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 Մա րիամ Մ.  Մար գար յան
 Քա ղա քա կ. գիտ. դոկ տոր

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ

 Հա յաս տանի  Հան րա պե տութ յան 100-ամ յա կի ա ռի թով*
 

  Բա նա լի բա ռեր-պե տութ յուն, ինք նիշ խա նութ յուն, պե-
տա կա նու թյուն, պատ մա կա նութ յուն, սահ մա նադ րութ յուն, 
սահ մա նա դրա  կա նու թյուն, կա ռա վա րող ընտ րա նի, անձ, 
հա սա րա կութ յուն:

 Մուտք
 Նոր աշ խար հա կար գը ուղ ղա հա յաց և  ցան ցա յին կա ռա վար ման սկզբունք-

նե րի զու գա միտ ման իր կա ռու ցա կար գե րով հայտն վել է հա մա չափ և  ան հա-
մա չափ սպառ նա լիք նե րի, ա նո րոշ քա ղա քա կան զար գա ցումն ե րի մեջ:  Մինչ դեռ 
ըստ Հ.  Քի սին ջե րի՝ նոր աշ խար հա կար գը շա րու նա կե լով հեն վել  Վեստ ֆալյ ան 
հա մա կար գի վրա, պետք է կա ռուց վի «հա մա ձայ նեց ված ռազ մա վա րութ յան 
մշակ ման մի ջո ցով՝ ուղղ ված ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րի ներ սում կար գի 
հա յե ցա կար գի ստեղծ մա նը և  այդ տա րա ծաշր ջա նա յին կար գե րի փո խա դարձ 
կա պակց մա նը»1։ Ն ման ա նո րո շութ յու ննե րից և տա րաբ նույթ բա խումն ե րից 
խու սա փե լու նպա տա կով Հ.  Քի սին ջե րը ա ռա ջար կում է զար գաց նել պե տութ-
յան ինք նիշ խա նու թյու նը։

1. Ինք նիշ խա նութ յան ար ժե քա յին բազ մա չա փութ յու նը 
Ինք նիշ խա նութ յու նը պե տութ յան բա ցար ձակ հատ կութ յուն է՝ ար-

տա հայտ ված բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն կրո ղի կող մից սե փա կան 
կամ  քը ան կախ, ինք նու րույն ձևա վոր ե լու և  ի րա կա նաց նե լու քա ղա քա-
կան բո վան դա կութ յամբ, ինչ պես նաև պե տա կան իշ խա նութ յան մար-
մին նե րի կա ռուց ված քի և  լիա զո րու թյուն նե րի սահ մա նադ րա-ի րա վա-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 07.06.2018։
1 Kissinger H., World Order, Penguin Random House LLC, New York, 2014, p.p. 371-375.
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կան ձևի ամ րագր մամբ: Այս հա մա տեքս տում նպա տա կա հար մար է ինք-
նիշ խա նու թյու նը դի տար կել գո յա բա նա կան, նյու թա կան, ի րա վա քա ղա քա կան, 
քա ղա քակր թա կան ար ժեք նե րի և սկզ բունք նե րի ար դիա կա նաց ման մա կար-
դակ նե րում: Ու նե նա լով ի րա վա քա ղա քա կան բնույթ` պե տա կան ինք նիշ խա-
նութ յու նը՝ որ պես բազ մա չափ եր ևույթ, նե րա ռում է. 1) պե տութ յան իշ խա-
նութ յան գե րա կա յութ յու նը նրա ողջ տա րած քում, 2) պե տութ յան ինք նիշ խա-
նութ յան կա մար տա հայտ ման աղբ յու րը ժո ղովր դա կան ինք նիշ խա նու թյու նն  
է, 3) պե տութ յան իշ խա նութ յան ան կա խութ յու նը մյուս պե տու թյուն նե րից և 
 մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի այլ սուբ յեկտ նե րից, 4) ինք նի շխա նութ յան 
ան բա ժա նե լիութ յու նը, 5) պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան բա ցա ռ  ի կ  ու  թյու նը 
նրա ամ բողջ տա րած քով մեկ, 6) ինք նիշ խան ի րա վունք նե րի ա նօ տա րե լիու-
թյու նը, 7) ինք նի շխա նու թյա նը բնո րոշ են պե տա կան իշ խա նութ յան ան կա-
խութ յու նը, միաս նա կա նու թյու նը, գե րա կա յու թյու նը, քա նի որ «Ա ռանց ինք-
նիշ խան պե տութ յան չի կա րող լի նել ա պա հով ժո ղովր դա վա րութ յուն»2: 

Ակն հայտ է, որ ինք նիշ խա նութ յան ար ժե քայ նութ յու նը ար դիա կա նա նում 
է պե տութ յան զար գաց մա նը հա մըն թաց, այդ պատ ճա ռով ինք նի շխա նու-
թյու նը անհ րա ժեշտ է դի տար կել քա ղա քա կան և  սո ցիա լա կան կար գի կեր-
պա փոխ ման հրա մա յա կան նե րի հա մա տեք տում, որ պես ընտ րա նու և 
 հա  սա րա կութ յան կո լեկ տիվ կամ քի զու գա միտ ման  գի տակց ված դրսևոր ման 
ար դ յունք: Որ պես այդ պի սին՝ « Պե տութ յունն իր բնույ թով ու նի միա վո րող 
հատ  կութ յուն, բայց ոչ այն պատ ճա ռով, որ կոչ ված է ա մեն բան կլա նե լու, 
այլ այն վե րա բե րում է քա ղա քա կան հա սա րա կութ յա նը ամ բող ջութ յամբ, 
այն սահ մա նում է հա սա րա կութ յան կեն սաձ ևը, կա ռու ցում է ընդ հա նուր 
կյան քի հիմ քե րը, պայ մա նա վո րում է մնա ցած ա մեն բան»3: Այս դի տանկյ ու-
նից պատ մա կա նո րեն պե տու թյան ինք նի շ  խա նու թյու նը հիմն ա վոր վում է միայն 
հետ և  յալ գոր ծոն նե րով՝ ընդ հա նուր սահ ման նե րի անվ տան գութ յան ա պա-
հո վում՝ որ պես ազ գի, հա սա րա կութ յան կեն սա գոր ծո ւ  նեութ յան կազ մա-
կերպ ման, վե րար տադր ման, ազ գա յին ինք նութ յան պահ պան ման և  ար-
դիա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ սո ցիա լա կան և  քա ղա քա կան տա-
րա ծութ յան ստեղծ ման անհ րա ժեշ տու թյուն: Ակն հայտ է, որ «.. Պե տութ յու նը 
գոր ծա կալ է, ո րը ներ կա յաց նում է հա սա րա կութ յու նը իր ներ սո ցիա լա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րում: Այն  միև նույն ժա մա նակ ներ կա յաց նում է հա սա րա-
կութ յա նը, որ պես սե փա կան պատ մութ յու նը կեր տո ղի: Այն հաս տա տում է ներ-
կա յի կա պը անց յա լի և  ա պա գա յի ինչ պես նաև ներ քի նի և  ար տա քի նի միջև: 
Չ կա պե տութ յուն, ո րը չու նե նա պա տե րազ մե լու կամ խա ղա ղութ յուն կնքե լու 
ի րա վունք, հետ ևա բար չկա պե տութ յուն, ա ռանց հա սա րա կութ յան կյան քի և  
ա պա գա յի նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան: Չ կա նաև պե տութ յուն, ո րը 
չլի նի հա սա րա կա կան կար գի, այ սինքն՝ վե րար տադր ման մե խա նիզմն ե րի ամ-
բող ջութ յան ե րաշ խա վո րը»4:  Վե րո շա րադր յա լը հիմք է, որ պես զի պե տա-
կան ինք նիշ խա նութ յան ար ժե քա յին հա մա կար գի ար դիա կա նաց ման 

2 Լինց Խ., Ալֆրեդ Ս., Ժողովրդավարությանն անցնելու և ժողովրդավարության կայացման խնդիրները. 
Հարավային Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա և հետկո մու նիստական Եվրոպա, Եր., Կովկասի ինստիտուտ, 
2010, էջ 43: 
3 Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М.: «Весь мир», 2002. с. 144.
4 Турен А., Возвращение человека действующего. Очерк социологии, М., «Научный мир», 1998, с. 72 http://
socioline.ru/files/5/39/alain_touraine.pdf 
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մի տումն ե րը դի տար կենք  Հա յաս տանի  Հան րա պե տութ յան հար յու րամ-
յա տա րե դար ձի արժ ևոր ման և  ռազ մա վա րա կան անվ տանգ ա պա գա-
յի ա պա հով ման դի տանկ ու նից:

2.  Պատ մա կա նութ յան (historism) էութ յան ու բնույ թի մա սին
 Պատ մա կա նութ յու նը գի տա կան ճա նա չո ղութ յան սկզբունք է, ըստ ո րի՝ 

