite but also
owing to the contradictions and tensions therein, it was possible to discuss, interrogate,
and design the politics and practices of contention. the feeling of doom, the strong
despair and the fears concerning the country’s irrevocable authoritarianization and
feeling limited in own action had in this case become the flywheel of mobilization, pro-
viding the proactivity and involvement of civic protest groups, foremost of those with
the agenda of human rights protection, democracy, social justice and equality. For ex-
amples, among the groups initiating the resistance to long-ruling president serzh
sargsyan’s plan to stay in prime minister’s office, reject serzh civic initiative was at
the forefront. the latter was the most clearly subjectified among other civic groups,
and its name soon conjoined the name of Civic Contract party’s my step initiative to
ultimately form the “take a step, reject serzh” successful motto of the mass movement.
the mobilizing charge of this motto clearly relies on framing the principles of driving
citizens’ agency and initiative and spurring them to self-organization. 

such a form of “active and empowered citizenship”, which “links the rights of citizens
to the responsibilities they should bear toward their communities and their country”,
according to A. ishkanian,18 were promoted in the country by civic initiatives, which
began to emerge in 2007 and expanded in larger numbers in 2010-2011. Back in
2012, the members of save mashtots Park initiative in Yerevan had already concep-
tualized the idea of “self-determined citizen”. inspired by global “occupy” movements,
they had used the methods of occupying and blocking public spaces and had prac-
tically achieved success in this contention (although the ruling regime had then suc-
ceeded to coopt the result and to frame it as expression of its own good will). Later
in 2013, during the 100 dram movement against public transportation fare hike in
Yerevan, the coordinating group of the movement for the first time applied the practice
of peaceful civic disobedience through networked self-organization of street struggle.
this provided expanded participation of youth and passenger-citizens and suspended
the major’s autocratic decision of fare hike that went against public interests.

during these and other episodes of contention over in the last decade, protest groups
of progressive civil society have been able- with or without final success- to experience
and frame actions and practices of questioning the authorities, and practically intro-
duce (rather than just declare) a number of principles and values including volun-
teerism, decentralization, coordinated self-organization, inclusion, horizontal solidarity,
peaceful and non-violent collective action through each and every individual’s effort
and agentic participation.

many forms of contention that relied on these principles had by then become familiar
to Armenian society through the protest groups’ creative action19 that had not been
used before by political parties in their struggles. together with reject serzh civic ini-
tiative and restart student/youth initiative, leftist activist group members and public in-
terest advocates and human rights defenders, nikol Pashinyan, who was leading the
my step movement, was able to apply these principles in revolutionary days. this se-
cured the success of network mobilization at a scale unprecedented in Armenia. 

Groups with limited resources can achieve mobilization and oppose to a much more
powerful opponent when they use familiar repertoires of action, while improvising cre-
atively at the same time; when they act in concert and rely on effective linking struc-
tures of the social networks and common cultural frames that foster agency. this is
precisely what we could observe both during the period leading up to the Armenian
revolution and during its process. 
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At least three circumstances made the joint action of civic protest groups and oppo-
sitional Civic Contract party possible. to begin with, the political occasion itself, that
is, the political event of termless appropriation of prime-ministership by serzh
sargsyan, was a process against not only the oppositional forces but also the entire
agenda of democratization and human rights. this unambiguously read as a loss of
political perspective for Armenia, and as a path leading to irreparable authoritarian-
ization, militarization, and compromised rights. such bleak prospects were driving for
action, and contention against this had become the common agenda of both newly-
formed Civic contract party and the more radical groups advocating human rights. 

Another factor contributing to this cooperation was my step movement’s initial dec-
laration of resorting to only peaceful assemblies and civic disobedience and their ex-
pression of commitment to Armenia’s democratization and the protection of citizens’
voice and political will. this entitled human rights organizations and individuals, as
well as journalists to easily join the movement much unlike in case of the armed revolt
initiated by sasna dzrer group two years earlier. the leftist groups’ and individuals’
motive to join the process was based on the acceptance of principles of fight against
the oppressive oligarchic economic system, civic self-organization and promoting
agency. 

the third factor is mainly related to the desolation of the political arena and the es-
tablished interactions and ties between the political and the civic groups under this
circumstance. As a consequence of appropriation and fragmentation of the country’s
political sphere and the constricted activity of oppositional forces, many political ac-
tors found themselves in the civic sector after 2008, bringing their experience of co-
operating with political parties and figures, including with nikol Pashinyan. Besides,
collaboration with my step movement with nikol Pashinyan at the head was facilitated
by the very structure of Civic Contract party, which had originally brought together
nGo members, activists, former members of other oppositional parties, political pris-
oners, persecuted actors and other people with various experiences of protest strug-
gle. thus, one of Civic Contract party’s founding member, now board member and
mP of the sixth convocation of the national Assembly Lena nazaryan was one of the
core members of the movement against the teghut mine back in 2007 and was later
a project coordinator in transparency international Anti-corruption Center nGo, as
well as a coordinating member of both save mashtots Park and we won’t pay 150
dram or 100 dram (initiated against public transportation fare hike) movements. to-
gether with her like-minded fellows, she later shifted her struggle from civic to institu-
tional political platform and joined her efforts to founding Civic Contract party
(2013-2015) in pursuit of more effective ways of political change. many of her fellow-
strugglers chose to stay in environmental activism while maintaining some level of
ties and bases for mutual trust. the party members’ and personally nikol Pashinyan’s
ties both in the capital and in regions with various public groups, including political
opposition members, oppressed political actors, human rights nGos and their net-
work platforms, contemporary artists and left-leaning activist groups became a major
mobilization possibility. 

thus, mobilization and cognitive and emotional involvement of various social layers
during the revolution days was made possible, importantly, through the already exist-
ing formal and informal networks between different parts of the civic sector (including
novice youth initiatives, more old-timer activists, nGo members, free online media
platforms, some radio channels). For many years, individuals active within these net-
works have been visible to the wider segments of society through virtual platforms,
precisely on Facebook, and during the revolution days on telegram too. Unlike the
scandal evolving around Facebook in the UsA and western europe, where issues of
the unlawful use of personal data, spread of misinformation and manipulation and
risks undermining liberal democracy were being discussed,20 in post-socialist
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(semi)authoritarian societies Facebook had proved to become the main public space
and medium backing the preparation and coordination of “hot street” movements. 

Facebook, Youtube and the mobile technologies of live streaming had been the inte-
gral part of the toolkit of 2010ies’ movements both during the Arab spring and in Ar-
menia.21 here, civic initiatives have made a full-fledge use of them during
self-organization and action but also during down-time. they have been used for com-
munication with public figures and broader public, exchange and dissemination of
ideas information, arranging debates, engaging citizens in the discussion of public
issues, establishing networks of trust and drawing dividing lines, and influencing cit-
izens’ emotions, thinking, agency and decision-making. during the last few years, the
number of Facebook users had reached close to one million,22 which makes around
one-third of the country’s population and half of total number of internet users. 

during the Armenian revolution too, Facebook was also the primary tool of coordina-
tion that was used to disseminate nikol Pashinyan’s lives, the fresh agenda of the
day including the start and end of actions, the specific method of the day, the rallying
cries and the ideas underlying intended actions. their content and the content of
livestreams and publications of online media were instantly re-published by other ac-
tivist Facebook users to ultimately reach hundreds of thousands of citizens as well
as diaspora Armenians worldwide. simultaneous footages and photos of decentral-
ized actions of hundreds of people in various communities and places were also
spreading through Facebook and online media as well as telegram channels, which
were rapidly gaining popularity. telegram also served as a relatively safer platform for
self-organization inaccessible to special investigation services.

during the preceding period of Facebook activism in Armenia, protection of public
spaces and interests had grown to a priority, and the (leftist) ideas of social protection,
social justice and equity that had been diminished under the post-soviet economic
liberalization were re-legitimized, and the progressive human rights discourses that
had been shaped much earlier were popularized. these ideas were reframed in a
more pronounced way during the revolutionary process to become the drivers and
bases for mobilization and actions. thus, the leftist discourses and practices played
a significant role during the Armenian revolution, either mingling or competing with
the human rights discourses (active in the last decade) and the more traditional na-
tional or national-liberal discourses. the public discontent, the anger and negative
attitude towards the ruling regime that had accumulated for years transformed into a
movement, importantly, by clearly targeting the object of contention, serzh sargsyan
and his party’s (republican) power system. in his discursive framing of targeting the
corrupt elite and its head sargsyan, the movement’s key speaker, nikol Pashinyan
was setting the agenda by using the vast experience of past struggles. Firstly, he re-
sorted to expressions that he had himself introduced back in 2008 and that thus had
a political history behind (such as “Long live our children who will live in a free and
happy Armenia”). in addition, then, he made new uses of the existing cultural repre-
sentations of an enemy’s image (“we are against Armenia’s azerbaijanization”), as
well as used wordings regarding human rights, social justice and protection of public
interests voiced by civic protest groups over the past several years. 

interestingly, the policy of ideological construction of unity against the enemy was
used by the ruling regime since 2004 through the concept of “one nation – one cul-
ture” (in 2017, they refreshed this ideological line with the concept of “nation-army”),
as well as through foundations, events and education policies which altogether sought
to silence the oppositional voices in the society and to mitigate the existing contra-
dictions. All of this was linked to the “policy of securitization”.23 As an aftermath of the
April escalation in karabakh in 2016, however, which claimed many human lives as
well as some retreat in the controlled borderline (loss of territory), the authorities lost
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the monopoly of manipulating the discourse of “national unity” (public support for the
sasna dzrer being a vivid proof of it). they were even redefined as a threat to the na-
tional unity and as an internal enemy. thus, through the representation of protest nar-
ratives during the revolution, the contradictions with the regime were highlighted, and
the authorities were easily dropped out of the circle of “solidarity”, which ultimately
helped to formulate the unity of citizens or of the “people” and to achieve mobilization.
Along with the national-liberal discourse already familiar to this society, new frames
of questioning the legitimacy of the elite power, in particular the leftist perspectives
on establishing justice and equity were remarkably present and were a significant mo-
bilization driver. Along with establishment of democracy, anticorruption policies, and
need for legitimate elections, some movement speakers used the revolutionary plat-
form to also articulate the need for empowerment of and non-discriminatory attitudes
towards disadvantaged groups (women, disabled) and marginalized groups (with
LGBtiQ people in mind), thus sustaining the involvement of civic protest groups in
the movement. 

in the mobilization strategy of the younger segment, several techniques within trans-
gressive repertoires (implying infringement of certain procedures and rules) were im-
portantly introduced, such as obstructing speed detectors and temporary occupations
of buildings of public significance (of Yerevan state University and Public radio in
particular), blockage of buildings and even calls to not pay for utilities or to cash the
balances from bank cards. the list later included targeted expressions of emotions
towards the national Assembly and its specific members24 and their online represen-
tation. it was important to use a diverse toolkit of direct action tactics in order to trans-
late the widely shared themes of social discontent into participatory action, as well as
to break the usual response schemes of state structures, including the police. 

Previously more common practices of blocking streets and marching were also re-
freshed with dynamism and decentralization. demonstrators in the capital would si-
multaneously close many streets rather than just one main street, and they would
keep it blocked until the police force would seem to prevail over the demonstrator’s
force and would quickly attempt to disperse at danger and to block another street in
a different part of the city. this ‘unorganized’ organization of races and addressless
marches proved to be a real challenge for the police – both the unwieldy special police
vehicles and the lumpish police officers themselves, who had been accustomed to
implementing precise instructions under static conditions. these methods, relying on
principles (of free self-expression, citizens’ ownership, peaceful and non-violent dis-
obedience, etc.) rather than on the inviolability of ritual, had created a wide space for
creativity and even amusement for protesters (particularly for the dynamic youth) even
in a quite tense situation as it was. each social group joined the movement process
and showed solidarity to the declared shared goal of the revolution with their reper-
toires highlighting their own values. these were ideological rather than just performa-
tive novelties that manifested the questioning of the elite rule, the refusal to be their
subordinates, and the effort to demonstrate and establish the power of the “people”,
that is, the groups outside of the elite.

relying on the general revolutionary agenda, the civic groups simultaneously de-
signed novel creative events and practices that underlined their own policies and ide-
ological priorities, while being themselves inspired by the practices emerged during
the same period, such as by methods of breaking into and blocking state buildings.
Among such self-organized activities were the organized street blockages by several
women, with the main rallying cry “serzh is not our dad, we don’t have a dad,”25 with
which they stayed within the agenda of the day, while adding some feminist references
to their protest. they also organized separate women marches or joined the general
marches with their feminist posters. Among such actions highlighting specific policies
were temporary blockages of entrances of supermarkets, during which mottos re-
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garding the protection of labor rights and targeting oligarchs, as well as calling for
strikes (For just Armenia, for labor rights) could be heard.26 the outrage of public space
advocates and other activists in response to the total remaking (under the declared
renovation) of one of the capital’s public parks even led to breaking into Yerevan
major’s building and demanding there the major’s resignation.

the principle of decentralized networking had a multiplying effect on actions imple-
mented in various parts of Armenia while pursuing the same goal (marches, student
and labor strikes, blockages), as well as on narratives and representations about
them. online circulation of information and images about a dozen actions simultane-
ously taking place in different locations was one of the aspects boosting the oxygen
for mobilization. it ensured the visibility and representation of the previously disguised
and suppressed protest, while simultaneously making apparent the suppression at-
tempts and practices by the repressive regime. the presence of flags, posters and
other visual as well as audial significations on various buildings, trees, stores, includ-
ing graffiti of slogans was serving the same purpose of providing the visibility of con-
tention and the massive scale of the movement. other successful elements of visibility
and mobilization were the borrowing of the icelandic clap, the borrowing of late-
evening banging of “pans and pots”,27 the very local yet politically significant mass
honking of car horns, the dancing and singing, and youth games. in addition to the
monitoring and human rights activities by nGos and the online media, the video- and
photo capturing of the evening ‘summary’ rallies in republic square from above with
drones also provided visibility. it soon became one of the main indicators of the mul-
titude of the demonstrations, which not only recorded the reality, but also had a mo-
bilizing effect on movement supporters by setting a benchmark of necessary
participation scale and committing supporting citizens to taking part in evening rallies. 

thus, the mobilizing structures and means used for the revolution, as well as the ide-
ological framing that constructed commitment (revolutionary identity) to participation,
were the important conditions for doing the revolution. overall, this was made possible
by using three competing but also complementary discourses and practices: the na-
tional-local, the liberal, and the leftist. the latter two were drawn from the pool of knowl-
edge and activities accumulated, processed, and repurposed by the progressive civil
society. As an example, from the very first days the revolution was coined that of “love
and solidarity”, referring to a poster which was spotted in republic square on April
25. it was quite noticeable, and one of the speakers read its message from the stage
as an act of complete acceptance of this definition. during the subsequent days, it
was reiterated (and sometimes reformulated) for many times, especially by the revo-
lution leader nikol Pashinyan. however, this poster had an actual author and a specific
environment where it had emerged: it had been prepared by an artist activist during
evening joint pastime and discussions between artist activists and human rights ac-
tors. this is only one example of how the political platform of the movement was open
enough to take in and internalize framings that were in line with their logic – whether
emerging in progress or elaborated in advance. 

As a previously unrecorded outcome, the fight against power reproduction trans-
formed into the breakthrough within monolithic society and into a fight against the
power structures, whereby the elite visibly separated from and opposed to the pub-
lic/people. the principles of relationships established between them were revised,
and places and spaces opened up for publicly (though not always clearly) articulating
demands for justice in the economic structure (such as boycotting supermarkets
owned by rPA-affiliated oligarchs, raising the issue of workers’ rights, or, in a more
particular case, raising the question of taking community ownership of the shares of
a hydroelectric power station owned by the ruling party in one of the regional com-
munities).
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this major change or the revolution, which is denoted as velvet, non-violent, of open
hands, people’s, democratic, or as Armenian revolution of love and solidarity, opens
up perspectives for structural transformation of Armenian society, where all social col-
lectives, including civic groups are now faced with the need to reposition and to
choose new tactics. the revolutionary event accumulated the past struggle experience
(episodes) of all societal groups, in particular civil society to ultimately turn the move-
ment into a shared experience for broader layers, imposing a positioning of either ac-
cepting or rejecting the revolution. it therefore implies instituting a new “social
contract” of solidarity, and civil society is yet to play its role in its development and
achievement. 
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T
he post-soviet reality produced an upper class, whose members are collectively la-
belled “oligarchs” or under other umbrella terms.1 this term, along with its non-aca-
demic and academic meaning, is known from the antique period (“rule of the few”).
in the present day, it is actively used in the post-soviet world, though its meaning may
have different nuances attached to it depending on the country. “oligarch” has be-
come the term used in post-soviet Armenia to describe the political and economic
upper class, whether all the “oligarchs” technically fit the definition of the term or not.
in this article, i will try to describe the social and cultural definitions of this term in Ar-
menia2 in the period immediately following the Velvet revolution of 2018 (may-June).
this was when the first post-revolutionary uprisings against the oligarchs and their
lifestyles began, which were connected to their criminal activities that were brought
to light. it is important to emphasize that during the completion of this article (sep-
tember 2018), the aforementioned processes were still in progress. however, it was
already being discussed mainly in the framework of internal governmental and political
procedure in a less emotional manner. As a result of this reactions to similar continuing
discoveries are calmer in public discourse.

the ArmeniAn oLiGArChs As A soCiAL And CULtUrAL Phenomenon

Following the definition of winters, who, in turn, built upon the works of Corpi, isaac,
Lachman, and others3 – it is possible to define the oligarchy as an upper-class that
concentrates the economic resources of the country in its hands and utilizes them for
its own (and not institutional) gain by using political or military authority. Considering
several important characteristics, the Armenian “oligarchy” can be described as a
type of neo-feudal upper-class.4 they are the following:

resource collecting methods – the informal, negotiated, and anti-competitive hand-
ing-out of economic monopolies and operations in different spheres to the oligarchs
by the “central” government;

the unlimited ability to govern and supervise their “estates” – direct or indirect su-
pervision of political processes, as well as territories and communities, with absolute
authority and influence;

the clan-like nature of oligarchic governance;

the legitimation of authority and capital using unlawful, unphysical (that is, without
legal paperwork), but rather symbolic means – such as religion, customary law or
criminal rules, prestige exchange and matrimonial strategies, the creation of support
networks based upon kinship, extended “families,” and large groups of friends, and
conducting relationships with “subjects” using the patron-client principle;

A special way of life that is quintessentially “oligarchic,” including social, moral, com-
municative, and aesthetic “codes,” which are based on the aspiration to symboli-
cally display wealth, prestige, and authority.5

the terms oligarch and oligarchy are also utilized in non-academic discourse, often
with differing meanings and nuances. the first and second criteria for its perception
are economic and political. in order to call someone an oligarch, the most commonly
utilized criterion is wealth, which, of course, is relative. the criterion of unlimited and
unbridled authority or the free usage of the levers of political power is similarly impor-
tant for comprehending these terms. Finally, upon saying “oligarch,” people also un-
derstand particular socio-cultural characteristics: physical appearance, behavior,
lifestyle, interrelations, aesthetic preferences, the particular qualities regarding the ac-
quisition and utilization of social capital, etc. it is possible to say that the anthropo-
logical analysis of oligarchy keeps these criteria at the center of attention. it is also
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important to note that the identification of an individual or group as “oligarch” is largely
refuted, due to its mostly negative implications.6 As samvel Aleksanyan (aka Lfik) pub-
licly said, “i am not an oligarch.” Paradoxically, by not recognizing himself as an oli-
garch, he tries to distance himself from the stereotype of an oligarch that he himself
helped create by being a model example of one through his behavior and values.
nonetheless, despite similar “disavowals,” it can be assumed that oligarchs have
group solidarity, which is manifested in the context of political parties, kinship, mar-
riage, friendship (“ambience”), criminal ties, and practical connections.7

the VeLVet reVoLUtion And the oLiGArChY

during the Velvet revolution of 2018 and its aftermath, those realities swiftly began to
change.8 the shifts in popular attitude toward social, economic, and cultural reforms
that occurred during the revolution and afterwards have been studied based on rev-
olutionary subjects.9 of particular interest here are the collapse and ruin of the condi-
tional “old” world (system, regime) and also the ideas regarding the creation of a
conditional “new” world (system), as well as the fundamental issue of the construction
of a “new” nation. the social and ideological foundations of the Velvet revolution still
have to be studied and a clear picture of the “new” is still being sorted out, but the
destruction of the “old” had already begun immediately following the revolution. the
first target of that process was the “old regime,” including those things that were both
physically and ideologically representative of the social group called the “oligarchy.”
the economic, political, and semantic destruction (deconstruction) of this group was
understood to be one of the goals of the revolution, evidenced by the posters, chants,
and protests that occurred during the demonstrations.10 As i am prepared to demon-
strate, that process directly included criteria that were political and economic, and,
indirectly, cultural and social.

the political and economic part includes the exposure and destruction of those real-
ities. Firstly, that is the purge of potentially enormous political and material resources:
the pyramids of shadow authorities, the informal agreements related to the permission
of monopolies, and revealing and “defusing” the informal system of economic de-
pendencies. the most obvious examples are the exposure and eradication of agree-
ments and permissions regarding the system of taxation (or rather, more accurately,
non-taxation) of department stores, workshops, and entertainment centers belonging
to oligarchs, the destruction of monopolies related to the importation of various goods,
pyramid blackmail, and the termination of the practice of utilizing “pocket” organiza-
tions in order to anti-competitively and inexpediently benefit from the state budget. in
the present day, we are also bearing witness to the exposure of the systems of
shadow authority. For example, the system created by manvel Grigoryan’s family in
etchmiadzin, which utilized both formal (the levers of local administrative and judicial
authority) and informal (the Union of Volunteer defenders of the nation, bodyguards,
and related criminal elements) methods to create a small neo-feudal dictatorship. it
is possible to think that this process also took place in other local “estate-dictator-
ships.” All of that brings about the downfall of the economic crutches of the oligarchy.

the collapse of the support pillars that held up the oligarchy politically occurred at
the same time and is still ongoing. these pillars include the republican Party and a
few central figures that dictated the rules of the game, including serzh sargsyan and
a few influential political personalities that stood by him. As they told the new leader-
ship that came to power through the Velvet revolution, “the rules of the game have
changed. the old agreements no longer exist.” 

however, for a social scientist like me, the processes taking place on social and cultural
levels are also very interesting and important. that is the condensed and open pres-
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entation of the oligarchic socio-cultural system and the deconstruction and destruction
of its framework of definitions, values, and symbols. that also has a few levels.

1.theleveloftherealizationofauthority

the symbolic value of the authority of an oligarch was measured by the concepts of
fear and benefits. one of the first victories of the revolution was, in fact, the devaluation
of the concept of fear, the destruction of the “barrier of fear,” which immediately made
the authority of the oligarchs vulnerable and brought a new quality to oligarch-com-
munity interrelations. A very interesting incident that took place in Vardenik village in
the province of Gegharkunik while the revolution was still ongoing illustrates that
thought. in an effort to force the local “oligarch,” representative, and businessman,
hakob hakobyan (nicknamed, Ledi hakob), to cast his vote for the candidate for
prime minister, nikol Pashinyan, the villagers had blockaded his hydroelectric power
station. the oligarch was forced to enter into negotiations with the people of Vardenik,
who were also demanding that part of the revenue of the power station be used for
the benefit of the village. that became an unsuccessful attempt at an uprising on the
part of the villagers against the “feudal lord” (and it really was a failure, since “Ledi
hakob” did vote against nikol), but that initial attempt at overcoming fear combined
with the backdrop of the entire revolution transformed the negotiation process from
one of subordinate interrelations to evenly matched sides. As a result of these nego-
tiations, the villagers of Vardenik created a foundation, where a part of the revenue
generated by the power station will be transferred. the village’s issue with street light-
ing is already being solved through this arrangement,11 and questions regarding the
problem of the preservation of the environment are being raised at the same time.
this is a completely different level of relations - they are co-workers. 

we could already observe the symbolic “rejection” of the authority of the oligarchy
through the examples of the revolutionary slogans and posters, but we can see a
more important example of the process of the social erasure of the government in
etchmiadzin, in the case of manvel Grigoryan. through the videos and interviews re-
lated to the discoveries of the AAts that were constantly rerun and the “Let me Also
tell a story About manvel” campaign that began independently on social media, it is
possible to see exactly how the social erasure of General manvel, one of the most
capable oligarchs, is taking place: the destruction of the legend surrounding his per-
son (which nobody had believed for a long time), his dehumanization, and the outra-
geous stories regarding his inhuman, “carnivorous,” maniacal nature. Particularly
fitting is the story of manvel’s private zoo, which emphasized the malnourished, un-
derdeveloped state of the carnivores. “they spoiled (i.e. dishonored) manvel” is one
of the most widespread sayings in the jargon of the “thieves,” which could have been
heard often during the discussions at that time. the concepts connected to the sub-
ject of manvel, “shame” and “honor,” which had lost their meaning, are replayed. the
unmasking of the guilty oligarch-general simultaneously caused their revaluation. 

2.thesymboliclevelsoflegitimationandrealizationofauthority

the indirect levers of oligarchic influence are also undergoing a transformation, of
which the most obvious are, perhaps, charitable works. in the pre-revolution period,
charity was the main resource for the creation and preservation of a positive image for
the oligarchs. Charity, incidentally, was also monopolized, since every oligarch was
more famous as the benefactor of a particular sphere (sports or athletics, health, ed-
ucation, etc.). it is interesting that during the revolution, some oligarchs, who had not
yet grasped its nature, were trying to calm the situation using charity. in this way, ac-
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cording to my personal information, samvel Aleksanyan, during the boycott of his City
chain of supermarkets, tried to quickly realize some charitable actions by providing
free healthcare to a few people as well as providing free medicine at one of his medical
centers. however, these attempts were not well-received and were not continued.

the revolution, by emphasizing oligarchic capital and its connection to the squander-
ing of public property, caused charity to lose its meaning. it became considered as
simply a way of evading taxes. in the example of Vardenik noted above, it is possible
to see how, while it could have been previously considered a form of charity (solving
the problems of the village utilizing part of the revenue of the hydro-electric power sta-
tion), today it is understood as justly desired compensation when viewed in the context
of the environmental issues other violations that caused the village’s problems.

it is for that very reason that in June 2018, discussions in the national Assembly re-
garding reforms related to charities prompted a very serious response from one of
the oligarchs from the “Prosperous Armenia” Party famous for his charitable works.
in the framework of the new law, the state is preparing to strictly supervise charity, in
order for it not to be utilized for the benefit of an authority figure’s public image, or as
leverage to influence voters. Philanthropy, in this way, stands in contrast to tax duties,
and the charitable will and individual pursuits – the citizens’ debts and will. religion,
most importantly the Armenian Apostolic Church, played an important role in the in-
formal legitimation of the previous administration. the privileged position of the
Church, the close relations between the high-ranking clergy and the oligarchs, the
large-scale construction of churches, the establishment of the political importance of
church godfathers (public persons who take on yearly responsibilities to financially
support a church), the cover-up of various corrupt operations by the Church (for ex-
ample: the suspicions regarding the active participation of the Church to the corrupt
schemes of the Pyunik Foundation that belonged to the President’s brother, Levon
sargsyan, are already being published, specifically since its registered address is the
st. Gregory the illuminator Church).12 Gagik tsarukyan, for a time, emphasized his
construction of churches during his pre-election campaign.13 there were calls to “re-
ject” the high ranking leadership of the Church already during the revolution. At the
beginning of June 2018, the slogan, “new Armenia, new Patriarch,” was created. its
main goal was the overthrow of Catholicos karekin ii. in fact, this was an attempt at
destroying and devaluing this source of legitimation.

3.theimageofan“oligarchic”leader

the previous “rich” government, with all of its everyday components (the luxurious
lifestyle, prestige culture, social isolation, and enjoyment of authority), stands in com-
plete contrast to the current, “modest,” leadership (frugal lifestyle, modesty, the “mis-
sion” to serve, always in contact with the population). the stories run in the press also
deconstruct and devalue the principles of oligarchic culture. this process was also
supported by nikol Pashinyan and others “demythologizing” the luxurious offices and
residences of the previous administration. their secrecy and prestige have been “de-
graded” by being part of this nationwide ironic show. during a meeting that took place
between nikol Pashinyan and some citizens in october 2018, in the province of
tavush, Pashinyan specifically emphasized that, “From now on, no official will become
rich at the expense of the state and the poverty of its people.” that was an important
message, which again contrasted with the image of an oligarch leader. 

An important point regarding the previous oligarchic culture was the principle of the
prestige exchange, which was important for maintaining the social stability and pro-
vided a foundation for the solidarity of the oligarchic community. reciprocal donations,
matrimonial exchanges, the practice of reciprocal feasting – all of that is being de-
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constructed and devalued through their contrast with completely different patterns,
representing business relationships that exclude nepotism and clientelism. it is inter-
esting that, at the same time, “oligarchic” solidarity is being devalued and eradicated.
this shows the speed at which previous friends betray each other, causing the ab-
sence of united, collected, and organized operations. there were even jokes made
regarding the arrest of the oligarch-representative nicknamed, “shmays” (Arakel mov-
sisyan), stating that the poor man does not even know who to ask for help, since his
previous friends from the political party nor the judicial bodies stood by him.

Finally, the physical “oligarchic” image of the political elite is being challenged. Fat,
greasy bodies and forever absent-minded, half-awake stares stand in contrast to the
new leadership’s thin, athletic builds (of Pashinyan and others, for example, osipyan’s
penchant for athletics is widely advertised), and intellectual stares, the luxurious and
expensive outfits and jewelry to First Lady Anna hakobyan’s plain and modest style,14

kinship and nepotism to the patterns of ideological cooperation and professionalism,
the politically “manly” culture to a culture of gender equality, and customary law to of-
ficial legislation. 

the shifts in the listed symbolic values of the system still does not mean that a radical
or long-lasting transformation will take place. in all likelihood, we will observe the par-
tial return of certain practices and values in the post-revolution period, but perhaps
within the framework of different political realities.

PreLiminArY ConCLUsions

has the end of the oligarchy come, or is it near? Yes and no. Yes, in that it is obvious
that the economic and political leaderships have been detached from each other at
the government level. the big businessmen do not have direct political leverage and
are trying to exist in a competitive environment, and the state budget no longer serves
them as a main trough. on the other hand, on the micro-community level, there exist
circumstances where businessmen are associated with political authority in some
way. Additionally, people are still ready to sacrifice some political freedom to their
local wealthy person in the name of the community having a sustainable financial re-
source. however, in all cases in contemporary Armenia, it is already problematic to
be associated with the “oligarchy” for the major businessmen currently in existence.
in the context of the processes of the revolution and post-revolution period, that
concept has been devalued. that social layer has visibly been forced to bow to seri-
ous socio-political transformations, including the status of the system, the boundaries
of authority and influence, and system of cultural values. 
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sually, the middle class is seen as the “backbone” of society that stabilizes and har-
monizes its functions. the idea of studying the middle class in Armenia came about
due to the incorrect opinion being spread that “there is no middle class in Armenia.”

