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ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ. «Հասարակությունը միտված է ինքնուրույն պաշտպանելու սեփական շահերը»

Հանդեսի հարցերինպատասխանում էՌԱՀՀԿ
գիտականտնօրեն՝ՄանվելՍարգսյանը

-  Պա րոն  Սարգս յան, ՌԱՀՀԿ-ն  այս տար վա նից 
ծրագ րել է թո ղար կել հա յաց քով դե պի ժա մա նա կա-
կից հա մա պար փակ փո փո խութ յուն ներն ուղղ ված 
ե ռամս յա պար բե րա կան: Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված 
ար դի աշ խար հի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յու նը 
հատ կա պես այդ դի տանկ յու նից: 

- ՌԱՀՀԿ փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով` ցան կա ցած տե ղա յին սո ցիալ-քա ղա քա-
կան կամ տնտե սա կան ե րե ւույթ այս կամ այն տա րա ծաշր ջա նում կամ երկ րում 
ա վե լի ու ա վե լի է փոխ կա պակց վում գլո բալ գոր ծըն թաց նե րի հո սան քին:  Բարձր 
տեխ նո լո գիա նե րի, մաս նա վո րա պես տե ղե կատ վա կան ո լոր տում տե ղի ու նե ցող 
փո փո խութ յուն նե րի ա րա գութ յունն ու խո րութ յու նը շարժ ման մեջ են դնում ա մե-
նա կա յուն եւ կարծ րա ցած ե րե ւույթ նե րը երկ րագն դի ցան կա ցած անկ յու նում: Այ-
սօր ար դեն հեշտ չէ հաս կա նալ փո խա կեր պող ե րե ւույթ նե րի ձե ւա վոր ման հիմ ա-
պատ ճառ նե րը, ե թե նույ նիսկ այդ ե րե ւույ թը խիստ տե ղա յին է: Ինչ պես ա սում են` 
լար վա ծութ յունն ա ռա ջա նում է աշ խար հի մի ծայ րում, իսկ կյան քի հյուս ված քը 
պատռ վում է բո լո րո վին այլ տե ղում:  Մի ջազ գա յին անվ տան գութ յան եւ կա յու-
նութ յան հան րա կար գե րը կորց նում են ի րենց ազ դե ցութ յունն ու շի տա կութ յու նը: 
 Մի երկ րում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րը հա մընդ հա նուր նշա նա կութ-
յուն են ձեռք բե րում ողջ աշ խար հի հա մար: 

 Ցան կա ցած հե տա զո տա կան միտք կանգ նած է գե րա րագ գոր ծըն թաց նե րի 
եւ ամ բող ջա կան ե րե ւույթ նե րի մո դե լա վոր ման մե թո դա բա նութ յան փնտրտու-
քի խնդրի առ ջեւ: Ի րա դար ձութ յուն նե րը հարկ է լի նում դի տար կել միաս նա կան 
բազ մա զա նութ յան մեջ: Ա վե լին` ար դիա կան է դառ նում հե տա զո տութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման եւ տա րած ման դի նա միկ ե ղա նա կը: Այ սինքն` վեր լու ծա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րը եր բեմ չեն հասց նում հե տա մուտ լի նել ի րա դար ձութ յուն նե-
րին:  Հե տե ւա բար` յու րա քանչ յուր հե տա զո տա կան կենտ րոն ստիպ ված է ի րա կա-
նաց նել նյու թե րի նա խա պատ րաստ ման եւ սփռման հա մա պա տաս խան ձե ւե րի 
փնտրտուք: « Փո փոխ վող աշ խարհ. հա յացք Ե րե ւա նից» հան դե սը, մեր կար ծի-
քով, լավ ձե ւա չափ է: Ու նենք մտադ րութ յուն այս պար բե րա կա նում տպագ րել ինչ-
պես ՌԱՀՀԿ փոր ձա գետ նե րի, այն պես էլ հրա վիր ված մաս նա գետ նե րի հե տա զո-
տութ յուն նե րը: Ա սել է` պար բե րա կա նը բաց է բո լո րի հա մար:

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ. «Հասարակությունը միտված է 
ինքնուրույն պաշտպանելու սեփական շահերը»

Թողարկման հարցազրույցը
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ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ. «Հասարակությունը միտված է ինքնուրույն պաշտպանելու սեփական շահերը»

-  Ձեր կար ծի քով` ինչ պի սի՞ն է փոր ձա գի տա կան մտքի նե րու ժը  Հա յաս տա նում: 
Ի վի ճա կի՞ է արդ յոք  Հա յաս տա նի փոր ձա գի տա կան ըն կե րակ ցութ յու նը հա մար-
ժե քո րեն ար ձա գան քել ժա մա նա կի պա հանջ նե րին:

- Ու շագ րավ է այն, որ ներ կա պա հին ըն թա նում է հե տա զո տող նե րի նոր սերն-
դի սաղմ ա վո րում: Ան ցած քսան տա րում  Հա յաս տա նում չի կազ մա վոր վել կա յուն 
փոր ձա գի տա կան հան րութ յուն: Չ նա յած մի շարք հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րի 
գո յութ յա նը`  Հա յաս տա նում չկան կա յուն քա ղա քա գի տա կան դպրոց ներ:  Միա-
ժա մա նակ բա վա կան ազ դե ցիկ է ա ռան ձին քա ղա քա գետ նե րի գոր ծու նեութ յու-
նը, ո րոնք կա րո ղա ցան նշված ժամ կետ նե րում գրա վել հե տաքրք րա սեր հա սա-
րա կայ նութ յան ու շադ րութ յունն ինչ պես երկ րի ներ սում, այն պես էլ նրա սահ ման-
նե րից դուրս: ՌԱՀՀԿ-ն  այն կենտ րոնն է, ո րի բո վով են ան ցել այժմ յան շատ հայ 
քա ղա քա գետ ներ: Այդ ի մաս տով կենտ րո նը մեծ փորձ է կու տա կել մաս նա գետ-
նե րի պատ րաստ ման եւ նրանց հա մար ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի բա վա րար 
պայ ման նե րի ա պա հով ման գոր ծում: ՌԱՀՀԿ-ն  այժմ նույն պես հակ ված է հնա-
րա վո րութ յուն ըն ձեռ նել հե տա զո տող նե րի ե րի տա սարդ սերն դին: Երկ րորդ տա-
րին է, ինչ  Կենտ րո նում գոր ծում է Ե րի տա սար դա կան դպրո ցը, որ տեղ փոր ձա ռու 
քա ղա քա գետ նե րը կա րող են աշ խա տել ե րի տա սար դութ յան հետ: Այ սինքն` մենք 
ա ռաջ ենք նա յում:

- Այժմ յան ան կա յուն աշ խար հում հնա րա վո՞ր է արդ յոք  Հա յաս տա նի անվ տան-
գութ յան հա մա կար գի ար մա տա կան վե րաի մաս տա վո րում` հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման եւ 
տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի հետ կա յուն հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման 
բազ մամ յա փոր ձե րը հա ջո ղութ յուն չեն ու նե ցել:

-  Հա յաս տա նում այժմ չկա լուրջ քննարկ վող այ լընտ րան քա յին մո տե ցում 
վեր ջին քսան տա րում գոր ծող անվ տան գութ յան հա մա կար գին: Ամ բողջ քա ղա-
քա կան վեր նա խավն այս կամ այն չա փով հա մա ձայն է այն հան գա ման քին, որ 
 Հա յաս տա նի անվ տան գութ յունն ա պա հով վում է ՀԱՊԿ շրջա նա կում  Ռու սաս-
տա նի եւ մի քա նի հետ խորհր դա յին երկր նե րի հետ ռազ մա վա րա կան հա մա-
գոր ծակ ցութ յան խո րաց մամբ: Ա ռանձ նա հա տուկ տա րա կար ծութ յուն ներ չկան 
նաեւ  Հա յաս տա նի տա րած քում ռու սա կան ռազ մա կա յա նի ներ կա յութ յան խնդրի 
առն չութ յամբ: ՆԱՏՕ-ի հետ ան հա տա կան ծրագ րի շրջա նա կում ար դեն մի քա-
նի տար վա պատ մութ յուն ու նե ցող հա մա գոր ծակ ցութ յու նը չի դի տարկ վում որ-
պես անվ տան գութ յան ա պա հով ման կա րե ւոր բա ղադ րիչ: Ն ման ի րադ րութ յու նը 
խթան վում է  Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ խո րա ցող ռազ մա կան հա մա գոր-
ծակ ցութ յամբ, վեր ջի նիս`  Հա յաս տա նի հետ  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի խնդրով պայ-
մա նա վոր ված ան լու ծե լի հա կա սութ յուն նե րի օ րա կար գի պայ ման նե րում: Ըստ 
ե րե ւույ թին, անվ տան գութ յան այ լընտ րան քա յին հա մա կար գի շուրջ ցան կա ցած 
լուրջ քննար կում, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կա րող է կախ ված լի նել մի-
ջազ գա յին անվ տան գութ յան հա մա կար գում լուրջ տե ղա շար ժե րի` մաս նա վո րա-
պես ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի հետ  Ռու սաս տա նի հա րա բե րութ յուն նե րի հնա րա վոր փո-
փո խութ յուն նե րից:  Բայց դա ա պա գա յի խնդիր է:
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-  Հա յաս տանն ար դեն եր կու տաս նամ յակ է` գո յա տե ւում է շրջա փակ ման եւ, 
ինչ պես  Դուք նշե ցիք,  Ռու սաս տա նից ռազ մա կան ու ժեղ կախ վա ծութ յան պայ-
ման նե րում: Ինչ պե՞ս են այս հան գա մանք ներն ազ դում  Հա յաս տա նում քա ղա քա-
կան ու տնտե սա կան հան րա կար գե րի զար գաց ման եւ ժա մա նա կա կից աշ խար-
հում նրանց մրցու նա կութ յան վրա:

-  Գո յութ յուն ու նի միայն մեկ բնա գա վառ, որ տեղ  Հա յաս տա նը դե ռեւս մրցու-
նակ է. դա պաշտ պա նութ յան ո լորտն է:  Հա յաս տա նը լուրջ դեր է խա ղում տա-
րա ծաշր ջա նում ու ժե րի հա վա սա րակշ ռութ յան եւ տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման գոր ծում: Մ նա ցած բո լոր ցու ցիչ նե րով երկ րի վի ճակն անմ-
խի թա րա կան է:  Մաս նա վո րա պես դա վե րա բե րում է պե տա կան կա ռա վար ման 
արդ յու նա վե տութ յան եւ տնտե սա կան զար գաց ման խնդիր նե րին:  Հա յաս տա նում 
տնտե սութ յու նը եւ քա ղա քա կա նութ յու նը մում են միահ յուս ված, ին չը խրա խու-
սում է օ լի գո պո լիա նե րի զար գա ցու մը եւ նե ղաց նում փոքր ու մի ջին բիզ նե սի 
ա ճի հնա րա վո րութ յուն նե րը: Ա վե լին` վար չա րա րա կան մամ լի չի տակ է գտնվում 
երկ րի ի րա վա պաշտ պա նութ յան հա մա կար գը` ին չով իսկ կաթ վա ծա հար ա նե լով 
ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գը: Այս ա մե նը մե ծա պես զսպում է հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան կյան քի ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թա ցը եւ հան րութ յան 
նշա նա կա լից շեր տե րի տնտե սա կան աշ խու ժութ յու նը:  Սա նպաս տում է երկ րից 
բնակ չութ յան եւ, ա ռա ջին հեր թին, բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի մշտա կան ար-
տա հոս քին: 

-  Հա յաս տա նում անց կաց վում են Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան ընտ րութ յուն նե-
րը, եւ շա տե րը հայ տա րա րում են, որ այս ընտ րութ յուն նե րը կա րող են մեկ նա կետ 
լի նել երկ րի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում: Որ քա նո՞վ է նա խընտ րա կան ժա մա նա-
կաշր ջա նում ձե ւա վոր ված ի րա վի ճա կը հա մա պա տաս խա նում այդ պի սի սպա սե-
լիք նե րին:

- Ոչ միայն  Հա յաս տա նի, այ լեւ հետ խորհր դա յին տա րած քի բո լոր նոր երկր նե-
րի հա մար ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման խնդի րը քա-
ղա քա կան դա սի եւ հա սա րա կութ յուն նե րի հա մար դար ձել է գլխա ցա վանք:  Կա-
րե լի է նույ նիսկ պնդել, որ այդ պի սի երկր նե րում ընտ րութ յուն նե րը վե րա սեր վել 
են ա զա տութ յան բռնա դատ ման ինք նա տիպ մե խա նիզ մի:  Հան րութ յան մեջ կու-
տակ ված ա զա տութ յան է ներ գիան պար բե րա բար ուղղ վում է ա պա կողմ ո րո շող 
եւ ա պա կա ռու ցո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի հուն:  Հան րութ յու նը վե րա դառ նում է 
ընկճ վա ծութ յան եւ երկ րի ճա կա տագ րի վրա ազ դե լու հնա րա վո րութ յու նից ինք-
նա մե կու սաց ված վի ճա կին:  Կա րե ւոր չէ` ին չով կա վարտ վեն ընտ րութ յուն նե րը` 
գոր ծող վար չա կար գե րի ու ժա յին հե ռաց մամբ, թե հան րութ յան ակ տի վութ յան ու-
ժա յին բռնաճնշ մամբ. արդ յուն քը կլի նի նույ նա կան: Ողջ պե տա կան կյան քին պա-
տել է հա մա տա րած ընկճ վա ծութ յան զգա ցո ղութ յու նը, իսկ գոր ծող վար չա կարգն 
ա վե լի է կենտ րո նաց նում երկ րի մի ջոց ներն իր ձեռ քում: Ա զատ ընտ րութ յուն նե րի 
մե խա նիզ մի կաթ վա ծա հար լի նե լը քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին զրկում է 
զար գաց ման հնա րա վո րութ յու նից` ա նի մաստ դարձ նե լով նրանց ջան քերն օ րի-
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նա կան ճա նա պար հով իշ խա նութ յան գա լու հա մար:  Կու սակ ցութ յուն նե րը գնա լով 
վե րա սեր վում են գոր ծող վար չա կար գե րի հետ տար բեր կար գի գոր ծարք նե րի մեջ 
ռե սուրս ներ փնտրող ամ բող ջա տի րա կան կլան նե րի: Այս պի սով` հա սա րա կութ-
յուն նե րը մում են քա ղա քա կա նա պես լիո վին գլխատ ված եւ ան կազ մա կերպ:

 Ներ կա յումս  Հա յաս տա նում ըն թա ցող նա խընտ րա կան քա րո զար շա վը նկա-
րագր ված ի րա վի ճա կի լա վա գույն վկա յութ յունն է:  Գոր ծող վար չա կար գը` 2008թ. 
նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի շրջա նում հան րութ յան հետ մտնե լով ան թա-
քույց դի մա կա յութ յան մեջ, զին վեց նոր մար տա վա րութ յամբ` փոր ձե լով երկ րում 
լրիվ մեռց նել քա ղա քա կան ա զա տութ յու նը:  Սո վո րա կան դար ձան լայ նա ծա վալ 
գոր ծարք նե րը հան րութ յան բո լոր շեր տե րի եւ բո լոր գոր ծուն ու ժե րի հետ:  Կա-
շառ քը եւ նեն գա շոր թութ յունն այդ սպա նիչ քա ղա քա կա նութ յան հիմ ա կան մե-
խա նիզմ երն են:  Զո րա շար ժի են բեր վել օ լի գար խիկ կա ռույց նե րի քա ղա քա կան 
եւ ֆի նան սա կան բո լոր մի ջոց նե րը, ինչ պես նաեւ պե տա կան հաս տա տութ յուն-
նե րի վար չա կան լծակ նե րը: Այն ա մե նը, ինչ կա րե լի է գրան ցել «նա խընտ րա կան 
ցու ցակ նե րում», ներ մուծ վում է ման րակր կիտ հաշ վարկ նե րի հի ման վրա: Ակն-
հայտ է` հիմ ա կան շեշ տադ րու մը կա տար ված է բո ղո քա վոր ու ժե րի հե տընտ րա-
կան ցան կա ցած ակ տի վութ յան ա ռա վե լա գույն զսպման վրա: Ըստ ե րե ւույ թին` 
այս պի սով մտա դիր են ձեր բա զատ վել դժգո հութ յան է ներ գիա յի ա պա կա ռու ցո-
ղա կան ար տա հայ տու մից:  Հաս կա նա լի է` ընտ րա զանգ վա ծի ա զատ ընտ րութ յան 
մա սին խո սելն ա նի մաստ է: Ա ռա վել եւս ա նի մաստ է խո սել պե տա կան կյան քի 
ինչ-որ ա ռա ջըն թա ցի մա սին:

- Այ նո ւա մե նայ նիվ, ազ դե ցիկ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը եւ ա ռա-
ջա տար ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րը չեն դա դա րում պնդել, որ  Հա յաս տա նում 
ա ռա ջի կա ընտ րութ յուն նե րը մեծ նշա նա կութ յուն ու նեն երկ րի ժո ղովր դա վա րաց-
ման գոր ծում, եւ ի րենք ա ռա ջըն թաց են ակն կա լում այդ ընտ րութ յուն նե րի ժա մա-
նակ: Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված նշված ատ յան նե րի այդ պի սի դիր քո րո շու մը: 

- Ա րեւ մուտ քը շա րու նա կա բար ա վե լի հա ճախ է ա ռե րես վում այս պես կոչ ված 
«ժո ղովր դա վա րա կան մաս նակ ցութ յան»` ամ բողջ աշ խար հում սաստ կա ցող 
ա պա կա ռու ցո ղա կան հե տե ւանք նե րի հետ: Ա րա բա կան աշ խար հի հա խուռն 
գոր ծըն թաց նե րը ջնջում են «սա ռը պա տե րազ մի» հա մաշ խար հա յին կար գե րի 
քա ղա քա կան հե տա սեր ման վեր ջին նմուշ նե րը: Ա րեւմտ յան աշ խար հը դառ նում 
է այդ երկր նե րում ծա գող ան լու ծե լի ի րա վի ճակ նե րի կար գա վոր ման ան վե րա-
պահ մաս նա կի ցը: Այս հան գա ման քը չի կա րող տագ նապ չա ռա ջաց նել մի ջազ-
գա յին կա ռույց նե րում եւ ա ռա ջա տար ա րեւմտ յան երկր նե րում: Ի վեր ջո, բո լոր 
ան ցու դար ձերն ուղ ղա կիո րեն անդ րա դառ նում են ա րեւմտ յան երկր նե րի դիր քե-
րի եւ տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում նրանց շա հե րի վրա:  Սո ցիա լա կան գոր-
ծըն թաց նե րը տե ղա փոխ վել են ան մի ջա պես եվ րո պա կան երկր ներ` հա րու ցե լով 
բա նա վե ճեր միաս նա կան Եվ րո պա յի հիմ ա րար սկզբունք նե րը վե րա նա յե լու 
անհ րա ժեշ տութ յան շուրջ:  Հաս կա նա լի է` այս պայ ման նե րում ժո ղովր դա վա-
րութ յան ճա կա տա գի րը դառ նում է ա ռա ջա տար ա րեւմտ յան երկր նե րի հա մար 
ա ռանց քա յին խնդիր:  Հետ խորհր դա յին երկր նե րը, մաս նա վո րա պես  Հա յաս տա-
նը, չեն կա րող ի րենց վրա չզգալ ա րեւմտ յան հան րութ յան հա մա պար փակ պա-
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հանջ նե րի ծան րութ յան բե ռը: Այլ խնդիր է, որ տե ղա կան վար չա կար գե րը չեն 
հրա ժար վում ի րենց առ ջեւ դրված պա հանջ նե րի «վե րա խա ղարկ ման» մե թոդ-
նե րից:

- Ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ է նշվում, որ  Հա յաս տա նում վեր ջին տա րի նե րին մե-
ծա ցել է քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի ա լի քը: Արդ յո՞ք սա նո րութ յուն 
է երկ րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում, եւ ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված 
այդ աշ խու ժա ցու մը:

-  Հա յաս տա նի ան կախ գո յութ յան տա րի նե րին ի րենց ակ տի վութ յունն ար տա-
հայ տում էին բազ մա թիվ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք ի րա-
վա պաշտ պան ո լոր տում բա վա կան հա ջո ղութ յուն նե րի են հա սել:  Վեր ջին մի քա-
նի տար վա ըն թաց քում, սա կայն, սկսե ցին ե րե ւան գալ ո րա կա պես նոր նա խա-
ձեռ նութ յուն ներ, ո րոնք զանգ վա ծա յին բնույթ են ստա ցել:  Փոխ վել են նաեւ այդ 
քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի նպա տակ նե րը: Դ րանք, թե րեւս, ոչ թե 
դրա մաշ նորհ նե րից սնվող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ են, այլ նեղ 
ուղղ վա ծութ յան բաց շար ժում եր:  Մաս նա վո րա պես` մեծ թափ են ստա ցել զին-
ծա ռա յող նե րի ի րա վունք նե րի, ազ գա յին լեզ վի ու մշա կույ թի պաշտ պա նութ յանն 
ուղղ ված նա խա ձեռ նութ յուն նե րը:  Բայց ա մե նա մեծ թա փը հա վա քեց բնա պահ-
պան նե րի շար ժու մը, որն ար դեն կա րո ղա ցել է լուրջ խնդիր ներ հա րու ցել իշ խա-
նութ յուն նե րի հա մար:  Կար ծում եմ` նոր ո րա կի նա խա ձեռ նութ յուն նե րի ա ռա-
ջաց ման պատ ճա ռը ոչ վեր ջին հեր թին քա ղա քա կան ու ժե րի նկատ մամբ անվս-
տա հութ յան եւ ա պօ րի նութ յուն նե րի աճն է երկ րում:  Հա սա րա կութ յունն ա վե լի ու 
ա վե լի է միտ ված ինք նու րույն պաշտ պա նե լու սե փա կան շա հե րը:

Интервью номера
МАНВЕЛ САРГСЯН: Общество настроено самостоятельно защищать 
собственные интересы

The Interview of the Issue
Manvel Sargsian: The Society Is Inclined to Defend Its Own Interests
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Նոր տնտե սա կան զար գաց ման մո դել ներ փնտրե լիս

ԱՐ ՄԵՆ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ

« Ժո ղովր դա վա րութ յուն հա նուն զար գաց ման» ՀԿ նա խա գահն է:  Միա ժա մա նակ սյու-
նակ է վա րում « Մե դիա մաքս» ըն կե րութ յու նում, ինչ պես նաեւ վեր լու ծա կան հոդ ված-
ներ է գրում տար բեր պար բե րա կա նե րի հա մար: Ու նի քա ղա քա գի տութ յան եւ մի ջազ-
գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մա գիստ րո սի աս տի ճան:

2008թ. սկսած ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մը մար տահ րա վեր նե տեց աշ-
խար հում գո յութ յուն ու նե ցող գլո բալ տնտե սա կան ինս տի տուտ նե րին ու գա ղա-
փար նե րին: Շր ջա նա ռութ յան մեջ դրվեց այն մո տե ցու մը, որ աշ խար հը մտել է մի 
նոր դա րաշր ջան:  Նույն թվա կա նի հոկ տեմ բե րին « Վա շինգ թոն փոստ» պար բե րա-
կա նը հան դես ե կավ հոդ վա ծով, ո րը վեր նագր ված էր` «Ա մե րիկ յան կա պի տա լիզ-
մի ա վար տը»1: Այ նու հե տեւ «Ն յու զո ւիք» («Newsweek») պար բե րա կա նը տպագ-
րեց «Այժմ մենք բո լորս սո ցիա լիստ ենք» պա տաս խան հոդ վա ծը2: Ֆ րան սիա յի 
նա խա գահ  Նի կո լա  Սար կո զին իր հեր թին հան դես ե կավ հայ տա րա րութ յամբ` 
մաս նա վո րա պես նշե լով, որ ճգնա ժա մի հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն 
է, որ վե րա դարձ րեց պե տութ յունն ու վերջ դրեց հա սա րա կութ յան ան զո րութ յա-
նը3: 

 Մար դիկ նո րից փոր ձե ցին հե տա դարձ հա յացք նե տել պատ մութ յա նը` հաս կա-
նա լու հա մար, թե որ տե ղից են ե կել, հա սել մին չեւ մեր օ րեր, եւ այդ ճա նա պար-
հին ինչ պի սի բաց թո ղում եր են ե ղել, ո րոնք ճգնա ժա մի պատ ճառ են դար ձել: 
 Մաս նա գետ նե րի մի մա սը հա ճախ հղում էր կա տա րում  Կարլ  Մարք սին` փոր ձե-
լով ցույց տալ կա պի տա լիզ մի ա րատ նե րը: Ո րոշ մաս նա գետ ներ էլ Ա դամ Ս մի թի 
թե զերն էին վկա յա բե րում` ցույց տա լու հա մար «ի րա կան» կա պի տա լիզ մից շեղ-
վե լու փաս տը: Ի րա կա նում անհ րա ժեշ տութ յուն կա վե րա նա յե լու ամ բող ջա կան 
գա ղա փար նե րը, որ պես զի ա վե լի հեշտ լի նի հաս կա նալ ներ կա յիս ի րա վի ճա կը:

Ընդ հան րա պես` կա պի տա լիզ մի ա ռաք յալ է հա մար վում Ա դամ Ս մի թը:  Նա 
ա ռա ջինն էր, ով փոր ձեց իր «Ազ գե րի հարս տութ յու նը»4 աշ խա տութ յու նում ներ-
կա յաց նել եւ բա ցատ րել այն տնտե սա կան հա մա կար գը, ո րը ձե ւա վոր վում էր 
Արդ յու նա բե րա կան հե ղա փո խութ յու նից հե տո:  Ճիշտ է, նրա նից ա ռաջ  Ջոն  Լո-
կը եւ  Դա վիդ Հ յու մեն գրել են տնտե սա կան թե մա նե րով, բայց Ս միթն ա ռա ջի-
նը ձեռ նար կեց նոր ստեղծ վող քա ղա քա կան տնտե սութ յու նը հա մա պար փակ եւ 
ամ բող ջա կան ձե ւով ներ կա յաց նե լու փոր ձը: Ս մի թի փի լի սո փա յութ յան ա ռանձ-

1  Anthony Faiola “The End of American Capitalism?,” Washington Post, October 10, 2008, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/09/AR2008100903425.html.
2  Newsweek, February 16, 2009.
3  Տես` Նիկոլա Սարկոզիի ելույթը «New World, New Capitalism» միջազգային կոնֆերանսում, 
Փարիզ, 9 հունվարի 2009թ. http://www.colloquenouveaumonde.fr
4  Adam Smith «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations», London, 1776
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նա հատ կութ յունն այն է, որ կենտ րո նա նում է ա զատ շու կա նե րի կա րե ւո րութ յան 
վրա, քա նի որ, նրա կար ծի քով, վեր ջինս ա պա հո վում է ա մե նա բարձր ո րա կի 
ապ րանք ներ` ա մե նա ցածր գնե րով:  Նա գտնում է, որ մարդն ին դի վի դո ւալ է եւ 
հա սա րա կութ յան մեջ կա րող է հա ջո ղութ յամբ զար գա նալ, ե թե լի նեն տնտե սա-
կան ա զա տութ յուն ներ: Ն րա փի լի սո փա յութ յու նը կենտ րո նա նում է հիմ ա կա նում 
ան հա տի կա րո ղութ յուն նե րի վրա, այլ ոչ թե` խմբա յին հնա րա վո րութ յուն նե րի: 
 Մեծ հաշ վով` Ս մի թին չէր հե տաքրք րում, թե արդ յոք մար դը կա րող է մաս նակ ցել 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին, ստեղ ծել բիզ նես կամ ու նակ է ինչ-որ պաշ տոն 
զբա ղեց նել, քա նի որ իր ժա մա նա կաշր ջա նի գլխա վոր խնդի րը իշ խա նութ յան 
չափն ու տար բեր տե սա կի հար կերն էին: Դ րա հա մար էլ նա փաս տար կում էր, որ 
ա ռեւ տուրն ու ար տադ րութ յու նը ա վե լի ու նակ են կարգ ստեղ ծե լու եւ արդ յու նա-
վետ կա ռա վա րե լու, քան կա ռա վա րութ յու նը:

Ս մի թի հա մար մար դը հիմ ա կա նում շա հագրգռ ված է սե փա կան շա հով, բայց 
ու նե նա լով իր մեջ կա րեկ ցան քի զգա ցում, հիմ ա կա նում կա մո վին չի թա լա նում 
մա ցած նե րին: Այդ իսկ պատ ճա ռով նա հա մա րում է, որ իշ խա նութ յու նը պետք 
է ա պա հո վի կա յուն սո ցիա լա կան ի րա վի ճակ, ո րի շրջա նակ նե րում մար դը կա-
րո ղա նա բա րե լա վել իր դրութ յու նը: Ս մի թը նաեւ գտնում է, որ մար դուն ա զատ 
թող նե լու դեպ քում վեր ջինս ոչ միայն իր հա մար է բա րե կե ցութ յուն ստեղ ծում, 
այ լեւ` ու րիշ նե րի:  Հենց այս տրա մա բա նութ յան հի ման վրա էլ նա կա ռու ցում է 
«ան տե սա նե լի ձեռ քի» տե սութ յու նը: Ըստ այդմ` ա զատ տնտե սա կան հա մա կար-
գում ան հա տը «ան տե սա նե լի ձեռ քի» ազ դե ցութ յամբ ստեղ ծում է այն պի սի ի րա-
վի ճակ, ո րը նրա ի րա կան նպա տա կը չէր:  Սե փա կան շա հը հե տապն դե լով` մարդն 
ա վե լի արդ յու նա վետ է զար գաց նում հա սա րա կութ յու նը, քան այն դեպ քում, երբ 
ի րա կա նում ցան կա նում է միայն հա սա րա կութ յան շահն ա ռաջ տա նել: Ե թե մարդ 
հնա րա վո րութ յուն ստա նա, ա պա նա ա նընդ հատ կփոր ձի բա րե լա վել իր կյան քը 
եւ ա ռա վել արդ յու նա վետ կօգ տա գոր ծի ռե սուրս նե րը:  Սա կաշ խա տի ոչ միայն 
ան հա տի անձ նա կան շա հի օգ տին, այլ նաեւ` այ լոց շա հի:

 Վե րը նշվա ծը հաս տա տե լու հա մար Ս միթն ա սում է, որ հաց թու խի կամ մսա-
գոր ծի բար յա ցա կա մութ յու նից չէ, որ նրանց ստեղ ծած բա րի քը հայտն վում է մեր 
սե ղան նե րին, դա նրանց սե փա կան շահն է այդ պես թե լադ րում: 

Այս պի սով, ըստ Ս մի թի, ա զատ շու կա յա կան տնտե սութ յու նը թույլ է տա լիս բո-
լո րին` բա րե լա վե լու ի րենց կյան քը, եւ այդ բա րե լա վու մը հա վա սար է ազ գա յին 
բա րե կե ցութ յան, որն էլ նա ան վա նում է ազ գե րի հարս տութ յուն: 

Ս մի թի կար ծի քով` ա զատ շու կա նե րում աշ խա տու ժը եւ կա պի տա լը օգ տա-
գործ վում են բա ցա ռա պես այն ան ձանց կող մից, ով քեր կա րո ղա նում են դրանք 
լա վա գույնս օգ տա գոր ծել, ինչն էլ, իր հեր թին, ստեղ ծում է շա հագրգռ վա ծութ յուն, 
որ պես զի նո րա րա րութ յուն ու տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թաց լի նեն: Այդ դեպ քում 
ա նարդ յու նա վետ աշ խա տող նե րը կորց նում են ի րենց աշ խա տան քը:  Հե տա գա-
յում  Ջո զեֆ  Շում պե տե րը այս գոր ծըն թացն ան վա նեց «ստեղ ծա րար կոր ծա նում» 
(«creative destruction»)5: Ն րա կար ծի քով` ա զատ շու կա ներն ա նընդ հատ հե ղա փո-
խում են երկ րի տնտե սա կան կա ռուց ված քը ներ սից` մշտա պես կոր ծա նե լով հին 
կա ռուց վածք ներն ու ստեղ ծե լով նո րը: «Ս տեղ ծա րար կոր ծան ման» գոր ծըն թա ցը 
կա պի տա լիզ մի էա կան բնույ թը եւ «հա վի տե նա կան ու րա խութ յունն» է:  Նա նաեւ 
5  Joseph Schumpeter «Capitalism, Socialism, and Democracy», Routledge, 1994
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ա վե լաց նում է, որ հա սա րա կութ յու նը չի կա րող օ գուտ ստա նալ «ստեղ ծա րար 
կոր ծա նու մից»` ա ռանց ըն դու նե լու, որ կա րող են ա ռան ձին ան հատ ներ ա վե լի 
վատ ի րա վի ճա կում լի նել ոչ միայն ո րոշ ժա մա նակ, այ լեւ ընդ միշտ:  Նոր արդ յու-
նա բե րութ յուն նե րի ստեղ ծու մը չի կա րող ա ռաջ ըն թա նալ` ա ռանց մար տահ րա-
վեր նե տե լու գո յութ յուն ու նե ցող նե րին:

 Շում պե տե րը` զար գաց նե լով այս միտ քը, նշում է, որ ձեռ նար կա տի րութ յու նը 
եւ մրցակ ցութ յու նը «ստեղ ծա րար կոր ծան ման» խթան են հան դի սա նում: Ն րա 
պար զա բան մամբ` կա պի տա լիս տա կան հա մա կարգն աշ խա տեց նող եւ զար գաց-
նող հիմ ա կան խթա նը նոր սպա ռո ղա կան ապ րանք ներն են, ար տադ րութ յան 
նոր ե ղա նակ նե րը, նոր շու կա նե րը, արդ յու նա բե րութ յան կազ մա կերպ ման նոր ձե-
ւե րը, ո րոնք ստեղծ վում են կա պի տա լիս տա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի կող մից: 

 Վե րը նշվա ծի հե տաքր քիր օ րի նակ է հա մա ցան ցը: Այն` որ պես արդ յու նա բե-
րութ յան կազ մա կերպ ման նոր ձեւ, մար տահ րա վեր է նե տել բիզ նե սի մի շարք 
ո լորտ նե րի: Օ րի նակ` տպա գիր մա մու լը հայտն վել է շատ ծանր վի ճա կում, քա նի 
որ մարդ կանց մեծ մա սը լու րե րին հե տե ւում է հա մա ցան ցի մի ջո ցով:  Նույն ի րա-
վի ճա կում են հայտն վել կի նոար տադ րութ յու նը, հե ռուս տա տե սութ յու նը եւ բիզ-
նե սի մի շարք տե սակ ներ: Այս պի սով` հա մա ցան ցի «ստեղ ծա րար կոր ծան ման» 
հատ կութ յունն այն է, որ տպա գիր մա մու լի եւ բիզ նե սի այլ ո լորտ նե րի աշ խա-
տող նե րի հա մար ստեղ ծել է ա վե լի վատ ի րա վի ճակ ոչ միայն ո րոշ ժա մա նա կով, 
այ լեւ, հնա րա վոր է, ընդ միշտ: 

Ա դամ Ս մի թը «Ազ գե րի հարս տութ յու նը» աշ խա տութ յու նում անդ րա դառ նում 
է նաեւ կա ռա վա րութ յան դե րին: Ընդ հա նուր առ մամբ` նա կողմ է երկ րի տնտե-
սա կան գոր ծե րին կա ռա վա րութ յան հնա րա վո րինս քիչ ներգ րավ մա նը, քա նի որ 
պարզ չէ, թե ներգ րա վում ին չի կհան գեց նի կամ ում օգ տին կլի նի: Ի րա կա նում 
նա դեմ չէր կա ռա վա րութ յա նը, պար զա պես նրան սահ մա նա փակ դեր էր վե րա-
պա հում, ա վե լի ստույգ` ե րեք կա րե ւոր գոր ծա ռույթ` երկ րի անվ տան գութ յան 
պահ պա նում, ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գի ան կողմ ա կալ կա ռա վա րում եւ 
հա սա րա կութ յան շա հե րից բխող հան րա յին ո րոշ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա-
ցում, ո րոնց բնույթն այն պի սին է, որ ան հա տը չի կա րող կա տա րել: Ս մի թը շատ 
ճիշտ էր հաս կա ցել, որ ոչ թե ազ գի հարս տութ յան մե ծութ յունն է կա րե ւոր, այլ այդ 
հարս տութ յան ա նընդ հատ ա ճը: Ն րա կար ծի քով` ե թե տնտե սա կան հարս տութ-
յու նը ֆիքս ված է, ա պա սո ցիա լա պես վատ վի ճա կում գտնվող նե րի մաս նա բա-
ժի նը տնտե սութ յու նում շա րու նա կա բար իջ նում է, իսկ հարս տութ յունն ա ճե լիս` 
այդ խմբի ան դամ ե րը մեծ հնա րա վո րութ յուն են ու նե նում բա րե լա վե լու ի րենց 
կեն սա մա կար դա կը:

 Հե տա գա յում կա պի տա լիզ մը խիստ քննա դա տութ յան է են թարկ վել  Մարք-
սի կող մից: « Կա պի տալ» աշ խա տութ յան մեջ նա նկա րագ րում է կա պի տա լիզ մի 
խնդիր ներն ու ա րատ նե րը` ան վա նե լով այն «բուր ժո ւա զիա յի դիկ տա տու րա»: 

 Մարք սը գտնում էր, որ բո լոր հա սա րա կութ յուն նե րի ա ռա ջըն թա ցը տե ղի է 
ու նե նում դա սա կար գա յին պայ քա րի դիա լեկ տի կա յի մի ջո ցով: Այդ պայ քա րը տե-
ղի է ու նե նում եր կու խա վե րի մի ջեւ` սե փա կա նութ յունն իր ձեռ քում կու տա կած 
խա վի, ո րը վե րահս կում է ար տադ րութ յու նը, եւ ցածր խա վի, ո րը ա պա հո վում է 
աշ խա տուժ այդ ար տադ րութ յան հա մար:  Հենց այս տե սանկ յու նից էլ նա տես նում 
էր ին դուստ րիալ կա պի տա լիզ մի վախ ճա նը, քա նի որ այդ սո ցիալ-տնտե սա կան 
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հա մա կար գը ներ քին լար վա ծութ յուն է ստեղ ծում վե րը նշված խա վե րի մի ջեւ, 
ինչն էլ, իր հեր թին, տա նում է դե պի ինք նաոչն չա ցում եւ նոր հա մա կար գի` սո ցիա-
լիզ մի ստեղ ծում6:

Ն րա կան խա տես մամբ` սո ցիա լիս տա կան հա սա րա կութ յուն նե րը կկա ռա վար-
վեն աշ խա տող դա սի կող մից: Դ րան նա ան վա նել է պրո լե տա րիա տի դիկ տա տու-
րա, իսկ պե տութ յան վախ ճա նը, ո րի արդ յուն քում կլի նի ան դա սա կարգ հա սա րա-
կութ յուն` կո մու նիզմ7: 

 Մարք սը նաեւ գտնում էր, որ կա պի տա լիզ մի մի շարք գոր ծըն թաց ներ` ինչ-
պի սիք են ժա մա նա կի ըն թաց քում ուր բա նի զա ցիա յի, աշ խա տող դա սա կար գի, 
պրո լե տա րիա տի թվա բա նա կան ա ճը, կբե րեն դա սա կար գա յին գի տակ ցութ յան, 
եւ մարդ կանց այդ խում բը կհաս կա նա, որ պետք է փո խել կա պի տա լիս տա կան 
հա մա կար գը:  Նա հա վա տում էր, որ պրո լե տա րիա տը` իր ձեռ քում կենտ րո նաց նե-
լով ար տադ րութ յան մի ջոց նե րը, կստեղ ծի այն պի սի հա մա կարգ, ո րից բո լո րը հա-
վա սա րա պես կկա րո ղա նան օգտ վել:  Միա ժա մա նակ կվե րա նա դա սա կար գա յին 
շա հա գոր ծու մը, եւ հա մա կար գը զերծ կլի նի պար բե րա կան ճգնա ժա մե րից8:

 Խորհր դա յին  Միութ յու նը փոր ձեց գնալ  Մարք սի ա ռա ջար կած ու ղով, սա կայն 
վեր ջի նիս փոր ձը ցույց տվեց, որ պե տութ յու նը` կենտ րո նաց նե լով ար տադ րութ-
յան մի ջոց ներն իր ձեռ քում, ի րա կա նում սկսում է ա ռա վել մեծ վտանգ ստեղ ծել 
հա սա րա կութ յան հա մար:  Մեծ խնդիր ներ հա րու ցեց նաեւ տնտե սութ յան պլա-
նա վո րու մը, քա նի որ հա մա պա տաս խան մար մի նե րը չկա րո ղա ցան ա պա հո վել 
հա մա պա տաս խան տնտե սա կան զար գա ցում, ինչն էլ  Խորհր դա յին  Միութ յա նը 
կանգ նեց րեց փլուզ ման առ ջեւ: 

20-րդ  դա րի ա ռա ջին կե սին աշ խար հը մի շարք մեծ ճգնա ժա մեր ապ րեց եւ, 
ու սում ա սի րե լով այդ ճգնա ժա մե րը, նոր տնտե սա կան զար գաց ման գա ղա փար-
ներ ա ռա ջար կեց  Ջոն  Մեյ նարդ  Քեյն զը` հան դես գա լով նոր մտքե րով ու հղա-
ցում ե րով, ո րոնք պետք է փո խեին տնտե սա կան զար գաց ման հե ռան կար նե րը: 
 Նա մարդ կութ յան քա ղա քա կան խնդի րը տես նում է ե րեք սկզբունք նե րի հա մա-
տեղ ման մեջ: Դ րանք են` տնտե սա կան արդ յու նա վե տութ յուն, սո ցիա լա կան ար-
դա րութ յուն եւ ան հա տի ա զա տութ յուն: Ն րա կար ծի քով` ա ռա ջի նը պա հան ջում է 
քննա դա տութ յուն, զգու շութ յուն եւ տեխ նի կա կան գի տե լիք ներ, երկ րոր դը` ան շա-
հախն դիր ու խան դա վառ ո գի, ո րը սի րում է սո վո րա կան մար դուն, իսկ եր րոր դը` 
բազ մա զա նութ յան եւ ան կա խութ յան բարձր մա կար դա կի հան դուր ժո ղա կա նութ-
յուն ու ար ժե ւո րում, ո րը բա ցա ռի կութ յան եւ ո գե ւո րութ յան հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս9:

 Քեյն զը գտնում է, որ պե տութ յու նը չպետք է կա տա րի այն գոր ծե րը, ո րոնք ար-
դեն ան հատ ներն ա նում են, այլ պետք է ձեռք զար կի այն պի սի գոր ծե րի, ո րոնք 
ընդ հան րա պես ոչ մե կի կող մից չեն կա տար վում:  Նա մատ նան շում է ե րեք ո լորտ, 
որ տեղ պե տութ յան ներգ րավ վա ծութ յու նը նա խընտ րե լի է` կենտ րո նա կան բան-
կի կող մից վար կե րի եւ ար ժույ թի վե րահս կո ղութ յուն, ամ բողջ հա սա րա կութ յան 
6  Karl Marx, “Capital”, available at http://www.marxists.org/archive/ruhle/1939/capital.htm
7  William Ebenstein and Alan Ebenstein, “Great Political Thinkers, From Plato to The Present”,
The Dryden Press, 1990
8  Karl Marx, “Capital”, available at http://www.marxists.org/archive/ruhle/1939/capital.htm
9  William Ebenstein and Alan Ebenstein, “Great Political Thinkers, From Plato to The Present”,
The Dryden Press, 1990
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Նոր տնտե սա կան զար գաց ման մո դել ներ փնտրե լիս

հա մար ներդ րում ե րի ու խնա յո ղութ յուն նե րի չա փե րի ո րո շում եւ բնակ չութ յա նը 
հու զող հար ցե րի վե րա բեր յալ հան րա յին քա ղա քա կա նութ յան մշա կում: Այ սինքն` 
նա հա մա րում է, որ ա ռանց կա ռա վա րութ յան մի ջամ տութ յան տնտե սութ յու նը 
չի կա րող գոր ծել բնա կա նոն կամ` ըստ գո յութ յուն ու նե ցող հնա րա վո րութ յուն նե-
րի10:

Իր «Ա զատ շու կա նե րի ա վար տը»11 գրքում  Քեյն զը ցույց էր տա լիս նոր լի բե րա-
լիզ մի տար բե րութ յու նը հնից:  Նա գտնում է, որ ա զատ շու կա ներն ար դեն հնա ցել 
են, եւ ե կել է նոր ժա մա նա կաշր ջան:  Մեր ժե լով ա զատ շու կա նե րի գա ղա փա րը, 
նա չի ըն դու նում սո ցիա լիզ մը` որ պես այ լընտ րանք: Ն րա հա մար սո ցիա լիզ մը 
դոգ մա է, քա նի որ պե տութ յան կող մից տնտե սութ յան ամ բող ջա կան վե րահս կո-
ղութ յուն է են թադ րում, ինչ պես որ ա զատ շու կա նե րի դոգ ման բա ցա ռում է տնտե-
սութ յան մեջ պե տութ յան ներգ րա վու մը:

 Քեյնզն ա վե լի շատ կողմ ա կից է պե տութ յան կող մից տնտե սութ յան մի ջամ-
տութ յա նը, քան վեր ջի նիս կող մից տնտե սութ յան կա ռա վար մա նը:  Նա գտնում է, 
որ պե տութ յու նը պետք է ստեղ ծի այն պի սի մի ջա վայր, ո րը թույլ կտա տնտե սութ-
յա նը զար գա նալ, այլ ոչ թե ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցել: 

«Զ բաղ վա ծութ յան, տո կո սադ րույ քի եւ փո ղի ընդ հա նուր տե սութ յու նը»12 աշ-
խա տութ յան մեջ  Քեյնզն ա ռաջ քա շեց ամ բող ջա կան զբաղ վա ծութ յան տե սութ-
յու նը եւ ամ բող ջա կան զբաղ վա ծութ յան խնդի րը դարձ րեց տնտե սա գի տութ յան 
տե սութ յան ու տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան ա ռանց քը:

Ե թե Ա դամ Ս մի թը գտնում էր, որ շու կա յի «ան տե սա նե լի ձեռ քը» կա րող է ա պա-
հո վել բա նա կան ո րո շում եր մար դու կող մից, որն իր հեր թին բե րում է տնտե սութ-
յու նը ռա ցիո նալ ի րա վի ճա կի, ա պա  Քեյն զը պնդեց հա կա ռա կը: Ս մի թը գտնում 
էր, որ ե թե ա մեն մի բիզ նես հաշ վար կի իր ե կա մուտն ու կո րուստ նե րը, ա պա այն 
կգոր ծի ռա ցիո նալ, ին չը կհան գեց նի այն վի ճա կին, որ տեղ ռա ցիո նալ է ամ բողջ 
տնտե սութ յու նը:  Քեյն զը ցույց տվեց, որ ի րա կա նում կա րող է լի նել հա կա ռա կը, 
քա նի որ ան հատ բիզ նես մե նի այն ո րո շու մը, ո րը կա տար վում է ել նե լով ե կամ տի 
ու կո րուստ նե րի բա նա կան հաշ վարկ նե րով, կա րող է հան գեց նել տնտե սութ յան 
ընդ հա նուր ի ռա ցիո նալ ի րա վի ճա կին: Օ րի նա կի հա մար` ե թե բիզ նես նե րը ո րո-
շում են ներդ րում չկա տա րել տնտե սութ յան նոր ո լորտ նե րում կամ` ակն կա լե լով 
տնտե սա կան ան կում, սկսում են կրճա տել աշ խա տու ժը, ա պա նրանք, ըստ  Քեյն-
զի, այդ ա մե նը կա տա րում են ռա ցիո նա լութ յան տե սանկ յու նից13: 

 Վե րը նշվա ծը կա րող է ռա ցիո նալ լի նել ան հա տի տե սանկ յու նից, սա կայն մեծ 
վնաս է հասց նում ազ գա յին տնտե սութ յա նը` հան գեց նե լով գոր ծազր կութ յան 
ա ճի: Այդ պատ ճա ռով  Քեյն զի գլխա վոր փաս տարկն այն էր, որ հիմ ա կան ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում պետք է ընդ հա նուր տնտե սութ յու նը լի նի, այլ ոչ թե` 
ան հա տի տնտե սա կան ո րո շում ե րը:

10  William Ebenstein and Alan Ebenstein, “Great Political Thinkers, From Plato to The Present”,
The Dryden Press, 1990
11  John Maynard Keynes, “The End of Laissez-fair”, 1926,
http://www.panarchy.org/keynes/laissezfaire.1926.html
12  John Maynard Keynes, «The General Theory of Employment, Interest and Moneyl», 1936,
http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/
13  William Ebenstein and Alan Ebenstein, “Great Political Thinkers, From Plato to The Present”,
The Dryden Press, 1990
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ԱՐ ՄԵՆ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ

 Ներդ րու մա յին հար ցե րում  Քեյն զը չի վստա հում ան հատ նե րի նա խա ձեռ նութ-
յա նը, քա նի որ փոր ձը ցույց է տվել, որ այդ տար բե րակն արդ յու նա վետ չի աշ խա-
տում:  Սա կայն նա չի էլ ա ռա ջար կում, որ պե տութ յու նը կա տա րի բո լոր ներդ րում-
նե րը:  Պար զա պես պե տութ յու նը, ըստ նրա, պետք է ստեղ ծի հա մա պա տաս խան 
ի րա վի ճակ, ո րը կխրա խու սի նաեւ մաս նա վոր հատ վա ծին` կա տա րե լու ներդ-
րում եր: 

 Քեյն զի աշ խա տութ յու նը մեծ ազ դե ցութ յուն է թո ղել պե տութ յուն նե րի ներ քա-
ղա քա կան կյան քի վրա:  Մեծ Բ րի տա նիա յում բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րը ըն դու-
նել են, որ խրո նիկ գոր ծազր կութ յու նը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն է գոր ծում 
տնտե սութ յուն նե րի վրա, եւ նրանք հա ճախ այն պի սի քա ղա քա կա նութ յուն էին 
մշա կում, ո րը թույլ կտա լու ծել այդ խնդի րը: ԱՄՆ-ում  Ռուզ վել տի « Նոր գոր-
ծարք» ուս մուն քը հիմ ված էր  Քեյն զի ա ռա ջադ րած տե սութ յան վրա:  Ռուզ վել-
տը հա ճախ էր  Քեյն զի հետ քննար կում երկ րի տնտե սա կան խնդիր նե րը: Եվ այդ 
խորհր դակ ցութ յուն նե րը հա ճախ ազ դում էին այն քա ղա քա կան ո րո շում ե րի 
վրա, ո րոնք միտ ված էին ճգնա ժա մից տնտե սութ յան դուրս բեր մա նը14:

 Հենց  Քեյն զի ա ռա ջար կած տնտե սա կան զար գաց ման տի պօ րի նակն ա վե-
լաց րեց ՀՆԱ-ի նկատ մամբ պե տա կան ծախ սե րը, պե տութ յուն ներն աշ խար հի 
տար բեր մա սե րում նոր պար տա վո րութ յուն ներ ստանձ նե ցին: Ա ռաջ քաշ վեց բա-
րեխ նամ պե տութ յան տի պօ րի նա կը, ո րը են թադ րում է պե տութ յան կող մից քա-
ղա քա ցու հիմ ա կան կա րիք նե րի հո գում: Այս տի պօ րի նա կը կարճ ժա մա նա կում 
բա րե կե ցութ յուն ստեղ ծեց շատ քա ղա քա ցի նե րի հա մար, սա կայն եր կա րա ժամ-
կետ կտրված քում այն բե րեց մի շարք խնդիր ներ` ա ռա ջար կի ա վե լա ցում, գնաճ, 
եր բեմ տնտե սա կան պա շա րա մի ջոց նե րի նկատ մամբ ան հա տի ան պա տաս խա-
նատ վութ յուն եւ այլն: 

 Հենց այս տնտե սա կան զար գաց ման մո դե լի այ լընտ րան քա յին դրույթ նե րով 
հան դես ե կավ Ֆ րիդ րիխ ֆոն  Հա յե կը:  Նա քննա դա տեց բա րեխ նամ պե տութ յան 
տի պօ րի նա կը եւ հան դես ե կավ ա զատ շու կա նե րի վրա հիմ ված տնտե սա կան 
մո դե լի դրույթ նե րով: Ըստ նրա` կա ռա վա րութ յան մե ծա ցու մը միշտ բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն է ու նե նում տնտե սութ յան վրա, քա նի որ փորձ է ար վում պլա նա-
վո րել տնտե սութ յու նը, ո րի մա սին կա ռա վա րութ յու նը շատ քիչ տե ղե կատ վութ-
յուն ու նի: Ու պարզ է, որ ան հատ նե րի կող մից կա յաց վող տնտե սա կան ո րո շում-
նե րը բազ մա զան են եւ դրանց մա սին տե ղե կութ յուն նե րը` սահ մա նա փակ: Իսկ 
քիչ տե ղե կատ վութ յամբ ո րո շում ե րի կա յա ցու մը խե լա միտ չէ եւ, հնա րա վոր է, 
տա նի ճգնա ժա մե րի15: 

« Դե պի ճոր տա տի րութ յան ճա նա պարհ»16 գրքում  Հա յե կը խիստ քննա դա-
տութ յան է են թար կում սո ցիա լիզ մը:  Նա գտնում է, որ ար տադ րութ յան ազ գայ նա-
ցու մը եւ կենտ րո նա կան պլա նա վո րու մը կա ռա վա րութ յան հա մար ստեղ ծում են 
հնա րա վո րութ յուն` մի ջամ տե լու տնտե սութ յա նը, ին չը, ըստ նրա, հիմ ա կա նում 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն է գոր ծում:  Նա հնա րա վոր չի հա մա րում, որ սո ցիա-
լիզմ ի րա կա նութ յուն դառ նա, քա նի որ այն մար դու էութ յա նը դեմ է: 

14  William Ebenstein and Alan Ebenstein, “Great Political Thinkers, From Plato to The Present”,
The Dryden Press, 1990
15  F. A. Hayek, “The Road to Serfdom”, http://jim.com/hayek.htm
16  F. A. Hayek, “The Road to Serfdom”, http://jim.com/hayek.htm
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Նոր տնտե սա կան զար գաց ման մո դել ներ փնտրե լիս

 Հա յե կի կար ծի քով` զար գա նա լու հա մար մարդ կութ յունն ու նի ա զա տութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յուն: Իսկ այդ ա զա տութ յու նը կա րե լի է ա պա հո վել հնա րա վո-
րինս սահ մա նա փակ կա ռա վա րութ յան դեպ քում, ո րի արդ յուն քում կլի նեն նաեւ 
տնտե սա կան բազ մա թիվ ա զա տութ յուն ներ: 

 Հա յե կը 1960թ. հրա տա րա կեց «Ա զա տութ յան սահ մա նադ րութ յու նը»17 աշ խա-
տութ յու նը, ո րում փաս տար կում է ա զատ շու կա նե րի` ա ռա ջա դեմ եւ դի նա միկ 
լի նե լու դրույ թը: Ն րա կար ծի քով` հենց կա պի տա լիզմ է հնա րա վո րութ յուն ըն ձե-
ռել սահ մա նա փա կե լու ա րիս տոկ րատ նե րի իշ խա նութ յու նը, նվա զա գույ նի հասց-
նե լու հա սա րա կութ յուն նե րում տի րող ան հա վա սա րութ յուն նե րը:

Ե թե  Քեյն զը գտնում էր, որ շու կա յում գո յութ յուն ու նե ցող գնե րը հիմ ա կա նում 
կապ ված չեն շու կա յում առ կա փո ղի քա նա կի հետ, ա պա  Հա յե կը ճիշտ հա կա-
ռակ մո տե ցու մը ցու ցա բե րեց վե րը նշված գրքում:  Վեր ջի նիս կար ծի քով` շու կա-
յում փո ղի քա նա կի ա վե լա ցում ուղ ղա կի ազ դում է գնե րի վրա, ո րով հե տեւ կեղծ 
տնտե սա կան ակ տի վութ յուն է ստեղ ծում, ին չը եր կա րա ժամ կետ ա ռու մով բե րում 
է ճգնա ժա մե րի, քա նի որ դրա ի րա կան պա հան ջար կը չկա18: 

 Հա յե կի աշ խա տութ յուն նե րը մեծ ազ դե ցութ յուն են ու նե ցել Ա րեւ մուտ քում: 
1980-ա կան նե րից սկսած ա զատ շու կա նե րի հա մադ րույ թը գե րիշ խում էր Ա րեւ-
մուտ քում եւ աշ խար հում: Ի րենց կա ռա վար ման շրջա նում  Մար գա րետ  Թետ չե-
րը եւ  Ռո նալդ  Ռեյ գա նը սկսել էին կա ռա վա րութ յան փոք րաց ման նպա տա կով 
մի շարք գոր ծա ռույթ ներ լիա զո րել մաս նա վոր հատ ված, որ պես զի վեր ջին ներս 
կա տա րեն այդ պար տա վո րութ յուն նե րը:  Բազ մա թիվ ըն կե րութ յուն ներ սե փա կա-
նաշ նորհ վե ցին19:  Կա ռա վա րութ յան փոք րաց ման եւ մաս նա վո րեց ման գլխա վոր 
փաս տար կը հեն ված էր այն գա ղա փա րի վրա, որ մաս նա վոր հատ վա ծը գրե-
թե ցան կա ցած գոր ծա ռույթ ա վե լի լավ է կա տա րում, քան` իշ խա նութ յու նը:  Դա 
հիմ ված էր այն վար կա ծի վրա, որ մաս նա վոր շու կա նե րը միշտ ա վե լի լավ ներդ-
րու մա յին ո րո շում եր են կա յաց նում եւ ա ռա վել արդ յու նա վետ գոր ծա ռույթ ներ 
ի րա կա նաց նում, քան հան րա յին հատ վա ծի պլա նա վո րող նե րը, այ սինքն` կա ռա-
վա րութ յու նը20: 

Այս գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վեց  Բիլ Ք լին թո նի եւ  Թո նի Բ լե յե րի օ րոք: Ն րանք 
ի րենց կա ռա վար ման շրջա նը հռչա կել էին «մեծ կա ռա վա րութ յան վեր ջին ծե սե րի 
ժա մա նա կաշր ջան»21: Ն րանց հիմ ա կան փաս տարկ նե րը դարձ յալ առնչ վում էին 
 Հա յե կի ա ռաջ քա շած տե սութ յուն նե րի հետ, ո րոնք հիմ ա կա նում ա զատ շու կա-
նե րի կամ կա պի տա լիզ մի հետ են կապ ված:

Այ նու հե տեւ կա պի տա լիզ մի քա ղա քա կան հա մադ րույ թը դուրս ե կավ ներ-
քա ղա քա կան շրջա նակ նե րից եւ դար ձավ մի ջազ գա յին տնտե սա կան քա ղա քա-
կա նութ յան սկզբունք: Շր ջա նա ռութ յան մեջ դրվեց « Վա շինգ տո նի կոն սեն սուս» 
17  F. A. Hayek, “The Constitution of Liberty”, 1960,
http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Hayek’s%20Constitution%20of%20Liberty.pdf
18  William Ebenstein and Alan Ebenstein, “Great Political Thinkers, From Plato to The Present”,
The Dryden Press, 1990
19  The Economist, “A special report on the future of the state: Taming Leviathan” 
20  John Quiggin, “Five Zombie Economic Ideas That Refuse to Die” Foreign Policy Magazine, 
OCTOBER 15, 2010 http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/15/five_zombie_economic_ideas_
that_refuse_to_die?page=full
21  The Economist “The growth of the state: Leviathan stirs again” January 21, 2010
http://www.economist.com/node/15328727?story_id=15328727
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տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յու նը22: « Վա շինգ տո նի կոն սեն սուս» եզ րը 1989թ. 
շրջա նա ռութ յան մեջ դրեց  Ջոն  Վիլ յամ սո նը իր աշ խա տութ յուն նե րից մե կում: 
 Վեր ջինս նկա րագ րում է տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան տա սը դե ղա տոմ սեր, 
ո րոնք նա խա տես ված են մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից` 
( Հա մաշ խար հա յին բանկ, Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ ադ րամ եւ այլն), օգ նութ-
յուն ակն կա լող պե տութ յուն նե րի հա մար23: 

« Վա շինգ տո նի կոն սեն սու սի» տա սը հիմ ա կան կե տերն են` ա/ հար կա յին 
կար գա պա հութ յուն:  Սա նա խա տես ված էր այն երկր նե րի հա մար, որ տեղ ե ղել 
են բարձր գնաճ եւ վճա րա յին հաշ վեկշ ռի ճգնա ժամ, ո րոնք հիմ ա կա նում հար-
վա ծել են աղ քատ նե րին, քա նի որ հա րուստ նե րը մե ծա մա սամբ կա րո ղա ցել են 
ի րենց փո ղե րը դուրս տա նել երկ րից, բ/ հան րա յին ծախ սե րի գե րա կա յութ յան 
փո փո խութ յուն:  Սա ա ռա ջար կում էր զար գաց մանն ուղղ ված եւ աղ քա տութ յա նը 
տրվող ծախ սե րից ան ցում կա տա րել դե պի կրթութ յա նը, ա ռող ջա պա հութ յանն 
ու են թա կա ռուց վածք նե րին ուղղ ված ծախ սեր, գ/ հար կա յին բա րե փո խում եր: 
 Վեր ջի նիս նպա տակն էր ստեղ ծել լայն հար կա յին խարս խի վրա հեն ված եւ հար-
կե րի ա վե լի ցածր սահ մա նա յին դրույ քա չա փեր կի րա ռող հա մա կարգ, դ/ տո կո-
սադ րույք նե րի ա զա տա կա նա ցում, ո րը են թադ րում է` շու կան պետք կար գա վո րի 
տո կո սադ րույք նե րը, ե/ մրցակ ցա յին փո խար ժեք, զ/ տնտե սութ յան մաս նա վո-
րե ցում, է/ ա ռեւտ րի ա զա տա կա նա ցում, ը/ ար տա քին ուղ ղա կի ներդ րում ե րի 
ա զա տա կա նա ցում, թ/ ա պա կար գա վո րում:  Սա նշա նա կում է անվ տան գութ յան 
եւ շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար ստեղծ ված օ րենք նե րի կա սե ցում, ժ/ սե փա կա-
նութ յան ի րա վունք:  Սա էլ նշա նա կում է ող ջա միտ գնե րի շրջա նակ նե րում սե փա-
կա նութ յուն ձեռք բե րե լու ի րա վունք24:

 Հենց այս տա սը կե տե րի վրա էր հիմ ված 1990-ա կան նե րի հիմ ա կան քա ղա-
քա կա նութ յունն աշ խար հի տար բեր երկր նե րում:  Մե ծա ծա վալ մաս նա վո րե ցում-
ներ էին կա տար վում  Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, Ա սիա յում եւ այ լուր:  Սա կայն 
շու տով այս երկր նե րը հայտն վե ցին ճգնա ժա մի մեջ, եւ ճգնա ժա մը եւս մեկ ան-
գամ ցույց տվեց ա զատ շու կա նե րի ա ռաս պե լը25:

Ա զատ շու կա նե րի կողմ ա կից նե րը խոս տա նում էին բա րե կե ցութ յուն բո լո րին, 
սա կայն ի րա կա նում ա զատ շու կա նե րը խնդիր ներ ստեղ ծե ցին հա սա րա կութ յուն-
նե րի հա մար, եւ մի շարք երկր ներ կանգ նե ցին նոր ճգնա ժա մի առ ջեւ:

Ա զատ շու կա նե րի հա րու ցած յու րա հա տուկ խնդիր նե րից էր նաեւ հե տեւ յա-
լը. նախ` մաս նա վոր հատ վա ծը հզո րա ցավ, եւ ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն ներ 
ա վե լի մեծ դրա մագ լուխ կու տա կե ցին ի րենց վե րահս կո ղութ յան ներ քո, քան մի 
շարք պե տութ յուն ներ միա սին վերց րած: Ա մե րիկ յան հայտ նի Wall-Mart ըն կե-
րութ յունն ա վե լի շատ ե կա մուտ ու նի, քան 25 երկ րի ՀՆԱ-նե րը միա սին վերց-
րած: Gates հիմ ադ րամ ա վե լի շատ փող է ծախ սել աշ խար հում, քան Ա ռող ջա-

22  John Williamson, «A Short History of the Washington Consensus»,
http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf
23  John Williamson, «A Short History of the Washington Consensus»,
http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf
24  John Williamson, «A Short History of the Washington Consensus»,
http://www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf
25  Manuel Pastor, Jr, “Capital Flight and the Latin America Debt Crisis”, Economic Policy Institute,
http://www.epi.org/page/-/old/studies/capital_flight-1989.pdf
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պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յու նը26: Երկ րորդ` հիմ ա կա նում 
ա զատ շու կա նե րի պատ ճա ռով հարս տութ յան բե ւե ռա ցում տե ղի ու նե ցավ հա-
սա րա կութ յուն նե րում: ԱՄՆ-ում երկ րի ֆի նան սա կան հարս տութ յան գրե թե 42 
տո կո սը կենտ րո նա ցել է բնակ չութ յան 1 տո կո սի ձեռ քում27:   Մարդ կանց ա զա-
տութ յու նը, կար ծես թե, վա ճառ վել է խո շոր կոր պո րա ցիա նե րին` որ պես «ա զատ 
շու կա յա կան ժո ղովր դա վա րութ յուն»:  Մեր օ րե րում ա զատ շու կա նե րը կոր պո րա-
ցիա նե րին հնա րա վո րութ յուն են տվել իս պառ շա հա գոր ծե լու ում եւ ինչ ու զում 
են, ինչ պես ցան կա նում են, ո րը նշա նա կում է ա զատ մար դու ու ա զատ բնութ յան 
ա վարտ28: 

2008թ. ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժամ աշ խար հի տար բեր մա սե րում 
ցույց տվեց, որ ա զատ շու կա նե րի կամ մաս նա վոր հատ վա ծի արդ յու նա վե տութ-
յան վար կա ծը չի կա րո ղա նում ար դա րաց նել սպա սում ե րը:  Հա սա րա կութ յուն-
նե րի մեծ մա սը տու ժե ցին հենց ա զատ շու կա նե րի ստեղ ծած ճգնա ժա մե րից:  Մի 
շարք աղմ կա հա րույց սե փա կա նաշ նոր հում եր` նե րառ յալ Air New Zealand-ի եւ 
Railtrack-ի դեպ քե րը  Մեծ Բ րի տա նիա յում, հա կա ռակ արդ յուն քը տվե ցին: Այ-
սինքն` չկա րո ղա ցան ա վե լի արդ յու նա վետ սպա սար կել հա սա րա կութ յա նը եւ 
լու ծել առ կա խնդիր նե րը: Այ նու հե տեւ հա մաշ խար հա յին ճգնա ժա մի ըն թաց-
քում այն պի սի մաս նա վոր հսկա ներ, ինչ պի սիք են General Motors-ը եւ American 
International Group-ը, փնտրում էին պե տա կան սե փա կա նութ յան պաշտ պա նութ-
յու նը29:  Հենց Ճգ նա ժա մից հե տո էր, որ պե տութ յուն նե րը ստիպ ված էին ա վե-
լի շատ ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ձե ւով ղե կա վա րել խո շոր ըն կե րութ յուն ներ: 
2009թ. Forbes Global 2000-ի ցու ցա կում ա ռա ջա տար 25 ըն կե րութ յուն նե րից 4-ը 
պե տա կան սե փա կա նութ յուն էին30:

Իսկ գլո բա լա ցում իր հեր թին մի շարք ո լորտ նե րում բարձ րաց րեց մարդ կանց 
կախ վա ծութ յու նը պե տութ յու նից: Աշ խա տան քի կորս տի վտան գը ստի պեց մի ջին 
խա վին` ա վե լի շատ պա հան ջել սո ցիա լա կան անվ տան գութ յան ե րաշ խիք ներ, 
իսկ մեծ շու կա նե րի ստեղ ծած ան հա վա սա րութ յան պատ ճա ռով ընտ րող նե րը 
սկսե ցին ա վե լի շատ վե րա բաշ խում եր պա հան ջել:  Կամ` ա հա բեկ չութ յան վտան-
գը, ո րը ստի պեց պե տութ յուն նե րին` ա վե լի շատ մի ջոց ներ ուղ ղել անվ տան գութ-
յան ո լորտ:  Հար վար դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ս տե ֆան Ո ւոլ տը շատ ճիշտ է 
նկա տել, որ «սեպ տեմ բե րի 11-ի ա հա բեկ չութ յան ժա մա նակ ոչ մե կը  Բիլ  Գեյթ սին 
կամ  Բաց հա սա րա կութ յան ինս տի տուտ չի զան գել»31:  Հաշ վի առ նե լով գլո բալ 
տա քա ցու մը, այ սօր եւս անհ րա ժեշ տութ յուն կա, որ պես զի կա ռա վա րութ յուն նե-
րը ներգ րավ վեն տնտե սութ յան մեջ, որ պես զի կա րո ղա նան լու ծել աշ խար հի տա-

26  David Ruthkopf, «Inside Power, Inc.», Foreign Policy,
available at: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/27/inside_big_power_inc?page=full
27  http://www.mybudget360.com/top-1-percent-control-42-percent-of-financial-wealth-in-the-us-how-
average-americans-are-lured-into-debt-servitude-by-promises-of-mega-wealth/
28  Vandana Shiva, “The lies of free market democracy”, AlJazeera,
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111112135744718390.html
29  John Quiggin, “Five Zombie Economic Ideas That Refuse to Die” Foreign Policy Magazine, 
OCTOBER 15, 2010
30  The Economist “The growth of the state: Leviathan stirs again” January 21, 2010
http://www.economist.com/node/15328727?story_id=15328727
31  The Economist, “A special report on the future of the state: Taming Leviathan” March 17, 2011 
http://www.economist.com/node/18359896
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քաց ման խնդի րը, քա նի որ ա զատ շու կա նե րը չու նեն այդ նե րու ժը32:
Ի դեպ, ճգնա ժա մը ցույց տվեց, որ ի րա վա սու պե տա կան տեխ նոկ րատ նե րը մի 

շարք երկր նե րում արդ յու նա վետ ձե ւով կա րո ղա ցել են պե տութ յու նը ներգ րա վել 
տնտե սութ յան կա ռա վար ման եւ զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում: Օ րի նակ` Բ րա-
զի լիան օգ տա գոր ծեց պե տութ յան կող մից հո վա նա վոր վող զար գաց ման բան կե րը` 
վար կա յին մի ջոց նե րը տնտե սութ յան անհ րա ժեշտ հատ ված ներ ա րագ ուղ ղոր դե լու 
հա մար:  Չի նաս տա նը կա տա րեց նույ նը` պե տա կան բան կե րի մի ջո ցով: Ե թե  Ռեյ-
գան- Թետ չեր ուս մունքն այն հա մոզ մուն քին է, որ ա զատ շու կան նե րը կա րող են պե-
տութ յան փո խա րի նող հան դի սա նալ, ա պա ճգնա ժա մը ցույց տվեց, որ պե տութ յան 
կող մից վատ կար գա վոր վող կամ ընդ հան րա պես չկար գա վոր վող շու կան նե րը կա-
րող են ստեղ ծել ար տա կարգ ծախ սեր33:

 Կար ծես թե  Մարք սը ճիշտ էր գու շա կել, որ գլո բա լա ցու մը, ֆի նան սա կան միջ նոր-
դութ յուն նե րը եւ ե կա մուտ նե րի վե րա բաշ խու մը կա րող են հան գեց նել կա պի տա լիզ-
մի ինք նաոչն չաց մա նը: Այ սօր ա զատ շու կա նե րը կանգ նել են ոչ միայն ինք նաոչն-
չաց ման առ ջեւ, այ լեւ մի ջոց նե րի անխ նա օգ տա գործ ման պատ ճա ռով ստեղ ծել գո-
յա պահ պա նա կան ճգնա ժամ եւ մար տահ րա վեր նե տել քա ղա քակր թութ յա նը:

Ա դամ Ս մի թի ա ռա ջար կած գա ղա փա րը, թե սե փա կան եր ջան կութ յան հա մար 
պայ քա րը բե րում է հա սա րա կութ յան ընդ հա նուր բա րե կե ցութ յան, սխալ դուրս 
ե կավ, քա նի որ մարդ կանց մի փոքր խումբ սե փա կան եր ջան կութ յան հա մար 
պայ քա րում երկ րի հարս տութ յան մեծ մա սը կենտ րո նաց րեց իր ձեռ քում` մա ցա-
ծին զրկե լով զար գա նա լու եւ նոր հնա րա վո րութ յուն ներ ձեռք բե րե լու մի ջոց նե-
րից: Ա զատ շու կա նե րի փոր ձը նաեւ ցույց տվեց, որ Ա դամ Ս մի թի ա ռա ջար կած 
այն գա ղա փա րը, թե մար դուն ա զատ թող նե լու դեպ քում վեր ջինս ոչ միայն իր 
հա մար է բա րե կե ցութ յուն ստեղ ծում, այ լեւ` մա ցա ծի, չբռնեց կյան քի քննութ-
յու նը:  Մար դը` սե փա կան շա հը հե տապն դե լով, ա վե լի արդ յու նա վետ չզար գաց-
րեց հա սա րա կութ յու նը, այլ շատ դեպ քե րում, իր ա գա հութ յան պատ ճա ռով, այ լոց 
կեն սա կան տա րած քի հա մար խնդիր ներ ստեղ ծեց: 

Ա զատ շու կա նե րի ստեղ ծած խնդիր նե րը ստի պել է մարդ կանց դուրս գալ 
փո ղոց ներ աշ խար հի տար բեր երկր նե րում` պա հան ջե լով սո ցիալ-տնտե սա կան 
ար դա րութ յուն: Այ սօր մարդ կութ յու նը տնտե սա կան զար գաց ման նոր մո դել ներ 
է փնտրում: Ա զատ շու կա նե րի ձա խո ղու մը, ինչ պես նաեւ տնտե սութ յան ա մե նա-
մեծ պլա նա վո րող եր կիր  Խորհր դա յին  Միութ յան փլու զու մը եւ  Չի նաս տա նի` եր-
բեմ պե տա կան կա պի տա լիզմ ան վան վող տնտե սա կան զար գաց ման մո դե լի ի 
հայտ բե րած խնդիր նե րը բո լո րին ստի պել են նոր ճա նա պարհ ներ ո րո նել տնտե-
սա կան զար գաց ման հա մար: 

 Հարկ է ստեղ ծել զար գաց ման այն պի սի մի տի պօ րի նակ, ո րը կսահ մա նա փա կի 
քա ղա քա կա նութ յան վրա կոր պո րա ցիա նե րի մեծ ազ դե ցութ յու նը, կկա րո ղա նա 
հնա րա վո րինս հա վա սար վե րա բաշ խել երկ րի հարս տութ յու նը հա սա րա կութ յան 
բո լոր ան դամ ե րի մի ջեւ:  Փոր ձը ցույց տվեց, որ գո յութ յուն ու նե ցող հա մա կար գե-
րից եւ ոչ մեկն ի զո րու չէ այդ խնդիրն արդ յու նա վետ ձե ւով լու ծել: 

32  The Economist “The growth of the state: Leviathan stirs again” January 21, 2010
http://www.economist.com/node/15328727?story_id=15328727
33  Nancy Birdsall and Francis Fukuyama, “The Post-Washington Consensus: Development after the 
Crisis” 03.03.2011



21

Նոր տնտե սա կան զար գաց ման մո դել ներ փնտրե լիս

Այդ պատ ճա ռով աշ խար հը նոր զար գաց ման տի պօ րի նակ նե րի փնտրտու-
քի մեջ է: Հս տակ չէ` արդ յո՞ք ա մե րիկ յան կա պի տա լիզմ ա վարտ վել է, թե` ոչ: 
 Նաեւ հստակ չէ` արդ յո՞ք «մենք բո լորս սո ցիա լիստ ենք»:  Սա կայն պարզ է, որ 
նոր տնտե սա կան զար գաց ման տի պօ րի նա կի անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Այն, որ 
նոր մո դել ներն ու նե նա լու են հնե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը` միան շա նակ է, 
սա կայն դրանք կու նե նան նաեւ նախ կի նում չու նե ցած նոր ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներ:  Նաեւ պարզ է, որ նոր տի պօ րի նակ նե րի հիմ ա կան խնդիրն այն պի սի 
տնտե սա կան հա մա կարգ ու նե նալն է, ո րը կա պա հո վի զար գա ցում, ինչ պե սեւ ի 
զո րու կլի նի ստեղծ ված հարս տութ յու նը հա սա րա կութ յան ան դամ ե րի մի ջեւ վե-
րա բաշ խել ար դա րութ յան սկզբուն քով:

АРМЕН ГРИГОРЯН
В поисках новых моделей экономического развития

В статье рассматриваются теории экономического развития, предложенные 
известными философами. В нем также затрагиваются проблемы свободного 
рынка и нынешнего глобального экономического кризиса, разразившегося  в 
основном  по причине развития свободного рынка на основе механизмов само-
регулирования. В докладе выдвигается необходимость создания новой модели 
экономического развития, так как старые находятся в кризисном состоянии и 
неспособны обеспечить рост мировой экономики.

ARMEN GRIGORYAN
Seeking New Models of Economic Development

The paper scrutinizes the economic development theories proposed by famous 
philosophers. It also addresses issues of relevance to free markets and the current 
global economic crisis, which mainly resulted from markets being left to regulate 
themselves. The research considers the creation of a new model of economic de-
velopment—whose necessity grows as older models continue to remain in crisis and 
prove incapable of boosting the economies of the world.
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 ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ

«Ա րա բա կան գա րուն». հնի ու նո րի ա րան քում

 ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ

 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 
փոր ձա գետ:  Վեր լու ծա կան հրա պա րա կում ե րով ու հոդ վա ծա շա րե րով հան դես է գա-
լիս պար բե րա կան մա մու լում եւ է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րում:

 Հա յացք ձգե լով 2011-2012թթ. ա րա բա կան աշ խար հում տե ղի ու նե ցած եւ 
ցայժմ շա րու նակ վող ի րա դար ձութ յուն նե րի վրա` կա րե լի է պնդել, որ կա տար-
վածն ա րա բա կան գրե թե բո լոր երկր նե րի կյան քում ար դեն իսկ հե ղա փո խա կան 
նշա նա կութ յամբ մի գոր ծըն թաց է, ո րը հե տա գա յում, դան դաղ կամ ա րագ ծա-
վալ վե լուն հա մըն թաց, դառ նա լու է  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի սո ցիալ-քա ղա քա կան 
նոր քար տե զը գծե լու գոր ծում մեծ վե րա փո խում ե րի խթան: Որ քան էլ նման 
պնդու մը տե սա նե լի է ան գամ ան զեն աչ քով, ե րե ւույ թը հե ղա փո խա կան ո րա կե-
լու հա մար մաս նա գի տա կան ամ րագ րու մը կա րիք ու նի լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նութ-
յան:

 Հարկ է տալ ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց ման ոչ միայն պատ ճա ռա հե տե-
ւան քա յին կա պե րի եր կա րած շղթան, այ լեւ փոր ձել վեր լու ծել նման դեպ քե րի 
ա ռա ջաց ման նա խադր յալ նե րը, ո րոնք հիմ ա կան ջրբա ժանն են կազ մում բո լոր 
հե ղա փո խա կան գոր ծըն թաց նե րի հա մար: Ա ռա վել եւս, որ քա ղա քա գի տա կան-
փոր ձա գի տա կան շրջա նակ նե րում Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի եւ  Մեր ձա վոր Ա րե ւել-
քի երկր նե րում տեղ գտած եւ «Ա րա բա կան գա րուն» ա նու նով տա րա ծում ստա-
ցած սո ցիալ-քա ղա քա կան ու տնտե սա կան այդ վե րա փո խում ե րը ոչ բո լո րի կող-
մից են ըն կալ վում որ պես օբ յեկ տիվ ե րե ւույթ ներ:  Շա տե րը հակ ված են դրա նում 
տես նել ա ռան ձին օ տար ու ժե րի մտած րագ րա վոր ված վար քը, ո րը նպա տակ ու-
ներ (ու նի) նման փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով սպա սար կել ո րո-
շա կի շա հեր: 

 Ֆոր մալ ա ռու մով «Ա րա բա կան գա րու նը» սկսվեց ձմռա նը` 2010թ. դեկ տեմ բե-
րի 17-ին, երբ բարձ րա գույն կրթութ յամբ 26-ամ յա մի ե րի տա սարդ  Թու նի սի  Սի-
դի- Բու զիդ քա ղա քում` դժգոհ լի նե լով աղ քատ ու ան հե ռան կար իր ապ րե լա կեր-
պից, հրա պա րա կա յին ինք նահր կի զում կա տա րեց քա ղա քա պե տա րա նի առ ջեւ: 
Ն րա ա րար քը իշ խա նութ յուն նե րի հան դեպ բո ղո քի ար տա հայտ ման խթան հան-
դի սա ցավ. քա ղա քի ու նաեւ  Թու նի սի այլ քա ղաք նե րի փո ղոց ներ դուրս ե կան 
հար յու րա վոր, ա պաեւ հա զա րա վոր քա ղա քա ցի ներ:  Նա խա գահ  Զին Ալ-Ա բի դին 
բեն Ա լիի ու ժա յին գոր ծո ղութ յուն նե րը հան գեց րին հենց իր պաշ տո նազրկ մա նը. 
նա ըն տա նի քի հետ 2011թ. հուն վա րի 14-ին ստիպ ված էր փախ չել ու ա պաս տա-
նել  Սաուդ յան Ա րա բիա յում:
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«Ա րա բա կան գա րուն». հնի ու նո րի ա րան քում

 Թու նիս յան դեպ քե րի ծա վալ մա նը զու գըն թաց` ժո ղովր դա կան հու զում ե րը 
տա րած վե ցին ա րա բա կան այլ երկր նե րում: Այն բա նից հե տո, երբ հինգ հո գի 
դի մե ցին ինք նահր կիզ ման գոր ծո ղութ յան, հուն վա րի 25-ին բազ մա հա զա րա նոց 
ցույ ցեր սկսվե ցին Ե գիպ տո սի մայ րա քա ղաք  Կա հի րեում` տա րած վե լով նաեւ 
մյուս քա ղաք նե րում:  Մի քա նի օ րում հու զում ե րը վե րա փոխ վե ցին իշ խա նութ-
յան հետ շատ կոշտ բա խում ե րի` հար յու րա վոր զո հե րի ու հա զա րա վոր ձեր բա-
կալ ված նե րի առ կա յութ յամբ:  Կա հի րեի  Թահ րիր հրա պա րա կը դար ձավ այն նշա-
նա բա նը, ո րը միա վո րում էր ա րա բա կան տար բեր երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին` 
ի րենց սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան բազ մաբ նույթ պա հանջ ներն 
իշ խող վար չախմ բե րին ներ կա յաց նե լիս:

 Թու նի սի ու Ե գիպ տո սի օ րի նա կով ժո ղովր դա կան հու զում ե րի ա լի քը 2011թ. 
սկզբին տա րած վեց Ալ ժի րում,  Հոր դա նա նում, Ե մե նում, իսկ մի փոքր ա վե լի ուշ` 
նաեւ ա րա բա կան մյուս երկր նե րում:  Փետր վա րի 11-ին Ե գիպ տո սի նա խա գահ 
 Հոս նի  Մու բա րա քը հրա ժա րա կան տվեց` իշ խա նութ յու նը փո խան ցե լով զին ված 
ու ժե րի բարձ րա գույն խորհր դին: Իսկ փետր վա րի 15-ին հա կա կա ռա վա րա կան 
ցույ ցեր սկսվե ցին  Լի բիա յի երկ րորդ քա ղաք  Բեն գա զիում:  Լի բիա յի ա ռաջ նորդ 
 Մո ւա մար  Քա դա ֆիի` ռազ մու ժի մի ջո ցով ցույ ցե րը ցրե լու գոր ծո ղութ յուն ներն 
այս եր կի րը գցե ցին քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի գիր կը: Այ դու հետ  Լի բիան 
ներ կա յա նում էր միայն պա տե րազ մա կան ամ փո փագ րե րով, որ տեղ ա միս ներ շա-
րու նակ տեղ էին գտնում  Լի բիա յի ազ գա յին ան ցու մա յին խորհր դի ղե կա վա րութ-
յամբ գոր ծող ապս տամ բա կան ու ժե րի եւ  Քա դա ֆիի բա նա կի մի ջեւ ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի նկա րագ րութ յուն նե րը: 

 Լի բիա կան ճա կա տում հստա կութ յուն մտավ միայն հոկ տեմ բեր ամ սին: Օ տա-
րերկր յա պե տութ յուն նե րի (ԱՄՆ,  Մեծ Բ րի տա նիա, Ֆ րան սիա եւ այլն) լիար ժեք 
ա ջակ ցութ յու նը վա յե լող Ան ցու մա յին խորհր դի զին ված ստո րա բա ժա նում ե-
րը հոկ տեմ բե րի 17-19-ին գրա վե ցին վեր ջին դի մադ րա կան օ ջախ նե րը`  Սիրտ 
եւ  Բե նի  Վա լիդ քա ղաք նե րը:  Քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մը  Լի բիա յում խլեց 
տասն յակ հա զա րա վոր մարդ կա յին կյան քեր, ա վե րեց երկ րի զգա լի մա սը, կաթ-
վա ծա հար ա րեց պե տա կան կա ռույց նե րի ու տնտե սա կան են թա կա ռուց վածք-
նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յու նը: Ս պան ված նե րի թվում էր նաեւ երկ րի ա ռաջ նորդ 
 Քա դա ֆին: 

2011թ. մար տի կե սե րին ժո ղովր դա կան հու զում ե րի ա լի քը հա սավ  Սի րիա: 
Երկ րի գրե թե բո լոր քա ղաք նե րում ցույ ցեր սկսվե ցին: Չ նա յած սի րիա կան իշ խա-
նութ յուն նե րի տար բեր ա միս նե րին ձեռ նար կած նշա նա կա լից մի շարք քայ լե րին 
(նոր կա ռա վա րութ յան կազ մա վո րում, աշ խա տա վար ձե րի բարձ րա ցում, 1963 թվա-
կա նից գոր ծող ար տա կարգ դրութ յան վե րա ցում, քաղ բան տարկ յալ նե րի ա զատ 
ար ձա կում, նոր  Սահ մա նադ րութ յան մշա կում ու հան րաք վեով ըն դու նում եւ այլն), 
այդ պես էլ չհա ջող վեց կանգ նեց նել հա կաիշ խա նա կան ընդվ զում ե րը:  Լի բիա յի 
նման  Սի րիան եւս ընկղմ վեց քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի հոր ձա նու տում:  Ներ-
քա ղա քա կան ճգնա ժա մը մի քա նի հա զար սի րիա ցի նե րի կյանք ար ժե ցավ:

Ա րա բա կան աշ խար հի մեկ այլ երկ րում` Ե մե նում, ժո ղովր դա կան հու զում ե-
րի ա լի քը նույն պես ներ քա ղա քա կան ճգնա ժա մի պատ ճառ դար ձավ:  Վար չախմ-
բի եւ ընդ դի մութ յան մի ջեւ 10 ա միս տե ւած պայ քա րը, ո րը նույն պես ու ղեկց վեց 
ար յու նա լի բա խում ե րով, ի վեր ջո հան գու ցա լուծ վեց նո յեմ բե րի 23-ին: Այդ օ րը 
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Ե մե նի նա խա գահ Ա լի Աբ դուլ լահ  Սա լե հը ստո րագ րեց իշ խա նութ յու նը երկ րի 
փոխ նա խա գա հին փո խան ցե լու մա սին հրա մա նա գի րը: Այդ հա մա ձայ նութ յան 
դի մաց, չնա յած ցու ցա րար նե րի ակն հայտ ան հա մա ձայ նութ յուն նե րին ու դժգո-
հութ յուն նե րին, նրան տրվե ցին ան ձեռնմ ե լիութ յան ե րաշ խիք ներ:

 Բա ցի նշված նե րից, «Ա րա բա կան գա րու նը» ժո ղովր դա կան հու զում եր ու 
ներ քա ղա քա կան լա րում եր ա ռա ջաց րեց ա րա բա կան այլ երկր նե րում, ինչ պես 
օ րի նակ`  Բահ րեյ նում, Օ մա նում,  Մա րոկ կո յում եւ այ լուր:  Սա կայն ժո ղովր դա կան 
զանգ ված նե րի ցու ցա բե րած ան բա վա րար ու ժի կամ վար չախմ բե րի քա ղա քա-
կան ու ու ժա յին լու ծում ե րի պատ ճա ռով այդ երկր նե րում ցու ցա րար նե րը չկա րո-
ղա ցան հաս նել իշ խող կլան նե րի տա պալ մա նը:  Միա ժա մա նակ հարկ է նկա տել, 
որ ցու ցա րար նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րին զու գա հեռ` քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք-
նե րի ճա նաչ ման, սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րի ու ար տո նութ յուն նե րի հաս տատ-
ման եւ այլ հար ցե րում իշ խող վար չախմ բերն, այ նո ւա մե նայ նիվ, գնա ցին մեծ զի-
ջում ե րի:

2010-ից ծա վալ ված ի րա դար ձութ յուն նե րը` չնա յած ա ռան ձին երկր նե րում 
զանգ ված նե րի եր բեմ բո լո րո վին տար բեր պա հանջ նե րին, տրա մա բա նա կան 
մի շղթա, ի հար կե, կազ մում են: Ա ռա ջին հեր թին ընդ հան րա կան հան գա մանք էր 
այն, որ հա սա րա կա կան մի շարք շեր տե րի` փո փո խութ յուն նե րի հաս նե լու  հնա-
րա վո րութ յան գի տակ ցու մը շատ ա ռար կա յո րեն էր ար տա հայտ ված:  Դա խթա-
նում էր, որ ա ռան ձին մի երկ րում բո ղո քի յու րա քանչ յուր դրսե ւո րում «դո մի նո յի 
է ֆեկ տով» իր կոնկ րետ շա րու նա կութ յու նը ստա նա մյու սում:  Բա ցի տվյալ հան-
գա ման քից, կա յին ներ քին ու ար տա քին շատ այլ էա կան ազ դակ ներ, ո րոնք չափ-
վում են թե՛ տա րի նե րի եւ թե՛ տաս նամ յակ նե րի կտրված քով եւ, մեր կար ծի քով, 
 Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րի նա խադր յալ ներն են:

 Ժո ղովր դա կան հու զում ե րի ա ռա ջաց ման նա խադր յալ նե րի թվում կար ճա-
ժամ կետ ազ դակ նե րից էին վեր ջին տա րի նե րին խո րա ցած սո ցիալ-տնտե սա կան 
մի շարք խնդիր նե րը:  Հատ կա պես մատ նան շե լի են մեծ չա փե րի հա սած աղ քա-
տութ յու նը, գոր ծազր կութ յու նը, կո ռուպ ցիան, ինչ պես նաեւ ե կա մուտ նե րի ան-
հա մա չափ բաշ խու մը:  Հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի խո րա պատ-
կե րին եւ ապ րանք նե րի ընդ հա նուր գնա ճի պայ ման նե րում տվյալ խնդիր ներն 
ար դեն շատ սուր բնույթ էին ստա ցել, ինչն էլ զանգ ված նե րի ընդվզ ման հա մար 
լրջա գույն հիմք էր:

Խն դիր նե րի մյուս խում բը կապ ված էր ինչ պես քա ղա քա ցիա կան գի տակ ցութ-
յան մե ծաց ման, այն պես էլ իշ խող վար չախմ բե րի կող մից քա ղա քա ցիա կան ու 
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի ան տես ման հետ: Այդ տե սա կե տից հատ կան շա-
կան են խոս քի ա զա տութ յան, իշ խող ըն տա նիք նե րի ժա ռան գա կա նութ յան կամ 
տա րի ներ ձգվող ար տա կարգ դրութ յան պատ ճառ նե րով քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք նե րի սահ մա նա փա կում ե րը եւ այլն: Չ նա յած նման սահ մա նա փա կում եր 
գո յութ յուն ու նեին շատ վա ղուց, սա կայն տա րի ներ շա րու նակ քա ղա քա ցիա կան 
բնակ չութ յունն իր առ ջեւ այդ կար գի ե րե ւույթ նե րի դեմ պայ քա րե լու եւ դրանք 
կազ մա քան դե լու խնդիր չէր դնում:  Եվ միայն «Ա րա բա կան գար նա նը» նա խոր-
դած տա րի նե րին ո րո շա կի աշ խու ժութ յուն սկսեց նկատ վել քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան կա ռուց ման եւ հա մա պա տաս խան պա հանջ նե րի ձե ւա վոր ման 
ա ռու մով:
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 Բա ցի սո ցիալ-տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան-քա ղա քա ցիա կան խնդիր նե րից, 
կար ճա ժամ կետ այլ ազ դակ նե րի թվում տե ղին է կանգ առ նել եւս եր կու կա րե ւոր 
հան գա մանք նե րի վրա: Ա ռա ջին հեր թին դա վե րա բե րում է  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում 
վեր ջին տա րի նե րին տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի տա րած մա նը (հատ կա-
պես հա մա ցան ցի («Twitter» եւ «Facebook» սո ցիա լա կան ցան ցե րի) եւ բջջա յին 
հե ռա խոս նե րի մի ջո ցով):  Վեր ջին ներս լրաց րին շփման եւ տե ղե կաց ված լի նե լու 
հա սա րա կա կան պա հանջ մունք նե րը ու զգա լի ազ դե ցութ յուն թո ղե ցին հան րա յին 
գի տակ ցութ յան վրա` տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի օգ տա տե րե րին ստի-
պե լով գնալ ինք նա կազ մա կերպ ման` հաս նե լու սե փա կան ի րա վունք նե րի ճա նաչ-
մանն ու պաշտ պա նութ յա նը:  Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներն, այդ պի սով, 
բա ցե ցին խնդիր նե րի վեր հան ման, քննարկ ման, ա պաեւ` միաս նա բար լուծ ման 
լայն աս պա րեզ:

 Ժո ղովր դա կան հու զում ե րը խթա նող մյուս հան գա ման քը կապ ված է ա րա-
բա կան աշ խար հում ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի կտրուկ փո փո խութ յան հետ: 
 Վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նագր ված բնա կան ա ճի եւ բնակ չութ յան ընդ հա նուր 
թվում բարձ րա գույն կրթութ յամբ ե րի տա սարդ նե րի տե սա կա րար կշռի մե ծաց-
ման պայ ման նե րում սո ցիա լա կան ու քա ղա քա ցիա կան խնդիր ներն ան հա մե մատ 
լայն ար ձա գանք էին գտնում բնակ չութ յան շրջա նում` նպաս տե լով պա հան ջա-
տեր հա սա րա կա կան հոծ զանգ ված նե րի ի հայտ գա լուն:  Վերն ար դեն նշված սո-
ցիալ-տնտե սա կան խնդիր նե րը` գու մար վե լով բնա կան ա ճի հա րու ցած ան հար-
մա րութ յուն նե րին, պա րարտ հող էին պայթ յու նավ տանգ ի րա վի ճա կի ստեղծ ման 
հա մար:

 Հու զում ե րի ա ռա ջաց մա նը նպաս տող այն նա խադր յալ նե րը, ո րոնց ազ դե ցութ-
յու նը չափ վում է «եր կա րա ժամ կետ» կտրված քով, ա րա բա կան հա սա րա կութ յան 
մեջ եր բեմ նույ նաց վում են քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցիա կան նսե մաց ված շատ 
ի րա վունք նե րի հետ:  Մաս նա վո րա պես խոս քի ա զա տութ յան, խա ղաղ ցույ ցե րի, 
եր թե րի, հան րա հա վաք նե րի անց կաց ման, ա զատ տե ղա շար ժի եւ այլ ի րա վունք-
ներ մի կող մից հա սա րա կա կան գի տակ ցութ յան մեջ ար մա տա վոր վե ցին միայն 
վեր ջին տա րի նե րին` շնոր հիվ ա րա բա կան երկր նե րում քա ղա քա ցի նե րի` ի րենց 
բնա կան ի րա վունք նե րի գի տակց ման:  Սա կայն մյուս կող մից դրանք տաս նամ-
յակ նե րի պատ մա կան փոր ձով ար մա տա վոր ված աշ խար հա յաց քա յին (դե պի եվ-
րո պա կան ժո ղովր դա վա րութ յուն ուղղ ված) ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ էին, ո րոնք 
միան գա մից ի րենց դրսե ւո րու մը ստա ցան վերն ար դեն նշված կար ճա ժամ կետ 
նա խադր յալ նե րի ակ տի վաց ման հետ մեկ տեղ1: Այլ կերպ ա սած` «եր կա րա ժամ-
կետ» նա խադր յալ նե րի հե տե ւում ա ռա վե լա պես ըն կած են մշա կու թա բա նա կան 
1  Այդ տեսանկյունից խոսուն են ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբամայի` Կահիրեի համալսարանում 
2009թ. արտահայտած մտքերը, որոնք, ըստ ամենայնի, կոնկրետ ազդեցություն ունեցան 
հետագայում` 2011թ., Թահրիր հրապարակում արաբական հեղափոխական զանգվածների 
կողմից հաղթանակ տոնելու գործում: «Ես հավատում եմ, որ բոլոր մարդիկ միանման ձգտումեր 
ունեն. ազատ խոսքի իրավունք ունենալ եւ որոշել, թե ինչպես պետք է իրենց կառավարեն, 
վստահություն օրենքի իշխանության նկատմամբ եւ արդարադատության հավասար կիրառում, 
ունենալ թափանցիկ իշխանություն, որը չի գողանում իր ժողովրդից, ինչպես նաեւ կենսակերպի 
ազատ ընտրություն: Սրանք ոչ միայն ամերիկյան գաղափարներ են, այլեւ մարդու իրավունքներ, 
եւ դա է պատճառը, որ մենք պաշտպանում ենք դրանք ամենուրեք»,- ասել էր Օբաման (Նախագահ 
Օբաման Մերձավոր Արեւելքում, 05 06 2009, http://www.prm.am/index.php/2009-02-17-14-45-
16/44-2009-02-16-15-28-13/1761-2009-06-05-17-03-52): 
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ու քա ղա քակր թա կան (այդ թվում` էթ նո դա վա նա բա նա կան) շատ խու թեր, ո րոնք 
տաս նամ յակ ներ շա րու նակ լի նե լով ճնշված վի ճա կում, ա ռա ջին իսկ հնա րա վո-
րութ յան դեպ քում պետք է դուրս հոր դեին ու ընդգր կեին դժգոհ զանգ ված նե րին:

«Ա րա բա կան գար նան» ըն թաց քում ի հայտ ե կած եւ զանգ ված նե րի կող մից 
վար չախմ բե րին ներ կա յաց ված պա հանջ նե րի ու գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ ար տա-
ցոլ վել են այն պի սի գա ղա փար ներ, տրա մադ րութ յուն ներ, կար գա խոս ներ, ո րոնք 
տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում գո յութ յուն ու նե ցած քա ղա քա կան, էթ նո դա վա նա-
բա նա կան խտրա կա նութ յուն նե րի կամ հա սա րա կութ յուն նե րի (բնույ թով կրո նա-
կան, պահ պա նո ղա կան, բայց նաեւ աղ քատ կամ հե տամ աց) եւ տի րա պե տող 
վար չախմ բե րի (բնույ թով շատ դեպ քե րում աշ խար հիկ, բայց նաեւ հղփա ցած ու 
լճա ցած) մշա կույթ նե րի ան հա մա պա տաս խա նութ յան արդ յունք են: Այս պես`  Լի-
բիա յի ա ռաջ նորդ  Մո ւա մար  Քա դա ֆին իս լա մա կան ծայ րա հե ղա կա նութ յան դեմ 
հան դես ե կող գոր ծիչ նե րից էր եւ ան հան դուր ժող վե րա բեր մունք ու ներ «իս լա-
մա կան պե տութ յան» գա ղա փա րի նկատ մամբ2 այն դեպ քում, որ  Լի բիա յի ազ գա-
յին ան ցու մա յին խորհր դի ղե կա վա րը`  Քա դա ֆիի ան կու մից հե տո ար տա սա նած 
իր ա ռա ջին հրա պա րա կա յին ճա ռում, տուրք տա լով հա սա րա կա կան տրա մադ-
րութ յուն նե րին, որ պես  Լի բիա յի նոր օ րենսդ րութ յան աղբ յուր, մատ նան շում էր 
իս լա մը3: Իսկ «Ա րա բա կան գար նան» ողջ ըն թաց քում  Սի րիա յում ու Ե գիպ տո-
սում վար չախմ բե րի դեմ կոշտ պայ քար մղած « Մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա-
կեր պութ յու նը մշտա պես հան դես էր գա լիս իս լա մա կան ծայ րա հե ղա կան կար-
գա խոս նե րով ոչ միայն նրա հա մար, որ կրո նա քա ղա քա կան միա վո րում էր, այ լեւ` 
ո րով հե տեւ նման կար գա խոս նե րը լայն ա ջակ ցութ յուն էին գտնում հան րութ յան 
շրջա նում:  Հե տաքր քիր է, որ  Սի րիա յի նա խա գահ  Բա շար Ա սադն իր երկ րում տեղ 
գտած ի րա դար ձութ յուն նե րը ներ կա յաց նում էր որ պես պայ քար իս լա մա կա նութ-
յան եւ աշ խար հիկ հա մաա րա բա կա նութ յան մի ջեւ4, չնա յած իր դեմ հան դես ե կող 
խմբե րից մե կի` քրդե րի հա մար այն սոսկ ազ գա յին խնդիր էր:

Այս պի սով` ա րա բա կան երկր նե րում ազ գա յին, դա վա նա բա նա կան եւ այլ խտրա-
կա նութ յուն նե րի ու մշա կու թա յին ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րի պատ ճա ռով 
է, որ հու զում ե րի ըն թաց քում ա ռա ջա դեմ ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րի 
հետ հա մեմ ված` մեծ տա րա ծում գտան նեոիս լա մա կան տրա մադ րութ յուն նե րը, 
հա կա դիր դա վա նանք նե րի մի ջեւ հա կա մար տութ յու նը եւ այլն:  Հարկ է նկա տել, 
որ վեր ջին ա միս նե րին  Թու նի սում, Ե գիպ տո սում,  Մա րոկ կո յում,  Քու վեյ թում անց-
կաց ված խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րում հաղ թա նակ տո նե ցին հենց 
իս լա միստ նե րը5: Իսկ  Սի րիա յում, Ե մե նում, Ի րա քում ներ քա ղա քա կան ճգնա ժա-

2  Տես, օրինակ` Каддафи пообещал биться до смерти, 22 02 2011,
http://ru.euronews.com/2011/02/22/defiant-gaddafi-vows-to-stay-on/:
3  Ливийские повстанцы построят государство на основе законов ислама, 13 09 2011,
http://www.utro.ru/news/2011/09/13/998098.shtml.
4  Башар Асад грозит Западу “землетрясением”, 30 октября 2011,
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/10/111030_assad_west_warning.shtml
5  Официальные результаты выборов подтвердили победу исламистов в Тунисе, 25 октября 
2011, http://ria.ru/arab_tn/20111025/470829824.html, Muslim Brotherhood tops Egyptian poll result. 
Aljazeera, January 22, 2012, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/01/201212112595858
0264.html, Подцероб А. Б., Марокко: исламисты во власти, 2 февраля 2012, http://www.iimes.ru/rus/
frame_stat.html, Сапронова М. А., Выборы в парламент Кувейта: очередная победа исламистов в 
арабском регионе, 9 февраля 2012, http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/09-02-12a.htm. 
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մի հիմ քում զգա լի տեղ գրա ված եւ տար բեր խմբե րի մի ջեւ ծա վալ ված էթ նո դա-
վա նա բա նա կան հա կա մար տութ յու նը շա րու նա կում է խլել բա զում մարդ կա յին 
կյան քեր (նույն հիմ քով` չնա յած  Բահ րեյ նում տեղ գտած բա խում ե րը մա ցել են 
անց յա լում, սա կայն հե տե ւանք նե րը դեռ եր կար են ի րենց մա սին հի շեց նե լու):

Ու շադ րութ յուն դարձ նե լով ա րա բա կան շատ երկր նե րում իշ խա նութ յունն 
ի րենց ձեռ քում կենտ րո նաց րած կլան նե րի կա ռա վար ման սկզբունք նե րին, պետք 
է ար ձա նագ րել, որ գրե թե ամ բող ջութ յամբ ի րենց սպա ռած այդ ըն տա նիք նե րը 
տա րի ներ ի վեր իշ խում էին միայն ու ժա յին լծակ նե րին տի րա պե տե լու եւ ա վան-
դույ թի ու ժով պահ պան վող հե ղի նա կութ յան մի ջո ցով: Ընդ ո րում` մի ջազ գա յին 
հան րութ յան շրջա նում XX դա րում եր կա րա տեւ իշ խած ամ բող ջա տի րա կան եւ 
ավ տո րի տար ղե կա վար նե րի շուրջ ձե ւա վոր ված բա ցա սա կան կեր պար նե րի 
խո րա պատ կե րին ա րա բա կան վար չախմ բե րի գլուխ կանգ նած ղե կա վար նե րի 
կա ռա վար ման տե ւա կա նութ յու նը6 գնա լով վա նող դեր էր սկսել կա տա րել նաեւ 
ա րա բա կան հա սա րա կութ յու նում:  Կա րե լի է կար ծել, որ կա ռա վա րող նե րի իշ-
խա նութ յան եր կա րա կե ցութ յու նը սկսել էր գի տակց վել որ պես ա ռա ջա դի մութ-
յան, նո րա րա րութ յան, բա րե կե ցութ յան ու ի րա վու նա կութ յան դեմ կա ռուց ված 
հիմ ա րար մի պատ նեշ, ո րի հաղ թա հա րու մը դառ նում էր հան րա յին ու մաս-
նա վոր շա հե րի ա պա հով ման գլխա վոր գրա վա կա նը: Ի դեպ, ա րա բա կան մի 
քա նի երկր նե րում ( Քու վեյթ,  Հոր դա նան եւ այլն) իշ խող կլան նե րի  կող մից ի րենց 
ի րա վունք նե րը «մո ռա ցութ յան մատ նե լու» փաս տից դժգո հե լով` վար չախմ բե րի 
դեմ հան դես էին գա լիս նաեւ շատ բե դո ւի նա կան վեր նա խա վեր ու ցե ղա յին 
ա ռաջ նորդ ներ: 

Նշ ված բո լոր նա խադր յալ նե րը կապ ված են Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի ու  Մեր-
ձա վոր Ա րե ւել քի երկր նե րում տա րի ներ շա րու նակ օբ յեկ տի վո րեն ձե ւա վոր ված 
ի րո ղութ յուն նե րի հետ:  Հենց դրանց ուղ ղա կի ազ դե ցութ յամբ էր, որ դժգոհ զանգ-
ված նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը «դո մի նո յի է ֆեկ տի» մի ջո ցով մի կե տից սկսե ցին 
տա րած վել ողջ ա րա բա կան աշ խար հով մեկ` ընդգր կե լով նո րա նոր բո ղո քա վոր 
խմբե րի:  Սա կայն բազ մա թիվ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ ներ տա-
րա ծաշր ջա նում ձե ւա վոր ված նշված օբ յեկ տիվ ի րո ղութ յուն նե րից զատ կամ 
դրան զու գա հեռ` մշտա պես խո սել են տե ղի ու նե ցող վե րա փո խում ե րի գոր-
ծում սուբ յեկ տիվ մի ջամ տութ յան մա սին: Ըստ այդ պնդում ե րի, ա րա բա կան 
երկր նե րում տեղ գտած ի րա դար ձութ յուն ներն Ա րեւ մուտ քի աշ խար հա քա ղա-
քա կան շա հերն ու ծրագ րերն ա ռաջ մղե լու մի ջոց էին: « Դա վադ րութ յուն նե րի 
տե սութ յան» կողմ ա կից ներն, այս պի սով, գտնում են, որ Ա րեւ մուտ քի մտադ-
րութ յուն նե րի կեն սա գործ ման ճա նա պար հին մեր կող մից ար դեն նշված օբ յեկ-
տիվ նա խադր յալ ներն ըն դա մե նը օ ժան դակ դե րա կա տա րութ յուն են ու նե ցել7:

6  Թունիսի նախագահ Բեն Ալին իշխանության ղեկին էր 23 տարի, Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի 
Մուբարաքը` 30 տարի, Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին` 42 տարի, Եմենի նախագահ Ալի 
Աբդուլլահ Սալեհը` 32 տարի:
7  Տես, օրինակ` Драмы целых народов мало волнуют западных планировщиков, говорит 
в интервью «ГА» заведующий кафедрой иранистики ЕГУ профессор Гарник АСАТРЯН, 
Общественно-политическая газета «Голос Армении», 04 02 2012, http://golosarmenii.am/ru/20223/
world/16416/, Глобальные трансформации. Часть первая. Оценка мирового протестного феномена 
(Юрий Баранчик (Белоруссия), Эсен Усубалиев (Кыргызстан), Ойбек Махмудов (Узбекистан) и др.), 
19 02 2012, http://www.imperiya.by/authorsanalytics19-11940.html եւ այլն:
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Ի դեպ, նման կար ծի քի ձե ւա վոր ման ու տա րած ման վրա կոնկ րետ ազ դե ցութ-
յուն են գոր ծել տե ղի ու նե ցող զար գա ցում ե րի մա սին բուն գոր ծըն թաց նե րի մեջ 
ներգ րավ ված երկր նե րի ավ տո րի տար ղե կա վար նե րի ու վեր նա խա վե րի ար տա-
հայ տած մտքերն ու հիմ ա վո րում ե րը:  Բո լո րին են հայտ նի  Մո ւա մար  Քա դա-
ֆիի տար բեր ա ռիթ նե րով աս ված խոս քերն առ այն, որ  Լի բիա յում ծա վալ վող 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւում կանգ նած են ե ղել ԱՄՆ-ը,  Մեծ Բ րի տա նիան կամ 
այլ օ տար ու ժեր ու երկր ներ: Իսկ  Սի րիա յի նա խա գահ  Բա շար Ա սա դի հայ տա րա-
րութ յուն նե րի հա մա ձայն` իր երկ րում տեղ գտած ան կար գութ յուն նե րի ար մատ-
նե րը տա նում են Ա րեւ մուտք: Ըստ նրա,  Սի րիան ա ռե րես վել է մեծ դա վադ րութ-
յան, քա նի որ ան կար գութ յուն նե րը հրահր վել են ար տա սահ մա նից8:

Ե թե ավ տո րի տար կա ռա վար մամբ ա րա բա կան վար չախմ բե րի հա մար օ տար 
ու ժե րի կազ մա կեր պած «դա վա դիր գոր ծո ղութ յուն նե րին» անդ րա դառ նա լը սե-
փա կան իշ խա նութ յանն օ րի նա կար գութ յուն հա ղոր դե լուն եւ ա րա բա կան հա սա-
րա կութ յան շրջա նում դեպ քե րի ի րա կան նա խադր յալ նե րը կոծ կե լուն միտ ված մի 
փրկօ ղակ կա րե լի է հա մա րել, ա պա այլ շար ժա ռիթ ներ են ըն կած ա րա բա կան 
աշ խար հի հա րե ւան պե տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի գնա հա տա կան նե րում:  Ռու-
սաս տա նի,  Թուր քիա յի, Ի րա նի բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան ար տա հայ տած 
մտքե րը մատ նում են այդ երկր նե րի շա հագրգ ռութ յունն «Ա րա բա կան գար նան» 
արդ յուն քում ստեղծ ված

նոր ի րա վի ճա կը սե փա կան պե տա կան շա հե րին ծա ռա յեց նե լու գոր ծում:  Սա-
կայն, ի տար բե րութ յուն թուր քա կան ու ի րա նա կան հար ձա կո ղա կան տրա մադ-
րութ յուն նե րի, պաշ տո նա կան  Մոսկ վա յի հա մար ա րա բա կան երկր նե րում կա-
տար վա ծի մեկ նա բա նութ յունն ամ բող ջո վին ինք նա պաշտ պա նա կան բնույ թի էր 
եւ նպա տակ ու ներ չե զո քաց նե լու սե փա կան վար չախմ բի ավ տո րի տար կա ռա-
վար ման բե րած ան հար մա րութ յուն ներն ու հե տա գա յում  Ռու սաս տա նում «ա րա-
բա կան» նույ նա տիպ վտանգ նե րի տա րա ծու մը: Ուս տի  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ-
յան նա խա գահ Դ միտ րի  Մեդ վե դե ւի մեկ նա բա նութ յու նը լիո վին հա մա հունչ էր 
 Քա դա ֆիի կամ Ա սա դի «դա վադ րա կան» մտքե րին` « Նա յեք այն ի րա վի ճա կին, 
որ հաս տատ վել է  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում ու ա րա բա կան աշ խար հում…  Պետք է 
ճշմար տութ յան աչ քե րի մեջ նա յել: Ն ման սցե նար նրանք նախ կի նում մեզ հա մար 
էին պատ րաս տել, իսկ հի մա նրանք ա ռա վել եւս կփոր ձեն այն ի րա գոր ծել:  Բո լոր 
դեպ քե րում այդ սցե նա րը չի անց նի:  Բայց այն տեղ կա տար վող ա մեն ինչ ուղ ղա կի 
ազ դե ցութ յուն կթող նի մեր ի րա վի ճա կի վրա…»9:

Ի տար բե րութ յուն  Ռու սաս տա նի նա խա գա հի ար տա հայ տած այս մտքե րի, 
 Թուր քիա յի վար չա պետ  Ռե ջեփ  Թա յիփ Էր դո ղա նը` 2011թ. սեպ տեմ բե րին ժա մա-
նե լով  Կա հի րե եւ «Ա րա բա կան գար նան» գլխա վոր նշա նա բան դար ձած  Թահ րիր 
հրա պա րա կի շեն քե րից մե կում ե լույթ ու նե նա լով Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի 
լի գա յի ԱԳ նա խա րար նե րի ու ե գիպ տա ցի նե րի առ ջեւ, տա րա ծաշր ջա նի բո լոր 
երկր նե րին կոչ ա րեց ի րա կա նաց նել բա րե փո խում եր եւ ա ռա ջին հեր թին ար-
դա րութ յուն ու ժո ղովր դա վա րութ յուն պա հան ջող ժո ղո վուրդ նե րին հստակ պա-

8  Сирийский лидер обнаружил доказательства теории заговора, 30 03 2011,
http://kommersant.ru/doc/1611579.
9  Дмитрий Медведев провёл во Владикавказе заседание Национального 
антитеррористического комитета, 22 02 2011, http://kremlin.ru/news/10408: 
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«Ա րա բա կան գա րուն». հնի ու նո րի ա րան քում

տաս խան տալ: « Սա այն պահն է, երբ պատ մութ յուն է գրվում»,- հայ տա րա րեց 
Էր դո ղա նը10: 

Ինչ խոսք, Էր դո ղա նի հայ տա րա րութ յունն իս կա պես ար ձա նագ րում է տեղ 
գտած այն հե ղա փո խա կան զար գա ցում ե րի, ո րոնց ա կա նա տեսն է մի ջազ գա-
յին հան րութ յու նը: Եվ այդ գոր ծըն թաց նե րում մար դու հիմ ա րար ի րա վունք նե րի 
եւ ա զա տութ յուն նե րի ճա նա չում ու պաշտ պա նու մը, ար դա րութ յան գա ղա փա րի 
վե րաի մաս տա վո րու մը, ժո ղովր դա վա րա կան շատ սկզբունք նե րի ամ րագ րու մը 
դար ձել են ա րա բա կան երկր նե րի պատ մութ յան նո րա գույն շրջա նի ա ռանց քա յին 
բա ղադ րա տար րե րը: 

 Սա կայն Էր դո ղա նի խոս քե րում նույն քան ան թա քույց է նոր աշ խար հա քա ղա-
քա կան ի րա վի ճա կից շա գա նակ ներ կոր զե լու` թուր քա կան վեր նա խա վի մղու մը: 
 Մի ռազ մա վա րա կան ցան կութ յուն, ո րի կեն սա կոչ ման հա մար վեր ջին տաս նամ-
յա կում վե րել քի ու ղին բռնած  Թուր քիա յի հա մար, կար ծես թե, ոչ մի խո չըն դոտ 
այ լեւս չկա: Ուս տի «Ա րա բա կան գա րուն» ապ րած երկր ներ այ ցե լե լու կա պակ-
ցութ յամբ «Time» պար բե րա կա նի թղթա կից նե րի ի րեն հաս ցեագր ված հար ցե րին 
ի պա տաս խան`  Թուր քիա յի վար չա պե տը ոչ այն քան մեր ժեց թուր քա կան ռազ-
մա վա րա կան շա հագրգ ռութ յուն նե րի գո յութ յան փաս տը, որ քան եւս մեկ ան գամ 
հաս տա տեց նման ծրագ րե րի առ կա յութ յու նը. «Ես այն տեղ էի մեկ նել ոչ միայն 
նա յե լու հա մար փո ղոց նե րում խմբված մարդ կանց: Ես գի տակ ցա բար ձգտում 
էի շփվել նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րի, քա ղա քա կան նոր կու սակ ցութ յուն նե րի 
հետ»:

Էր դո ղա նի խոս քով` հան դի պում ե րի ժա մա նակ նա ա սել է, որ  Թուր քիան ժո-
ղովր դա վա րութ յան օ րի նա կե լի տի պար է, սո ցիա լա կան եւ աշ խար հիկ պե տութ-
յուն է: « Մենք չենք ցան կա նում նպա տա կաս լաց կեր պով ար տա հա նել մեր վար-
չա կար գը, մեզ հա մար միեւ նույնն է:  Բայց ե թե նրանք մեր օգ նութ յան կա րիքն 
ու նեն, մենք նրանց ցույց կտանք ա մե նայն անհ րա ժեշտ օգ նութ յու նը»11: Ի դեպ, 
հատ կա պես Ե գիպ տո սի կա ռա վար ման հա մա կար գի կա պակ ցութ յամբ աս ված 
այս խոս քերն ի րենց գործ նա կան դրսե ւո րում են ստա ցել ա րա բա կան նաեւ այլ 
երկր նե րի դեպ քում: Այս պես`  Սի րիա յում տե ղի ու նե ցող գոր ծո ղութ յուն նե րին 
 Թուր քիա յի բա ցա հայտ մաս նակ ցութ յան եւ, հատ կա պես, « Մու սուլ ման եղ բայր-
ներ» կազ մա կեր պութ յա նը օ ժան դա կե լու ու սե փա կան շա հե րին ծա ռա յեց նե լու 
մա սին փաս տե րը հան րա հայտ են: Ան գամ  Թու նի սի « Մու սուլ ման եղ բայր ներ» 
կազ մա կեր պութ յան հիմ ած «Ար դա րութ յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յունն 
ուղ ղա կի պատ ճե նում է  Թուր քիա յի իշ խող եւ Էր դո ղա նի գլխա վո րած կու սակ-
ցութ յան12:

Ա րա բա կան երկր նե րում տեղ գտած զար գա ցում ե րի մեկ նա բա նութ յան հար-
ցում սե փա կան շա հե րի սպա սարկ ման հա մար իր պե տա կան կա ռա վար ման ձե-
ւի ա ռա վե լութ յուն նե րը ցույց տա լու նույն այդ տրա մա բա նութ յունն է ըն կած նաեւ 
պաշ տո նա կան  Թեհ րա նի հայտ նած ար ձա գան քում:  Հա մա ձայն Ի րա նի հո գե ւոր 
10  Фабио Скуто, Анкара начала кампанию в ООН в поддержку Палестины, «La Repubblica», 14 
сентября 2011, http://www.inopressa.ru/article/14Sep2011/repubblica/ankara.html: 
11  Эксклюзивное интервью с Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Турции, «Time», 27 
сентября 2011, http://www.inopressa.ru/article/27Sep2011/time/erdogan.html:
12  «Մուսուլման եղբայրները» քաղաքական կուսակցություն է ստեղծել Լիբիայում, 04 03 2012, 
http://www.1in.am/arm/world_wmiddleeast_64409.html: 
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ա ռաջ նորդ ա յա թոլ լահ Ա լի  Խա մե նեիի` ա րա բա կան երկր նե րում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձութ յուն ներն «իս լա մա կան զար թոն քի» նա խան շան են, իսկ ժո ղովր դա-
կան հու զում ե րը հի շեց նում են Ի րա նի 1979թ. իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նը13: 
 Հարկ է նկա տել, սա կայն, որ  Մեծ  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում տե ղի ու նե ցող ի րա դար-
ձութ յուն նե րին նման բա ցատ րութ յուն տա լով` Ի րա նի բարձ րա գույն ղե կա վա-
րութ յու նը հե տապն դում էր ոչ այն քան նյու թա կան շահ, որ քան իս լա մա կան աշ-
խար հում գա ղա փա րա կան ա ռա ջա մար տի կի դափ նի ներն իր վրա կենտ րո նաց-
նե լու նպա տակ: Ըստ այդմ` նա դրա նով հնա րա վո րութ յուն կստա նար հեշ տաց նել 
սե փա կան աշ խար հա յաց քի տա րա ծում ա րա բա կան աշ խար հում ու չե զո քաց նել 
իր ա րե ւել յան սահ ման նե րին գո յութ յուն ու նե ցող թշնա մա կան պատ նեշ նե րը:

 Տա րա ծաշր ջա նա յին ու ժե րի ( Ռու սաս տան,  Թուր քիա, Ի րան) ակն հայտ ներգ-
րավ վա ծութ յունն ա րա բա կան աշ խար հում տեղ գտնող զար գա ցում ե րում ինք-
նին վկա յում է  Մեր ձա վոր Ա րե ւել քի եւ Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի սո ցիալ-քա ղա քա-
կան վե րա փո խում ե րի գոր ծում սուբ յեկ տիվ մի ջամ տութ յան առ կա յութ յան մա-
սին:  Բո լոր ժա մա նակ նե րում մեծ տե րութ յուն ներն ի րենց քա ղա քա կան ու տնտե-
սա կան շա հե րին են ծա ռա յեց րել այլ պե տութ յուն նե րի լար ված ու ցնցու մա յին 
ներ քին ի րա վի ճակ նե րը: Ուս տի ակն հայտ է, որ ա րա բա կան գոր ծըն թաց նե րում 
ի րենց շա հերն ա ռաջ մղե լու հա մար լուռ դա շին քի մեջ մտնե լով «հրաբ խի նման 
ժայթ քած» տե ղի հա սա րա կութ յուն նե րի հետ, ան շուշտ ո րո շա կի նպա տակ ներ 
(աշ խար հա քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ այլն) են հե տապն դել (հե տապն դում) 
նաեւ Ա րեւմտ յան տե րութ յուն նե րը:  Սա կայն դեպ քե րի ծա վալ ման բուն փու լում 
բնա կա նոն ներգ րավ վա ծութ յու նը դե ռեւս հիմ ա վոր ա պա ցույց չէ «Ա րա բա կան 
գար նան» հե տե ւում տես նե լու Ա րեւ մուտ քի դա վա դիր ձեռ քը: Իսկ ծրագ րա վոր-
ման ու կազ մա կերպ ման հար ցե րում չներ կա յաց նե լով հիմ ա վոր ոչ մի ա պա ցույց 
եւ հիմ վել բա ցա ռա պես տե սա կան ու տրա մա բա նա կան գի տե լի քի եւ մե թո դա-
բա նութ յան վրա` որ քան էլ գայ թակ ղիչ լի նի, սա կայն ա նըն դու նե լի պետք է հա մա-
րել այն ծայ րա հեղ սուբ յեկ տի վիզ մը, որ կա «դա վադ րութ յան տե սութ յան» կողմ-
նա կից նե րի հրա պա րա կում ե րում:

«Ա րա բա կան գար նան» ա ռա ջաց ման նա խադր յալ նե րի վե րը կա տար ված 
քննութ յու նը բե րում է այն հա մոզ ման, որ ա րա բա կան երկր նե րում դե ռեւս 2011թ. 
սկզբին ծա գած զանգ վա ծա յին բո ղո քի դրսե ւո րում ե րը տաս նամ յակ նե րի ըն-
թաց քում եւ ա ռա վե լեւս` վեր ջին տա րի նե րին այս հա սա րա կութ յու նում կու տակ-
ված ո րո շա կի հա սա րա կա կան պա հանջ նե րի ու խնդիր նե րի ան տես ման հե տե-
ւանքն են:  Պա հանջ ներ ու խնդիր ներ, ո րոնք բա ժին ըն կան հետ գա ղու թա յին 
շրջա նի ա րա բա կան նոր սե րուն դը ներ կա յաց նող հա սա րա կութ յա նը:  Վեր ջինս, ի 
տար բե րութ յուն ա վագ սերն դի, ով իր ու սե րին կրեց եվ րո պա կան մետ րո պո լիա-
նե րից ա զա տագր վե լու դժվա րութ յուն նե րը եւ ում հա մար ա ռաջ նա յին էին ազ-
գա յին-ա զա տագ րա կան շար ժում երն ու ժա մա նա կի ո գուն հա րիր հա սա րա կա-
կան լայն հա մե րաշ խութ յան բե րող գա ղա փար նե րը (ա ռա վե լա պես մարք սիզ մի, 
սո ցիա լիզ մի կամ «կո մու նիս տա կան հա սա րա կար գի» ըն ձե ռած եւ ա րա բա կան 
վե րա ձե ւա կեր պում եր ստա ցած (տե ղայ նաց ված) հա վա սա րութ յան, եղ բայ րութ-
յան, ա ռաջ նոր դի վրա հիմ ված հայ րե նա սի րութ յան եւ այլ գա ղա փար ներ), իր 

13  Хаменеи: в арабских странах происходит “исламское пробуждение”, 04 02 2011,
http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110204/17/17.html?id=2297314: 
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մեջ ձե ւա վո րել ու բյու րե ղաց րել էր ա ռա վել լայն ի րա վունք նե րի եւ ա զա տութ-
յուն նե րի վրա հիմ ված պա հանջ ներ:  Ներ քուստ ձե ւա վոր ված այդ հա սա րա կութ-
յու նում տեղ չու նեին ոչ միայն ժա ռան գա բար կամ տաս նամ յակ ներ իշ խող «ժո-
ղովր դի հայ րե րը», այ լեւ ան գամ նոր խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նորդ նե րը, իսկ ի րենք 
ա րաբ ներն ար դեն ոչ թե սո վո րա կան հպա տակ ներ էին ի րենց ա ռաջ նորդ նե րի 
ձեռ քում, այլ պա հան ջա տեր քա ղա քա ցի ներ, ո րոնց հնա րա վոր չէր այ լեւս խա-
բել ազ գայ նա կան ու ազ գա յին-ա զա տագ րա կան թե զե րով: Ըստ էութ յան` «Ա րա-
բա կան գար նան» ողջ գոր ծըն թա ցը խորհր դան շում էր ա րաբ նոր քա ղա քա ցու 
ծնուն դը:  Վեր ջինս մաս էր կազ մե լու նոր` քա ղա քա ցիա կան, հա սա րա կութ յա նը` 
իր բազ մա թիվ ու տա րաբ նույթ ի րա վունք նե րի, ա զա տութ յուն նե րի, ար տո նութ-
յուն նե րի եւ ե րաշ խիք նե րի պա հան ջով:

«Ա րա բա կան հե ղա փո խութ յուն նե րի» ողջ գոր ծըն թա ցը ո րո շա կի զու գա հեռ ներ 
ու նի հա մաշ խար հա յին հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ընդ հա նուր վե րա փո խում-
նե րի գոր ծըն թա ցի հետ:  Սա կայն այ սօր դե ռեւս դժվար է ընդ հան րա կան գնա հա-
տա կան տալ սո ցիալ-քա ղա քա կան հա ման ման ե րե ւույթ նե րին:  Մաս նա վո րա պես 
խոս քը «Ա րա բա կան գար նան» ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րի 
եւ, այս պես կոչ ված, «նարն ջա գույն հե ղա փո խութ յուն նե րի», Եվ րո պա յում ֆի նան-
սատն տե սա կան ճգնա ժա մից հե տո տար բեր քա ղաք նե րում սկիզբ ա ռած բո ղո քի 
զանգ վա ծա յին ցույ ցե րի, ԱՄՆ-ում ծա վալ վող «Գ րա վի՛ր Ո ւոլ Սթ րի թը» շարժ ման, 
Ե րե ւա նում,  Թեհ րա նում,  Մինս կում,  Մոսկ վա յում եւ այլ մայ րա քա ղաք նե րում հե-
տընտ րա կան զանգ վա ծա յին ցույ ցե րի մի ջեւ ե ղած ընդ հան րա կան կա պե րի մա-
սին է:  Բայց կա րե լի է են թադ րել, որ այդ հար ցի պա տաս խա նը սա րե րի ե տե ւում 
չէ եւ հա մաշ խար հայ նաց վող աշ խար հում եր բե ւէ կտրվեն նաեւ զու գա հեռ ըն թա-
ցող այդ զար գա ցում ե րի գնա հա տա կան նե րը:
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САРО САРОЯН
“Арабская весна”: между старым и новым

Статья посвящена разъяснению предпосылок происходящих в недавнем 
прошлом революционных событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Одновременно сделана попытка обобщить реакцию оказавшихся в фокусе этих 
событий отдельных арабских стран, а также лидеров отдельных держав, которые 
стали оценкой “Арабской весны”. В статье автор попытался взаимно связать 
и упорядочить основные предпосылки. По сему, предпосылки содействующие 
расползанию событий в своей основе имели краткосрочные и долгосрочные 
сигналы, которые в начале 2011 г. привели к проявлениям массовых 
протестов в арабских странах. В обществах, представляющих новое поколение 
постколониальных времен, вследствии пренебрежительного отношения к 
определенным общественным требованиям и задачам накопленного в течении 
десятилетий и тем более в последние годы, родился новый арабский гражданин, 
который с требованием своих многочисленных и разнообразных прав, свобод, 
привилегий и гарантий, провозгласил начало новой эры. 

SARO SAROYAN
The “Arab Spring”: Between the Old and the New

The article elucidates the underlying conditions of the recent revolutionary events 
that swept across the Middle East and North Africa. It takes a broad view of the 
reflections—emanating from various leaders of each country that faced rebellion—
constituting an assessment of the “Arab Spring.” Saroyan tries to connect and 
classify the primary conditions of each 2011 mass uprising in the Arab world by both 
their short-term and long-term signals. The neglect of certain social demands and 
concerns among postcolonial generations of Arabs, accumulated over decades, has 
finally given birth to a new Arab citizen—who through a claim for numerous rights, 
liberties, privileges, and guarantees has become a herald of the new era.
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Ար վես տի քննա դատ, Ար վես տի քննա դատ նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան ան դամ: 
 Դա սա վան դում է մշա կու թա բա նութ յուն, մա մու լում հան դես է գա լիս քա ղա քա գի տա-
կան վեր լու ծութ յուն նե րով:  Մոսկ վա յի ֆի զի կա տեխ նի կա կան ինս տի տու տի շրջա նա-
վարտ է:

Ութ սու նա կան նե րի վեր ջում  Խորհր դա յին  Միութ յան ին տե լեկ տո ւալ հե րոս նե-
րի մեջ ա ռա ջին տե ղե րը զբա ղեց նում էին ֆոն  Հա յե կը,  Միլ տոն Ֆ րիդ մա նը, քա-
ղա քա կան հե րոս նե րի մեջ`  Ռեյ գա նը,  Թետ չե րը եւ… Ավ գուս տո  Պի նո չե տը: « Պե-
րեստ րոյ կա յի» տա րի նե րին տնտե սա կան խնդիր նե րի մա սին գրող խորհր դա յին 
հե ղի նակ նե րը ա մե նա շա տը հենց նրանց էին հի շա տա կում:  Նեո լի բե րա լիզ մը, 
թվում էր, միակ այ լընտ րանքն է ամ բող ջա տի րա կան սո ցիա լիզ մին, իսկ նեո լի-
բե րալ դե ղա տոմ սե րը` ամ բող ջա տի րա կան սո ցիա լիզ մից ձեր բա զատ վե լու միակ 
ու ղին: Այս տե ղից էլ` հա մընդ հա նուր հա մոզ վա ծութ յու նը, որ տնտե սա կան բա րե-
փո խում ե րը պետք է անց կաց նել «շո կա յին թե րա պիա յի» մո դե լով, որ քան ա րագ, 
այն քան՝ լավ1: 

 Բայց այդ բա րե փո խում ե րը, ո րոնք, փաս տո րեն, ղե կա վա րում էին ա րեւմտ յան 
խորհր դա կան նե րը, ցան կա լի արդ յունք չտվե ցին: Ա րեւմտ յան խորհր դա կան նե րը 
կու րո րեն հա վա տում էին ա զատ շու կա յի եւ մաս նա վոր ձեռ նար կա տի րութ յան 
«հրա շա գործ» ու ժին, ո րը պայ մա նա վոր ված էր նրանց երկր նե րում պահ պա նո-
ղա կան հա կաէ թա տիս տա կան շար ժում ե րի քա ղա քա կան եւ գա ղա փա րա կան 
հաղ թա նա կով: Այդ խոր հուրդ նե րը հան գում էին նրան, որ հար կա վոր է վե րաց նել 
կար գա վոր ման ցան կա ցած գոր ծիք նե րը, ա ռա վե լա գույն ա րագ մաս նա վո րեց-
նել պե տա կան գույ քը, կա յու նաց նել ֆի նանս նե րը, սահ մա նա փա կել պե տա կան 
կա ռա վա րու մը եւ պե տա կան մի ջամ տութ յու նը: Են թադր վում էր, որ այս դե ղա-
տոմ սե րի կա տա րում ինք նա բե րա բար պետք է ստեղ ծեին ա զատ շու կա եւ հետ-
խորհր դա յին երկր նե րը տա նեին բար գա վաճ ման ճա նա պար հով: 

Ինչ պես գրում է հայտ նի տնտե սա գետ Ջ. Թո բի նը. «Ի րենց այդ էյ ֆո րիա յում 
ա րեւմտ յան խորհր դա կան նե րը շատ հա ճախ մո ռա նում էին, որ տնտե սա կան 
հաղ թա նա կը հա մա կար գե րի մրցակ ցութ յան տա րի նե րին նվաճ վել է ոչ թե գա ղա-
փա րա կան ա զատ շու կա յի զուտ ռե ժի մում, այլ «խա ռը տնտե սութ յան» շնոր հիվ, 

1  «Շոկային թերապիայի» տեսության ծագման պատմությունը եւ նրա հետեւանքները, 
մասնավորապես հետխորհրդային երկրներում, լուսաբանված է Նաոմի Քլայնի հայտնի գրքում. 
Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Allen Lane: London and New York, 
2007, 558 pp
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որ տեղ պե տութ յու նը խա ղա ցել է էա կան, ե թե ոչ վճռո րոշ դեր: Ն րանք նաեւ ան-
տե սում էին, որ այն շատ օ րենք նե րի, ինս տի տուտ նե րի եւ սո վո րույթ նե րի բարդ 
կա ռուց ված քը, ո րը դա րե րով ձե ւա վոր վել է կա պի տա լիս տա կան երկր նե րում, 
կազ մում է ժա մա նա կա կից շու կա յա կան հա մա կար գի հիմ քը»2:

Թ վում էր` բա րե փո խում ե րի փաս տա կան տա պա լու մը նշա նա կում էր, որ նեո-
լի բե րա լիզ մի ճա կա տա գի րը հետ խորհր դա յին տա րած քում վճռված է, եւ ընտ-
րութ յու նը պետք է լի նի «խա ռը տնտե սութ յու նը»:  Սա կայն 2002թ.  Հա յաս տա նում 
նկատ վում է նեո լի բե րա լիս տա կան գա ղա փար նե րի եւ նեո լի բե րալ քա ղա քա կա-
նութ յան «բուռն» վե րա դարձ, ո րի սկիզ բը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է հա մա-
րել դպրոց նե րի «օպ տի մա լա ցու մը»: Ին չո՞ւ հա սա րա կութ յու նը հիմ ա կա նում ան-
տար բեր մաց այդ ե րե ւույ թի հան դեպ` ի տար բե րութ յուն, ա սենք,  Ռու սաս տա նի 
կամ Ուկ րաի նա յի: Կ փոր ձենք բա ցատ րութ յու նը գտնել հա յաս տան յան պահ պա-
նո ղա կա նութ յան հա յացք նե րում, նրա ձե ւա վոր ման ըն թաց քի եւ վեր նա խա վի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րում:

 Նեո լի բե րա լիզ մը` իբ րեւ մո նե տա րիզ մի տե սութ յուն, նկա րագ րում է ա զատ, 
չկար գա վոր վող շու կա յի գոր ծու նեութ յու նը եւ որ պես դե ղա տոմս ա ռա ջար կում է 
չսահ մա նա փա կել ու ա ռա վե լա գույ նը պար գե ւատ րել տնտե սա կան դաշ տի ա ռա-
վել ե ռան դուն մաս նա կից նե րին:  Խորհր դա յին  Միութ յու նում եւ, մաս նա վո րա պես, 
խորհր դա յին  Հա յաս տա նում «տնտե սա պես ա վե լի ե ռան դուն», այ սինքն` ա վե լի 
ըն չա քաղց, ե սա սեր ու նա խա հար ձակ էր քրեա կան հա կում եր ու նե ցող խա վը: 
 Սա միան գա մայն այլ ի րադ րութ յուն է, քան այն, ո րը նկա րագր ված է  Մաքս  Վե-
բե րի « Բո ղո քա կան է թի կա յում»: Ե թե բո ղո քա կան նե րի տնտե սա կան ե ռան դը 
կրո նա կան մո տիվն եր ու ներ եւ բա րո յա կան բնույ թի էր` սո ցիա լա կան է, ա պա 
 Հա յաս տա նում այն հիմ վում է ա պա սո ցիա լա կան մո տիվն ե րի վրա:  Հե տե ւա բար, 
նեո լի բե րալ քա ղա քա կա նութ յան պայ ման նե րում հենց ա պա սո ցիա լա կան տար-
րե րը պետք է լի նեին շա հող կող մը եւ, ի վեր ջո, դառ նա յին իշ խող ուժ` հան ձին 
 Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան:  Պատ ճա ռը հար կա վոր է փնտրել 90-ա կան-
նե րի ձե ւա վոր ված տնտե սա կան եւ սո ցիա լա կան հան րա կար գե րում:

Տն տե սա կան ա զա տա կա նաց ման սկիզ բը ա ռա վել քան ո գե ւո րիչ էր. օգտ-
վե լով ըն ձեռն ված հնա րա վո րութ յու նից, հա յաս տան ցի նե րը հա զա րա վոր փոքր 
ձեռ նար կութ յուն ներ ու կոո պե րա տիվն եր ստեղ ծե ցին ե´ւ  երկ րում, ե´ւ ԱՊՀ տա-
րած քում: Թ վում էր` տնտե սա կան այս ա ռողջ մո տի վա ցիան պետք է հան գեց-
ներ երկ րի ան նա խա դեպ ծաղկ մա նը:  Սո ցիո լո գիա կան հար ցում ե րը ցույց էին 
տա լիս, որ  Հա յաս տա նի բնակ չութ յու նը ողջ ԱՊՀ տա րած քում ա ռա վել նպաս տա-
վոր կար ծիք ու ներ ժո ղովր դա վա րութ յան եւ տնտե սա կան ա զա տա կա նաց ման 
մա սին: Ա ռանց այս տրա մադր վա ծութ յան ան հաս կա նա լի է, թե ին չու ՀՀՇ-ն  այդ 
տա րի նե րին ու ներ բա ցար ձակ հե ղի նա կութ յուն: 

80-ա կան նե րի վեր ջին եւ 90-ա կան նե րին ձե ւա վոր ված ի րադ րութ յու նը  Հա յաս-
տա նում հա ճախ բնու թագ րում են իբ րեւ «հե ղա փո խութ յուն», եւ հա յաս տան յան 
հե ղա փո խութ յունն ան վան վեց «մա թե մա տի կոս նե րի հե ղա փո խութ յուն», իսկ դա 
նշա նա կում է, որ ե´ւ  հա սա րա կութ յու նը, ե´ւ ն րա քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րը 
կողմ էին ռա ցիո նա լիս տա կան մո տե ցում ե րին: Այս «կոգ նա տիվ սիմ ֆո նիան» 

2  Дж. ТОБИН. Вызовы и возможности /Реформы глазами американских и российских ученых, 
М., 1997. с 74
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կա րող էր տնտե սա կան հրաշք ներ գոր ծել, բայց չգոր ծեց: Դ րա հա մար կա յին 
օբ յեկ տիվ եւ սուբ յեկ տիվ պատ ճառ ներ: Օբ յեկ տիվ պատ ճառ ներն ակն հայտ են՝ 
պա տե րազ մը եւ շրջա փա կու մը: Եվ ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ դրանք դար-
ձան տնտե սա կան քայ քայ ման հիմ ա կան շար ժա ռիթ նե րը (իսկ  Հա յաս տա նում 
տնտե սա կան ան կում ա մե նա մեծն էր հետ խորհր դա յին տա րած քում), այլ գլխա-
վո րա պես այն պատ ճա ռով, որ պայ մա նա վո րե ցին տնտե սութ յան ու սո ցիա լա կան 
ո լորտ նե րի ինս տի տու ցիո նալ բե կու մը:  Հետ պա տե րազ մա կան  Գեր մա նիան,  Ճա-
պո նիան եւ այլ երկր ներ ա վե լի մեծ ա վե րա ծութ յուն եւ տնտե սա կան քայ քա յում 
ապ րե ցին, քան  Հա յաս տա նը, սա կայն կա րո ղա ցան այն պի սի տպա վո րիչ հա ջո-
ղութ յան հաս նել, ո րը կա րե լի է միայն «տնտե սա կան հրաշք» ան վա նել:  Հա յաս-
տա նում ան կու մը ոչ թե տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան ո լոր տում էր, այլ՝ հո գի նե-
րում:

 Հա յաս տա նում 90-ա կան նե րի կա խար դա կան բա ռը «կոո պե րա տիվն» էր: Այն 
խորհր դան շում էր դե պի ա պա հով ու եր ջա նիկ կյանք տա նող ճա նա պար հը: « Կոո-
պե րա ցիա»` նշա նա կում է հա մա գոր ծակ ցութ յուն եւ հա մե րաշ խութ յուն:  Կոո պե-
րա տի վը հիմ ված էր ըն կե րութ յան եւ բա րե կա մութ յան սո ցիա լա կան ինս տի տու-
տի վրա, ո րը գո յութ յուն ու նի, ե թե հա մե րաշ խութ յունն ա ռանց քա յին ար ժեք է 
հա սա րա կութ յու նում:

Ա ռա ջին օբ յեկ տիվ գոր ծո նի՝ պա տե րազ մի հիմ ա կան ազ դե ցութ յունն այն էր, 
որ հա սա րա կութ յան մեջ ար ժե ւոր վեց բռնութ յան մի ջո ցով հա ջո ղութ յուն ձեռք բե-
րե լը: Երկ րորդ գոր ծո նի՝ շրջա փակ ման պատ ճա ռով սո ցիալ-տնտե սա կա նի վատ-
թա րա ցու մը հան գեց րեց ան հա տա կան է գոիզ մի ա ճին, ո րի խորհր դա նիշ բա ռը 
«քցելն» էր:  Փոխ վեց նաեւ տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան հիմ ա կան ձե ւը. «կոո-
պե րա տիվ» խորհր դան շա կան հաս կա ցութ յա նը փո խա րի նեց «տո կո սը»՝ «տո կո-
սով փող տա լը», ծաղ կե ցին ֆի նան սա կան բուր գե րը, ո րոնք հա ճախ ստեղծ վում 
էին… ստեղ ծա գոր ծա կան մտա վո րա կա նութ յան կող մից: 