ի րերն ու եր ևույթ նե րը, դիտ վում են ի րենց ծա գումն ա բա նու թյան, գո յա-
բա նութ յան և անց յալ - ներ կա - ա պա գա ե ռա չա փութ յան ծի րում ու նե-
ցած զար գաց ման մեջ5:  Պատ մա կա նութ յու նը՝ որ պես փի լի սո փա յա կան 
սկզբունք, պա հան ջում է դի տար կել ցան կա ցած եր ևույթ, իր ծագ ման, զար-
գաց  ման և  կեր պա փոխ ման մեջ: Ըն դու նե լով ի րա կա նութ յու նը որ պես ժա մա-
նա կի մեջ դրսևոր վող եր ևույթ՝ պատ մա կա նութ յու նը օբ յեկ տի հա մա կար գա-
յին բնույ թը դի տար կում է իր զար գաց ման բազ մա չա փութ յան տի րույ թում: 
 Պատ մա կա նութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ որ պես հա սա րա կու թյան զար գաց-
ման էութ յու նը բա ցա հայ տող եր ևույթ ի րենց ժա մա նա կին հիմն ա վո րել են 
 Հե րակ լի տը, Պ լա տո նը, Ա րիս տո տե լը, հե տա գա յում նաև Ջ.  Վի կոն,  Վոլ տե րը, 
 Հե գե լը, ինչ պես նաև Մ. Վե բե րը Կ.  Մարք սը: Եր ևույթ նե րը պատ մա կան հո լո-
վույ թում և  ա պա գա յա բա նա կան հե ռան կա րում դի տար կե լը դար ձավ հա սա-
րա կութ յան զար գաց ման հիմն ախն դիր նե րի կենտ րո նաց ված բա ցա հայտ ման 
այն պի սի բնու թագ րիչ, ո րի օգ նութ յամբ կան խա տես վում է հան րա յին շա հի 
զար գաց ման հե ռան կա րը, ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան կու տա կու մը, ա նար-
դա րութ յան դեմ պայ քա րի կա ռու ցա կար գե րը և  պատ մութ յան ըն թաց քը՝ որ-
պես աշ խար հի կա ռա վար ման «աստ վա ծա յին պլա նի» ի րա կա նա ցում (պրո-
վի դեն ցիա լիզմ), ինչ պես նաև ի րա կա նու թյու նը՝ որ պես անց յա լի իս կութ յան 
ար տա ցո լում մեկ նա բա նե լը6: 

 Պատ մա կա նութ յա նը՝ որ պես բազ մա չափ եր ևույ թի, բնո րոշ է այն 
մեկնաբանությունը, որ «1) պատ մա կան և  սո ցիա լա կան եր ևույթ նե րը պայ մա-
նա վոր վում (բնո րոշ վում) են պատ մութ յամբ: Ձ ևա վոր ված է հա մոզ մունք (հա-
վատ), որ պատ մա կան եր ևույթ նե րը կար գա վոր վում (ղե կա վար վում) են բնա-
կան օ րենք նե րով: Ուս տի պատ մա կան զար գաց մա նը վե րա բեր վում են որ պես 
մար դու գո յութ յան ա մե նա հիմն ա կան մի տումի: Այդ դի տանկյ ու նից ար տիս տիկ 
և  ճար տա րա պե տա կան հա մա տեքս տում անց յալ ո ճե րի նկատ մամբ չա փա-
զանց մեծ վե րա բեր մունք է ցու ցա բեր վում»7: 

 Պատ մա կա նութ յու նը, նե րա ռե լով պատ մա կան հի շո ղութ յու նը, միա ժա մա-
նակ և  անց յա լի վեր լուծ ման, ընտ րութ յան ակ տիվ կա ռու ցո ղա կան գոր ծըն-
թաց է, և այն տե ղե կատ վա կան հոս քե րի վե րա կանգ նում, ո րոնք տվյալ 
քա ղա քա կան ժա մա նա կում կա պա հո վեն ա ռա վե լա գույն կեն սու նա կութ յուն: 
Այս հա մա տեքս տում կար ևո րում ենք «անց յա լի ընտ րութ յուն» եզ րույ թը, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ռա ցիո նալ մա կար դա կում պատ մա կան հի շո-
ղութ յու նից կան չել այն հատ վա ծը, ո րի հե տա գա գե նե րա ցու մը կա պա հո վի 
կեն սու նա կութ յուն, միև նույն ժա մա նակ՝ ֆիլտ րե լով տե ղե կատ վա կան աղ-

5 Տե՛ս Никитина А., Историзм социально-политического явления (Отношение социологии и историографии 
в свете проблемы историзма), «Полис». 2000. N 5, с. 167: 
6 Տե՛ս Соловьёв Э. , Судьбическая историософия Хайдеггера, «Прошлое толкует нас», М., 1991. c. 353:
7 https://en.oxforddictionaries.com/definition/historicism
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Րմու կը:  Հետ ևա բար պատ մա կան հի շո ղութ յու նը ստա տիկ եր ևույթ չէ, այլ 

կա րող է դի նա միկ փո փոխ վել՝ պայ մա նա վոր ված «Ես»-ին ուղղ ված ժա մա-
նա կի մար տահ րա վեր նե րով: Ն շենք, որ ինչ պես անց յալն է ազ դում ներ կա-
յի վրա, այն պես էլ ներ կան է մե ծա պես ո րո շում, թե ինչ պես կըն կալ վի և 
կ վեր ծան վի անց յա լը: Ուս տի անց յա լին դի մե լը տար բեր խմբե րի և  ինս տի-
տուտ նե րի միջև կա պեր հաս տա տե լու ճկուն և  ա ռաձ գա կան մե խա նիզմ է, 
ո րոնց հի ման վրա էլ կա ռուց վում է հան րա յին անվ տան գութ յու նը: Ա վե լին, 
Է. Ս մի թի կար ծի քով, ազ գա կա ռուց ման ու պե տա կա նա կա ռուց ման գոր ծըն-
թա ցում կար ևո րա գույն դեր ու նե ցող, ընդ հան րա պես, ներ կա աշ խար հի սո-
ցիա լա կան ու քա ղա քա կան ա մե նահ զոր ու ժե րից մե կը՝ ինք նիշ խա նութ յան 
կենտ րո նա կան հար ցը, ներ կա յի ստեղծ ման մեջ անց յա լի դե րի հարցն է8: 
Այս տե սանկյ ու նից պատ մա կան հի շո ղութ յու նը հիմն ված է մարդ կանց` ի րա-
կան կամ պատ կե րաց րած պատ մա կան անց յա լի ամ բող ջա կան կամ ա ռան ձին 
դրվագ նե րի շուրջ գի տե լիք նե րի և  վե րա բեր մուն քի, ինչ պես նաև ու րիշ նե րին 
ճա նա չե լու վրա 9։ Այ սինքն` կար ևո րութ յուն է ստա նում հետև յալ հար ցը. ազ-
գա կա ռուց ման և  պե տա կա նա կա ռուց ման նպա տա կով պատ մա կան հի շո ղութ-
յան ո՞ր հատ վա ծի վրա է ան հրա ժեշտ կենտ րո նաց նել ու շադ րութ յու նը, և  ո՞ր 
հե րո սի «կյանքն ու գոր ծու նեութ յու նը» մա տու ցել հա սա րա կութ յա նը: Այս հա-
մա տեքս տում կար ևոր վում է Լ.  Պա յի ա սիա կան ժո ղո վուրդ նե րի օ րի նա կով 
կա տար ված այն դի տար կու մը, որ « ա սիա կան ժո ղո վուրդ նե րը ու նե նա լով 
ա մուր էթ նիկ, մշա կու թա յին, կրո նա կան և  նույ նիսկ ռա սա յա կան ինք նա նույ-
նա կա նա ցում, դեռևս բախ վում են խնդիր նե րի՝ ա ռանց քա յին և  կար ևո րա գույն 
ար ժեք նե րի ընտ րութ յան հար ցում, ո րոնք պետք է լի նեն ազ գա յին ինք նութ յան 
հիմն ա կան բաղ կա ցու ցիչ նե րը: Դ րանք պետք է լի նեն այն ար ժեք նե րը և 
 գա ղա փար նե րը (ի դեալ նե րը), ո րոնք պե տութ յա նը կօժ տեն լե գի տի մութ յամբ»10:

Որ պես զի պատ մա կան փաս տե րի նո րո վի մեկ նու մը պահ պա նի ո գե ղե-
նութ յու նը և  խա րիզ մա տիկ լե գի տի մութ յու նը, ան հրա ժեշտ է, որ գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հա մա կար գը հա մա պա տաս խա նի օբ յեկ տի վութ յան, վս  տա հութ յան, 
թա փան ցի կութ յան, հու սա լիութ յան և  այլ նմա նա տիպ չա փա նիշ նե րին, ո րի 
մի ջո ցով քա ղա քա ցի նե րի գի տակ ցութ յան մեջ վստա հութ յուն է հաս տատ-
վում դրանց իս կութ յան մա սին:  Պատ մա կան հի շո ղու թյու նը քա ղա քա կան 
վար քը, գի տակ ցութ յու նը ձևա վո րող կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ նե րից է: Այն իր 
է ներ գիա յով (շատ դեպ քե րում՝ չգի տակց ված) հա սա րա կութ յա նը (ազ գին, 
էթ նո սին, ան ձին) մղում է ինչ պես ո րո շա կի ինս տի տու ցիո նա լաց ված վար-
քագ ծի, այն պես էլ են թարկ վե լով էնտ րո պիա յի՝ թույլ է տա լիս տրո հել (բա-
ժա նել) քա ղա քա կան տա րա ծութ յունն ու ժա մա նա կը:  Հան րա գու մա րե լով 
կա րող ենք արձանագրել, որ ա ռանց պե տա կա նութ յան կամ պե տա կա նութ-
յան մա սին ե րա զան քի՝ ո՛չ ազ գը և  ո՛չ էլ հա սա րա կութ յու նը չեն կա րող ի րենց 
անվ տան գութ յունն ա պա հո վել: Այդ պատ ճա ռով էլ պե տա կա նութ յան կա-
ռուց ված քում ինք նիշ խա նութ յան սկզբուն քի ա պա հո վու մը պատ մա կա նութ-
յան հաշ վառ մամբ ազ գի կյան քում կար ևո րա գույն դեր է խա ղում:  Սա կայն, 