According to the neo-weberian interpretation, the middle class is based on a certain
level of education, occupation, and proprietorship, which stimulate the growth of
human capital. in accordance with the results of various studies, the middle class in
contemporary Armenia corresponds with these main characterizations and conducts
the aforementioned functions. however, it is not organized, is not aware of the impor-
tance of its involvement in the decision-making process in the country, and does not
identify its prospects with the future of the country. the most worrying fact is that the
majority of the middle class wants to emigrate from Armenia.

the formation of the economic capital of the middle class did not result in the forma-
tion of cultural capital, which could have helped in its and the entire society’s consol-
idation. Cultural capital is considered here in its wide sociological definition, consisting
of social values, paradigms of normality, attitude towards the state and country, social
interactions, as well as the understanding of the individual within the social system
and the prospects for the advancement of the latter, representation, and the structure
of their lifestyle and leisure.

the fact that the middle class has been able to form an economic basis, but has not
consolidated, bears witness to the sustained anomie that was best described by
robert merton,1 revising emil durkheim’s theory of anomie.2 durkheim’s understand-
ing of anomie mainly connected it to weakened regulations regarding behavior in
quickly shifting social conditions, while merton considered it a result of the destabi-
lization of the structure of the culture that causes sustained socio-psychological ten-
sion within the social system.

in our society, the main issue is this sustained anomie. it is possible to call this deep-
seated anomie. the destabilization of the structure of the culture is caused by the
transformation of value orientations. Value-goals are kept at the nominal, declarative
level and do not become a basis for functional norms. the norms are no longer based
on values. the unconformity, incompatibility, and contradictions between norms and
values are at such high levels that they prevent a balance between value orientations,
goals, ideologies, means, and attitudes from being created.

Let us consider the destabilization of the middle class in the field of norms and values.
At the declarative level, it is obvious what must be done in all spheres of society, but
it is not clear how. in fact, a value is not reflected in a norm. there is a value, there is
no norm. By bringing values to the forefront and becoming distracted from preserving
its normative status and subjecting the realization of the goals of various normative
ways of manipulation, the ways of implementation, preservation, and transferal of val-
ues are willingly or unwillingly subjected to manipulation. this leads to the emergence
and consolidation of normative practices that do not actually contribute to the imple-
mentation of the initially proclaimed goals.3 remaining unfulfilled, they do not disap-
pear behind many of the normative practices that have been transformed into
legitimate and automatically implemented actions. As a result, we witness classic ex-
amples of overcoming cognitive dissonance.4 Values and norms are brought into con-
sonance and the following chain of manipulations is formed: a declarative value
accepted by all -> the choice of an alternative rather than a normative solution. A well-
reasoned discussion regarding the alternatives takes place not in a rational field, but
under the pressure of government compulsion and authority, if it in fact takes place at
all. The solution is enforced in an authoritarian manner. At this stage, the true motives
are in place as the basis of the choice, though they are disguised. -> A norm is cho-
sen, which, as a rule, does not enforce and sometimes works against the proclaimed
value. à The chosen norm is considered to be the only one that is correct and possible.
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Society is unaware of the true motives of the choice. -> As a result of these simulations
and dissimulations,5 a stereotypical connection is made and consolidated between
the proclaimed value and its incompatible, or even contradictory norm. -> Then the
discourse moves into the normative field, where, with the goal of concealing the true
motives, no discussion, reasoned argument, or interpretations take place.

this consolidated stereotypical connection becomes a stable cultural practice, result-
ing in yet another extreme: everyone knows how, but they do not know why. there is a
norm, there is no value. An entire set of norms not based on value is created. Being
quite easy, these practices spread throughout society, constantly undergoing revisions.
of particular importance are the transformations that occur at the time when these
practices are passed down to from generation to generation. the next generation
sometimes does not search for meaning and, led by conservative aspirations, uses
similar practices. however, in some cases the new generation searches for and does
not find a value basis, or it removes the contradictions when the norm is incompatible
with the value and the means do not emanate from the goal. the means are perverted,
endangering the value-goals correctness and legitimacy. From time to time, this con-
tradiction is brought to light, and society starts to find a new format for balance. 

Let us stop for a moment on the processes of foundation and reasoning. the most
important question regarding these processes is – “why? why do we behave like
this?” we often search for the answer to this question in the past, in traditions, in
myths, forgetting, that the goals are in the future. the other strategy is to study the
experiences of other people, the practices of other cultures. this is value benchmark-
ing, which mainly results in imitation and not an influx of meaning. such values and
their interpretation represent the basis for the meaning of normalcy – without this, nor-
malcy becomes very fickle.

in order to make the concepts discussed here more clear and to show how wide-
spread the issue is, let us present the chain described above with examples. it is not
possible to discuss all the values that make up the realm of culture, so we will reflect
on the most important and relevant ones.

we all want to be rich and have a lot of money. this statement is about wealth as a
value-goal and not resources as a value-means. however, we remain silent about
this. we have made this topic taboo and it is not acceptable to bring it up. As a result,
normative behavior is perverted. the most legitimate and lawful path to becoming
wealthier is a high income. however, when we are silent about our true goals, we are
similarly forced to conceal normative behavior. we say that we do not work for income.
on the declarative level, the income is not important, the work is important. the true
motive is still enrichment, but the legitimate normative behavior is rejected. As a result,
another value is perverted: work. A person no longer values his work and loses respect
for his own job. the chain continues – the informed, successful, and loyal worker turns
into nonsense, worthy of ridicule. the goal of enriching oneself is not lost. As a result,
new innovative normative practices are formed – thievery, corruption, etc. with cor-
ruption, values are the first to be undermined. A corruption of values takes place.

the next value to take into consideration is the child. A child is a value in our society.
to have a child is a proclaimed goal. however, very few think about why they are hav-
ing a child and how they should treat those children after bringing them into this world.
this thought is specifically about the methods of bringing up a child in a family, without
violent interactions. some use children as a value-means, so that their children take
care of them in their old age. turning children into a supreme value, parents start to
do everything and very often sacrifice for their children, while forgetting the supreme
value – the importance of creating a new independent person. As a result, a child
who receives everything, but cannot do anything, grows up.
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Getting married without love, not in order to create a family, but to have a luxurious
wedding. taking out loans to finance a luxurious wedding, but not having the financial
means to acquire a home. these normative practices are very widespread, and the
basis of their value is either not given meaning, or its meaning is perverted.

the corruption of values is also present in gender interrelations. Girls are taught to
be obedient and in all stages of life social norms discourage them from seeking lu-
crative employment. the family, when choosing a career for their daughter, chooses
a womanly career, that of a future mother, implying few working hours, doing every-
thing to prepare her for her dependent role. men are given the role of feeding the fam-
ily. if he does not perform this function, he loses all his merits. in the end, the solidarity
in gender interrelations is destroyed.

the dissonance between values and norms is more apparent in the sphere of edu-
cation. oftentimes people do not receive an education to gain knowledge or a spe-
cialty, but to get a diploma. the corruption of this value is supported by the grading
system, which measures knowledge in points so often that knowledge and education
become meaningless. the grade becomes more valued and important. The learners
are unaware that learning is fun.

there is another perversion that takes place in education, when a teacher becomes
displeased with a student’s below-average knowledge, forgetting that its exactly their
particular function and mission to bring to light and fill in holes in their students’ knowl-
edge, provide knowledge that is lacking, transfer their experience and skills that they
command, and utilize every available resource and method in order to help make all
of the aforementioned happen.

Religion without faith is also a widespread situation. Baptism has become a normative
practice that, in many cases, is just an excuse for a party rather than to transfer and
preserve Christian values. 

special attention should be paid to the value of the state and state authority. we ob-
tained this value by placing importance on the hardships of the past, but we have not
grasped its significance in regards to the present or future. the experience of living
under the rule of foreign states for centuries has created several cultural practices
that separate the individual from the state. the state has remained foreign, it is not
ours… As a result, the middle-class continues to emigrate, seeking prosperity in other
countries. the individual places value in that which is given with difficulty, but this
awareness is not tied to Armenian statehood, and its value is not communicated. Pa-
triotism is considered only in contrast with the image of the enemy. As a result, a fear
of losing that enemy emerges. 

the interrelationship between a representative of the middle class and the state is
mostly seen in the process of taxation. we pay taxes in exchange for demanding and
receiving a protected society, social guarantees, etc. the “Tax -> Demand -> Social
Beneficence” normative value chain is also not communicated and is concealed by
the widespread term “civil society” that is not, in social knowledge, connected to the
aforementioned normative value chain and therefore loses its meaning. the citizen
often does not know that taxation politics determine the balance between security and
freedom. A higher rate of taxation implies a high-level of social security, alongside
certain boundaries placed on freedom – namely economic and behavioral. A lower
rate of taxation implies a low-level of social security, but a large degree of freedom, in
addition to a low level of social regulation. the balance between security and freedom
is kept by taxes.

The attitude towards taxes is also not valued. the normative practices of paying taxes
are not formed or communicated. As a result, the desire to preserve one’s freedom
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by not paying taxes is formed. in addition, a mechanism for making the system of
taxation more compatible with individual gains through corruption spreads and take
roots in social systems. Additionally, the negative and undermining dangerous as-
pects of corruption are also not understood, and thus it becomes legitimate.

it is also important to mention language. the Armenian language is a supreme value,
a vital one – we do not exist today without our language. For centuries, our language
has been utilized for hiding, protecting, and concealing, since it was not understood
by foreigners. today, the preservation of these linguistic practices impedes the de-
velopment of society. this is particularly regarding the translation of international con-
cepts in scholarly Armenian, which interferes with scholarly progress. scholarly
Armenian is written as incomprehensibly as possible, which severely contradicts the
point of scholarship – to explain meaning, rather than to conceal it from the approach
of others.

to summarize, it is important to note that one and the same value can be communi-
cated via various normative practices and there is no need to search for only one cor-
rect path. For example, resources (the environment, food, helpful minerals, economic
capital, etc.) are values in all cultures without exception, but every culture has its own
way of communicating them. the German person eats every bit of food on the table
in order that they not waste even a crumb of this resource. A Japanese person utilizes
as little of each necessary resource as possible, so that they run out of it as late as
possible and can use them for as long as they can. the indian thinks that there are
other people for whom that resource is more critical. the Armenian provides their
guests with an amount of food they cannot consume, in order to show off their hos-
pitality, open-handed nature, and resources. A significant part of the unconsumed
food is simply thrown away.

the value is one thing, the normative practice, another. But there is a need to argue,
to give a meaning to, to value, and to communicate social values, in order to prevent
their corruption. the role of the middle class in this process cannot be underesti-
mated. on the one hand, it is simply a majority of society, and its mass and repre-
sentation in society is larger than the mass of the poor and the rich. on the other, it is
the main subject in the “Tax -> Demand -> Social Beneficence” chain. the demander
and the taxpayer is the middle class, and it is critical to expand the framework of social
dialogue from the “rich-poor” model to the “middle-class-government” model. it is
here that the wealthy person cannot dictate the “rules of the game” to the poor, but
the middle class presents its social prescriptions to the government. 

norms are always conventional in nature, and as long as we consider norms to be
acceptable without a basis in values, we can grant legitimacy to the most horrible
crimes, to the point where we can call violence and aggression “love and solidarity.” 
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1   See Роберт К. Мертон, Социальная структура и аномия //Социология преступности,
Е.Самарский (Trans.)  (Москва: Прогресс, 1966).

2   See Эмиль Дюркгейм, О разделении общественного труда (Одесса, Г.М. Левинсона,
1900).

3   By “normative practic” we are referring to behaviorial organization and the formation of the
norms of everyday communication.

4   See Леон Фестингер, Теория когнитивного диссонанса, А. Анистратенко, И. Знае-
шева (Trans.) (Э, 2018).

5   See Жан Бодрийяр, Симулякры и симуляция, А. Канчалова (Trans.) (Постум, 2017).

307|306

a
r

m
e

n
ia

2
0

18
|

RE
AL

IT
IE

S 
AN

D 
PE

RS
PE

CT
IV

ES



308

Armen 
GhAZArYAn

ArChAism in the PoLitiCAL
sYstem oF ArmeniA And
moderniZAtion trends



Foreword

he political developments that took place in Armenia in 2018 left their mark on the
manifestations of archaism in Armenia’s political system and on the issues regarding
the desire to modernize. the main archaic components of the political system will be
touched upon in this article, as well as the processes and tendencies of moderniza-
tion. when speaking about archaism in political science, many authors refer to myths
and mythical thought, which is justified from many points of view and helps under-
stand many situations better. For the purposes of this article, however, archaism is
discussed from semasiological perspective. the term “archaism” comes from the
Greek word arkhē, which means “beginning.” the oxford english dictionary notes
that this word is translated as “old” or “obsolete,” specifically in stylistic issues when
any particular practice has become obsolete. in this case, it is called “archaic.”1

From the point of view of political science, in order to comprehend the manifestations
of archaism and the political developments that have taken place in Armenia, one
should first draw attention to ongoing changes taking place in the state government
system. the transition of Armenia’s government system from a semi-presidential to a
parliamentary system was not accidental and can be placed in the processes noted
above. that is a move toward modernization, which is manifested in a part of the post-
soviet space. it is also not a coincidence that those post-soviet countries that have
more open societies, with some involvement of civil society in public politics, are cur-
rently undertaking transitions to parliamentary systems (for example Armenia, Georgia,
Ukraine, moldova, and kyrgyzstan). one of the interesting peculiarities in Armenia is
that the political-economic system that had been created over many years by the re-
publican Party did not survive the transition, revealing obvious signs of its archaic nature. 

Along with the example of this transition and the Armenian desire for modernization,
the level of the participation of society was characteristic. it is exactly the fact that the
republican Party was constructing a system of exclusion that was archaic. According
to weberian logic, that which is modern is rational, structural, and not personified.
the political-economic system constructed in Armenia was the exact opposite of
these principles. however, it must be noted that this system formed its own rationale.
Also at the foundation of the principles of modernity noted above is the formal nature
of relationships, whereas the system that existed functioned outside of formal struc-
tures and with informal means (reminiscent of a certain type of feudal relationship)
without its formalization. the formalization of inclusion, institutions, and practices be-
came the main tool with which Armenia’s society began and will in all probability con-
tinue to utilize in order to overcome the archaic institutions and practices that are
perhaps present in the political system.

the third important circumstance is the manifestation of ideologies in the political field
and their influence on practical politics. in Armenia, one of the interesting peculiarities
of the current phase of political development is the utilization of the discursive ele-
ments and certain practices of the ideological flow of leftism, in very general terms.
these manifestations were present in civil discussions and public discourse, but they
were not apparent in the practice of politics since the reigning republican Party had
proclaimed national conservatism as its ideology. thus, the latest formed govern-
ments in practice very often realized policies and programs that were characteristic
of neoliberal ideology.

the sYstem oF GoVernment

Changes in types of government, in a broad historical context, reflect the desire for
modernization. it is difficult to give them unequivocal evaluations. was the transition
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to this or that system of government a positive occurrence? thus, within the framework
of this article, it is necessary to observe this issue not from a “positive-negative” per-
spective, but whether the noted transition was, in fact, a step towards modernization
or not. 

Until the constitutional changes in Armenia in 2015, the existing system was formally
semi-presidential. thus, with the evaluations of many political figures, as well as ex-
perts, it is possible to characterize it as “super-presidential,” where fundamental ex-
ecutive power was concentrated in the hands of the country’s leader, while the
legislature, in this case, was simply the “rubber stamp” in the hands of the executive.
however, at the same time, the transition to a parliamentary system does not auto-
matically mean decentralization of power or the creation of productive counterbal-
ances between the executive and the legislature. Juan Linz, one of the well-known
researchers of transitions, in his article, “the Virtues of Parliamentarism,” notes that
in certain parliamentary systems, the prime minister can have an even greater influ-
ence than the leader of the executive branch in presidential systems: the president.
however, in the same article he also emphasizes that these cases are tightly con-
nected to electoral systems. this case is more prevalent in those countries where a
majoritarian electoral system is utilized. As a salient example, Linz notes Great Britain,
specifically during the time of Prime minister margaret thatcher.2 From this point of
view, it is difficult to observe only a change in a system of government as a step to-
wards modernization, since, as a result of the constitutional amendments, the prime
minister, in reality, has the plenipotence characteristic of a leader of the executive
branch in a presidential system bestowed upon him. All of that is reinforced by a rating
electoral system, which by its nature has a lot of similarities to a majoritarian system
than a proportional one.

A question is faced. in this situation, what is the tendency toward modernization of
this event, or was there such an inclination at all? in this case, the inclination towards
modernity can be observed not as in the context of “large historical epochs,” but
rather from a more local or regional perspective. in post-soviet territory, an tendency
took shape in the late 2000s that causes more fragmentation in this region. in those
states, where the economies at mainly dependent upon the mining and export of nat-
ural resources, the state government becomes stricter, the head of state/executive
becomes essentially unchangeable, and perhaps small manifestations popular/public
politics become severely pressured (Azerbaijan, turkmenistan, and kazakhstan).
those countries of this conditional region, where there are certain manifestations of
public politics, are transitioning to a parliamentarian system or some type of it (Geor-
gia, Armenia, Ukraine, moldova, kyrgyzstan).3 that is mainly conditioned by that cir-
cumstance that there are many centers of power in these countries, and consensuses
are achieved between elites, as well as other classes of society (and in certain cases,
they are not achieved) with more complex negotiations. the transition to a parliamen-
tarian system, in reality strengthens these processes. robert dahl, a political scientist,
formulates the process noted above as the formation of “polyarchy,” that is, the for-
mation of many centers of power/influence, which is not the same as democracy,
since democracy, according to him, is the ideal that must be strived for. Polyarchy is
formulated as a manifestation of modernity, which is also conditioned by political
points and the territorial expansion of states and an increase in functions.4 From this
point of view, the transition to a parliamentarian system can be seen as an inclination
towards modernization. 

PArtiCiPAtion

the convention of viewing participation as an important component of democracy is
not new. it comes from the antique period, specifically from the Greek cities, where
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citizens, as a matter of fact, participated in governing through involvement in the pop-
ular assembly . in this sense, it is difficult to insist that participation is an indicator of
modernity since it was also present in the classical perception in the archaic period.

But a question arises, regarding whether we are referring to the same type of partic-
ipation today that the Athenians understood in the archaic period. these two percep-
tions are different in principle. “Athenian democracy was won by political struggle,
from below, and it was direct and participatory to an astonishing degree. it was also,
by our standards, extremely constricted, unrelated to any notion of universal human
rights.,” notes a famous researcher of the idea of representation, hanna Pitkin.5 she
also emphasizes that the Ancient Greeks considered foreigners, other peoples, and
people they called “barbarians” unfit to participate in politics.6 Participation in the gov-
erning of the polis was limited by age, wealth, social status, gender, skin-tone, and
genetic features. 

in this way, the inclination towards modernization can be seen as the involvement of
a larger amount of the population in the future issues of the state and public govern-
ing. From this point of view, giving the right to vote to women, which expanded sub-
stantially in the 20th century, in addition to the abolition of segregation and
discriminatory laws and the movements against them, especially in the 1960s. 

the type of participation that we are referring to in the Armenian context is not strictly
formalized participation. Almond and Verba, in their classic work regarding political
culture, note that in democratic states that are in the process of creating formal insti-
tutions of participation, the universal right to vote, and the existence of political parties
and elected legislatures are not satisfactory conditions for securing real participation.
they note, that these institutions also exist in totalitarian participation models, but
merely in formal and not functional sense. Participation in democratic political systems
requires somewhat compatible political culture.7

in this way, the political system formed in Armenia provided for the formal participation
of political powers, parties, certain civil organizations, and media in politics, whereas
that could not have had any real or decisive influence on the process of political de-
cision-making. Archaism’s manifestation in Armenia’s political system was in that
model of limiting participation, when problems were mainly solved and relationships
ironed-out behind closed doors, without public participation, and the participation
that was present was only a formality. Problem-solving took place through informal,
non-institutional means and methods. interpreting the origins of the coordinated civil
protest movements in Armenia, political scientist, Alexander iskandaryan, noted in
2013 that in Armenia there is no classic example of opposition activity. regarding the
coordinated movements against the public transportation price increase, he notes,
“Presently, working within parliament, it is not possible to change anything. now, being
an opposition political figure is meaningless, since politics is located elsewhere. work-
ing in ways that are non-traditional methods for Armenia [he is referring here to the
civil movements], it is possible to achieve certain goals.8 Civil movements became
that important means by which, during the political system’s “closed” period, political
activity was manifested in the public sphere. 

Politics and political participation, in essence, were motivated by the media and civil
society field. As a result, participation was manifested in the broadest and encom-
passing way during the period of nikol Pashinyan’s proclaimed Velvet revolution. the
participation of the people in the political process was not limited to following the al-
most continuous live feed, which can also be seen in and of itself as a formal kind of
participation, but people were participating directly (closing streets, participating in
the rally, etc.). in Armenia, one of the main challenges facing the newly forming political
system is and continues to be the provision of broad participation in the decision-
making process for political and public issues, which was perhaps easier during the
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street protests and is more complex in state governance. simultaneously, without the
provision of such participation, the issue of modernization will be placed before the
political system, since in the conditions of technological advancement, society be-
comes self-educated and self-organized faster than the political system can react to
those processes.

ideoLoGY

At the turn of the 21st century, the idea that the period of severe ideological disagree-
ments between the political parties was over was considered accepted in many eu-
ropean nations, and the right and left-leaning parties had found a conditional “golden
mean.” it seemed as though everyone was in agreement with the thought that the vi-
sion of a state, which everyone strives for, was the welfare state, with the preservation
of the market economy and even as a result of it. But in the years that followed and
especially during 2008’s global financial crisis, it became apparent that ideological
divisions were not dampening, but the opposite – they were becoming more severe.
As a consequence of the information technology revolution and in the conditions of
the changes in the economic system and the activated migration flows, both extremely
right and left-wing parties in europe began to occupy more and more civil-political
space. this trend was manifested later in the UsA, with the activation of the extreme
wings of the parties present in the two-party system. A question is raised, whether
the ideological radicalization can be considered the overcoming of archaism or mod-
ernization, or a new form of archaism. Perhaps this question is correct for the euro-
pean or American context, but the reality of Armenia and the post-soviet countries is
significantly different.

when talking specifically about Armenia, it is necessary to take into account a few
circumstances. First, following its independence, the process of privatization and the
transition to a market economy discredited notions regarding liberalism. second, from
1999-2018, power belonged to one political force that had proclaimed its ideology to
be national conservatism. the republican Party Program states, “Armenia’s repub-
lican Party is a party of national conservatism, whose goals and activities come from
the idea of loyalty to the nation and homeland. the cradle of the Armenians is the
Armenian highland, which is the irreplaceable homeland of the Armenians. the
supreme goal of the Armenians, which gives meaning to their existence, is their per-
manent habitation in the homeland, the assertion of its vital strength, creative genius,
and free will. the pledge of the realization of that goal is the ideology of the Armenian
nation, where the learning of Garegin nzhdeh has an essential place.”9 the third im-
portant circumstance is that during civil-political movements from the late 2000s, a
generation that did not have such a severely negative attitude toward socialism and
leftism as their parents or the conditional “1988 Generation” was going through a po-
litical socialization. it was in exactly these conditions that leftist discourse began to
form in Armenia, which initially found its expression in the defense of public lands, as
well as in movements aimed at improving the quality of public services and protecting
the environment. in the public and media spheres, leftist rhetoric had appeared earlier,
but the dominance of the abovementioned national conservatism, its attachment to
religion, and its broad representation in the news media in some ways prevented leftist
rhetoric from spreading further. At the same time, its presence does not have to mean
the formation of leftist political forces/parties.10 Leftist manifestations on the level of
slogans and rhetoric were also apparent in the 2018 political processes that took
place between April and may. the demand for justice was widely reverberated in the
civil framework, and the slogans, “equality” and “love and solidarity” were clearly dis-
played in public spaces.

the discussion about modernization and archaism is interesting for the exact reason
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of what kind of ideology national conservatism, which was represented for about the
past 20 years. the archaic approach and thought in relation to ideology can be con-
sidered as myth or, according to Pierre Bourdieu’s characterization, “the undifferen-
tiated result of collective work,” such as Greek myths.11 in the context of modernity,
ideology is seen simultaneously as both a complete and developing worldview. this
circumstance was also integral to the conditional return of leftist discourse. the
mythologization of the ideas of the nation and the church cut them off from reality,
and the regime in Armenia simultaneously, by proclaiming such myths at the ideo-
logical level, was constructing an exclusive system, including as few people as pos-
sible in the decision-making process. this apparent contradiction created an
additional foundation for the feeling of civil uncertainty in wide segments of society.

these manifestations of leftism should not be seen as only characteristic occurrences
in Armenia. in post soviet countries, where a civil society is present, which i discussed
at the beginning of this article, are experiencing similar changes. the struggle for public
lands, environmental movements, etc. are characteristic of those countries’ present
phase of political development. that is also a part of the global trend. From this perspec-
tive, the significant successes of the UsA’s democratic Party’s candidate with socialist
tendencies, Bernie sanders, in the 2016 presidential elections are important, as well as
those of leftist parties in some european countries, especially in spain and Greece.

sUmmArY

in the framework of this article, deep changes taking place in the public-political field,
the manifestations of which are apparent on a few levels were reflected upon. First,
the change in the state government and the unceasing discussions surrounding it are
meaningful for the future advancement of the country in general, and the transition to
the parliamentary system can be seen as a step towards modernization. this obser-
vation takes into account the circumstance that under the conditions of having various
centers of power, the parliament can become the institutional platform where those
centers can show their approaches to different problems. this inclination is not only
an Armenian one but is also apparent in certain post-soviet countries.

the second important circumstance that one observes is the participation of the public
in political life. in this sense, formal participation is not made important, but real par-
ticipation and influence in decision-making processes, which was generally absent
in the past few decades. the involvement of wider segments of the public in state
government can be seen as a step towards modernization.

the third main point that has received attention here, is the significant presence of
leftist discourse in public-political life. it began to appear more during the civil move-
ments. Based on the perspective of the institutionalization of politics, we can state
that it is weakly institutionalized. however, it is also connected to the wider regional
and even global tendency, which cannot be disregarded.

each of the points noted above has its own need for further study, which can bring
about more interesting discoveries and analyses. therefore, these theses are more
of an invitation to start new discussions, than collected conclusions.
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hAsmik 
e. GeVorGYAn

the APPLiCAtion oF orAL
historY methodoLoGY 
in the stUdies oF ArmeniAn
eVerYdAY LiFe (ArmeniAns 
in ArmeniA: seArCh For
identitY)



the imPortAnCe oF stUdYinG eVerYdAY LiFe

apid and oftentimes drastic changes are some of the features of the modern world.
the newly created reality – which puts forward new demands for clarification, inter-
pretation and redefinition for an individual – arises from the changes occurring in the
social, political, and, perhaps, very often in the physical world.

Contemporary sociological approaches are paying more and more attention to
processes occurring on a daily basis, on phenomena that at first glance are consid-
ered unimportant. Accordingly, the methodological basis of sociological research has
also changed from the primary use of mass, quantitative methods, to the use of qual-
itative and more interpretative ones. According to Piotr sztompka,1 the imperatives of
today’s social world contributed to the formation of “third sociology.” the study of
human “freedoms” and “existence” can be considered its foundation. “third sociol-
ogy” pays greater attention to everyday life, where an individual lives surrounded by
other people, “collaborating, competing, fighting, loving and hating, but is never sep-
arated from the daily routine.” it can be said that everyday life is the only life people
have, and it is neither completely conditional nor entirely free. in regard to social
events, the personal input of an acting individual and the social, situational context of
his or her actions are inseparable realities. in the everyday world, people acquire and
transfer experience that later becomes the basis for macrosocial processes. it is note-
worthy that feminist critical approaches and feminist theories have greatly contributed
to the formation of “third sociology,” as oppression and discrimination of women are
visible precisely in everyday life.2

everyday reality is one of the most important components of life and is peculiar in that
it usually presents itself to us as a given social space, which rarely requires inquiries
and explanations for ordinary people. however, it is precisely in this space that the cul-
tural context of the patterns of everyday interrelationships, beliefs, expectations and
value orientations is created. with this logic, we can allude to the fact that creating so-
cial reality means creating a new symbolic space of interrelationships, which, in turn,
regulates the format of the interrelationships, as well as delimits our freedom of actions. 

we receive knowledge concerning cultural expectations from birth, and we conform
our behavior to that knowledge in everyday life. many imperatives of the normative
field that govern our course of life are created on a daily basis and provide symbolic
keys for interpreting reality and evaluating realities. Usually, the genealogy of the sym-
bolic keys is not discussed in everyday life. 

nevertheless, by representing both the cultural requirements of the social environment
and the contribution of an individual to its development, the expectations and com-
ments form a dynamic symphony.

As a matter of fact, the domain of everyday life has been neglected for a long period
of time and has been replaced by descriptions and interpretations of “high,” “promi-
nent,” political, socio-economic, as well as historical or military events. however, the
drastic changes caused by those “prominent” events initially affect the transformation
of realities on an everyday level where certain events take place that are perhaps not
worthy of description in a historical context but are most significant in each individual’s
course of life and for their development. in this context, everyday life always contains
oral speech: ordinary peoples’ approaches to life, their common ground, behavioral
manifestations, and opinions concerning these manifestations. here, culture does not
consist of abstract ideas. it is a rather dynamic phenomenon and appears as a chain
of actions and interactions. 317|316
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PersPeCtiVes And oPPortUnities oF the Use oF orAL histories

the end of the previous century and the 21st century can be characterized as a
continuously changing reality, where the created state of things does not fit the logic
of the past. where questions are asked and interpretations are required, the course
of conservative impulse is hindered, and drastic changes do not surprise an ordinary
man anymore but are seen as a “normal” course of life. Yet this kind of “normality” is
likely the indication of anomic state. still there is an unfamiliar reality, to which it is dif-
ficult to adapt and to make life plans. the course of such realities is hard to study in
a familiar and proven ways. therefore, there is a need to use new research practices
that will allow us to see profound experiences at the level of both the individual and
the entire community. 

the methodological approach of oral histories allows us to analyze the peculiarity of
an individual’s experience in the broad cultural context of a society. this method allow
to compare the peculiarities of social reality highlighted in an individual experience with
the internalized, oftentimes stereotyped understandings of “how things should work.”

the use of oral history methodology in the studies of the everyday lives of people in
order to comprehend social, political and historical context is effective, as it allows us
to see the deeper and real image of human existence, by paying attention to life’s dy-
namic changes and its mutable course.

oral histories enable us to see reality from the point of view of the actual participants
of events and understand their expectations, feelings, and opinions of the conse-
quences. that is, the narratives acquired by this method allow us to understand even
the perspective and personal analysis of an event by an individual participant wrapped
up in a collective consciousness. 

one of the key advantages of this method is the preservation of stories, specifically
giving voice to people whose opinions, worldviews and experiences are inaudible in
society. this includes the voice of women within a masculine society. through this
method, we can understand what kind of expressions generalized public categories
find in private life experiences. 

Certainly, a question arises – to what extent are these narratives valid? however, if we
proceed from the principle, “our reality is our perception of the world,” we are con-
vinced of the effectiveness of this method. moreover, in some cases, the most valid
perceptions acquire the power of reality.