« Տո կո սով փող տա լու» տա րի նե րին ձե ւա վոր վեց ժա մա նա կա կից  Հա յաս տա նի 
բիզ նես վեր նա խա վի զգա լի մա սը, այդ տա րի նե րին ձե ւա վոր վե ցին տնտե սա կան 
«խա ղի կա նոն նե րը», մաս նա վո րա պես գեր շա հույ թը որ պես նոր մա դի տար կե-
լը, սպե կուլ յա տիվ կա պի տա լին գե րա պատ վութ յուն տա լը եւ այլն: Ե թե բո լորն 
«ի րար պարտք են», ա պա ինչ պե՞ս ետ ստա նալ գու մա րը. միայն բռնութ յան կամ 
բռնութ յան սպառ նա լի քի մի ջո ցով: « Գո յա տեւ ման պայ քա րում» կա րող էին գո-
յա տե ւել միայն քրեա կան հա կում ու նե ցող դա ժան եւ ուլտ րաէ գոիստ ան հատ նե-
րը: Այս խա ղի կա նոն նե րով կա րող էին ձե ւա վոր վել միայն նեոա վա տա տի րա կան 
տի պի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, ա պաեւ քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն ներ: 
 Բայց նաեւ ձե ւա վոր վե ցին պատ կե րա ցում եր, ո րոնք պա րարտ հող դար ձան 
նեո լի բե րա լիզ մի վե րա դար ձի հա մար, ո րի սկզբունք նե րը եւս հա մա հունչ են սո-
ցիալ-դար վի նա կա նութ յան «գո յա տեւ ման պայ քա րի» գա ղա փա րին:

Ե թե ընդ հա նուր հայ տա րա րի բե րենք, ա պա տնտե սա կան վեր նա խա վի ու իշ-
խա նութ յուն նե րի տնտե սա կան հիմ ա կան մո տի վը դար ձավ ռեն տա յի փնտրտու-
քը:  Հա յաս տան յան օ լի գար խը կա պի տա լիստ չէ, այլ զին ված շքախմ բով պտտվող 
միջ նա դար յան ֆեո դալ, որն իր «օբ յեկտ նե րից» «կոռն ու բեգ յա րը»՝ իր ռեն տան 
է կոր զում: Այս պի սով` մրցակ ցա յին շու կա յի ձե ւա վոր ման հիմ ա կան պատ ճա ռը 
վեր նա խա վի` ռեն տա կոր զե լու վրա կողմ ո րոշ ված լի նելն է:
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Ինչ պես ցույց է տվել Ջ. Մո կի րը, արդ յու նա բե րա կան հե ղա փո խութ յու նը հնա-
րա վոր դար ձավ, քան զի այն ստա ցավ  Լու սա վո րա կա նութ յան հզոր գա ղա փա-
րա կան ա ջակ ցութ յու նը:  Լու սա վո րա կան նե րը մաս նա վո րա պես սուր քննա դա-
տութ յան են թար կե ցին ռեն տա յի հաշ վին ապ րող ա ռա ջին եւ երկ րորդ դա սին3: 
Ամ փոփ ձե ւով ռեն տա յի քննա դա տութ յունն ա վար տուն տե ղը գտավ Ա.Ս մի թի 
«The Wealth of Nations»՝ «Ազ գե րի հարս տութ յու նը» հան րա հայտ աշ խա տութ-
յու նում: Ա պաարդ յու նա բե րա կա նա ցու մը  Հա յաս տա նում վե րա կանգ նեց ռեն-
տան իր ի րա վունք նե րում: 

 Կա րող է թվալ, որ նեո լի բե րա լիզմ իր գա ղա փա րա կան մո տե ցում ե րով՝ 
ա զա տութ յան պաշ տա մուն քով եւ այլն, պետք է որ ա ռա վել մոտ լի ներ ա նար-
խիզ մին կամ սո ցիա լիզ մին, բայց այն մոտ է «նոր պահ պա նո ղա կա նութ յա նը»: Տ. 
Սարգս յա նի հռչա կած «պե տութ յան վախ ճա նը» կա րող է հի շեց նել պե տութ յան 
ան հե տա նա լու մա սին լե նին յան դրույ թը կամ ա նար խիս տա կան մո տե ցում ե րը: 
 Բայց նեո լի բե րա լիզ մի տար բե րութ յու նը սո ցիա լիստ նե րից ու ա նար խիստ նե րից 
այն քան մեծ է, որ ա կա մա սկսում ես մտա ծել, որ ձախ թե ւի քա ղա քա գետ նե րը 
«ա զա տութ յուն» բա ռը մեկ ի մաս տով են օգ տա գոր ծում, իսկ նեո լի բե րալ տնտե-
սա գետ նե րը՝ մեկ այլ: Այս երկ վութ յա նը սրա միտ բա ցատ րութ յուն է տա լիս  Բո-
րիս  Կա գար լից կին:  Նա գրում է. «Ս տաց վում է այն պես, որ շու կա յա կան ա զա-
տութ յու նը լավ է միայն այն պատ ճա ռով, որ ա զա տութ յուն է, իսկ ինչ գործ նա-
կան հե տե ւանք նե րի է այն հան գեց նում` մում է ստվե րում:  Բայց նկա տեք, որ 
ա վան դա կան անգ լե րե նում կա ա զա տութ յուն հաս կա ցութ յան բա ժա նում, ո րը 
չկա ռու սե րե նում:  Քա ղա քա կան ա զա տութ յու նը կոչ վում է «liberty», իսկ ա ռեւտ-
րի ա զա տութ յու նը՝ «freedom»:  Հայտ նի մի դեպք ե ղավ 18-րդ  դա րի վեր ջում, 
երբ ար դեն սկսում էր Ֆ րան սիա կան հե ղա փո խութ յու նը:  Մի անգ լիա ցի վա ճա-
ռա կան կա ռու ցեց նավ եւ ան վա նեց «Liberty», բայց նրա գոր ծա կից-ըն կեր նե րը 
հրա ժար վե ցին այդ նա վի մեջ ներդ րում կա տա րել, քա նի դեռ այն չի վե րան-
վան վել «Freedom»: Ն րանք ա սա ցին, որ «liberty»-ին ա տե լի յա կո բին յան գա ղա-
փար է եւ կա րող է խրտնեց նել հա ճա խորդ նե րին, իսկ ա հա «freedom»-ը` որ պես 
ա ռեւտ րի ա զա տութ յուն, լավ է, այն կա րող է նպաս տել շու կա յում հա ջո ղութ յուն 
ու նե նա լուն: Այս կոնկ րետ դիպ վա ծը, ըստ իս, շատ հստակ ար տա հայ տում է քա-
ղա քա կան-հա սա րա կա կան ա զա տութ յան եւ կա պի տա լի հա մար ա զա տութ յան 
երկ վութ յու նը»4 : 

 Հայ կա կան պահ պա նո ղա կա նութ յու նը ծա գել է ուշ միջ նա դա րում եւ իր գա-
ղա փա րա կան ձե ւա վո րում է ստա ցել Ս տե փա նոս Օր բել յա նի եւ Գ րի գոր  Տա-
թե ւա ցու աշ խա տութ յուն նե րում: Այն հիմ ա վո րում էր իս լամ տի րա պե տող նե րի 
իշ խա նութ յա նը հար մար վե լու քա ղա քա կա նութ յու նը, դա տա պար տում «ան ցո-
ղիկ» հայ կա կան պե տա կա նութ յու նը վե րա կանգ նել ձգտող ու ժե րին, զար գաց-
նում հա կաա րեւմ տա մետ գա ղա փար ներ5:  Հար մար վո ղա կան եւ հա կա պե տա-
կան դիր քո րո շում հայ պահ պա նո ղա կան նե րը որ դեգ րե ցին նաեւ հե տա գա յում: 
3  Дж. МОКИР, Меркантилизм, Просвещение и Промышленная революция/ Экономический 
вестник Ростовского государственного университета 2006 Том 4 ¹ 1, с. 6
4  Борис Кагарлицкий. “Мы слишком много знаем…” Неолиберализм как он есть: в мировой 
политике и российском образовании/ Интервью опубликовано в №3/4 журнала “Скепсис”
5  Ջալոյան Վ., Էջմիածնի կաթողիկոսության հիմադրման քաղաքական եւ աստվածաբանական 
հանգամանքները/ «Կրոն եւ հասարակություն» հանդես, հ. 13, էջ 32-68
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 Հա յաս տան յան պահ պա նո ղա կան նե րը եւ նեո լի բե րա լիզ մի հաղ թա նա կը

 Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան գա ղա փա րա խոս նե րից մե կը՝ Ռ. Սաֆ-
րաստ յա նը, գրում է. « Հայ կա կան պահ պա նո ղա կա նութ յու նը ձե ւա վոր վել է ցա-
րա կան եւ օս ման յան կայս րութ յուն նե րի պայ ման նե րում, այդ պատ ճա ռով նպա-
տակ ու ներ պահ պա նե լու ազ գա յին գա ղա փար նե րը եւ, միա ժա մա նակ, ձգտում 
էր չսրել իր հա րա բե րութ յուն ներն իշ խա նութ յուն նե րի հետ: Այս պի սով` հայ պահ-
պա նո ղա կան նե րը փաս տա ցի դեմ էին այն ու ղուն, որն ընտ րել էր հա յութ յու նը 
ազ գա յին-ա զա տագ րա կան հա մա տեքս տում»6: Ե թե ա վե լի հստակ ար տա հայտ-
վենք, նրանց հիմ ա կան մա սը, այդ թվում` կղե րը, պար զա պես մատ նագ րեր էին 
գրում ա զա տագ րա կան շար ժում ե րի մաս նա կից նե րի դեմ7:

 Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յունն այ սօր պահ պա նո ղա կան գա ղա փար նե րի 
հիմ նա կան կրողն է: Այդ կու սակ ցութ յան մեկ այլ գա ղա փա րա խոս` Ա.Են գո յա նը, 
գրում է. « Հայ կա կան հա սա րա կութ յու նում պահ պա նո ղա կան գա ղա փա րա խո-
սութ յան կրո ղի դե րի, որն ա ջակ ցութ յուն կու նե նա երկ րի բնակ չութ յան մեջ, կա րող 
է հա վակ նել միայն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու նը:  Գա ղա փա-
րա կան ա ռու մով այն ի րեն ներ կա յաց նում է որ պես սո ցիա լա պես կողմ ո րոշ ված 
պահ պա նո ղա կա նութ յուն /ազգ, ան հատ, ըն տա նիք, սե փա կա նութ յուն, պե տութ-
յուն/: Իսկ քա ղա քա կան ա ռու մով ի րեն պա հում է որ պես հա յաս տան յան կու սակ-
ցա կան հա մա կար գում կենտ րո նա մետ ուժ: Այդ պի սի դիր քո րո շու մը հատ կա պես 
հստակ ար տա հայտ վեց 2007թ. ընտ րութ յուն նե րում, երբ այդ կու սակ ցութ յու նը 
տո նեց իր բա ցար ձակ հաղ թա նա կը»8: 

 Հայ ժա մա նա կա կից պահ պա նո ղա կան նե րը պե տա կա նութ յան առ կա յութ-
յան պայ ման նե րում, հե տե ւա բար, չեն կա րող դի մել անց յա լի ա վան դույ թին:  Դա 
չի կա րող չստեղ ծել ո րո շա կի գա ղա փա րա կան վա կում եւ չստի պել դի մե լու այլ 
երկր նե րում մշակ ված պահ պա նո ղա կան գա ղա փար նե րին: Ն րանք ու նեին եր կու 
հնա րա վո րութ յուն` դի մել կամ ռու սա կան, կամ ա մե րիկ յան պահ պա նո ղա կան-
նե րի գա ղա փար նե րին, ո րոնք տե ղե կատ վա կան տե սա կե տից ա ռա վել մատ չե լի 
են:  Ռու սա կան ժա մա նա կա կից պահ պա նո ղա կա նութ յու նը սո ցիա լա պես կողմ-
նո րոշ ված է, պաշտ պա նում է պե տա կա նութ յան ամ րապնդ մա նը միտ ված` իշ խա-
նութ յուն նե րի ջան քե րը եւ, ի վեր ջո, հա կաօ լի գար խիկ է: Այս ա ռու մով ռու սա կան 
պահ պա նո ղա կա նութ յան լուրջ ազ դե ցութ յան մա սին խո սել չի կա րե լի: Այլ է դու-
գին յան կամ պա նա րին յան տի պի ֆա շիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րի 
ազ դե ցութ յու նը. նրանց ներ կա յութ յունն ա ռա վել քան ակ նա ռու է:

Ակ նա ռու է նաեւ ա մե րիկ յան նեո պահ պա նո ղա կա նութ յան ազ դե ցութ յու նը: Ինչ-
պես վկա յում է Ա.Են գո յա նը, « Սո ցիալ–տն տե սա կան ո լոր տում  Հան րա պե տա կան 
կու սակ ցութ յունն ա ռա ջար կում է ստեղ ծել հա վա սար պայ ման ներ  Հա յաս տա նի 
բո լոր աշ խա տու նակ քա ղա քա ցի նե րի հա մար եւ նրանց տալ ինք նար տա հայտ վե-
լու հնա րա վո րութ յուն: Ընդ ո րում` շեշ տը դրվում է անձ նա կան նա խա ձեռ նութ յան 
վրա, ա ռանց պե տա կան խնա մա կա լութ յան:  Սա, ըստ էութ յան, ժա մա նա կա կից 
նեո կոն սեր վա տիվ մո տե ցում է սո ցիա լա կան խնդիր նե րին: Եր կի րը աղ քա տութ-
6  Сафрастян Р. Армянский консерватизм в контексте международной консервативной
мысли. Доклад в рамках нораванковских чтений, предусмотренных учебной программой
“Армения и армянство в глобальных развитиях: современное положение и вызовы”, 24
октября 2007г. в НОФ “Нораванк”.
7  Աշոտ Հովհանիսյան. Նալբանդյանը եւ նրա ժամանակը. Գիրք երկրորդ, Ե., 1956. էջ 18-77
8  http://www.rau.am/downloads/Vestnik/1_08/engoyan.pdf
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յու նից պետք է դուրս բե րեն ոչ թե սո ցիա լա կան ծրագ րե րը, ին չը քա րո զում են 
ձախ լի բե րալ ներն ու սո ցիա լիստ նե րը, այլ ի րենք` քա ղա քա ցի նե րը, սե փա կան 
նա խա ձեռ նութ յան եւ ակ տի վութ յան շնոր հիվ:  Ժա մա նա կա կից ա րեւմտ յան պահ-
պա նո ղա կան նե րի կար ծի քով` լայն սո ցիա լա կան ծրագ րե րը թու լաց նում են քա-
ղա քա ցի նե րին, նրանց սո վո րեց նում «ձրիա կե րութ յան» ու «ծու լութ յան»:

Ինչ պես բո լոր պահ պա նո ղա կան կու սակ ցութ յուն նե րը,  Հան րա պե տա կան կու-
սակ ցութ յու նը ձգտում է ըն դար ձա կել հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ցան ցը, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում ի րենց վրա կվերց նեն պե տութ յան ո րոշ 
գոր ծա ռույթ նե րը, եւ դրա նով իսկ սահ մա նա փա կել հա սա րա կա կան կյան քը կա-
նո նա կար գե լու նրա բնա կան ձգտու մը:

 Վեր ջա պես` այդ կու սակ ցութ յու նը հա վաս տում է իր ա ջակ ցութ յու նը ազ գա յին-
պահ պա նո ղա կան ար ժեք նե րին, ո րոնք պետք է կյան քի կոչ վեն հա սա րա կութ յան 
հիմ ա կան բջջի՝ ըն տա նի քի մի ջո ցով: Այդ պի սի ար ժեք նե րից է  Հայ Ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցին, ո րին կու սակ ցութ յան ծրա գիրն ան վա նում է ազ գա յին ինք նութ յան բա-
ղադ րիչ մաս: Կ րո նա կան նոր մե րի ար ժե ւո րու մը պահ պա նո ղա կան գա ղա փա րա-
խո սութ յան բնու թագ րա կան մո տե ցում ե րից է»9: Որ  Հան րա պե տա կան կու սակ-
ցութ յու նը գա ղա փա րա պես սնվում է ա մե րիկ յան նեո կոն սեր վա տիզ մից, վկա յում 
է նաեւ 2010թ. « Պահ պա նո ղա կան հո սանք ներ եւ գա ղա փար ներ» գրքույ կի հրա-
տա րակ ման փաս տը` մի ձեռ նար կի, ո րը հիմ ա կա նում լու սա բա նում է հենց ա մե-
րիկ յան նեո կոն սեր վա տիզ մը:

 Սա, ի հար կե, ա ռա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ է թվում, քան զի հայ պահ պա-
նո ղա կան նե րին հա տուկ է ընդգծ ված հա կաա րեւմ տա կա նութ յու նը:  Թե ին չու 
է ա մե րիկ յան նեո կոն սեր վա տիզմ այդ քան դուր ե կել հան րա պե տա կան նե րին, 
միան գա մից դժվար է կռա հել:  Սա կայն շատ հա վա նա կան է թվում, որ ինչ պես 
ԱՄՆ-ում, այն պես էլ  Հա յաս տա նում հա ման ման սո ցիալ-տնտե սա կան ի րադ րութ-
յուն է ձե ւա վոր վել, ին չը նպաս տել է ա մե րիկ յան նեո կոն սեր վա տիվ գա ղա փար-
նե րի դրա կան ըն կալ մա նը: Որ պես ա պա ցույց կա րե լի է բե րել Օլ բա նի հա մալ-
սա րա նի սո ցիո լո գիա յի պրո ֆե սոր  Ռի չարդ  Լահ մա նի կար ծի քը: Ինչ պես նշում է 
 Լահ մա նը, « Վեր ջին ե րեք տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ԱՄՆ ազ գա յին կա ռա վա-
րութ յու նը եւ խո շո րա գույն կոր պո րա ցիա ներն հայտն վել են օ լի գարխ նե րի հսկո-
ղութ յան տակ:  Կոր պո րա տիվ մե նե ջեր նե րը, որ նախ կի նում կախ ված էին խո շոր 
բան կե րից, ո րոն ցից նրանք փո խա ռութ յուն ներ էին վերց նում, այժմ սո վո րել են 
մի ջոց ներ ներգ րա վել ֆի նան սա կան շու կա նե րից ա ռանց միջ նորդ նե րի, ին չը թույլ 
տվեց զբաղ վել սպե կուլ յա ցիա նե րով, ա ռանց ար տա քին սահ մա նա փա կում ե րի: 
 Պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րը սկսել են ա վե լի քիչ, քան եր բե ւէ, հսկել պատ-
վեր նե րի ու սուբ սի դիա նե րի բաշ խու մը: …Ա մե րիկ յան ժո ղո վուրդն ա մե նա քիչ ազ-
դե ցութ յունն ու նի ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան եւ ծախ սե րի վրա, քան եր բե ւէ, 
ազ դե ցութ յան լծակ նե րի կո րուս տը միա ժա մա նակ եւ պատ ճառն է, եւ հե տե ւան-
քը ազ գա յին կա ռա վա րութ յան վրա օ լի գար խիկ հսկո ղութ յան»10: 

Օ լի գարխ նե րի նոր բարձ րա ցում ԱՄՆ-ում, ըստ  Լահ մա նի, կապ ված էր 
70-ա կան նե րին շա հույ թի նոր մա յի անկ ման հետ, ին չը խո շոր բիզ նե սին ստի պեց 
փո խել իր քա ղա քա կա նութ յու նը:  Շա հույ թի նոր մա յի բարձ րա ցու մը հնա րա վոր 

9  http://www.rau.am/downloads/Vestnik/1_08/engoyan.pdf
10  Ричард Лахманн «Олигархия как причина упадка США»/ http://www.inop.ru/reading/page122/
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 Հա յաս տան յան պահ պա նո ղա կան նե րը եւ նեո լի բե րա լիզ մի հաղ թա նա կը

էր միայն այն դեպ քում, ե թե ի ջեց վեին աշ խա տա վար ձի բաժ նե մա սը ծախ սե րի 
մեջ եւ հար կա յին դրույթ նե րը: Մ յուս կող մից` հա կա պա տե րազ մա կան շար ժու մը 
շատ ու ժե ղաց րեց ա մե րիկ յան ձա խե րին եւ հա վա նա կան դարձ րեց ընտ րութ-
յուն նե րում սո ցիա լիս տա մետ թեկ նա ծո ւի հաղ թա նա կը: Այս մտա վա խութ յու նը 
բիզ նե սին ստի պեց նկա տե լիո րեն ա ռա վե լութ յուն տալ  Հան րա պե տա կան կու-
սակ ցութ յա նը, խախ տել եր կու կու սակ ցութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր ման հա վա սա-
րութ յու նը:

Մ յուս կա րե ւոր գոր ծո նը խո շոր բիզ նե սի հա մար նպաս տա վոր նեո լի բե րալ գա-
ղա փար ներն11 ա ռաջ տա նող վեր լու ծա կան տար բեր կենտ րոն նե րի, ամ սագ րե րի, 
թեր թե րի հա մա կար գի ստեղ ծում էր, ո րի նա խա տի պը պետք է հա մա րել 1947թ. 
 Հիմ ադր ված « Մոնտ  Պե լե րին» ըն կե րութ յու նը: Ն րա հիմ ա դիր նե րից կա րե լի է 
հի շա տա կել Ֆ. ֆոն  Հա յե կին, Լ յուդ վիգ ֆոն  Մի զե սին, Կ. Պո պե րին, Մ.Ֆ րիդ մա նին 
եւ այ լոց: Ըն կե րութ յու նը ստեղծ ված էր պայ քա րե լու կեյն սիա կա նութ յան եւ, ընդ-
հան րա պես, բո լոր այն տե սութ յուն նե րի դեմ, ո րոնք կողմ էին տնտե սութ յան մեջ 
պե տութ յան մի ջամ տութ յա նը:

Եր կար ժա մա նակ այն մար գի նա լաց ված ուս մունք էր, բայց ի րադ րութ յու նը 
հիմ ա կա նում փոխ վեց Մ. Թետ չե րի եւ Ռ. Ռեյ գա նի իշ խա նութ յուն գա լուց հե տո: 
 Մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ Ար ժույ թի մի ջազ գա յին 
հիմ ադ րա մի,  Հա մաշ խար հա յին բան կի եւ Ա ռեւտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա-
կեր պութ յուն մի ջո ցով նեո լի բե րալ քա ղա քա կա նութ յու նը տա րած վեց ողջ աշ-
խար հում:  Նեո լի բե րա լիզ մը դար ձավ հիմ ա կան տնտե սա կան մտա ծո ղութ յու նը 
ողջ աշ խար հում12: 

 Կա րե ւոր դեր խա ղաց նաեւ տնտե սա գի տութ յան աս պա րե զում  Նո բել յան 
մրցա նա կի ստեղ ծու մը, ո րի նա խա ձեռ նո ղը « Մոնտ  Պե լե րին» ըն կե րութ յան ան-
դամ, Շ վե դիա յի պե տա կան բան կի աշ խա տա կից Է րիկ  Լունդ բերգն էր: Սկ սած 
70-ա կան նե րից այդ ըն կե րութ յան 8 ան դամ եր ստա ցան  Նո բել յան մրցա նակ13, 
ին չը նկա տե լիո րեն բարձ րաց րեց նեո լի բե րալ տնտե սա կան տե սութ յան վար կա-
նի շը: Այս ա մե նը նեո լի բե րա լիզ մը վե րա ծեց ան վի ճար կե լի, հե գե մո նիս տա կան 
գա ղա փա րա խո սութ յան14:

 Ռեյ գա նի ժա մա նակ ԱՄՆ-ում, ինչ պես Ել ցի նի եւ  Պու տի նի ժա մա նակ  Ռու սաս-
տա նում, Ռ. Քո չար յա նի եւ Ս. Սարգս յա նի ժա մա նակ  Հա յաս տա նում, ա ռա ջա ցավ 
11  Համեմատության համար. 60-ականներին ստեղծվել է 5 նեոլիբերալ «ուղեղային կենտրոն», 
իսկ 70-ականներին՝ 18, 80-ականներին՝ 30, եւ 90-ականներին՝ 23: Սկսած 80-ականներից 
հատկապես ուշադրություն է դարձվում նեոլիբերալ գաղափարների տարածմանը Լատինական 
Ամերիկայում եւ Հեռավոր Արեւելքում, իսկ 90-ականներից՝ հետսոցիալիստական աշխարհին: 
Այդպիսի կենտրոնի օրինակ Հայաստանում կարող է ծառայել «Նորավանքը», որը, սակայն, երբեմ 
ներկայացնում է նեոլիբերալիզմից տարբերվող մոտեցումեր:
12  Նեոլիբերալիզմի գաղափարների տարածման պատմությունը լավագույնս է ներկայացված 
Դեվիդ Հարվիի մոտ. Дэвид Харви.Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение. М. 
Поколение, 2007г.
13  Հայեկ /1974/, Ֆրիդման /1976/, Ջորջ Ջ. Ստիգլեր /1982/, Բյուկենեն /1986/, Մորիս Ալլե/1988/, 
Ռոնալդ Կոուզ /1991/, Բեկկեր/1992/, Վերնոն Լ. Սմիթ /2002/: Այժմ, իհարկե ավելի շատ Նոբելյան 
ստանում են «ինստիտուցիոնալիստները», կամ նեոլիբերալիզմի այնպիսի քննադատներ, ինչպիսին 
Ջ. Ստիգլիցն է կամ Ամաթիա Սենը:
14  Дитер Плеве и Бернхард Вальпен. Между сетевой структурой и комплексной организацией: 
от неолиберальных знаний к неолиберальной гегемонии.
http://www.intelros.ru/pdf/Prognozis/1(20)_2010/6.pdf
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փո խըմբռ նում քա ղա քա կան եւ օ լի գար խիա կան վեր նա խա վի մեջ՝ «օ լի գար խիա-
կան պայ մա նա գիր». իշ խա նութ յուն նե րը չեն խան գա րում օ լի գարխ նե րին ստա-
նալ գեր շա հույթ ներ, իսկ վեր ջին ներս նրանց ա ջակ ցում են քա ղա քա կան մի ջո ցա-
ռում ե րում, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս վե րընտր վե լու:

 Նեո լի բե րալ եւ ազ գա յին-պահ պա նո ղա կան գա ղա փար նե րի սին թե զի կա-
պակց ված շա րադ րան քը կա րե լի է գտնել գոր ծող վար չա պետ  Տիգ րան  Սարգս-
յա նի մոտ: Ա ռա վել ամ բող ջա կան այն ներ կա յաց ված է « Պե տութ յան վախ ճա նը» 
գրութ յան մեջ, ո րը հրա տա րակ վել է « Նո րա վանք» կենտ րո նում15:  Հե ղի նակն իր 
նեո լի բե րալ ա նար խիս տա կան ե րան գով հե տե ւութ յուն նե րը հիմ ա վո րում է հիմ-
նա կա նում  Դա նիել  Բել լի հե տին դուստ րիալ հա սա րա կութ յան մո դե լի մի ջո ցով: 
Ն րա կող մից հղում է ար վում սո ցիա լա կան այդ փի լի սո փա յի հե տեւ յալ սահ ման-
ման վրա. « Հե տին դուստ րիալ հա սա րա կութ յու նը սահ ման վում է որ պես այն պի սի 
հա սա րա կութ յուն, ո րի տնտե սութ յու նում ապ րանք նե րի նյու թա կան ար տադ րութ-
յու նից գե րա կա յութ յունն ան ցել է ծա ռա յութ յուն նե րի ար տադ րութ յա նը, հե տա-
զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց մա նը, կրթա կան հա մա կար գի կազ մա կերպ մա նը եւ 
կյան քի ո րա կի բարձ րաց մա նը, իսկ տեխ նի կա կան մաս նա գետ նե րի դա սը դար ձել 
է հիմ ա կան մաս նա գի տա կան խում բը եւ, որ ա մե նա կա րե ւորն է, նո րա րա րութ-
յուն նե րի ներդ րու մը... ա ռա վել կախ ման մեջ է տե սա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բե-
րում ե րից...  Հե տին դուստ րիալ հա սա րա կութ յու նը... են թադ րում է նոր դա սա-
կար գի ծա գում, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը քա ղա քա կան մա կար դա կում հան դես 
են գա լիս որ պես խորհր դա տու ներ, փոր ձա գետ ներ կամ տեխ նոկ րատ ներ»16: Այս 
սահ ման ման մեջ կա ո րո շա կի են թա տեքստ, ո րի վեր հա նու մը լույս պետք է սփռի 
ար դի հա յաս տան ցի տեխ նոկ րատ նեո լի բե րալ նե րի հա յացք նե րի վրա:

Դ. Բել լի հիմ ա կան աշ խա տութ յու նը պետք է հա մա րել « Կա պի տա լիզ մի մշա-
կու թա յին հա կա սութ յուն նե րը» /1969/, ո րին մեջ բե րում է նաեւ Տ. Սարգս յա նը17: 
 Դա նիել  Բել լի քննա դա տութ յան հիմ ա կան թի րա խը պետք է հա մա րել հա մընդ-
հա նուր բա րե կե ցութ յան պե տութ յու նը /ՀԲՊ/: Ըստ նրա, ՀԲՊ-ն ծ նում է ու ժեր, 
ո րոնք, ե թե չվե րահսկ վեն, կա րող են կոր ծա նել կա պի տա լիս տա կան կար գե րը. 
«…բարձ րա գույն կրթութ յան տա րա ծու մը եւ ա վե լի հան գիստ սո ցիա լա կան մի-
ջա վայ րի ստեղ ծու մը ըն դար ձա կեց սո ցիա լա կան դիսկ րեա ցիոն վար քի հնա րա-
վո րութ յու նը» 18: Արդ յուն քում հայտն վում են հա մեստ տվյալ նե րով ե րի տա սարդ-
ներ, ո րոնք հա վակ նում են ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն նե րի եւ մաս նակ-
ցութ յան: «Ա վան դա կան դա սա կար գա յին կա ռուց ված քի տրոհ մա նը զու գա հեռ, 
ա վե լի ու ա վե լի մեծ քա նա կութ յամբ ան հատ ներ ցան կա նում են նույ նաց վել ոչ 
թե ի րենց մաս նա գի տա կան մարք սիս տա կան ի մաս տով բա զի սի, այլ ի րենց մշա-
կու թա յին ճա շակ նե րի եւ կեն սա կեր պի հետ»19: Դ րա հե տե ւան քով ձե ւա վոր վում է 
«պայ քա րի մշա կույթ» կոչ ված ե րե ւույ թը, որն ուղղ ված է ընդ դեմ կա պի տա լիզ մի 
պար տադ րած սահ մա նա փա կում ե րի: Ե րի տա սարդ նե րի զգա լի մա սը սկսում է 

15  “21-րդ ԴԱՐ”, թիվ 1 (19), 2008թ., 
16  Bell D., Notes on the Post industrial Society. The public Interest, 1967, N7. p. 102
17  Белл Д. Культурные противоречия капитализма. Фрагменты книги. // Этическая мысль. 
Научно-публицистические чтения. – М., 1990.
18  Դիսկրեացիոն վարքը այն է, երբ մարդը իր եկամուտը ծախսում է ոչ թե անհրաժեշտ 
ապրանքների, այլ սեփական ընտրությամբ իր ոճը զարգացնելու համար:
19  Նույն տեղում
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 Հա յաս տան յան պահ պա նո ղա կան նե րը եւ նեո լի բե րա լիզ մի հաղ թա նա կը

ձգտել ա զա տութ յան եւ ինք նադր սե ւոր ման, պա հան ջում ար մա տա կան փո փո-
խութ յուն ներ: Այս ի րա վի ճա կը, ըստ նրա, ստեղ ծել է կեյն սիա կան սո ցիա լա կան 
մո դե լը, որ շեշ տադ րում է սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յու նը եւ վե րա բաշ խու մը:  Սո-
ցիա լա կան ա պա հո վութ յան տա րած ման շնոր հիվ այն ստեղ ծել է ան շա հախն դիր 
մարդ կանց բա նակ եւ այդ պատ ճա ռով հար կա վոր է վե րա դառ նալ ան հա տա-
պաշ տա կան տնտե սա կան ռա ցիո նա լութ յան սկզբունք նե րին:  Սե փա կան կյան քի 
ո ճի ի րա վունք պետք է ու նե նան միայն նրանք, ով քեր դրա հա մար բա վա րար 
մի ջոց ներ ու նեն:

 Հա ման ման գա ղա փար ներ ար տա հայ տե ցին Մ.Կ րո զիեն, Ս. Հան թինգ տո նը եւ Ջ. 
Վա տա նու կին ի րենց հայտ նի « Դե մոկ րա տիա յի ճգնա ժա մը» զե կույ ցում20: Ն րանք 
եւս հա մա րում էին, որ Ա րեւ մուտ քի հա րա բե րա կան հարս տութ յու նը ստեղ ծել են 
գոր ծող կար գի դեմ քննա դա տա բար տրա մադր ված «ար ժե քա յին ա ռու մով կողմ-
նո րոշ ված ին տե լեկ տո ւալ ներ», ով քեր պայ քա րում են: Ն րանք եզ րա կաց նում են, 
որ «ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցի զար գա ցու մը վեր ջին տա րի նե րին հան-
գեց րել է սո ցիա լա կան հսկո ղութ յան ա վան դա կան մի ջոց նե րի տրոհ մա նը, քա-
ղա քա կան այլ իշ խա նութ յան ձե ւե րի ա պա լե գի տի մաց մա նը եւ չա փա զանց ված 
պա հանջ նե րի ա ռա ջադր մա նը կա ռա վա րութ յուն նե րին, ո րոնք դրանք կա տա րել 
չեն կա րող»:  Բայց նրանք նշում էին նաեւ կա պի տա լիզ մի հա մար նպաս տա վոր 
տե ղա շար ժեր. տեխ նոկ րա տա կան եւ քա ղա քա կան կողմ ո րոշ ված ին տե լեկ տո-
ւալ նե րի թվի աճ, ո րին, ի հար կե, պատ կա նում է նաեւ Տ. Սարգս յա նը: Մ.Կ րո զիեն, 
Ս. Հան թինգ տո նը եւ Ջ. Վա տա նու կին նկա տի ու նեն հենց այն «հե տին դուստ րիալ» 
վեր նա խա վին, ո րի գա լուստն ազ դա րա րում է Դ. Բել լը: Ս. Հան թինգ տո նը հիմ ա-
կան խնդիր էր հա մա րում ժո ղովր դա վա րութ յան նույ նա ցու մը սո ցիա լա կան հա-
վա սա րութ յան գա ղա փա րի հետ, հատ կա պես՝ ցա մա քա յին Եվ րո պա յում:  Լու ծու-
մը կա րող է լի նել տնտե սութ յան ան կա խա ցու մը ժո ղովր դա վա րա կան, մաս նա վո-
րա պես ընտ րա կան գոր ծըն թա ցից:

Դ. Բել լի գա ղա փարն այն էր, որ ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցի խո րա ցու մը 
կհան գեց նի սո ցիա լիզ մի եւ այդ պատ ճա ռով հար կա վոր է հա վա սա րակշ ռութ յուն 
գտնել տնտե սա կան մի ջոց նե րի եւ քա ղա քա կան ձգտում ե րի մի ջեւ: « Դե մոկ րա-
տիա յի ճգնա ժա մի» հե ղի նակ նե րը կար ծում էին, որ դրա հա մար տնտե սութ յու-
նը պետք է դուրս բեր վի խորհր դա րա նի եւ կա ռա վա րութ յան ի րա վա սութ յու-
նից: Այս պի սով` «պայ քա րող նե րից» ա զատ վե լու հիմ ա կան մի ջո ցը դառ նում է 
տնտե սա կան ճնշու մը. կար գա պա հութ յու նը վե րա դառ նում է, երբ մար դիկ կրկին 
սո վո րում են ապ րել ըստ մի ջոց նե րի:  Պե տութ յան հա կակ շի ռը դառ նում է «քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յու նը», ո րը պայ քա րում է պե տութ յան պար տադ րող 
հո գա տա րութ յան դեմ:

1990թ.  Դա նիել  Բել լը գրում է « Մո դեռ նի եւ մո դեռ նիզ մի հա կա սութ յուն նե րի 
լու ծու մը» աշ խա տութ յու նը, որ տեղ իր տե սութ յան լույ սով ամ փո փում է ան ցած 
եր կու տաս նամ յակ նե րի զար գա ցու մը21:  Պահ պա նո ղա կան մտա ծո ղը մո դեռ նիզ-
մի հա կա սութ յուն նե րի լուծ ման դե ղա տոմս հա մա րում է հետ մո դեռ նիս տա կան 

20  Ավելի մանրամասն՝ Кис ван дер Пийль. Локковская Европа?/Журнал “Прогнозис”, Номер 2 
(6). Лето 2006, с. 102-128
21  BELL D. Resolving the contradiction of modernity and modernism // Society. - N.Y., 1990. -Vol.27, 
N 3. - P.43-50; № 4. - P.66-75.
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մշա կույ թը: Ըստ նրա, ե թե մո դեռ նիզ մին հա տուկ էր անց յա լի հետ խզու մը, ա պա 
հետ մո դեռ նիզ մի մշա կույ թը` հիմ վե լով լի բե րա լիզ մի վրա, մեր ժում է կոշտ ան-
հա տա պաշ տութ յու նը եւ վե րած նում է անց յա լի ա վան դույթ նե րը:  Հետ մո դեռ նիզ-
մի է թի կան ընդգ ծում է ոչ այն քան մար դու ի րա վունք նե րի հա վա սա րութ յու նը, 
որ քան պար տա կա նութ յուն նե րի հա վա սա րութ յու նը, հատ կա պես այն հան րութ-
յան առ ջեւ, ո րին ան հա տը պատ կա նում է: Ա վար տին նա լա վա տե սո րեն եզ րա-
կաց նում է, որ լի բե րա լիզ մը կա րող է դառ նալ ոչ միայն ա պա գա յի մշա կույ թը, այլ 
նաեւ անց յա լի վե րա դար ձը:

Տ. Սարգս յա նը գրում է. « Պե տութ յու նը, ար դի ըն կալ մամբ, քա ղա քա կան իշ-
խա նութ յան ինս տի տուտ է:  Վեր ջինս էլ, իր հեր թին, ա նընդ հատ բար դա ցող աշ-
խար հում կորց նում է ո րո շում եր կա յաց նե լու իր ու նա կութ յու նը` մար դու ակ տիվ 
գոր ծու նեութ յան ա վե լի ու ա վե լի շատ ո լորտ նե րում: Ա վե լին` փո փո խութ յուն նե-
րը կտրուկ ա րա գա նում են, ո րի արդ յուն քում էլ բյու րոկ րա տա կան ա պա րա տի 
շրջա նակ նե րում պե տութ յան կա յաց րած ո րո շում ե րը շատ հա ճախ ա նի մաստ 
են դառ նում նույ նիսկ մին չեւ դրանց ու ժի մեջ մտնե լը` ա պա ցու ցե լով տեխ նո լո-
գիա կան զար գաց ման սլաց քին հա մա պա տաս խա նե լու ան կա րո ղութ յու նը»: Այս 
պար բե րութ յու նը կա րող է հի շեց նել  Մի շել Կ րո զիեի «հա մեստ պե տութ յան» տե-
սութ յու նը, ո րի մա սին հայտ նի սո ցիո լոգ Ա. Տու րե նը ա սել է. «Կ րո զիեի հա յե ցա-
կար գը սո ցիա լա կան եվ գե նի կա յի ծրա գիր է: «Բ յու րոկ րա տա կան ե րե ւույ թի» հե-
ղի նա կի գա ղա փար նե րը հա մա հունչ են սո ցիալ-դար վի նիստ նե րի` ու ժե ղա գույ նի 
գո յա տեւ ման տե սութ յա նը:  Վայ նրանց, ով քեր բա վա կա նա չափ ու ժեղ չեն, բա վա-
կա նա չափ սառ նա սիրտ չեն, բա վա կա նա չափ հաշ վեն կատ չեն, որ պես զի կե նաց-
մա հու պայ քար մղեն»22:  Հա յաս տա նում` նաեւ դա ժան:

Տ. Սարգս յա նը իր հոդ վա ծը գրել է 2007թ., երբ հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա-
կան ճգնա ժամ ար դեն սկսել էր: Այս ա ռու մով ա վե լի քան տա րօ րի նակ են թվում 
նրա հե տա գա դա տո ղութ յուն նե րը:  Շա րու նա կե լով` հե ղի նա կը պնդում է. « Կա-
ռա վար ման քվա զի պե տա կան ինս տի տուտ նե րի հե տին դուստ րիալ տե սա կի ցայ-
տուն օ րի նակ են ար ժեթղ թե րի շու կա նե րի կար գա վոր ման հանձ նա ժո ղով ե րը, 
կենտ րո նա կան բան կե րը, հա կամր ցակ ցա յին հանձ նա ժո ղով ե րը, հան րա յին ծա-
ռա յութ յուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղով ե րը եւ այլն: Այս ինս տի տուտ նե րը 
չեն հա մա պա տաս խա նում իշ խա նութ յան մա սին հին պատ կե րա ցում ե րին եւ, սա 
սկզբուն քո րեն կա րե ւոր է, իշ խա նութ յան մաս չեն, բայց ու նեն ա րագ կար գա վոր-
ման, մի ջամ տե լու եւ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ նե րի լուծ ման լիա զո րութ յուն ներ: 
Այս պի սով` մենք տես նում ենք իշ խա նութ յան ձե ւի եւ բո վան դա կութ յան մա սին 
ա վան դա կան պատ կե րա ցում ե րի հետ ակն հայտ հա կա սութ յուն: Դ րա հետ մեկ-
տեղ, ֆի նան սա կան շու կա նե րը կար գա վո րող ինս տի տուտ նե րի տա րան ջա տու մը 
պայ մա նա վոր ված է մի քա նի հան գա մանք նե րով.

1. իշ խա նութ յուն նե րի` նեղ մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րում պրո ֆե սիո նալ 
ո րո շում եր կա յաց նե լու ան կա րո ղութ յու նը, 

2. ո րո շում երն ա րագ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, քա նի որ ի րադ-
րութ յու նը ֆի նան սա կան շու կա նե րում շատ ա րագ է փոխ վում,

3. քա ղա քա կան փու լե րից կախ վա ծութ յան մեջ չլի նե լու պա հան ջը, քա նի 
որ ֆի նան սա կան շու կա նե րը շատ զգա յուն են քա ղա քա կան փո փո խութ յուն նե րի 
22  Ըստ՝ СПИРИДОНОВА В.И. Бюрократия и реформа (анализ концепции М.Крозье). – М., 1997
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 Հա յաս տան յան պահ պա նո ղա կան նե րը եւ նեո լի բե րա լիզ մի հաղ թա նա կը

նկատ մամբ, եւ միջ նոր դա վոր ված կար գա վո րու մը կա րող է հան գեց նել ան կա ռա-
վա րե լի, ճգնա ժա մա յին, ֆի նան սա կան հոս քե րի նոր մալ շար ժը ձե ւա խե ղող ի րա-
վի ճակ նե րի,

4. շու կա յի մաս նա կից նե րի վստա հութ յու նը ո րո շում եր կա յաց նող պրո ֆե-
սիո նալ նե րի հան դեպ,

5. թա փան ցի կութ յան եւ կոր պո րա տի վութ յան նոր կա նոն նե րը, ո րոնց կի-
րա ռու մը, հա ճախ հա կա սում է բյու րոկ րա տա կան ա պա րա տի կա ռույ ցի տրա մա-
բա նութ յա նը:

Ք վա զի դա տա կան, քվա զիօ րենսդ րա կան եւ քվա զի գոր ծա դիր գոր ծա ռույթ ներ 
ու նե ցող ինս տի տուտ նե րի ստեղծ ման պա հից պե տութ յան ին դուստ րիալ կար գին 
ար դեն նետ ված էր ա ռա ջին մար տահ րա վե րը»:

Ա ռա ջին եզ րա կա ցութ յու նը, ո րին կա րե լի է հան գել այս հատ վա ծից, այն է, որ 
ֆի նան սա կան շու կա նե րը չեն ցան կա նում են թարկ վել պե տութ յա նը, չեն ցան կա-
նում ծա ռա յել հա սա րա կա կան շա հե րին, ցան կա նում են ծա ռա յել սե փա կան շա-
հին, ե թե նույ նիսկ այն կոր ծա նե լու է ե´ւ  հա սա րա կութ յու նը, ե´ւ  ի րենց, ինչ պես դա 
տե սանք վեր ջին ճգնա ժա մի ժա մա նակ: Այս տե ղից էլ նրանց ձգտու մը` խու սա փել 
ընդ հա նուր քա ղա քա ցիա կան նոր մա նե րից եւ ստեղ ծել սե փա կան քվա զի դա տա-
կան, քվա զիօ րենսդ րա կան եւ քվա զի գոր ծա դիր իշ խա նութ յուն ներ, ո րոնք ան-
կախ կլի նեն քա ղա քա կան իշ խա նութ յուն նե րից:

Ճգ նա ժա մից հե տո կա ռա վա րութ յուն նե րը եւ փոր ձա գետ նե րը այլ կերպ են 
նա յում ա զա տա կա նաց ված ֆի նան սա կան շու կա նե րին:  Հայտ նի տնտե սա կան 
մեկ նա բան  Մար տին  Վուլ ֆը գրում է. «Այն, ինչ կա տար վում էր վար կա յին շու-
կա նե րում, այժմ իս կա կան հար ված է դար ձել գոր ծարք նե րի վրա կողմ ո րոշ ված 
ֆի նան սա կան կա պի տա լիզ մի անգ լո-սաք սո նա կան մո դե լին»: ԱՄՆ-ի  Ֆե դե րալ 
պա հուս տա յին հա մա կար գի նախ կին ղե կա վար  Փոլ  Վոլ քե րը ա վե լի կտրուկ է. 
« Փայ լուն նոր ֆի նան սա կան հա մա կարգն իր բո լոր տա ղան դա վոր մաս նա կից-
նե րով չան ցավ շու կա յի ստու գար քը»23: Թ վում է, թե ֆի նան սա կան, իսկ ա պա 
տնտե սա կան ճգնա ժա մը, ո րից ա մե նա շատ տու ժած նե րից էր  Հա յաս տա նը, պետք 
է ստի պեր փո խել կա ռա վա րութ յան նեո լի բե րալ քա ղա քա կա նութ յու նը, պա կաս 
վստա հել «ֆի նան սա կան շու կա յի պրո ֆե սիո նալ նե րին», շարժ վել դե պի ա վե լի 
կար գա վոր վող տնտե սութ յուն, ու ժե ղաց նել պե տութ յան դե րը ֆի նան սա կան աս-
պա րե զում:  Բայց նույ նիսկ գյու ղատն տե սա կան ճգնա ժա մը, անզս պե լի դար ձած 
գնա ճը չկա րո ղա ցան փո խել կա ռա վա րութ յան վա րած նեո լի բե րալ քա ղա քա կա-
նութ յու նը, ո րը միտ ված է ֆի նան սա լի զա ցիա յին24:

23  Ըստ Роберт Уэйд. Мертв ли глобализационный консенсус?
www.intelros.ru/readroom/prognosis/-34-19-2009/7920-mertv-li-globalizacionnyj-konsensus.html
24  Ֆինանսների հայտնի մասնագետ Վիլեմ Բոյտերը գրում է. «…գոյություն ունի փաստարկ, 
թե ինչու չկա որեւէ հիմք փոխանցել խնայողական բանկային հաստատությունները մասնավոր 
ձեռքերին. քանի որ նրանք չեն կարող լինել ապահով առանց ներդրումերի երաշխավորման 
եւ/կամ առանց «վերջին ատյանի վարկավորողի» միջոցների, որոնք, ի վերջո, երաշխավորում 
են հարկատուները…Այն փաստարկը, որ ֆինանսական միջնորդավորումը չի կարելի վստահել 
մասնավոր հատվածին, այժմ կարող է տարածվել նոր, ֆինանսական գործողությունների 
վրա կողմորոշված եւ կապիտալի շուկայի վրա հիմված ֆինանսական կապիտալիզմին: …
Տնտեսության ֆինանսալիզացիայից դեպի ֆինանսների սոցիալականացում: Փոքրիկ քայլ 
օրենսդիրների համար՝ հսկայական քայլ մարդկության համար»:/ Лео Панич и Мартийн Конингс. 
Миф о неолиберальном дерегулировании/ Журнал “Прогнозис”, Номер 2 (18), Лето 2009. с. 236:
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ՎԱՐ ԴԱՆ  ՋԱ ԼՈ ՅԱՆ

Տ. Սարգս յա նը պե տութ յան վախ ճա նի մեկ այլ փաս տարկ է բե րում գլո բա լա-
ցու մը. «Երկ րորդ հա յե ցա կե տը, ո րով պայ մա նա վոր ված՝ աս տի ճա նա բար ե րե-
ւան է գա լիս բյու րոկ րա տա կան պե տութ յան վե րաց ման հար ցը, ան շուշտ, գլո-
բա լա ցում է: …Գ լո բա լաց ման այս՝ միան գա մայն նոր փու լը բա վա րար մտա վոր 
նե րուժ ու նե ցող մար դուն բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յուն ներ է ըն ձե ռում, քա նի 
որ այդ պի սի ան հա տի հա մար վե րա նում են սահ ման նե րը: Աշ խար հագ րա կան 
տա րած քը կորց նում է իր նախ նա կան նշա նա կութ յու նը:  Հե տին դուստ րիալ աշ-
խարհն ա պա զանգ վա ծայ նաց նում է զանգ վա ծա յին հա սա րա կութ յու նը»:  Հա մաշ-
խար հա յին ճգնա ժամ այս տե սա կե տը եւս հար ցա կա նի տակ է դնում: Ինչ պես 
գրում է  Ռո բերտ Ո ւեյ դը. « Կարճ ա սած, ճգնա ժա մի պատ ճա ռով շատ վեր լու ծա-
բան ներ եւ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ` նախ կի նում հա մա ձայն վե լով չկար գա վոր-
վող ֆի նան սա կան մո դե լի հետ, այժմ պատ րաստ են կաս կա ծի տակ դնե լու այն: 
 Ֆի նանս նե րի ա պա կար գա վոր ման նկատ մամբ կաս կա ծը մեզ ստի պում է ա վե լի 
թե րա հա վատ լի նել եւ գլո բա լաց ման մյուս վկա յութ յուն նե րի նկատ մամբ»25:

Ի՞նչ է ա ռա ջար կում  Տիգ րան  Սարգս յա նը պե տութ յան եւ սո ցիա լա կա նութ յան 
փո խա րեն. ազ գայ նա կա նութ յուն եւ  Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցի՝ « Հայ կա կան 
աշ խարհ»: Ա հա նրա ներ կա յաց րած ա ռա ջար կը.