8 Տե՛ս Anthony D., Smith Myths and Memories of the Nation, Oxford, New York, 1999, p. 165-166:
9 Տե՛ս Леви-Строс Клод, Узнавать других, «Антропология и проблемы современности», пер. Чебучева 
Елизавета, М., «Текст», 2016. с. 160:
10 Lucian W. Pye – International Relations in Asia: Culture, Nation and State. Published by The Sigur Center for 
Asian Studies, July 1998. P. 9. https://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/scap/SCAP1-Pye.pdf 
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բաց հա սա րա կութ յան գա ղա փա րա խոս Կ.  Պոպ պե րը թե րա հա վա տո րեն է 
վե րա բեր վում հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան հա մա կար գի ինս տի տուտ նե րի 
ժո ղովր դա վա րաց ման հիմն ախն դիր նե րում պատ մա կա նութ յան ու նե ցած հա-
մընդգր կուն ազ դե ցութ յա նը. « Գա լի քը կախ ված չէ հենց մեզ նից, իսկ մենք էլ 
պատ մա կան որ ևէ տե սա կի անհ րա ժեշ տութ յու նից կախ ված չենք»11: Այ նո ւա-
մե նայ նիվ, ՀՀ-ում պե տութ յան (և  ընդ հա նրա պես, կա ռա վար ման, հատ կա պես 
պե տա կան կա ռա վար ման) ինք նիշ խա նու թյան և  ժո ղովր դա վա րաց ման գոր-
ծըն թա ցի վեր լու ծութ յունն անհ նար է ա ռանց պատ մա կան դաշ տի քննարկ ման, 
քա նի որ  Հա յաս տա նի հաջորդական պե տութ յուն նե րի վե րած նունդ ը և ն րանց 
գոր ծառ նու մը կրել և կ րում են այդ դաշ տի խոր քա յին ազ դե ցութ յու նը: 

 Հա մա ձայն գոր ծառ նա կան մո տեց ման հիմն ա վոր պնդման՝ քա ղա քա-
կան հա մա կար գը, ո րը մի ջանկ ալ է պատ մա կա նութ յան դաշ տի և 
 սո   ցիա  լա կան կազ մա կերպ ման միջև, ազդ վե լով ա ռա ջի նից՝ ուղ ղոր դում 
է երկ  րոր դին:  Գոր ծառ նա կան հա յե ցա կար գը Ա.  Թու րենն օգ տա գոր ծել է որ-
պես գոր ծու նեութ յան սո ցիո լո գիա յի (ակ ցիո նա լիզմ) մեկ նա կետ, ո րը բխում է 
պատ մա կան սուբ յեկ տի հա յե ցա կար գից: Տվյ ալ պա րա գա յում Ա.  Թու րե նի կող-
մից պատ մա կա նութ յան հա յե ցա կարգն այլ ի մաս տով օգ տա գոր ծե լը հիմն ա-
վոր վում (բա ցատր վում) է նրա նով, որ վեր ջի նիս բազ մա շերտ բո վան դա կութ-
յու նից «բա ցառ վում կամ մերժ վում » են սո ցիա լա կան փաս տե րը ոչ սո ցիա լա-
կան սկզբունք նե րով մեկ նա բա նող մե տա սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րը: 
 Պատ  մա կա նու թյունն այն հե ռա վո րութ յունն է, ո րը ազ դում է հա սա րա կու թյան 
գոր ծու նեութ յան վրա. այն գոր ծու նեութ յան, ո րի մի ջո ցով նա սահ մա նում է 
իր պրակ տի կա յի կա տե գո րիա  նե րը (Ա.  Թու րեն): Ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար-
գը «այն պի սի կա ռու ցա կար գե րի հա մա խումբ է, ո րոնց մի ջո ցով պատ մա-
կա նու թյան դաշ տը փո խա կերպ վում է սո ցիա լա կան կան քի կա նոն նե րի 
մի հա մախմ բի, որն էլ, իր հեր թին, կան խո րո շում է կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի գոր ծառ նութ յուն նե րը (ընդգծումը մերն է - Մ.Մ.)»12: 

ՀՀ-ում հաս տատ ված կա ռա վար ման ինս տի տու ցիո նալ նոր հա մա կար-
գի վեր լու ծութ յան հա մար թու րեն յան մո տեց ման օգ տա գոր ծու մը մեր կող-
մից հիմն ա վոր վում է այս պես:  Հա յաս տա նի եր րորդ  հան րա պե տութ յան 
ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գը նա խոր դած  Հա յաս տա նի  խորհր դա յին 
սո ցիա լիս տա կան հան րա պե տութ յան (ՀԽՍՀ-ի) բնա կա նոն ար դիա կա-
նաց ման արդ յունքը չէ, քա նի որ այդ եր կու սի հիմ քում ըն կած են բա-
ցար ձա կա պես հա կա դիր գա ղա փա րա կան հա մա կար գեր:  Նույն տրա-
մա բա նութ յամբ էլ հնա րա վոր չէ Խորհր դա յին  Հա յաս տա նը Ա ռա ջի ն 
Հանրապետության բնա կա նոն ար դիա կա նաց ման արդ յուն քը հա մա րել, 
քա նի որ վերջինիս բռնի խորհր դայ նաց ման հետ ևան քով ար մա տա պես 
փոխ վեց գա ղա փա րա կան հա մա կար գը և դ րա հեն քի վրա կա տար ված 
ինս տի տու ցիո նա լա ցու մը: Մ յուս կող մից բո լոր ե րեք  պե տու թյուն նե րի հռչակ-
ման պատ մա կան նա խադր յալ նե րը տար բեր են. այ սինքն՝ հայ հան րույ թի 
կող  մից իր բնա պատ մա կան և  մի ջազ գա յին շրջա կայ քի նկատ մամբ ու նե ցած 
հա րա բե րութ յուն նե րի գի տակ ցումն ու ի մաս տա վո րու մը տար բեր է ե ղել : Այս 
11 Պոպեր Կ. Բաց հասարակությունն ու նրա թշնամիները ( թարգմ. Ս. Հարությունյանի), Եր.: «Հայաստան», 
2001, էջ 3: 
12 Турен А., Возвращение человека действующего. «Очерк социологии». Перевод с французского. М., «Научный 
мир», 1998, с. 196.
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հա մա տեքս տում, բնա կա նա բար, հայ հա սա րա կութ յու նում տար բեր տե ղա կա-
յումն ե րի հա մադ րութ յամբ հա սու նա ցել է իր իսկ կո լեկ տիվ ա զա տութ յան / 
անվ տան գութ յան երկ վութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ինս տի տու ցիո-
նա լաց ման պա հանջ մուն քը: 

Աս վա ծը հիմն ա վո րե լու նպա տա կով նշենք, որ Ա ռա ջին  Հան րա պե տու թյան 
հաս տատ ման ա մե նաէա կան նա խադր յալ նե րից էր տա րա ծա շր  ջա նում 
Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի ան կա խութ յան հռչակ ման հետ ևան քով նախ կի-
նում գո յութ յուն ու նե ցած ո րո շա կի կար գի՝ Անդր կով կաս յան ժո ղովր դա վա-
րա կան դաշ նակ ցա յին հան րա պե տութ յան (ԱժԴՀ) և Անդր կով կաս յան սեյ մի 
փլու զու ման հետ ևան քով հա րուց ված և  հայ հան րույ թի կող մից կար ևոր ված՝ 
քաո սին դի մա կա յե լու, սե փա կան հան րա յին անվ տան գութ յունն ա պա հո վե-
լու գի տակ ցութ յու նը: Այս հա մա տեքս տում ո րո շիչ էին նաև ազ գա յին անվ-
տան գութ յունն ա պա հո վե լու գի տակ ցու թյան ռա ցիո նա լաց մա նը նպաս տած 
(նկա տի ու նենք Մա յիս յան հե րո սամարտերը) այն գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք 
հա ջոր դե ցին 1915 թ.  Հա յոց Մեծ ե ղեռ նին:

 Ցե ղաս պա նու թյու նից և  հե ղա փո խութ յու նից հե տո  Հա յաս տա նը հայտն-
վեց քա ղա քա կան նոր ա նո րո շութ յուն նե րի մեջ՝ փլուզ ված տնտե սու թյամբ, 
փախս տա կան նե րով ու գոր ծա զուրկ նե րով, ա ռանց դաշ նա կից նե րի, ա ռանց 
հիմն ա վոր ված գա ղա փա րա խո սութ յան: Ան բա րեն պաստ ռազ մա քա ղա քա-
կան ի րա վի ճա կում 1918 թվա կա նի մա յի սի 28-ին հռչակ ված նո րաս տեղծ 
հայ կա կան պե տութ յան հա մար չա փա զանց բարդ էր պահ պա նել ինք նիշ-
խա նու  թյու նը՝ դի մա կա յե լով ար տա քին և  ներ քին քաո սին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
1918-1920 թթ.  Հա յաս տա նում պե տու  թյու նը իր բո լոր թու լութ յուն նե րով և 
 թե րութ յուն նե րով հան դերձ, և՛ վե րա կանգն վեց, և՛ դար ձավ ազ գա յին ինք-
նիշ խա նութ յան պատ վար:  Փաս տո րեն  Հա յոց պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան-
գամ ներ դաշ նակ վե ցին ազ գա յին ինք նիշ խա նութ յան և  պե տա կան ինք նիշ-
խա նութ յան գա ղա փար նե րը: 

 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին  Հա յաս տա նի խորհր դի ըն դու նած « Կա րիք ու-
նե ցող գաղ թա կան  նե րի խնա մա տա րութ յան մա սին» օ րեն քում պաշ տո նա պես 
ար ձա նագր վեց, որ երկ րի ողջ ազ գա բնակ չու թյան շուրջ 45 տո կո սը գաղ թա-
կան է13:  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան ա ռա ջին տա րե դար ձի կա պակ ցու թյամբ, 
1919 թ. մա յի սի 26-ին, ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը՝ ապ րի լի 27-ին խոր հր  դա րա նի 
կող մից ի րեն տրված օ րենսդ րա կան ի րա վա սութ յուն նե րի հի ման վրա ըն-
դու նեց « Միաց յալ, Ան կախ  Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» հռչա կա գի-
րը, իսկ մա յի սի 27-ին՝ « Հա յաս տա նի խորհր դի հա մալր ման մա սին» օ րեն-
քը: Ն մա նօ րի նակ դիր քո րո շու մը ել նում էր այն գա ղա փա րից, որ  Միաց յալ 
 Հա յաս տա նը պի տի ու նե նա նաև միաց յալ խորհր դա րան: Այդ նպա տա կով 
ո րոշ վեց  Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի կազ մը հա մա լրել արևմ տա հայ 12 
ներ կա յա ցուցչ ով: Սակայն 1919 թ. հու նի սի 4-ին  Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան 
խմբակ ցութ յան և ՀԺԿ պատ գա մա վոր նե րը մե ղադ րե լով կա ռա վա րու թյա նը 
պե տա կան հե ղաշր ջում կա տա րե լու փոր ձի մեջ՝ հան դես ե կան հայ տա րա-
րութ յամբ և  ցու ցա դրա բար հե ռա ցան խորհր դա րա նի դահ լի ճից:  Դահ լի ճում 
մնա ցին միայն ՀՅԴ խմբակ ցու թյու նը և  արևմ տա հայ 12 պատ գա մա վոր նե-