Another contradiction regarding this method is that an individual’s perception of life
is transient. it should be noted here that not only the perception of events is subject
to change, but also fixed, accepted ideas related to reality. Analyses of oral histories
allow us to see the causal links between those transformations.

ArmeniA As A FoCAL Point oF ChAnGes

Postmodernist scholars,3 taking a critical approach of previous sociological schools,
argue that their research does not include the study of factors related to the fragmen-
tation and segmentation of societies, their accidental and chaotic4 aspects, emergen-
cies, risk factors, their temporary and spontaneous manifestations, conditions of
globalization, and so on. modern Armenia, which is undergoing a process of long-
term societal change and self-determination, needs to be thoroughly studied, espe-
cially within the framework of post-modern methodology. it should be noted that the
drastic changes that occurred in Armenia at the end of the 20th century and in the 21st

century could be classified as catastrophic. during this period, fundamental changes
occurred in the social, political, economic and physical spheres of life.
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At the same time, the problem of symbolic exchange on a daily basis becomes relevant
in the context of the ongoing development of globalization processes. in this sense,
the modern world has a tendency of cultural exchange. Globalization and the flow of
people that resulted from it redefine the idea of “other” and reinterpret familiar symbols
in a novel way. it is important to note that migration processes transform the configu-
ration of social space at different levels, mapping it in a distinctive way. Quoting schutz,
it could be said that migration can be seen as a path from “familiar and insufficient”
toward “unfamiliar and wished for.”5 hope gives us the strength to cross that path. 

however, hope has a diverse mental logic and does not necessarily correspond to
the reality that awaits us at the end of that path. in other words, it is not necessary for
the “wish” to appear precisely as the desired thing in reality. it could be considered a
change or transformation of an experience of indirect (that is, a wished for and desired
reality), to a direct experience of confronting reality. hence, in order to study and un-
derstand a continuously changing society, we need to bring to light different, some-
times incompatible interpretations of the same social reality and social phenomena. 

it is difficult to place Armenians, as an ethnic group, within certain boundaries. the Ar-
menian social system lacks precise geographical allocation, and therefore Armenians
can be described as a “global nation.” this is especially relevant in the context of cur-
rent Armenian migration flows.6 randall hasen made a remarkable observation re-
garding this: “Both in the past and today, the Armenian communities around the world
have developed in significantly different ways within the constraints and opportunities
found in varied host cultures and countries.”7 nevertheless, under the influence of dif-
ferent cultures, Armenians formed corresponding ideas about everyday life.

As a result of migration processes, Armenia had many migrant flows, including flows
of migrant workers. Let us note that there are more Armenians outside Armenia than
in Armenia. this is largely a consequence of the Armenian Genocide of 1915 that oc-
curred during the First world war, when the Armenian diaspora formed in different
parts of the world.8

our identity formation undergoes a twofold process. this includes “Armenian” in a
wide sense, followed by “Armenian from a certain place.” thus, the social reality of
modern Armenia consists of different cultural patterns that contradict each other on
the basis of different local cultural and national identities.

our identity is formed on an everyday cultural symbolic reality. A shifted reality always
makes the recodification of symbols difficult. moreover, when there is a single foun-
dation of national identity (Armenian), and expectations correspond to this idea, and
when confronting a different symbolic field of everyday life, they require a new process
of interpretation.

thus, the study of everyday life, particularly by means of oral history methodology,
becomes more important in a changing society. Undergoing a multi-vectoral process
of political, social and economic changes, as well as being in the center of a migration
process, modern Armenia exists in an incompatible and contradictory cultural field.
in the face of this cultural trauma, the culturally accepted “authoritarian” relationships
take on new meanings or in some cases become meaningless, which causes confu-
sion in the field of social interactions. in a newly created reality, there is a need to in-
terpret the existing symbolic field, to explain its genealogy, and study the logic of its
transformations by redefining them. 
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erzh sargsyan, President of the republic of Armenia, was forced to resign from the
position of prime minister in 2018 due to popular demand. As a result, the leader of
the Civil Contract Party, which had a few votes in Parliament, was elected prime min-
ister. many called this a revolution. some called this a change of power. 

the difference between revolution and change of power is fundamental and, in many
cases, subjective, because scientific definitions do not exist for such kinds of terms.
Allow me an attempt at giving my own subjective assessment; if a society resignifies
its past, draws relevant conclusions, upon which it constructs a plan for the future
and implements fundamental reforms, then we can call this revolution. otherwise, it
is possible to argue that revolution has not occurred. if we were to formulate it in brief,
then we can say that revolution is not the record of the fact of what has taken place,
but rather the reflection, which is made based upon that fact. 

Let me repeat it once more. if the events, which took place in April of 2018 in Armenia,
have ascribed meaning to political thought, upon which conclusions have been
drawn, and thereby the value system, mentality, political, and governance systems
have changed significantly, then it will be possible to call what has taken place a rev-
olution. if not, then that which has taken place is simply a change of power realized
through peaceful means.

the resignification of the past and the understanding of what has taken place de-
mands an open mentality, public discussions, debates. however, such an environ-
ment is not being formed in Armenia. the “revolutionaries” have divided the public
into “black and white”, victors and outcasts, which naturally makes the creation of a
favorable environment for public discussions impossible. the separation of “blacks”
must take place in the courts, which is first of all necessary to ensure that similar in-
iquities are not repeated in the future, yet judgments are being made at the political
level. however, in our case, this separation takes place not on the legal level, but in
the political sphere, which serves as a “political technology”1 for the formation of a
favorable public atmosphere during elections. 

reVoLUtion withoUt theses

Upon returning to Petrograd (saint Petersburg) from abroad in 1917, russian revolu-
tionary leader, Vladimir Lenin, put forth his famous communist revolutionary project
titled “April theses”. A few months later, these theses became the ideological foun-
dation for the Bolshevik revolution. Up until the collapse of the soviet Union, high
school and university students had to know these by heart and be capable of explain-
ing their contents and historical significance during exams. in this case, it is not so
important to what extent this postmodernist project was successful. what is important
is that it was a project aimed at the future, a project in which millions of people be-
lieved, especially in its initial stages. 

nikol Pashinyan, who became the symbol of the Armenian revolution in April of 2018,
came to power without “April theses’, leaving the heavy burden of searching for the
potential conceptual content of the “new Armenia” on all our shoulders. there is one
main question pending for the public today, the answer to which is crucial for the con-
struction of our common future – what kind of political system will be built in Armenia?

the revolution has become associated with a single persona in Armenia, a reality that
is directly intertwined with the question at hand. Authoritarianism is inevitable in Ar-
menia’s current political stage, while society is divided into victors and outcasts. this
is typical for all countries in post-revolutionary periods.
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Authoritarian governance is contingent on the uncertainties of transitioning into a new
order in post-revolutionary periods. in other words, state and public life become reg-
ulated not so much through laws, but rather through revolutionary logic, at the center
of which are usually the “revolutionary leaders”. 

According to the classical approach, society has three pinnacles: the ruler of the nation,
the ruling class, and the people. the ruler of the nation either oppresses the people
through the ruling class or keeps the ruling class in fear through the people’s backing.
serzh sargsyan’s system represented the first option. the current government seems
to be moving in the direction of the second. Both options are authoritarian in nature. 

the alternative to authoritarianism is a stable democratic system, which is based on
the supremacy of the law, the recognition of the right to property and deeply ingrained
social traditions. in other words, the individual’s role narrows as much as possible,
which creates a true balance of the branches of power, as well as mechanisms and
legality for each branch to oversee the other.

According to the classical approach, the likelihood of an authoritarian system becom-
ing established becomes bigger after any revolution, even in democratic societies.
this is because revolutions occur during times when the existing legal system either
does not work or is not capable of solving existing problems. revolutions crush existing
legal systems. Until a new system can be formed, the revolutionary powers come forth,
having to struggle against the counter-revolution and formulate new rules of the game. 

As a rule, repressive systems are formed after revolutions, which are often welcomed
by the majority of the public. no rational person can say that past corrupt leaders
should be justified and avoid undergoing punishment, nor can anyone say that the
individuals who plundered the country for decades and brought it into bankruptcy
through criminal schemes should continue their lives undisturbed. the people of Ar-
menia have paid a very high price for all of that, including hundreds of thousands of
people who emigrated, an increase in numbers of people living in poverty, broken
destinies, and billions of dollars in national debt. the list goes on. it is impossible to
come to grips with all of this, although there exists the historical experience of coun-
tries that have found themselves in similar situations when repressive systems have
been formulated for the sake of noble revolutionary ideas.

it is difficult to determine who to punish, what to compensate, and what to forgive
during state-led mass crimes. who is truly responsible? who has been subject to the
situation under the circumstances? who has conformed? in such instances, the prob-
lem of “national consent” emerges. it demands a difficult and balanced nationwide
decision. this has also been the journey taken by Poland, hungary, eastern Germany,
Chile, and Argentina. the group of the guilty who should be punished can be politi-
cians responsible for the criminal system, those who carried out heavy crimes and in
our case, those who carried out illegal actions in the army, especially given that we
live under the threat of war. the ones who provide compensation can be those who
have carried out economic crimes. there can also be special punishments, for ex-
ample prohibiting particular people from taking part in governance positions and pol-
itics, and for particular political parties to be dissolved. however, two pivotal questions
emerge here: 

who decides who and how one must be punished? 

through which laws are such rulings made? 

it should also not be permitted for repressive systems to work according to revolu-
tionary logic, because while it is easy to create such kinds of repressive systems, put-
ting an end to them is difficult. this burdensome issue can be solved entirely through



national agreement, as well as through having a sense of direction for the type of so-
ciety that we will build. in this regard, it won’t be possible to move forward without
“theses” or a conceptual framework. i will try to formulate in brief what key social con-
tracts have been made since independence and what can constitute the essence of
a new social contract in this context. 

ArmeniA’s FFirst soCiAL ContrACt

the first social contract, which was “approved” in Armenia, had quite clear wording:
“karabakh is ours”. the new elites that came to power as a result of the 1988 move-
ment gave only one promise to the public – “Artsakh will be liberated.” there was no
other promise. even during the 1991 independence, the initiators of the referendum
were explaining to the public during their campaign that the independence referen-
dum will help facilitate the question of Artsakh’s liberation. the actual issue of inde-
pendence was secondary. People agreed to live in poor conditions, send their sons
off to war, have electricity for two hours a day, and freeze during the winter months,
yet this “social contract” had to remain unbroken. it was a conscious choice. 

Armenia’s first president, Levon ter-Petrosyan sealed his “political death” when he
announced in 1997 that we must make concessions when it comes to Artsakh. After
this statement, only months remained of his presidential term. ter-Petrosyan had bro-
ken the social contract. to this day, people who conveyed these kinds of perspectives
would end up in the margins of political life. 

the seCond soCiAL ContrACt: shootinG is not Permitted

starting from 1991, a number of political assassinations have taken place in Armenia,
including the assassinations of the parliament chair, the prime minister, the head pros-
ecutor, deputy ministers, and other politicians. in 2008, when thousands of people
were protesting against the results of the elections, shots were fired, and ten people
lost their lives. this happened on march 1, 2008. the expression, “march 1st,” has left
a deep scar in the public consciousness. Unfortunately, all of the actions taken to ex-
pose these murders, including preliminary investigations, the creation of a special in-
vestigative committee in public and parliamentary hearings, did not manage to expose
these murderers. it is also possible that the ruling powers did everything in their pow-
ers so that the truth would not be exposed. 

As a result of those elections in 2008 serzh sargsyan came to power. throughout the
duration of his presidency, there were no political assassinations that were discussed
in public, though there was political persecution. Political assassinations were by de-
fault becoming taboo and it is memorable to note that during this year’s change of
power sargsyan threatened Pashinyan during their public meeting with the expres-
sion: “wasn’t march 1st a lesson for you?” however, he resigned upon returning to
his residence.

during the revolution, protesters were holding their open hands up to show that they
were not armed, which earned the movement its second name: “revolution of open
hands.” the renewed investigation of the march 1 case can be viewed as the strength-
ening of that taboo. it was no longer permissible to shoot at the public during demon-
strations. the “taboo” that it is not allowed to shoot during political struggles must
also be established through judicial processes. only time will tell the extent to which
renewed investigations will be productive. however, the prohibition of the use of force
during political struggles can lead to an important public deal. 
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wiLL there Be A third soCiAL ContrACt? 

the third progressive demand of the Armenian revolution is regarding the question
of the legitimacy of property. the case in point is not so much about legality, but rather
about legitimacy and how the public relates to it. 

the chaotic process of the “initial formation of capital”, which took place after 1991,
has turned into a serious social problem. the corruption, the artificial monopolies, the
illegal privatization of state-owned property, and the poor management of the state
budget in Armenia have caused an atmosphere of distrust within society. Approxi-
mately one million of the population has left the country for socioeconomic reasons.
Approximately 50 percent of the population has crossed the limits of poverty and the
national debt has crossed the 7 billion-dollar threshold. nevertheless, it is possible to
see numerous extremely expensive estates in Armenia, in large part belonging to rep-
resentatives of the former government. 

there is public demand to confiscate those “illegal” properties and to punish their
owners. Armenia’s economy faces a serious problem. no one can be sure that the
“revolutionary” mass will not one day attempt to take up the task of restoring “justice”
into its own hands, seeing as to how the current powers’ behavior is so soft. 

obviously, a country cannot develop where the principle of inviolability of property,
which is not only protected through the law but is recognized by the public, is disre-
garded. 

this is one of the main issues to be solved by the current authorities. whether the
new government can solve this issue and “seal” a new social contract remains an
open question.

1 Editor’s Note: Regarding the phrase “political technology” and its usage in former Soviet
states, see Andrew Wilson, “’Political Technology’: Why is it Alive and Flourishing in the
Former USSR?”, https://www.opendemocracy.net/en/odr/political-technology-why-is-it-alive-
and-flourishing-in-former-ussr/, accessed 31.10.2019.
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n order to understand the agenda and the prevailing ideology and discourses of the
revolutionary movement that took place in Armenia, from April-may 2018, it is impor-
tant to study the origins of that movement. on the one hand, when speaking of the
agenda of the movement, we need to find out who were the main actors and social
forces of the event, and on the other hand, not less important are the ideology, nar-
ratives, discourses and the language used by the old and new political forces. nikol
Pashinyan has repeatedly stated that he deems political ideologies to be secondary
and focuses on the challenges: eliminating corruption, establishing rule of law, and
ensuring free market competition. even though at the initial stage this ideological neu-
trality is favorable, in the future it can lead to a variety of dangers.1

whAt is the ideoLoGY oF the reVoLUtionArY AGendA?

According to the definition of Greek political scientist, nicos Poulantzas, the state is
not separated from society, rather “the state is the material condensation of the rela-
tionship (of social forces.)”2 in this sense, the previous governments under the re-
publican Party of Armenia managed to create an effectively localized, solid system
based on dominant traditional practices and language.

this system was based on two different foundations, a neoliberal one for foreign or-
ganizations, and a national, military-patriotic one for the subaltern classes, so that the
latter did not interfere with the very political line that plundered them. in other words,
the “nation-Army” concept was put as a roof over a neoliberal building. when this
roof is neutralized, the neoliberal structure could be all that the Civil Contract Party
would be left with, which may have weaker legitimacy for broad masses, unless it is
replaced with another idea promoting public solidarity, such as a new policy based
on social justice.

sometimes the temptation to use the resources of the political content of predecessors
is great. in this regard, nationalist discourse, which was countered with that of civil self-
organization and solidarity during the revolution, is especially problematic. All of the
nikol Pashinyan–republican Party of Armenia (rPA) public discussions aimed to bring
Pashinyan to the field of rPA discourse, language, practices and rhetoric. Pashinyan,
with some exceptions, managed to avoid this. Vivid examples are the contrasts and
intersections between nikol Pashinyan’s speech and the content of the concert organ-
ized by the former government, which took place during the holiday event in sardara-
pat, on may 28, days after the election of the new Prime minister.

PrinCiPAL diFFerenCes Between the oLd And the new

what are the main differences between the old and the new? the new government
is certainly sceptical about the nationalist narrative, namely regarding the concept of
the “nation-Army” of the former government. the dialogue between Armen Grigoryan
and Vigen sargsyan in the form of open letters can be viewed as an attempt to em-
phasize these differences. the difference between these two positions mainly comes
down to the issues of free and fair elections, reducing corruption, protecting human
rights and creating a competitive market.

of course, the new government wants to stay away from the emphases of the previous
economic policy. nevertheless, there is a strong likelihood that the world Bank, the
international monetary Fund and other donors will offer the same approaches to the
new government that were used by the rPA government. A neoliberal policy pertains
to exactly this agenda dictated by these organizations. however, it is not merely liberal,
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rather, due to the meaning of the prefix “neo-,” it characterizes the policies of “dereg-
ulation, privatization and liberalization” imposed by international organizations. these,
to some degree, could contradict local agendas dictated from the bottom-up. this is
particularly evident in the choice of the priority sectors of the mining industry and
economy. A large group of civil activists supporting revolution are environmental ac-
tivists who have been disputing the problematic mining investments in teghut, Amul-
sar and elsewhere, and have a different developmental model for the Armenian
economy. Accordingly, if it is the case that a revolution of values took place in Armenia,
then the rule of law and the principles of economic justice and green economy should
be applied without discrimination to all economic entities, both domestic and foreign.

the rULe oF LAw And the seLF-reGULAtorY mArket

the idea that many issues will be solved by the establishment of rule of law and the
elimination of corruption is extremely optimistic. Usually, the legal framework reflects
the status quo of the existing relations of production. this is also the reason why the
Constitution of the republic of Armenia has been amended twice already, making the
established rights consistent with the status quo and downgraded them.3 there are
many states (implementing the rule of law principle) where social polarization contin-
ues to exacerbate, while legal and institutional arrangements do not lead to desirable
results. in this respect, the theory of the economist daron Acemoglu – with whom the
new government planned to consult – is also incomplete. Provinces will scarcely ben-
efit from decentralizing the government unless we create investment resources for
the communities and implement new practices of community organization. Finally,
one of the biggest challenges is education inequality.

it can be noted that among the economists developing the economic reform propos-
als for the new government, free market narratives of the 1990s are predominant,
while these narratives are being revised all over the world. we should understand why
all villagers want to get rich on their own, continuing to remain dependent on the good-
will of rich landowners, instead of uniting with their fellow villagers in cooperative farms.
in this regard, the new government should completely replace the existing economic
pattern. Consequently, it becomes clear that in order to reconsider the logic and phi-
losophy of existing economic relations, the new government cannot avoid at least
some ideological explanations or discussions about broader public coalitions. 

PUBLiC–PriVAte reLAtions

due to the activities of previous governments, private capital has already penetrated
such areas as education, public services, public urban spaces, healthcare, etc. this
penetration and its increasing impact under the circumstances of restraining the state
and budget limitations, created a number of problems for social justice and public
solidarity. the most prominent examples are the national Program for educational
excellence and the distribution of public and private insurance services in healthcare.
the deregulation of capital will continue to dominate unless trade unions protecting
workers’ rights, self-organized grassroots civic groups, participatory councils and new
educational platforms promoting critical thinking are strengthened. needless to say,
without an explicitly expressed political line, the government’s activities may turn into
a series of separate events lacking a uniting vision.
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soCiAL ForCes driVinG the reVoLUtion And AGents oF the new AGendA

the Armenian revolution – being a logical continuation of the quantitative and quali-
tative growth of the civil movement of the last decade (2008-2018) – also reflects the
counteraction of the involved civic groups to the neoliberal line of “privatization, liber-
alization and deregulation” over the past 30 years. the idea of social justice was a
common thread in the agendas of teghut, trchkan waterfall, mashtots Park, 100
dram, the Army in reality, dem.em, electric Yerevan, For the development of science
and other civil initiatives. teghut’s case was about the fair management of national
wealth and natural resources, the rest, respectively, was about preserving public
space, fair prices for public services, equal participation of various groups in defend-
ing the country, not allowing the privatization of the pension system, prohibiting super-
profits of the private sector in public sphere, as well as excluding further reductions
in public education system.

what social forces played the most active role in the events of march–April in 2018? First
of all, these were self-organized groups of students who were the cultural axis of this
movement and victims of the rPA policy, and who were not severely constrained by state
and patriarchal levers. other important groups of the revolutionary movement were the
remnants of diverse civic initiatives of the past, which came into contact with Pashinyan’s
Civil Contract party in various ways, yet also initiated spontaneous activities. different
leftist, feminist, social-liberal groups, human rights organizations, critical intellectuals and
individuals were a significant part of them. opposing traditional culture, during the street
protests they were using such forms of protest that could lead to breaking stereotypes
and hierarchical structures. these were the protagonists of this cultural revolution. 

in fact, together with the strong commitment of nikol Pashinyan and his supporters,
the aforementioned cultural component played an important role in sparking the
movement. naturally, a considerable part of the middle class and the representatives
of especially small and medium-sized businesses – who were no longer able to work
in the old way – mobilized as well. But let’s not forget that the revolution became
possible thanks to the hundreds of thousands of people who joined the movement
from the provinces and suburbs of Yerevan a few days before sargsyan’s resignation.
these people were the main victims of poverty, exploitation and deprivation of rights.

the dominAnt nArrAtiVes, disCoUrses And LAnGUAGe

it is important to consider how the agenda of the new government will be formed in
order to prevent the authorities from rolling back to the previous political structures.
Let us not forget that over the years a dominant ideology has formed, according to
which inequality is an acceptable condition for the society. Global trends such as the
paradigms of “austerity,” “new constitutionalism,” or “disciplinary neoliberalism,” by
which neoliberalism should be embedded into the constitutional norms, are strongly
reflected in the Armenian reality.4 on the other hand, the economic sphere dispenses
with the influence of political decision-making and control, which is reflected in the no-
tion of “post democracy” – when there are fair elections, but there is no real democratic
influence on financial actors and the market.5 on the other hand there is another dis-
course in the global context: the critical discourse of social justice and economic
democracy. this is becoming increasingly relevant in the context of the crisis of tradi-
tional economic approaches around the world, as well as the growing social polariza-
tion in all (even industrial) countries and the growing authoritarian tendencies caused
by this polarization. the change in discourses and narratives perhaps has much to do
with the process of overcoming both internal and external (wB, imF, eAeU, and so on)
resistance, as a result of which the dominant ideology of inequality – formed in the
past and legitimized in the liberal and conservative discourses – could be overcome. 
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the PoLitiCAL BAsis oF the reVoLUtion

the agenda and ideological orientation of the new ruling political force depends on
its emerging political basis. the driving forces of the revolution were the middle class,
student, left-wing and human rights civic groups and intellectual circles with critical
thinking, but the impoverished rural population of the provinces and the working strata
of the suburbs of Yerevan played a decisive role. the latter lack structures of political
organization and are facing the danger of “lumpenisation.”

the political force, which is forming the “new political center,” should try to bring to
life one of the most important slogans of the Armenian revolution: “Love and soli-
darity.”6 in other words, it should form a broad coalition based on social justice and
solidarity that will unite the middle class and impoverished masses around a common
agenda. this can become the unifying ideology that will make it possible to unite
around positive values for building our public sector, that is, the ideas of individual
liberty and fair administration of public goods, instead of militant “nation-Army” and
xenophobia.

the so-called mass parties normally have different factions inside them, which, though
they are united around fundamental ideological principles, form the left and right wings
of their own party. it is very important that these wings do not rally around individuals
but remain ideological poles.

the best solution for strengthening the comprehensive support of the revolution
would be the formation of three affiliated political wings within nikol Pashinyan’s po-
litical force. Let us note here that it is not about the relativization of political orientations
and the postmodern perception of them. this possible “coalition” can include the fol-
lowing wings: the liberal wing – made up of the members of Yelk Alliance with a liberal
and social liberal approach; centrists – composed of conservative democratic forces
that could take up a networking role of intermediaries; and the left wing – made up of
leftist civic groups which promoted the social agenda of the people and played a cer-
tain role during the revolution.

thanks to this configuration, more substantial and long-term legitimacy will be en-
sured for the three factions united around nikol Pashinyan, or, in case of elections,
for the new governing power, which will reinforce the spirit and values of solidarity pro-
claimed by the revolution. this option, in contrast to the method of recruiting loyal
party members and technocrats, is a little more work-intensive and challenging. how-
ever, the other option of focusing on the fetishization of the market and the mere pre-
requisites for the rule of law can only exacerbate social polarization and create serious
problems in a short period of time.

the hardest part of this task is the consolidation of the left-wing with its social agenda.
several such attempts are currently being made. however, the multiple left-wing
groups in Armenia differ in their priorities and are decentralized. their political con-
solidation will require sufficient effort and political maturity. of course, it is not clear
whether the new political force, which is preparing for elections, is ready to include
such poles, or will it prefer the path of a homogeneous party.

ConCLUsion

Providing a favourable legal and institutional basis for transnational or diasporic capital
could bring huge investments to Armenia, but unless there is a change of political con-
tent, it will never lead to that crucial social transformation which was declared as one
of the goals of the revolution. moreover, it can lead to new inequalities and conflicts.
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on the other hand, the revolutionary movement is perceived as an example of civil
self-organization. A number of elements of direct democracy were present in it: rapidly
mobilized masses, diverse self-organizing groups, and participatory decision making.
however, in the event that the “nationalist” and “neoliberal” narratives are not over-
come or even have been re-acquired, the new political force can face the threat of a
new social explosion as a result of social polarization and widening of the gap. the
new government’s “social justice” paradigm of civil self-organization competes with
the “army-nation” paradigm of the faceless unity of the former government. Promotion
of new forms of community organization, implementation of social justice principles
in the field of education and of horizontal communication and participatory culture for
decision making, the decentralization of economic resources and political power, and
the re-evaluation of economic democracy and public sphere can become some of
the practical forms of the new social policy agenda.
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1   This article was written in September of 2018 and contains analysis of political events that
took place prior to it. Publishing this article a year later provides an opportunity to draw a
comparison between the tendencies pointed in the article and the actual subsequent devel-
opments.

3   Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism (London: Verso, 2014), 145.

4   See Socioscope NGO’s video on the constitutional amendments of 2015, “Why does the
Constitution Matter?,” YouTube video, 3:11, Socioscope NGO, November 17, 2015.
https://youtu.be/s_jRH0JeQWI, accessed 1.11.2019.

5   For example, a number of tax regulations in Georgia (in particular, the principle of flat in-
come tax) have been laid down in constitutional law since 2003 and have been formulated
as irreversible provisions. See Organic Law of Georgia on Economic Freedom, https://mat-
sne.gov.ge/ka/document/download/1405264/0/en/pdf, accessed 25.09.2018,

6   Davit Stepanyan, Ingar Solty, “Elections without Democracy: Changes of Armenian Consti-
tution in the Context of Global Capitalism,” Political Discourse,
http://diskurs.am/2015/11/649/, accessed 25.09. 2018.

7   The word “solidarity” is sometimes, intentionally or mistakenly, replaced by the word “toler-
ance” in public speeches. Tolerance is one of the forms of non-participation, whereas soli-
darity implies social responsibility.
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he title usually reveals the methodological stance and approach of a text even if it
does not seem to indicate anything.1 therefore, having the title as our guide, let us
elaborate on the following by justifying each of the title’s components.

whY soLidAritY?

solidarity is one of the nightmares of sociology. it refers to the initial stage of its insti-
tutionalization, when the quest for the possibility of social order within unstable and
shaky realities2 led the godfather of sociology, Auguste Comte,3 and then a freedom
fighter4 in sociology, Émile durkheim, to the axiomatic idea of a necessary minimum
degree of social integration.5

“do not be scared,” such were the political beliefs of sociology operating under the
guise of scholarship, “society is possible, because we are solidary, otherwise we
would have had a problem of existence – all of us, as a species.”

durkheim, who was born to the family of a rabbi and who opposed the rabbinical
path,6 nevertheless borrowed from religion. he put society on a pedestal and saw
morality as originating from a society – a thing in itself – rather than from the will of
God:7 “everything which is a source of solidarity is moral, everything which forces
man to take account of other men is moral, everything which forces him to regulate
his conduct through something other than the striving of his ego is moral, and morality
is as solid as these ties are numerous and strong.”8

Considering the case of assuming the function of solidarity of its own accord once the
existence of a society is given closed, durkheim examined two forms of solidarity de-
pendent on the type of a society.9 the first form of solidarity is mechanical, which is a
consequence of similarities among the individuals, which is a result of sharing a similar
lifestyle, religion, and learning environment. in this case, the absence of solidarity also
means its absence within the self, as everybody is almost identical. this is mechanical
solidarity, unconscious and unformulated in most cases, and it is typical of so called
traditional and small-scale societies. durkheim calls the second form of solidarity or-
ganic,10 thinking that it develops in more complex, modern societies, where the con-
tinuous narrow specialization of work inevitably creates more and more distinctions
between the members of a society. it is in these societies that individuals come to sol-
idarity due to interconnections. Any social practice simultaneously depends upon the
work of several different professionals – therefore maintaining solidarity with all of them
is vital. Both of durkheim’s variants explain solidarity in terms of negative motivation;
we show solidarity, because we must, in order to secure our own existence.

nevertheless, why solidarity? to answer this we should understand the socio-historical
and political circumstances that put the term ‘solidarity’ in circulation.11 this approach,
which developed under the influence of the concept of brotherhood and then turned
into a tool of Christian politics against the stiffness of the authoritarian structure of
family, was the reformulation of brotherhood into solidarity – as a possibility of com-
munal ties – along with the secularization of society and especially with the expansion
of the enlightenment.12 in the aftermath of the French revolution a new stage of the
political application of the concept of solidarity, was epitomized in the napoleonic
Code (developed and adopted in the first half of the nineteenth century), as well as in
the nine documents of constitutional importance, which made solidarity a part of po-
litical discourse.13 moreover, solidarity was presented as the existence of certain com-
munal responsibilities, e.g. a responsibility of communal debt repayment in case any
of the members of community was in debt.

receiving solidarity from political discourse and piecing it together within the bound-
aries of its own science, sociology did what it would rather often be doing later; by
conceptualizing the big political word as a scientific possibility, sociology made the
politics of the day grounded in science.