« Հայ կա կան աշ խարհ»
 Հե տին դուստ րիալ աշ խար հում նոր փի լի սո փա յութ յա նը եւ գո յա բա նութ յա նը 

հա մա հունչ՝ մենք պետք է նա խե ւա ռաջ ար դիա կա նաց նենք մեր մրցակ ցա յին 
ա ռա վե լութ յուն ներն ինք նա կազ մա կերպ ման ցան ցա յին ձե ւե րում:  Մենք հնա-
րա վո րութ յուն ու նենք չմալ պատ մութ յան եզ րագ ծից ան դին, այլ ստեղ ծել նոր 
ցան ցա յին քա ղա քակր թութ յուն՝ « Հայ կա կան աշ խարհ»:  Վե րը նշված վար կա ծի 
եւ մե թո դա բա նութ յան տե սանկ յու նից հա յութ յու նը կա րե լի է դի տար կել որ պես 
ազ գա յին ցանց:

 Պատ մութ յու նը վկա յում է, որ պե տա կա նութ յան կորս տից հե տո հա յերն աշ-
խար հին ցույց տվե ցին ինք նա կազ մա կերպ ման այ լընտ րան քա յին ձեւ, ո րը նրա 
գո յութ յու նը` որ պես ազգ, ա պա հո վեց մին չեւ օրս: Այդ գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց-
նում էր ե կե ղե ցին: Ընդ ո րում՝ կազ մա կերպ ման մե թոդ նե րը եւ ձե ւե րը, ո րոնք 
կի րա ռում էր ե կե ղե ցին, հա մա պա տաս խա նում էին ցան ցա յին տրա մա բա նութ-
յա նը 26:

 Կազ մա կերպ ման պե տա կան ձե ւը ին դուստ րիալ հա սա րա կութ յու նում մեզ 
անհ րա ժեշտ էր աշ խար հում ինք նա կազ մա կերպ վե լու, այլ ազ գե րի հետ արդ-
յու նա վե տո րեն հա մա գո յակ ցե լու (հա վա սա րը հա վա սար նե րի մեջ) հա մար` ին-
դուստ րիալ աշ խար հի տրա մա բա նութ յան՝ մրցակ ցութ յան եւ զար գաց ման պայ-
ման նե րում»:
25  Ըստ Роберт Уэйд. Мертв ли глобализационный консенсус?
www.intelros.ru/readroom/prognosis/-34-19-2009/7920-mertv-li-globalizacionnyj-konsensus.html 
26  Ի՞նչ ցանցային տրամաբանության մասին է ակնարկում Տ.Սարգսյանը: Հայտնի է, որ ուշ 
միջնադարում Հայ առաքելական եկեղեցին չուներ կրթական կամ մշակութային գործառույթ, իսկ 
կրոնականը հասցված էր նվազագույնի: Էջմիածինը, փաստորեն, կատարում էր համազգային 
բանկի դեր: Օրինակ` խոջան ինչ-որ գումար էր հանձնում վանքին, մուրհակ վերցնում, իսկ 
Զմյուռնիայում գումարը ետ էր ստանում: Հենց այդ պատճառով էլ Զմյուռնիան անմիջականորեն 
էր ենթարկվում Էջմիածնի կաթողիկոսությանը: Իհարկե, ժամանակ առ ժամանակ «Հայկական 
աշխարհի» այս համակարգում ֆինանսական ճգնաժամեր էին ծագում, որի հետեւանքով, օրինակ, 
Երուսաղեմի վանքերը կարող էին գրավադրվել, քանզի Պոլսում մուրհակները չէին մարվել:
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 Հա յաս տան յան պահ պա նո ղա կան նե րը եւ նեո լի բե րա լիզ մի հաղ թա նա կը

 Հա յաս տա նում պահ պա նո ղա կան գա ղա փա րա խո սութ յու նը եւ նեո լի բե րալ 
քա ղա քա կա նութ յու նը գե րիշ խող դեր են կա տա րում մեր հա սա րա կութ յու նում: 
Ա ռա վել ու շագ րավ է հայ պահ պա նո ղա կան նե րի ո րոշ մա սի դիր քո րո շու մը պե-
տութ յան եւ գլո բա լաց ման ե րե ւույթ նե րի նկատ մամբ:  Մենք փոր ձե ցինք ցույց 
տալ այդ մտայ նութ յան գա ղա փա րա խո սա կան ար մատ նե րը, ին չը թույլ կտա 
ա վե լի փաս տարկ ված քննար կել պահ պա նո ղա կա նութ յան եւ նեո լի բե րա լիզ մի 
հայ կա կան տա րա տե սա կը:

ВАРДАН ДЖАЛОЯН
Армянские консерваторы и победа неолиберализма

В статье анализируется рецепция неолиберальных и неоконсеративных идей 
в Армении. В частности там отмечатся, что в  начале 90-х в Армении проводи-
лись реформы по рецептам неолиберальной “шоковой терапии”, которые про-
валились, как и во многих постсоветских странах. Казалось, это приведет к 
исчезновению как неолиберальной экономической политики, так и идеологии 
неоконсерватизма в целом: Однако, начиная с 2002 года, Армения начало сле-
довать “Вашингтонскому консенсусу”, а правящая партия взяла на вооружении 
идеи американского неоконсерватизма. В частности, было создано центр “Но-
раванк” для изучения и развития этих идей на армянской почве. Особенного 
внимания удостоился идеи американского неоконсерватора Д. Белла о “постин-
дустриальном обществе”, которое пропагандирует премьер-министр Т. Сарки-
сян. На основе этой теории он попытался создать теорию “Армянского мира” и 
приложил усилия для распространения этой идеи.

VARDAN JALOYAN
Armenian Neocons and the Victory of Neoliberalism

The paper analyzes the reception of neoliberal and neoconservative ideas in Ar-
menia. It notes that economic reforms in the early 1990s, carried out according 
to the recipes of neoliberal “shock therapy,” failed in Armenia as they did in many 
other post-soviet countries. Yet instead of moving on from neoliberal economics, Ar-
menia since 2002 has been following the “Washington Consensus,” with the ruling 
party having adopted the concepts of American neoconservatism. The “Noravank” 
center was set up specifically for the purpose of exploring the prospects of these 
approaches in Armenian politics. Special attention was paid to American neocon-
servative Daniel Bell’s theories of the “postindustrial society,” widely promoted by 
Armenian prime minister Tigran Sargsyan. Based on this theory, he tried to develop 
and spread the concept of the “Armenian World.”
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ԱՆԴ ՐԻԱՍ  ՂՈՒ ԿԱՍ ՅԱՆ

 Մեծ տե րութ յան ճգնա ժա մը. պատ ճառ ներ եւ հե տե ւանք ներ

ԱՆԴ ՐԻԱՍ  ՂՈՒ ԿԱՍ ՅԱՆ

 Մաս նա գի տութ յամբ ի րա վա գետ է:  Գի տա կան պար բե րա կան նե րում եւ մա մու լում հան-
դես է գա լիս մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տար բեր դի տանկ յուն նե րին առնչ վող հոդ ված նե-
րով: 

 Հե տե ւութ յուն նե րի ամ փո փա գիր

 Ռու սաս տա նը ԽՍՀՄ-ից ժա ռան գել է մեծ տե րութ յան կար գա վի ճակ:  Մե ծա-
պե տա կա նութ յու նը երկ րի բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան հե ղի նա կութ յան պատ-
մա կա նո րեն ձե ւա վոր ված նա խադր յալն է եւ ռու սաս տան ցի նե րի մե ծա մաս նութ-
յան` պե տա կան իշ խա նութ յան չա րա շահ ման դրսե ւո րում ե րի հան դեպ լո յալ վե-
րա բեր մուն քի գրա վա կա նը: Երկ րի եւ ար դա րա դա տութ յան կա մա յին կա ռա վա-
րում, ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի շին ծու գոր ծե լա կերպ եւ կեղծ 
ֆե դե րա լիզմ. սրանք ժա մա նա կա կից  Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար գի 
հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն են:  Ռու սաս տա նում սե փա կա նութ յան 
հա մա կար գի բա րե փոխ ման ըն թաց քում երկ րի բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան 
կող մից քա ղա քա ցի նե րին մո լո րեց նե լը հան գեց րեց կա ռա վա րող քրեաօ լի գար-
խիկ դա սի ձե ւա վոր մա նը: Ն ման ի րա վի ճա կը բա ցա ռում է ժո ղովր դա վա րա կան 
ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով իշ խա նութ յուն նե րի փո փո խութ յան հնա րա վո րութ յու-
նը: Օ լի գար խիկ տնտե սութ յան պայ ման նե րում ար տադ րութ յու նում բա ցա կա յում 
է նո րա րա րութ յուն նե րի ներդր ման եւ աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յան 
բարձ րաց ման խթան ման մղու մը: Իշ խող դա սի անձ նա կան շա հագրգռ վա ծութ-
յու նը մա տա կա րար օ լի գար խիկ կա պի տա լին թույլ է տա լիս իր շա հույ թը հիմ-
նա կա նում ձե ւա վո րել ան բա րե խիղճ մրցակ ցութ յան, հար կե րից խու սա փե լու եւ 
կո ռուպ ցիա յի մի ջո ցով: Արդ յուն քում ֆի նան սա կան հարս տութ յու նը կու տակ վում 
է ոչ մեծ թվով ան ձանց ձեռ քում, տնտե սութ յու նը գոր ծում է ա նարդ յու նա վետ, 
հա սա րա կութ յու նում բա ցա կա յում է սո ցիա լա կան ներ դաշ նա կութ յու նը, իսկ պե-
տութ յու նը չու նի բա վա կա նա չափ մի ջոց ներ իր երկ րի ռազ մա կան նե րու ժի պահ-
պան ման հա մար:

 Ռու սաս տա նի` մեծ տե րութ յան կար գա վի ճա կի վերջ նա կան կորս տի խնդի րը 
եւ վեր ջի նիս հետ կապ ված օ լի գար խիկ սե փա կա նութ յան ազ գայ նաց ման հար ցը 
Վ լա դի միր  Պու տի նին եր րորդ ան գամ ստի պե ցին ա ռա ջադ րել իր թեկ նա ծութ յու-
նը երկ րի նա խա գա հի պաշ տո նում:  Պու տի նի քա ղա քա կան ծրագ րից հե տե ւում 
է, որ  Ռու սաս տա նի ռազ մա կան նե րու ժը վե րա կանգ նե լու հա մար ին քը մտա դիր 
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է օ լի գար խիկ կա պի տա լի ֆի նան սա կան մի ջոց ներն ուղ ղել դե պի ռազ մարդ յու-
նա բե րա կան հա մա լիր:  Ռուս ժո ղովր դի զգա լի մա սը, սա կայն, ի դեմս  Պու տի նի` 
այ լեւս չի տես նում ան բա սիր ազ գա յին ա ռաջ նոր դի, ով նվիր ված է մեծ տե րութ-
յան շա հե րին: Չ նա յած իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հե տապն դում ե րի են թարկ-
վե լու վտան գին` շա տե րը սկսե ցին բա ցա հայ տո րեն ար տա հայ տել ի րենց բո ղոքն 
ընդ դեմ « Միաց յալ  Ռու սաս տան» կու սակ ցութ յան եւ նրա նա խա գա հի:  Քա ղա քա-
ցիա կան « Հա նուն ար դար ընտ րութ յուն նե րի» բո ղո քի շար ժու մը դար ձավ  Ռու-
սաս տա նում քա ղա քա կան ցնցում ե րի նոր ժա մա նա կաշր ջա նի ա վե տա բե րը: 

 Ռու սաս տա նում իշ խա նութ յան ճգնա ժա մի պատ ճառ նե րը ձե ւա վոր վել են 
դե ռեւս ԽՍՀՄ փլուզ ման ժա մա նա կաշր ջա նում: 1985թ. ԽՍՀՄ ռազ մա վա րա-
կան պաշտ պա նութ յունն ի վի ճա կի չե ղավ երկ րի մի ջու կա յին ու ժե րը պաշտ պա-
նել Եվ րո պա յում ցա մա քա յին տե ղա կայ ման մի ջին հե ռա վո րութ յան ա մե րիկ յան 
հրթիռ նե րի կան խող հար վա ծից: ԱՄՆ-ի կող մից այս դա սի հրթիռ նե րի ոչն չաց-
մա նը հաս նե լու նպա տա կով ԽՍՀՄ-ը ստիպ ված ե ղավ հրա ժար վել  Գեր մա նիա յի 
դե մոկ րա տա կան հան րա պե տութ յան եւ Ա րե ւե լաեվ րո պա կան երկր նե րի նկատ-
մամբ ռազ մա քա ղա քա կան վե րահս կո ղութ յու նից: Այդ աշ խար հա քա ղա քա կան 
պար տութ յու նը հան գեց րեց երկ րի քա ղա քա կան վեր նա խա վի գա ղա փա րա կան 
միաս նութ յան փլուզ մա նը եւ միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի` ԽՍՀՄ կազ-
մից դուրս գա լուն:

 Քա ղա քա կան նոր վեր նա խա վը հրա ժար վեց  Ռու սաս տա նի` մեծ տե րութ յան 
կար գա վի ճա կի պահ պան ման պայ քա րից:  Զի նա թափ ման գոր ծըն թացն ար դեն 
քսան տա րի է, ինչ  Ռու սաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան սպա սարկ ման 
գլխա վոր մի ջոցն է:  Ռու սաս տա նի ռազ մա վա րա կան մի ջու կա յին ու ժերն այ լեւս 
ըն դու նակ չեն կա տա րե լու մի ջու կա յին զսպա մի ջո ցի գոր ծա ռույ թը:  Ռու սաս տա նի 
ռազ մա կան նե րու ժի ան կու մը նրա ռազ մա վա րա կան մի ջու կա յին ու ժե րը խո ցե լի 
դարձ րեց ԱՄՆ-ի ռազ մա ծո վա յին ու ժե րի կան խող հար վա ծի նկատ մամբ:  Մեծ 
տե րութ յան կար գա վի ճա կի վերջ նա կան կո րուս տը լուրջ հար ված է ռուս ժո ղովր-
դի ազ գա յին ինք նա սի րութ յա նը, որն ըն դու նակ է ա ռաջ բե րել ռու սա կան գե րազ-
գի խոր ճգնա ժամ եւ դաշ նա յին պե տութ յան քայ քա յում:  Ռու սաս տա նը մո տե ցել է 
այն սահ մա նին, ո րից հե տո նա կամ պետք է կա րո ղա նա վե րա կանգ նել իր ռազ-
մա կան նե րու ժը, կամ ստիպ ված կլի նի վե րապ րե լու մի նոր տրո հում:

 

Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո ԽՍՀՄ-ի
աշ խար հա քա ղա քա կան պար տութ յու նը
 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը հիմ ա վո րա պես փո խեց աշ խար-

հա քա ղա քա կան քար տե զի պատ կե րը: Այս պա տե րազ մի ժա մա նակ ԽՍՀՄ-ը եւ 
ԱՄՆ-ը ջախ ջա խու մից փրկե ցին  Մեծ Բ րի տա նիան, ա զա տագ րե ցին Ֆ րան սիան 
եւ եվ րո պա կան մյուս երկր նե րը, ո րոնք օ կու պաց ված էին ֆա շիս տա կան  Գեր մա-
նիա յի կող մից: Այս պա տե րազ մում, սա կայն, ի րա կան հաղ թո ղը դար ձավ ԱՄՆ-ը, 
ո րը դրա արդ յուն քում մի ջազ գա յին աս պա րե զում ա ռա ջա տար դիր քեր գրա-
վեց քա ղա քա կան, ռազ մա կան, տնտե սա կան եւ ֆի նան սա կան ո լորտ նե րում: 
ԽՍՀՄ-ի ողջ հետ պա տե րազմ յան պատ մութ յու նը պայ քար էր երկ րորդ մեծ տե-
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րութ յան կար գա վի ճա կը պահ պա նե լու եւ ԱՄՆ-ի հա մաշ խար հա յին ա ռա ջա տա-
րութ յան դիր քե րին հա կազ դե լու հա մար:  Հետ պա տե րազմ յան տա րի նե րին ԱՄՆ-ի 
եւ ԽՍՀՄ-ի մի ջեւ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը եւ մրցակ ցութ յունն այդ ժա մա նա կաշր-
ջա նի գլխա վոր բնո րո շող գծերն էին: Եր կու գեր տե րութ յուն նե րի քա ղա քա կան 
ե զա կի փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ եվ րո պա կան պե տութ յուն նե րի գա-
ղու թա յին տի րա պե տութ յան հա մա կար գը վե րաց վեց, եւ ձե ւա վոր վե ցին նո րան-
կախ պե տութ յուն նե րի ար տա քին եւ ներ քին քա ղա քա կա նութ յու նը հա մա դա սող 
հիմ ա կան մի ջազ գա յին կա ռույց նե րը: Ընդ ո րում, եր կու գեր տե րութ յուն նե րի 
մրցակ ցութ յու նը մեկ ան գամ չէ, որ աշ խար հը կանգ նեց րել է եր րորդ հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մի սան ձա զերծ ման վտան գի առ ջեւ: 

Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա կը ներ քա-
ղա քա կան ա ռու մով ո րա կա պես տար բեր դեր խա ղաց ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի հա-
մար: ԱՄՆ-ի հա մար այս հաղ թա նա կը կա ռա վա րութ յան հա ջո ղութ յունն էր, ո րը 
հան րութ յան աչ քում պե տա կան իշ խա նութ յան վար կա նի շը բարձ րաց րեց մի նոր 
ո րա կա կան մա կար դա կի: ԽՍՀՄ-ի պա րա գա յում սա ազ գի հե րո սա կան հաղ թա-
նակն էր պա տե րազ մի սկզբում կա ռա վա րութ յան ա ղե տա լի ձա խո ղու մից հե տո: 
 Մինչ պա տե րազմ յան ժա մա նա կաշր ջա նում ինք նա կա լա կան ղե կա վար ման ձեւ 
հաս տա տե լու հա մար Ս տա լի նի պայ քարն այն քան էր ի ջեց րել պե տա կան կա ռա-
վար ման գոր ծու նա կութ յու նը, որ ֆա շիս տա կան  Գեր մա նիա յի հար վա ծի կա սե-
ցու մը հա ջող վեց միայն հսկա յա կան մարդ կա յին եւ նյու թա կան մի ջոց նե րի կորս-
տի գնով:  Ֆա շիս տա կան  Գեր մա նիա յի անձ նա տուր լի նե լուց հե տո Ա րե ւել յան 
Եվ րո պա յի երկր նե րի նկատ մամբ ԽՍՀՄ-ի ռազ մա քա ղա քա կան վե րահս կո ղութ-
յան հաս տա տու մը Ս տա լի նի հա մար ամ բող ջա տի րա կան վար չա կար գի վար կա-
նի շի պահ պան ման ան վե րա պա հո րեն անհ րա ժեշտ քա ղա քա կան գոր ծիք էր: 
 Խորհր դա յին ժո ղովր դի կող մից ռազ մի դաշ տում ձեռք բեր ված մեծ տե րութ յան 
կար գա վի ճա կը հո գե բա նա կան փոխ հա տու ցում էր հան րութ յա նը Ս տա լին յան 
քա ղա քա կա նութ յան հասց րած կո րուստ նե րի եւ 20 մի լիոն մարդ կա յին կյան քի 
դի մաց: ԽՍՀՄ-ի գոր ծո ղութ յուն ներն իր կող մից նա ցիստ նե րից ա զա տագր ված 
երկր նե րի նկատ մամբ, ըստ էութ յան, հեն վում էին ու ժի գոր ծո նի վրա եւ հա կա-
սում մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ ա րար սկզբունք նե րին: ԽՍՀՄ-ի հրա ժա րու մը` 
օ կու պա ցիա յից ա զա տել պա տե րազ մի ժա մա նակ խորհր դա յին զոր քե րի կող մից 
գրավ ված տա րածք նե րը եւ տե ղի բնակ չութ յա նը տրա մադ րել քա ղա քա կան ան-
կա խութ յուն, նախ կին դաշ նա կից նե րի մի ջեւ սա ռը պա տե րազմ հրահ րեց: 

ԱՄՆ-ը երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ ա վար տեց մի ջու կա յին զեն-
քին եւ աշ խար հում ա մե նա մեծ ռազ մա ծո վա յին ու ռազ մաօ դա յին ու ժե րին տի-
րա ցած: ԱՄՆ-ի տնտե սութ յունն ար տադ րում էր հա մաշ խար հա յին հա մա խառն 
ար տադ րան քի 50 տո կո սը, իսկ ֆի նան սա կան հա մա կար գը կու տա կել էր ոս կու 
հա մաշ խար հա յին պա շար նե րի եր կու եր րոր դը (1): 1944թ. կնքված Բ րե տոն-
 Վուդս յան հա մա ձայ նա գիրն ԱՄՆ-ի ազ գա յին ար ժույ թը դարձ րեց մի ջազ գա յին 
ա ռեւտ րա յին գոր ծարք նե րի հիմ ա կան գոր ծիք նե րից մե կը, իսկ 1947թ. ա ռաջ 
քաշ ված եվ րո պա կան երկր նե րին տնտե սա կան օգ նութ յան տրա մադր ման ծրա-
գի րը` « Մար շա լի ծրա գի րը», դրեց Եվ րո պա յում ԱՄՆ-ի քա ղա քա կան գե րիշ խա-
նութ յան հիմ քե րը: 1945թ. ՄԱԿ-ի հիմ ադ րու մը եւ ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման 
սկզբուն քի ըն դու նու մը վերջ դրեց եվ րո պա կան գա ղու թա յին կայս րութ յուն նե րին: 
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 Մեծ տե րութ յան ճգնա ժա մը. պատ ճառ ներ եւ հե տե ւանք ներ

Այս պի սով`  Մեծ Բ րի տա նիան` ԱՄՆ-ի գլխա վոր պատ մա կան մրցա կի ցը, կորց րեց 
իր ա ռա ջա տար դիր քե րը հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կա նութ յան եւ մի ջազ գա յին 
ա ռեւտ րի աս պա րե զում:

ԽՍՀՄ-ի նկատ մամբ ԱՄՆ-ի սո ցիալ-տնտե սա կան գե րա զան ցութ յու նը վեր ջի-
նիս հնա րա վո րութ յուն տվեց ընդ հուպ մին չեւ 70-ա կան թթ. կե սե րը լի նել մի ջու-
կա յին զեն քի մշակ ման եւ ար տադ րութ յան բնա գա վա ռի ա ռա ջա տա րը: 

Աղ յու սակ 1:  Մի ջու կա յին ռազ մա վա րա կան լից քե րի քա նա կը (ակ տիվ եւ պա-
հուս տա յին) (2)

 Տա րի-
ներ 1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1989 1992 2002 2010

ԱՄՆ 32 1005 6444 26000 31000 27000 25000 23000 23500 22200 12000 10600 8500

ԽՍՀՄ/
 Ռու-
սաս-
տան

50 660 4000 8300 15000 25000 34000 38000 35000 25000 16000 11000

60-ա կան նե րի վեր ջին ԽՍՀՄ-ը մի ջու կա յին զեն քի արդ յու նա բե րա կան ար-
տադ րութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րով հա վա սար վեց ԱՄՆ-ին, եւ եր կու կող մի 
հա մար էլ ակն հայտ դար ձավ մի ջու կա յին պա շար նե րի հե տա գա կու տակ ման 
ի մաս տազր կութ յու նը: 1969թ. նո յեմ բե րից ԱՄՆ-ը եւ ԽՍՀՄ-ը բա նակ ցութ յուն ներ 
սկսե ցին մի ջու կա յին սպա ռա զի նութ յուն նե րի եւ նրանց փո խադ րա մի ջոց նե րի 
կրճատ ման նպա տա կով:  Մի ջու կա յին զի նա նո ցի եւ ռազ մա վա րա կան հար ձա-
կո ղա կան մի ջոց նե րի կրճատ ման բա նակ ցութ յուն նե րը շա րու նակ վում են ա վե-
լի քան 40 տա րի: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի, իսկ 1992թ. 
հե տո ԱՄՆ-ի եւ  Ռու սաս տա նի` որ պես ԽՍՀՄ ի րա վա հա ջոր դի, մի ջեւ կնքվել է 8 
մի ջազ գա յին պայ մա նա գիր: 

 Մի ջու կա յին զեն քի կրճատ ման բա նակ ցութ յուն նե րի մեկ նար կը, սա կայն, չէր 
նշա նա կում սպա ռա զի նութ յուն նե րի մրցա վազ քի ա վարտ: ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի 
մրցակ ցութ յան «ծան րութ յան կենտ րո նը» տե ղա փոխ վեց հե տա խու զութ յան մի-
ջոց նե րի, կա պի ու գերճշգ րիտ սպա ռա զի նութ յուն նե րի մշակ ման եւ ար տադ րութ-
յան ո լորտ: 70-ա կան թթ. վեր ջե րին ԱՄՆ-ը ԽՍՀՄ-ի նկատ մամբ ար դեն հա սել 
էր ակն հայտ ա ռա վե լութ յան տիե զե րա կան տեխ նո լո գիա նե րի եւ հաշ վո ղա կան 
տեխ նի կա յի բնա գա վառ նե րում:  Սա թույլ տվեց ստեղ ծել ինք նա կա ռա վար վող 
գերճշգ րիտ սպա ռա զի նութ յուն նե րի ո րա կա պես նոր հա մա կար գեր: Եվ րո պա յում 
տե ղա կայ ված մինչ ձայ նա յին ա նօ դա չու թռչող սար քե րը` մի ջին հե ռա վո րութ յան 
թե ւա վոր հրթիռ ներն ԱՄՆ-ին հնա րա վո րութ յուն էին տա լիս գերճշգ րիտ կան խող 
հար ված հասց նել ԽՍՀՄ-ի ռազ մա վա րա կան հար ձա կո ղա կան սպա ռա զի նութ-
յուն նե րին: ԽՍՀՄ-ի վաղ նա խազ գու շաց ման եւ հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան 
մի ջոց ներն ի վի ճա կի չէին ժա մա նա կին ճա նա չել եւ դի մա կա յել այդ թե ւա վոր 
հրթիռ նե րի զանգ վա ծա յին հար վա ծին: 
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Աղ յու սակ 2:  Զի նա թափ ման ո լոր տում ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի/ Ռու սաս տա նի մի ջեւ կնքված 
պայ մա նագ րեր (3)

 Պայ մա նագ րի
ան վա նու մը

 Պայ մա նագ րի 
ա ռար կան

Ս տո րագր ման
թվա կա նը

Ու ժի մեջ մտնե լու 
թվա կա նը

 Գոր ծո ղութ յան 
ժամ կե տը

 Ժա մա նա կա վոր հա-
մա ձայ նա գիր հար-
ձա կո ղա կան ռազ-
մա վա րա կան սպա-
ռա զի նութ յուն նե րի 
սահ մա նա փակ ման 
ո րոշ մի ջո ցա ռում ե-
րի մա սին 
(ՀՍՍ-1)

 Բա լիս տիկ հրթիռ-
նե րի եւ ար ձակ ման 
կա յան նե րի թվա քա-
նա կի երկ կողմ սահ-
մա նա փա կում տվյալ 
պա հին գո յութ յուն 
ու նե ցող մա կար դա-
կի վրա

26 մա յի սի 1972թ. 3 հոկ տեմ բե րի 
1972թ. 

 Մին չեւ 1977թ. 
վեր ջը

 Հա կահր թի ռա յին 
պաշտ պա նութ յան 
հա մա կար գե րի 
սահ մա նա փակ ման 
մա սին

Ար ձակ ման կա յան-
նե րի սահ մա նա-
փա կում մին չեւ 100 
միա վոր

26 մա յի սի 1972թ. 3 հոկ տեմ բե րի 
1972թ.

Ան ժամ կետ. 2002թ. 
հու լի սի 13-ին ԱՄՆ-ը 
դուրս ե կավ պայ մա-
նագ րից

 Հար ձա կո ղա կան 
ռազ մա վա րա կան 
սպա ռա զի նութ յուն-
նե րի սահ մա նա-
փակ ման մա սին
(ՀՍՍ-2)

 Հար ձա կո ղա կան 
ռազ մա վա րա կան 
սպա ռա զի նութ յուն-
նե րի սահ մա նա փա-
կում մին չեւ 2250 
միա վոր

18 հու նի սի 1979թ. Ի րա վա կան ուժ 
չստա ցավ ԱՄՆ-ի 
 Սե նա տի կող մից 
չվա վե րաց վե լու 
պատ ճա ռով, սա կայն 
կա տար վեց ԱՄՆ-ի 
կող մից

 Մին չեւ 1985թ. դեկ-
տեմ բե րի 31-ը

 Մի ջին եւ փոքր 
հե ռա հա րութ յան 
հրթիռ նե րի վե րաց-
ման մա սին

500-ից մին չեւ 5500 
կմ  գոր ծո ղութ յան 
շա ռա վիղ ու նե ցող 
հրթիռ նե րի վե րա-
ցում

7 դեկ տեմ բե րի 
1987թ.

1988 թ. օ գոս տոս Ան ժամ կետ

 Հար ձա կո ղա կան 
սպա ռա զի նութ յուն-
նե րի կրճատ ման 
մա սին (ՀՍԿ-1)

 Ռազ մա վա րա կան 
կրիչ նե րի կրճա տում 
մին չեւ 1600 միա-
վոր, մի ջու կա յին 
մար տա լից քե րի 
կրճա տում մին չեւ 
6000 միա վոր

31 հու լի սի 1991թ. 5 դեկ տեմ բե րի 
1994թ. 

5 դեկ տեմ բե րի 
2009թ.
 Կա տար վեց 2001թ. 
դեկ տեմ բե րի 6-ին

 Հար ձա կո ղա կան 
սպա ռա զի նութ-
յուն նե րի հե տա գա 
կրճատ ման մա սին 
(ՀՍԿ-2)

 Ռազ մա վա րա կան 
կրիչ նե րի կրճա տում 
մին չեւ 1600 միա-
վոր, մի ջու կա յին 
մար տա լից քե րի 
կրճա տում մին չեւ 
3500 միա վոր

3 հուն վա րի 1993թ.  Վա վե րաց վեց 
ԱՄՆ-ի (1997թ.) 
եւ  Ռու սաս տա նի 
(2000 թ.) կող մից, 
բայց ի րա վա կան ուժ 
չստա ցավ

2002թ. հու լի սի 
14-ին  Ռու սաս տա նը 
դուրս ե կավ պայ մա-
նագ րից

 Ռազ մա վա րա կան 
հար ձա կո ղա կան 
պո տեն ցիալ նե րի 
կրճատ ման մա սին 

 Մի ջու կա յին մար տա-
լից քե րի կրճա տում 
մին չեւ 2200 միա վոր

24 մա յի սի 2002թ. 1 հու նի սի 2003թ. 5 փետր վա րի 
2011թ.

 Ռազ մա վա րա կան 
հար ձա կո ղա կան 
սպա ռա զի նութ յուն-
նե րի կրճատ ման 
մա սին 
(ՀՍԿ-3)

 Ռազ մա վա րա կան 
կրիչ նե րի կրճա տում 
մին չեւ 800 միա վոր, 
մի ջու կա յին մար տա-
լից քե րի կրճա տում 
մին չեւ 1550 միա վոր

8 ապ րի լի 2010թ. 5 փետր վա րի 
2011թ. 

5 փետր վա րի 
2021թ.
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 Մեծ տե րութ յան ճգնա ժա մը. պատ ճառ ներ եւ հե տե ւանք ներ

ԽՍՀՄ-ն  այս ի րա վի ճա կին ար ձա գան քեց Եվ րո պա յում իր փոքր ու մի ջին հե-
ռա հա րութ յան բա լիս տիկ հրթիռ նե րի տե ղա բաշխ մամբ եւ 1979թ. Աֆ ղանս տան 
ներ խուժ մամբ, ո րը կա րող էր ԱՄՆ-ի հա մար ծա ռա յել իբ րեւ թե ւա վոր հրթիռ նե-
րի տե ղա կայ ման երկ րորդ հնա րա վոր գո տի: Այս պի սով` ԽՍՀՄ-ը տե ղա փա կեց 
ա մե րիկ յան թե ւա վոր հրթիռ նե րի տե ղա կա յու մը միայն Ա րեւմտ յան Եվ րո պա յի 
սահ ման նե րում եւ եր կու կող մե րի մի ջեւ այդ տի պի զի նա տե սա կի վե րաց մանն 
ուղղ ված ա պա գա բա նակ ցութ յուն նե րի հիմք դրեց: ԱՄՆ-ի թե ւա վոր հրթիռ նե րին 
հա կազ դե լու հա մար մշակ վե ցին ցածր թռչող թի րախ նե րի հայտ նա բեր ման նոր 
ռա դիո տե ղա կայ ման կա յան ներ եւ բազ մա գոր ծա ռա կան զե նի թա յին С-300 հա-
մա լիր ներ:  Սա կայն 80-ա կան թթ. կե սե րին ԽՍՀՄ ղե կա վա րութ յանն ակն հայտ 
դար ձավ, որ անհ նար է ստեղ ծել հա կահր թի ռա յին պաշտ պա նութ յան գոր ծուն 
հա մա կարգ ու նաեւ այն, որ Ա րե ւել յան Եվ րո պա յի նկատ մամբ ռազ մա քա ղա քա-
կան վե րահս կո ղութ յան պահ պա նու մը դառ նում է ա վե լի ու ա վե լի վտան գա վոր: 
 Խորհր դա յին զոր քե րի ներ կա յութ յունն Ա րե ւել յան Եվ րո պա յում ու  Գեր մա նիա յում 
անհ րա ժեշտ քա ղա քա կան հիմք էր ծա ռա յում Ա րեւմտ յան Եվ րո պա յում եւ  Թուր-
քիա յում մի ջին հե ռա վո րութ յան ա մե րիկ յան թե ւա վոր հրթիռ նե րի տե ղա բաշխ-
ման հա մար:  Ցա մա քա յին տե ղա կայ ման փոքր ու մի ջին հե ռա վո րութ յան հրթիռ-
նե րի վե րա ցու մը եւ խորհր դա յին զոր քե րի դուրս բե րու մը Եվ րո պա յից ԽՍՀՄ-ի 
հա մար դար ձավ դեպ քե րի այդ պի սի ըն թաց քը կա սեց նող միակ մի ջո ցը: 

80-ա կան թթ. կե սե րից սկսված լար ված բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում 
ԽՍՀՄ-ը եւ ԱՄՆ-ը հա մա ձայ նութ յան ե կան ռազ մա վա րա կան չորս հար ցե րի 
շուրջ.

Ա ռա ջին` հրա ժա րում զին ված դի մա կա յութ յու նից, որն իր մեջ նե րա ռում է`
Աֆ ղանս տա նից խորհր դա յին զոր քե րի դուրս բե րում,• 
ցա մա քա յին տե ղա կայ ման փոքր ու մի ջին հե ռա հա րութ յան հրթիռ նե րի • 
վե րա ցում,
հար ձա կո ղա կան ռազ մա վա րա կան սպա ռա զի նութ յուն նե րի փու լա յին • 
կրճա տում,
ցա մա քա յին եւ օ դա յին զո րա միա վո րում ե րի կազ մից վերջր յա ռազ մա նա-• 
վե րից ու սու զա նա վե րից ոչ մար տա վա րա կան մի ջու կա յին զեն քի դուրս բե-
րում, այդ սպա ռա զի նութ յուն նե րի ժո ղո վում կենտ րո նաց ված պա հես տա-
րան նե րում եւ ա պա գա յում դրանց վե րա ցում: 

Երկ րորդ` հետ պա տե րազմ յան ի րա վի ճա կի կար գա վո րում եւ Եվ րո պա յի ա պա-
ռազ մա կա նա ցում, որն իր մեջ նե րա ռում է`

Եվ րո պա յում սո վո րա կան սպա ռա զի նութ յուն նե րի կրճա տում,• 
 Գեր մա նիա յի միա վո րում,• 
 Գեր մա նիա յից եւ Ա րե ւել յան Եվ րո պա յից խորհր դա յին զոր քե րի դուրս բե-• 
րում
 Վար շավ յան պայ մա նագ րի լու ծա րում,• 
 Մերձ բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե րի եւ  Մոլ դո վա յի մի մա սի ան ջա տում • 
ԽՍՀՄ-ից (տա րածք ներ, ո րոնք ԽՍՀՄ-ին միաց վել են հա մա ձայն 1939թ. 
սեպ տեմ բե րի 28-ի բա րե կա մութ յան եւ սահ ման նե րի մա սին պայ մա նագ-
րի):
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Եր րորդ` ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի մի ջեւ պատ մա կան տա րած քա յին վե ճի կար գա վո-
րում  Չու կոտ յան եւ  Բե րինգ յան ծո վե րում: 

 Չոր րորդ` Վ րաս տա նի եւ  Հա յաս տա նի ան ջա տում ԽՍՀՄ-ից: 

 Փա թե թա յին այս լու ծու մը կյան քի կոչ վեց 1987թ. դեկ տեմ բե րի 8-ից մին չեւ 
1991թ. դեկ տեմ բերն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում` տրա մա բա նո րեն ի րար 
հետ շաղ կապ ված մի շարք երկ կողմ եւ բազ մա կողմ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե-
րի ստո րագր մամբ ու միա կող մա նի քա ղա քա կան ո րո շում ե րի ըն դուն մամբ:

Աղ յու սակ 3: Ա մե րի կա-խորհր դա յին պայ մա նագ րի ի րա գոր ծում

Թ վա կան
 Մի ջազ գա յին պայ մա նա գիր, նոր 
օ րենք կամ քա ղա քա կան ո րո շում

ԽՍՀՄ շա հե րի տե սանկ յու նից հե-
տապնդ վող նպա տակ

8 դեկ տեմ բե րի 1987թ.  Պայ մա նա գիր ԽՍՀՄ-ի եւ ԱՄՆ-ի 
մի ջեւ մի ջին եւ փոքր հե ռա հա րութ յան 
հրթիռ նե րի վե րաց ման մա սին

ԱՄՆ-ի` Եվ րո պա յում տե ղա կայ ված 
ցա մա քա յին տե ղա կայ ման թե ւա վոր 
հրթիռ նե րի վե րա ցում ռազ մա վա րա կան 
ու ժե րի հաշ վեկշ ռի վե րա կանգն ման 
նպա տա կով

15 փետր վա րի 1988թ. Ո րո շում Աֆ ղանս տա նից զոր քե րի 
դուրս բեր ման մա սին

 Խորհր դա յին զոր քե րի դուրս բե րում 
վեր ջի նիս` Աֆ ղանս տա նում ներ կա-
յութ յան անհ րա ժեշ տութ յան վե րաց ման 
պատ ճա ռով

14 ապ րի լի 1988թ.  Մի ջազ գա յին ե րաշ խիք նե րի մա սին 
պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ յուն

ԽՍՀՄ-ի եւ ԱՄՆ-ի հայ տա րա րութ յու նը 
Աֆ ղանս տա նի եւ  Պա կիս տա նի ներ քին 
գոր ծե րին չմի ջամ տե լու եւ այս պե տութ-
յուն ներ ներ խու ժու մից հրա ժար վե լու 
մա սին

27 նո յեմ բե րի 1989թ. ԽՍՀՄ օ րեն քը  Լատ վիա կան ԽՍՀ, 
 Լիտ վա կան ԽՍՀ եւ Էս տո նա կան 
ԽՍՀ տնտե սա կան ինք նու րույ նութ յան 
մա սին

Տն տե սութ յան բնա գա վա ռում  Մերձ-
բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե րի 
օ րենսդ րութ յան գե րա կա յութ յան ճա նա-
չում ԽՍՀՄ օ րենսդ րութ յան հան դեպ: 
Այս հան րա պե տութ յուն նե րի ան ջատ ման 
հա մար տնտե սա կան նա խադր յալ նե րի 
ստեղ ծում

24 դեկ տեմ բե րի 1989թ. ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր-
նե րի հա մա գու մա րի 24.12.1989թ. 
թիվ 979-1 ո րո շու մը 1939թ. չհար-
ձակ վե լու մա սին խորհր դա-գեր մա-
նա կան պայ մա նագ րի քա ղա քա կան 
եւ ի րա վա կան գնա հա տա կան նե րի 
մա սին

 Խորհր դա-գեր մա նա կան պայ մա նագ րի 
եւ նրա գաղտ նի ար ձա նագ րութ յուն նե րի 
ի րա վա բա նո րեն ան հիմ եւ ան վա վեր 
ճա նա չու մը նրանց ստո րագր ման պա-
հից: Ի րա վա քա ղա քա կան նա խադր յալ-
նե րի ստեղ ծում այդ հան րա պե տութ յուն-
նե րի ան ջատ ման հա մար

1990թ. մարտ  Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ե րը 
ԽՍՀՄ-ում

ԽՍՀՄ նա խա գա հի պաշ տո նի ձե ւա վո-
րում եւ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն-
նե րի անց կա ցում:  Բազ մա կու սակ ցա-
կան հա մա կար գի ներ մու ծում

1 հու նի սի 1990թ.  Հա մա ձայ նա գիր ԽՍՀՄ-ի եւ ԱՄՆ-ի 
մի ջեւ ծո վա յին տա րածք նե րի սահ մա-
նա զատ ման գծե րի մա սին

Տն տե սա կան գո տի նե րի եւ  Չու կոտ յան 
ու  Բե րինգ յան ծո վե րի մերձ ցա մա քա յին 
տա րածք նե րի բա ժա նում
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31 օ գոս տո սի 1990թ.  Պայ մա նա գիր  Գեր մա նիա յի միա վոր-
ման մա սին` կնքված  Գեր մա նիա յի 
դաշ նա յին հան րա պե տութ յան եւ  Գեր-
մա նիա յի դեմոկրատական հան րա պե-
տութ յան մի ջեւ

 Գեր մա նիա յի դեմոկրատական հան-
րա պե տութ յան վե րա ցու մը եւ նրա 
միա վո րու մը  Գեր մա նիա յի դաշ նա յին 
հան րա պե տութ յան հետ:  Գեր մա նիա յի 
նկատ մամբ հետ պա տե րազմ յան ի րա վի-
ճա կի կար գա վո րում

12 սեպ տեմ բե րի 1990թ.  Պայ մա նա գիր  Գեր մա նիա յի նկատ-
մամբ վերջ նա կան կար գա վոր ման 
մա սին` կնքված ԱՄՆ-ի, Ֆ րան սիա յի, 
 Մեծ Բ րի տա նիա յի եւ ԽՍՀՄ-ի մի ջեւ

 Հա մա ձայ նա գիր մին չեւ 1994թ.  Գեր մա-
նիա յից խորհր դա յին զոր քե րի դուրս բեր-
ման մա սին:  Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 
խախտ ված սկզբունք նե րի վե րա կանգ-
նում

19 նո յեմ բե րի 1990թ.  Պայ մա նա գիր ԵԱՀԽ ան դամ պե տութ-
յուն նե րի մի ջեւ Եվ րո պա յում սո վո րա-
կան սպա ռա զի նութ յուն նե րի մա սին

 Սո վո րա կան սպա ռա զի նութ յուն նե րի 
կրճա տում Եվ րո պա յում: Եվ րո պա կան 
տա րած քի ա պա ռազ մա կա նա ցում

21 նո յեմ բե րի 1990թ. ԵԱՀԽ  Փա րիզ յան խար տիան նոր Եվ-
րո պա յի հա մար

ԵԱՀԽ ան դամ պե տութ յուն նե րի պաշ-
տո նա կան հայ տա րա րութ յու նը գլխա վոր 
քա ղա քա կան ար ժեք նե րի միաս նութ յան 
վե րա բեր յալ. ժո ղովր դա վա րա կան կա-
ռա վար ման հա մա խո հութ յուն եւ օ րեն քի 
գե րա կա յութ յան սկզբուն քի հար գում

16 հուն վա րի 1991թ. ԽՍՀՄ  Գե րա գույն խորհր դի ո րո շու մը 
հան րաք վե անց կաց նե լու մա սին

ԽՍՀՄ-ի պահ պան ման խնդի րը հա-
մա ժո ղովր դա կան հան րաք վեի դնե լու 
հար ցը:

17 մար տի 1991թ.  Հան րաք վե ԽՍՀՄ-ում 9 միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն-
նե րի բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յան 
ո րո շու մը ԽՍՀՄ-ի պահ պան ման մա սին: 
 Հան րաք վեի նեն գա դուլ  Մերձ բալթ յան 
հան րա պե տութ յուն նե րում,  Մոլ դո վա-
յում, Վ րաս տա նում եւ  Հա յաս տա նում

31 մար տի 1991թ.  Վար շավ յան պայ մա նագ րի լու ծա րում  Վար շավ յան պայ մա նագ րի երկր նե րի 
նկատ մամբ ռազ մա-քա ղա քա կան վե-
րահս կո ղութ յու նից հրա ժա րում

31 հու լի սի 1991թ.
 Պայ մա նա գիր հար ձա կո ղա կան սպա-
ռա զի նութ յուն նե րի կրճատ ման մա սին 
(ՀՍԿ-1)` կնքված ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի 
մի ջեւ

 Ռազ մա կան կրիչ նե րի կրճա տում մին չեւ 
1600 միա վոր, մի ջու կա յին մար տա լից-
քե րի կրճա տում մին չեւ 6000 միա վոր

20 օ գոս տո սի 1991թ. 9 միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն-
նե րի կող մից նոր միու թե նա կան պայ-
մա նագ րի ստո րագ րում (չկա յա ցավ)

Հ նա րա վո րութ յուն ԽՍՀՄ-ից  Մերձ բալթ-
յան հան րա պե տութ յուն նե րի,  Մոլ դո վա յի 
(ա ռանց  Մերձդ նեստ րի),  Հա յաս տա նի 
եւ Վ րաս տա նի ան ջատ ման հա մար նոր 
պայ մա նա գիր ստո րագ րե լու մի ջո ցով