13 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918 – 1920 թթ.), 
Եր., 2005, էջ 110: 
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րը, ո րոնք ևս  դաշ նակ ցա կան ներ էին 14: Դ րա նից քիչ անց՝ 1918-ի օ գոս տո-
սին նո րըն տիր վար չա պետ Ալ.  Խա տիս յա նը Ա մե րի կա յից ստա ցավ նախ կին 
վար չա պետ Հ.  Քա ջազ նու նու ծրագ րա յին բո վան դա կութ յամբ նա մա կը, որ տեղ 
ա ռա ջարկ վում էր ա ռաջ նորդ վել զուտ պե տա կան մտա ծե լա կեր պով15: Այս պի-
սով՝ ինչ պես ՀՅԴ ներ սում, այն պես էլ խորհր դա րա նա կան խմբակ ցութ յու նում 
առ կա էին եր կու թևեր՝ պե տա կան և  կու սակ ցա կան մո տե ցումն ե րի կողմն ա-
կից նե րը: Ե թե ա ռա ջին հո սան քը ներ կա յաց նում էին  Հովհ.  Քա ջազ նու նին, Ալ 
 Խա տիս յա նը, Ս. Վ րաց յա նը, ա պա երկ րոր դը՝  Ռու բե նը (Մ.  Տեր- Մի նաս յան) , 
Ար շակ  Ջա մալյ ա նը, Վ.  Խո րե նին, Վ.  Նա վա սարդ յա նը, և  ու րիշ ներ։  Վեր ջին ներս 
ու նեին ընդգծ ված ըն կեր վա րա կան հա յացք ներ: 

 Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կողմն ո րոշ ման հար ցում ևս ՀՅԴ խորհր դա րա-
նա կան խմբակ ցու թյան ան դամն ե րը տար բեր դիր քո րո շումն եր ու նեին:  Փա րի զի 
խա ղա ղու թյան հա մա ժո ղո վում ՀՅԴ խմբակ ցութ յու նը պաշտ պա նում էր 
արևմտ յան քա ղա քա կան դիր քո րո շու մը:  Սա կայն քա ղա քա կան իրավիճակի 
կտրուկ փո փոխ ման հետ ևան քով պատ գա մա վո րա կան խմբակ ցու թյան զգա-
լի մա սը 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին ստո րագ րեց Եր ևա նի հա մա ձայ նա գի րը, 
ո րով իշ խա նութ յու նը հանձն վեց  Հայ հեղ կո մին16:  Հե տա հա յաց ընդ հան րաց նե-
լով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել. հան րա պե տու թյու նը ար տա քին և  ներ քին բազ-
մաբ նույթ մար տահ րա վեր նե րին պա տաս խա նե լու ժա մա նակ ցու ցա բե րեց ի րա-
վի ճա կա յին մո տե ցում17, ռա ցիո նալ չկողմն ո րոշ վեց և չգ նա հա տեց բոլշ ևիզ մի 
հաղ թա նա կով տե ղի ու նե ցած փո փո խութ յուն նե րը:  Սա կայն, մեր կար ծի քով, 
Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան գոր ծու նեութ յան գնա հատ ման չա փա նիշ պետք է 
հա մա րել ոչ թե ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի ի րա վա կան ան կա տա րութ յու-
նը, տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան ծրագ րե րի ուղղ վա ծու թյան չհիմն ա վոր վա-
ծու թյու նը, այլ ան կախ և  միաց յալ  Հա յաս տա նի պե տա կա նութ յան գա ղա-
փա րի պաշ տպա նութ յու նը: Այս դի տան կու նից Ա ռա ջին Հան րա պե տու-
թյու նը միայն իր ներ կա յութ յամբ վեր կանգ նեց հա յի՝ պե տա  կա նութ յան 
վե րածն ման յոթ հար յու րամ յա ե րա զան քը: 

Ա ռա ջին և  եր րորդ հան րա պե տութ յուն նե րի հա մե մա տու թյամբ Խորհր դա -
յին Հա  յաս  տա նի ինք նիշ խա նու թյու նը ա ծանց ված էր ԽՍՀՄ կազ մում de facto, 
և  ոչ թե de jure: Ըստ էութ յան՝ Եր րորդ Հան րա պե տութ յան և ն րա ինս տի տու-
ցիո նալ հա մա կար գի ծնուն դը գե րա զան ցա պես հա սա րա կութ յան ներ սում 
պատ մա կա նութ յան և  ո րա կա պես այլ աշ խար հա քա ղա քա կան կեր պա փո-
խումն ե րի ազ դե ցութ յան ներ քո տևա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում խմոր ված 
գոր ծըն թաց նե րի և  ոչ թե քա ղա քա կան հա մա կար գի գե րա գույն ինս տի-
տու տի՝ պե տութ յան փո խա կերպ ման արդ յունք է:  Պե տութ յան փո խա կերպ-
ման մա սին խո սե լը ար դա րաց ված կլի ներ միայն ԽՍՀՄ ա ռանց քը կազ մող 
 Ռու սաս տա նի և Ար ևելյ ան Եվ րո պա յի սո ցիա լիս տա կան պե տութ յուն նե րի 
հա մար, երբ պե տութ յու նը (թող որ սահ մա նա փակ ա զա տութ յան աս տի ճա-
նով) իր ինս տի տուտ նե րով առ կա էր, իսկ  Հա յաս տա նի և  նախ կին Խորհր-
14 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918 – 1920 թթ.), 
Եր., 2005, էջ 210:
15 Տե՛ս Քաջազնունի Հ., Հ. Յ. Դաշնակցությունը անելիք չունի այլևս, Եր., 1994, էջ 30:
16 Տե՛ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918 – 1920 թթ.), 
Եր., ՀՅԴ հրատ., 2005, 410:
17 Տե՛ս Վաղարշյան Ա., Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը 
(1918 – 1920 թթ.), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., էջ 32-33: 
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դա յին Միութ յան մյուս հան րա պե տութ յուն նե րի պա րա գա յում քա ղա քա կան 
հա մա կար գի ինս տի տուտ նե րը  Մոսկ վա յից ա ծանց ված էին:  Հետ ևա բար՝ 
 Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տութ յու նը հայ հան րույ թի պատ մա կա նութ-
յան կող մից ուղ ղորդ ված, հա սա րա կութ յան կո լեկ տիվ « Մենք»-ի և  ան հա-
տա կան «Ես»-ի գի տակ ցա կա նի մա կար դա կում կար ևոր ված պատ մա կան 
գոր ծու նեութ յան ժա ռան գա կա նութ յան խզման արդ յուն քում կու տակ ված 
հիմն ախն դիր էր:

Օժտ ված լի նե լով ու ժեղ պատ մա կան հի շո ղութ յամբ՝ հայ հան րույ թի հա-
սա րա կա կան են թա հա մա կար գե րը գտնվում են ոչ թե փո խազ դե ցու թյան 
հո րի զո նա կան, այլ աս տի ճա նա կար գա յին կա պե րի մեջ: Այ սինքն՝ որ քան էլ 
նրանք հա րա բե րա կան ինք նու րու նութ յուն ու նե նան, փո խադ ար ձա բար 
գտնվում են աս տի ճա նա կար գա յին են թա կա յութ յան և  գե րա կա յութ յան վի-
ճա կում:  Միա ժա մա նակ այդ են թա հա մա կար գե րը «հա գեց ված» են հայ հան-
րույ թի սո ցիալ և  էթ նոմ շա կու թա յին տեքս տերով (պատ մա կա նութ յունն այն 
ըստ տար բեր չա փումն ե րի տար րա լու ծում, նե րա ռում է իր են թա հա մա կար-
գե րի մեջ), ո րոնց դե րա կա տա րութ յու նը հսկա յա կան է նրան ցից յու րա քանչ-
յու րի գոր ծառ նութ յան մեջ, իսկ վար քա բա նա կան և  ան հա տա պաշ տա կան 
գոր ծոն ներն այն քան էլ ո րո շիչ չեն, որ քան, ա սենք, բազ մա բա ղադր յալ ա մե-
րիկյ ան ան հա մա սեռ հա սա րա կութ յան պա րա գա յում (հա կա ռակ դեպ քում 
տե ղին կլի ներ, օ րի նակ, օգ տա գոր ծել Տ. Պար սոն սի հա յե ցա կար գե րը18): Իսկ 
 Թու րե նի մշա կած ակ ցիո նա լիս տա կան տե սութ յու նը լա վա գույնս բա ցատ-
րում է նման զար գա ցումն ե րի արդ յունք հան դի սա ցող ինս տի տու ցիո նալ 
հա մա կար գե րը: 