T
a

r
m

e
n

ia
2

0
18

|
RE

AL
IT

IE
S 

AN
D 

PE
RS

PE
CT

IV
ES



By referring to this topic in the context of a revolution that declared love and solidarity,14

i am protesting, in a way, against durkheim for taking the initial steps to make sociol-
ogy a political tool, which then became a tradition. on the other hand, i attempt to
oppose such easy “scientification” of the term after the experience of following a po-
litical agenda without complaints. this is the reason i chose none other than Peter
kropotkin, an exiled russian geographer and anarchist, to be my theoretical footing.15

kropotkin wrote that the basis of evolution is mutual aid.16 if we glance at human his-
tory, we are unable to underestimate the role this has played. solidarity has a positive
foundation. People have a natural need to aid and maintain each other, the realization
of which causes a society to develop even in those times when it seems as if each
person lives for him or herself, and the state has to take care of everyone. At the same
time, kropotkin insisted on the necessity of such social and economic systems, which
would operate on the basis of volunteer horizontal networks.17

the distinction of this approach becomes visible, for example, in comparison with the
classical definition of sally scholz, according to which solidarity is a form of a union
that mediates between the individual and the community by undertaking positive ob-
ligations.18 By this logic, solidarity is a mediator between the individual and the com-
munity. it creates the system. the conceptualization of an initially sensory charged
term in a formalizing-neutralizing way reveals the influence of the established socio-
logical tradition. the essential factor is that solidarity comes to the fore as something
magical, yet, at the same time, asensual, which mediates the relationship between
the individual and the community. it seems that, while being pivotal, the most essential
component (that is, the relationship) has a passive role and remains undiscovered. it
is exactly this relationship that is more pronounced in kropotkin’s approach to the
creation of a voluntary horizontal network based on mutual aid. Additionally, kropotkin
does not necessarily link mutual aid and sensibility. it is not necessary to love some-
one to aid them. the natural need operates at an almost instinctive level.

solidarity is situated between two paradoxical relations:

how do you balance the need for individual freedom with the necessity of public re-
lations, which turns into a major issue in the context of the spread of liberal ideology?

how do you make the inclusivity of solidarity possible when the possibility of solidarity
entails the exclusion of some groups and individuals, on whose very existence the
practice of solidarity depends?

why social? social solidarity is only one of the many forms of solidarity mentioned in
many different works on this topic. in this vein is sally scholz’s Political Solidarity,19

published in 2008, where the author distinguishes the following forms of solidarity: 

Parasitical solidarity is hollow. its claim for solidarity either does not relate to reality or
the relation is problematic. it is used for merely rhetorical purposes. Vivid examples
of it in the Armenian reality are the roundelays of unity and tree-plantings.20 And in the
form of a text – the declaration delivered on the 100th anniversary of the Armenian
Genocide with the gloomy tsitsernakaberd in the background.21

Civil solidarity refers to the obligations which either the state or community should
hold towards each of its citizens,22 mainly referring to the welfare state and public poli-
cies for vulnerable groups, such as establishing the minimum threshold for the wel-
fare, the securing of which is the responsibility of civil solidarity. An example of this is
the eU policy that sets out the rights of workers, rights in the field of education and
healthcare, consumer rights, and so on.23 such perception of civil solidarity does not
require a society where social solidarity prevails, rather it can exist as a social policy
securing the minimum tolerable conditions for the vulnerable groups existing within a
liberal society, not necessarily accompanied by the practices of social solidarity.
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Political solidarity24 originates through the voluntary choice of individuals in an unjust
situation, as well as through taking collective actions in unity. the unification is around
certain situations and goals, and is not based on similar values or traditions. it is in
fact the solidarity of the oppressed groups against unjust situations and oppressive
groups. Political solidarity is solidarity of resistance which can develop into a revolu-
tion, be modified and transformed after or without it. Political solidarity can be both
transformed into civil solidarity – when certain sectoral rights are revised as additional
state responsibilities – and into social solidarity, which is the way to reformulate soli-
darity within a society into persistent institutions.25

By this logic, social solidarity is defined as a measure for the interdependence of in-
dividuals within a group (from the descriptive and then from the normative points of
view) as a communal relationship that also contains some responsibilities. Cultural
solidarity is considered to be its subtype.26

i think this approach greatly hinders the opportunity of a substantive understanding
of solidarity. thus, it remains in the logic of the durkheimian formula.

Concerning social solidarity, in addition to aforementioned kropotkin, it is necessary
to take into account the following two theses of karl kautsky, formulated within the
framework of the marxist approach:27

the link between society’s social structure and solidarity is pivotal;

solidarity is a result of specific forms of political practices. 

thereby, social solidarity implies a societal structure consisting of social, economic,
political, cultural, religious, and other networks, in which members participate volun-
tarily, horizontally, and which are constantly functioning and being renewed thanks to
the existing forms of political practices.

Whytheagenda? this is perhaps one of the most important questions. why is
the issue of social solidarity considered an agenda issue? the agenda has been
formed by appropriating the revolution which was proclaimed as being based on po-
litical solidarity, 28 and which made the conversation about social solidarity possible.
therefore, we must understand what the newly formed government’s relationship to
solidarity is. to what extent does that relationship resemble parasitical solidarity or
otherwise remain at the level of political solidarity, mask itself as civil solidarity, and
what potential does it have to turn into social solidarity? 

the government program prioritizes the affirmation of values, which suggests an am-
bition of forming social solidarity.29 For example, among a number of listed theses,
the second directly refers to solidarity: 

The national unity and civil solidarity based on the rule of law and equality before the law.30

this thesis is confusing as it refers to two different communities, alluding to national
unity, it takes us to a community based on ethnicity,31 while there is also the civil com-
munity, which falls out of the national framework. Besides, regardless whether the
community referred to is civil or social, this solidarity is based solely on formal legal
requirements, which is an insufficient condition for functioning social solidarity. 

the atmosphere of national unity based on rights and laws is also considered one of
the most important prerequisites for Armenia’s foreign and domestic security.32 two
issues are addressed in the internal security section - raising the level of citizens’ trust
towards the law enforcement system and generating the mindset of a law-abiding,
intellectual, courteous citizen, who is also aware and respectful of his or her own rights
as well as those of others, and who will be a dominant type in the shadow of public
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life. this section concludes with the following idea: to achieve a much higher degree
of public solidarity through the concept of non-violent public; to release from prisons
the activists who were imprisoned for political activities, and to achieve a higher degree
of public solidarity.33 Unfortunately, the repetition of the thesis of achieving a higher
degree of public solidarity does not make the path and method of its implementation
clearer to us.

ignoring the paradox, related to the balancing the individual freedom and public in-
volvement, is one of the main problems of the government text in terms of solidarity.
evidently, the government program presupposes two key subjects, one of which is the
government itself, and the other, the individual – a free, dignified and happy citizen.
this relationship does not assume another political collective subject, it divides the so-
ciety up to the level of an individual citizen, and when the citizens unite into a people
or nation, it causes confusion, as both are too mythical (immeasurable) to ever be real.

Born out of injustice, political solidarity can turn into social solidarity when that unjust
situation is defined in a way, which allows you to record injustices caused to different
social groups. As a primary issue of injustice, the government program determines
the government formation process, which, when not taking place through the people’s
free expression of will, results in distrust and other circumstances, substantially re-
ducing the degree of public solidarity.34 Yet this determination should also include all
those circumstances concerning injustices against various groups, such as women,
national and other minorities, and groups that emerged because of socio-economic
polarization. in other words, a social solidarity agenda cannot be formed just as an
agenda proposing mechanisms that are more reliable. it should first and foremost be
formed as an ideological agenda of inclusive justice, in compliance with which, in one
day (may 16), more than a dozen simultaneous demonstrations by different groups35

were supportive of social solidarity rather than obstructive to it – the workers of Ararat
cement and gold factories, Agarak Copper molybdenum Combine and nairit Plant,
milk producers, taxi drivers, car importers, supporters of sasna tsrer, stakeholders in
higher education, as well as the directors of schools and kindergartens, citizens dis-
satisfied with the activities of Yerevan City hall and municipalities, protestors against
the Church owned lands in sevan, military commissariat servants and others.36

on may 17, the first president, Levon ter-Petrosyan, once again addressed the de-
centralized protests, fully depicting the problem:

the most important test period of any revolution is the time period immediately following
its victory. it is during this period that, excited by victory, the activists of the unanimous
movement engage in self-initiated actions and try to solve numerous local problems, ac-
cumulated over the years, by the same revolutionary methods. it is this phenomenon we
are witnessing today. demonstrations that are absolutely fair in terms of demands, yet
are not regulated by the revolutionary center, are taking place almost all over the repub-
lic... today, fear has disappeared, and people are trying to solve those problems through
the method of the movement that strictly carried out Pashinyan’s firm, orderly directions
of a leader. But one very important factor is not taken into account. today, Pashinyan is
Armenia’s Prime minister, the head of state, whose most important obligation is to ensure
the regular functioning of state bodies. therefore, even though with genuine motives,
those self-initiated demonstrations and especially the occupations of buildings and the
instances of traffic disturbance by blocking the streets, are ultimately, though not inten-
tionally, directed against Pashinyan himself. however, it is not excluded that besides gen-
uine and spontaneous protest actions of the movement’s activists, some actions like this
are provoked by the previous régime, which, though it has retreated, nonetheless has
not at all capitulated. the main criterion for any state’s efficiency is its governability, un-
interrupted operation of the state machinery. if the governability of the country is not en-
sured, not a single state, not even an ally, will take the government of that country
seriously. here, in Armenia, we have an exceptional situation where the state machinery
can simply break down, leaving the country in a completely uncontrollable situation.37
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Governability always has an opposite side – the formation of group thinking, where
thinking is not at all mandatory and is not everyone’s business.

the essential difference between solidarity and group thinking consists in the degree
of consciousness of each individual regarding the process. Group thinking is a means
of easy control. People do not need to think; one can think for them and program their
behavior. solidarity must shape critical, voluntary communities.

on may 16, these people formulated a social solidarity agenda on the streets, which
was supposed to be a means of ensuring the continuity of that solidarity and was
about people’s self-organization and their transformation into interest groups, into
groups which can define the unjust situation they find themselves in and have reached
the point of awareness necessary to fight against it. this is the way through which an
agenda of social solidarity can really be established. A decentralized process within
the ideological framework of the aforementioned inclusive justice is the only way of
making solidarity possible. the government must find a way to be decentralized. the
possibility of being free, dignified and happy, lies in creativity, which always means
that government’s role is minimal and is huge in terms of its willingness to be minimal. 

this is the real social solidarity agenda.
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overty is considered to be one of the three fundamental issues at the forefront of Post-
soviet Armenia. it went through different phases during its formation. the first can be
called an era of spontaneous poverty, which was characteristic of the years 1991-
1997. during these years, the republic found itself in an abrupt transition from a so-
cialist system to a capitalist system. An economic collapse, an energy crisis, massive
unemployment, hyperinflation, and other events typical of a crisis took place.1 in those
years, the republic also found itself in a war, the aftermath of the earthquake was still
fresh and the disaster area was devastated, and about 400,000 refugees had arrived
from Azerbaijan. Already, during the years 1997-1998, poverty began to move from
the spontaneous phase to the structural phase. that is, if in the first phase people
often found themselves faced with the problem of their survival and that could have
happened with almost everyone, connected to the situation of the country at large,
but after 1997-1998, families that were continuously living in poverty began to appear
that were characterized as having a low social class, and they had little possibility of
escaping that situation. in later years, studies showed that many of those families had
sunk into long-term and recurrent poverty, ability. the formation of such a situation in
society resulted in the Poverty reduction strategic Paper (PrsP),2 which had already
started to be composed from 2000 and was put into effect in 2004, facilitating a de-
crease in the poverty rate from 56.1% down to 26.5% in a four-year span.3 sadly, the
realized program was not able to create long-lasting or stable results, and the global
financial crisis at the end of 2008 had a negative effect on the poverty rate. in just two
years, the poverty rate increased to about 35%. in later years, this issue was in a sort
of neglected state. it again appeared on the public agenda from 2016-2017, when
anxious stories regarding continuous poverty began to be published in the press. Ac-
cording to official statistics, the poverty rate in Armenia not only did not decline until
the year 2016, but it was greater than the 2008 data: 29.8%. only in 2017-2018 did it
decline to 25%.4 Like the statistical data, the data from my realized qualitative research
allows for the conclusion that one of the characteristics of poverty is that it recurs on
both societal and familial levels. that is, in ten years it was not only not possible to
meaningfully decrease poverty, but it has remained at the same level throughout so-
ciety. Additionally, there are families in society for which poverty has become a lifestyle –
something that is passed down from generation to generation. the studies i have
conducted in recent years allow me to say that its main causes are not only financial-
economic but have a complex character. in many families, material poverty is a con-
sequence of poverty of opportunity. Let us note that the theory of opportunity is, at
present, a theory that places importance on the fundamental issues of poverty in stud-
ies.5 it is also closely connected to the fundamental issue of poverty of capability.6 the
poverty of opportunity is directed by many deprivations. Poor families are deprived of
the opportunity to receive a quality education or medical services, which also results
in poverty of capability for the members of the family. the children of these families
are deprived of the opportunity to receive a quality education and have a smaller
chance of discovering and developing their abilities, and later transform that into cul-
tural and social capital that would allow them to take a position in this or that field,
create an advantageous status and participate in processes of exchange, and finally,
as a result of all of that, come out of the state of poverty. marginalization from the ex-
change processes ofdoes not allow for the formation of added value and positive de-
velopment.

such an inconsolable situation in the realm of overcoming poverty and the volume of
its continuous recurrence on both societal and familial levels are most importantly
conditioned by national political shortcomings. 

the main reasons of policy failure are the approaches and interpretations of the gov-
ernment to the issue of poverty. in national policies, poverty is mainly seen as a prob-
lem of financial-economic character – the inability to satisfy material needs. in the
political realm, its solutions are limited to social welfare. even though the term multi-
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dimensional poverty was circulating in the rA government in recent years and analy-
ses from this point of view are reflected in the analyses by the statistical committee,
in the realm of political action poverty has never been considered as having multiple
components, at the foundation of which are not only material deprivations, but also
other kinds. specifically, those types that are connected to human development indi-
cators,7 such as the continuity and quality of education, the affordability of quality
healthcare services and lifespan, the fulfillment of needs connected to the quality of
life, a healthy social and ecological environment, etc. A question arises – why is it that
our government, for years on end, has been averse to the multidimensional poverty
approach and why is the overcoming of poverty connected to the overcoming of of-
ficial thresholds by means of social welfare? Let us also note that connecting the over-
coming of poverty to material poverty and overcoming its threshold has brought about
the state, where in reality no effort has been expended to overcome poverty, but rather
its indicators. Let us clarify what we are referring to. the threshold of poverty in Arme-
nia is counted according to the standards presented below.

A person considered poor when their consumption is below the upper-bound poverty
line counted in terms of one adult individual. the upper-bound poverty line is consid-
ered to be 41,698 Amd or approximately 87 Usd monthly. A person is considered
very poor when their consumption is below the lower-bound poverty line or 34,234
Amd monthly. A person is considered to be extremely poor or starving if their con-
sumption is below the ration poverty line, which is 24,109 Amd.8

when the conversation turns to a decrease in poverty, that means that the number of
people who make less than 41,698 Amd decreased. however, it is obvious that over-
coming this threshold does not allow for a person to live a non-impoverished or com-
paratively standard lifestyle. with that sum, it is not possible to properly heat an
apartment during the winter, receive needed healthcare services, and satisfy the min-
imum primary needs. According to the accounting done above, it is simply not pos-
sible to survive, and a person could die of cold, starvation, or illness. that is, when
we speak about a poverty rate decreasing according to the outlined threshold, it does
not reflect reality, and has been a manipulation tactic by the government. it is clear
that the national statistical data does not represent the real picture of a decrease in
poverty, but rather a decrease in the officially outlined poverty indicators. that is, in
Armenia, a decrease in the poverty and a decrease in poverty indicators are not the
same thing, and the government, occupying itself with activities aimed at decreasing
the poverty indicators is to neglect and ignore the fundamental issues and needs of
the poor. it did not consider it its job to develop and realize real policies that reflected
the interests of the poor.

Utilizing the data from my qualitative studies in 20179 and 2018,10 i can state that cer-
tain occurrences lay at the foundations of the manipulative and unconcerned policies
aimed at the neglect of the interests of the poor, which in reality lie outside the bounds
of the field of socio-economic policy. this statement refers to the discourse regarding
poverty and inequality, which play a decisive role in conditioning a government’s social
and economic policy. 

there are a few main discourses regarding poverty. on the one hand, they condition
the formation of the attitudes and perceptions in society regarding the poor, and on the
other, the attitude of society towards the peculiarities of national and government policy. 

the research shows that one of the most widespread among the discourses regarding
poverty and the poor is the idea that being poor is considered shameful. Let us note
that this is not only an occurrence in Armenia and is characteristic even of societies
with high levels of development and well-being. studies show that considering poverty
shameful hinders its overcoming.11 it is typical that poverty is considered shameful
by both the poor and the non-poor. it is interesting that this discourse is formed in the
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upper classes, which have serious influence on governments and the processes of
the development of laws. it is also typical that this discourse formed by them is being
spread and copied also by the poor classes, which has a negative influence on over-
coming poverty. 

As was noted, the discourse in Armenia regarding considering poverty shameful is
one of the widespread ones. it forms certain practices that influence the policies of
overcoming poverty. one of the more widespread ones is the concealing of poverty.
it is commonly realized by faking presentable societal attributes. in the research ma-
terials, one can often come across descriptions, when the poor, despite their poverty,
upon obtaining a sum of money, do not utilize it for the fulfillment of their primary
needs, but rather to obtain something of symbolic value. that could be a presentable
garment, furniture, and participating in and throwing celebratory fancy parties. similar
facts have been recorded in other studies as well.12 For that reason, people realize ir-
rational operations, that sinks them deeper into poverty. there are cases when families
that have a severe necessity for the fulfillment of the minimum required primary needs
take out loans in order to purchase a presentable soft furniture or a big-screen tele-
vision with the intention of hiding their poverty, since owning these items can keep
them from being considered poor by neighbors and family. especially in villages and
provincial cities, owning a big-screen television is widely considered to be an indica-
tion of not being poor. Another similar indicator is the purchase of expensive phones
for the postpubescent children in the family. 

the studies show that they who do not conceal their poverty are in danger of sinking
into deeper poverty.13 one of the reasons for concealing poverty is also the fear of
being discriminated against and being isolated by their surroundings.14 the practices
of concealing poverty are often led by the “fulfillment with a small amount” practice.
it is typical that the discourse that lies at the foundation of this practice is characteristic
of both the poor and the non-poor classes in society. it is a widespread mentality, that
if a person is poor, then he has to get used to living with certain deprivations. For ex-
ample, it is considered unnatural, when the parents in a poor family strive to send
their children to a proper quality school, organize their leisure time, strive for quality
food and healthcare services, vacation, properly heating the home, and raising the
quality of life in general. in this vein, the judgements of a group of representatives at
the last convocation of the national Assembly regarding the fact that the poor do not
consume quality products anyway, so price increases for quality products therefore
do not negatively affect the poor, are typical. this societal approach to the poor sadly
causes the danger of the passing on of poverty from generation to generation, since
the “fulfillment with a small amount” and “survival” strategy weakens the ability of peo-
ple to plan their escape from the state of poverty.15 Another practice that is led by the
practice of fulfillment with a small amount is the self-limitation of wants. For many, it
is rooted in the mentality that a person’s advancement, leisure, and wants related to
comfort are not for the poor and they do not even think about them.16

Along with the discourse of considering poverty shameful and practices of concealing
it, it is also common to describe one’s own state of poverty inadequately. it is even
common for representatives of families that cannot fulfill their minimal basic needs to
evaluate their situation as “middle” or “normal.” At first glance, this seemingly innocent
occurrence has a very negative impact on the development of the policies of poverty.
People who are truly poor but describe their situation as “middle” or “normal,” are not
judgmental or needy enough towards the government and display especially passive
and accommodating behavior. this results in government policies being aimed less
at serving the interests of the poor classes and serving the rich more.

the “being poor is shameful” discourse, as a rule, is led by the discourse that being
rich is something to emulate. the poor are lazy, the rich – hard-working. the poor are
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ungifted, the rich - gifted. the poor are stupid, the rich – smart. the list goes on. it is
typical that these expressions are widespread not only amongst the rich but also the
poor. Another one of the peculiarities of this discourse was that it justifies getting rich
by any means necessary, including exploiting the poor, making them poorer, corrup-
tion and abuse, and other roundabout and illegal paths. it is typical that this discourse
was very widespread especially before the Velvet revolution, when the political elites
were the people who practiced and spread it themselves. the current elites obviously
condemn the previously widespread practices and discourses of becoming right
through roundabout means. however, this condemnation has not been accepted in
all the layers of society. in many parts of society, justifying getting rich through any
means necessary, calling it a gift, and making it worthy of respect has taken root. in
this case, it results in the needy and poor classes reproduce the discourses regarding
enriching oneself at the expense of the poor, subordinating the public interest in wel-
fare, and the normalization of poverty by the well-off classes. it results in a significant
part of the poor, by imitating the discourses normalizing poverty, characterizing their
own state as “middle” or “normal,” and avoiding considering themselves poor, justify
the illegal enrichment of the rich, the practices that keep them in continuous poverty,
and the discourses that birthed those practices.

Another widespread discourse on the issue of poverty which is strongly interrelated
to those noted above, is regarding the thought that the poor are themselves to blame
for their poverty. incidentally, this discourse was widespread prior to and following the
Velvet revolution. the research materials allow us to state that often in most poor
families, issues connected to that way of thinking are truly apparent, compelling them
to short-term thinking, and to feel uncertain about the future, a lack of initiative, a
propensity to receive help from others. it is difficult to argue against these. however,
that is not a satisfactory reason to blame the poor for their own poverty. the fact is
that people have become poor principally as a result of the policies of a government
that defends the interests of the rich and big business. Being in a state of long-term
poverty has caused many people in the lower classes to have false perceptions of
reality, a decline in the level of knowledge and information, the inability to make their
own goals, the narrowing of their demands, and finally, the incapability of overcoming
their own poverty.

it is important to turn attention to the issue of placing blame on the poor for their
poverty, since it can help support change in the policies of poverty. if the poor are
considered responsible, then the main emphases of policies will as usual be placed
mainly on the policies of social support. however, if the government is perceived as
being the main body responsible for overcoming poverty, rather than the poor them-
selves, then in that case there is a possibility that the government will change its poli-
cies to the benefit of the interests of the needy and poor classes. that can even cause
a radical shift in the strategy of overcoming poverty and enlarge the level of the re-
flection of the ideas of justice and equality in social policy. 

Another discourse influencing policies aimed at overcoming poverty is the one re-
garding inequality as natural. the discourse regarding inequality in Armenia was
formed and spread during the first few years of independence. it was formed as a
discourse of power, in order to affirm the polarization of assets that was being formed
between those parts of society that stood close to political power and those who were
distanced from it. From the beginning, it was very alien to our post-soviet society, but
over the course of time, it deepened until it became an everyday thing. the peculiarity
of this discourse is also the fact that being considered a natural thing, it normalizes
the polarization between those layers of society that have different capabilities in terms
of assets and dulls the watchfulness and demand of society’s poor classes. By con-
sidering discrimination and unequal attitudes towards them natural, these classes be-
come more tolerant of their unequal situation.
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summarizing this article, it is possible to say that the discourses regarding poverty
and inequality that are widespread in society support their normalization, increasing
the level of tolerance of the poor and needy classes toward “rich-minded” government
policies. As for the year following the Velvet revolution, there is still no government-
targeted policy for both changes in discourse and political practices. the discourse
regarding blaming the poor for their poverty has been noticed several times by the
new government. the government’s policies have similarly been more inclined to
serve business interests, rather than social ones. the most important positive change
is that the current government condemns getting rich by any means necessary and
the normalizing discourse surrounding that, which has been stated many times by
the Prime minister and other government representatives. this gives us hope that the
processes of enrichment can be moved from the shadows to the legitimate playing
field. Because of that, it will then be possible to supervise the government’s “rich-
minded” policies, which can also enlarge civil society’s pressure on government poli-
cies to make them have a more social nature.
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354

hAmAZAsP 
dAnieLYAn

the estABLishment oF A
PArtY sYstem in ArmeniA:
shALL we trY AGAin?



t goes without saying that the consolidation of democracy in any country simply can-
not take place without the establishment of a competitive multi-party system. i am not
only speaking about the kind of system, which exists within traditional democracies
today where it is typical to have continuous competition between two or more parties
coming to power in shifts after each election. such a situation is a rare phenomenon
in new democracies (meaning southern, Central, and western europe), where the list
and number of political parties is less stable. Yet electoral competition based on some
rules of the game continues to exist and it is precisely as a result of this competition
that change of power takes place. 

however, there has never been a change of power in Armenia as a result of electoral
competition among political parties. As such, the history that Armenia has lived
through in the past three decades also speaks to the institutionalization of the party
system as well as to how its objective ultimately failed. At the beginning of this story,
toward the end of the 1980s and the beginning of the 1990s, when Armenia’s first lib-
eralization took place and the opportunity for transitioning from a single party system
to a multi-party system was created, there were particular political circles that ques-
tioned the need for political parties based on concerns they had from the previous
communist (single-party) system. Among certain social circles, such attitudes, driven
by similar communist totalitarian experiences, were even stronger. in several cases,
the disposition to not harm “national unity” existed on a rather similar totalitarian basis.

Fortunately, the multi-party system not only found a home within the Constitution, but
it also became a reality thanks to newly created political parties as well as for so-
called traditional parties, which had (re)started their activities in Armenia. nevertheless,
existence of more than one party are still not enough for the sufficient institutionaliza-
tion of a competitive multi-party system as well as for political parties to carry out their
main functions within the political system. those functions are quite clear and are
even reflected in textbooks – to bring to light, aggregate, and combine the interests
of various societal groups, as well as the dialogue surrounding their and others’ in-
terests in order to shape public policy.

the importance of a competitive and actual multi-party system has also been ac-
knowledged in political circles given that concern over the establishment of the polit-
ical system has been at the center of political discourse for at least the last two
decades. it has been given significance both by the authorities and opposition. A
number of formal provisions were adopted and amended during this period. Looking
at the different ways in which the nature of political parties have been influenced in
the past, perhaps the most important way still is the gradual, and in some cases the
slowed down, yet ultimately completed transition from a 100 percent majority system
in 1990 to a 100 percent proportional electoral system. the clause regarding the for-
mation of parliament through the principle of proportionality was embedded in the
constitution changes of 2015 and implemented during the 2017 elections, which my-
self and many others are convinced took place through the manipulation of the pro-
portionality principle. the constitutional changes of 2015, which increased the role of
the legislative body, political parties, and factions, essentially limited the participation
of non-partisan candidates not only in nationwide elections, but also in the local self-
governing bodies of the three largest communities. 

however, the consensus among political circles about the importance of the increas-
ing role of political parties in political circles, their institutionalization, as well as intro-
duction of some formal institutions have not managed to raise the level of public trust
toward political parties. For decades now, public opinion polls have continued to show
that the level of trust toward political parties is extremely low. to be fair, let me add
that this lack of trust has a systemic character and it operates almost proportionally
with regards to lack of trust toward other political institutions. 
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returning to the topic at hand, let me present the detailed facts of the claim that for
the most part none of the governmental changes that took place in the last three
decades have been conditioned by electoral competition among political parties. we
can call the 1990 parliamentary elections the founding elections of the republic of
Armenia. As a result of these elections, the Communist Party relinquished its dominant
position and ultimately gave up its power. Yet this did not take place under conditions
of competition among political parties, but rather competition between a single polit-
ical party (Communist party) from the one hand and individuals representing more or
less united social movement (Pan Armenian national movement). By the way, these
were the only elections conducted exclusively through a majoritarian electoral system.
the creation and establishment of the new ruling party, or rather, political parties, took
place in the first half of the 1990’s after the elections. 

the second stage of transferring of power, which took place at the end of the year
1997 and the beginning of 1998, was connected to the political disagreements among
the leaders of the same social movement already institutionalized and turned into rul-
ing political party. this was further expressed through the schism within the parlia-
mentary majority consisting of a coalition created by the political parties. 

the following decade was a period of rule by the non-party member president who
considered himself above political parties. during this period the president’s strong-
hold in parliament consisted of more than one political party and in some cases indi-
vidual mPs, too. the list of the political parties supporting the president (consisting of
various combinations of the following parties: the Armenian republican Party, the Ar-
menian revolutionary Federation, rule of Law party, the United Labor Party and the
Prosperous Armenia Party), the spectrum of the ideological basis (from the national-
istic to the liberal and in separate cases also simultaneously the communists and
large-scale capitalists), the methods of collaboration among these (from coming to
agreements around separate laws and issues to formal long-term collaboration
through coalitions) had continuously changed. Yet one feature had remained stable:
the president has managed to enjoy sufficient support in parliament. this feature is
important to keep in mind when i will discuss the demand for the majority, which found
a basis in the 2015 constitution. 

despite having a non-partisan president, the decade of his rule and especially its sec-
ond half (starting from 2003) was marked by certain consolidation process of political
parties or rather, ruling political parties. here, on the one hand, the space for influential
politicians who were not members of political parties was shrunken (including through
formal regulations), and on the other hand, belonging to a political party became an
informal precondition for political activities and especially for being part of the cabinet.
As a result, new political parties were created. some of these parties were created to
push forward the political ambitions of mighty individuals (Prosperous Armenia, 2004).
others, already existing parties enlarged their ranks through incorporating already
mentioned individuals (the republican Party in particular implemented this through a
number of phases in 2007, 2008, and 2016). in addition, large ruling political parties
increased their presence in the regions and created a rather intricately organized hi-
erarchical party network (especially the republican Party) often relying on distribution
of privileges conditioned by their access to state resources as a ruling political party. 

i would like to emphasize that my observation is about only political parties, which
were part of the government. whereas the dozens of opposition parties that were
elected into the parliament during the entire time of Armenia’s existence had only one
thing in common – none of them managed to remain in Parliament for more than one
or two electoral cycles (for example the national democratic Union, republic Party,
heritage Party, and others). As such, this observation proves true also for those po-
litical parties (Communist Party, the Pan-Armenian national movement, orinats Yerkir),
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which relinquished their positions in government. in the following elections after these
political parties had become the opposition, they had only a marginal representation
in parliament, while after another electoral cycle they ceased to play a political role
even outside of parliament. 

returning to the question regarding the transfer of power – the third and most recent
phase (so recent that it is difficult to fully evaluate its influence) took place between
April and may of 2018 when the political party which had secured its dominant position
through all kinds of formal and informal institutions and was in rule for approximately
two decades and single dominant actor for the last decade (in other words, it was
the majority in parliament and considered to be over and above electoral competition)
was forced to give up the cabinet and after short period of time ceased to be the ma-
jority in the legislature despite the formal guarantee it had created for itself in order to
maintain the majority based on constitutional requirement. this time again the transfer
of power took place not through elections but under pressure from a mass social
movement.

Civil Contract, the political unit that had assumed power, is a political party that has
limited representation in the legislative branch and only managed to have a presence
there by forming a political alliance with two other political parties. despite the fact
that Civil Contract has only a history of three years, it had from its inception undertaken
the goal of being prepared for assuming power and was endlessly working toward
that goal (remember the “institutional opposition”, the “shadow state” and other the-
ses that were circulated by Civil Contract). however, the party was not so prepared to
assume power, whether with regards to its cadre base or the infrastructure of the party,
including parliamentary representation and perhaps also with regards to its programs.
the leaders of Civil Contract have to be able to quickly transform the political party in
parallel to their role of ruling the country.

the main purpose of the presented historical survey was to demonstrate the extent
to which the party system in Armenia has failed to become established, as well as
the difficulty with which political parties accomplish their objectives. A series of rather
important questions for discussion remain outside the scope of this article, among
which are the internal democracy of political parties or the gaps between the electoral
behavior of voters and their ideological references, gaps in announced ideologies of
political parties their behavior while designing policies and etc. i will also not take time
here to discuss particular cases and outliers (for example, the Armenian revolutionary
Federation). Furthermore, this article is also outside the scopes of a detailed discus-
sion on non-formal practices given that these are not yet well researched and docu-
mented phenomena. 

rULes oF the FormAL GAme And ProBLems 

in this secton of the report will be dedicated to discussion and analysis of existing
formal rules and regulations and discussions of some possible solutions, since after
may 2018 there is a window of opportunity to attempt to establish new party system
with better qualities. 

the creation of the dominant party system, which took place particularly within the
last decade, was realized not only through informal mechanisms (for example, abus-
ing state resources for the benefit of the party), but also through formal regulations.
the electoral code adopted in 2016 and especially prior to that 2015 amendments to
the constitution were full of such kinds of regulations.