6 սեպ տեմ բե րի 1991թ. ԽՍՀՄ  Պետ խորհր դի ո րո շու մը  Մերձ բալթ յան հան րա պե տութ յուն նե րի 
ան կա խութ յան հար կադր ված ճա նա չում 
ԽՍՀՄ-ի կող մից

1991թ. հոկ տեմ բեր ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի նա խա գահ նե րի 
միա կող մա նի քա ղա քա կան ո րո շում-
նե րը

Ոչ ռազ մա վա րա կան (մար տա վա րա կան) 
մի ջու կա յին սպա ռա զի նութ յուն նե րի 
դուրս բե րում ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի զին ված 
ու ժե րի կազ մից
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Այս պի սով` ֆա շիս տա կան  Գեր մա նիա յի կա պի տուլ յա ցիա յից 40 տա րի անց 
վեր ջա կետ դրվեց Եվ րո պա յի հետ պա տե րազմ յան կար գա վոր ման հար ցին: 
1991թ. սեպ տեմ բե րի 6-ին ԽՍՀՄ-ը հայտն վեց այն ի րա վի ճա կում, ո րում, հա մա-
ձայն մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րի, պետք է լի ներ Երկ րորդ հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մից հե տո: 

ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի մի ջեւ հա մա ձայ նեց ված աշ խար հա քա ղա քա կան փո փո-
խութ յուն նե րի նա խա գի ծը շո շա փում էր ոչ միայն զի նա թափ ման եւ հետ պա տե-
րազմ յան Եվ րո պա յի նկատ մամբ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի վե րա կանգն-
ման խնդիր ներ, այ լեւ դա տե լով ա մեն ին չից` առնչ վում էր ԽՍՀՄ-ի` Անդր կով կա սի 
հան դեպ ու նե ցած պար տա վո րութ յուն նե րի վե րա նայ մա նը: 1945թ.  Թուր քիա յի եւ 
Անդր կով կա սի խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րի մի ջեւ կնքված սահ ման նե-
րի մա սին ոչ ի րա վա կան պայ մա նա գիրն ար դեն դար ձել էր բա նակ ցութ յուն նե-
րի ա ռար կա մեծ երկր նե րի մի ջեւ, սա կայն այն իր վերջ նա կան լու ծու մը չգտավ: 
1991թ.  Հա յաս տա նին եւ Վ րաս տա նին ան կա խութ յուն տրա մադ րե լու` ԽՍՀՄ-ի 
հա մա ձայ նութ յու նը ակն հայ տո րեն չէր տե ղա վոր վում Եվ րո պա յում հետ պա տե-
րազմ յան ի րա վի ճա կի կար գա վոր ման խնդրի շրջա նակ նե րում:  Միու թե նա կան 
այս հան րա պե տութ յուն նե րի կող մից մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում ի րա-
վու նա կութ յան ձեռք բե րու մը պար զո րոշ կեր պով ուր վագ ծում էր այն երկր նե րի 
շրջա նա կը, ո րին վե րա բե րում էր 1921թ. կնքված  Կար սի պայ մա նագ րի վե րա-
նա յու մը: « Թուր քա կան հար ցը» աշ խար հա քա ղա քա կան հե տաքրք րութ յուն նե-
րի շրջա նա կում նե րա ռե լու` ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի ջան քերն ակն հայ տո րեն լիո վին 
հա մընկ նում էին, ին չը կա րե ւոր նշա նա կութ յուն ու ներ եվ րո պա կան սեր տաճ ման 
գոր ծըն թաց նե րում  Թուր քիա յի տե ղը ո րո շե լու հա մար:

« Վե րա կա ռու ցու մը» եւ « Նոր մտա ծո ղութ յու նը» ԽՍՀՄ-ում

« Սա ռը պա տե րազ մում» ԽՍՀՄ-ի աշ խար հա քա ղա քա կան պար տութ յու նը 
կապ ված չէր երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան զար գաց ման թա փի հետ, այլ հե տե ւանք 
էր անվ տան գութ յան ազ գա յին ռազ մա վա րութ յան հա մադ րույ թում առ կա հիմ ա-
վոր սխալ նե րի: Նշ յալ հա մադ րույ թի հիմ քում, ԱՄՆ-ի ագ րե սիա յին ի պա տաս-
խան, ԽՍՀՄ-ի մի ջու կա յին ու ժե րի հա կա հար վա ծի ան խու սա փե լիութ յան` իբ րեւ 
հա կա ռա կոր դին զսպող գլխա վոր գոր ծոն լի նե լու գա ղա փարն էր: Այդ պատ-
ճա ռով ԽՍՀՄ-ի ռազ մա վա րա կան մի ջու կա յին ու ժե րի զար գաց ման հիմ ա կան 
ուղ ղութ յու նը մի քա նի մար տագլ խիկ նե րով լից քա վոր ված միջ մայր ցա մա քա յին 
ծանր բա լիս տիկ հրթիռ նե րի մշա կում էր:  Սա կայն ստեղ ծե լով աշ խար հում ա մե-
նահ զոր հար վա ծա յին զեն քե րի հա մա կար գը` ԽՍՀՄ-ը չկա րո ղա ցավ կազ մա կեր-
պել եւ ա պա հո վել նրանց պատ շաճ պաշտ պա նութ յու նը կան խող հար վա ծից: 

Տն տե սութ յան կենտ րո նաց ված կա ռա վա րու մը եւ բնա կան ու մարդ կա յին պա-
շա րա մի ջոց նե րի սաս տիկ շա հա գոր ծու մը թույլ տվե ցին ԽՍՀՄ-ին 30-ա կան թթ. 
սկզբից արդ յու նա բե րա կան զար գաց ման ան հա վա նա կան բարձր ցու ցա նիշ ներ 
ար ձա նագ րել: Չ նա յած նո րա րա րութ յուն նե րի ներդր ման եւ աշ խա տան քի ար-
տադ րո ղա կա նութ յան տեմ պե րով ԽՍՀՄ-ը զի ջում էր ԱՄՆ-ին եւ եվ րո պա կան պե-
տութ յուն նե րին, սա կայն բա ցար ձակ ցու ցա նիշ նե րով խորհր դա յին տնտե սութ յու-
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նը 80-ա կան թթ. կե սե րին գրա վում էր աշ խար հում երկ րորդ կամ եր րորդ տե ղը: 
ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան տնտե սութ յանն այդ ժա մա նակ բա ժին էր ընկ նում հա մաշ-
խար հա յին հա մա խառն ար տադ րան քի 20 տո կո սը: ԽՍՀՄ ֆի նան սա կան հա մա-
կար գի հե նաս յու նը ոս կու պա շար ներն էին, ո րոնք կազ մում էին ա վե լի քան 2400 
տոն նա: ԽՍՀՄ-ն  ու ներ նաեւ ա դա ման դի զգա լի հիմ ա պա շար:  Ժո ղովր դա կան 
տնտե սութ յան կենտ րո նաց ված պլա նա վոր ման հա մա կար գը կու տա կել էր կա-
ռա վար ման մեծ փորձ եւ ու ներ բա վա կա նա չափ նե րուժ վեր ջի նիս կա ռա վար ման 
ո րա կը բա րե լա վե լու հա մար: Ս տեղծ վել էին անհ րա ժեշտ նա խադր յալ ներ տե-
ղե կատ վա կան հա մա կար գի զար գաց ման եւ պլա նա վոր ման ավ տո մա տաց ման 
ներդր ման հա մար:

 Մարդ կա յին նե րու ժի զար գաց ման ո լոր տում ի րա կա նաց ված ՄԱԿ-ի հե տա զո-
տութ յուն նե րը եւ մաս նա վո րա պես նրանց կող մից որ դեգր ված ցու ցի չը (Human 
Development Index), որն ամ բող ջա կա նո րեն նկա րագ րում է ՄԱԿ-ի ան դամ երկր-
նե րի սո ցիա լա կան ու նյու թա կան զար գաց ման մա կար դա կը, ինչ պես նաեւ նրանց 
տե ղը մյուս երկր նե րի հա մե մա տութ յամբ, 1988թ. ԽՍՀՄ-ում ողջ բնակ չութ յան 
հա մար կազ մում էր 0,920, ընդ ո րում` տղա մարդ կանց պա րա գա յում 0,901, կա-
նանց պա րա գա յում` 0938:  Հա մա ձայն այդ ցու ցի չի` ԽՍՀՄ-ն  աշ խար հում զբա-
ղեց նում էր 26-րդ  տե ղը` մտնե լով մարդ կա յին նե րու ժի զար գաց ման բարձր մա-
կար դա կով երկր նե րի խմբի մեջ (5): Ե թե հա մե մա տենք ԽՍՀՄ-ի այդ ցու ցի չը  Ռու-
սաս տա նի այժմ յան հա մա պա տաս խան ցու ցի չի հետ, ա պա ակն հայտ կդառ նա, 
թե  Ռու սաս տա նում որ քան է ան կում ապ րել մարդ կա յին զար գաց ման ցու ցա նի-
շը ԽՍՀՄ-ից միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի ան ջատ մա նը հա ջոր դած 
տա րի նե րի ըն թաց քում: 2011թ. այդ ցու ցի չը  Ռու սաս տա նի հա մար կազ մում էր  
0,755` զբա ղեց նե լով 66-րդ  հո րի զո նա կա նը (6):

70-ա կան թթ. սկզբին Եվ րո պա յում է ներ գե տիկ ճգնա ժա մը ստի պեց Եվ րո պա յի 
կա պի տա լիս տա կան երկր նե րին հա մա ձայ նել ԽՍՀՄ-ից է ներ գե տիկ ռե սուրս նե-
րի մա տա կա րար ման հետ: Իր հեր թին` Եվ րո պա է ներ գա կիր նե րի ար տա հան ման 
ա վե լա ցու մը ԽՍՀՄ-ին թույլ տվեց ընդ լայ նել իր ներ թա փան ցու մը ար տադ րութ-
յան ա րեւմտ յան տեխ նո լո գիա նե րի ո լորտ: ԽՍՀՄ-ի եւ ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե-
րի ռազ մա վա րա կան շա հե րի հա մընկ նու մը նրան Եվ րո պա յի անվ տան գութ յան եւ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան խոր հուրդ հրա վի րե լու հիմ ա րար շար ժա ռիթն էր:  Խորհր-
դի եզ րա փա կիչ ակտն ըն դուն վեց 1975թ.  Հել սին կիում: Այս պի սով` ԽՍՀՄ-ին 
հա ջող վեց հաս նել իր տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան ի րա վա քա ղա քա կան 
ճա նաչ մա նը ԱՄՆ-ի եւ ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի` նե րառ յալ ԳԴՀ-ի կող մից 
եւ հետ պա տե րազմ յան Եվ րո պա յում բո լոր սահ ման նե րի ան խախ տե լիութ յա նը: 
Է ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի մա տա կա րա րու մը Եվ րո պա զգա լիո րեն ամ րապն դեց 
ԽՍՀՄ-ի դիր քե րը մի ջազ գա յին աս պա րե զում:

80-ա կան թթ. կե սե րին ԽՍՀՄ ղե կա վա րութ յան խորհր դա ծութ յու նը ներ քա-
ղա քա կան բնա գա վա ռում աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի փո փոխ ման 
ա ռու մով հրա պա րա կա յին քա ղա քա կա նութ յան բնույթ է ստա նում: ԽՍՀՄ բարձ-
րա գույն ղե կա վա րութ յու նը գի տակ ցում էր, որ  Գեր մա նիա յից եւ Ա րե ւել յան Եվ րո-
պա յից խորհր դա յին զոր քե րի դուրս բեր ման եւ այդ երկր նե րին քա ղա քա կան ան-
կա խութ յուն տա լու հա մար անհ րա ժեշտ է հայ տա րա րել Եվ րո պա յի նկատ մամբ 
ստա լին յան քա ղա քա կա նութ յու նից հրա ժար վե լու մա սին: 1987թ. ԽՄԿԿ գլխա-
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վոր քար տու ղար Մ. Գոր բա չո վը լույս ըն ծա յեց իր « Վե րա կա ռու ցու մը եւ նոր մտա-
ծո ղութ յու նը երկ րի եւ ողջ աշ խար հի հա մար» ծրագ րա յին գիր քը: « Վե րա կա ռու-
ցու մը» եւ « Նոր մտա ծո ղութ յու նը» հան րութ յա նը ներ կա յաց վե ցին իբ րեւ ԽՍՀՄ 
ղե կա վա րութ յան քա ղա քա կան ուղ ղութ յուն` միտ ված մի ջազ գա յին լար վա ծութ-
յան թու լաց մա նը եւ երկ րի տնտե սա կան զար գաց ման ա րա գաց մա նը: Ի րա կա-
նում 80-ա կան թթ. վեր ջե րին ԽՍՀՄ տնտե սութ յու նը ո րե ւի ցե չա փով ա ղե տա լի 
վի ճա կում չէր:  Ռազ մա կան ծախ սե րի կրճա տում, ի հար կե, ա ռաջ բե րեց դժվա-
րութ յուն ներ` կապ ված ռազ մարդ յու նա բե րութ յան փո խարկ ման հետ, բայց սա 
ԽՍՀՄ-ի հա մար լիո վին հաղ թա հա րե լի խնդիր էր: 

 Բա րե փո խում ե րի ուղ ղութ յան որ դեգ րու մը նպա տակ ու ներ հան րութ յան մեջ 
սեր մա նել խո րը հա մոզ մունք, որ քա ղա քա կան փո փո խութ յուն նե րը թե լադր ված 
են ԽՍՀՄ տնտե սա կան խնդիր նե րով` կապ ված տնտե սութ յան կենտ րո նաց ված 
պլա նա յին կա ռա վար ման ան կա տա րութ յան հետ: ԽՍՀՄ բարձ րա գույն ղե կա վա-
րութ յու նը հույս ու ներ, որ այս ե ղա նա կով հնա րա վոր է պահ պա նել ավ տո րի տար 
վար չա կար գի համ բա վը` շղար շե լով  Գեր մա նիա յից խորհր դա յին զոր քե րի դուրս-
բեր ման եւ ԽՍՀՄ-ից վեց հան րա պե տութ յուն նե րի ան ջատ ման ի րա կան դրդա-
պատ ճառ նե րը: 

Ի րա կա նում «վե րա կա ռու ցու մը» հար մա րա վետ քա ղա քա կան պայ ման ներ 
ստեղ ծեց չա րա շա հում ե րի եւ կո ռուպ ցիա յի ա զա տութ յան, գնա ճի խթան ման 
եւ սպառ ման ա ռար կա նե րի շու կա յա կան ճգնա ժա մի ձե ւա վոր ման հա մար:  Քա-
ղա քա կան աս պա րե զում այն նպաս տեց միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե-
րում եւ ինք նա վար կազ մա վո րում ե րում ան ջա տո ղա կա նութ յան ձե ւա վոր ման 
ու ազ գա միջ յան հա կա մար տութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման հա մար:  Խորհր դա յին 
ժո ղովր դի մե ծա մաս նութ յան հիաց մուն քը ԽՍՀՄ-ում քա ղա քա կան եւ տնտե սա-
կան բա րե փո խում ե րի ա ռի թով 1990թ. վեր ջե րին փո խա րին վեց Մ. Գոր բա չո վի 
նկատ մամբ անվս տա հութ յան ա ճով:  Հան րութ յու նը նե րըմբռ նո ղա բար զգում էր 
«վե րա կա ռուց ման» կեղծ բնույ թը եւ հաս տա տագ րում երկ րի ղե կա վա րութ յան 
նոր քա ղա քա կան ար ժեք նե րին վե րա բե րող հայ տա րա րութ յուն նե րի եւ ի րա կան 
կյան քում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի ան հա մա պա տաս խա նութ յու նը: 

 Մի խա յիլ  Գոր բա չո վի կող մից կա ռա վար վող օ լի գար խիա յի հե ռա ցու մը
կու սակ ցա կան իշ խա նութ յու նից
 
Իո սիֆ Ս տա լի նի մա հից հե տո` 1953թ., նրան հա ջոր դեց  Նի կի տա Խ րուշ չո վը: 

Ինք նա կա լա կան իշ խա նութ յան վրա հիմ վող ա մե նա տի րա կան կա ռա վար ման 
ստա լին յան վար չա կարգն օ րի նա չա փո րեն փոխ վեց կու սակ ցա կան օ լի գար խիա-
յի ավ տո րի տար վար չա կար գի: Այդ ժա մա նակ ԱՄՆ-ի ռազ մա կան շրջա նակ նե րը 
հան գե ցին այն եզ րա կա ցութ յան, որ վրա է հա սել ԽՍՀՄ-ի վրա ու ժա յին ճնշում 
գոր ծադ րե լու հար մար պա հը: 1961թ. ԱՄՆ-ը ձեռ նա մուխ ե ղավ  Թուր քիա յում մի-
ջին հե ռա հա րութ յան « Յու պի տեր» բա լիս տիկ հրթիռ նե րի տե ղա կայ մա նը:  Պա-
տաս խան գոր ծո ղութ յամբ ԽՍՀՄ-ը նման կար գի հրթիռ ներ տե ղա կա յեց  Կու բա-
յում: Ի րա վի ճա կի սրման արդ յուն քում 1962թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին ա ռա ջա ցավ 
քա ղա քա կան ճգնա ժամ ( Կա րիբ յան ճգնա ժամ), ո րը եր կու տե րութ յուն նե րին 
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հասց րեց մի ջու կա յին բախ ման եզ րին: ԽՄԿԿ ԿԿ ա ռա ջին քար տու ղար  Նի կի տա 
Խ րուշ չո վին եւ ԱՄՆ-ի նա խա գահ  Ջոն  Քե նե դիին հա ջող վեց եր կու շա բաթ վա ըն-
թաց քում ուղ ղա կի փոխ գոր ծակ ցութ յուն հաս տա տել եւ խու սա փել մի ջու կա յին 
բա խու մից:  Պա տե րազ մի սպառ նա լի քը վե րաց վեց. խորհր դա յին եւ ա մե րիկ յան 
մի ջին հե ռա հա րութ յան հրթիռ նե րը դուրս բեր վե ցին մար տա կան դիր քե րից: Ըստ 
ա մե նայ նի` ԽՍՀՄ-ի եւ ԱՄՆ-ի մի ջեւ լար վա ծութ յան լից քա թա փու մը  Ջոն  Քե նե-
դիի հա մար ու նե ցավ կյան քի, իսկ  Նի կի տա Խ րուշ չո վի հա մար` պաշ տո նի գին. 
1963թ. նո յեմ բե րի 22-ին սպան վեց  Քե նե դին, իսկ 1964թ. Խ րուշ չո վը կու սակ-
ցութ յան բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան դա վադ րութ յան արդ յուն քում հե ռաց-
վեց կու սակ ցութ յան եւ երկ րի ղե կա վա րու մից:  Կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան 
ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշ տո նը ստանձ նեց  Լեո նիդ Բ րեժ նե ւը, իսկ կա ռա վա-
րութ յու նը գլխա վո րեց Ա լեք սեյ  Կո սի գի նը:

1979թ. դեկ տեմ բե րի 12-ին ՆԱՏՕ-ի խոր հուր դը ո րո շում ըն դու նեց 1983թ. 
Եվ րո պա յում թվով 572 « Փեր շինգ-2» հրթիռ նե րի եւ մի քա նի հար յուր « Տո մա-
հավկ» թե ւա վոր հրթիռ նե րի տե ղա կայ ման մա սին: « Փեր շինգ-2» հրթիռ նե րի` 
մին չեւ նպա տա կա կե տին հաս նե լու թռիչ քի կար ճա տե ւութ յու նը (6-8 րո պե) եւ 
« Տո մա հավկ» թե ւա վոր հրթիռ նե րի ե զա կի մար տա կան ո րակ ներն ԱՄՆ-ին հնա-
րա վո րութ յուն էին ըն ձե ռում ա ռա ջին գոր ծուն հար վա ծը հասց նել խորհր դա յին 
միջ մայր ցա մա քա յին բա լիս տիկ հրթիռ նե րի հրա մա նա տա րա կան կե տե րին եւ 
ար ձակ ման կա յան նե րին:  Հարկ է նշել, որ տե ղա կայ վող մի ջու կա յին հրթիռ նե րը 
չէին հաշ վառ վում այն ժա մա նակ գո յութ յուն ու նե ցող ռազ մա վա րա կան զեն քե-
րի սահ մա նա փակ ման մա սին խորհր դա-ա մե րիկ յան հա մա ձայ նագ րե րում:  Նույն 
օ րը ԽՄԿԿ ԿԿ  Քաղբ յու րոն ո րո շում ըն դու նեց խորհր դա յին զոր քերն Աֆ ղանս-
տան մտցնե լու մա սին:  Կու սակ ցա կան օ լի գար խիա յի վեր նա խա վը մտավ « Մեծ 
խա ղի» մեջ, ո րի ա վար տը նրան ցից ոչ մե կին վի ճակ ված չէր տես նել:

Աղ յու սակ 4: ԽՄԿԿ կու սակ ցա կան օ լի գար խիա յի վեր նա խա վի` կյան քից հե-
ռա նա լու տա րի նե րը

 

 Գոր ծիչ  Պաշ տոն  Պաշ տո նա վար ման ժա-
մա նա կաշր ջան

 Մահ վան թվա-
կա նը

 Լեո նիդ Բ րեժ նեւ ԽՄԿԿ ա ռա ջին, այ-
նու հե տեւ` գլխա վոր 
քար տու ղար

ԽՍՀՄ  Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա-
հութ յան նա խա գահ

14 հոկ տեմ բե րի 1964թ.–
10 նո յեմ բե րի 1982թ.

16 հու նի սի 1977թ.–10 
նո յեմ բե րի 1982թ. 

10 նո յեմ բե րի 
1982թ.

Ա լեք սեյ  Կո սի գին ԽՍՀՄ  Նա խա րար-
նե րի խորհր դի նա-
խա գահ 

15 հոկ տեմ բե րի 1964թ.–
23 հոկ տեմ բե րի 1980թ. 

18 դեկ տեմ բե րի 
1980 թ. 

Դ միտ րի Ուս տի նով ԽՍՀՄ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րար

29 ապ րի լի 1976թ.–20 
դեկ տեմ բե րի 1984թ.

20 դեկ տեմ բե րի 
1984թ.



58

ԱՆԴ ՐԻԱՍ  ՂՈՒ ԿԱՍ ՅԱՆ

 Յու րի Անդ րո պով ԽՍՀՄ ՊԱԿ նա խա-
գահ

ԽՄԿԿ գլխա վոր 
քար տու ղար 

ԽՍՀՄ  Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա-
հութ յան նա խա գահ

18 մա յի սի 1967թ.–
26 մա յի սի 1982թ.

12 նո յեմ բե րի 1982թ.–
9 փետր վա րի 1984թ.

16 հու նի սի 1983թ.–
9 փետր վա րի 1984թ. 

9 փետր վա րի 
1984թ.

Անդ րեյ Գ րո մի կո ԽՍՀՄ ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար

ԽՍՀՄ  Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա-
հութ յան նա խա գահ

15 փետր վա րի 1957թ.–
2 հու նի սի 1985թ. 

2 հու լի սի 1985թ.–
1 հոկ տեմ բե րի 1988թ.

2 հու լի սի 1989թ.

 Նի կո լայ Շ չե լո կով  Ներ քին գոր ծե րի նա-
խա րար

17 սեպ տեմ բե րի 1966թ.– 
17 դեկ տեմ բե րի 1982թ.

13 դեկ տեմ բե րի 
1984թ. 

 Մի խա յիլ  Սուս լով ԽՄԿԿ ԿԿ քար տու-
ղար

24 մա յի սի 1947թ.–
25 հուն վա րի 1982թ.

25 հուն վա րի 
1982թ.

ԽՄԿԿ ԿԿ գլխա վոր քար տու ղա րի պաշ տո նում  Մի խա յիլ  Գոր բա չո վի ա ռաջ-
քա շու մը սկսվել էր 80-ա կան թթ. սկզբից:  Գոր բա չո վը գլխա վո րում էր ԽՍՀՄ 
 Գե րա գույն խորհր դի  Միութ յան խորհր դի օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րի հանձ նա ժո ղո վը: 80-ա կան թթ. կե սե րին  Գոր բա չովն ար դեն նե րառ ված էր 
ԽՍՀՄ աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի մա սին տե ղե կաց ված մարդ կանց 
շրջա նա կի մեջ: ԽՄԿԿ բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յու նը հա մա րեց, որ Մ. Գոր-
բա չո վը մյուս նե րից ա վե լի շատ է հա մա պա տաս խա նում ԱՄՆ-ի եւ եվ րո պա կան 
երկր նե րի հետ բա նակ ցո ղի դե րին: 1984թ.  Մեծ Բ րի տա նիա  Գոր բա չո վի այ ցը 
մեծ դեր խա ղաց ԽՄԿԿ ԿԿ գլխա վոր քար տու ղա րի պաշ տո նում նրան նշա նա-
կե լու (1985թ. մար տի 11) ա ռու մով: Այդ պաշ տո նի հա մար  Գոր բա չո վի թեկ նա-
ծութ յունն ա ռա ջար կեց ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Անդ րեյ Գ րո մի կոն: 
ԱՄՆ-ի հետ երկ րորդ բա նակ ցող նշա նակ վեց Վ րաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի 
ա ռա ջին քար տու ղար Է դո ւարդ  Շե ւարդ նա ձեն: 1985թ. հու լի սի 2-ին նա դար ձավ 
ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար` փո խա րի նե լով Անդ րեյ Գ րո մի կո յին, ո րը 
զբա ղեց րեց պե տութ յան ղե կա վա րի` ԽՍՀՄ  Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հութ-
յան նա խա գա հի պաշ տո նը: ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի պաշ տո նում 
Վ րաս տա նի կոմ կու սի ղե կա վա րի նշա նա կու մը, ով բա ցար ձա կա պես չու ներ դի-
վա նա գի տա կան աշ խա տան քի փորձ, ակն հայ տո րեն պա տա հա կան չէր: Է դո ւարդ 
 Շե ւարդ նա ձեին փաս տա ցիո րեն ներգ րա վե լով նա խա տես վող աշ խար հա քա ղա-
քա կան փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ծրագ րում, հնա րա վոր է, այդ պի սով 
ԽՍՀՄ բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յու նը նրան նա խա պատ րաս տում էր ա պա գա 
ան կախ Վ րաս տա նի ղե կա վա րի դե րին:

 Մա թիաս  Ռուս տի թռիչ քը  Հել սին կիից  Մոսկ վա եւ վայ րէջ քը  Կար միր հրա պա-
րա կում ակ նա ռու կեր պով ցու ցադ րե ցին, թե ինչ պես մինչ ձայ նա յին ցած րաթ ռիչք 
« Տո մա հավկ» տի պի թե ւա վոր հրթիռ նե րը կա րող են հաղ թա հա րել ԽՍՀՄ հա-
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կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան հա մա կար գը: 1984թ. պաշտ պա նութ յան նա խա րա-
րի պաշ տո նը զբա ղեց նող մար շալ  Սեր գեյ  Սո կո լո վը ստիպ ված էր պաշ տո նա թող 
լի նել: Այդ պաշ տո նում նրան փո խա րի նեց գե նե րալ Դ միտ րի  Յա զո վը: Այդ պա-
հից  Գոր բա չո վը ստա ցավ ներ քա ղա քա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա զա տութ յուն` 
ԱՄՆ-ի հետ հա մա ձայ նեց ված փա թե թա յին ո րո շում ի րա կա նաց նե լու հա մար:

 Պե տա կան իշ խա նութ յան բա րե փոխ ման մեկ նար կը տրվեց 1988թ. դեկ տեմ-
բե րի 1-ին  Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յամբ, հա մա ձայն ո րի` ԽՍՀՄ-ում պե-
տա կան իշ խա նութ յան բարձ րա գույն մար մի նը  Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր-
նե րի հա մա գու մարն էր:  Հա մա գու մա րի պատ գա մա վոր ներն ընտր վե ցին 1989թ. 
գար նա նը, իսկ 1990թ. մար տին հա մա գու մարն ըն դու նեց ո րո շում ԽՍՀՄ սահ մա-
նադ րութ յան մեջ մի ամ բողջ շարք փո փո խութ յուն ներ մտցնե լու մա սին:  Ներդր-
վեց բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գը եւ ձե ւա վոր վե ցին ԽՍՀՄ նա խա գա հի եւ 
փոխ նա խա գա հի պաշ տոն նե րը:  Նա խա գա հը պետք է ընտր վեր հա մընդ հա նուր 
ուղ ղա կի քվեար կութ յամբ:  Հա մա գու մա րը բա ցա ռութ յան կար գով 1990թ. մար-
տի 15-ին ԽՍՀՄ ա ռա ջին նա խա գահ ընտ րեց  Մի խա յիլ  Գոր բա չո վին:  Փոխ նա-
խա գահ դար ձավ  Գե նա դի  Յա նաե ւը: 1991թ. մար տի 23-ին, հա մա ձայն նո րաց-
ված  Սահ մա նադ րութ յան,  Գոր բա չո վը ձե ւա վո րեց կո լե գիալ կա ռա վար ման նոր 
մար մին` նա խա գա հա կան խոր հուրդ, ո րին մաս կազ մե ցին 18 հո գի: Ի լրում 
պե տութ յան ա ռա ջին դեմ քե րի եւ ԽՄԿԿ ԿԿ  Քաղբ յու րո յի ա ռանց քա յին ան դամ-
նե րի` խորհր դի կազ մում ընդգրկ վե ցին նաեւ գիտ նա կան ներ, մշա կույ թի ու հա-
սա րա կա կան գոր ծիչ ներ: Այդ պա հից ի վեր ԽՄԿԿ-ը գործ նա կա նում կորց րեց 
իշ խա նութ յան կենտ րո նի դե րը: Այս պի սով` ա պա հո վե լով պե տութ յան ղե կա վա րի 
պաշ տո նում իր ընտ րութ յան ա ռե րե ւույթ լե գի տի մութ յու նը`  Գոր բա չո վը  Սահ մա-
նադ րութ յան մեջ ոչ միայն ամ րապն դեց իր լայն իշ խա նա կան լիա զո րութ յուն նե րը, 
այ լեւ ձեռք բե րեց քա ղա քա կան կա պի տալ` ԽՄԿԿ ԿԿ-ում զտում եր ի րա կա նաց-
նե լու հա մար:  Կու սակ ցա կան օ լի գար խիա յի ժա մա նա կը մո տե ցավ իր վերջ նա կե-
տին: 1990թ. հու լի սի 14-ին  Գոր բա չո վը գործ նա կա նում լիո վին նո րաց րեց ԽՄԿԿ 
 Կենտ րո նա կան կո մի տեի եւ  Քաղբ յու րո յի կազ մե րը` դրա նով իսկ երկ րի բարձ-
րա գույն ղե կա վա րութ յա նը հե ռաց նե լով կու սակ ցա կան ղե կա վար պաշ տոն նե-
րից:  Կու սակ ցութ յան կա ռա վա րում ամ բող ջո վին ան ցավ  Գոր բա չո վի միանձն յա 
վե րահս կո ղութ յան տակ: Օ լի գար խիա յի դուրսմ ղու մը կու սակ ցութ յան ղե կա վա-
րու մից եւ պե տա կան ու կու սակ ցա կան բարձ րա գույն իշ խա նութ յան կենտ րո նա-
ցու մը մեկ մար դու ձեռ քում հնա րա վոր դար ձավ ե րեք հիմ ա կան գոր ծոն նե րի 
զու գակց ման արդ յուն քում.

Ա ռա ջին` 60-ա կան թթ. կազ մա վոր ված կու սակ ցա կան օ լի գար խիան իր ամ-
բողջ կազ մով հե ռա ցել էր կյան քից` իր հա ջորդ նե րին թող նե լով աշ խար հա քա ղա-
քա կան խնդի րը;

Երկ րորդ` ԱՄՆ-ի հետ գլխա վոր բա նակ ցո ղի դե րը  Մի խա յիլ  Գոր բա չո վին ա ռաջ-
նոր դի կար գա վի ճակ էր ե րաշ խա վո րում նոր կու սակ ցա կան օ լի գար խիա յում;

Եր րորդ` աշ խար հա քա ղա քա կան անհ րա ժեշ տութ յու նից թե լադր ված ԽՍՀՄ-
ից վեց միու թե նա կան հան րա պե տութ յուն նե րի ան ջատ ման ո րո շու մը ի րա կա նում 
պա հան ջում էր վե րաց նել մե նաշ նոր հա յին քա ղա քա կան ղե կա վա րու մը կո մու-
նիս տա կան կու սակ ցութ յան կող մից եւ գոր ծու նեութ յան դաշտ բա ցել այլ քա ղա-
քա կան ու ժե րի հա մար:
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1990թ. դեկ տեմ բե րի 26-ին  Գոր բա չո վը հա սավ ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ-
գա մա վոր նե րի չոր րորդ հա մա գու մա րի կող մից սահ մա նադ րա կան ուղ ղում ե րի 
նոր փա թեթ նե րի հաս տատ մա նը:  Նա խա գա հա կան խորհր դի փո խա րեն ստեղծ-
վեց ԽՍՀՄ անվ տան գութ յան խոր հուր դը, ո րում 1991թ. մար տի 13-ին ընդգրկ վե-
ցին 8 ան դամ:

Աղ յու սակ 5: ԽՍՀՄ անվ տան գութ յան խորհր դի կազ մը

ԽՍՀՄ անվ տան գութ յան խորհր դի ան դամ  Պաշ տոն

 Գե նա դի  Յա նաեւ  Փոխ նա խա գահ

 Վա լեն տին  Պավ լով  Վար չա պետ

Վ լա դի միր Կր յուչ կով ԽՍՀՄ ՊԱԿ նա խա գահ

Դ միտ րի  Յա զով ԽՍՀՄ պաշտ պա նութ յան նա խա րար

 Բո րիս  Պու գո ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի նա խա րար

Ա լեք սանդր  Բեսս մերտ նիխ ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար

Եվ գե նի Պ րի մա կով ԽՍՀՄ  Գե րա գույն խորհր դի  Միութ յուն նե րի 
խորհր դի նախ կին նա խա գահ

 Վա դիմ  Բա կա տին ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի նախ կին նա խա րար

 Կու սակ ցա կան օ լի գար խիա յի կող մից 35-ամ յա կա ռա վա րու մից հե տո պե տա-
կան իշ խա նութ յան լիա կա տար վե րահս կո ղութ յու նը ԽՍՀՄ-ում ան ցավ ե ռա պե-
տութ յա նը`  Գոր բա չով, Կր յուչ կով եւ  Յա զով: Այս ի րա վի ճա կին ա ռա ջինն ար ձա-
գան քեց Է դո ւարդ  Շե ւարդ նա ձեն, ով 1990թ. դեկ տեմ բե րի 20-ին ժո ղովր դա կան 
պատ գա մա վոր նե րի հա մա գու մա րի ամ բիո նից հայ տա րա րեց ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րի պաշ տո նից իր հրա ժա րա կա նի մա սին:  Շե ւարդ նա ձեն նման ի րա վի-
ճա կը գնա հա տեց որ պես երկ րում մե նիշ խա նութ յան հաս տատ ման նա խան շան 
եւ ակ նար կեց, որ  Գոր բա չո վը  Շե ւարդ նա ձեին մի տում ա վոր է թո ղել քննա դա-
տութ յան կրա կի տակ` 1990թ. կա տա րած ար տա քին քա ղա քա կան քայ լե րի հա-
մար:

( Շա րու նա կե լի)
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АНДРИАС ГУКАСЯН
Кризис великой державы: причины и следствия

Статья обобщает исследование взаимосвязи внешнеполитических шагов 
СССР, а в дальнейшем, России, в сфере ядерного разоружения с внутрипо-
литическими событиями в этих странах. Сопоставление заключённых прави-
тельствами международных договоров, хода их ратификации с изменениями в 
составе правящей олигархии демонстрирует закономерности развития полити-
ческих процессов. Исследование позволяет выявить причины и следствия кри-
зиса великой державы и создаёт фундамент для прогнозирования основных 
направлений дальнейшего развития событий.

ANDRIAS GHOUKASYAN
The Crisis of the Great State: Causes and Effects

The article reviews the correlation between the international steps taken by the 
USSR (subsequently by Russia) in regard to nuclear disarmament, and the domestic 
political advancements in these countries. The synthesis of the international agree-
ments signed by the governments—along with the ratification process—and the shifts 
in the structure of the ruling oligarchy demonstrates that the evolvement of political 
processes conform to natural laws. The research provides an opportunity to reveal 
the causes and effects of the great state’s crisis, and to lay down a foundation for 
forecasting the main paths of developments.
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ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը եւ հա յաս տան յան ընտ րութ յուն նե րը

ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 
փոր ձա գետ:  Միա ժա մա նակ դա սա վան դում է քա ղա քա կան գի տութ յուն ներ, մա մու լում 
հան դես է գա լիս փոր ձա գի տա կան-վեր լու ծա կան հոդ ված նե րով: Ու նի քա ղա քա գի-
տութ յան մա գիստ րո սի աս տի ճան:

1.  Նե րա ծութ յուն

Ընտ րութ յուն նե րի դի տար կու մը վա ղուց ար դեն դար ձել է քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րի կա րե ւո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ նե րից մե կը:  Շատ հա ճախ ինչ պես 
իշ խա նա կան, այն պես էլ ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րը` իբ րեւ ի րենց այս 
կամ այն գոր ծո ղութ յան հիմ ա վո րում, վկա յա բե րում են դի տոր դա կան ա ռա քե-
լութ յուն ի րա կա նաց նող տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի գնա հա տա կան նե րը: 
 Փաս տա ցի` դի տորդ նե րի (եւ հատ կա պես` մի ջազ գա յին), զե կույց նե րը դառ նում են 
ինք նիշ խան պե տութ յուն նե րի ներ քին քա ղա քա կա նութ յան վրա մեծ ազ դե ցութ-
յուն ու նե ցող գոր ծոն: ԵԱՀԿ տա րած քում ընտ րութ յուն նե րի դի տար կում ի րա կա-
նաց նող ա մե նա խո շոր ու հե ղի նա կա վոր կա ռույ ցը ԵԱՀԿ  Ժո ղովր դա վա րա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի եւ մար դու ի րա վունք նե րի գրա սեն յակն է (ԺՀՄԻԳ): 1990 
թվա կա նին ստեղծ ված այս կազ մա կեր պութ յու նը` սկսած 1996-ից, դի տար կել է 
 Հա յաս տա նի բո լոր հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րը1: 

 Պետք է նշել, որ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը  Հա յաս տա նում ի րա կա նաց րել է թե´ կար ճա-
ժամ կետ, թե´ եր կա րա ժամ կետ դի տար կում եր, եւ կազ մա կեր պութ յան ամ փո փիչ 
զե կույց ներն ու դրան ցում առ կա գնա հա տա կան նե րը նե րա ռում են ընտ րութ յուն-
նե րի ողջ գոր ծըն թա ցը:  Դի տոր դա կան տար բեր ա ռա քե լութ յուն նե րի կազ մում 
ե ղել են մի քա նի տասն յա կից մին չեւ մի քա նի հար յուր դի տորդ:  Կազ մա կեր պութ-
յունն իր դի տար կում ե րը եւ գնա հա տա կան նե րը կա տա րում է` հիմ վե լով գլխա-
վո րա պես ընտ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ  Կո պեն հա գեն յան փաս տաթղ թում ամ-
րագր ված սկզբունք նե րի վրա2: 

 Սա կայն այ սօր էլ հա սա րա կութ յու նը բա վա րար տե ղե կաց վա ծութ յուն չու նի 
կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան եւ նրա կա տա րած դի տար կում ե րի բո-
վան դա կութ յան մա սին:  Շա տե րի հա մար հաս կա նա լի չէ, թե ինչն է ըն կած դի-
տոր դա կան ա ռա քե լութ յան կող մից հա յաս տան յան տար բեր ընտ րութ յուն նե րին 
տրված գնա հա տա կան նե րի հիմ քում: 

1 Հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի զեկույցները տեղադրված են 
ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում` հետեւյալ հասցեյով. http://www.osce.org/odihr/elections/armenia
2 Document of the Copenhagen meeting of the conference on the human dimension of the CSCE: 
http://www.osce.org/odihr/elections/14304
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ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը եւ հա յաս տան յան ընտ րութ յուն նե րը

 Սույն հոդ վա ծը խնդրի մեջ ո րո շա կի հստա կութ յուն մտցնե լու փորձ է` ԵԱՀԿ 
ԺՀՄԻԳ-ի հա մա պա տաս խան ամ փո փիչ զե կույց նե րի հա մե մա տա կան վեր լու-
ծութ յան մի ջո ցով:  Մաս նա վո րա պես ներ կա յաց վում է ՀՀ ընտ րութ յուն նե րին 
տրված ընդ հա նուր գնա հա տա կան նե րի շար ժըն թա ցը, վեր հան վում են այն հիմ-
նա կան խնդիր նե րը, ո րոնք, դի տորդ նե րի կար ծի քով, հիմք են ծա ռա յել ի րենց 
ընդ հան րա կան գնա հա տա կան նե րի հա մար, ու սում ա սիր վում է գնա հա տան քի 
տրա մա բա նութ յու նը:

Ամ փո փիչ զե կույց նե րը հե տա զո տութ յան եւ հա մե մա տութ յան են են թարկ վել 
ըստ նրանց հե տեւ յալ մա սե րի` ընդ հա նուր գնա հա տա կան ներ, ԶԼՄ-նե րով քա-
րոզ չութ յան լու սա բա նում, քվեար կութ յան գոր ծըն թաց եւ ձայ նե րի հաշ վարկ: Այդ 
դրվագ նե րի ընտ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է դի տարկ ման արդ յունք նե րի ընդ-
հա նուր պատ կե րը ստա նա լու հա մար նրանց ա ռանձ նա հա տուկ կա րե ւոր դե րով:

2.  Հա յաս տան յան վեր ջին յոթ հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րը ԵԱՀԿ 
ԺՀՄԻԳ-ի ամ փո փիչ զե կույց նե րի լույ սի ներ քո

1996թվականինախագահականընտրություններ3

Ընդ հա նուր գնա հա տա կան ներ

 Թե ընդ հա նուր առ մամբ ինչ պի սին են ե ղել ընտ րութ յուն նե րը` ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը 
ու ղիղ պա տաս խան չի տվել:  Կազ մա կեր պութ յու նը նշել է, որ նա խորդ ընտ րութ-
յուն նե րի հա մե մատ բա րե լավ վել են Ընտ րա կան օ րենս գիր քը եւ ընտ րա կան վար-
չա րա րութ յու նը, սա կայն ընտ րա կան օ րենսդ րութ յան հա ճա խա կի խախ տում ե-
րը ստվե րել են բա րե լա վում ե րը:  

 Զե կույ ցում ուղ ղա կի չի նշվում, թե կոնկ րետ ինչ բնույ թի խախ տում երն են 
ա ռա վե լա պես ստվե րել բա րե լա վում ե րը: Չ նա յած ա ռան ձին գնա հա տա կան նե-
րի շեշ տադ րում նե րից պարզ է դառ նում, որ խախ տում ե րը ե ղել են ձայ նե րի հաշ-
վարկ ման փու լում: 

Ար ձա նագ րած հիմ ա կան գնա հա տա կան նե րը` ըստ ընտ րութ յուն նե րի հա-
տուկ ա ռանձ նաց ված ե րեք բաղ կա ցու ցիչ նե րի

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յու նը ԶԼՄ-նե րում 

 Դի տորդ նե րը նշել են, որ ԶԼՄ-նե րում թեկ նա ծու նե րի հա մար ստեղծ ված չեն 
ե ղել հա վա սար պայ ման ներ. թեկ նա ծու, գոր ծող նա խա գահ  Լե ւոն  Տեր- Պետ-
րոս յա նը ողջ ընտ րաշր ջա նի ժա մա նակ ա ռա վե լութ յուն է ու նե ցել մրցա կից նե րի 
նկատ մամբ: Այս պես`  Տեր- Պետ րոս յա նը  Պե տա կան ա ռա ջին հե ռուս տաա լի քով ու-
նե ցել է 1050 րո պե խմբագ րա կան ծած կույթ`  Վազ գեն  Մա նուկ յա նի ստա ցած 65 
րո պեի դի մաց:

3 Այս ենթաբաժնում ներկայացված վերլուծությունները հիմված են 1996թ. նախագահական 
ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի Եզրափակիչ զեկույցի վրա: (Armenian Presidential 
Elections, September 24, 1996, Final Report, http://www.osce.org/odihr/elections/armenia/14149)
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

Ք վեար կութ յան գոր ծըն թաց

Նշ ված է, որ դի տորդ նե րի այ ցե լած ընտ րա տե ղա մա սե րի միայն 53%-ում է 
քվեար կութ յու նը ե ղել «ճշգրիտ» եւ օ րեն քին հա մա պա տաս խան: Ար ձա նագր վել 
է, որ ընտ րա տե ղա մա սե րի միայն 3,5%-ում է քվեար կութ յու նը «շատ վատ» ե ղել:

Խմ բա կա յին քվեար կութ յուն ներ են նկատ վել յու րա քանչ յուր 5 տե ղա մա սե րից 
մե կում (23%):

ԺՀՄԻԳ-ն  ու շադ րութ յուն է դարձ նում այն հան գա ման քին, որ տե ղա մա սե րի 
40%-ում, որ տեղ քվեար կել են զին վո րա կան նե րը, քվեար կութ յու նը ե ղել է բաց 
կամ ուղ ղորդ ված:  Հա տուկ նշվում է, որ դի տորդ ներն ան հանգս տա ցած են ե ղել 
ընտ րա տե ղա մա սե րում կողմ նա կի ան ձանց ներ կա յութ յան հա ճա խա կիութ յամբ: 

 Ձայ նե րի հաշ վարկ 

Նշ վում է, որ ձայ նե րի հաշ վար կը շատ ա վե լի վատ էր կազ մա կերպ ված, քան 
քվեար կութ յու նը:  Ձայ նե րի հաշ վար կը դի տարկ վել է 37 ընտ րա տե ղա մա սե րում, 
ո րոն ցից 13-ում այն գնա հատ վել է «վատ» կամ «շատ վատ»:  Բա ցա սա կան գնա-
հա տա կան նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րի թվում մատ նանշ վում են վստահ ված 
ան ձանց աշ խա տան քի խո չըն դո տու մը, տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղով նե րի կող մից ամ փո փիչ ար ձա նագ րութ յան չտրա մադ րու մը,  Ներ քին գոր ծե-
րի նա խա րա րութ յան պաշ տոն յա նե րի ներ կա յութ յու նը ընտ րա տե ղա մա սե րում եւ 
նրանց կող մից հաշ վար կի դի տարկ ման չթույ լատ րու մը, քվեա թեր թիկ նե րի լցո-
նում նե րը:  Դի տորդ նե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն են դարձ րել Ե րե ւա նում գտնվող 
6/12 ընտ րա տե ղա մա սում ձայ նե րի հաշ վար կին, ո րի ժա մա նակ, ըստ նրանց, 
տե ղի է ու նե ցել թե րեւս ա մե նա լուրջ խախ տու մը. ձայ նե րի հաշ վար կի ա վար տին 
վե րոնշ յալ ընտ րա տե ղա մաս են ներ խու ժել մի խումբ ան ձինք եւ ան հայտ ուղ-
ղութ յամբ տա րել քվեա տուփն ու քվեա թեր թիկ նե րը: ԺՀՄԻԳ դի տորդ նե րի վկա-
յութ յամբ` ոչ ոք այդ ա րար քի հա մար չի ձեր բա կալ վել: 

1998 թվա կա նի նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներ4

Ընդ հա նուր գնա հա տա կան ներ

Ի տար բե րութ յուն նա խորդ` 1996թ. հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րի վե րա-
բեր յալ տրված գնա հա տա կան նե րի, ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ն  այս ան գամ ու ղիղ տեքս-
տով ար ձա նագ րում է, որ ընտ րութ յուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նել ԵԱՀԿ չա-
փա նիշ նե րին:  Կա րե լի է մտա ծել, որ նա խոր դի հա մե մատ այս ընտ րութ յուն ներն 
ա վե լի վատ գնա հա տա կա նի են ար ժա նա ցել:  Սա կայն ընդ հա կա ռա կը` դի տորդ-