1980-ա կան թվա կան նե րի կե սե րից ԽՍՀՄ բարձ րա գույն ղե կա վա րութ-
յան կող մից որ դեգր ված «վե րա կա ռուց ման» քա ղա քա կա նութ յու նը լա վա-
գույն պայ ման ներ ստեղ ծեց, որ պես զի հա յոց պատ մա կա նութ յան դաշ տը 
թելադրի նոր ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի (նե րառ յալ նաև պե տութ յան) 
լի նե լիութ յու նը և  որ պի սութ յու նը և  ուղ ղոր դի սո ցիա լա կան կազ մա կեր պու-
մը:  Քա  ղա  քա կան գի տակ ցութ յան մեջ ինք նիշ խան պե տա կա նութ յան բազ-
մա դար  յան չգո յութ յան ի րո ղութ յան հետ այլևս չհաշտ վե լը, այդ ի րո ղութ յան 
դեմ ընդվ զու մը, սե փա կան ինք նիշ խան պե տա կա նու թյու նը վե րա կանգ նե-
լու անհ րա ժեշ տութ յան գի տակ ցու մը ա մե նաէա կան տե ղա շարժն էր հա յոց 
պատ մա կա նութ յան «ճա նա չո ղու թյան կերպ»-ի են թա հա մա կար գում: Իսկ 
գե րա գույն նպա տա կը՝ ան կախ պե տա կա նու թյան ստեղ ծու մը, ար դեն հա-
սու նա ցել և  դար ձել էր  Հա յոց հա մազ գա յին շարժ ման (ՀՀՇ) քա ղա քա կան 
օ րա կար գի գե րա կա խնդիր: Այս դի տանկյ ու նից նշենք, որ  հայ հա սա րա-
կու թյան հա մար ընդ հան րա կան մշա կու թա յին մո դե լը ազդ ված էր դե րա կա-
տար նե րի ճա նա չո ղութ յան կեր պում ար ձա նագր ված տե ղա շար ժից :  Հենց այդ 
նոր կող մն  ո րո շումն երն էլ կան խո րո շե ցին ձևա վոր վող սո ցիա լա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի դաշ տը և  ուր վագ ծե ցին ա զա տութ յան, ան կա խութ յան կողմն ա-
կից դա սի ու նախ կին ա ջա կից նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թը: Ակն հայտ 
է, որ մշա կու թա յին մո դե լը, ընդգր կե լով և  ար տա պատ կե րե լով հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, բա ցա հայ տում է նաև այն գե րա գույն 

18 Տե՛ս Парсонс Т. Система современных обществ, Пер, с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева, под пед, М.С. 
Ковалевой. М., «Аспект Пресс», 1998, с. 10-11:
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նպա տա կներն ու սպա սումն ե րը, ո րոնք, կա րող են հա մախմ բել ամ բողջ 
հա սա րա կութ յա նը: 

 Քա ղա քա կան ար դիա կա նա ցումն ա պա հո վող մշա կու թա յին մո դե լին 
մնում էր սոսկ այդ կու տա կումն ուղ ղել իր իսկ նա խան շած կողմն ո րո շիչ նե-
րի ձեռք բեր մա նը: Այդ պի սով՝ բո լոր են թա հա մա կար գե րում (ճա նա չո ղութ յան 
կերպ, մշա կու թա յին մո դել, կու տա կում) էա կան տե ղա շարժ ար ձա նագ-
րած և  ո րա կա պես նոր ան հա վա սա րակ շիռ վի ճա կում հայտն ված պատ մա-
կա նութ յու նը ի զո րու էր նոր ազ դակ նե րով սնու ցե լու պատ մա կան գոր ծու-
նեութ յան և  դա սա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա կար գե րը:  Վեր ջին նե րիս 
մեծ խզման պա րա գա յում ի հայտ ե կած միան գա մայն սպա սե լի (օ րի նակ՝ 
սո ցիա լիս տա կան հե տարդ յու նա բե րա կա նաց ման բնա պահ պա նա կան հիմ-
նա հար ցեր) և  ար տա քուստ անս պա սե լի, նոր (ան կա խութ յան ինս տի տու ցիո-
նա լա ցու մը) սո ցիե տալ հիմն ախն դիր ներն էլ, բնա կան է, պետք է հա մար ժեք 
սո ցիալ-քա ղա քա կան շար ժումն ե րի դրդա պատ ճառ դառ նա յին:  Գոր բա չովյ ան 
հրա պա րա կայ նութ յան մի ջա վայ րում «մա քուր» սո ցիա լա կան հար ցադ րում-
նե րով հա գե ցած շար ժու մը վե րա ճեց քա ղա քա կա նի՝ օ րա կար գում նե րա ռե-
լով ղա րա բաղյ ան հար ցը պատ մա կան ար դա րութ յան վե րա կանգն ման հիմ քի 
վրա լու ծե լու պա հան ջը: ԽՍՀՄ քա ղա քա կան հա մա կար գին ա ռա ջադր ված 
այս պա հան ջին գե րա գույն քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յան կող մից ոչ հա վա-
սա րար ժեք վե րա բեր մուն քի ցու ցա բեր ման հետ ևան քով  Հա յոց հա մազ գա յին 
շարժ ման օ րա կար գա յին խնդիր նե րի կի զա կետ դար ձավ  Հա յաս տա նի ան-
կա խութ յան հար ցի ա ռա ջադ րու մը: Այս տեղ հարկ է նշել, որ հին հան րույթ-
նե րին բնո րոշ ու ժեղ պատ մա կա նութ յան ազ դե ցութ յան ներ քո քա ղա քա կան 
շարժ ման օ րա կարգ նե րառ վե ցին ինչ պես պա հան ջա տի րութ յան, այն պես էլ 
այլ խնդիր ներ:  Սա կայն բախ տո րոշ էր այն հան գա ման քը, որ ան կա խու թյան 
վե րա նվաճ ման գա ղա փա րը գե րա կա հռչակ վեց, ո րին աս տի ճա նա կար գա-
յին (ինք նա)կազ մա կերպ ման են թարկ վե ցին քա ղա քա կան շարժ ման մյուս 
հար ցա դրումն ե րը: Այդ պի սով՝ պե տա կա նութ յան ինս տի տու ցիո նա լաց  ման 
հան րա յին պա հանջ մուն քը զու գա մի տեց քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի օ րա-
կար գի բո լոր խնդիր նե րին:

 Զուտ սո ցիա լա կա նից քա ղա քա կա նի վե րա ճած  Հա յոց հա մազ գա յին շար-
ժու մը դրսևոր վեց իր բո լոր հնա րա վոր ձևե րով. ին տեգ րա ցու մը լա վա գույնս 
ար տա հայտ վեց ազ գա յին միաս նութ յան տես քով, մաս նակ ցութ յու նը՝ քա-
ղա քա կան հա մա կար գը հիմն ա վո րա պես ցնցող հան րա հա վաք նե րի, ցույ-
ցե րի տես քով, դի մադ րութ յու նը՝ գոր ծող վար չա կար գին և ն րա կա յաց րած 
ո րո շումն ե րին քա ղա քա ցիա կան անհ նա զան դութ յան, գոր ծա դուլ նե րի, հա-
ցա դուլ նե րի տես քով: 

  Հան րութ յան որ դեգ րած սո ցիա լա կան շարժ ման այս ձևե րին հա կադր-
վում էին հե տապն դումն ե րը ԽՍՀՄ պե տա կան վար չա կազ մի կող մից 
(« Ղա  րա բաղ» կո մի տեի ան դամն ե րի ձեր բա կա լում), ինչն էլ մյուս կող մից 
կա ր ևո րեց այ լա խո հի սո ցիա լա կան դե րա կա տա րու մը՝ լից քա վո րե լով և  
ա րա գաց նե լով հա սա րա կութ յան սո ցիա -քա ղա քա կան շար ժումն ե րը : Նշ ված 
շար ժումն ե րի արդ յուն քում ա վե լի հստակ տա րան ջատ վեց նոր դա սա յին 
հա րա բե րութ յան սահ մա նա գի ծը, ո րը փո խա րի նե լու էր գա լիս նախ կին դա-
սա յին հա րա բե րութ յա նը. մի բևե ռում ա զա տութ յուն-ան կա խութ յուն շարժ-



19

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 2
 (
62

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

8 

մանն ա ջակ ցող սո ցիա լա կան դասն էր, մյուս բևե ռում՝ շարժ մանն ընդ դի-
մա ցող ԽՍՀՄ-ի նո մենկ լա տու րան: Չ նա յած զանգ վա ծա յին մար գի նալ-պո-
պու լիս տա կան մաս նակ ցութ յա նը, սո ցիա լա կան շար ժումն ե րի տա րաբ նույթ 
դրսևո րումն ե րին և ս տեղծ ված մթնո լոր տում հե ղա փո խա կա նութ յան տար-
րե րի պա րու նակ մա նը՝ ձևա վոր ված նոր դա սա յին բա խու մը, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, չհան գու ցա լուծ վեց հե ղա փո խութ յան ճա նա պար հով: Ձ ևա վոր ված նոր 
սո ցիա լա կան դա սի քա ղա քա կան կամքն ու պա հանջ մունք ներն ար տա հայ-
տող ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 1991 թ. գոր ծող ԽՍՀՄ-ի ինս տի տու ցիո նալ կար գի 
ու ա րա րո ղա կար գե րի շրջա նակ նե րում պատ գա մա վո րա կան բա վա րար տե-
ղեր ստա ցան նախ կին քա ղա քա կան հա մա կար գի ներ կա յա ցուց չա կան ինս-
տի տու տի՝  Գե րա գույն խորհր դի ընտ րութ յուն նե րում (կեն սա  գոր ծու նեու թյան 
սո ցիա լիզմ-կո մու նիզմ պրակ տի կա յի և  գա ղա փա րա խո սութ յան մերժ ման 
արդ յուն քում  Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան կենտ րո նա կան 
կո մի տեն այլևս լե գի տիմ և  մե ծա մաս նու թյուն կազ մող նոր դա սի կամ քի 
ար տա հայ տիչ չէր ըն կալ վում, իսկ  Գե րա գույն խոր հուր դը միակ մար մինն 
էր, ո րի ձևա վո րու մը, ՀԽՍՀ սահ մա նադ րա կան դի զայ նի հա մա ձայն, նա-
խա տես ված էր ժո ղո վրդա վա րա կան սկզբունք նե րով):  Նոր սո ցիա լա կան 
դա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հա ջող վեց ներ կա յա ցուց չա կան մարմն ում գրա-
վել քա ղա քա կան ղե կա վար ման օ րի նա կան ի րա վուն քը և  ամ րագ րել ա ջակ-
ցող դա սի ու նրա սո ցիալ-քա ղա քա կան պա հանջ մունք նե րի հաղ թա նա կը: 
Ակն կալ վող նոր ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի ազ դա րա րու մը դար ձավ 
 Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կագ րի ըն դու նու մը 1990 թ. օ գոս տո սի 23-ին19: 