From the point of creating inclusive political institutions and ensuring the spirit and
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logic of proportional electoral system, the constitutional requirement of “stable ma-
jority” in the parliament (Article 89 3rd section of the Constitution) and based on that
requirement the regulations in the electoral code (Armenian electoral Code, Article
96) are problematic. through these regulations basically it becomes easier for a single
political force to receive 54 percent of the mandates in parliament. so, what are the
mechanisms through which it was attempted to achieve this result: to ensure that
“winner takes all” under a system of a proportional electorate? Let us recall the fact
that no political party has managed to secure the majority vote during proportional
elections in the history of the Armenian republic, including during the controversial
April 2017 election, when the republican Party received the largest proportion of votes
ever (approximately 49 percent).

And so under such circumstance, the electoral code envisages that if none of the par-
ties secure 54 percent of seats in parliament, then the party that receives the majority
out of the total amount of mandates through the so-called “bonus system” receives
as many additional seat as necessary so that it can secure 54 percent. in case no
political party is able to receive the majority of the total amount of mandates, then a
period of six days is given to the parties in parliament to form a coalition. the bonus
system is also applied in cases where a coalition with a clear majority is formed and
in this case again law mandates additional seats to ensure 54 percent of seats. in
case a coalition is not created, the second round of election is held between the two
parties with the most votes. 

this artificial arrangement of securing a single party’s stable majority neutralizes the
necessity of taking into account and collaborating with other political parties, a key
feature of the proportional electoral system and the consensual politics associated
with such system. the current electoral code, however, regulation is closer in its phi-
losophy to a majoritarian system with its “winner takes all” approach. the needs of
having stable majority has been much discussed during the constitutional amend-
ments phase, and its initiators argue that this is a guarantee for avoiding a crisis in
governance, referencing to the example of italy where the governments were not very
stable. Although italy is a textbook case in terms of the instability of the executive
body, this system was not introduced there as a result of being considered mostly
unconstitutional in the constitutional court and for not being accepted in the referen-
dum. returning to the case of Armenia, let us state the fact that the years of 1990-91,
1997, 2003-2004 and perhaps even the may-June developments of 2018 demon-
strated that even when the executive power did not have a formal majority in Parlia-
ment it still managed to impose its politics, in some cases by making certain
compromises. 

the good news with the constitutional clause requiring a stable majority (no longer
ensure at this time already), is that it can be altered through a broad political consen-
sus even before the new elections are arranged. this clause is not in the list of articles
that can be changed exclusively through referendum, (Article 202 of the Constitution).
Consequently, it is possible to change through 2/3 votes in Parliament. 

in the meantime, let me note that the aforementioned criticized “bonus” regulation is
also envisaged for the community council elections of three of the largest cities in Ar-
menia, which can also be subject to review in the amendments of the electoral Code,
especially given that in the case of community council elections, bonuses can be
given even to the political units (parties or blocks) that have received 40 percent of
the vote. the expediency of envisaging elections in local self-governing bodies ex-
clusively for political parties should also be a subject of discussion. 

the second clause, which is problematic and thereby in need of changing, is the so
called “rating” electoral system (Article 95 of the electoral Code), which has two points
worth discussing. Firstly, the rules of the game are envisaged such that they dispro-
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portionately benefit political parties with more resources to end up in Parliament. the
main cause of this is primarily the promotion of competition between representatives
of the same political party- up to six candidates are competing against each other in
each of the 13 districts. the incentives for fighting for each vote and gathering the
maximum votes are much bigger under these conditions than during the previous
majoritarian electoral system where, as a rule, a single main candidate from the dom-
inant political party would be nominated in each of the 41 districts. For the latter to be
elected, it would be enough just to secure more votes in comparison to the competi-
tors, but there would often not even be any real competitors. 

the next problematic factor of the “rating” electoral system is that as a result of intra-
party competition, each vote received in favor of the rated candidate is automatically
counted as an additional vote in favor of the given political party. in essence, this dou-
bles the number of registered votes counted in favor of said party. taking the practice
of 2017 into account, we can say that a broad mass of registered voters gave their
political vote to an individual candidate and not to the political program or party list
behind which preferred candidate, often without even realizing that the vote given to
the nominated candidate of his or her election area is what will eventually determine
the question of Armenia’s top executive official. 

the abovementioned picture demonstrates that the “rating” system essentially en-
sures the dominant position of the political parties with the advantage of financial,
human, and administrative leverage and limits the opportunities of political parties
with less resources. the obscurity of the electoral system and failure to adequately
present its essence to citizens is also not conducive to the establishment of an inclu-
sive political system.

the first part of Article 97 in the electoral Code is also problematic in that it limits the
number of political units (parties or blocks) that end up in parliament that can form a
coalition. i believe that this unusual limitation, which does not exist in any other country,
was included in the electoral Code for the existing political/party advantage during
the parliamentary elections of 2017. exactly one year later, it is obvious that this limi-
tation is an essential superficial obstacle to constituting a wide or nationally agreed
coalition and government. Under these limitations, there is no possibility of securing
a broad coalition representing significant number of political units in order to over-
come even the current crisis or any future crises, whether internal or external. 

it is obvious that the limitation on the number of coalition members clearly goes
against the logic of the proportionality principle and essentially limits inclusive political
processes. the proportional electoral system simply demands that the powers in par-
liament, which proportionally represent various sectors of society, come to an agree-
ment amongst themselves even if they are large in number.

Besides the electoral Code, another significant clause that is regulated by the law on
political parties is regarding the financing of parties and campaigns, which is equally
subject to revision. 

with regards to the first, i must state the fact that there are no political parties that are
capable of collecting enough funds for regular activities from small size donations
from large numbers of supporters (e.g. massive political parties based on member-
ship fees) . As a consequence of this, any political party with an inclination to register
a serious electoral result made use of either state resources through illegal or semi-
legal means or leaned on the resources of individuals who owned considerable cap-
ital. with regards to this, i believe that the funding arrangement of parties must be
altered by raising the financing proportion of parties through public means, especially
encouraging political parties with parliamentary representation and parties with such
potential. 
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the latter, campaign funding, requires the strengthening and especially the proper
implementation of legal regulations that already exist around the financing of cam-
paigns. For example, during the latest parliamentary elections campaign of 2017, dis-
turbing facts that were published but not proper investigation followed by respective
state bodies. some of these facts could be considered enough basis for withdrawing
registrations of up the two political parties that received the most of the votes.

in conclusion, let me note that a chunk of the regulations in the electoral Code (stable
majority in the legislative body, allocation of so-called bonus seats, limitation of the
number of parties that have the possibility for creating a coalition) were specifically
created in order to secure the dominance of a single political party. this combination
of regulations, which can only be found in Armenia and which were made to serve
narrow political-partisan goals, ultimately secured the dominant party’s sufficient pres-
ence in parliament in 2017. however, this took place by taking for granted the basic
rules of representational democracy. these superficial regulations did not create op-
portunities for properly representing society’s diverse voices in legislative bodies that
in turn fostered the emergence of the political crisis. moreover, this lack of represen-
tation can even be considered as the cause of that crisis. the “Velvet revolution”
came to prove the existing schism. in my opinion, this same revolution serves as an
exclusive opportunity to change the existing formal rules of the game in such a way
that the creation of a competitive multi-party system can become real, including
through providing equal conditions, and in some cases even supportive conditions
for medium and small political parties through an actual proportional electoral system
and rules of the game that will encourage collaboration amongst political parties in
the legislature. 
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n recent decades, access to education has improved significantly worldwide. knowl-
edge has become more accessible due to technological developments. the expec-
tations of education have increased as well. however, the state of public education in
Armenia is unsatisfactory, although reforms have been carried out in public education
sector for more than twenty years.

today, there is an existential crisis of education in Armenia. education has been de-
valued. the role of education is not clear in these new realities. A loss of meaning
leads to reduced desire for learning. if the desire to learn diminishes, education can
change only through reassessment. 

in the current situation, it is important to understand what education is and what chal-
lenges it faces. karl marx once said, “Philosophers have hitherto only interpreted the
world in various ways; the point is to change it.” the slovenian philosopher of our
time, slavoj Žižek, reformulates marx’s statement, stating, “everyone talks about
changing the world, but the point is to understand it.” indeed, there is a lot of talking
about changing education, but much less attention is paid to understanding its prob-
lems. 

there are so many changes in the education sector that many people simply do not
manage to comprehend whether there is a need for it. instead, important issues such
as preparing for changes and acquiring thorough knowledge about them are left out.

Below we will refer to a number of changes made in the field of public education in
Armenia.

the trAnsition towArd new PUBLiC mAnAGement

in the first years of independence, it was clear that Armenia was transitioning to a
capitalist system. during those years, a model of governance commonly known as
new Public management was widespread in the western world. in a number of west-
ern countries this approach became very popular in educational systems. “the ide-
ology of nPm originated in england during the administration of Prime minister
margaret thatcher in the 1980s. with the collapse of the soviet Union and the end of
the Cold war, it appeared to many that collectivist solutions to social problems had
been proven ineffective.”1 with the efforts of various scholars, in particular John Chubb
and terry moe, the model of new Public management was also introduced into the
field of education. this model introduced private management approaches into the
state system, decentralization in education system management, and implementation
of a funding system based on the number of schoolchildren. the experiences of Chile,
sweden, and england showed that the educational systems that adopted this model
of management did not succeed.

An imPort oF reForms

the other problem is that in the years of independence, we have primarily imported
reforms and did nothing to create our own educational model. Years ago, when peo-
ple started to speak about the Finnish educational system, Finnish experts in educa-
tion advised not to borrow the experience of others. since we imported the reforms,
there is a dual operating system in Armenia’s education system. one of the systems
is based on an overt educational plan, according to which the Armenian education
system is governed by democratic approaches and encourages the development of
independent, critical thinking. there is also a covert operational system, the principles
of which are not mentioned in any document, yet this system is much more influential.
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For example, in an overt operating system it is assumed that the heads of schools,
universities and other educational institutions should be selected by boards of
trustees. however, with the covert operating system, who will be “elected” to the lead-
ing position is already decided in advance. or, when we overtly say that we need to
develop critical thinking, but covertly teach one-sided thinking.

PredominAnCe oF sitUAtionAL thinkinG

situational thinking has been predominant in the education sector. however, for a
transitional country, it is important to have a future oriented, strategic way of thinking
and modus operandi. one of the major problems of our education system is that not
a single strategic document has been adopted in the field of education in recent years.
only current government programs and various documents of little importance have
been accepted. no document of systemic significance was adopted. nineteen years
ago, the ministry of education and science of Armenia decided to adopt a state Pro-
gram of education development. For nine years out of nineteen this program did not
exist in Armenia, which is a violation of the law. the first program was implemented
from 2001-2005. then, for six years, the ministry was unable to bring the project to
the approval stage. the second program was implemented from 2011-2015. From
2015 to the present, the third program has not been adopted. strategic documents,
based on the principles of high participation and inclusion, are absolutely necessary
for a country like Armenia. Uncertainty prevails in Armenia in contrast to developed
countries, which are mostly determined when it comes to their educational vision. the
reforms that have been implemented in Armenia over the years have been fragmen-
tary and have not been the result of in-depth discussions and serious preparatory
work, but rather that of ministers’ desires or the duplication of another country’s ex-
perience.

the PredominAnCe oF short-term thinkinG

the education sector was dominated by approaches that leaned on short-term think-
ing. For example, there was the widespread “republicanization”2 of schools and their
involvement in the process of political elections. this had a negative impact on the
public perception of teachers and principals. the previous regime of Armenia was
multifaceted. the team included both intellectuals and people with low education-
“local authority figures.” the authorities implemented both hard and soft fraud mech-
anisms. Considering the context that parents are somewhat dependent upon teachers
and principals, the education system got involved in the process of elections and the
involvement of political parties. Another problem caused by short-term thinking was
the use of the education system in mitigating social issues. taking into account the
fact that there was high unemployment in Armenia, the education system became a
weak link for unfair job appointments, which negatively affected the level of compe-
tence in the system.

edUCAtionAL ChAnGes As A sPrint

the process of reforming education was seen as a sprint: “writing educational de-
velopment program in three months”, “developing a vision in one month”, “achieving
a qualitatively different education system in five years.” it is impossible to achieve suc-
cess in the education sector with such an approach. in fact, education is a marathon.
when approaching it as a sprint, everything remains on a surface level. People do
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not manage to understand in time, and they do not become the ones who bear and
implement changes. obviously, the ministry of education and science cannot control
about thirty-seven thousand teachers on a daily basis. the only solution is to make
these people the providers of changes. however, in the sprint approach, people do
not even manage to understand the reason for this or that reform.

the meChAnistiC nAtUre oF ChAnGes

the process of education management has viewed the system as a mechanistic one
that operates with linear logic. For example, it was assumed that as a result of intro-
ducing a separate high school system, students would no longer use tutoring serv-
ices. experts thought that if there was eight hours of mathematics in a week, the
student would be satisfied with the knowledge received at school. But the problem is
that the reason for using tutoring services was not just a lack of class hours. however,
there are many other factors. For example, a tutor is more demanding and consistent,
takes into consideration a student’s individual pace of learning and is result oriented. 

the other manifestation of the mechanistic approach is that we started to develop the
system primarily by drafting documents. drafted documents then were discussed
and approved. then these documents were sent to be applied in schools. it was as-
sumed that people would read the documents and become inspired and motivated
to change their actions. But education is not mechanistic in its nature. therefore, linear
logic does not work here. in the education sector, the unplanned consequences can
often exceed the planned ones. here is a famous comedic anecdote. when the British
conquered india, there were many snakes in one of the regions. to reduce the number
of snakes, British people decided to pay the locals five dollars for each killed snake.
Five years later, it turned out that the number of snakes increased in the area as the
indians decided to breed snakes in order to insure their income.

redUCtionism in edUCAtion

the reductive approach to education has spread since it was decided to teach con-
tent that is easy to evaluate. the content of education was limited (this is exactly the
meaning of reductionism) to the content that was being tested. As a result, many im-
portant things that cannot be measured were currently excluded from the curriculum.
in exams, we do not value important knowledge, but rather that which is easy to grade.

educational reductionism also leads to the ranking of school subjects, with the result
that some subjects are treated as primary, others as secondary. For example, the Ar-
menian language, Armenian history, and mathematics are considered to be primary
subjects. social science, art, and literature are secondary.

the sUPerFiCiAL PerCePtion oF edUCAtion

superficial, sometimes unprofessional approaches have been a great hindrance to
education reform. Unlike in medicine and law, where the workers are mostly people
with professional education, a wide range of people is engaged in educational issues
in Armenia. For example, some workers in the education sector are people who have
never taught or had unsuccessful teaching experience. if a person has graduated
from school and university, has school-age children and uses such fashionable words
as ‘quality of education,’ ‘end-result,’ ‘outcome accountability,’ or ‘democracy,’ then
it is believed that this person can tackle the issues of education. that leads to the fact
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that educational issues are perceived and discussed at superficial levels. often, the
educational experience of the neighbors’ or their own child is generalized and seen
as a systemic problem. meanwhile, the education sector requires serious professional
training and interdisciplinary knowledge, as there are ideological, cultural, economic,
legal, psychological and social nuances in education. it is impossible to solve edu-
cational problems without understanding the latter. moreover, the crisis of education
in the world has deepened so much that superficial solutions are not taken seriously. 

edUCAtion is A ComPLex, resPonsiVe sYstem

when developing policy, education is often viewed as a static system. meanwhile,
education is called a complex responsive system. it is a system with a complex web
of relationships. second, in the field of education, we do not deal with inanimate ob-
jects, but with people who have the ability to respond. when one wants to change
something in public life, people respond by agreeing or disagreeing. it can be both
explicit and implicit. Unfortunately, these reactions in Armenia are rarely explicit and
public. the reaction of most people in Armenia are usually concealed. this leaves a
false impression on reformers, who think that everything is fine and people accept
changes. in this sense, covert resistance is a serious obstacle to educational reform.
we often think that educational reform is something that you “spray and pray.” mean-
while, daily work is necessary to ensure the success of reforms.

therefore, while implementing educational reforms, we should think much longer and
harder. the ready answers or importation of other countries’ experiences is not
enough. According to the 20th century philosopher hannah Arendt, “A crisis becomes
a disaster only when we respond to it with preformed judgments, that is, with preju-
dices. such an attitude not only sharpens the crisis but makes us forfeit the experience
of reality and the opportunity for reflection it provides.”3



1  Dennis Shirley, The New Imperatives of Educational Change: Achievement with Integrity
(New York: Routledge, 2016), 32.

2  Editor’s Note: The author is referring to the politicization of schools by the Republican Party
of Armenia.

3  Ханнна Арендт, Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической
мысли (Москва: Института Гайдара, 2014), 261.   
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he key issues regarding the quality and competitiveness within third cycle/degree pro-
fessionalized higher education must be viewed from the perspective of those benefi-
ciaries who demonstrate a demand with regards to the outcomes of doctoral studies
(considered as “postgraduate studies” in Armenia until today). it is more sensible to
discuss the assurance of quality in doctoral studies from the perspective of those who
consume the final results of scholarly research, who can be either directly or even in-
directly considered beneficiaries. A significant final result at the end of doctoral studies
is the formation of intellectual capital. A graduate of this phase of education clearly
stands out through the ability to present innovative solutions, through the capacity for
proposing novelties ensuring academic progress, through the ability to contribute
with new ideas for scholarly research.

typically, a graduate of doctoral studies with such abilities demands a high salary in
the job market. however, if the graduate of doctoral studies fosters the formation of
scientific innovations, then the scope of those who benefit from doctoral studies ex-
pands to include not only individual researchers, but also universities, employers in
the economic sphere, and the state, all of which ultimately direct the outcomes arising
from doctoral studies toward the socio-economical progress of the country. in our
context, the outcomes of postgraduate studies mainly support the formation of intel-
lectual capital, which is reflected in dissertation defenses and the awarding of aca-
demic degrees to graduates. in fact, the passive state of the academic market in the
country does not really create favorable conditions for contributing toward scientific
innovations, often breaking the connection of “novelty - scientific and practical con-
tribution - socio-economic progress” (Figure 1)

Figure 1. key components of competitive doctoral studies1

Given that postgraduate studies in the republic of Armenia currently mainly target
the formation of intellectual capital, motivational leverage is characterized for the most
part by private interest and research is organized through the tuition fees of the ap-
plicant/graduate student. here, the state, presenting itself as a beneficiary, attempts
to secure the reproduction of intellectual capital in the country by allocating state-sup-
port in small quantities for postgraduate studies. 

in fact, postgraduate studies are addressed more toward the individual’s career ad-
vancement in our country. Consequently, we continue to make the first salzburgian
principle2 even more applicable, according to which “the main component of research
training is the improvement of knowledge, which will increasingly satisfy the demands
of the job market.” in this case, the indicators of quality assurance for acceptance
into and graduating from doctoral studies are a bit different, since the “admissions-
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research-outcome” chain is mostly intended for the endowment of academic degrees. 

however, it is in the case where doctoral studies are mostly addressed toward the
country’s socio-economic progress when the application of the other salzburgian
principles – in parallel to the activation of the academic market - become urgent. this
is due to the fact that the “admissions-research-outcome” chain demands different
qualities. 

one of the priorities for the selection of doctoral students particularly regards the ca-
pacities of the applicants not only in being innovative, but also in their practical aca-
demic contribution toward innovation. in this case, the motivational scope of
admissions expands, encompassing not only the interest of the applicant but also
the interests of directors of academic programs and clients of academic programs. 

obviously, where there is an active market for knowledge, the financing structure of
doctoral studies also changes, where grants/scholarhips from different scientific foun-
dations, agreements made among different business circles and others have a unique
role to play (figure 1). in this case, the qualitative demands placed upon the final re-
sults of doctoral studies also change, when the innovations of research attain an ac-
ademic practical contribution and the intellectual capital that takes shape is used to
formulate a culture of more efficient quality by encompassing a wide range of bene-
ficiaries.

the international and national experience with regards to the process of ensuring
quality within the sphere of higher education proves that what is considered priority
is no longer regarding the problem of control and even management of quality, but
rather the formation of a culture of quality around the provision of educational services.
the assurance of quality in scientific research training cannot be implemented effi-
ciently under conditions of a closed system, encompassing only the potential of uni-
versity staff. 

it is not only the providers of educational services (universities) that have a stake in
the assurance of educational quality within doctorate studies, but also those who take
advantage of those services, including academic research institutions, employers, as
well as the state. As such, the securing of quality eventually surpasses the functions
of overseeing and management and enters a sphere where a platform for a culture of
assuring the quality of academic research training services prevails. the culture of
assuring the quality of academic educational services is formed through the following
incentives and directions: -> influence from “above” on quality assurance where the
quality of educational services are overseen and evaluated by state authorized bodies;
-> influence from “below” on quality assurance where the quality of educational serv-
ices are managed through the capacity existing within the university by involving doc-
toral students, professors, and the administration; -> “approximal” influence over
quality assurance where employers, civil society organizations and even sister uni-
versities with an interest in the quality of academic services are the ones who analyze
the results of the educational services provided. 

the environment for the formation of a culture of quality education is presented in Fig-
ure 2 (the surface of the circle) and fostered through incentives coming from different
directions. the influence from “above” toward the assurance of quality is realized by
state-authorized agencies,which use established functions to evaluate the potential
for the university’s activities in securing the necessary quality (building conditions, li-
braries, laboratories, educational standards, presence of curriculi, professors and lec-
turers, etc.). the state has a stake in securing a decent quality of educational service
provision since this fosters the formation of intellectual capital and growing socio-
economic standards within society. Consequently, the state even organizes the mon-
itoring of the quality of lectures taking shape in universities. 
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Figure2: mechanisms of the system for the formation of a culture of quality in the study and
research of doctoral studies

however, the culture of quality in education will not reach its full potential if only state
means are applied for quality control and management. A number of documents ap-
proved in the last several years as part of the Bologna Process have time and time
again emphasized the priority of influences from “below” with regards to the quality
assurance of education. As such, universities should initiate their own process of pay-
ing critical attention to the self-assessment of the quality of academic services pro-
vided, involving young researchers, chairs and administrative capacities.

Lastly, “approximal” factors influencing quality assurance, which are one of the indirect
elements in the formation of a culture of quality, critically foster increases in educa-
tional service provision levels. doctoral studies derive approximal factors from em-
ployees, who provide extensive means for “poor quality” graduated professionals to
be trained as young researchers and develop as specialists, to go through a working
trial period, and to take part in educational workshops. the activation of young re-
searchers’ and professors’ mobility, transdisciplinary research activities, unified edu-
cational programs, and the provision of joint graduate diplomas capture the interest
of adjacent universities with regards to the quality of preparation received by special-
ists of particular professions. it is not by accident that a network of universities from
various regions is being formed and undergoing an extensive development phase,
particularly in western europe, the goal of which for the most part is to efficiently or-
ganize the process of joint education. however, it cannot become realized without
the existence of mutual trust with regards to the quality of education. therefore, the
need arises for implementing a jointly manifested approach toward quality standards,
in addition to the monitoring of each other’s closely linked professional programs in
universities that function within joint spaces of education. Under such conditions, mu-
tual trust is increased with regards to quality on the one hand and, on the other hand,
the culture of quality assurance “imported from outside” into the university becomes
strengthened. Civil society organizations, foundations that fund research projects,
alumni associations, and others have no less of an effect on the formation of a culture
of quality with regards to educational services. By securing feedback with universities,
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these institutions assume the role of “information bridge” in the “university-alumni-job
market-society” chain, through which the key issues regarding the improvement of
the quality of scientific research training services becomes a topic of discussion. 

hereby, the formation of a culture of quality in the field of doctoral studies, which is
considered to be rather modern within the Bologna Process and which functions to
satisfy the goals of beneficiaries dealing with educational services, solves critical is-
sues. First of all, in the case of having a culture of securing quality education, a merg-
ing of beneficiaries that deal with academic services takes place, regardless of
whether they are directly (doctoral students, employees, universities, the state) or in-
directly implicated. through this process, quality control is strengthened, providing
opportunities for presenting demands toward academic research activities in a timely
and meaningful manner. in addition to this, conditions are created for the expansion
of the joint academic space and for the development of deeper processes in that di-
rection, given that university commitment increases not only toward state-authorized
supervising bodies, but also toward partner universities, nGo’s, international training
institutions, and foundations, which have become involved in the process of academic
mutual recognition with the condition of having a culture of quality. Lastly, upon es-
tablishing a culture of quality, the Bologna Process’s principles of mutual trust, pub-
licity,and transparency of information become secured, which ultimately uncover
weaknesses in educational services and in this way foster quality assurance. 

the academic directorate has a major role to play in the process of the quality assur-
ance of doctoral studies, which operates through multifunctional principles in different
countries. in Armenia, this institution has been entirely inherited from the soviet edu-
cational system and, in our opinion, having not been subject to change since the
years of independence, does not fully foster the development of postgraduate studies
in the country. the initiative for appointing academic advisors in our country continues
to take place through the support of university chairs,where the candidates’ manage-
ment experience, reputation, academic degree, and merit are for the most part the
qualities taken into consideration. As it turns out, the advisor assigned to the post-
graduate student often does not fully comprehend the demand for the expectations
of scientific innovation and novelty, does not have intimate knowledge of the research
topic, is not specializing in the research of the given field, and has superficial notions
with regards to the solution of the proposed key issues. As a result, there are many
cases where the postgraduate student does not receive adequate and quality advis-
ing from their advisor on the path to accomplishing the outcomes of their research.
Consequently, the student has a number of failures during the dissertation defense
phase. 

in addition to this, the dissertation advisor’s scope of work, responsibilities and rights
are not yet regulated in our context and this leads to directors regarded as heads of
postgraduate studies not having ownership over the responsibility and commitments
assigned to them in cases of possible failure where graduate students are concerned. 

table 1: how do you evaluate your dissertation advisor’s support while implementing your re-
search (by percentage)3
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there have not yet been social surveys carried out among postgraduate students in
Armenia in terms of learning about satisfaction with regards to the institution of aca-
demic advising and, as a result, it is not possible to evaluatean academic advisor’s
work from the perspective of young researchers. however, this practice is already
present in western european countries. 

As can be seen by the surveys carried out with doctoral students, it is not always the
case that young researchers are satisfied with the support given by academic advisors 
(table 1). this is also often the situation in cases where issues regarding managment
and evaluations are regulated and based on agreements outlining common committ-
ments signed between doctoral advisors and the institution.in particular, where there
is more than one advisorin western european countries, special attention is paid to
the sustained development of professional qualities of professors and lecturers and
the evaluation of the work done by advisors. in this regard, in documents character-
izing the Bologna Process, it is pointed out that the work of the advisors must be prop-
erly evaluated and included in the job description of the lecturer’s work duties and
committments. 

in general, the appointment of advisors for students of doctoral studies is realized
through two means – passive and active. A shining example of a passive appointment
of an academic advisor can be seen in our country when the initiative comes from
the chair and takes place only after the admission process of postgraduate students
is completed, which in our opinion does not make for a competitive post-graduate
educational system.
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in the case of an active appointment, the academic advisor selects the postgraduate
student through his or her own initiative and does not perceive the student as some-
one who merely composes a dissertation, but rather sees them firstly as a colleague
with clearly established research and learning functions. Under these conditions, the
academic advisor discovers (through personal initiative and within the scope of the
university’s mission) the key academic questions awaiting answers within the aca-
demic market, which are proposed by clients, whether from the business sector or
state agencies (Figure 3). As such, the issues with regards to financing of expected
research projects are also solved in this phase. 

Figure 3: duties of an academic advisor in the context of coordinating research projects 

Consequently, the advisor for the research topic signs a contract with the client who
ordered the research with the support of the University and, as the leader of the re-
search project, she or he is the one who primarily bears the responsibility for both the
quality of the research as well as the design of the outcome.

As a result, in this case it is the academic advisor who puts together the research
team and recruits doctoral students by signing contracts with them. in this regard,the
fifth salzburgian principle states that “relations between academic research candi-
dates, directors, institutions and, where appropriate, other partners must be trans-
parent and regulated through contracts.”
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sociological surveys conducted by doctoral students in this sphere indicate that the
problems of contractual arrangements in doctoral studies are still not fully resolved in
the european higher education Area (eheA) countries4. it is even the case that ap-
proximately one-third of interviewed doctorate students are not aware of what con-
tractual terms are regulating the funding available to the research team for their work
(table 2).

table 2. have you had a clearly stipulated payment in the contract if you are part of the team
implementing the research? (%)?5

the functions of academic advisors are not limited to the implementation of commit-
ments in line with research projects and establishment of contractual financing. Aca-
demic advising should reflect the changing circumstances and conditions of
post-graduate education, such as global competition, limited funding, the shifting na-
ture of the student body, and evaluation criteria.moreover, in the case of the active in-
volvement of academic directors, the approach to graduate student admissions and
the criteria for quality assurance of their expected research work are substantially re-
vised. the next section mentions some of these.

Admission reQUirements For PostGrAdUAte stUdents 

in the case of passive advising, postgraduate student admission requirements may
be universal for the entire university or even for the country. this is the kind of situation
where we find ourselves in today,where a universal order is operating for postgraduate
admissions, which requires admissions exams in their specialized subject, as well as
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a foreign language. the current situation is tolerable and acceptable for the academic
advisor, who is introduced to the applicant only after they have been admitted into
the program and who outlines the expected academic research project and learning
objectives, decides the dissertation topic and the targeted directions of the research
sometime after that. it goes without saying that the academic advisor and postgrad-
uate student demonstrate a mutually agreed upon attitude toward the selection of the
research topic only after the admission process is complete and thus avoid the in-
volvement of a third party in this process.

the approaches to the graduate student admission process change when the aca-
demic advisor assumes the responsibility for the implementation of the academic pro-
gram. of course, the requirements for specialized knowledge and foreign languages
remain mandatory but they are not enough. in parallel, it is also necessary to evaluate
the skills and capacities of the postgraduate student as they complete the planned
research activities. in this regard, it perhaps becomes an even more important con-
dition for the appointment of an academic advisor that interviews are organized with
future postgraduate students before admission exams in order to understand the ex-
tent to which the applicant is informed about the key academic issues awaiting solu-
tions and what activities they have undertaken in that direction prior to being admitted
into the program. 

it is also rather important for the academic advisor to get to know the applicant’s skills
and abilities with regards to implementing research during the interview process.
eventually, the need of the academic director to first and foremost be assured that
the applicant or future young researcher is prepared to overcome the research ques-
tions of a particular academic field he or she will face becomes prevalent in doctoral
studies. only after this can the academic advisor make the decision to accept the ap-
plicant to the doctoral studies program even without an admission exam.

such a practice is used in our country in the case of the application system, but the
abovementioned processes are organized in a strictly formal manner and the method
of admissions through interviews debases this system, since the dissertation has
nothing to do with practical academic projects, in which case a more passive aca-
demic advising style becomes realized. in fact, in the case of an application institution,
the interview done by the academic advisor with regards to the skills and abilities of
the applicant to carry out a research project deals less with the implementation of
thematic projects, but rather mostly with completing the dissertation and defending
it, for which there can not be much of a need in the academic market and which can
merely serve the purpose of growth in the career of the postgraduate student.

motiVAtion For AdVisinG

when the academic advisor assumes her or his duties, he or she must have a clear
scope of responsibilities. in the Armenian context, the norms of this responsibility have
still not been set. As such, the facts of dissertation failure and poorly executed learning
plans bypass the academic advisor. with this regard, the experience of western doc-
toral studies programs, where a motivational system of academic advising is func-
tioning properly, is an experience to learn from.