4 Այս ենթաբաժնում ներկայացված վերլուծությունները հիմված են 1996թ. նախագահական 
ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի Եզրափակիչ զեկույցի վրա: (Republic of Armenia, 
Presidential election, march 16 and 30,1998, Final report,  http://www.osce.org/odihr/elections/arme-
nia/14192)
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ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը եւ հա յաս տան յան ընտ րութ յուն նե րը

նե րը հա մա րում են, որ այս ընտ րութ յուն նե րում ո րոշ ա ռում ե րով ա ռա ջըն թաց 
էր նկատ վում 1996թ. ընտ րութ յուն նե րի հա մե մատ: Այ դու հան դերձ` 1996-ի ընտ-
րութ յուն ներն, ըստ նրանց, ճիշտ չա փա նիշ չէին ԵԱՀԿ հանձ նա ռութ յուն նե րի հա-
մա պա տաս խան ընտ րա կան գոր ծըն թա ցը գնա հա տե լու հա մար: Ս տաց վում է, 
որ դի տորդ ներն ըն դա մե նը ա վե լի խիստ մո տե ցում են ցու ցա բե րել այս ընտ րութ-
յուն նե րի նկատ մամբ, երբ ուղ ղա կի նշել են ԵԱՀԿ չա փա նիշ նե րին նրանց ան հա-
մա պա տաս խա նութ յան մա սին: 

Ար ձա նագ րած հիմ ա կան գնա հա տա կան նե րը` ըստ ընտ րութ յուն նե րի հա
տուկ ա ռանձ նաց ված ե րեք բաղ կա ցու ցիչ նե րի

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յու նը ԶԼՄ-նե րում 

Նշ վում է, որ ԶԼՄ-նե րում թեկ նա ծու նե րի լու սա բա նու մը, նա խորդ ընտ րութ-
յուն նե րի հա մե մատ, զգա լիո րեն բա րե լավ վել է, եւ բո լոր թեկ նա ծու նե րը հնա րա-
վո րութ յուն են ու նե ցել ներ կա յա նա լու ի րենց ընտ րող նե րի առ ջեւ:  Սա կայն, ըստ 
դի տորդ նե րի, թեկ նա ծու նե րին լու սա բա նե լիս խտրա կան վե րա բեր մունք է դրսե-
ւոր վել, նրանց նկատ մամբ հա վա սա րակշռ ված մո տե ցում չի ցու ցա բեր վել: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով, ըստ դի տորդ նե րի, ԶԼՄ-նե րում թեկ նա ծու նե րի լու սա բա նու մը 
չի հա մա պա տաս խա նել  Կո պեն հա գեն յան փաս տաթղ թի 7.8 պա րագ րա ֆին: 

Ք վեար կութ յան գոր ծըն թաց

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան այ ցե լած ընտ րա տե ղա մա սե րի 16%-ում` ա ռա-
ջին փու լում եւ 13%-ում` երկ րորդ փու լում, քվեար կութ յու նը գնա հատ վել է որ պես 
«վատ» կամ «շատ վատ»:

 Հա ճա խա կի եւ հիմ ա կան խախ տում ե րի թվում են` ընտ րող նե րին վա խեց նե-
լը, լցո նում ե րը, ընտ րա տե ղա մա սե րում կողմ ա կի ան ձանց ներ կա յութ յու նը:

 Ձայ նե րի հաշ վարկ 

Ընտ րութ յուն նե րի ա ռա ջին փու լում ԵԱՀԿ դի տորդ նե րը ձայ նե րի հաշ վար կը 
դի տար կել են 63 ընտ րա տե ղա մա սե րում, իսկ երկ րորդ փու լում` 62: Ա ռա ջին փու-
լում ընտ րա տե ղա մա սե րի 16-ում ձայ նե րի հաշ վար կը գնա հատ վել է «վատ» կամ 
«շատ վատ», իսկ երկ րորդ փու լում ձայ նե րի հաշ վար կը նույն պի սի գնա հա տա կա-
նի է ար ժա նա ցել 23 ընտ րա տե ղա մա սե րում: 

 Դի տորդ նե րը նշում են, որ ար ձա նագր վել են քվեա թեր թիկ նե րի, ե լունդ նե րի եւ 
ստո րագ րութ յուն նե րի ան հա մա պա տաս խա նութ յան բազ մա թիվ փաս տեր:
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

1999 թվա կա նի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներ5

 
Ընդ հա նուր գնա հա տա կան ներ

Նշ վում է, որ 1999-ի մա յի սի 30-ին կա յա ցած խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րը հիմ ա կա նում մեկ քայլ ա ռաջ էին ԵԱՀԿ չա փա նիշ նե րի հա մա պա տաս-
խա նութ յան ճա նա պար հին:  Միեւ նույն ժա մա նակ, ինչ պես փո խան ցում են մի ջազ-
գա յին դի տորդ նե րը, չնա յած ընտ րութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման եւ քա ղա քա կան 
մի ջա վայ րի բա րե լավ մա նը, մի շարք լուրջ խնդիր ներ մում են չլուծ ված: Այ սինքն` 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ դի տորդ նե րի հա մար այս ընտ րութ յուն նե րը, թեեւ դրա-
կա նո րեն տար բեր վում են նա խորդ նե րից, նույն պես չեն հա մա պա տաս խա նում 
մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին: Իսկ չլուծ ված խնդիր նե րի շար քում նրանք ա ռանձ-
նաց նում են ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի ձե ւա վոր ման կար գը, ցու ցակ նե րի 
անճշգր տութ յու նը, ընտ րա տե ղա մա սե րում կողմ ա կի ան ձանց ներ կա յութ յու նը, 
ձայ նե րի հաշ վար կի եւ արդ յունք նե րի ամ փոփ ման թա փան ցի կութ յան բա ցա կա-
յութ յու նը եւ այլն: 

Ար ձա նագ րած հիմ ա կան գնա հա տա կան նե րը` ըստ ընտ րութ յուն նե րի հա
տուկ ա ռանձ նաց ված ե րեք բաղ կա ցու ցիչ նե րի

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յու նը ԶԼՄ-նե րում 

 Հա ղորդ վում է, որ ԶԼՄ-ե րում քա րո զար շա վի լու սա բան ման ա ռու մով ոչ մի 
լուրջ խախ տում չի գրանց վել:  Դի տորդ նե րի գնա հատ մամբ`  Պե տա կան եւ այլ հե-
ռուս տա տե սութ յուն նե րով լու սա բա նու մը ե ղել է հա վա սա րակշռ ված եւ մեծ մա-
սամբ` չե զոք: 

Ք վեար կութ յան գոր ծըն թաց

 Մի ջազ գա յին դի տորդ նե րի այ ցե լած ընտ րա տե ղա մա սե րի 87%-ում քվեար-
կութ յու նը գնա հատ վել է որ պես «լավ» կամ «շատ լավ»: Իսկ նկատ ված խախ-
տում ե րը հիմ ա կա նում կապ ված են տե ղա մա սե րում կողմ ա կի ան ձանց ներ-
կա յութ յան, ճնշում ե րի, քա րոզ չութ յան ան հա մա չա փութ յան, ընտ րա ցու ցակ նե րի 
անճշ տութ յան, զին վո րա կան նե րի քվեար կութ յան եւ այլ խնդիր նե րի հետ: 

 Ձայ նե րի հաշ վարկ 

 Ձայ նե րի հաշ վար կը դի տարկ վել է 88 ընտ րա տե ղա մա սե րում: Նշ վում է, որ 
ընդ հա նուր առ մամբ ձայ նե րի հաշ վար կի գնա հա տա կանն ա վե լի բա ցա սա կան 
էր, քան` քվեար կութ յան գոր ծըն թա ցի նը:  Դի տարկ ված ընտ րա տե ղա մա սե րի 
22%-ում հաշ վար կը գնա հատ վել է որ պես «վատ» կամ «շատ վատ»:  Մի ջազ-

5 Այս ենթաբաժնում ներկայացված վերլուծությունները հիմված են 1999թ. խորհրդարանական 
ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի Եզրափակիչ զեկույցի վրա: (Republic of Armenia, 
Parliamentary election, 30 may 1999, Final report, http://www.osce.org/odihr/elections/armenia/14203)
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ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը եւ հա յաս տան յան ընտ րութ յուն նե րը

գա յին դի տորդ նե րի ար ձա նագր մամբ` շա րու նա կում են հիմ ա կան խնդիր մալ 
ընտ րա տե ղա մա սում կողմ ա կից ան ձանց ներ կա յութ յու նը, ինչ պե սեւ այն, որ 
քվեա տու փե րը բա ցե լուց ա ռաջ տե ղա մա սա յին հանձ նա ժո ղովն ե րը չեն հաշ վում 
գրանց ված ընտ րող նե րի թի վը:

2003 թվա կա նի նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներ6

Ընդ հա նուր գնա հա տա կան ներ

Ըստ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի, 2003թ. փետր վա րի 19-ին եւ մար տի 5-ին կա յա ցած նա-
խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նել ժո ղովր դա վա րա կան 
ընտ րութ յուն նե րի հա մար սահ ման ված մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին: Նշ վում է, 
որ ամ բողջ գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ թեկ նա ծու նե րի հա մար չեն ա պա հով վել հա-
վա սար պայ ման ներ:  Լուրջ խախ տում եր են ե ղել քվեար կութ յան, ձայ նե րի հաշ-
վար կի, աղ յու սա կա վոր ման ժա մա նակ, հա մա տա րած ի րա կա նաց վել են քվեա-
թեր թիկ նե րի լցո նում եր:  Հա տուկ շեշտ վում է, որ նոր Ընտ րա կան օ րենս գիր քը 
հիմք էր տա լիս անց կաց նե լու մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան 
ընտ րութ յուն ներ, սա կայն անհ րա ժեշտ քա ղա քա կան կամք չցու ցա բեր վեց այն 
պատ շաճ կեր պով կի րա ռե լու հա մար: Նշ վում է նաեւ, որ ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղովն ե րի կազ մը քա ղա քա կա նա պես ան հա վա սա րակ շիռ էր, մա ցել են խնդիր-
ներ` կապ ված ընտ րա ցու ցակ նե րի հետ եւ, բա ցի դրա նից, ԿԸՀ-ն  չի հրա պա րա կել 
ա ռանձ նաց ված եւ ման րա մասն նախ նա կան արդ յունք նե րը:

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ վել այն հան գա ման քին, որ երկ րորդ փու լի 
ժա մա նակ վար չա կան կա լան քի են են թարկ վել ընդ դի մութ յան ա վե լի քան 200 
հա մա կիր ներ:

Ար ձա նագ րած հիմ ա կան գնա հա տա կան նե րը` ըստ ընտ րութ յուն նե րի հա
տուկ ա ռանձ նաց ված ե րեք բաղ կա ցու ցիչ նե րի

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յու նը ԶԼՄ-նե րում 

Նշ վում է, որ  Հան րա յին հե ռուս տա տե սութ յու նը եւ պե տութ յան կող մից ֆի նան-
սա վոր վող թեր թե րը թեկ նա ծու նե րի հա մար հա վա սար մուտք չեն ա պա հո վել եւ 
աշ խա տել են իշ խա նութ յուն նե րի օգ տին:  Նա խա գա հը  Պե տա կան հե ռուս տա-
տե սութ յան լրատ վա կան եւ վեր լու ծա կան հա ղոր դում նե րի ժա մա նակ ստա ցել է 
41% primetime ծած կույթ` ա ռա ջին փու լում, եւ 69%` երկ րոր դում: Ար ձա նագր ված 
է, որ իշ խա նութ յուն ներն ար ժա նա ցել են միայն դրա կան կամ չե զոք լու սա բան-
ման, իսկ ընդ դի մա դիր նե րը` հա վա սա րա չափ չե զոք եւ բա ցա սա կան:

 Հա տուկ նշվել է, որ «A1+» ան կախ հե ռուս տաըն կե րութ յու նը շա րու նա կել է 
ե թե րազրկ ված մալ:

6 Այս ենթաբաժնում ներկայացված վերլուծությունները հիմված են 2003թ.-ի նախագահական 
ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի եզրափակիչ զեկույցի վրա: (Republic of Armenia, 
Presidential election, 19 february and 5 march 2003, Final report, Warsaw 28 April 2003, http://www.
osce.org/odihr/elections/armenia/14054)
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Ք վեար կութ յան փուլ
                      
Ա ռա ջին փու լի ա ռու մով մի ջազ գա յին դի տորդ նե րը զե կու ցել են, որ քվեար-

կութ յան ժա մա նակ ընտ րա տե ղա մա սե րի 10%-ում, իսկ երկ րորդ փու լում` 13%-
ում տեղ են գտել լուրջ խախ տում եր` հիմ ա կա նում լցո նում ե րի տես քով: Այլ 
խախ տում ե րից նշվել են «կա րու սե լը», ձայ նե րի գնու մը, վստահ ված ան ձանց 
վա խեց նե լը, կողմ ա կի մարդ կանց ներ կա յութ յու նը ընտ րա տե ղա մա սե րի 23%-
ում` ա ռա ջին փու լում, եւ 24%-ում` երկ րոր դում: 

 Ձայ նե րի հաշ վարկ 

Ա ռա ջին փու լում ձայ նե րի հաշ վար կը բա ցա սա բար է գնա հատ վել դի տարկ-
ված ընտ րա տե ղա մա սե րի 20%-ում: 

Երկ րորդ փու լի ա ռու մով նշվում է, որ ձայ նե րի հաշ վար կը բա ցա սա կան գնա-
հա տա կա նի է ար ժա նա ցել բազ մա թիվ ընտ րա տե ղա մա սե րում:  Հիմ ա կան խախ-
տու մը քվեա թեր թիկ նե րի լցո նում երն են: Այլ լուրջ խախ տում ե րի շար քում հի-
շա տակ վում են ընդ դի մա դիր թեկ նա ծո ւի օգ տին քվեար կած քվեա թեր թիկ նե րի 
դի տա վոր յալ փչա ցու մը, վերջ նա կան արդ յուն քի կեղ ծու մը, ընտ րա տե ղա մա սում 
կողմ ա կի մարդ կանց ներ կա յութ յու նը: 

2003 թվա կա նի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներ7

Ընդ հա նուր գնա հա տա կան ներ

Ըստ մի ջազ գա յին դի տորդ նե րի` 2003թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը, 
նույն թվա կա նին տե ղի ու նե ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի հա մե մատ, 
ա ռա ջըն թաց են գրան ցել քա րո զար շա վի եւ ԶԼՄ-նե րի լու սա բան ման տե սա կե-
տից, սա կայն մի շարք` մաս նա վո րա պես ձայ նե րի հաշ վար կի ու աղ յու սա կա վոր-
ման ա ռում նե րով չեն հա մա պա տաս խա նել ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն նե-
րի մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին:  Փաս տա ցի` դի տորդ ներն այս տեղ ցան կա ցել են 
հա տուկ նշել, որ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի ցան կա ցած դրվա գում ա ռա ջըն թա ցը 
ող ջու նե լի է, սա կայն ո րե ւէ ա ռան ձին դրվա գի բա ցա սա կան գնա հա տա կա նը բա-
վա կան է, որ պես զի ընտ րութ յուն ներն ամ բող ջութ յամբ հա մար վեն մի ջազ գա յին 
չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նող: 

Ար ձա նագ րած հիմ ա կան գնա հա տա կան նե րը` ըստ ընտ րութ յուն նե րի հա
տուկ ա ռանձ նաց ված ե րեք բաղ կա ցու ցիչ նե րի

7 Այս ենթաբաժնում ներկայացված վերլուծությունները հիմված են 2003թ. խորհրդարանական 
ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի Եզրափակիչ զեկույցի վրա: (Republic of Armenia, 
Parliamentary election, 25 may 2003, Final report, Warsaw 31 July 2003, http://www.osce.org/odihr/
elections/armenia/42371)
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ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը եւ հա յաս տան յան ընտ րութ յուն նե րը

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յու նը ԶԼՄ-նե րում 

 Հա ղորդ վում է, որ, ի տար բե րութ յուն նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա-
մա նակ դրսե ւո րած վար քագ ծի, «Հ1»-ը կա տա րել է իր պար տա վո րութ յու նը` հա-
վա սար պայ ման նե րով ե թեր տրա մադ րե լով կու սակ ցութ յուն նե րին ու դա շինք-
նե րին:  Սա կայն նշվում է, որ ընտ րութ յուն նե րի օր վա մո տե նա լուն հա մըն թաց` 
իշ խող  Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան լու սա բա նու մը ե ղել է մե ծա մա սամբ 
դրա կան ե րանգ նե րով:  Մաս նա վոր հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րը, հա կա ռակ 
«Հ1»-ի, կողմ նա կա լութ յուն դրսե ւո րել` ի րենց prime-time-ի գե րիշ խող մա սը տրա-
մադ րե լով իշ խա նա կան կու սակ ցութ յուն նե րին եւ նրանց ներ կա յաց նե լով մե ծա-
մա սամբ դրա կան լույ սի ներ քո: 

Ք վեար կութ յան փուլ

 Դի տորդ նե րը նշում են, որ ի րենց այ ցե լած տե ղա մա սե րի 90%-ում քվեար կութ-
յու նը գնա հատ վել է դրա կան:  Խախ տում ե րից հի շա տակ վել են «կա րու սե լը», 
կրկնա կի քվեար կութ յու նը, քվեախ ցի կում մե կից ա վե լի մարդ կանց առ կա յութ յու-
նը, զին վո րա կան նե րի բաց քվեար կութ յու նը, ընտ րա տե ղա մա սե րում կողմ ա կի 
ան ձանց ներ կա յութ յու նը (10%): 

 Ձայ նե րի հաշ վարկ 

 Լուրջ խնդիր ներ են ԺՀՄԻԳ ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի հայտ բե րել ձայ նե րի հաշ-
վար կը դի տար կած ընտ րա տե ղա մա սե րի մեկ եր րոր դում: Ա ռա քե լութ յան փոր-
ձա գետ ներն ար ձա նագ րել են տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ե րի 
ան դամ ե րի կող մից օ րեն քի կան խամ տած ված խախտ ման 17 դեպք, այն է` ար-
ձա նագ րութ յուն նե րի կեղ ծում, հաշ վար կի ժա մա նակ թույլ տված ըն թա ցա կար-
գա յին խախ տում եր, քվեա թեր թիկ նե րի հափշ տա կում, լցո նում, չօգ տա գործ ված 
քվեա թեր թիկ նե րի փչա ցում եւ այլն: 

2007 թվա կա նի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներ8 

Ընդ հա նուր գնա հա տա կան ներ

 Մի ջազ գա յին դի տոր դա կան կազ մա կեր պութ յու նը հայ տա րա րել է, որ «Ազ-
գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե րը բա րե լավ վել են, եւ դրանց անց կա ցու մը մեծ 
մա սամբ հա մա պա տաս խա նել է ԵԱՀԿ-ի շրջա նակ նե րում ստանձ նած հանձ նա-
ռութ յուն նե րին ու ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն նե րի հա մար սահ ման ված 
մի ջազ գա յին այլ չա փա նիշ նե րին: Այ դու հան դերձ` ընտ րութ յուն նե րը ԵԱՀԿ շրջա-
նակ նե րում ստանձ նած հանձ նա ռութ յուն նե րին եւ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին 

8  Այս ենթաբաժնում ներկայացված վերլուծությունները հիմված են 2007թ. խորհրդարանական 
ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի Եզրափակիչ զեկույցի վրա: (Republic of Armenia, 
Parliamentary election, 12 may 2007, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, Warsaw
10 September 2007, http://www.osce.org/odihr/elections/armenia/26606
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հա մա պա տաս խան անց կաց նե լու`  հա յաս տան յան իշ խա նութ յուն նե րի հայ տա-
րա րած մտադ րութ յունն ի րա գործ վել է ոչ լիո վին»: Այս ընդ հա նուր գնա հա տա կա-
նից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել եր կու նա խա դա սութ յուն, ո րոնք բնու թագ րում են 
ընտ րութ յուն նե րը:  Մեկն ու նի ա վե լի շատ դրա կան, մյու սը` բա ցա սա կան ե րանգ: 
Ա ռա ջին նա խա դա սութ յան մեջ ա ռանց քա յին են «բա րե լավ վել են» եւ «մեծ մա-
սամբ հա մա պա տաս խա նել է» բա ռե րը, երկ րոր դում` «ի րա գործ վել է ոչ լիո վին» 
բա ռե րը: 

 Դի տորդ կազ մա կեր պութ յունն իր զե կույ ցի ա ռա ջա մա սում նաեւ նշում է, թե 
ո րոնք են ե ղել ընտ րութ յուն նե րի հետ կապ ված հիմ ա կան խնդիր նե րը: Դ րանք 
վե րա բե րում են «նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի կար գա վոր մա նը եւ ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն ե րի աշ խա տան քին`  հատ կա պես  քվեա թեր թիկ նե րի  հաշ վարկ-
ման ու 

աղ յու սա կա վոր ման ըն թաց քում»: Այ սինքն, ըստ եվ րո պա ցի դի տորդ նե րի, հիմ-
նախն դիր նե րը վե րա բե րում են ընտ րութ յուն նե րի գրե թե բո լոր փու լե րին, սա կայն` 
հատ կա պես նա խընտ րա կան եւ ան մի ջա պես քվեար կութ յան ա վար տին հա ջոր-
դող փու լին: Ուս տի կա րե լի է են թադ րել, որ «մեծ մա սամբ»-ը եւ «ոչ լիո վին»-ը 
ծա գել են հենց այս փու լե րում առ կա խնդիր նե րից:  

Ար ձա նագ րած հիմ ա կան գնա հա տա կան նե րը` ըստ ընտ րութ յուն նե րի հա
տուկ ա ռանձ նաց ված ե րեք բաղ կա ցու ցիչ նե րի

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յու նը ԶԼՄ-նե րում 

ԶԼՄ-նե րով քա րոզ չութ յան լու սա բան ման ա ռու մով նշվում է, որ  Հան րա յին 
հե ռուս տաըն կե րութ յու նը ձե ւա կան մո տե ցում է հան դես բե րել եւ քա րոզ չա կան 
բո լոր նյու թե րը ցու ցադ րել մեկ կտո րով, այլ ոչ թե prime time-ի ռե ժի մով:  Հե ռուս-
տաըն կե րութ յուն նե րի զգա լի մա սը լրատ վա կան թո ղար կում ե րում ա վե լի շատ 
լու սա բա նում էին կա ռա վա րութ յանն ու իշ խող կոա լի ցիա յին:  Վար չա պե տի եւ 
 Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան ա ռաջ նոր դի դե րե րը հստակ չէին սահ մա նա-
զատ վում: 

 Դի տորդ նե րը նշում են, որ տպա գիր մա մու լը հա ճախ դրսե ւո րում է ոչ  հա վա-
սա րակ շիռ մո տե ցում: Ա ռան ձին ու շադ րութ յուն է հրա վիր վում հան գա ման քին, 
որ « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն» օ րա թերթն ակն հայ տո րեն նա խա պատ վե-
լի վե րա բեր մունք դրսե ւո րեց իշ խա նութ յուն նե րի եւ  Հան րա պե տա կան կու սակ-
ցութ յան  նկատ մամբ` նրանց բա ժին հա նե լով գրե թե բա ցա ռա պես դրա կան եւ 
չե զոք  տե ղե կատ վութ յան, ընդ հա նուր առ մամբ, ա վե լի  քան 62 տո կո սը»:

            Ք վեար կութ յան փուլ

Ըստ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի դի տորդ նե րի, քվեար կութ յու նը տե ղի  ու նե ցավ մեծ մա-
սամբ  հան դարտ մի ջա վայ րում: Ք վեար կութ յան անց կա ցում ի րենց այ ցե լած 
տե ղա մա սա յին կենտ րոն նե րի 94 տո կո սում նրանք գնա հա տե ցին որ պես «շատ 
լավ» կամ «լավ»: Ն կատ ված խախ տում ե րի շար քում մատ նանշ վում են մե կից 
ա վե լի քվեար կութ յան դեպ քե րը, ընտ րա կա շառք նե րի  բա ժա նու մը:
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ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը եւ հա յաս տան յան ընտ րութ յուն նե րը

 Ձայ նե րի հաշ վարկ 

 Զե կույ ցում նշվում է, որ դի տարկ ված տե ղա մա սե րում ձայ նե րի հաշ վար կը մեծ 
մա սամբ անց կաց վել է հա մա ձայն սահ ման ված ըն թա ցա կար գի: Այ նո ւա մե նայ-
նիվ` նշվում է բազ մա թիվ խախ տում ե րի մա սին: Օ րի նակ` ո րոշ տե ղա մա սե րում 
հաշ վար կը պատ շաճ թա փան ցի կութ յամբ չի ի րա կա նաց վել, նկատ վել են հաշ-
վար կի եւ արդ յունք նե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րի դի տա վոր յալ փո փո խութ յան  
փոր ձեր:

2008 թվա կա նի նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներ9

Ընդ հա նուր գնա հա տա կան ներ

ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը նշել է, որ « Թեեւ 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե-
րը հիմ ա կա նում հա մա պա տաս խա նել են ԵԱՀԿ-ի առ ջեւ ստանձ նած պար տա-
վո րութ յուն նե րին ու մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, նա խընտ րա կան շրջա նում եւ 
քվեար կութ յան ըն թաց քում ո րոշ պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ ի հայտ 
ե կան լուրջ մար տահ րա վեր ներ` հատ կա պես ընտ րութ յուն նե րի օր վա նից հե տո: 
 Սա ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն նե րի էա կան չա փա նիշ նե րի նկատ մամբ 
ա ռաջ բե րեց ան բա վա րար հար գանք եւ ար ժեզր կեց ողջ ընտ րա կան գոր ծըն թա-
ցը:  Մաս նա վո րա պես` քվե նե րի հաշ վար կի ժա մա նակ բա ցա հայտ վե ցին հաշ վետ-
վութ յան եւ թա փան ցի կութ յան թե րութ յուն ներ, իսկ բո ղոք նե րի ու բո ղո քարկ ման 
ըն թա ցա կար գե րը լիո վին արդ յու նա վետ չէին»:

 Փաս տո րեն դի տորդ նե րը հա մե մա տա բար դրա կան գնա հա տա կա նի են ար ժա-
նաց րել միայն ընտ րութ յուն նե րի ո րո շա կի փու լեր: Ա վե լին` դրա կան գնա հա տա-
կա նի ար ժա նա ցած մա սե րով ընտ րութ յուն ներն, ըստ ԺՀՄԻԳ-ի, «հիմ ա կա նում 
հա մա պա տաս խա նել են», այլ ոչ թե` «լիո վին հա մա պա տաս խա նել են» մի ջազ գա-
յին չա փա նիշ նե րին:  Կա րե լի է նշել նաեւ, որ դի տորդ նե րը ձայ նե րի հաշ վար կի եւ 
արդ յունք նե րի բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը գնա հա տել են խիստ բա ցա սա կան, 
քան զի նշել են, որ այն ար ժեզր կել է ողջ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցը: 

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յու նը ԶԼՄ-նե րում 

Նշ վում է, որ հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րի կող մից նա խա գա հի թեկ նա ծու եւ 
գոր ծող վար չա պետ  Սերժ  Սարգս յա նին շնորհ վել է ար տոն յալ վե րա բեր մունք: 
Ն կատ վել է, որ վեր ջի նիս վե րա բեր յալ լու սա բա նում ե րը ե ղել են բա ցա ռա պես 
դրա կան կամ էլ չե զոք բնույ թի:  Դի տորդ նե րը նշել են, որ հա կա ռակ վե րոնշ յա-
լի, լրատ վա մի ջոց նե րը թեկ նա ծու նե րից մե կին`  Լե ւոն  Տեր- Պետ րոս յա նին հա ճախ 
պատ կե րել են բա ցա սա կան կամ չե զոք:  Հա տուկ նշվում է, որ լրատ վա մի ջոց նե րը 

9 Այս ենթաբաժնում ներկայացված վերլուծությունները հիմված են 2003թ. նախագահական 
ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի Եզրափակիչ զեկույցի վրա: (Republic of Armenia, 
Presidential election, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, 19 february, 2008, Warsaw 
30 May 2008, http://www.osce.org/odihr/elections/armenia/32115)
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

կամ չեն կա րո ղա ցել, կամ չեն ցան կա ցել հե ռար ձա կել իշ խա նութ յուն նե րին քննա-
դա տող կար ծիք ներ: 

Ք վեար կութ յան փուլ

 Հա մա ձայն զե կույ ցի` դի տորդ նե րի այ ցե լած ընտ րա տե ղա մա սե րի 95%-ում 
քվեար կութ յու նը գնա հատ վել է ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան: Որ պես հիմ ա կան 
խախ տում եր` նշված են ա հա բե կու մը, գոր ծըն թա ցը մա նի պուլ յա ցիա յի են թար-
կե լու փոր ձեր եւ այլն: Նշ ված է, որ իշ խա նութ յուն նե րը հա մար ժեք չեն ար ձա գան-
քել խախ տում ե րին:

 Ձայ նե րի հաշ վարկ 

Այ ցե լած ընտ րա տե ղա մա սե րի մոտ 16%-ում ԺՀՄԻԳ-ի դի տորդ նե րը քվե նե րի 
հաշ վար կը գնա հա տել են «վատ» կամ  «շատ վատ»: Նշ ված հիմ ա կան խախ-
տում երն են` հա կա սութ յուն ներ քվեա թեր թիկ նե րի վա վե րութ յու նը ո րո շե լիս, 
պա հանջ ված քվեա թեր թիկ նե րը ցույց տա լու դժկա մութ յուն, մեկ թեկ նա ծո ւի 
քվեա թեր թիկ նե րի վե րագ րում մեկ այլ թեկ նա ծո ւի, մին չեւ հաշ վար կի ա վար տը 
ար ձա նագ րութ յուն նե րի ստո րագ րում, չլրաց ված ար ձա նագ րութ յուն նե րի ստո-
րագ րում, ար ձա նագ րութ յուն նե րի մեջ տվյալ նե րի փո փո խում, ինչ պես նաեւ օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով ար ձա նագ րութ յուն նե րի բա ցա հայտ ցու ցադր ման ձա-
խող ման դեպ քեր:

3. Ամ փո փում

 Սույն հոդ վա ծում ար ված հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ 
ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ն  իր դի տար կած ընտ րութ յուն նե րից եւ ոչ մե կը չի գնա հա տել որ-
պես ա զատ, ար դար եւ թա փան ցիկ, այ սինքն` մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա-
մա պա տաս խա նող: Ա մե նա բարձր ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը «մեծ մա սամբ 
հա մա պա տաս խա նել է» բա ռա կա պակ ցութ յունն է:  Կա թյուր պատ կե րա ցում, թե 
կազ մա կեր պութ յու նը եր բեք կտրուկ, միան շա նակ դրա կան գնա հա տա կան ներ չի 
տա լիս:  Դա մո լո րութ յուն է: Օ րի նակ` նույ նիսկ նախ կին խորհր դա յին պե տութ-
յան`  Լատ վիա յի 2011թ. ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի վե-
րա բեր յալ նախ նա կան զե կույ ցում գտնում ենք միան շա նակ դրա կան գնա հա տա-
կան ներ:  Զե կույ ցում, մաս նա վո րա պես, նշված է, որ ընտ րութ յուն ներն «ան ցել են  
ի րա վուն քի գե րա կա յութ յամբ, հիմ նա կան ա զա տութ յուն նե րի նկատ մամբ հար-
գան քով, աշ խա տող ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րով ա ռանձ նա ցող 
ու տար բեր քա ղա քա կան ծրագ րա հեն քեր ա ռա ջար կող կու սակ ցութ յուն նե րի 
մի ջեւ ի րա կան ընտ րութ յուն պա րու նա կող ժո ղովր դա վա րութ յան եւ բազ մա կար-
ծութ յան մթնո լոր տում»10: Ուս տի դի տոր դա կան կազ մա կեր պութ յան զե կույց նե-
րում առ կա «մեծ մա սամբ», «հիմ նա կա նում», «ո րոշ ա ռում նե րով» եւ նմա նա տիպ 

10 Limited election observation mission, Latvia — Early Parliamentary Elections, 17 September 2011, 
Statement of preliminary findings and conclusions, http://www.osce.org/odihr/elections/82574
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ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը եւ հա յաս տան յան ընտ րութ յուն նե րը

ձե ւա կեր պում նե րը ձե ւա կան ար տա հայ տութ յուն ներ չեն, այլ կոնկ րետ եւ հստակ 
գնա հա տա կան ներ:  

 Մեր հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ խորհր դա րա նա կան 
ընտ րութ յուն նե րը, որ պես կա նոն, ա վե լի բարձր գնա հա տա կա նի են ար ժա նա ցել, 
քան` նա խա գա հա կա նը:  Հա մե մա տա բար ա մե նա բարձր գնա հա տա կան ներն են 
ստա ցել 2007թ. եւ 1999թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը: Այդ գնա հա-
տան քի հիմ քում գլխա վո րա պես հե տեւ յալ գոր ծոն ներն են. քվեար կութ յան հա մե-
մա տա կան լավ ըն թաց քը, այ սինքն` դի տորդ նե րի ար ձա նագ րած խախ տում նե րի 
քա նա կով վե րոնշ յալ ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ա մե նա քիչ խախ տում ներն են 
ար ձա նագր վել,  ԶԼՄ-նե րը հա մե մա տա բար ա նա չառ եւ հա վա սա րակշռ ված մո-
տե ցում են ցու ցա բե րել թեկ նա ծու նե րի ընտ րար շա վը լու սա բա նե լիս, ին չը հատ-
կա պես ե րե ւում է 1999-ի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի պա րա գա յում: 
Ընդ հա նուր առ մամբ` ընտ րութ յուն նե րի բո լոր փու լե րի եւ, հատ կա պես, մեր հե-
տա զո տութ յան ա ռանձ նաց ված մա սե րով վե րոնշ յալ ընտ րութ յուն նե րին տրված 
գնա հա տա կան ներն ա մե նա բարձրն էին: 

Ա մե նա վատ գնա հա տա կան նե րը տրվել են 2003թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ-
յուն նե րին: 2003-ի ընտ րութ յուն նե րը, թե րեւս, ա մե նա ցածր գնա հա տա կա նի են 
ար ժա նա ցել հատ կա պես ձայ նե րի հաշ վար կի ա ռու մով: 1996-ի նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րը քա նա կա կան ա ռու մով ա մե նա ցածր գնա հա տա կա նին են ար-
ժա նա ցել քվեար կութ յան ըն թաց քի մա սով: 2008թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ-
յուն նե րը բա ցա սա կան ա ռու մով երկ րորդն են` ձայ նե րի հաշ վար կի եւ, կար ծես 
թե, ա ռա ջի նը` ԶԼՄ-նե րի կող մից քա րոզ չութ յան լու սա բան ման ա ռում ե րով:

 Մի քա նի ընտ րութ յուն նե րի տրվել է միան շա նակ բա ցա սա կան գնա հա տա կան, 
այ սինքն` նշվել է, որ դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե-
րին: Դ րանք են` 1998թ. եւ 2003թ. ընտ րութ յուն նե րը: 1996թ. ընտ րութ յուն նե րին 
ընդ հա նուր գնա հա տա կան չի տրվել, սա կայն հե տա գա յում նշվել է, որ դրանք չա-
փա նիշ չեն ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը գնա հա տե լու հա մար: 1999-ի եւ 2003-ի 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի մա սով նշվել է ա ռա ջըն թա ցի մա սին եւ, 
միա ժա մա նակ, այն մա սին, որ կան լուրջ խնդիր ներ: 2003թ. ընտ րութ յուն նե րի 
մա սով հա տուկ նշվել է, որ դրանք կապ ված են ձայ նե րի հաշ վար կի եւ աղ յու սա-
կա վոր ման հետ:

2007-ի եւ 2008-ի ընտ րութ յուն նե րին տրված ընդ հա նուր գնա հա տա կան նե-
րում նշվել է, թե դրանք որ մա սե րով են հիմ նա կա նում հա մա պա տաս խա նում 
մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին եւ որ մա սե րով չեն հա մա պա տաս խա նում:  

Ըստ մի ջազ գա յին դի տորդ նե րի, հա յաս տան յան ընտ րութ յուն նե րի ա մե նա խո-
ցե լի մա սը ձայ նե րի հաշ վարկն ու արդ յունք նե րի ամ փո փումն են:

ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ն  իր գնա հա տա կան նե րում հա ճախ հա մե մա տա կան մո տե ցում 
է ցու ցա բե րել:  Նա խորդ ընտ րութ յուն նե րի հա մե մատ կա տար ված ո րե ւէ դրա կան 
քայլ չի վրի պել դի տորդ նե րի աչ քից եւ հաշ վի է առն վել եզ րա կա ցութ յուն ներ ա նե-
լիս: 

Ք վեար կութ յան եւ ձայ նե րի հաշ վար կի ժա մա նակ ար ձա նագր ված խախ տում-
նե րը վերջ նա կան գնա հա տա կա նի վրա ազ դել են ոչ միայն ի րենց քա նա կա կան 
ար տա հայ տութ յամբ, այ լեւ դրանց բո վան դա կութ յամբ եւ խախտ ման «ծան րութ-
յամբ»: Օ րի նակ` ե թե 1999թ. ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ, երբ ձայ նե րի հաշ վար-
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կը տե ղա մա սե րի 22%-ում գնա հատ վել է «վատ» կամ «շատ վատ», մատ նանշ վում 
են հիմ ա կա նում ըն թա ցա կար գա յին խնդիր ներն ու տե ղա մա սե րում կողմ ա կի 
ան ձանց ներ կա յութ յու նը, ա պա 2003թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա-
մա նակ, ո րի ա ռա ջին փու լում ձայ նե րի հաշ վար կը տե ղա մա սե րի 20%-ում գնա-
հատ վել է «վատ» կամ «շատ վատ», հիմ ա կան խախ տու մը քվեա թեր թիկ նե րի 
լցո նում ներն են:

ЕДГАР ВАРДАНЯН
БДИПЧ ОБСЕ и выборы в Армении

В статье осуществлен сравнительный анализ заключительных докладов 
миссии БДИПЧ ОБСЕ по всем общегосударственным выборам Республики 
Армения, начиная с 1996 года. Сделана попытка представить общую логику 
оценок БДИПЧ ОБСЕ, выявить их динамику.

Путем исследования отдельных частей этих докладов автор показывает, что 
различные обобщенные заключения не являются лишь формальными словами и 
данью дипломатии, а отображают качество выборов на основе конкретных оценок 
- как отдельных элементов избирательного процесса, так и их совокупности. 

EDGAR VARDANIAN
OSCE/ODIHR and the Armenian Elections

The research provides a comparative analysis of the OSCE/ODIHR final reports 
on the nationwide elections in Armenia since 1996. An attempt is made to present 
the common logic of, and the dynamics pertinent to, the assessments produced by 
the OSCE/ODIHR.

Studying these reports, the author demonstrates that various general conclusions 
are not only formal words or tributes paid to diplomacy, but rather reflect the qual-
ity of the elections based on concrete evaluations of both distinct elements of the 
electoral process and their aggregation.
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 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 
փոր ձա գետ:  Մաս նա գի տութ յամբ հո գե բան է:  Վեր լու ծա կան հրա պա րա կում ե րով ու 
հոդ վա ծա շա րե րով հան դես է գա լիս պար բե րա կան մա մու լում եւ է լեկտ րո նա յին լրատ-
վա մի ջոց նե րում:

 
 Մեր օ րե րում ար ժե քա յին հա մա կար գի տա րաբ նույթ փո փո խութ յուն նե րը, հա-

յաս տան յան հա սա րա կա կան կյան քում գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րը ո րեւէ 
կերպ չեն ազ դում մի շարք ծա ռա յութ յուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի դրա-
կան փո փո խութ յուն նե րին, հատ կա պես` ոս տի կա նութ յան ո լոր տում: Ա վե լին` 
գնա լով վեր ջինս ամ րապնդ վում է որ պես մերժ վող շերտ, ոչ յու րա յին եւ, իբ րեւ 
ա ռան ձին բա ցա սա կան կարծ րա տիպ, օ րե ցօր ընդ լայն վում` ընդգր կե լով հա ման-
ման կեր պար ներ` ի դեմս հար կա յին եւ մաք սա յին ծա ռա յութ յուն նե րի:  Միան գա-
մայն պարզ է, որ նման կար գա վի ճա կը եւ բա րո յաէ թի կա կան, բա րո յա հո գե բա-
նա կան ո րակ ներն ընդգծ վում են վար չա կար գի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հեն-
քում, մաս նա վո րա պես` ավ տո րի տար վար չա կար գի:

 Հա յաս տա նում իշ խող դասն իր ան թա քույց ա խոր ժա կով ոչ միայն չի փոր ձում 
պատ շաճ ներ կա յաց նել ի րեն, այ լեւ յու րա հա տուկ գա ղա փա րա խո սութ յուն է ձե-
ւա վո րում` ու նե նա լու, գո յա տե ւե լու, իշ խե լու սկզբունք նե րով:  Միամ տութ յուն կլի-
նի կար ծել, որ երկ րի բա րօ րութ յան եւ հե տաքրք րութ յուն նե րի հա մար իշ խա նութ-
յու նից ո րե ւէ մեկն իր հանգս տութ յունն ու հար մա րա վե տութ յու նը, այս պա հին 
իր ու նե ցած ու գա լիք ե կա մու տը զո հա բե րի: Այս պի սին է իշ խա նութ յունն այ սօր 
 Հա յաս տա նում: Այս ո րա կը են թադ րում է իր «սպա սար կող» ծա ռա յութ յուն նե րի 
հա մա պա տաս խա նութ յուն եւ նվիր վա ծութ յուն: Ա ռա վել կա րե ւոր սպա սար կու-
գոր ծիք ներն են հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րը, իսկ քա նի որ հիմ ա կան խնդիր նե րը 
ներ քա ղա քա կան դաշ տում են, եւ պետք է պաշտ պան վեն ցան կա ցած ոտնձ գութ-
յու նից, ու րեմ, ոս տի կա նութ յու նը «ար թուն ու մար տա կան» վի ճա կում են պա-
հում: Այս հա մա տեքս տում ակն հայտ է, որ ոս տի կա նութ յու նը մեր նման երկր նե-
րում մշտա պես իր նկատ մամբ միան շա նակ վե րա բեր մունք չի են թադ րում, քա նի 
որ այն պի տի պաշտ պա նի իշ խո ղի գա հը տա րա տե սակ մեծ ու փոքր ա նակն կալ-
նե րից: 
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Ե թե մտա բե րենք վեր ջին մի քա նի տա րի նե րը մին չեւ 2008-ը, ա պա ոս տի կա-
նութ յունն այդ շրջա նում ան գույն, ան դեմ կեց վածք ու ներ եւ չէր ընդգծ վում հա-
սա րա կա կան կյան քում, կար ծես իր վրա հա տուկ հու զա կան ու շադ րութ յուն չէր 
պա հան ջում:  Բայց միեւ նույն է, պատ մա կա նո րեն ձե ւա վոր ված եւ յու րա քանչ յուր 
ժա մա նա կաշր ջա նի ար ժե քա յին հա մա կար գին հա րիր բա ցա սա կան մո տե ցու մը 
գո յութ յուն ու ներ, քա նի որ հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րը միշտ պաշտ պա նում են 
վար չախմ բի շա հե րը` հա կադ րե լով հա սա րա կութ յան մե ծա մաս նութ յան, ժո ղովր-
դի շա հե րին: Այ սինքն` իշ խա նութ յան կող մից կա տար վող ցան կա ցած գոր ծա-
ռութ յան գոր ծիք լի նե լով, բնա կա նա բար, վատ են ըն կալ վում հա սա րա կութ յան 
կող մից, քա նի որ այդ պահ պան վող իշ խա նութ յունն ա մե նա հա ճա խը չու նի հա-
մա ժո ղովր դա կան վստա հութ յուն: Ու րեմ`

 Միայն այդ փաս տի հա մար նա խա դեպ եւ այլ նա խա պայ ման ներ էլ պետք 1. 
չեն, որ պես զի ոս տի կա նութ յունն ան մի ջա պես ըն կալ վի բա ցա սա կան 
«շերտ»: Դ րա նից հե տո ար դեն «գոր ծո ղութ յուն նե րով» (քա նի որ գոր ծիք 
է) հաս տա տում է իր «լու սանց քա յին» կար գա վի ճա կը: Ու րեմ գո յութ յուն 
ու նե ցող ար ժե քա յին հա մա կար գը, հա րա բե րութ յուն նե րը ձե ւա վոր վում 
եւ հաս տատ վում են առ կա սո ցիալ-քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րով` 
պատ մամ շա կու թա յին, քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի ծանր ժա ռան-
գութ յու նից բա ցի:
Այ նո ւա մե նայ նիվ` բա ցա սա կան կարծ րա տի պի գո յութ յան հա մար կա ո րո-2. 
շա կի պատ մա կան կտրված քով պատ ճա ռա բա նութ յուն: «Ան կախ դա-
րաշր ջա նից, հա սա րա կա կան կար գից եւ աշ խար հա քա ղա քա կան վի ճա-
կից` կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի գոր ծու նեութ-
յանն ու զար գաց մա նը ազ դող 3 օբ յեկ տիվ գոր ծոն ներ. տնտե սա կան, 
բա րո յաէ թի կա կան, ի րա վա կան»1:  Բո լոր ե րեք գոր ծոն նե րը միմ յանց հետ 
փոխ կա պակց ված են, բայց վեր լու ծութ յան հա մար ա ռանձ նաց նենք մե կը` 
բա րո յաէ թի կա կա նը, «ո րը հիմ ված է տվյալ հա սա րա կութ յան մեջ` մշա-
կու թա յին ար ժեք նե րին հա մա պա տաս խան ձե ւա վոր ված ա վան դույթ նե րի 
վրա:  Ժա մա նա կա կից աշ խար հում գո յութ յուն ու նի հա տուկ ծա ռա յութ յուն-
նե րի եւ նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ պատ մա կա նո րեն ձե ւա-
վոր ված վե րա բեր մունք` հա սա րա կութ յան ընտ րա խա վի բա րո յաէ թի կա-
կան նոր մե րի հի ման վրա: Դ րանք, այս պես կոչ ված, ա րեւմտ յան (եվ րո պա-
կան) եւ ա րե ւել յան (ա սիա կան) մո տե ցում երն են: Ա րեւմտ յան մո տե ցու մը 
հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րին եւ նրա նում աշ խա տող ան ձանց նկատ մամբ 
բա ցա սա կան է. միջ նա դար յան Եվ րո պա յում հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի 
եւ նրանց աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ ձե ւա վոր վել է ար հա մար հա կան, 
ան հար գա լից վե րա բեր մունք, Ա րե ւել քում ընդ հա կա ռա կը` դրա կան, կամ 
ծայ րա հեղ դեպ քում չե զոք: Ա րեւմտ յան մո տեց ման պատ մա կան նա խա-
պայ ման ներն են.