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ա ռա վել հան գա մա նո րեն անդ րա դառ նալ Հռ-
չա կագ րի այն դրույ թին, որով ան կախ պե տա կա նութ յան հիմ քում դնե լով 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մերն ու սկզբունք նե րը հռչակ վեց, որ հա յոց 
պե տա կա նութ յան կրո ղը ՀՀ-ի ժո ղո վուրդն է, որն «…իր իշ խա նութ յու նը 
ի րա կա նաց նում է ան մի ջա կա նո րեն և  ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի մի-
ջո ցով...»20: Այս հա մա տեքս տում  Հա  յաս  տա նի ան կա խութ յան Հռ չա կագ րի 
նա խա բա նում ո րո շա կի ի մաստ էր տրվում ա ռա ջին և  երկ րորդ պե տա կա-
նութ յուն նե րի օ րոք հայ հան րույ թի պրակ տի կա նե րին: Ընդ ո րում, ե թե Ա ռա-
ջին Հան րա պե տութ յան օ րոք իր ծա վա լած պրակ տի կա յի ի մաս տա վոր ման 
ուղ ղա կի անդ րա դարձն առ կա է, ա պա երկ րոր դի օ րոք ի մաս տա վո րու մը 
ակն հայ տո րեն բխում է հօ գուտ ա ռա ջի նի մա սին ար տա հայտ վե լու հան գա-
ման քից. սա հաս տա տում է նրանց ա նուղ ղա կի կա տա րած հա կադ րում-հա-
մե մա տութ յու նը: Այ սինքն՝ թվով եր րորդ  պե տութ յան ծնուն դը ոչ միայն հա-
յի ա զա տա տենչ ճա նա չո ղութ յան կեր պի, մշտա պես ինք նու րույն քա ղա քակր-
թութ յան տես քով ինք նա հաս տատ մա նը զու գա մի տող մշա կու թա յին մո դե լի 
ու այդ ուղ ղութ յամբ անհ րա ժեշտ պա շար ներ «ներդ նե լու» պատ մա կան գի-
տակ ցութ յան արդ յունք էր, այլև փաս տո րեն նա խորդ՝ խորհր դա յին ի րա-
կա նութ յա նը հա կադր վե լու արդ յունք:  Թու րեն յան տեր մին նե րով խո սե լու 
դեպ քում փաս տո րեն այդ հա կադր ման պատ ճա ռը դար ձան հետև յալ եր կու 
գլխա վոր համ գա մանք նե րը.

1.  Հայ հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քը  (դիր քոր շու մը) Ա ռա ջին 

19 Տե՛ս Armenian Declaration of Independence, Yerevan, August 23, 1990, http://www.gov.am/en/independence/ 
20 Նույն տեղում http://www.gov.am/en/independence/ 
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 Հան   րա  պե տութ յան, ա պա ԽՍՀՄ օ րոք իր իսկ գո յութ յան նկատ մամբ: Այս 
պայ   ման նե րում ձևա վոր վում է «լար ված դիս տան ցա վո րում, մարդ կանց 
կոնկ րետ գոր ծու նեութ յան (աշ խա տանք) և  պատ մա կա նու թյան (նրանց աշ-
խա  տան քին տրված ի մաս տը) միջև….  Մար դիկ սկսում են ի րա կա նաց նել 
աշ խա տանք աշ խա տան քի վրա»21: Ինչ պես բխում է Հռ չա կագ րից, պրակ տի-
կա նե րի ի մաս տա վոր ման արդ յուն քում այդ դիր քո րոշ ված լար վա ծութ յու նը 
նվա զել էր ա ռա ջի նի և  ա ճել երկ րոր դի նկատ մամբ և, միև նույն ժա մա նակ, 
առ կա էր խորհր դա յին ի րա կա նու թյան պրակ տի կա յին զու գա հեռ: Ըն դու նած 
դիր քա վո րու մը նշա նա կում էր անց յա լի և  ներ կա յի ընդգծ ված, կա րե լի է 
ա սել կոշտ տա րան ջա տում, ո րը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, թե ինչ պես 
է կա տար վել այդ տա րան ջա տու մը, արդ յոք հա մար ժեք ինս տի տու ցիո նալ 
ամ րագ րում կստա նան ա պա գան ու ա պա գա յի մշա կույ թը: Ողջ պատ մա կա-
նութ յան (ա ռանց 20-րդ  դա րում տար բեր գա ղա փա րա կան հիմ քե րով գո յութ-
յուն ու նե ցող պե տութ յուն նե րը մի մ յան ցից տա րան ջա տե լու) ի մաս տա վո րու մը 
Հռ չա կագ րում ամ րագր ված է. « Գի տակ ցե լով իր պա տաս խա նատ վու թյու նը 
հայ ժո ղովր դի ճա կա տագ րի առջև հա մայն հա յութ յան իղ ձե րի ի րա կա նաց-
ման և  պատ մա կան ար դա րութ յան վե րա կանգն ման գոր ծում»22 ձևա կերպ-
ման մեջ: Այ սինքն՝ այդ ձևա կեր պումն ա ռա ջին հեր թին են թադ րում էր գե-
րա գույն քա ղա քա կան ինս տի տու տի՝ պե տութ յան կա յա ցում: 

2. 1980-ա կան թվա կան նե րի կե սե րից  Գոր բա չովյ ան «վե րա կա ռուց ման» 
քա ղա քա կա նու թյու նը նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծեց հա յոց ինք նիշ խան 
պե տա կա նութ յան դա րա վոր կո րուս տի վե րա կանգ նե լուն ուղղ ված ինք նա-
կազ մա կերպ ման հա մար:  Սա կայն միև նույն ժա մա նակ կար ծում ենք, որ 
ան կա խաց ման անհ րա ժեշ տութ յան գի տակ ցու մը առ կա է ե ղել նաև դրան 
նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում, ան կախ նրա նից, թե որ մա կար դա կում 
և  գի տակ ցութ յան որ շեր տում է ակ տիվ ե ղել, կամ թե կուզ դրսևոր վել է 
բար դույ թի տես քով:  

Այս տեղ հարկ է նշել, որ հին հան րույթ նե րին բնո րոշ ու ժեղ պատ մա կա-
նութ յան ազ դե ցութ յան ներ քո քա ղա քա կան շարժ ման օ րա կարգ նե րառ վե-
ցին ինչ պես պա հան ջա տի րութ յան, այն պես էլ այլ խնդիր ներ:  Սա կայն ո րո-
շիչ էր այն հան գա ման քը, որ ան կա խու թյան վե րա նվաճ ման գա ղա փա րը 
գե րիշ խող, գե րա կա հռչակ վեց, ո րին աս տի ճա նա կար գա յին (ինք նա)կազ-
մա կերպ ման են թարկ վե ցին քա ղա քա կան շարժ ման մյուս հար ցա դրումն ե րը: 
Այդ պի սով՝ հա յոց պե տա կա նութ յան ինք նիշ խա նու թյան վե րա կանգն ման 
հան րա յին պա հանջ մուն քը զու գա միտ վեց քա ղա քա կան զար գաց ման գոր-
ծըն թա ցի օ րա կար գի բո լոր խնդիր նե րին:  Հենց այս շրջա նակ նե րում հնա-
րա վո րութ յուն ենք ստա նում շարժ ման մեջ դի տար կելու ՀՀ ինք նիշ խա նութ-
յան հաս տատ ման, զար գաց ման, պատ վի րակ ման և  խա ղարկ ման բազ-
մա մա կար դակ գոր ծըն թա ցը.

1988-1990 թթ. - ին քիշ խա նութ յան վե րածնն դին ուղղ ված ազ գա յին ժո-
ղովր դա վա րա կան շար ժու մը, որն իր ի րա վա կան ամ րա գրու մը ստա ցավ 
ԽՍՀՄ-ից դուրս գա լու հա մազ գա յին հան րաք վեի մի ջո ցով,

21 Турен Ален. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. Перевод с французского. М. 
«Научный мир», 1998, с. 204.
22 Տե՛ս նույն տեղում՝՝ http://www.gov.am/en/independence/ 
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1991-1994 թթ. - ՀՀ ան կա խութ յան հռչա կու մից մինչև պե տա կան կա ռույց-
նե րի հիմն ա դրում՝ ժո ղովր դա վա րա կան անց ման պայ ման նե րից բխող հետ-
ևանքն նե րով,

1995-1996 թթ. - ընդ դի մութ յան դեմ ճնշումն ե րից և  խորհր դա րա նա կան 
ընտ րու թյուն նե րից մինչև ՀՀ նա խա գա հի երկ րորդ ընտ րու թյուն նե րը, ո րոնց 
ըն թաց քում տե ղի ու նե ցան ժո ղովր դի և  իշ խա նու թյուն նե րի միջև զանգ վա-
ծա յին ընդ հա րումն եր՝ հան գե ցնե լով ինք նութ յան (ինք նիշ խա նութ յան) ճգնա-
ժա մի,

1996-1997 թթ. - ընտ րութ յուն նե րից հե տո լե գի տի մութ յան սուր ճգնա ժա մը 
ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րի, քա ղա քա ցու և  հա սա րա կութ յան միջև ա ռա ջաց րեց 
լիա կա տար օ տա րում, ո րը խո րաց նե լով աղ քա տութ յու նը, կո ռուպ ցիան, ար-
տա գաղ թը հան գեց րեց ինչ պես քա ղա քա կան զար գաց ման ճգնա ժա մե րի հա-
մա կարգ ված դրսևոր ման, այն պես էլ հան րա յին շա հի գե րա կա յութ յան ան-
տես ման,