Academic advising provides a reputation and material prosperity for professors in any
university. they form doctoral studies schools through which they are enabled to enter
the academic market, receive grants, implement contractual programs with employ-
ers. Consequently, the failure of the academic supervisor in fulfilling his or her duties
can negatively affect the accumulated good reputation of an experienced professor. 
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exploring the western experience of an academic advisor’s motivation is appropriate
in our case. in our country, the motivation of advising is currently limited only by the
prospect of receiving the status of professor. Perhaps it would be practical to not only
define the indicators for evaluating the productivity of academic advising but also the
application of those within the motivational functions of advising (promotions, provi-
sion of university sources for funding of projects, support for expansion of postgrad-
uate schools and so on). in this way there is so much significance given to the
productivity of advising of doctoral students in western universities that professors do
not even receive a salary for advising and are motivated to work since they are pur-
suing social capital and formation of an academic reputation in addition to material
interests. 

even in some universities, for example the royal technological institute of stockholm,6

a special class on the “Basics of research advising” is organized for doctoral students
within the doctoral program, offering them academic advising skills for the dissertation
process and the capacity for orienting themselves within the academic market. 

thus, in order to improve the quality of education, increase productivity and further
develop the system whereby academic degrees are endowed for third-degree edu-
cation in Armenia it is crucial that legislative amendments based on the salzburg Prin-
ciples for doctoral studies are quickly put in place. these types of conceptual
improvements will reorganize the current system of postgraduate studies into a new
doctoral studies system and make Armenian third-degree higher education and ac-
ademic degrees even more comprehensive and recognized in the world.
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1  The figure is developed by the author.

2  Consultations and Recommendations from the Bologna Seminar on “Doctoral Programmes
for the European Knowledge Society”, 3-5 February (Salzburg, 2005).

3  Eurodoc Survey I, Descriptive Report (2009), 240.

4  European Higher Education Area, http://www.ehea.info/, accessed 1.11.2019.

5  Eurodoc Survey I, Descriptive Report (2009), 250.

6  KTH Royal Institute of Technology, https://www.kth.se/en, accessed 1.11.2019.
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n the light of the turbulent political changes in modern Armenia, a number of issues
arise namely: in which direction the economic, political, social, cultural development
of the Armenian society will continue, in order to solve a number of problems arising
in the present as well as from the past inherited from the previous regimes. Among
these issues, the fundamental problem of education reform in Armenia is especially
apparent. it is education that becomes the guarantee for a society’s effective devel-
opment in the long-term. it is education that forms a new socio-cultural environment,
and the quality of the workforce and specialists depend on the quality of education,
which, naturally, influences the level of a society’s economic well-being. A society’s
social structure, mechanisms of social mobility, and the space of social attitudes and
and perceptions are related to education. A telling example of the enlargement of the
role of education is the modernization of Japan’s education system in the contempo-
rary advancements of its society, when an effectively reorganized education system
allows for the realization of a positive turning point in the country’s economy, as well
as the creation of conditions for the formation of national identity during a complicated
and contradictory time for the country.

Consequently, for Armenian society, when a process of finding the paths to create a
unique social system is in the context of dialectic unity of the challenges of globaliza-
tion and the issue of preserving individual identity, the problems associated with the
productive function of the education system become central. Armenia, in addition to
its internal issues that came from the peculiarities of its development during the period
of its independence, also has multiple problems stemming from its external environ-
ment, particularly problems stemming from the common past and interstate relations
with post-soviet countries. there are a number of issues facing the educational sys-
tems of developing countries regarding the prospects for the development of educa-
tion on the one hand, these include the prospects for the development of education
in the context of “catching up” modernization. on the other, these include the assess-
ing of opportunities for increasing competitiveness of national modernized education
systems and, finally, the prospects for the development of education in regional inte-
gration processes.we can state that in the post-soviet countries there is a rather
chaotic situation in terms of the logic of decision-making in higher education. in regard
to this, it is possible to make special note of at least three vectors for the advancement
of the system of higher education (she). on the one hand, the processes of these
reforms are aimed at europeanization and integration with the european she, in ac-
cordance with the Bologna Principles. on the other hand, within the framework of the
post-soviet space, it is aimed at the processes of regional integration. Finally, the
processes of the modernization of the she are aimed at the preservation of national
educational features and their own educational traditions. 

Let us turn to the results of the sociological research on the fundamental issues of
Armenia’s reforms of the she. the research was conducted in 2017-2018 in Armenia
through expert interviews.1 the results of the research indicate that until now, the per-
spective directions for the development of education systems in Armenia have not
been definitely interpreted. in this regard, the most advanced direction in these
processes is the process of reorganization of the she under the Bologna principles.
in general, the Principles are elaborated quite clearly, and the following points are the
main ones: the introduction of bi-level education, a credit-rating system (eCts), mon-
itoring of the quality of education, academic and student mobility stimulation, provid-
ing graduates with work, and the provision of the appeal of the european education
system.2 however, the results of the research show that direct introduction of educa-
tion reform technologies and obsession over formal indicators often cause certain is-
sues that hinder the effective development of national education systems.

in Armenia, the history of the Bologna Process dates back to 2005, when it joined the
Bologna agreement, although attempts to reform the she of Armenia have been in
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place since the 1990s. in general, the discourse of the Bologna reform evaluation in
Armenia is quite positive the process itself has received a symbolic meaning as a
necessary and indivisible part of education reform, iirrespective of the specific content
and consequences of those processes. one of the experts noted, “the Bologna
Process has become a “label” that was placed on every reform, even if in reality most
of the reforms have nothing to do with the Bologna Process.”3

Analyzing the input of the Bologna criteria in Armenia’s she, let us let us note the un-
coordinated work within the university system in Armenia without mutual agreement
and the lack of a unified approach regarding the implementation of the components
of the Bologna Process, the difficulties in mutually recognizing credits, and the incon-
sistency of teaching standards. As an example we can consider the differences be-
tween the principles of how to define the number of hours for one credit in different
universities, and the differences in principles regarding knowledge assessment and
credit-rating systems. specifically, there are at least four systems of knowledge eval-
uation in Armenian universities with scales ranging from four to 100 points. At the
same time, there are universities in Armenia that conform to the educational standards
of other countries, with, for example, the russian-Armenian (slavonic) University con-
forming to the educational standards of the russian Federation, and the American
and european universities conforming to respective western nations’ educational
standards.

Besides that, there is a fundamental issue regarding the qualitative differences that
exist between the state and private universities, as well the large number of non-com-
petitive universities in the country that do not promote required retraining for their
teaching staff. in fact, because of on the basis of the tendencies for the unlimited
commercialization of education, the private universities are forced to accept appli-
cants who have not received the required amount of credits in public heis, which
negatively affects the quality of higher education in private heis. despite the serious
lack of funding,, there are too many universities in the Armenian educational market.

At the same time, the insufficiency of financial means does not allow for the universi-
ties to provide the faculty with a high level of scholarship, specifically when it comes
to participation in international academic conferences and discussions and the pos-
sibility of publishing in prestigious journals.4

due to the discrepancies between the various credit systems some reforms have not
been implemented, including giving students the possibility of taking elective courses
in different universities (according to the implemented credit-rating system). the sit-
uation of students’ educational mobility is also quite complicated in terms of the ques-
tion of incentive, conditioned by the insufficient level of elaboration of exchange
programs. For Armenia’s students, such exchange programs are being realized with
some european nations, the United states, russia, China, Georgia, iran, egypt, and
other countries. it is difficult to find clear statistics regarding those students that par-
ticipate in exchange programs, but according to experts they number around a few
hundred students per year. some problems arise during this process, conditioned by
discrepancies with the education systems of various countries. As a result, the stu-
dent, who is visiting a corresponding university for one semester and learns according
to that educational program, upon returning to Armenia, is forced to pass exams in a
few weeks’ time on all the subjects they had to take in one semester according to
their university’s educational program but were not included in the exchange program.
it is obvious that this situation does not help increase the quality of education at all.

regarding the mobility of lecturers, it is important to note that in the conditions when
the local universities cannot create real worthy competition with european universities,
academic mobility becomes a strong factor in spurring brain drain.
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in regard to the implementation of the academic degrees of the Bologna system, it is
necessary to note that the notion that the educational reforms aimed at integration
with europe will force the implementation of the bachelors-masters-doctorate require
the introduction of bachelor-master-doctoral-doctoral degrees in the conditions of
complete destruction of the old system (specialist-candidate-doctor) is accepted in
all post-soviet countries. it is interesting that in europe itself, the processes of unifying
academic degrees are not interpreted so unequivocally in countries participating in
the Bologna Agreement as in post-soviet countries. in european countries, there are
different systems of academic degrees, which require different years of study in dif-
ferent fields of science.5 incidentally, in european countries, the attitude towards these
Bolognian processes is not unequivocal. For example, some universities pulled out
of the two-level academic degree system (specifically, Bologna Law school and Pavia
Law school).6

more drastic changes have occurred regarding academic degrees in Georgia’s she,
with the implementation of a model of the Anglo-saxon system. According to that,
the academic rank of doctor was eliminated, and doctors and candidates of all fields
were given the rank of doctor of Philosophy (Phd). in order to decrease the level of
centralization of higher education, the certification committee was also eliminated,
and its activities were transferred to the academic councils acting at the universities.7

As a result, the new doctoral degree began to lose its value of qualification, since the
prestige of certain universities in Georgia and the privileges connected to the awarding
of academic degrees were quite problematic for the Georgian scientific community.
in opposition to that, the prestige of academic degrees granted before the reforms
has increased. As a matter of fact, only the degree of master has retained its qualifi-
cation value, while the doctoral degree only has only formal qualification value...8

As for Armenia, the transition to the six-year Bachelor-master’s degree in Armenia, as
well as the credit-rating system, is officially considered largely completed; now the
transition to the credit-rating system is being completed in postgraduate studies.how-
ever, the old system of academic degrees is still in use (candidate, doctor). nonethe-
less, the debates regarding the productivity of those reorganizations continue. For
example, in the medical field, the baccalaureate-master’s system was rejected, since
it is quite problematic to define the competences of a medical-baccalaureate in the
job market. Accordingly, only master’s students can receive a medical diploma.

As for other areas, a paradoxical situation has been created in the Armenian labor
market, where differences between the competences of Bachelor’s and master’s de-
grees are not defined clearly. now the masters has a rather symbolic value as com-
pared to the Bachelor’s degree, but in almost all fields masters have no visible, even
formal advantages in the labor market.

moreover, the existing bachelor’s degree system somewhat discredits the bachelor’s
degree, as the student is now given the opportunity to pursue a completely new mas-
ter’s degree without having a bachelor’s degree in the new field. in fact, the opportu-
nity of taking master’s entrance exams that is provided to a student who has studied
a different subject for four years in a bachelor’s program, symbolizes the circumstance
that the education received in a bachelor’s program was not particularly important in
terms of mastering the new specialization. As a result, classes with students at very
different levels of knowledge are often formed, forcing the instructor to provide an in-
dividual education, in accordance with each student’s level of knowledge and edu-
cational peculiarities. Abandoning group work does not support an increase in
educational quality.

in this respect, another problem arises, which is directly related to the desire of stu-
dents to choose mainly “fashionable” professions in the society, and to the commer-
cialization of the universities, when a university is forced to provide a headcount of
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students in a complicated financial situation. many experts note that in such an un-
manageable situation, a surplus of specialists in the “fashionable” field is created, to
the detriment of the “unfashionable” but important fields for society. in accordance
with konrad Liessmann’s thought – in almost every university there are some majors
that characterize that university as being “modern.” some of those are, for example,
Business ethics, management, Cultural studies, etc.9

the studies of the impact of the she reforms processes on the quality of education
are quite few and problematic, because the criteria for evaluating the quality of edu-
cation are quite debatable and not clearly developed, though increasing the quality
of education is one of the target principles of the Bologna Process. the evaluation of
the world’s nations according to the indicator of the education index of the United
nations development Program (UndP)10 shows a problematic situation for some
post-soviet states which experience a decline in education level as a result of higher
education reforms (see table 1).

table 1. the dynamic of the education Level of eAeU Countries from 2013-2017

despite the fact that most experts emphasize the crucial role of economic factors, all
in all the main reasons for the unsatisfactory productivity of the reforms, according to
experts, should be found on the global level, connected with the absence of the ho-
listic education goals and objectives concept, the absence of a general and detailed
educational doctrine developed for Armenia, along with the absence of comprehen-
sive views regarding the outcomes of educational processes. the experts also note
that in many cases, the fundamental problems are caused by the fact that the reforms
have been undertaken “from top to botton,” rather than initiated, “from below.”11

the results of the interviews indicate a critical situation has emerged in contemporary
Armenia’s she. in the absence of strategic vision for the development of the educa-
tion system has created an administrative system of higher education that can be
called “instrumental.” tactical administrative decisions are made within the framework
of this system that are aimed at solving immediate local problems. such an adminis-
trative strategy can be called an instrumental strategy of “hole patching.” 

one of the peculiarities of the of higher education system functioning in Armenia is
the absence of a general informational basis for decision-making. in the system of
administrative decision-making, the mechanism of intuitive decision-making takes
precedence due to lacking trustworthy research data and a scarcity of analytical in-
formation based on reliable facts regarding educational processes. the interviews
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revealed that even experts who are in high administrative positions do not always
have thorough knowledge of a situation, based on reliable facts. Yet another peculiarity
is the predominance of the short-term approach to receiving economic gains – base
on the principle to fulfill “any order, if there is a payer.”

thus, it is possible to conclude that a very chaotic situation has been created in the
education system, in terms of defining the main tendencies of the development of the
system. Armenia’s she is is developing rather unevenly, there are fields where the re-
forms have been realized at a large scale and at a fast pace (for example, the imple-
mentation of the credit-rating system), and fields that are working with the old
schemes (for example, the development of educational programs). such unevenness
causes the prevalence of the formal aspects of the reforms, to the detriment of their
substance, and this results in the loss of the long-term real vision of the educational
reforms.

the peculiarities of the developments of Armenia’s she created a paradoxical situa-
tion. on the one hand, there are certain factors that increase the synergetic effect of
the system’s chaotic components (the lack of information regarding the real conse-
quences of the transformations of the system, the tendency of administrations to
“patch holes” and to get instant profit from any random possible sources), and on
the other hand, factors that work towards the creation of certain special attractors –
order structures in the system whose effect on the system is not unambiguous (these
factors are created as a result of demonstrating of following schematic formal criteria
for directions issued “from above”).

At that, regardless of which of the factors listed above will take precedence in the
context of continuing trends, the mechanisms of the advancement of the she cause
quite a few serious concerns. the results of this study allow us to surmise that the in
the case where the mentioned mechanisms of the functioning of the system are pre-
served, either the education system will be transformed into an uncontrolled process
of unpredictable consequences for society, or the education system will become a
closed system, a oriented on a schematic structure based on defined internal stan-
dards, without the possibilities of self-action and productive development.

in the context of contemporary political transformations, this problem becomes more
actual , due to its connection with the perspectives of our society’s productive devel-
opment. it demands specialized solutions, taking into account that the fundamental
problems of the modernization of Armenia’s she are quite contradictory and demand
more serious attention to the operating mechanisms of the entire system, based on
contemporary professional analytical potential.
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1  Various specialists participated in the expert interviews, whose activity was related to the
RA SHE. The selection of the experts was realized by the “snowball” method in combination
with the targeted sample at the stage of ensuring of typical representativeness. The sample
included administration representatives at both the state and university levels, professors
and a broad range of educational professionals.

2  For example, see Alina Mihaela Dima, Handbook of Research on Trends in European
Higher Education Convergence (Romania: Bucharest Academy of Economic Studies,
2014).

3  Модернизация системы высшего образования Армении в контексте интеграционных
процессов, Аветисян и Заславская (Eds.) (Ереван: РАУ, 2017), 125.

4  See Модернизация системы высшего образования Армении в контексте
интеграционных процессов.

5  European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies, Curaj, Deca, and
others (Eds.) (Bucharest: UNESCO Chair on Science and Innovation Policies, National
University of Political Studies and Public Administration, Springer, 2017).

6  See Massimilano Bratti, Daniele Checchi, Guido de Blasio, “Does the Expansion of Higher
Education Increase the Equality of Educational Opportunities? Evidence from Italy,”
Research paper (Bonn, 2008).

7  See, for example, Irine Darchia, Quality Assurance. Strategic Development of Higher
Education and Science in Georgia Policy Analysis of Higher Education according to Five
Strategic Directions (The International Institute for Education Policy: Planning and
Management, 2013).

8  Аскольд Иванчик, Реформы образования и науки в России и в Грузии: кому надо и
кому не надо подражать, http://archives.colta.ru/docs/14183, accessed 1.07.2019.

9  K. P. Liessmann, The Theory of Uneducated, Misconceptions of the Knowledge Society
(Zagreb, 2008).

10 The achievements of a country’s education system are measured by means of an indicator,
according to two main indices: 1. The adult literacy rate (weighted at 2/3); 2. The index of
students that have received elementary, middle, and higher education (weighted at 1/3),
URL: http://hdr.undp.org/en/content/education-index, accessed 25.11.2018.

11 See Модернизация системы высшего образования Армении в контексте
интеграционных процессов.
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T
he importance of information technology in the international market and in ensuring
scientific and technological progress is increasing day by day, and the republic of
Armenia cannot remain uninvolved in setting priorities in the development of this
sphere. realities are changing and transforming at a rapid pace. For example:

it took 68 years to make the plane a mass transportation vehicle,

it took 50 years for the phone to access daily life,

in 38 years, the radio became a home appliance,

it took 22 years to popularize the television,

it took 14 years for each of us to have a computer,

it took us 7 years to not imagine our lives without the internet,

in 2 years, a worldwide Facebook community was created.

slow decision-making in the modern world can cause the loss of potential opportu-
nities. 

Change has become the main factor in the development of information technology. 

Long-term planning institutions are being transformed into more up-to-date models,
which are based on the dynamics of the environment and continuous metamorphosis.
For example, the classic project management models (Pmi, PrinCe2) are already
outdated in their pure form. they are replaced by AGiLe-based dynamic models,
which allow states and organizations to be the leaders in the unceasing technology
race.

it is impossible to imagine the modern world without companies such as Google,
Facebook, Amazon, PayPal, Linkedin and others. however, this does not mean that
these companies will remain the eternal leaders of the world market. these companies
manage to continuously upgrade existing technology and come up with new products
and technological solutions due to the rapid flow of changes and competent man-
agement.

For years, the governments of the republic of Armenia have identified this current
challenge and made it a priority for government programs at various times. 

the purpose of this work is to analyze the role and function of the state regarding its
necessary and effective intervention in promoting the development of information
technology in general.

i find it necessary to distinguish three main components, which will be discussed sep-
arately:

scientific and technological progress,

technological progress of state administration systems,

Progress in applied technology and business.

obviously, the abovementioned points are closely interrelated, but, in terms of man-
agement, they require completely different approaches and face radically different
challenges.

to ensure development in these three areas, the republic of Armenia has formed the
following state institutions:
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rA ministry of education and science,

rA ministry of transport, Communication and information technologies,

e-governance infrastructure implementation unit (rA Government),

digital Armenia Foundation (rA Government).

sCientiFiC And teChnoLoGiCAL ProGress

of the aforementioned state infrastructures formed by the republic of Armenia, the
ministry of education and science is the one that should provide a solution to the first
of the three large problems identified above.

no other state structures have such a task and, in fact, are not equipped to deal with
it in terms of their functions. in other words, the ministry of education and science
should be accountable for the fundamental development of information technology
and its scientific component, by ensuring a high quality and up-to-date level of ele-
mentary, secondary and higher education.

here, we cannot ignore the role of private schools and educational complexes. how-
ever, these types of educational institutions and complexes should be established
and maintained exclusively on commercial or charitable-social principles.

the state should not finance any project of this kind, as its main objective should be
the development of the state educational institutions, especially since there is statis-
tical proof for this substantial claim. we are all aware of such educational institutions
as Quantum College, tumo and the dilijan school, which are not funded by the rA
state budget. on the contrary, these organizations are effective taxpayers of the re-
public of Armenia. this picture will stay the same if one adds new items to the list.

in order to ensure the scientific and technological progress of the it sector, the main
functions of the ministry of education and science should be:

transforming public schools and universities, making them modern and high
quality educational institutions,

raising the ranking of Armenian educational institutions in the international market,

defining rules for a game that will cause rapid development in this area,

organizing regular communication and interaction between fundamental science
and applied business (forums, seminars, experience-sharing activities),

Any scholar must master english (this point has to do exclusively with specialists
in the field of information technology),

making learning and doing scientific work in Armenia profitable and fashionable,

Constantly exchanging experience with international educational institutions and
studying their educational programs and models.

while developing information technology, it is not necessary to create new educational
institutions. they will be created as dictated by time and business. instead, it is nec-
essary to make effective changes to existing resources in order to multiply their pro-
ductivity, which is possible. this may be a painful, complicated and somewhat
contradictory process, but our society today is ready for such changes.



regardless of the actual work in progress, we close the case of the first point by men-
tioning the ministry of education and science and private educational institutions,
where the state’s function should only be the setting of guidelines. 

the teChnoLoGiCAL ProGress oF stAte AdministrAtion sYstems

the implementation and effective use of state administration systems is one of the
priorities of any modern state. the republic of Armenia also did not fail to take certain
steps in this direction. within the government of the republic of Armenia, the e-
governance infrastructure implementation unit (ekenG) was established. ekenG is
the coordinator of e-government projects in the republic of Armenia. 

over the last few years, ekenG has realized a number of projects aiding the public
administration and the creation of e-government in the republic of Armenia. the in-
troduction of the system of biometric passports and identification cards is fundamen-
tal among those projects. the system of identification cards can be the key to
creating, developing and improving the efficiency of state electronic services. inci-
dentally, it is worth mentioning that many state electronic document circulation sys-
tems have already been created in the republic of Armenia and are mostly available
on the e-gov.am website. that the existing solutions need to be constantly updated,
coordinated and institutionalized is another issue.

in order for such a process to be undertaken, it is necessary to identify certain prob-
lems. moreover, these issues should be identified for each ministry and state depart-
ment by the rA Government. By summarizing the state’s needs, as well as studying
the international experience of automated solutions in state administration systems,
and by taking into account the state’s priorities, ekenG should draw up a schedule
for creating a state system and e-society.

naturally, to meet this challenge, ekenG should be made up of the best professionals
and consultants, and should be familiar with the international experience in this field.

recently, there has been much talk about modernizing rA military technologies with
the help of local companies. the idea itself sounds great, but again a question arises.
how can the local it companies be aware of the needs and standards of required
products, if those have not been determined? oftentimes, we hear speeches claiming
that the state does not finance those kinds of projects. military industry in the modern
world has long since become a business. if there exists a state need, if there exists a
proper market, the entrepreneur should decide at his own risk to invest in it.

Continuous technological development of the public administration system will
simultaneously contribute to the creation and strengthening of private companies
operating in the market of the republic of Armenia. As in many cases, the resident
organizations of the republic of Armenia act as the executors of state projects.

in this respect, the problems are again clear and the solutions, apparent.

ProGress in APPLied teChnoLoGY

the third point is about the development of the operating business environment and
infrastructure in the field of information technology. 

what is the role of the state and what can we expect from it in this regard?

here the state has no direct function. i am deeply convinced that no direct state in-

393|392

a
r

m
e

n
ia

2
0

18
|

RE
AL

IT
IE

S 
AN

D 
PE

RS
PE

CT
IV

ES



394

tervention here can be effective, because no one knows what the business needs
better than the business itself.

in order to encourage the development of the private sector, the Government should
carry out a number of indirect measures, such as:

Providing objective tax benefits for IT companies.

objective tax benefits are those that will be provided to all similar companies and will
exclude the cases where two companies with the same number of employees and
turnover pay different tax rates, only because one opened before and the other after
the tax benefits were implemented. 

such factitious benefits will result in the artificial liquidation and reestablishment of
companies, which is practically impossible for several reasons (an established brand,
history of company projects, and so on). however, in the event of a possible positive
result, there will be a meaningless waste of time and resources.

Simplifying VAT taxation for the companies exporting software and developing prod-
ucts for the domestic market.

As is known, local it companies are divided into two main categories: companies
that export services and companies that provide software development services for
the domestic market. 

As a matter of principle, the rA Government has prioritized software export, which is
something that is at the same time understandable to me at an intuitive level and yet
strange. Are the products developed by the resident organizations for the economy
of the republic of Armenia and the modernization of the local economy less important
for the Government? i am sure that is not the case. moreover, in the second case,
real added value is simultaneously formed in other sectors of the economy. 

in that case:

how does the prioritization occur?

is there a need for such prioritization? 

does the state not intervene in the process of the development of business by
free economic relations when setting priorities?

As a result of such prioritization, unfair rules of the game are formed between business
entities and cause many problems. For example, software exports are exempt from
VAt. At the same time, it is noteworthy that most of the foreign software client compa-
nies are registered in countries with favorable tax treatment or altogether in offshore
zones. Profit gained by the exporting companies is not a VAt base. meanwhile, the
profit gained by the companies developing products for the local market clearly is a
VAt base.

it is easy to see through the statistics that most of the exporting companies just pro-
vide services to foreign organizations and do not have copyrighted products of their
own. As a result of having more favorable tax treatment, exporting companies create
more favorable payroll budgets. this, in turn, contributes to the outflow of engineers
from the companies developing technology products for the needs of the local market
to exporter organizations. Consequently, the qualified engineers of the rA do not ac-
tually contribute to the process of modernizing the Armenian economy.

i consider it necessary here to set aside the export or open sale of products copy-
righted by rA resident companies, which as a brand and added value naturally boosts



the economy, while impacting the position of the sector in the foreign market.

Creating a favorable investment environment (both for domestic and foreign in-
vestors) and ensuring the development of companies.

this list can be continued indefinitely, because, as i mentioned in the beginning of
this article, the formula of the development of the modern world is continuous change
and transformation. 

the roLe oF AssoCiAtions

these contradictions emphasize the role and importance of various associations in
the information technology sector. moreover, because this is a very broad sphere, it
is necessary to form associations with a variety of structures and natures, which, de-
pending on the goals and objectives of the participants, could definitely hold conflict-
ing approaches and opinions. the approaches of these structures should be clear,
pragmatic and dictated by the specific business interests of their members and not
by a good intention to develop the country’s economy.

only under the condition of the clash of different opinions will it be possible to build
an effective regulatory model in this sphere. this is a model that is also not eternal
and is of course subject to continuous transformation.
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egardless whether the idea of a homeland is that of a nation state, imagined historical,
or lost land, the existence of a homeland, its perception and the physical or spiritual
connection with it is essential to a diasporic identity. For a diasporic identity to form
and a diaspora to function, three interrelationships are necessary: the diaspora and
the homeland, the diaspora and the host country, and between the different parts of
the diaspora. the nature of these interrelationships also depends upon the percep-
tions of the homeland.

the PerCePtion oF homeLAnd 

theorists’ opinions on how to define diaspora as a sociocultural phenomenon differ,
but there is a consensus on some essential characteristics. First and foremost, this
refers to “the ideas formed about the homeland” or “the myth about the homeland.”
such characteristics could apply to both the present or historical geographical loca-
tion of the homeland and its cultural achievements, its historical heroes, nostalgic
ideas of the homeland of the ancestors, an idealized home, its land (where members
of the diaspora or their descendants should return sooner or later), the belief that
members of the diaspora should collectively serve their homeland by preserving and
restoring it, and so on.

it is important to clarify the notion of a homeland in order to define a diaspora. in di-
aspora studies, one could find a number of approaches for defining a diaspora. the
first approach implies the use of the term “diaspora” when pointing out the physically
existing homeland and highlighting the constant yearning for it.1 the second approach
examines the diaspora as a community that shares the moral responsibilities of a host
society through its self-organization and institutional capacity.2 According to the third
approach, a diaspora should be perceived as a special form of identity and con-
sciousness.3

the idea of a historical homeland is also essential to identity formation. theorists often
understand the historical homeland as the country from where people emigrated.
however, there are other approaches, which take the definition of historical homeland
out of the framework of rational significance. For example, some diaspora scholars
challenge the idea of a historical homeland, ethnicity, and global diaspora by con-
trasting them with the categories of cultural identity, the local community environment,
and emotional space.4 this approach has been developed further by the British
scholar stuart hall, who repeatedly noted that cultural memory and cultural transmis-
sion are determining factors of a diaspora’s identity.5

referring to the example of the Armenian diaspora, it should be emphasized that it
was formed as a result of a few large flows. Lacking a nation-state for a long period of
time, and then lacking access to that state, the diaspora has created community cen-
ters for itself and on its own, which mainly acted as informational and cultural sources
for all diaspora Armenians. these are mainly in cities densely populated by Armenians,
where the formed community realized mechanisms of survival and development in a
foreign-language environment. these structures, on the one hand, perform the function
of uniting the Armenians in a certain country, preserving their identity and helping them
adapt, and they also connect diaspora Armenians with Armenia. 

methodoLoGY

this paper is an ethno-sociological study. it is important to mention that from the so-
ciological perspective, “national” or “ethnic” is the visual-emotional perception of the
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world, shaped in a people’s life over the course of history. From this perspective, na-
tional feelings, emotions, and experiences are essential to national identity. they re-
flect the thoughts of an ethnos during the process of socialization. national
consciousness is a higher level of ethnic identity.

to understand the problem of homeland perception in diaspora, we have analyzed
the results of a study conducted in the three Armenian communities (tehran, Beirut,
Los Angeles), as well as the results of a diasporic press study.6 the methods used
for this study were the following: standardized interviews with the members of the
communities, in-depth interviews with the representatives of the major community or-
ganizations, observation of the community life, and content analysis of the diasporic
press.

the following problems will be presented in this article with the help of a combined
analysis of the acquired data:

Common perceptions of homeland and differences between communities in the
diaspora,

the attitude toward Armenia at different levels within the community,

Views on the diaspora’s involvement in Armenia,

Propositions for Armenia-diaspora relations and the activities of the ministry of di-
aspora,

Peculiarities of the representations of homeland in the diaspora’s press.

the ArmeniAn diAsPorA And diFFerenCes in the PerCePtion 
oF homeLAnd 

there are some commonalities in the ideas about the homeland formed in the dias-
pora. however, local ethnic environments create storytelling networks, the main
sources of which are inhabitants/community members, community organizations and
ethnic media.7

in general, it is possible to distinguish a number of ways through which the image of
Armenia is shaped among the diasporan Armenians. these include:

information disseminated by mass media, social media and communication tech-
nologies,

information spread through personal communication and visits,

information spread by the Armenians that emigrated from Armenia,

oral histories,

information about the policies of the rA, etc.