Ա ռա ջին` այդ տե սա կե տը (ա րեւմտ յան) Եվ րո պա յից ան ցել է կայս րա կան  Ռու-
սաս տան, այն տե ղից`  Խորհր դա յին միութ յուն, որ տե ղից էլ ժա ռան գութ յուն է մա-
ցել մեր հա սա րա կութ յա նը:
1  Г.А.Саркисянц, Власть и спецслужбы, Ереван 2005, стр 85
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Ոս տի կա նութ յան դե րը իշ խա նութ յուն-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:
 Բա րո յաէ թի կա կան գոր ծո նի նշա նա կութ յու նը

Երկ րորդ`  Խորհր դա յին միութ յու նը ստեղծ վել է կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ-
յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` բոլ շե ւիկ նե րի կող մից, ո րոնք եր կու տասն յակ տա րի ներ 
հե տապնդ վում էին (նրանք ե ղել են ընդ հա տա կում) հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի 
կող մից եւ, բնա կա նա բար, հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի հան դեպ ու նեին խիստ 
բա ցա սա կան վե րա բեր մունք:

Եր րորդ, ո րը կան վա նենք «37 թվա կա նի բար դույթ»` ԽՍՀՄ-ում հա մա տա րած 
հե տապն դում ե րը, հա լա ծանք նե րը, գնդա կա հա րութ յուն նե րը, աք սո րը իշ խա-
նութ յան կող մից ի րա կա նաց վում էին հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի մի ջո ցով մին չեւ 
1953թ., եւ քա նի որ մեծ թվով նշա նա վոր, ե րե ւե լի մար դիկ գնդա կա հար վել, աք-
սոր վել են 1937թ.-ին, ա պա ժո ղովր դի մեջ այդ թվա կա նը տպա վոր վել է որ պես 
խորհր դա նիշ: Այդ բար դույ թի բո վան դա կութ յու նը վախն է, սար սա փը, ո րը գե նե-
տի կո րեն նստած է սե րունդ նե րի մեջ»2: 

Իսկ ի՞նչ էր խորհր դա յին ոս տի կա նութ յու նը` այն, որ ժա ռան գել ենք: « Լի նե լով 
բա վա կա նին ար հես տա վարժ` այն կոչ ված էր նա խե ւա ռաջ պաշտ պա նե լու հա սա-
րա կութ յան հետ նույ նաց վող կու սակ ցա վար չա կան հա մա կար գի շա հե րը:  Մարդն 
իր ի րա վունք նե րով եւ ա զա տութ յուն նե րով տվյալ գծա պատ կե րում չէր կա րող 
տեղ գտնել: Թ վում էր, թե սո ցիալ-քա ղա քա կան հա սա րա կար գի փո փո խութ յու-
նից հե տո  Հա յաս տա նի ոս տի կա նութ յու նը եւս կփո խի իր գա ղա փա րա խո սա կան 
հիմ ադ րույթ նե րը:  Սա կայն «…ՆԳՆ մար մին նե րը հե ղե ղեց կի սաք րեա կան, ան-
կիրթ ու ա գահ մի զանգ ված, ո րը պե տա կան հա մա կարգն ակն թար թո րեն վե րա-
ծեց պա պե նա կան կալ ված քի, բռնութ յան գոր ծի քի ու հարս տաց ման աղբ յու րի» 
( Զաուր  Գաս պար յան, « Գո լոս Ար մե նիի», հու նիս 22 « Հետ սի րա դեղ յա նա կան նա-
խա րար նե րի դժբախ տութ յու նը կադ րերն են»)3:

 Վեր ջին տա րի նե րին ոս տի կա նութ յան գոր ծու նեութ յան ա վե լի բուռն «աշ խա-
տան քա յին» շրջա նի հանգր վան կա րող ենք հա մա րել 2008թ. սկզբի ի րա դար-
ձութ յուն նե րը:  Նա խա գա հա կան ընտ րար շա վի, ընտ րութ յուն նե րի եւ հե տընտ րա-
կան ժա մա նա կա հատ վա ծում ոս տի կա նութ յու նը ե ղել է գլխա վոր դե րա կա տար-
նե րից մե կը իշ խա նութ յուն-հա սա րա կութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րում եւ քա վութ-
յան հիմ ա կան նո խա զը:  Ներ քա ղա քա կան լար ված վի ճա կում այդ «գոր ծի քը»` 
ոս տի կա նութ յու նը, փու թա ջա նո րեն օգ տա գործ վեց եւ աչ քի ըն կավ շատ բազ-
մաբ նույթ, ա մե նա տար բեր գոր ծո ղութ յուն նե րով` 2008-ի նա խընտ րա կան ժա մա-
նա կա հատ վա ծում, փետր վա րի 19-ին ակ տիվ եւ ագ րե սիվ գոր ծո ղութ յուն նե րով, 
հե տընտ րա կան հան րա հա վաք նե րի ժա մա նակ թշնա մա կան պահ ված քով, ո րին 
հա ջոր դե ցին մար տի 1-ի ող բեր գա կան դեպ քե րը, ա վե լի ուշ ընդ դի մութ յան հան-
րա հա վաք նե րի «վե րահսկ մամբ»` մանր ու մեծ սադ րանք նե րով: Իշ խա նութ յու նը 
ոս տի կա նա կան հա մա կարգն անխ նա օգ տա գոր ծում է` նրան վար կա բե կե լով, եր-
բեմ թվում է, թե դի տա վո րութ յուն կա ա տե լութ յուն եւ ան հան դուր ժո ղա կա նութ-
յուն սեր մա նե լու հա սա րա կութ յան եւ ոս տի կա նութ յան մի ջեւ:

 Տա րաբ նույթ գոր ծո ղութ յուն նե րի շար քը շա րու նակ վում է մին չեւ օրս: Ա ռա-
վել բա խում ա յին եւ կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ ներ ստեղծ վե ցին 2011-ի մար-
տի սկզբին` Ե րե ւան քա ղա քի փոք րիկ կրպակ նե րի ա պա մոն տաժ ման ժա մա նակ, 

2  там же 2005, стр 72-85 
3  Լեւոն Ներսիսյան, Ոստիկանության դերը ժողովրդավարական համակարգում, ՌԱՀՀԿ 
սեմինար, 11 դեկտեմբերի 2001, էջ 44
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ

երբ կա ռա վա րութ յան նիս տե րի օ րե րին կրպա կա տե րե րը հա վաք վում էին կա ռա-
վա րութ յան շեն քի առ ջեւ` ի նշան բո ղո քի, ինչ պես նաեւ 2011-ի մար տի կե սին, 
երբ « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան հիմ ա դիր նա խա գա հը հա ցա դուլ էր 
հայ տա րա րել Ա զա տութ յան հրա պա րա կում, եւ ոս տի կա նութ յու նը խո չըն դո տում 
էր վրա նի տե ղադ րու մը: Այ նու հե տեւ ոս տի կա նա կան այ դօ րի նակ գոր ծո ղութ յուն-
ներ ե ղան բա նա կում սպան ված զին վոր նե րի ծնող նե րի բո ղո քի եւ այս տար վա 
մար տի սկզբին  Մաշ տո ցի պու րա կի պահ պան մանն ուղղ ված ակ ցիա նե րի ժա-
մա նակ: «Եր բեք հայ կա կան ոս տի կա նութ յունն այդ քան նվաս տա ցած չէր ե ղել, 
որ քան այս օ րե րին  Մաշ տո ցի այ գում:  Գի շե րա յին հեր թա պա հութ յան մա ցած 
ութ ե րի տա սարդ նե րի դեմ կանգ նած են քսան ոս տի կան, ո րոնք 3-4 մետր ի րա-
րից հե ռու, շղթայ ված շնե րի կար գա վի ճա կում հսկում են մի քա նի օ լի գար խի դա-
տարկ բուդ կա նե րը: Ա մո թից ջղայ նա ցած, մրսած ու ձանձ րա ցած ոս տի կան նե րը 
քննար կում են ան ցորդ նե րին, վաշ տի հրա մա նա տա րի նոր «մեր սե դե սը», աշ խա-
տա վար ձի խոս տա ցած բարձ րա ցու մը: Մ յուս կող մից», վրա նի շուր ջը կանգ նած 
ե րի տա սարդ ցու ցա րար նե րը քննար կում են  Գուր ջիեւ եւ  Պա րիս  Հե րու նի, Ա խու-
րա մազ դա ու  Բերգ ման... Մեկ ազգ, եր կու մշա կույթ...»4: 

 Մեկ ազգ, եր կու մշա կույթ

« Բա րո յա կան սկզբունք նե րը ներ կա յաց նում են բա րո յա կան գի տակ ցութ յան 
ձե ւը: Դ րանք ա վե լի ընդ հան րա կա նո րեն եւ էա պես ար տա հայ տում են մարդ-
կանց վար քի վե րա բեր յալ հա սա րա կութ յան կամ ա ռան ձին դա սա կար գի կող մից 
ա ռա ջադր վող բա րո յա կան պա հանջ նե րը: Այդ պի սի սկզբունք նե րը, ո րոնք ա ռա-
ջա տար դրդա պատ ճառ են դառ նում, մար դու վար քի ո րո շիչ են հա սա րա կա կան 
կյան քում եւ անձ նա կա նում»5:

 Մարդ կանց խմբե րի մի ջեւ հա րա բե րութ յուն նե րը հա ճախ բար դա նում են 
կարծ րա տի պե րի պատ ճա ռով, միմ յանց մա սին ոչ բա րեն պաստ պատ կե րա ցում-
նե րը եւ զար գա ցում ե րը տա նում են հա կա մար տութ յան:  Դի տար կե լով ոս տի կան 
կարծ րա տի պը` այ սօր դժվար չէ նկա տել բա րո յա հո գե բա նա կան ան դուն դը նույն 
հա սա րա կութ յան ան դամ ե րի մի ջեւ: Ոս տի կան կարծ րա տի պի բա ցա սա կան 
ե րան գի պատ ճա ռը «աշ խա տան քա յին պա հանջ վող ո րակ ներն» են, ո րոնք ժա-
մա նա կի մեջ գոր ծու նեութ յան բո վան դա կութ յու նից եւ գոր ծու նեութ յան արդ յուն-
քում բյու րե ղա նում են մարդ կանց մտա ծո ղութ յան մեջ եւ վար քագ ծում:  Խոս քը 
բա րո յաէ թի կա կան գոր ծո նի մա սին է, երբ իր գոր ծու նեութ յան բո վան դա կութ-
յամբ ո րե ւէ մաս նա գի տութ յուն կամ աշ խա տանք կամ «ա ռա քե լութ յուն» միան-
շա նակ չի ըն դուն վում հա սա րա կութ յան կող մից եւ վար քը կրող ան ձը դառ նում է 
օ տար, հո գե բա նո րեն օ տար վում հա սա րա կութ յու նից:

 Վեր ջին մի քա նի տա րում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան զար գաց մա նը 
միտ ված քա ղա քա ցիա կան ակ ցիա նե րը, հա վաք նե րը, սե մի նար ներն ա ռա վել շա-
տա ցել են, մարդ կանց գի տակ ցութ յան եւ ի րենց շա հե րը գի տակ ցե լու, պաշտ պա-

4 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=366732636693630&set=a.211056345594594.59824.
100000706916433&type=1&theater
5  Юридическая психология, В.Л. Васильев, Питер 1998, стр.207
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Ոս տի կա նութ յան դե րը իշ խա նութ յուն-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:
 Բա րո յաէ թի կա կան գոր ծո նի նշա նա կութ յու նը

նե լու, հա սա րա կութ յուն-իշ խա նա վոր ներ հա րա բե րութ յուն նե րի կա ռուց ված քում 
մեծ հո գե բա նա կան փո փո խութ յուն ներ կան, եւ ոչ միայն հո գե բա նա կան:  Հա սա-
րա կա կան մի շարք շեր տե րում տա րած ված մի ֆե րը չեն ազ դում, չեն գոր ծում, եւ 
իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը եր բեմ «ման րա դի տա կի տակ» են անց նում 
եւ անխ նա քննա դատ վում: Դ րան զու գա հեռ, սա կայն, ոս տի կա նութ յան ո լոր տում 
զար գա ցում եւ ա ռա ջըն թաց կար ծես թե չկան:  Խոսքն, ի հար կե, ոս տի կան նե րի 
հա տուկ աշ խար հա յաց քի մա սին է: Աշ խար հի զար գաց ման հետ զար գա նում են 
տար բեր մաս նա գի տութ յուն ներ, տար բեր ո լորտ ներ. զար գա նում են ոչ միայն 
այդ մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րում նոր հնա րա վո րութ յուն նե րի կի րառ ման ուղ-
ղութ յամբ մարդ կանց ճա նա չո ղա կան դի տանկ յու նը, այ լեւ աշ խար հա յաց քա յին 
փո փո խութ յուն նե րը, շար ժըն թա ցը, քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցիա կան պատ կե-
րա ցում ե րը, ի րա վա գի տակ ցութ յան մա կար դա կը, մշա կու թա յին մո տե ցում ե րը: 
Այս ա մե նը հա սա րա կութ յան հա մընդ հա նուր զար գա ցում է են թադ րում:  Սա կայն 
ոս տի կա նութ յու նը, որ տեղ աշ խա տող ան ձինք հա սա րա կութ յան լիար ժեք ան դամ 
են, ոչ մի ա ղերս չու նի այս է վոլ յու ցիա յի հետ: Այն մում է որ պես հա սա րա կութ յան 
խորթ զա վակ, քա նի որ չի հա մա պա տաս խա նում ի րե նից սպաս վող ակն կա լիք-
նե րին, նրան որ պես գոր ծիք են ըն կա լում: 

Թ վում է, թե միա միտ թե մա է, եւ ա մեն ինչ պարզ է, բայց ա վե լի բարդ բան, 
քան մար դու հո գե կանն է, խեղ ված ար ժե հա մա կար գը` չկա:  Նույն հա սա րա կութ-
յան մեջ ծայ րա հեղ ար ժե հա մա կար գե րով ոչ միայն շեր տեր կան, այլ նաեւ մաս-
նա գի տութ յուն ներ: Ոս տի կա նութ յունն ի րե նով` որ պես գոր ծիք, միան շա նակ չէ, 
այն ողջ աշ խար հում էլ իր գոր ծո ղութ յուն նե րի «ուղղ վա ծութ յամբ» կա րող է ցավ, 
տա ռա պանք պատ ճա ռել մարդ կանց, սա կայն, ընդ հա նուր հաշ վով, մարդ կանց, 
քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գութ յու նը պահ պա նե լու մի տում ու նի, իսկ իր գոր ծո-
ղութ յուն նե րի գնա հա տա կա նը հա սա րա կա կան կար ծիքն է: 

 Կա հա կա ռակ կող մը կամ ե րե ւույ թը. հա սա րա կութ յան նկատ մամբ ոս տի կան-
նե րի վե րա բեր մունքն ու դիր քո րո շում ե րը տար բեր են, այն հատ կա պես բա ցա-
սա կան վեկ տոր ու նի: Առ հա սա րակ ա վե լի ու ա վե լի չա րութ յուն եւ մար դատ յա-
ցութ յուն է նկատ վում նրանց կող մից հա սա րա կութ յան ա ռա վել ակ տիվ շեր տե րի 
նկատ մամբ, կարծ րա տի պա յին դար ձած հան ցա գործ նե րի շարք են «ընդգրկ վում» 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ակ տիվ մար դիկ: Բ նա կա նա բար, ո րո շա կի օբ յեկ-
տիվ պատ ճառ ներ կան աշ խա տան քա յին պայ ման նե րով ձե ւա վոր ված այն պի սի 
հատ կա նիշ նե րի հա մար, որ պի սիք են կաս կա ծամ տութ յու նը, անվս տա հութ յու-
նը, կոպ տութ յունն ու դա ժա նութ յու նը, քա նի որ ի րենց գոր ծու նեութ յու նը հիմ-
նա կա նում հան ցա վոր մտքի ի րա գործ ված պատ կե րի հետ է առնչ վում, տար բեր 
տե սա կի հան ցա գործ նե րի, խու լի գան նե րի եւ թմրա մոլ նե րի:  Հան ցա գործ մի ջա-
վայ րի հետ գործ ու նե նա լով` նրանց մեջ ամ րապնդ վում են ո րո շա կի վար քա յին 
մե խա նիզմ եր, մտա ծո ղութ յան ձե ւեր, իսկ քա նի որ ո րո շում եր կա յաց նող չեն, 
այլ սպա սար կու, ար ժե հա մա կար գը կա ռուց ված է ա ռանց քննարկ ման հրա ման-
նե րին են թարկ վե լու սկզբուն քի վրա: Իսկ հրա ման նե րի վեկ տո րը վեր ջին տա րի-
նե րին ուղղ ված է նաեւ հա սա րա կութ յա նը` ընդ դի մութ յան հան րա հա վաք նե րից, 
մին չեւ մեկ ան ձի բո ղո քի ակ ցիա կամ բնա պահ պա նա կան շար ժում: Ու րեմ ով է 
հան ցա գործ, իսկ ով` «չհան դուր ժող» քա ղա քա ցի, բնա պահ պան եւ այլն, բո լո րը 
նույն հար թութ յան վրա թշնա մի են «ներ կա յաց վում» ոս տի կա նի հա մար, եւ «հիմ-
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ

նա կան խնդիրն այս տեղ ոչ այն քան կարծ րա տիպն է, որ քան նրա հետ կապ ված 
դիր քո րո շու մը, ո րը ստի պում է այս կամ այն վարքն ի րա կա նաց նել: Այս դեպ քում 
կարծ րա տի պը փո խա կերպ վում է հա մոզ մուն քի»6:

 Մաշ տո ցի պու րա կում հեր թա պա հող մի շարք ոս տի կան ներ նա մակ են հղել ՀՀ 
ոս տի կա նա պե տին, ո րը բա վա կա նին ու շագ րավ է եւ «մերկ»: « Մենք կողմ ա կից 
չենք կոշտ մե թոդ նե րի:  Մենք չենք ցան կա նում հայ մար դու, ՀՀ քա ղա քա ցու հան-
դեպ կոշտ մե թոդ ներ կի րա ռել, բայց հա սա րա կութ յունն էլ պետք է հաս կա նա, որ 
մենք էլ որ պես ՀՀ քա ղա քա ցի, որ պես օ րեն քի ներ կա յա ցու ցիչ, ի րա վունք ու նենք 
չհայտն վել նման ի րա վի ճակ նե րում կամ հայտն վե լուց հե տո ի րա վունք ու նենք 
ո րո շա կի քայ լեր կի րա ռել մեր` ՀՀ ոս տի կան նե րի ինք նա սի րութ յու նը վի րա վո րող-
նե րի նկատ մամբ»7:  Նախ`

ոս տի կան ներն ի րենց ներ կա յաց նում են հա սա րա կութ յու նից ա ռան ձին` 1. 
«մենք եւ հա սա րա կութ յուն» հա կադ րութ յամբ,
ան մի ջա պես շեշտ վում է պատ ժիչ գոր ծա ռույ թի մա սին,2. 
նա մա կը կար ծես տե ղե կատ վութ յուն-թույլտ վութ յուն է «հա մա պա տաս-3. 
խան» գոր ծո ղութ յուն նե րի անց նե լու, հա կա ռակ դեպ քում ոս տի կան նե-
րը` մար դա սի րութ յուն դրսե ւո րե լով, քա ղա քա ցի նե րի հետ շփման եզ րեր 
գտնե լու հա մար բաց նա մա կով կդի մեին պու րա կում գտնվող ակ տի վիստ-
նե րին, ոչ թե ոս տի կա նա պե տին:

Ան մեղ թվա ցող նա մակն ի րա կա նում բա ցա հայ տում է ոս տի կա նութ յուն-հա սա-
րա կութ յուն այ սօր վա հա րա բե րութ յուն նե րը: Եվ ե թե ընդ հան րա պես դի տար կում 
ենք ոս տի կան նե րին` որ պես բա ցա սա կան կարծ րա տի պի, իշ խա նութ յան«բութ» 
գոր ծի քի, ա պա նա մա կում նաեւ վե րոնշ յալ «փո խա դարձ» հա մոզ մունք ներն ու 
կարծ րա տիպն են ակն հայտ. ոս տի կան նե րի կող մից հա սա րա կութ յու նը դիտ վում 
է բա վա կան թշնա մա կան եւ մշտա պես կար գա զանց: 

Ի րեն ներ կա յաց ված սո ցիա լա կան դե րը, որ պար տա վոր վել է կա տա րել ոս-
տի կա նը, յու րա հա տուկ ան գի տակ ցա կան բա ցա սա կան դիր քո րո շում է ձեռք բե-
րում շրջա պա տող նե րի, վե րա դա սի, են թա կա նե րի կամ այն մարդ կանց հան դեպ, 
ո րոնք կա մա թե ա կա մա «կապ ված» են նրա գոր ծու նեութ յան հետ եւ կա րող են 
հան դի սա նալ նրա թի րա խը: Այդ բա ցա սա կան դիր քո րո շու մը նրա կող մից ար դեն 
դե րի յու րա ցում է եւ աշ խա տան քա յին «հա սու նա ցու մը», ո րով ներ քին պատ-
րաստ վա ծութ յամբ գի տակ ցում է իր սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը, բայց ոչ սե-
փա կան վար քի ան խու սա փե լի բա ցա սա կան հե տե ւանք նե րը:

 

Անձ նա յին գոր ծո նը

 Շատ քչերն են ոս տի կա նա կան հա մա կար գում ի րենց «ա ռան ձին» գի տակ ցում 
եւ միա ձուլ ման մեջ են ողջ հա մա կար գի եւ ըն դուն ված ներ հա մա կար գա յին նոր-
մե րի հետ: «Անձ նա յին միա ձուլ ման ա մե նա կա րե ւոր դեպ քը դա չգի տակց ված 
նույ նա կա նա ցում է: Ողջ հա սա րա կա կան հա մա ձայ նութ յու նը, հա մե րաշ խութ-
յու նը հեն վում են մտե րիմ ե րի, մաս նա գի տա կան դե րե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի, 

6  Годфруа Ж. Что такое психология, Москва 1996, стр.88
7  http://news.am/arm/news/97569.html



81

Ոս տի կա նութ յան դե րը իշ խա նութ յուն-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:
 Բա րո յաէ թի կա կան գոր ծո նի նշա նա կութ յու նը

լեզ վի (եւ այլն) հետ նույ նա կա նաց ման վրա:  Դա կազ մում է այն «մեն քը», ո րը 
մե ծաց նում է «ես»-ը: Ինչ պես միա ձուլ վող ա մեն ինչ, նույ նա կա նա ցու մը դառ նում 
է չգի տակց վող, սա կայն դրանք ա ռողջ են այն ժա մա նակ, երբ անհ րա ժեշ տութ-
յան դեպ քում կա րող են կրկին նկատ վել եւ հե տո հաս տատ վել, փո փոխ վել կամ 
մերժ վել»8: Վ տան գա վոր է հա կա ռակ ե րե ւույ թը, երբ միա ձու լու մը ոչ միայն հա-
մա կար գի եւ հիմ ա կան չգրված նոր մե րի հետ չի գի տակց վում, այ լեւ ամ րապնդ-
վե լով` դառ նում է պա թո լո գիկ միա ձուլ վա ծութ յուն: Իսկ երբ հա մա կար գի հետ 
նման պա թո լո գիկ միա ձուլ վա ծութ յամբ վար քը դառ նում է զանգ վա ծա յին, ա պա 
կոր չում է ան ձը, ան հա տա կա նութ յու նը, նա առն վազն դառ նում է լիար ժեք ուղ-
ղորդ վող շնչա վոր մե կը:  Կոր չում է ան հա տա կա նութ յու նը, եւ մաս նա գի տա կան 
դե րից դուրս ան ձի տե սա կը են թարկ վում է հե տըն թա ցի:

  Հա սա րա կութ յան անվ տան գութ յան հա մար կա րե ւոր խնդիր են ոս տի կան նե րի 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը. ով քե՞ր են, ինչ պի սի՞ հո գե բա նա կան 
յու րա հատ կութ յուն ներ, հո գե վի ճակ ներ ու նեն:  Դա խնդիր է, ո րը հե տաքրք րում է 
նաեւ գեր տե րութ յուն նե րին, քան զի ոս տի կա նութ յու նը ներ քա ղա քա կան, հա սա-
րա կա կան կյան քի խա ղա ղութ յան ա պա հով ման ե րաշ խի քը պետք է լի նի: Այս-
պես` ԱՄՆ-ի ար դա րա դա տութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի հո վա նա վո րութ յամբ 
տա րի ներ ա ռաջ հո գե բան նե րի անց կաց րած հե տա զո տութ յու նը ցույց է տվել, որ 
գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ ո րո շիչ գոր ծոն ներ, ո րոնց օգ նութ յամբ կա րե լի է աշ-
խա տան քի հա մար դի մող նե րի հարց ման ըն թաց քում հայտ նա բե րել բռնութ յան 
հնա րա վոր դեպ քե րը:  Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը թույլ տվե ցին ա ռանձ նաց-
նել (մո դե լա վո րել) բռնութ յան հակ ված ոս տի կան նե րի 5 տիպ: 

Դ րանք են` 

Այն ոս տի կան նե րը, ով քեր ու նեն բնա վո րութ յան ան հա տա կան խան գա-1. 
րում եր եւ գտնվում են մշտա կան ռիս կի տակ: Ն ման ան հատ նե րը բնույ-
թով մար դատ յաց են եւ ու նեն նար ցի սա կան, պա րա նոիդ հա կում եր: 
Այս գծե րը նրանց խան գա րում են հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ վտանգ 
կամ թե րա հա վա տութ յուն են զգում ի րենց հե ղի նա կութ յան նկատ մամբ: 
Այդ պի սի ոս տի կան նե րը սո վո րա բար դա սեր չեն քա ղում սե փա կան փոր-
ձից, չեն ըն դու նում ի րենց վար քագ ծի սխալ լի նե լը եւ կա րող են խնդիր նե-
րի աղբ յուր դառ նալ ոս տի կա նա կան ստո րա բա ժա նում ե րում:
Այն ոս տի կան նե րը, ում աշ խա տան քը նրանց ռիս կի տակ է դնում: Տ րավ-2. 
մա տիկ (հո գեվն աս ված քա յին) ի րա վի ճակ նե րը, օ րի նակ` հար կա դիր հրաձ-
գութ յու նը, գոր ծըն կե րոջ կո րուս տը կա րող են ո րոշ ոս տի կան նե րի մղել ու-
ժի չա րա շահ ման: Ան հատ նե րի այս տի պը ոչ մար դատ յաց է, ոչ ե սա կենտ-
րոն, ոչ էլ ան զուսպ: Ի դեպ, բռնութ յուն գոր ծադ րե լիս այս ան հատ նե րի 
հա մար մեծ դեր են խա ղում ոչ թե անձ նա յին հատ կա նիշ նե րը, մարդ-
կա յին ո րակ նե րը, այլ այն հու զա կան պա շա րը, որ նրանք կու տա կել են 
նա խորդ պա տա հար նե րի ըն թաց քում: Ի տար բե րութ յուն ա ռա ջին խմբի` 
այս ոս տի կան նե րը են թա կա են ռիս կի ոչ թե մշտա պես, այլ միայն ճգնա ժա-
մա յին ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում:

8  Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра, Петербург 1997, стр 339
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Այն ոս տի կան նե րը, ով քեր 3. խնդիր ներ են ու նե ցել ի րենց ոս տի կա նա կան 
կա րիե րա յի սկզբնա կան փու լե րում: Այս խում բը բաղ կա ցած է ե րի տա-
սարդ եւ ան փորձ ոս տի կան նե րից: Ի տար բե րութ յուն այլ ան փորձ ծա ռա-
յող նե րի` նրանք խիստ տպա վոր վող են եւ շա հագր գիռ, չեն հան դուր ժում 
պար տութ յուն նե րը: Չ նա յած դրան` այս տի պի ոս տի կան նե րը կա րող են 
փորձ ձեռք բե րե լուն զու գըն թաց աշ խա տան քում հա ջո ղութ յուն նե րի հաս-
նել, ե թե ու նեն փորձ ված ղե կա վար ներ:
Այն ոս տի կան նե րը, ով քեր սխալ պատ կե րա ցում ու նեն պա րե տա յին ծա-4. 
ռա յութ յան ո ճի մա սին: Ն րանք շատ խո ցե լի են սադ րանք նե րի եւ մար-
տահ րա վեր նե րի նկատ մամբ եւ հա ճախ ուժ են գոր ծադ րում` միայն ցույց 
տա լու հա մար, որ ի րենք ծա ռա յութ յան մեջ են: Ի տար բե րութ յուն ա ռա-
ջին խմբի` այս տի պի ոս տի կան նե րի վար քա գի ծը ձեռք բե րո վի է եւ կա րող 
է փոխ վել, ե թե ի րենց կա րիե րա յի սկզբում գտնվեն փորձ ված գոր ծըն կե-
րոջ կամ ղե կա վա րի հսկո ղութ յան տակ:
Այն ոս տի կան նե րը, ով քեր 5. ու նեն լուրջ անձ նա կան խնդիր ներ, են թարկ-
վել են այն պի սի ան հա տա կան հո գե բա նա կան ցնցում ե րի, ինչ պի սիք են 
ա պա հար զա նը, հա րա զատ նե րից բա ժան վե լը, պաշ տո նի, դիր քի կո րուս տը 
եւ այլն: Ն րանք ու նեն հո գե բան նե րի խորհր դատ վութ յան եւ անձ նա կան 
մո տեց ման կա րիք, ին չը հե տա գա յում կկան խի աշ խա տան քի նկատ մամբ 
նրանց անձ նա կան գե րա կա յութ յան հնա րա վո րութ յու նը:

Թ վար կած տի պե րը` ա մե րիկ յան ոս տի կան նե րի սո ցիա լա կան մո դե լը, բնո րոշ 
են ի րենց հա սա րա կութ յա նը: Որ պես չա փա նիշ մեր հա սա րա կութ յան հա մար 
չենք կա րող միան շա նակ ըն դու նել` հատ կա պես հաշ վի առ նե լով ան ձի սո ցիա լա-
կան մո տի վա ցիա յի ուղ ղութ յու նը, մեր երկ րում հա սա րա կա կան պայ ման ներն ու 
պա հանջ նե րը:  Սա կայն բո լոր դեպ քե րում էլ ան ձի բնույ թը, անձ նա յին հո գե բա նա-
կան հիմ քե րը, դրդա պատ ճա ռա-նպա տա կա յին ո լոր տը, ան ձի կեն սա բա նա կան 
ու սո ցիա լա կան ագ րե սիան առ կա են եւ բնո րոշ նաեւ մեր հա սա րա կութ յան ոս-
տի կա նին:

Ոս տի կա նը հա սա րա կութ յան ան դամ է` մե կը այդ հա սա րա կութ յու նից: Ինչ պե՞ս 
է ստաց վում, որ լի նե լով բո լո րից մե կը եւ ա ռօր յա շփում եր ու նե նա լով հա սա րա-
կութ յան ան դամ ե րի հետ` «տար բեր է» (օ րի նակ` զին վո րը եր կու տա րի կտրված 
է հա սա րա կութ յու նից) եւ հու զա կա նո րեն «օ տար ված»:  Սա կայն, ու սում ա սի րե-
լով այդ հա մա կար գը, կրթութ յան «սկզբունք ներն» ու բա րո յա հո գե բա նա կան 
մթնո լոր տը, ակն հայտ է, որ այն «կլա նում» է ան ձին եւ «կեր տում» այդ մթնո-
լոր տին, ար ժեք նե րին, կողմ ո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան:

 Հա մա կար գում ծա ռա յութ յան դի մող ան ձանց հո գե բա նա կան
դրդա պատ ճառ նե րը

 Ի սկզբա նե տար բեր հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով եւ ար ժեք-
նե րով օժտ ված ան ձինք են «մտնում» այդ ո լորտ: Բ նա կա նա բար, «հար մար վե-
լու» (ա դապ տա ցիա յի) շրջանն անց նե լուց հե տո կամ հաղ թա հա րում եմ սե փա-
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Ոս տի կա նութ յան դե րը իշ խա նութ յուն-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:
 Բա րո յաէ թի կա կան գոր ծո նի նշա նա կութ յու նը

կան «ես»-ի յու րա հատ կութ յուն նե րը եւ դառ նում հա մա կար գի ան դամ ե րից մե-
կը կամ, մա լով հա մա կար գում, մշտա պես ներ քին բա խում ե րի առ կա յութ յամբ 
չհար մար վե լով` դառ նում են «ան հա ջող կադ րեր»: Բ նա գա վա ռը ներ կա յաց նում 
է իր պրո ֆե սիոգ րա ման` պա հանջ վող մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի, ու նա-
կութ յուն նե րի, հո գե բա նա կան հատ կա նիշ նե րի «գրված եւ չգրված ցան կը», հա-
մա կար գը:  Կա ռա վար վող սկզբունք նե րից ել նե լով` դրանք տար բեր երկր նե րում 
տար բեր են. դժվար է պատ կե րաց նել  Մեծ Բ րի տա նիա յի ոս տի կա նի մաս նա գի-
տա կան հմտութ յուն նե րի եւ անձ նա յին ո րակ նե րի «չգրված» ցան կում «դա ժա-
նութ յու նը»` որ պես «պա հանջ վող» կա րե ւո րա գույն հատ կա նիշ:  Հա յաս տա նում, 
ինչ պես նաեւ ԱՊՀ զար գա ցող երկր նե րում, ո րոնք «զար գա նա լով» կամ ցան կա-
նա լով բռնել «ժո ղովր դա վա րաց ման» ու ղին եւ մշտա պես ու նե նա լով իշ խող վար-
չախմ բից ա զատ վե լու խնդիր, ոս տի կա նին ներ կա յաց վող պա հանջ ներն ա ռանց 
նշված հատ կա նի շի չեն ըն կալ վում: Այ սինքն` հա սա րա կա կան կար գից կախ ված` 
նման մաս նա գի տութ յուն նե րում անձ նա յին գոր ծո նը «վե րա նում է» եւ հար մար վե-
լու գոր ծըն թա ցից հե տո մում է միայն «սո ցիա լա կա նը»: 

 Դի տար կենք այն փաս տը, որ լի նե լով բա ցա սա կան կարծ րա տիպ, միեւ նույն 
է, այդ հա մա կարգ դի մող ան ձինք բա վա կա նին մեծ զանգ ված են կազ մում: 
 Մեր օ րե րում դժվար է մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յու նը:  Մաս նա գի տութ յուն 
ընտ րե լու հար ցում մեծ նշա նա կութ յուն ու նի հո գե բա նա կան գոր ծո նը:  Սա կայն 
այդ ընտ րութ յու նը շատ հա ճախ բխում է ոչ թե ան հա տա կան ո րակ նե րի, այլ 
ա ռաջ նա յին պա հանջ մունք նե րի սկզբունք նե րից` նյու թա կան եւ այլ շա հե րից:

 Հա սա րա կութ յան շեր տա վոր ման պայ ման նե րում, երբ ա ռա ջա նում են հա-
րուստ ներ եւ ծայ րաս տի ճան աղ քատ ներ, օ լի գար խիկ հա մա կարգ ու ո լորտ նե րի 
մե նաշ նորհ ներ ու նե ցող պե տութ յան մեջ ի րա վա խախ տում ե րը, հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րը եւ ա նար դա րութ յուն նե րը գե րիշ խում են, օ րենք նե րը չեն աշ խա տում, 
գոր ծում է «մե ղա վո րը միշտ թույլն է» սկզբուն քը: Այս պի սի պայ ման նե րում մաս-
նա գի տա կան ընտ րութ յու նը կա տար վում է ոչ թե ան ձի նա խա սի րութ յուն նե րին, 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան, այլ իբ րեւ ա ռա վե լա գույն 
հա մալր վա ծութ յամբ` աշ խա տանք ու նե նա լու, աշ խա տան քում ա ճե լու եւ իշ խա-
նութ յուն ձեռք բե րե լու հնա րա վո րութ յուն, նյու թա կան շահ, թե րեւս տղա նե րի հա-
մար խիստ ար դի` բա նա կի խնդրի լու ծում եւ որ պես օ րի նա պաշտ պան շղթա յի 
մի մաս` օ րեն քի հո վա նա վո րութ յուն: Այ սինքն` ա ռաջ նորդ վում են նա խընտ րե լի 
«հար մա րա վե տութ յան»` «գո ղի» փո խա րեն «գող բռնո ղի» հո գե բա նութ յամբ: Եվ, 
ի վեր ջո, շատ «պա տա հա կան» ան ձինք հայտն վում են ի րենց անձ նա յին հատ-
կա նիշ նե րին ոչ հա մա պա տաս խան «դաշ տում», ո րից հե տո անհ րա ժեշտ է այդ 
դաշ տում հար մար վե լը: 

Օ րի նակ` ներ քին գոր ծե րի բարձ րա գույն դպրո ցի սա նե րը, ել նե լով բնա վո րութ-
յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, պետք է մի ջոց ներ մշա կեն` ուղղ ված «հա ջող» 
հար մար վե լու պայ ման նե րին:  Ցան կա լի է, որ այդ ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն 
ընդգծ ված չլի նեն, քա նի որ նշա նա կա լիո րեն փոք րաց նում են «նոր դե րում» հար-
մար վե լու սուբ յեկ տիվ կա րո ղութ յուն նե րը:  Հար մար վե լը կա րող է ան հա ջող անց-
նել այն ի մաս տով նաեւ, որ հու զա կա նո րեն հա գե ցած, լար ված այդ շրջա նում, երբ 
սթրե սա ծին ազ դակ նե րը տե ւա կան բնույթ ու նեն, ան ձի ո րե ւէ ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն հակ ված է խո րա նա լու եւ ախ տա բա նա կան զար գա ցում ապ րե լու: Ո րոշ 
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հո գե բա նա կան հատ կա նիշ նե րի (օ րի նակ` ռի գի դութ յան (անճ կու նութ յուն), իմ-
պուլ սի վութ յան, սեն զի տի վութ յան (զգա յու նա կութ յուն)) առ կա յութ յան դեպ քում 
ա վե լի դժվար է ներ քին գոր ծե րի կուր սանտ նե րի հար մար վե լը, իսկ այդ հատ-
կա նիշ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ա ռա վե լեւս սրվում է կուր սանտ նե րի շրջա-
նում փոխ հա տուց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը (պա տա նե կան ռո ման տիզ մից դե պի 
խիստ եւ սահ մա նա փակ ի րա կա նութ յուն): 

 Սո վո րե լու ըն թաց քում տա րած դժվա րութ յուն նե րի փոխ հա տու ցու մը նշա նա-
կա լի դիր քի գրա վում է, իսկ ըն թաց քում` ներ քին մթնո լոր տը, մարդ կա յին ան դեմ 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կա րող են «ա պա հո վել» հո գե բա նա կան ա ռանձ նա-
հատ կութ յան «աճ» դե պի շե ղում, եւ ընդգծ ված հո գե բա նա կան խնդիր նե րի ա ռա-
ջաց ման հա մար պա րարտ հող լի նել: Բ նա կա նա բար, նման ան ձինք հա վա սա-
րակշ ռութ յուն ստեղ ծե լու հա մար դի մում են պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ե րի եւ 
հո գե բա նա կան փոխ հա տու ցում ե րի: Ա ռա վել վառ դրսե ւոր վող հո գե բա նա կան 
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ե րից է ագ րե սիան, որն ամ րապնդ վում եւ դառ նում 
է անձ նա յին, ա վե լի ճիշտ` մաս նա գի տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն: Առ հա սա-
րակ` ողջ ներ քին կոնֆ լիկտ նե րի առ կա յութ յան գի տակ ցու մը թույլ է տա լիս այդ 
ան ձանց գի տակ ցել նաեւ սե փա կան թե րար ժե քութ յու նը, եւ նրանք ան գի տակ ցո-
րեն ձգտում են հաղ թա հա րել ան բա վա րար վա ծութ յան եւ ֆրուստ րա տիվ (հու-
սա խա բութ յան) վի ճակ նե րը: Այս մե խա նիզ մի վար քա յին «շա րու նա կութ յու նը» 
խիստ վտան գա վոր կա րող է լի նել հա սա րա կութ յան հա մար: 

 Բա ցի հո գե բա նա կան ինք նա պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ե րից, այս ո լոր տի 
ան ձինք ու նեն «ար տա քին ինք նա պաշտ պա նա կան գոր ծոն ներ», ո րոն ցից են, 
օ րի նակ, ծա ռա յո ղա կան զեն քը, ծա ռա յո ղա կան դիր քը, հա գուս տը, «օ րեն քի հո-
վա նա վո րութ յու նը», «դի մա կը»: Ս րանք լրաց նում, ամ բող ջա կա նաց նում, փոխ-
հա տու ցում են այն բար դույթ նե րը, հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք ընդգ ծում են ան ձի 
«ես»-ի թու լութ յու նը եւ, փոխ հա տու ցե լով այս պի սի մե խա նիզմ ե րով, նման վում 
են «գայ լի մոր թը հա գած ոչ խար նե րի», ո րոնք այդ դի մա կով դառ նում են ագ րե-
սիվ ու վտան գա վոր եւ պա տու հաս են հա սա րա կութ յան հա մար: 

 Հա մա կար գում «ցնցում ե րը» եւ բա րո յաէ թի կա կան գոր ծո նը

 Պարզ է, որ ոս տի կա նութ յունն այ սօր ոչ միայն վար չախմ բի, այ լեւ օ լի գարխ նե-
րի ու նրանց ըն չա քաղց նկրտում ե րի պաշտ պանն է:

« Վեր ջին մի քա նի ամ սում  Հա յաս տա նում գրե թե ա մեն շա բաթ ոս տի կա նութ-
յան հետ կապ ված մի ցնցող ի րա դար ձութ յուն է տե ղի ու նե նում. նախ ձեր բա-
կալ վեց ՀՀ ոս տի կա նութ յան քրեա կան հե տա խու զութ յան գլխա վոր վար չութ յան 
պետ  Հով հան նես  Թա մամ յա նը, ա պաեւ`  Մար գար Օ հան յա նը` ճա նա պար հա յին 
ոս տի կա նութ յան ծա ռա յութ յան պե տը: Այ սօր էլ ՀՀ ոս տի կա նութ յան ձեռ նար կած 
օ պե րա տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի շնոր հիվ վնա սա զերծ վեց զին ված հան ցա խումբ, 
ո րը կաս կած վում է ներ կա ու նախ կին պաշ տոն յա նե րի տներն ա վա զա կա յին 
հար ձակ ման են թար կե լու եւ թա լա նե լու մեջ»9: 

Իշ խա նութ յան կա տա րած քայ լե րը, թվում է, նպաս տա վոր պետք է լի նեն վեր-
9  http://www.zham.am/index.php?lid=am&pageName=verlucakan&id=195749509
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Ոս տի կա նութ յան դե րը իշ խա նութ յուն-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:
 Բա րո յաէ թի կա կան գոր ծո նի նշա նա կութ յու նը

ջի նիս բա րե փո խի չի ի մի ջի հա մար, սա կայն ի րա կա նում կա տար վածն ա վե լի է 
խո րաց նում անվս տա հութ յու նը ինչ պես իշ խա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, այն-
պես էլ ոս տի կա նութ յան հա մա կար գի նկատ մամբ, քա նի որ`

 
բա ցա հայ տում է ոս տի կան նե րի եւ հան ցա գործ նե րի սերտ կա պե րը,1. 
հա սա րա կութ յու նը նրանց նույ նաց նում է` յու րա քանչ յուր ոս տի կան նույն քան 2. 
հան ցա գործ է կամ հան ցա գոր ծի շա հե րի պաշտ պան,
ի սկզբա նե անվս տա հութ յուն է ա ռա ջա նում ոս տի կա նութ յան նո րան շա նակ 3. 
պաշ տոն յա յի նկատ մամբ, քա նի որ նա խորդ նե րը ե ղել են հայտ նի ի րա վա-
խախ տող ներ:

 Հա սա րա կութ յու նը յու րո վի է մեկ նա բա նում այն: Ըստ այդմ` ար դեն իսկ բա-
րո յա զուրկ հա մար վող իշ խա նութ յան քայ լը նշա նա կում է, որ տվյալ անձն այ լեւս 
պետք չէ փտած վար չա կար գին, եւ այս պա հին նրա վրա են բարդ վում ինչ-որ 
հան ցանք ներ` կոծ կե լու հա մար ա վե լի մե ծը: Ա մեն դեպ քում ու շագ րավ է հա սա-
րա կա կան վե րա բեր մուն քը ձեր բա կալ ված կամ «մե ղադր վո ղի» նկատ մամբ. այն 
ա ռանձ նա պես փո փո խութ յուն չի ու նե նում` գոր ծող հան ցա գոր ծից փո խա կերպ-
վում է լիա զո րութ յուն նե րը վայր դրած հան ցա գոր ծի:  Տա րի ներ ի վեր մարդ կանց 
հան դուր ժո ղա բար ըն տե լաց րել են այդ հա մա կար գի ըն կալ մա նը` որ պես մի շարք 
մարդ կանց շա հե րը պաշտ պա նող, այլ ոչ թե պե տութ յան ու հա սա րա կութ յան 
անվ տան գութ յու նը ե րաշ խա վո րող կա ռույ ցի: 

 Վեր ջա բան

  Ժո ղովր դի մեջ կան տար բեր սո ցիա լա կան հան րութ յուն ներ, կան տա րած քա-
յին պատ կա նե լութ յամբ հան րութ յուն ներ եւ միա վո րում եր` ի րենց խնդիր նե րով 
ու շա հե րով, կան հա սա րա կա կան շեր տեր, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան խմբեր` 
ի րենց քա ղա քա կան նա խա սի րութ յուն նե րով, տար բեր ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-
րով, ո րոնք եր բեմ-եր բեմ բախ վում են:  Յու րա քանչ յուր կողմ փոր ձում է պա հել, 
հաս տա տել իր խմբա յին շա հե րը, լի նում են հա կա մար տութ յուն ներ: Դ րանք միա-
վոր վում են այն ժա մա նակ` թող նե լով ի րենց փոքր ու մեծ հե տաքրք րութ յուն նե-
րը, երբ ա վե լի մեծ խմբի ու շա հի հետ հա կա մար տութ յան խնդիր է ա ռա ջա նում: 
Իսկ ընդ հան րա պես` բո լո րը միա վոր վում են ար տա քին թշնա մու դեմ. միա վոր-
վում են, երբ երկ րի հա մար ար տա քին վտանգ կա: Ա մե նա սար սա փե լին այն է, 
որ այ սօր, տա րաբ նույթ հե տաքրք րութ յուն ներ եւ սո ցիա լա կան կար գա վի ճակ ներ 
ու նե ցող այդ հան րույթ նե րի, միա վոր նե րի հա մախմ բու մը կամ գո նե վե րա բեր-
մուն քի զու գա դի պու մը խաչ վում է ոս տի կա նութ յան նկատ մամբ ու նե ցած վե րա-
բեր մուն քի հետ: Այս վեր ջին քսան տա րում փո փոխ վող իշ խա նութ յուն ներն ի րենց 
ան փո փոխ մար տա վա րութ յամբ` շատ «վատ» օգ տա գոր ծե լով ոս տի կա նութ յա նը, 
հասց րել են թշնա մու այն պի սի կեր պա րի, որ հա մա հա սա րա կա կան միաս նա կա-
նութ յան ճա կատ ձե ւա վո րե լու «պատ ճառ են», հա մընդ հա նուր վե րա բեր մուն քի 
ու ճա շա կի բա ցա սա կան միա վոր, մարդ կանց միա կար ծութ յան եւ հա մա ձայ նութ-
յան ա ռար կա:
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ

АРМИНЕ КАЗАРЯН
Роль полиции во взаимоотношениях власть-общество: значение 

морально-этического фактора

Являясь инструментом любого действия выполняемого со стороны властей 
Армении, полицейские плохо воспринимаются обществом, поскольку эта 
охраняемая власть не обладает всенародным доверием. А представленная 
социальная роль, которую обязался выполнить полицейский, приобретает 
свойства своеобразного неосознанного отрицательного влияния на окружающих, 
вышестоящих, подчиненных или на тех людях, которые вольно или невольно 
“связаны” с его/ее деятельностью и могут являться его/ее мишенью.

В последние двадцать лет меняющиеся власти своим неменяющейся 
тактикой, очень “скверно” используя полицию, довели ее до такого образа 
врага, что стали “причиной” образования всеобщественного фронта единения, 
отрицательной единицей всеобщего отношения и вкуса, объектом единомыслия 
и согласия людей. 

ARMINE GHAZARIAN
The Role of the Police in Authority-Society Interrelations: The Significance 

of Moral and Ethical Factors

As a tool of any act performed by the Armenian authorities, the police are 
disapprovingly perceived by a society that has no confidence or trust in their power. 
Their social role fosters a deep-rooted suspicion among associates, superiors, 
subordinates, or any individuals who voluntarily or involuntarily are connected with 
the police’s activities or may become their target.

Over the past twenty years, changing authorities with unchanged tactics have 
very fearsomely used the police, granting them the image of a public enemy—and 
making them an object of unanimous contempt.