1998-2008 թթ. - ՀՀ ա ռա ջին նա խա գա հի հրա ժա րա կա նը, ՀՀ երկ րորդ 
նա խա գա հի ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րը և  ընդ հան րա պես ան ձի, հա սա րա-
կու թյան և  պե տութ յան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում առ կա օ տա րու մը ա վե լի 
խո րա ցավ՝ պայ մա նա վոր ված 2008 փետր վա րի 19-ի ՀՀ  Նա խա գա հա կան ընտ-
րութ յուն նե րին հա ջոր դած 2008 մար տի 1-ի դեպ քե րով:  Կար ծում ենք, որ հենց 
մարտ յան դեպ քե րի չբա ցա հայտ ված լինելը խո րաց րե ց քա ղա քա կան զար-
գաց ման ճգնաժամը:

2008-ից մինչ 2018 թթ. - հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա տն  տե   սա կան ճգնա-
ժա մի, ինչ պես նաև  Հա րա վա յին  Կով կա սում ու ժե րի վե րա    դա սա վոր ման 
շնոր հիվ ակն հայտ դար ձավ, որ պե տութ յան ինքն իշ խա նութ յան սո ցիա լա-
կան, քա ղա քակր թա կան, աշ խար հա քա ղա քա կան սահ ման նե րը ա վե լի պաշ-
պան ված են, ե թե ինս տի տու ցիո նա լաց ված են հա սա րա կութ յան, ազ գի և  
ան հա տի ինք նիշ խա նութ յան սահ ման նե րը: 

2018 թվա կա նի մար տից սկսված հա սա րա կութ յան զանգ վա ծա յին մաս-
նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցած « թավշ յա» հե ղա փո խութ յուն», ո րը նպա տակ 
ու նի հա մա կար գա յին աս տի ճա նա կան և  շա րու նա կա կան փո փո խութ յան 
մի ջո ցով հաղ թա հա րել քա ղա քա կան զար գաց ման ճգնա ժա մե րը և  կան խել 
սո ցիա լա կան օ տա րումն ու էնտ րո պիան:

3. Հայ հա սա րա կութ յան գոր ծառ նութ յան վրա սե փա կան 
պրակ տի կա նե րի ազ դե ցութ յու նը 

20-րդ  դա րի տար բեր պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րի նկատ մամբ 
գրա ված դիր քը հան գեց րեց մշա կու թա յին մո դե լի ընտ րան քի, քա նի որ դրա 
արդ յուն քում հան րա յին քա ղա քա կան գի տակ ցութ յան մեջ այդ ժա մա նա-
կաշր ջա նում ի մաստ հա ղորդ վեց իր իսկ աշ խա տան քին, ա սել է թե՝ գոր-
ծու նեու թյա նը: Մ շա կու թա յին մո դե լի նոր կողմն ո րո շիչ նե րի հա մա ձայն՝ այդ 
ընտ րան քը կոչ ված էր ինս տի տու ցիո նա լաց ման են թա կա անվ տանգ ա պա-
գա յի մեջ քա ղա քա ցի նե րի ջան քե րի, ե րա զանք նե րի և ս պա սումն ե րի ներդր-
մա նը: Եվ բնա կան է, որ ի մաս տա վոր ված անց յալ(ներ)ը հե տա դարձ ազ դե-
ցութ յան կա ռու ցա կար գով պետք է ազ դեին ներ կա յի և  ա պա գա յի ինս տի-
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տու ցիո նա լաց ման գոր ծըն թաց նե րի վրա:  Վե րը շա րա դրվա ծի հա մար իբրև 
ա պա ցույց կա րե լի է բե րել թե կուզ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում հայ հա սա-
րա կութ յան քա ղա քա կան գի տակ ցութ յան մեջ ձևա վոր ված մտայ նու թյու նը, 
հա մա ձայն ո րի՝ 70-ամ յա գո յութ յան ըն թաց քում ԽՍՀՄ-ը միայն միա կող-
մա նի կեր պով օ գուտ է քա ղել  Հա յաս տա նից: Ուս տի բնա կան է, որ սե փա-
կան պրակ տի կա նե րի նկատ մամբ հայ կա կան պե տութ յուն նե րի գոր ծու-
նեութ յուն նե րին տրված ի մաստ նե րի հա մադ րե լիութ յան դեպ քում գե րա-
պատ վութ յու նը պի տի տրվեր Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յա նը, իսկ քա ղա քա-
կան տվյալ պա հի՝ ներ կա յի վրա պետք է ազ դեր Ա ռա ջին Հան րա պե տութ-
յան օ րոք ու նե ցած պրակ տի կան և դ րա ի մաս տա վո րու մը: Այն ա ռա վե լա գույնս 
հա մա պա տաս խա նում էր հա յի աշ խար հա ճա նա չո ղութ յան, ա զա տա տեն-
չութ յան, ինք նա նույ նաց ման պա հանջ մունք նե րին: 

Այս ա մե նի շնոր հիվ՝ հայ հա սա րա կութ յունն իր կո լեկ տիվ, ինս տի տու ցիո-
նա լաց ված ա զա տութ յուն-ան կա խութ յունն ամ րագ րեց հռչա կագ րի երկ րորդ 
հոդ վա ծում. « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը ինք նիշ խան պե տութ յուն 
է` օժտ ված պե տա կան իշ խա նութ յան գե րա կա յութ յամբ, ան կա  խութ յամբ, 
լիի րա վութ յամբ:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ամ բողջ տա  րած քում 
գոր ծում են միայն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ  մա  նադ րութ յու նը 
և  օ րենք նե րը»23: Հռ չա կագ րա յին նոր մե րը, մինչև ՀՀ  Սահ  մա նադ րութ յան 
ըն դու նու մը, հե տա գա յում ո րո շա կիա ցան «Ան կախ պե տա կա  նութ յան հիմ-
նադ րույթ նե րի մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քում, որն ըն դուն վեց 
 Գե րա գույն խորհր դի կող մից 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին (ու ժը կորց րել 
է 1995 թ. ըն դուն ված ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 116 հոդ վա ծի հի ման վրա): 
 Սույն օ րեն քը, ամ րագ րե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան կար գը, գործ նա կա նում 
պե տա կան իշ խա նութ յան նոր հա մա կար գի ձևա վոր ման հիմ քը դրեց և  
ի րա վա կան ե րաշ խիք հան դի սա ցավ՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր և  դա տա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի տա րան ջատ ման հա մար: Ան կա խութ յան Հռ չա կագ րում 
ա պա հով ված էր նաև հայ կա կան պե տութ յուն նե րի պատ մա կան գոր ծու-
նեութ յան հա մա կար գե րի շա րու նա կա կա նութ յու նը, քա նի որ ինս տի տու ցիո-
նա լաց վեց այն պի սի հա մա հայ կա կան հիմն ախն դիր, ինչ պի սին  Հայ դատն 
է. « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը սա տար է կանգ նում 1915 թվա կա նին 
Օս ման յան  Թուր քիա յում և Արևմտ յան  Հա յաս տա նում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման գոր ծին» (հոդ ված 11):

Որ քան էլ  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կագ րի 12-րդ  հոդ վա ծը ամ-
րագ րեր, որ « Սույն հռչա կա գի րը հիմք է ծա ռա յում  Հա յաս տա նի Հան րա  պե-
տութ յան  Սահ մա նա դ  րութ յան մշակ ման, իսկ գոր ծող  Սահ մա նադ րութ յան 
մեջ՝ փո փո խութ յուն նե րի և լ րա ցումն ե րի կա տար ման, պե տա կան մար մին-
նե րի գոր ծու նեութ յան,  Հան րա պե տու թյան նոր օ րենսդ րութ յան մշակ ման 
հա մար» միտ քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 1995 թ. հու լի սի 5-ին ըն դուն ված Սահ -
մա նադ րութ յան նե րա ծութ յու նում իս պառ բա ցա կա յում էր  Հայ դա տի հե-
տապն դումն ամ րապն դող դրույ թը: Ա վե լին՝ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 9-րդ 
 հոդ վա ծում ամ րագր ված էր բո լոր պե տութ յուն նե րի հետ բա րիդ րա ցիա կան, 
փոխ շա հա վետ հա րա բե րութ յուն նե րի հիմ քի վրա ար տա քին քա ղա քա կա-
նութ յուն ի րա կա նաց նե լու, միջ ազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րին հա մա պա-
23 Տե՛ս նույն տեղում՝ http://www.gov.am/en/independence/ 
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տաս խան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ կա ռա վա րում ի րա կա նաց նե-
լու նոր մը: Ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի կերտ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
հիմն ա կան քա ղա քա կան տեքս տի՝  Սահ մա նադ րութ յան և Ան կա խու թյան 
հռչա կագ րի այդ պի սի տար բե րութ յու նը բա ցատր վում է այն հան գա ման քով, 
որ 1991-1995 թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ի դեմս նոր սո ցիա լա կան 
դա սի կամ քի ար տա հայ տիչ քա ղա քա կան ընտ րա նու, դեռևս ըն թա նում էր 
հայ հան րույ թի պատ մա կան գոր ծու նեութ յա նը, սո ցիա լա կան պրակ տի կա-
նե րին տրվող ի մաս տա վո րու մը, և  օ րա կար գում դեռևս մնում էր հայ հան-
րույ թի պատ մա կա նութ յան հանդեպ դիս տան ցիայի «սահ ման ման» խնդի րը: 
Այս գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ առ կա էին նաև պատ մա կա նութ յան ոչ խոր-
քա յին ըն կա լումն եր՝ պայ մա նա վոր ված աշ խար հա քա ղա քա կան հատ վա ծա-
յին պատ կե րա ցումն ե րով, անձ նա կան և  հան րա յին շա հի ակն հայտ դի վեր-
գեն ցիան քո ղար կե լու մի ջանկյ ալ լու ծումն ե րով: Եվ դա այն պա րա գա յում, 
երբ ինք նիշ խա նութ յան հռչա կու մից հե տո ան ցած այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
տրա մա բա նա կան կլի ներ միայն նույն շրջա նի սո ցիա լա կան պրակ տի կա յի 
ի մաս տա վոր ման հետ կապ ված քա ղա քա կան դիս կուր սը:  Քա ղա քա կան դե-
րա կա տար նե րը դեռևս փոխ հա մա ձայ նութ յան չէին ե կել և  այ սօր էլ չեն ե կել 
20-րդ  դա րի պատ մա կա նութ յան հար ցում: Իսկ դա կար ևոր է, քա նի որ 
դրա նով է թե լադր ված պե տութ յան և ն րա գոր ծա ռույթ նե րի որ պի սութ յու նը, 
ամ րագր վող ինս տի տու ցիո նալ կար գը և դ րա շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
վող (այդ թվում՝ պե տա կան) կա ռա վա րու մը: Ա զա տա կան-ժո ղովր դա վա-
րա կան ար ժե քա յին հա մա կար գի կրող ընտ րա նին կողմ էր պատ մա կա նութ-
յան դե րի հնա րա վո րինս նվա զեց մա նը և  նոր՝ ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի-
տու ցիո նալ հա մա կար գի հաս տատ մա նը: Ա պա ցույ ցը նոր ինս տի տու ցիո նալ 
կար գի շի նա րա րութ յան ա պա հով մա նը կոչ ված ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան նե-
րա ծութ յունն էր.