According to the results of the study, depending on a number of factors, the image
of Armenia varies in different communities of the diaspora. each community of the
diaspora interprets the relationship between the diaspora and the homeland in its
own way. this phenomenon is most clearly showcased in table 1, where the data on
the ideas formed about the homeland in the three communities is given.8



table 1. Armenians’ perceptions of homeland

the data shows the commonalities between the ideas about the homeland and com-
munity differences.

According to the data of in-depth interviews, the perceptions of Armenia are different
in Los Angeles, due to the multilayered nature of the community. Armenia’s ever-in-
creasing emigration trends have a particularly negative impact on the perception of
the homeland, whereas any success or victory, recorded in Armenia or by famous Ar-
menians has a positive impact. “Any important and successful event encourages you
and makes you proud, makes an Armenian a part of the state of Armenia” (intervie-
wee, 42 years old, male). most of the Armenians who emigrated from Armenia present
Armenia’s image in a negative light, as a defense mechanism. Among the Los Ange-
les Armenians, the differentiation in the perception of the idea of Armenia is also im-
portant: “the opinion of Armenia as a state is negative, as a homeland – positive”
(interviewee, 51 years old, male).

the image of Armenia shaped in tehran is pretty realistic, since it is a neighboring
country. Constant visits to Armenia and economic links have contributed greatly to
the shaping of a realistic image of Armenia with its positive and negative sides. Be-
cause of the community’s self-organization and homogeneity, perceptions of Armenia
in the community are uniform and undifferentiated.

Perceptions of Armenia in Beirut are not differentiated, but have greatly changed in
the past few years. “Let’s be real, it was different in the past. in the past we were out-
side Armenia and it was not so easy to communicate. so we created a dreamland for
ourselves, we even forgot that Armenia is also a country with negative and positive
sides. we created a true ideal, an imaginary world, which was our holy of holies and
nothing negative could be said about it. After independence, when contact opportu-
nities increased, people experienced some psychological ups and downs, but, even-
tually, they realized the reality, and Armenia, with its shortcomings and advantages,
is the guarantor of our existence” (interviewee, 44 years old, female).

ideas of the homeland in different layers of the communities are conditioned by a
number of factors, which shape the perception of Armenia in these three diaspora
communities. 

the host country has a significant impact on the perception of the homeland. re-
search data show that in Los Angeles, unlike the traditional communities in tehran
and Beirut, the country of residence is more likely to be perceived as the homeland.

the socio-demographic indicators of the respondents (sex, age, and education) have
no significant impact on the perception of the homeland.
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the only inter-generational difference in perceptions is the lower indication of the per-
ception of the historical homeland among the youth, due to their perception of the
real homeland as being the host country where they were born. 

A direct connection with Armenia contributes significantly to its perception as a
homeland. Among the respondents who had visited the rA, those who perceive Ar-
menia as their real homeland make up a noticeably large amount, while the perception
of the historical homeland has nothing to do with visiting Armenia.

Figure 1. Frequency of trips from tehran, Los Angeles and Beirut to Armenia

depending on the frequency of the trips to Armenia we can form an opinion about
the perceptions of Armenia. For example, Armenian respondents from Los Angeles
receive information about Armenia indirectly, while most of them have never been to
Armenia. the more one visits Armenia, the more real and objective ideas of Armenia
he or she forms. A higher frequency of trips suggests the existence of personal or
business ties in Armenia.

table 2. the impact of ties with Armenia on perception of the homeland (% according to the
frequency of trips)

402



As a rule, diasporans idealize their homeland, but as the frequency of visits to the
homeland increases, the perception becomes more rationalized. From the table
above, it becomes clear that there is an interesting pattern. those that visit Armenia
annually or more frequently, consider the historical or real homeland to be their home-
land. 

the table below depicts the reasons for visiting Armenia for those respondents who
made a trip to the rA. the majority, 63% of those who visit Armenia annually or more
often, visit their relatives, 25% go on business trips and only 13% visit as tourists.

table 3. reasons for visiting Armenia

Besides the aforementioned statistics, the ethnic media9 – through which the ideas
of the homeland are spread and reproduced – has an impact on the perception of
the homeland as well. on the one hand, ethnic media is a community organization; it
takes a part in communal social processes and reflects them. on the other hand, it
influences the shaping of ethnic identity and the preservation of ethnic boundaries.
thus the content analysis of Armenian periodicals in moscow (Noiev Kovcheg), tehran
(Alik), and Los Angeles (Asbarez), showcases what kinds of ideas of the homeland
are created by the traditional ethnic press.

the data from this study shows that in the Armenian content10 of the newspapers –
which makes up the majority of the press coverage – the majority of the information
is about Armenia.

Figure 2. the proportion of the topics about homeland-diaspora relations in ethnic media’s
publications with Armenian content, %.

thus, the Armenian press, as opposed to the orienting function – which is the inte-
gration of the community into the host society, by introducing the community’s re-
sources and spreading stories about community life, focuses on its uniting function
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and thereby connects people with the homeland by presenting news and events oc-
curring there.11 the Armenia-centric content of ethnic media proves that in the cir-
cumstance of cultural bifurcation, the Armenian diaspora aspires to return to the roots
and the past, to make the changing identity of the diaspora more stable. the home-
land becomes the axis of the Armenian information field around which universal ideas
and ethno-cultural values are reproduced and distributed in the diaspora communi-
ties, notwithstanding their differences. the press also connects the idea of the home-
land with Armenia. in fact, among different ideas of homeland in various Armenian
communities, the diasporic press tries to create a consistent idea of homeland by
transforming/directing these perceptions toward the republic of Armenia. 

however, the opinions about the diaspora’s involvement in Armenia’s life are diverse.
in the three communities where the study took place, the main discourse concerns
the diaspora’s participation in Armenia’s political life. the main approaches to this
are the following: 

diaspora should get involved in Armenia’s domestic policy. “diaspora should defi-
nitely have its influence, but strictly limited, especially in the political sphere” (intervie-
wee, 52 years old, female, Los Angeles).

“[diaspora] should have some political participation, but they already have a lot of
problems in their politics there in Armenia, so maybe our involvement is not quite ad-
visable” (interviewee, 49 years old, male, tehran).

since diasporans do not live in Armenia, they cannot participate in Armenia’s domes-
tic political life. “how is it possible to live in the Us and decide for Armenia?” (inter-
viewee, 35 years old, female, Los Angeles).

“the diaspora cannot participate in Armenia’s political life. however, the diaspora
can play a role in Armenia’s long-term plans, goals and actions” (interviewee, 36 years
old, male, tehran).

“A person who stands on that land, he has a right to manage the fate of the country”
(interviewee, 61 years old, male, Beirut).

the diaspora should mainly participate in Armenia’s foreign policy. “the voice of the
diaspora can be louder than that of the homeland. For example, the demand of the
Armenian Cause – the diaspora can have its own separate demand. sometimes, it is
in our national interest to speak from different positions. it will promote the same in-
terest, our national interest. sometimes, in global politics, the diaspora can and must
raise such questions there is no need for the state to raise. the true ownership of the
Armenian Cause belongs to the diaspora.” (interviewee, 36 years old, male, tehran).

the data of the press analysis also show a greater interest in foreign policy compared
to domestic issues. the coverage of the information about rA foreign policy by the
Community newspapers was almost twice more.

the ideas regarding the diaspora’s participation in the economic life of Armenia are
different and include the following: direct visits to Armenia, money transfers, housing
construction, etc. the idea that situational assistance and participation in economic
life are not as important as long-term programs and activities aimed at creating added
value is shared by the three communities: “special mechanisms should be developed
that will enable us to see the prospects for growth and progress in the development
of the economy” (interviewee, 55 years old, male). Another way for the diaspora to
participate in the Armenian economy is through its scientific and professional poten-
tial. this is also discussed in the context of strengthening the ties between Armenia
and the diaspora.
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the overwhelming majority of the information regarding Armenia in the diasporic press
is on politics, followed by culture and the economy. social, legal, and national issues
are rarely discussed.

however, despite the prevalence of information about the homeland, the way it is pre-
sented is mostly negative. the presentation of the homeland in such scale and form
can communicate the socio-cultural environment of Armenia to the diasporans, draw
parallels between the life of the diaspora in different communities and Armenia, and
remove the boundaries between the homeland and the diaspora. however, it will not
encourage active involvement in the socio-economic and political life of the homeland,
especially repatriation.

in terms of institutionalized relations with the homeland, a special place is given to
the ministry of diaspora as an organization coordinating diaspora issues. the ministry
is expected to examine and evaluate the needs of the diaspora, and approach the
different communities of the diaspora as well as intra-communal groups in a differ-
entiated and balanced manner.

in closing, the perception of the homeland can be summed up in the following three
conditional approaches: real homeland, historical homeland, and Armenia. Commu-
nal differences are conditioned by the history of the community’s formation, its diver-
sity, structure, features of the host country, the nature of the relationship with Armenia,
as well as by identity and socio-demographic factors. in addition, the diasporic press
mostly spreads the realistic image of Armenia and strengthens the perception of Ar-
menia as being the homeland. despite this focus on Armenia, the diaspora remains
transnational in its nature and leads the process of self-organization by that logic.
Press research reveals the same tendency. the perception of Armenia as the home-
land and the focus around the idea of the homeland imply neither real involvement of
the diaspora nor repatriation. Acting as a guarantor of the diaspora, the country’s
sovereignty promotes the diaspora’s involvement in Armenia’s life, which is mostly
considered in terms of foreign policy. the diaspora’s involvement in the economic
field of Armenia is sporadic. the diaspora acts as a philanthropist (rather than a full
participant) in the economic field. the platforms for social inclusion are restricted to
pan-Armenian and other similar programs. there are no professional and scientific-
educational platforms. despite the above factors, the existence of Armenia as a nation
state and the Armenia-centric discourse contribute to centering the perception of the
homeland on the republic of Armenia.

405|404

a
r

m
e

n
ia

2
0

18
|

RE
AL

IT
IE

S 
AN

D 
PE

RS
PE

CT
IV

ES



1   Robin Cohen, Global Diasporas: An Introduction (London: UCL Press, 1997), 1-4; 
William Safran, Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return (University
of Toronto Press, 1991), 83-99.

2   Pnina Werbner, “The Place Which is Diaspora: Citizenship, Religion and Gender in the
Making of Chaordic Transnationalism,” Journal of Ethnic and Migration Studies 28 (1),
(2002): 119-133; Nauja Kleist, “In the Name of Diaspora: Between Struggles for
Recognition and Political Aspirations,” Journal of Ethnic and Migration Studies 34 (7),
(2008): 1127-1143.

3   Floya Anthias, “Evaluating ‘Diaspora’: Beyond Ethnicity”, Journal of the British Sociological
Association 32 (3) (1998): 557–580.

4   Anna Harutyunyan, “Challenging the Theory of Diaspora from the Field,” Working Papers
des Sonderforschungsbereiches 640 (1) (2012), http://edoc.hu-berlin.de/series/sfb-640-
papers/2012-1/PDF/1.pdf, accesses 1.11.2019.

5   Stuart Hall, “Introduction: Who Needs ‘Identity’?,” Questions of Cultural Identity, Stuart Hall
and Paul du Gay (Ed.) (London: SAGE Publications, 1996), 1-17.

6   The study was conducted by the Department of Diaspora Studies of the Institute of Ar-
chaeology and Ethnography NAS RA, within the framework of the program, “The main di-
rections of comparative studies of the Armenians in their own and foreign environments:
The problems and the perspectives of the study,” and with the financial support of the
State Committee of Science MES RA in 2011-2015. The program’s author and supervisor
is Dr. Ruben Karapetyan.

7   Sandra J. Ball-Rokeach, “Overview of Main Metamorphosis Project Databases,” Metamor-
phosis: Transforming the Ties that Bind, Annenberg School for Communication, USC,
http://www.metamorph.org/images/uploads/Meta_Database_Book.pdf, accessed 1.5.2019.

8   The ideas about homeland in Table 1 are grouped into the following three conditional cate-
gories: 1) Armenia, 2) Historical homeland (homeland of the parents/ancestors), 3) Real
Homeland (where one lives, where one comes from, a birthplace).

9   Ethnic media is a media outlet that is produced for/by immigrants, racial, ethnic and lin-
guistic minorities, as well as indigenous people living in different countries. Matthew
Matsaganis, Vikki Katz, Sandra Ball-Rokeach, Understanding Ethnic Media: Producers,
Consumers, and Societies (London: SAGE Publications, 2011), 10.

10 Materials related to the Republic of Armenia (including Nagorno-Karabakh), the Armenian
diaspora, Armenian individuals and Armenians in general.

11 The ethnic press performs three main functions for the ethnic group: unifying, orienting
and symbolic. Matthew Matsaganis, Vikki Katz, Sandra Ball-Rokeach, Understanding
Ethnic Media: Producers, Consumers, and Societies, 67.

406



407|406

a
r

m
e

n
ia

2
0

18
|

RE
AL

IT
IE

S 
AN

D 
PE

RS
PE

CT
IV

ES



408

AntrAnik 
dAkessiAn

ArmeniA: 
A View From LeBAnon



ear friends, unfortunately, due to circumstances out of my control, i am unable to
physically be here and participate in the discussions and topics that will be brought
up. 

i only wish that the participants be especially filled with the ideal of realizing a mission,
strategically orient themselves to discern the important from the more important, and
thusly plan out their tasks.

in my fifteen-minute remarks, i am going to try to do three things:

1. highlight the most important perceptions of Lebanese-Armenians regarding newly
independent Armenia and Artsakh over the past fifteen years from my point of view.

2. Give some context to the Armenian reality within globalization.

3. Provide some deductions and suggestions.

Let me begin from the perceptions of Lebanese-Armenians. After the independence
of the republic of Armenia, Lebanese-Armenians experienced large moral-psycho-
logical, national, human, rational, and irrational misfortunes. every event related to
the Armenian republic had varied and contradictory repercussions and influence on
the Lebanese-Armenian. 

a) we were that romantic mass that believed that with our independence, when we
became autonomous, when we would begin to govern ourselves, then we would
make miracles happen. As a result, since that did not happen, we are experiencing
the uneasy disillusionment at the sight of our incapability. our self-worth, in our own
eyes, fell. we are in a contradiction and silently ask the question, “if we cannot develop
a small Armenia, and, on the contrary, empty it, then how can we realistically dream
of a large Armenia?”

b) For a Beiruti-Armenian, drawing from their hundred-year Lebanese-Armenian his-
tory, that intra-Armenian dull tension that they see in Yerevan remains inexplicable.
they see the contradiction and become perplexed by the one nation slogan, apparent
in the insults aimed at rejecting our kin.

c) Beiruti-Armenians live in a small, weak country. A country that has survived for the
past 70 years in the most violent region of the world. Perhaps the Lebanese are one
of those peoples that is minimally dependent on the government. in fact, sometimes
they live without a government in a few spheres, but in a good way knowing their own
place and role. Beiruti-Armenians experienced the fifteen-year Lebanese war, which
was waged in the name of Lebanon’s well-being, prosperity, and justice… thus, the
country transformed from the middle east’s switzerland into the country with the third-
most debt in the world. the Lebanese-Armenian lived in the Arab world, which is going
from one destruction to another ruin. naturally, the state will always be a nightmare
for Beiruti-Armenians. is the Armenian state built up by this or that political step taken
in Armenia? this is and will remain the deep, most important question for Lebanese-
Armenians. the Armenian traditional political parties that are active in Lebanon also
live with anxiety regarding the strengthening of the state. 

d) during the early years of Armenia’s independence, young Lebanese-Armenians
would visit Armenia largely through their political parties. now, this picture has
changed. Armenia itself has compelled a new Armenophile, patriotic generation of
youth, which connects with Armenia without intermediaries. in a deeper way, there is
an intermediary – the connection to Armenia is Armenianness and patriotism. how-
ever, this characteristic is a rare element for fourth-generation diasporans and those
following them. Armenia and Armenians have to think about what enticements they
are going to use to lead young Armenians. in reality, Beirut produces small genera-
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tions of dreamers at this point. those unrealistic individuals that believe the dream
have started to become anachronisms. Consequently, if it is not possible to attract
them with a dream, what can we attract them towards the Armenian and Armenia,
with?

this will become more conclusive when we observe that today a diasporan Armenian
knows less about the Armenian community of their neighboring country than about
life that propagates in Armenia. in other words, for the diasporan Armenian, their pri-
mary interest outside of their own person is Armenia.

Beiruti-Armenians commiserate the fact that they consider the victory in karabakh to
be the largest Armenian achievement of the past 25 years. they believe, take inspi-
ration from, and sew together their national dreams with that. 

Let me summarize this much – Beiruti-Armenians look at Armenia with the expecta-
tions and hopes for a forming, strong, developing country, and are confused by the
sharp rejection of each other that reigns within the country. they have become un-
confident in their abilities. they keep their weakened national hopes alive with
karabakh

.

GLoBALiZAtion

For Armenians, the world became divided into two parts with the advent of globaliza-
tion: us and them. Before, “they” were not that many or a large territory. Globalization
tied them all together with a network and we now have begun to view world events
the following way. what are we doing? what are they doing? it is natural that they are
doing more. Consequently, we silently think to ourselves, “what is the world doing?
what success is it having? And what success are we having?” Perhaps we, as a di-
vided nation (Armenia, Artsakh, Javakhk, and the diaspora) do more, succeed more
than any other existing nation or other collectives on the map. But what a thought –
we have less success than others achieve collectively. it is here that we always find
ourselves in a constant retreat and are discontent. 

this is a very dangerous moral psychological situation. it leaves the impression that
the crew of the Armenian ship are not productive, that we are not going to win com-
petitions. who wants to lose, to be with the loser? man always wants to have success,
even if it is not theirs – it has to be a collective success.

the other major consequence of globalization is the splitting of peoples’ identities.
even if a person wanted to, they could not have only one identity, even biologically. 

to summarize this section, let me say that globalization forces this illusion and the
world succeeds, and Armenians fail. we see the world as being united, while we are
divided. thus, going off of my main conclusion, let me say that we are obliged to
make productive efforts to connect each other with various bridges and different types
of enticements, so that each of us become one big Armenian collective, so that we
view and make the success of one of us our success, and rather than seeing the
world’s success, we will begin to see our successes more often.

ConCLUsions And sUGGestions

the calamitous events of the beginning of the 21st century may still fresh in many of
our minds, besides the fateful questions regarding nation, world, humanity, and other
issues. there were parallels with the shifting issue of each turn of the century. it seems
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that the previous fateful shifts had the periodicity of a century, but this is not the case
anymore. the 21st-century world and humanity have a different rhythm and value-sys-
tem. 

what challenges do we see? what remains to be done by us?

why do we strain ourselves? what is the agenda of Armenians today?

i think that Armenians’ supreme agenda is to bring forth and secure guarantees for
the honorable survival of Armenianness. 

this will only happen if Armenians transform all their elements into a strong national-
political-economic fund, subjected to mobilization. Because only in that situation will
we have a greater chance of possibly securing the honorable survival of Armenians. 

second, the practical and also the principle issue is ideological. the aforementioned
pan-Armenian mobilization needs a human, noble ideological system, with which it
will be able to convince the individual why he must struggle for the honorable survival
of Armenians and what would happen to the world if the honorable Armenian disap-
peared from the earth. 

to summarize, i see two immense problems in this internationally extraordinary situ-
ation.

the two problems are –

1. why should we remain Armenian?

2. what can we do in order to have the maximum guarantee for us to remain Armeni-
ans?

And i suggest we be extraordinary.

thank you.
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ա ՇՈՏ ՈՍ ԿանՅա նԸ փի լի սո փա յու թյա ն դոկ -
տոր է, դո ցենտ։ դա սա վան դում է ՀԱՀ-ում։ գի տա -
կան հե տա քրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կն է` հա սա  -
րա կա կան գի տու թյուն նե րի մե թո դա բա նու թյու նը,
հեր մենև  տի կան, ռա ցի ո  նա  լու թյան և հա սա րա կու -
թյան ար դիա  կա նաց ման տե սու թյուն նե րը ու ազ -
գային ի նք նու թյան հիմ նա հար ցե րը։ Ա վե լի քան
հի սուն գիտա կան` հայե րեն, ռու սե րեն, գեր մա նե -
րեն, ան գլե րեն և ֆրան սե րեն հրա պա րա կում նե րի
հե ղի նակ է, որոնց թվում` Հաս կաց ման ան խու սա -
փե լի ու թյու նը. դր վագ ներ փի լի սո փա յա կան հեր -
մենև տի կայի և կազ մա քանդ ման պատ մու թյու նից
(Եր., 2015) և չա րեն ցի ժա մա նա կը (Ո գու մասին)
(Եր., 2017) մե նագ րու թյուն ները։ 1993-ին հիմ նադ -
րել է Հու մա նիտար հե տա զո տու թյուն նե րի հայ կա -
կան կենտ րո նը, որի նա խա գահն է մինչ այժմ։
Կենտ րո նի եր կու Տա րեգր քե րի կազ մողն է և գլ խա -
վոր խմ բա գի րը։ 1990-1995 թթ. ե ղել է ՀՀ գխ
պատ գա մա վոր և Նա խա գա հու թյան ան դամ: Հե -
տա գա յում` ՀՀ ԱԺ պատ գա մա վոր, ի նչ պես նաև ՀՀ
Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ և Ազ -
գային ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի պատ վի րակ։ 1995-
2002 թթ. ՀՀ դես պանն էր մի շարք եվ րո պա կան
ե րկր նե րում, այդ թվում` Ավստ րի ա յում և գեր մա  -
նի ա յում: Ե ղել է ՀՀ մշ տա կան ներ կա յա ցու ցիչը
ԵԱՀԿ-ո ւմ և վի են նա յում տե ղա կայ ված ՄԱԿ-ի  
կազ մա կեր պու թյուն նե րում։ 2002-2017 թթ. մի շարք
պաշ տոն ներ է զբա ղեց րել ՀՀ ԱգՆ-ո ւմ: 

aSHOT vOSKanyan phD (habil. in philoso-
phy), Adjunct associate professor at the AuA.
Fields of scientific interest: methodology of social
sciences, hermeneutics, theories of rationality and
social modernization, problems of national iden-
tity. More than 50 publications in Armenian, Russ-
ian, german, English and French, author of
mo no graphs The Inevitability of Understanding:
Essays on the History of Philosophical Hermeneu-
tics and Deconstruction (Yerevan, 2015) and The
Charents’ Time (On the Spirit) (Yerevan, 2017).
Founder and president of the Armenian Research
Center in Humanities (ARCH) since 1993, Editor-
in-chief of the ARCH periodicals. Member of Ar-
menian parliament (1990-95 and 1995-97),
Chairman of Standing Committee on Ethics, Member
of parliaments’ presidium (1990-95). He was also a
member of the Constitutional Commission of the Re-
public of Armenia and a delegate to the National Ec-
clesiastic Council. Ambassador of Armenia to Austria,
Hungary, Czech Republic and Slovak Republic, per-
manent Representative of RA to OSCE and uN Or-
ganizations in Vienna (1995-1997, residence
Vienna), Ambassador of Armenia to germany (1998-
2002). In 2002 - 2017 he held a number of posts in
the MFA RA. ashot.voskanian@gmail.com



Ման վեԼ ՍարԳՍՅա նԸ ծն վել է 1955
թ. լեռ նային Ղա րա բա ղում: 1978-ին ա -
վար տել է Բաք վի շի նա րա րա կան ի նս -
տի տու տի ճար տա րա պե տու թյան
ֆա կուլ տե տը: 1978-1979 թթ. ի բրև ճար -
տա րա պետ է աշ խա տել լեռ նային Ղա -
րա բա ղի մայ րա քա ղաք
Ստե փա նա կեր տում: 1980-1982 թթ. ծա -
ռայել է խորհր դային բա նա կում: 1982-
1988 թթ. աշ խա տել է Հա յաս տա նի
ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րի
պահ պա նու թյան կո մի տե ում: 1988-ից
Ղա րա բա ղյան շարժ ման ա ռաջ նորդ նե -
րից է: Ղա րա բաղ կո մի տե ի ա ռա ջին
հիմ նա դիր ան դամ նե րից է: 1992 թ. նշա -
նակ վել է լե ռ նային Ղա րա բա ղի մշ տա -
կան ներ կա յա ցու ցի չը Հա յաս տա նում,
1993-ին ե ղել է լՂՀ ա րտ գործ նա խա րա -
րի խորհր դա կա նը: 1995-1999 թթ. վեր -
լու ծա բան է աշ խա տել  Ռազ մա վա րա կան
և ազ գային հե տա զո տու թյուն նե րի հայ -
կա կան կենտ րո նում: 2000-2005 թթ. ե -
ղել է լՂՀ նա խա գա հի մի ջազ գային
հար ցե րով խորհր դա կա նը, ի սկ 2006-
2007 թթ.`  Կով կաս ի նս տի տու տի վեր լու -
ծա բան: 2008-ից Սարգ սյանն
աշ խա տում է ՌԱՀՀԿ կենտ րո նում որ պես
ա վագ վեր լու ծա բան, 2011 թ. ապ րի լից
ՌԱՀՀԿ տնօ րենն է: 
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ՍՈՒ րեն ԶՈԼՅա նԸ բա նա սի րա կան
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր է,
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե -
մի այի փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո -
գիայի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի
գի տաշ խա տող, Իմ. Կան տի ան վան
Բալ թյան դաշ նային հա մալ սա րա նի Հու -
մա նի տար գի տու թյուն նե րի ի նս տի տու -
տի աշ խա տա կից: Զո լյա նը 200-ից
ա վե լի գի տա կան աշ խա տանք նե րի հե -
ղի նակ է և խմ բա գիր (ը նդ հա նուր լեզ -
վա բա նու թյուն, քա ղա քա կան
գի տու թյուն, կոնֆ լիկ տա բա նու թյուն,
իմաս տա բա նու թյուն, սե մի ո տի կա, պոե -
տի կա, լեզ վա կան քա ղա քա կա նու թյուն,
բարձ րա գույն կր թու թյուն): Զո լյա նը Հա -
յաս տա նի ա ռա ջին ան կախ խորհր դա -
րա նի պատ գա մա վոր է (1990-1995):
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ար ԹՈՒր ՄԿր ՏԻՉՅա նԸ աշ խա տում

է Ե պՀ-ո ւմ որ պես Սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ -

տե տի դե կան, փի լի սո փա յա կան գի տու -

թյուն նե րի դոկ տոր է, սո ցի ո լո գի այի

պրո ֆե սոր: գի տա կան հե տաքրք րու -

թյուն նե րի շր ջա նա կը տե սա կան սո ցի ո -

լո գի ան է (հա մա կար գային տե սու թյուն և

քաոս, նաև գի տե լի քի սո ցի ո լո գի ա), էթ -

նիկ քա ղա քա կան կոնֆ լիկտ նե րը, միգ -

րա ցի ան, հայ հա սա րա կու թյան

սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան հիմ -

նախն դիր նե րը: Հե ղի նա կել է ե րեք մե -

նագ րու թյուն և 70-ից ա վե լի գի տա կան

հոդ ված ներ` տպագր ված հինգ լե զու նե -

րով: Որ պես փոր ձա գետ ներգ րավ վել է

ՄԱԿ-ի և Ե ԱՀխ ծրագ րե րում, աշ խա տել

է գեր մա նի այի Բի լե ֆել դի, Բեռ լի նի Հում -

բոլդ տի, Ա վստ րի այի Ի ննսբ րու կի հա -

մալ սա րան նե րում: 
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ան նա Ժա Մա ԿՈՉՅա նԸ սո ցի ո լոգ է,
Սո ցի ոս կոպ հե տա զո տա կան ՀԿ հիմ նա -
դիր նե րից է։ Մե դի ա տեքս տե րում և հան -
րային գոր ծըն թաց նե րում գա ղա փա րա-
 կան դիս կուրս նե րի ու պրակ տի կա նե րի
վեր լու ծու թյու նը նրա մաս նա գի տա կան
հիմ նա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա -
նակն ե ն։ Նա մո տե նում է քն նա դա տա -
կան վեր լու ծու թյանն ի բրև սո ցի ա լա կան
փո փո խու թյան մե խա նիզ մի` դրա նով
հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը դի -
տար կե լով հան րային պայ քա րի հետ
փո խառն չու թյան մեջ։ Նա ու նի մե դի ա -
վեր լու ծու թյան շուրջ բազ մա թիվ հոդ -
ված ներ տե ղա կան գի տա կան ամ սա -
գ րե րում։ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ա կան
խմ բե րի դի կուր սիվ ար ձա գանք նե րի գա -
ղա փա րա կան կող մի նրա վեր լու ծու թյու -
նը տեղ է գտել փո փո խու թյան ո րո նում- 
 ներ (Սո ցի ոս կոպ ՀԿ, 2016) վեր լու ծա -
կան ժո ղո վա ծո ւում։ Նաև խմ բագ րել է մի
շարք կո լեկ տիվ աշ խա տանք ներ, այդ
թվում` 2019 թ. լույս տե սած` Սե ռա կա -
նու թյու նը հայ կա կան  [ հա մա] տեքս տե -
րում աշ խա տու թյու նը։ Նա մաս նա գի տո-
 րեն հե տաքրքր վում է նաև Հա յաս տա նի
ժա մա նա կա կից ար վես տով, ու նի կու րա -
տո րա կան փորձ։ 
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ար ՓԻ Մա նՈՒՍՅա նԸ սո ցի ո լո գի այի
մա գիստ րոս է։ 2008-ից ներգ րավ ված է
Սո ցի ոս կոպ ՀԿ ծրագ րե րում ի բրև հե տա -
զո տող։ Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող
հան րային շար ժում նե րը և դի մադ րու թյուն -
նե րը, տե ղի հա սա րա կա գի տա կան մտ քի
պատ մու թյու նը և սե ռա կա նու թյան հար ցե -
րը նրա հիմ նա կան մաս նա գի տա կան հե -
տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նակն ե ն։ 
դի մադ րա կան շար ժում նե րի մա սին նրա
վեր լու ծու թյուն նե րը հրա տա րակ վել են
փո փո խու թյան ո րո նում ներ (Սո ցի ոս կոպ
ՀԿ, 2016) և պայ քա րի փորձ[եր] (Սո ցիո -
ս կոպ ՀԿ, 2016) հե տա զո տա կան հոդ -
ված նե րի ժո ղո վա ծու նե րում և Caucasus
Analytical Digest-ի հա յաս տա նյան պրո -
տեստ նե րին և քա ղա քա կա նու թյուն նե -
րին նվիր ված հա մա րում (2017, թիվ 91)։
Հե ղի նա կել է ««Կ նոջ խնդ րի» սկզբ նա -
վո րու մը 19-րդ դա րի ռու սա հայ գրա կա -
նու թյան է ջե րում» հոդ վա ծը, որ հրա տա-  
րակ վել է Սե ռա կա նու թյու նը հայ կա կան
[ հա մա] տեքս տե րում հա տո րում (Սո ցի -
ոս կոպ ՀԿ, 2019): Մա նու սյա նը նաև հա -
տո րի կազ մող նե րից և պա տաս խա նա-
 տու խմ բա գիր նե րից մեկն է: 

arPy manUSyan holds a master’s
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ՍՈ նա Մա նՈՒՍՅա նԸ հո գե բա նա կան
գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու է, Սո ցի ոս -
կոպ ՀԿ հա մա հիմ նա դիր և հե տա զո տող,
դա սա վան դում է Ե պՀ-ո ւմ։ Հե տա զո տա -
կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կում
են ի նք նու թյան, պատ կա նե լու թյան ու
սահ ման նե րի հար ցե րը և լայն ա ռու մով`
ան հա տա կան-հան րային հա րա բե րու -
թյուն նե րը, այդ թվում` քա ղա քա(ցի ա) -
կան և մշա կու թային գոր ծըն թաց նե րում։
Սո ցի ալ-մ շա կու թային փո փո խու թյուն նե -
րի և շար ժում նե րի իր քն նա կան ու սում -
նա սի րու թյուն նե րում նա կենտ րո նա նում
է ան ձի ներգ րավ ման ու գոր ծոր դու թյան
հար ցե րի վրա։ Ի թիվս այլ հրա պա րա -
կում նե րի` (հա մա) հե ղի նա կել է մի շարք
հոդ ված ներ և կո լեկ տիվ աշ խա տանք ներ
քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վիզ մի վե րա բե -
րյալ, այդ թվում` փո փո խու թյան ո րո -
նում ներ և պայ քա րի փորձ[եր]
(Սո ցի ոս կոպ ՀԿ, 2016) ժո ղո վա ծու նե -
րում, Caucasus Analytical Digest-ի` հա -
յաս տա նյան քա ղա քա ցի ա կան
գոր ծըն թաց նե րը քն նար կող հա տուկ հա -
մա րում (2017, թիվ 91) և Carnegie-
Europe հիմ նադ րա մի`
հետ հե ղա փո խա կան ու ղի նե րի վե րա բե -
րյալ վեր լու ծա կան զե կույ ցում (2019)։
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ՅՈՒ ԼԻ ա ան ՏՈնՅա նԸ Ե պՀ պատ -
մու թյան ֆա կուլ տե տի մշա կու թա բա նու -
թյան ամ բի ո նի դո ցենտ է: Նա
դա սա վան դում է մի շարք ա ռար կա ներ,
այդ թվում` Մշա կու թային մար դա բա նու -
թյուն, Կրո նի մար դա բա նու թյուն, Սո ցի ա -
լա կան կա ռույց նե րի մար դա բա նու թյուն և
Եվ րո պայի Նոր դա րի մշա կույ թի պատ -
մու թյուն: Նրա գի տա կան հե տաքրք րու -
թյուն նե րի դաշ տում են կրո նի
մար դա բա նու թյու նը, սո ցի ա լա կան կա -
ռույց նե րի մար դա բա նու թյու նը: Նա
հայե րեն, ռու սե րեն և ան գլե րեն լե զու նե -
րով ա վե լի քան 40 գի տա կան հրա պա -
րա կում նե րի հե ղի նակ է: Նրա գի տա կան
աշ խա տանք նե րի ը նտ րա նու հետ կա րե -
լի է ծա նո թա նալ հետ ևյալ է ջում`
https://yerevan.academia.edu/Yuli-
aAntonyan: 
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ՅՈՒ ԼԻ ա նա ՄեԼ ՔՈՒՄՅա նԸ սո ցի ո լո -
գի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու է:
Հիմ նա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա -
նա կը սո ցի ա լա կան շեր տա վոր ման հիմ -
նա հար ցերն են: Նա Ե պՀ Սո ցի ա լա կան
աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան տեխ նո լո -
գի ա նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ է: դա սա -
վան դում է Սո ցի ա լա կան աշ խա տանք,
Հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պեր և Հան -
րային կա ռա վա րում բա կա լավ րա կա ն և
մա գիստ րո սա կան ծրագ րե րում 1998
թվա կա նից: Ու նի տպագր ված հոդ ված -
ներ սո ցի ա լա կան շեր տա վոր ման, կր թու -
թյան, գեն դե րային հիմ նախն դիր նե րի,
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան, փախս -
տա կան նե րի և նե րա ռա կա նու թյան
խն դիր նե րի վե րա բե րյալ: դա սա վան դու -
մից և գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու -
թյու նից բա ցի, նա ակ տիվ ներգ րավ ված է
ո րա կա կան և քա նա կա կան հե տա զո տու -
թյուն նե րում և ծրագ րե րի գնա հատ ման
մեջ: Նա հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց րել է
հե տա զո տա կան և գնա հա տող ծրագ րեր
ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ նադ րա մի, ՄԱԿ-ի
փախս տա կան նե րի գլ խա վոր հանձ նա -
կա տա րի, Հա յաս տան հա մա հայ կա կան
հիմ նադ րա մի, Հույ սի կա մուրջ ՀԿ-ի, Քա -
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ի նս տի -
տու տի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի
հետ հա մա գոր ծակ ցե լով: 
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ար Մեն Ղա ԶարՅա նԸ հե տա զո տող
և դա սա խոս է: Նրա հիմ նա կան գի տա -
կան հե տաքրք րու թյուն նե րի ո լորտ ներն
են միգ րա ցի ոն ու սում նա սի րու թյուն նե րը,
եվ րո պա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը,
եվ րո պա կան միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա -
նու թյու նը, քա ղա քա կան հա ղոր դակ ցու -
թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րը,
պո պու լիզ մը և այլն: Նա իր թեկ նա ծո ւա -
կան ա տե նա խո սու թյու նը պաշտ պա նել է
Հա յաս տա նում միգ րա ցի ային և ան -
վտան գու թյանն ա ռնչ վող թե մայով: Ար -
մե նը սո վո րել է Թաֆթ սի հա մալ սա րա նի
Ֆլեթ չե րի ի րա վուն քի և դի վա նա գի տու -
թյան դպ րո ցում: 2016 թ. նա միգ րա ցի այի
և ան վտան գու թյան թե մայով ու սում նա -
սի րու թյուն ներ է կա տա րել շվեյ ցա րի այի
Ֆրի բուր գի հա մալ սա րա նում: Ներ կա -
յումս Ար մեն Ղա զա րյա նը Հա յաս տա նի
Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան պետն է, ի նչ -
պես նաև` Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա -
մալ սա րա նի դա սա խոս: 
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ՀաՍ ՄԻԿ Է. ԳեվՈրԳՅա նԸ Ե պՀ Սո -
ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սոր է:
Նա մի շարք գր քե րի և տպագ րու թյուն նե -
րի հե ղի նակ է, այդ թվում` բա նա վոր
պատ մու թյուն նե րի հե տա զո տու թյան
վրա հիմն ված Կե ցու թյան ար վեստ. քսա -
նե րորդ դա րի զար կե րակ ներ (2004) և
գեն դե րային հե տա զո տու թյուն ներն ու
կրթ ման մո տե ցում նե րը քն նար կող գեն -
դեր. խն դիր ներ և լուծ ման ու ղի ներ (2001,
2014, հաս տատ ված ՀՀ Կգ նա խա րա րու -
թյան կող մից) մե նագ րու թյուն նե րի: գևոր -
գյա նը ա վար տել է Ե պՀ Տն տե սա գի տա-
 կան ֆա կուլ տե տը, Թբի լի սի ի պե տա կան
հա մալ սա րա նում պաշտ պա նել թեկ նա -
ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյուն սո ցի ո լո -
 գիայի գծով։ Նա աշ խա տել և սո վո րել է
մի շարք գի տա կան հաս տա տու թյուն նե -
րում, այդ թվում` լոն դո նի Տն տե սա գի -
տու թյան և քա ղա քա գի տու թյան,
վյուրզ բուր գի, Բու դա պեշ տի Կար վի նուս
հա մալ սա րան նե րում, Ռու սա կան ա կա դե -
մի այի հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
գի տա կան տե ղե կատ վու թյան ի նս տի -
տու տում և Հա րա վային Կա րո լի նայի հա -
մալ սա րա նում։ 

HaSmiK e. GevOrGyan is a pro-
fessor of Sociology at YSu, an author of
number of books and publications, includ-
ing The Art of Being: Rhythms of the 20th

Century (2004), based on an oral history
research and Gender Issues: Problems
and Solutions (2001, 2014), which dis-
cusses approaches for gender research
and gender education. Dr. gevorgyan re-
ceived her Master’s degree from Yerevan
State university, and her phD in Sociology
from Tbilisi State university. She studied
at and worked in a number of academic
institutions, including london School of
Economics, university of Wurzburg, The
Carvinus university of budapest, Russian
Science Academy’s Institute of Social Sci-
ences and Humanities, and the university
of South Carolina.

hasmikgev@gmail.com



Ս Տե Փան Դա նԻ եԼՅա նԸ Հա մա գոր -
ծակ ցու թյուն հա նուն ժո ղովր դա վա րու -
թյան կենտ րո նի նա խա գահն է: 2009-ից
մինչև 2013-ը ե ղել է Կրոն և հա սա րա կու -
թյուն ամ սագ րի խմ բա գի րը: 2010-ից
հան դի սա նում է Հա յաս տա նի կրոն նե րը
(www.religions.am) կայ քի խմ բա գի րը: 

STePan DanieLyan is Chairman of
the Collaboration for Democracy Centre.
From 2009 to 2013 he was Editor in
Chief of the journal Religion and Society
and now is the Editor in Chief of the web-
site Religions in Armenia (www.reli-
gions.am) since 2010.

colfordem@gmail.com



 վաՀ րաՄ ՍՈ ՂՈ ՄՈնՅա նԸ Քա ղա -
քա կան դիս կուրս (diskurs.am) հան դե սի
խմ բագ րա կազ մի ան դամ է։ 2007-ին
պաշտ պա նել է քա ղա քա գի տա կան դոկ -
տո րա կան աշ խա տանք Մար բուր գի Ֆի -
լիպս հա մալ սա րա նում: 2002-ից 2006
թվա կան նե րին աշ խա տել է նույն հա մալ -
սա րա նի Եվ րո պա կան ին տեգ րա ցի ա
հե տա զո տա կան խմ բում։ գրել է գի տա -
կան աշ խա տանք ներ ին տեգ րա ցի ոն
գոր ծըն թաց նե րի, ար ժե հա մա կար գային
հար ցե րի և Ար ցա խի հիմ նախնդ րի մա -
սին: 1999 թ. ա վար տել է Ե պՀ գեր մա նե -
րե նի բա ժի նը: 2010-ից ի վեր
մաս նակ ցել է մի շարք քա ղա քա ցի ա կան
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի (այդ թվում`
Մաշ տո ցի պու րա կի շարժ մա նը): 2017 թ.
ապ րի լից Կր թա կան քա ղա քա ցի ա կան
նա խա ձեռ նու թյան ան դամ է: 

vaHram SOGHOmOnyan is an Ar-
menian political scientist from Yerevan-
based political Discourse journal
(diskurs.am), which was founded in 2013
by a group of Armenian social scientists
and representatives of civic groups. He
studied german language at the Yere-
van State university. From 2002 to 2006
he worked at the philipps university of
Marburg as a member of the European
Integration research group. His studies
are focused on South Caucasus and
European integration, changes in the sy-
stem of values in Armenia and the Kara-
bakh issue. Since 2010 he has been
actively involved in civic initiatives in Ar-
menia (including Mashtots park Move-
ment). Vahram Soghomonyan is a
member of Civic Initiative for Education.

vahrsog@yahoo.com



Ժաննա անԴրեաՍՅանԸ ծնված
1981 թվականին, ավարտել է Երևանի
պե տա կան համալսարանի
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը:
Մասնագիտությամբ սո ցիոլոգ է,
սոցիոլոգիական գիտություն ների
թեկնածու: Զբաղվում է հետխոր-  
հրդային Հայաստանի հասարակական
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ:
գիտական հետազոտությունների
շր ջագիծն ընդգրկում է նաև
սոցիոլոգիա կան մեթոդաբանության
համապատասխանության և
սոցիալական ցանցերի որա կական
բնութագրիչների ուսումնա -
սիրությունները: Ներկայումս Անդրեաս -
յանը ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարի տեղակալն է:

ZHanna anDreaSyan, PhD candi-
date, sociologist, is a graduate of the
Faculty of Sociology at the Yerevan
State University. Her research includes
societal issues of Post-Soviet Armenia,
as well as the study of adequacy of socio-
logical methodology and qualitative fea-
tures of social networks. Currently,
Andreasyan is the Deputy Minister of
Labor and Social Affairs of the RA.

zhannandreasyan@gmail.com



աՂաՍԻ ԹաԴեՒՈՍՅանԸ ՀՀ գԱԱ Հնա -
գիտության և ազգագրության ինստի տու տի
ավագ գիտաշխատող է: 1995 թ. ստացել է
պատմական գիտությունների թեկ նածուի
կոչում ազգագրություն մաս նագիտացմամբ:
գիտական հետաքրք րու թյունների շրջանա -
կը ներառում է ուշ խորհրդային և հետխոր -
հրդային Հա յաստանի անցումային գործըն- 
թացների հասարակական և մշակութային
աս պեկտ ները: Մասնավորապես, ուշխոր -
հրդային առօրեականության մոդեռնիզա- 
ցիան, հետխորհրդայինում խորհր դային
ժառանգության խնդիրները, քաղաքացիա -
կան շարժումները, միգրացիան և առօրեա -
կանությունը, աղքատու թյունը և առօրեա- 
կանությունը, քաղա քային առօրեականու -
թյան հետխորհրդային փոխակերպում նե -
րը, երիտասար դության հիմնախնդիրները:
դասավան դում է ԵպՀ ազգագրության և
մշակութա բանության մագիստրատուրա -
ներում` Քա ղաքի մարդաբանություն, Մշա -
կու թային մարդաբանություն ու Մշակույթ և
Քաղաքականություն առարկաները: 2012-
2013 թթ. ուս. տարում որպես Ֆուլ բրայթի
հրավիրյալ հետազոտող աշ խատել է նաև
Կալիֆորնիայի Բերքլի համալսարանում:

aGHaSi TaDevOSyan is a senior re-
searcher at the Institute of Archeology and
Ethnography of National Academy of Sci-
ences (NAS) of the Republic of Armenia. He
holds his PhD in Social Anthropology, certi-
fied by the Highest Certification Commission
of the Republic of Armenia in 1995. His main
research interests are anthropology of social
changes and poverty, cultural transition and
value transformation, modernization of eve -
ry day life, anthropology of city and space,
anthropology of everyday life and migration
processes of Post-Soviet Armenia. He has
authored and co-authored 11 monographs
and more than 40 scientific articles pub-
lished in Armenian, English and Russian
languages. From the 2001 he is a Lecturer
at the Department of Archeology and Eth -
nography of the Faculty of History. He was
also a Fulbright visiting scholar at the Insti-
tute of Slavic, East European and Eurasian
Studies at UG Berkeley for 2012/2013 aca-
demic year. a.z.tadevosyan@gmail.com



ՀաՄաԶաՍՊ ԴանԻեԼՅանԸ

Ազգային ժողովի պատգամավոր է ըն -
տրվել 2018 թ. Իմ քայլը կուսակցու -
թյունների դա շինքի համապետական
ընտրական ցուցա կով: Ներկայումս Ֆի -
նանսաբյու ջետային մշտական հանձ -
նաժողովի ան դամ է և համակարգում է
ընտրական բարեփոխումների աշխա -
տանքային խումբը:
Քաղաքագիտության թեկնածու է: 2014
թ.` Քաղաքագետների միջազ գային
ասոցիացիայի անդամ: 2009-2106 թթ.
դասավանդել է ԵպՀ-ում: 2019 թ.` ԵպՀ
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:

HamaZaSP DanieLyan was
elected as a Member of the National As-
sembly in 2018 from the My Step Allian -
ce party list. Currently, he serves as a
member of the Standing Committee on
Finance and Budgeting and coordinates
the Parliamentary Working Group on
Electoral reform. He holds a PhD in Polit-
ical Science from Yerevan State Univer-
sity and is a member of the International
Political Science Association (IPSA). He
lectured at YSU from 2009 to 2016 and
was appointed to the Board of Trustees
in 2019.

hamo.danielyan@gmail.com
hamazasp.danielyan@parliament.am     



ՍերՈԲ ԽաՉաՏրՅանԸ 1997
թվակա նից առ այսօր ԵպՀ փիլիսոփա -
յության և հոգեբանության ֆակուլտետի
դասա խոս է: 2010-2013 թթ. եղել է
Հայաս տանի մանուկներ հիմնադրամի
գործա դիր տնօրենը, 2009-2010 թթ.`
ծրագրերի ղեկավարը, 2008-2009
թվականնե րին` կրթական ծրագրերի
ղեկավարը: Ներ կայումս հիմնադրամի
հոգաբարձու ների խորհրդի նախագահն
է: 1997-2005 թթ. եղել է Կրթություն
թերթի գլխա վոր խմ բագիրը: 2006-2008
թվական ներին աշխատել է Կրթության
ազգային ինս տի տուտում: Երկու
մենագրության հե ղինակ է, դպրոցական
երեք դասա գրքի համահեղինակ:

SerOB KHaCaHaTryan is a Pro-
fessor at Yerevan State University, De-
partment of Philosophy and Psychologe
since 1997. From 2010 to 2013 he was
the CEO of Children of Armenia Fund
(COAF). From 2009 to 2010 he was the
Head of Programs, and from 2008 to
2009 was the Manager of Education Pro-
grams at COAF. Currently he is the
Chairman of COAF Board. From 1997 to
2005 he was  the editor-in-chief of the
newspaper Education. From 2006 to
2008 he worked at the National Institute
of Education. He is author of two books,
and co-author of three school textbooks.

krtutiun@yahoo.com



աՏՈՄ ՄԽԻԹարՅանԸ 1993 թ.
ավար  տել է ԵպՀ-ի Ֆիզիկայի ֆակուլ -
տետը, ֆիզմաթ գիտությունների թեկ -
նածու է: 2007 թ. ՀՀ պետական կա- 
ռա վարման ակադեմիայից ստացել է
իրավագիտու թյան մագիստրոսի աս -
տիճան: 2008 թ. աշխատել է ՀՀ կրթու -
թյան և գիտության նախարարության
գիտության պետա կան կոմիտեում
որպես բաժնի պետ, 2014 թվականից`
ՀՀ ԿգՆ ԲՈՀ փոխնա խագահ: 2006 թ.
դասավանդում է ՀՀ գԱԱ գիտակր -
թական միջազգային կենտ րոնում, իսկ
2019-ի հունվարից նույն կենտրոնի գի -
տական քարտուղարն է: 2013 թ. ավար -
տել է ջոն Սմիթի միջազ գային քաղա- 
քագիտական դասընթացը (Մեծ Բրի -
տա նիա): Արժանացել է ՀՀ նա խագահի
շնորհակալագրի: Բարձրա գույն կրթու -
թյան և գիտության կառա վարման
ոլորտի փորձագետ է:

aTOm mKHiTaryan PhD in
Physics, graduated from YSU in 1993.
He received a Master’s Degree from the
Public Administration Academy in 2007.
Worked at the State Committee of Science
as a Head of Division sience 2008, Head
of Department at the Ministry of Diaspora
since 2010, Deputy Head of the
Supreme Certifying Commission since
2014. Since 2006 he teaches at the In-
ternational Scientific-Educational Centre
af NAS, and is the Scientific Secretary
since January 2019. He graduated from
John Smith Programme (GB) in 2013.
Mkhitaryan was awarded the RA Presi-
dent’s Letter of Gratitude, is an expert in
Higher Education and Science manage-
ment field.

atom.mkhitaryan@isec.am 



ՄարԻա Ի. ԶաՍԼավՍԿաՅան ԵպՀ
պրո ֆեսոր է, 1995 թ. մինչ այժմ աշխա -
տում է ԵպՀ Սոցիոլոգիայի ամբիոնում,
այնու հետ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտե -
տում: 1986 թ. ավարտել է Երևանի պե -
տական համալսարանը` մասնագիտա  -
նալով ֆունկցիոնալ անալիզի բնագա -
վառում: Նույն բնագավառում 1996 թ.
պաշտպա նել է թեկնածուական ատե -
նախոսու թյուն` ստանալով ֆիզիկա-
մաթե մատիկական գիտությունների
թեկնածուի գի տական աստիճան: 1984
թ. ավարտել է ԵպՀ Հասարակական
գիտությունների ֆակուլտետը հոգեբա -
նություն մասնա գիտությամբ: 2011 թ.
պաշտպանել է դոկտորական ատենա -
խո սություն սո ցիո լոգիա մասնագիտու -
թյամբ և ստա ցել է սոցիոլոգիայի գի տու- 
թյունների դոկ տորի գիտական աստի -
ճան: 2016 թ. ստացել է պրոֆեսորի
գիտական կոչում: Հեղինակ և համահե -
ղինակ է ավելի քան 80 գիտական աշ -
խատանքների, այդ թվում` 7 մենագրու -
թյունների:

maria i. ZaSLavSKaya is a Pro-
fessor at the Yerevan State University,
where she has been working at the De-
partment of Sociology and later at the
Faculty of Sociology, since 1995. In 1986
she graduated from the Yerevan State
University, specializing in functional
analysis. In 1996 she defended her the-
sis in the field of functional analysis, re-
ceiving the degree of Candidate of
Physical and Mathematical Sciences
(PhD in Mathematics). In 1984 she grad-
uated with honors from the Faculty of So-
cial Sciences, YSU, with a degree in
Psychology. In 2011 she defended her
doctoral dissertation on sociology and re-
ceived the degree of Doctor of Scineces
in Sociology. In 2016 she received the
academic title of the Professor in Sociology.
She is an author and co-author of more
than 80 scientific works, including 7
monograhs.

zaslavm1@gmail.com



ՍՈՒրեն ՈՍԿանՅանԸ տնտեսագի -
տա կան գիտությունների թեկնածու է:
2019 թ. դիջիթեյն կազմակերպության
նոր գործընկերների միացման բաժնի
պետ, 2013-2019 թթ. Էյչ Էս Ընդ Էյ ՍպԸ
հիմ նադիրը, 2014-ից տնօրենի խորհր -
դա կան է Իզի փեյ ՍպԸ-ում: ծնվել է
1980 թ. Երևանում, սովորել և ավարտել
է Երևա նի պետական համալսարանը:
2002-2005 թթ. աշխատել է Կոնվերս
բան կի ներքին վերահսկողության վար -
չությունում, 2005-2008-ին` նույն բան -
կում որպես մասնաճյուղի կառավարիչ և
հաշվարկային կենտրոնի ղեկավար,
2008-2011-ին` որպես Նախագծերի կա -
ռավարման բաժնի ղեկավար: 2010-
2012 թթ. cio.am ՏՏ տեղեկատվական
կայքի հիմնադիրն է: 2011-2013 թթ. աշ -
խատել է Սմարթ Տեխ ՍպԸ-ում նախա -
գծերի կառավարման մասով տնօրենի
տեղակալ: 

SUren vOSKanyan, PhD candi-
date. Head of new partners’ set-up unit
at Digitain (from 2019-present) is the
Founder and Board Member of HS&A
LLC (2013-2019). From 2014 he is the
President’s Advisor at EasyPay LLC.
Voskanyan was born in 1980, in Yere-
van, studied and graduated from the
Yerevan State University. From 2002 to
2005 worked at Internal Audit Depart-
ment at Converse Bank. From 2005 to
2008 worked as a Branch Manager and
Chief of Settlement Department, from
2005 to 2011 workes as a Head of Project
Management Department at Converse
Bank. Founder of cio.am: IT news portal
for including local news and events
(2010-2012). From 2011 to 2013 worked
at Smart Tech as a Deputy Director of
Project Management.

suren.voskanyan@hsa.am  



ՍՈնա ներՍԻՍՅանԸ ծնված 1989
թվա  կանին, ավարտել է ՀպՄՀ Կրթու -
թյան հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
ֆակուլտետը: Մասնագիտությամբ սո -
ցիոլոգ է, ՀՀ գԱԱ Հնագիտության և ազ -
գագրության ինստիտուտի Սփյուռքի
հետազոտությունների բաժնի գիտաշ -
խատող, պատմ. գիտ. թեկնածու ազգա -
բանություն մասնագիտացմամբ:
Զբաղ վում է Սփյուռքում սոցիալական
ցանցերի ուսումնասիրությամբ: գիտա -
կան և հետազոտական հետաքրքրու -
թյունների շրջանակը ներառում է միգ-  
րացիայի, սփյուռքի, սոցիալական ցան -
ցերի ուսումնասիրությունները: Աշ խա -
տում է ՀՀ գԱԱ Հնագիտության և ազգա- 
գրության ինստիտուտի Սփյուռքի հե -
տա զոտությունների բաժնում որպես
կրտսեր գիտաշխատող:

SOna nerSiSyan received a Bach-
elor’s degree in sociology in 2010 and
the Master’s degree in sociology in 2012,
PhD in Ethnology in 2019. In 2012-2013,
she worked as a leading specialist in the
National Institute of Labor and Social Re-
search at the Ministry of Labor and So-
cial Affairs RA. Scientific and research
interests include migration, Diaspora
studies, social networks. Since 2012 she
works as a junior researcher at the De-
partment of Diaspora Studies in the Insti-
tute of Archeology and Ethnography of
the National Academy of Sciences RA. 

nesona@bk.ru    



ԼՈԻՍԻնե ՏանաՋՅանԸ, ծնված
1990 թվականին, ավարտել է խ.
Աբովյանի անվան հայկական
պետական մանկա վարժական
համալսարանը` ստանալով բակալավրի
և մագիստրոսի աստիճանի սոցիոլոգի
որակավորում: Այժմ նա ՀՀ գԱԱ Հնա -
գիտության և ազգագրության ինստի -
տուտի հայցորդ է, թեկնածուական
ատե նախոսության թեման է` Սոցիալա -
կան փոփոխությունները հայկական
Սփյուռքում: Աշխատում է նույն ինստի -
տու տի Սփյուռքի հետազոտությունների
բաժնում` որպես գիտաշխատող: Մաս -
նակ ցել է միջազգային և ներպետական
գիտական-հետազոտական ծրագրերի,
իրականացրել է դաշտային և վերլու -
ծական աշխատանքներ սիրիահայերի
ներգաղթի և այլ թեմաների վերաբեր -
յալ: գիտական հետաքրքրությունների
շրջանակը ընդգրկում է հայրենադար -
ձության, միգրացիայի, Սփյուռքի ուսում -
նասիրությունները:

LUSine TanaJyan was born in
1990. She received her BA and MA in
Sociology from the Armenian State Ped-
agogical University after Kh. Abovyan.
Currently she is working on her PhD at
the Institute of Archeology and Ethnogra-
phy NAS RA. Her dissertation is on the
social changes in the Armenian Dias-
pora. She is a researcher at the Depart-
ment of Diaspora Studies of the Institute
of Archeology and Ethnography. She has
participated in the international and state
research projects. Also she conducted
fieldwork and analytical work on compara-
tive studies among Armenians in Diaspora,
Syrian-Armenians in Armenia, etc. The
range of her scientific interests includes
Diaspora studies, research on repatria-
tion and migration.

lusine.tanajyan@gmail.com



ՍՅՈՒԶաննա ԲարՍեՂՅանԸ ծնվել
է 1982 թ., ավարտել է Հայաստանի պե -
տա կան ճարտարագիտական համալ -
սա րանի մագիստրատուրան` ստա  նա -
լով սոցիոլոգի որակավորում: Աշխատել
է որպես սոցիոլոգ, վերլուծաբան, հե -
տազոտությունների ղեկավար, նաև դա -
սախոս մի շարք հետազոտական կեն տ- 
րոններում և համալսարաններում (Ռազ -
մավարական և ազգային հետա զոտու -
թյունների հայկական կենտրոն, Այ փի
Էս Իս քաղաքական և սոցիոլո գիական
խորհրդատվությունների ինս տիտուտ,
մանկավարժական հա մա լսա րան, ՀԱպՀ
և այլն): 2011 թ. աշխա տում է
Հնագիտության և ազգագրու թյան ինս -
տիտուտի Սփյուռքի հետազոտություն -
ների բաժնում որպես գիտաշ խատող,
ինչպես նաև նույն ինստի տու տի հայ -
ցորդ է` ազգաբանություն գծով: Նա
հանդիսանում է նաև Միջազգային և
անվտանգության հարցերի հայկական
ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ:

SyUZanna BarSeGHyan was
born in 1982. She received her BA and
MA in Sociology from the State Engineer-
ing University of Armenia in 2003 and
2005, respectively. Since 2004, she has
worked as sociologist, analyst, coordina-
tor of research, head of department, and
lecturer in various academic and re-
search institutions (Armenian Center for
National and International Studies, IPSC-
Institute for Political and Sociological
Consulting, Armenian State Pedagogical
University, State Engineering University
of Armenia, etc.). Since 2011, she is a
researcher at the Department of Dias-
pora Studies in the Instiute of Archeology
and Ethnography. Currently, she is doing
her PhD in the same institute. She is also
an associate expert at the Armenian In-
stitute of International and Security Af-
fairs.

syuzanna.barseghyan@gmail.com



անԴրանԻԿ ՏաԳեՍեանԸ Հայկա -
զեան համալսարանի Հայագիտության
բա ժան մունքի դոցենտ է: Նա նաև
գործա դիր քարտուղարն է Հայկազեան
հայա գի տական հանդէսի և այդ պաշ -
տոնից ելնելով խմբագրել է հետա զո -
տա կան աշխատանքներ, ղեկավարել
հրատա րակություններ: Հեղինակ է բազ -
մաթիվ գիտական հոդվածների: 1980-
ական թթ. կեսերից սկսած Տագէսեանը
հե տա զոտություն է իրականացնում լի -
բանա նա հայ համայնքի տարբեր աս -
պեկտների, մասնավորաբար վերջինիս
տն տեսական և մշակութային արտա -
դրու թյան շուրջ: Նա նաև Սփյուռքահայ
հե տազոտության կենտրոնի տնօրենն է: 

anTraniK DaKeSSian is an asso-
ciate professor in the Department of Ar-
menian Studies of Haigazian University.
He is also Executive Secretary of the
Haigazian Armenological Review, and in
that capacity he has solicited and co-
edited research papers, supervised the
publication and launching of the Haigazian
Armenological Review (vols. 13 to 33),
and published a number of research arti-
cles. As of the mid-1980s Dr. Dakessian
has conducted research on diverse as-
pects of the Lebanese Armenian commu-
nity, particularly on its economic and
cultural output. He is also the Director of
the Armenian Diaspora Research Center. 
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