 Հայ ժո ղո վուր դը, հիմք ըն դու նե լով  Հա յաս տա նի ան կա խութ յան մա-
սին հռչա կա գրում հաս տա տագր ված հա յոց պե տա կա նութ յան հիմն ա-
րար սկզբունք նե րը և  հա մազ գա յին նպա տակ նե րը, ի րա կա նաց րած 
ինք նիշ խան պե տութ յան վե րա կանգն ման իր ա զա տա սեր նախ նի նե րի 
սուրբ պատ գա մը նվիր ված հայ րեն քի հզո րաց մա նը և  բար գա վաճ մա նը, 
ա պա հո վե լու հա մար սե րունդ նե րի ա զա տութ յու նը, ընդ հա նուր բա րե-
կե ցութ յու նը, քա ղա քա ցիա կան հա մե րաշ խութ յու նը, հա վաս տե լով հա-
վա տար մութ յու նը հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին, ըն դու նում է 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յու նը24:

Եր կու հիմն ա րար քա ղա քա կան տեքս տե րի նե րա ծա կան նե րի տար բե-
րութ յունն ակն հայտ է, և  կա րե լի է ա սել, որ պատ մա կա նութ յան ո րոշ հար-
ցադ րումն ե րի ա ռու մով ար դեն էա կան շտկումն եր են կա տար ված՝ ի տար-
բե րութ յուն 1990-ա կան նե րի սկզբի: Այդ պահ պան վել է նաև 2005 և 2015 
թվա կան նե րի սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի ժա մա նակ :  Սույն հան-
գա ման քի ման րակր կիտ քննար կու մը կար ևոր է այն պատ ճա ռով, որ վեր-
ջի նիս նկատ մամբ քա ղա քա կան ու ժե րի դիր քո րո շումն ե րը կար ևոր վե ցին՝ 
ա պա հո վե լով քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում ընտ րա նու խմբե րի փո խազ-

24 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, Եր., 1995, http://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docID=1 
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դե ցութ յուն նե րը և  քա ղա քա կան հա մա կար գի ար դիա կանց ման հրա մա յա-
կան նե րը: Այս պես, 1991 թ. ձևա վոր ված  Գե րա գույն խորհր դում «բա ցա հայտ-
ված» դաշ նակ ցա կան նե րով բարձ րա ձայն վեց Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան 
պատ մա կա նութ յան և ն րա դաշ տի լի նե լիութ յան հնա րա վո րութ յու նը Եր րորդ 
Հան րա պե տութ յան օ րոք, հետ ևա բար և այդ հան րա պե տութ յան կա ռա վար-
ման հա մա կար գի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գը թե լադ րե լու և  սո ցիա լա կան 
կազ մա կեր պումն ուղ ղոր դե լու ի րա տե սա կան հնա րա վո րութ յու նը: Եր րորդ 
Հան րա պե տութ յան ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի շի նա րա րութ յան ա ռա ջին 
իսկ պա հից այդ քա ղա քա կան դե րա կա տարն ի րեն հռչա կեց իշ խա նութ յուն 
ձեռք բե րած քա ղա քա կան ու ժի ընդ դի մա դիր, և  այս եր կու ու ժե րի փո խազ-
դե ցութ յու նը հե տա գա յում էլ բա վա կան կոշտ բնույթ կրեց: Ն մա նօ րի նակ դիր-
քո րո շում էր որ դեգ րել նաև  Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յու նը, 
բնա կա նա բար՝ հօ գուտ Երկ րորդ Հան րա պե տու թյան պատ մա կա նու թյան և 
ն րա դաշ տի: Այս պի սով, ի թիվս այլ սուբ յեկ տիվ և  օբ յեկ տիվ հան գա մանք նե-
րի, հիմն ա կան քա ղա քա կան դե րա կա տար նե րի հա կադր ման պատ ճառ նե րից 
ա մե նաէա կա նը ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի, սո ցիա լա կան կազ մա կերպ-
ման վրա պատ մա կա նութ յան, նրա դաշ տի ու նե ցած ազ դե ցութ յան չա փա բաժ-
նի սահ ման ման գոր ծում առ կա տա րա ձայ նութ յունն էր:

 Նո րան կախ հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վող բա րե փո խումն ե րի 
նկատ մամբ տար բեր նո րա րա րա կան ընտ րա խա վե րի վե րա բեր մուն քը փաս-
տո րեն ձևա վոր վեց ոչ այն քան ի րա կա նաց վող բա րե փո խումն ե րի տեմ պի, 
ձևե րի, որ քան պատ մա կա նութ յան ու նրա դաշ տի նկատ մամբ ու նե ցած վե-
րա բեր մուն քի հիմ քի վրա: Նշ վա ծի հի ման վրա հստակ տա րան ջատ ված 
ա վան դա պահ նե րի և  ա զա տա կան նե րի քա ղա քա կան վար քա բա նութ յու նը 
թեև հեն վում էր պատ մա կա նութ յան վրա, բայց զուտ գա ղա փա րա խո սա կան 
տե սա կե տից նրանք տար բեր դիր քո րո շումն եր ու նեին առ կա ար ժե քա յին 
հա մա կար գե րի նկատ մամբ:

Եվ այդ էա կան հան գա մանքն էլ ողջ քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցում մե-
ծաց նում էր ամ րագր ված ինս տի տու ցի  ո նալ կար գից դուրս, հետ ևա բար՝ ոչ 
ինս տի տու ցիո նալ կա ռու ցա կար գե րով ըն թա ցող փո խազ դե ցութ յուն նե րի 
չա փա բա ժի նը: Իսկ քա ղա քա կան ընտ րա նու և ն րա ա ռաջ նոր դի կող մից 
այդ հան գա ման քի նկատ մամբ որ դեգ րած դիր քո րո շու մը, այդ գոր ծըն թաց-
նե րին մաս նակ ցութ յան, մի ջամ տութ յան բնույթն էլ դեռևս զգա լի կեր պով 
շա րու նա կում են ազ դել նրա կող մից ի րա կա նաց վող քա ղա քա կան կա ռա-
վար ման, պե տութ յուն-հա սա րա կութ յուն փո խազ դե ցութ յան վրա: 

Այս պի սով, ի տար բե րութ յուն  Հա յաս տա նի նա խորդ եր կու պե տու-
թյուն նե րի՝ Եր րորդ Հան րա պե տութ յան ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գի 
կենտ րո նա կան ինս տի տու տի` պե տութ յան ձևա վոր ման օբ յեկ տիվ և 
 սուբ  յեկ տիվ ի րո ղու թյուն ներն այլ են, և  տար բերվում են ինս տի տու-
ցիո նալ հա մա կար գը թե լադ րած պատ մա կա նութ յան (ճա նա չո ղութ յան 
կերպ, կու տա կում, մշա կու թա յին մո դել) և ն րա դաշ տի տե ղա կա յում-
նե րից (պատ մա կան գոր ծու նեու թյուն, դա սա յին հա րա բե րութ յուն ներ 
և  սո ցիա լա կան շար ժումն ե րի հա մա կար գեր): ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յունն 
ամ րա գրեց ա զա տա կան-ժո ղովր դա վա րա կան, պատ մութ յան ցա վոտ հիմ-
նախն դիր նե րից հնա րա վո րինս քիչ ազդ ված, ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար-
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գի կա ռուց ման կեր պը:  Նա խորդ հան րա պե տութ յուն նե րի օ րոք հայ հան-
րույ թի սո ցիա լա կան գոր ծու նեութ յան ո րոշ հա մա հա սա րա կա կան հիմն ախն-
դիր նե րի նկատ մամբ ու նե ցած դիր քո րո շումն երը տա րաբ նույթ ձևա չա փե րով 
որ դեգր վե ցին ընտ րա նու առանձին խմբե րի կող մից: Ս րա հետ ևան քով էլ 
քա ղա քա կան դիս կուր սը և  փո խազ դե ցութ յունն ըն թա ցան ոչ միայն ի րա-
կա նաց վող բա րե փո խումն ե րի նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քի, այլև 
պատ մա կա նութ յան սահ ման ման, ի մաս տա վոր ման շուրջ:  Քա ղա քա կան 
դիս կուր սի նման «ըն դար ձակ ված օ րա կար գը» ստեղ ծեց լա վա գույն պայ-
ման նե րը այս կամ այն հիմն ախնդ րի շուրջ ու նե ցած տա րա ձայ նութ յան հետ-
ևան քով նոր ընտ րա նի նե րի ի հայտ գա լու հա մար: 

Ամ փո փենք.
 Պատ մա կա նութ յան՝ որ պես պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան ար դիա-

կա նաց ման բա ղադ րի չի դի տար կու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կարև-
որել հա յոց մշա կու թա քա ղա քակր թա կան ար ժե քա յին հա մա կար գի, ա վան-
դույթ նե րի, կրո նա դա վա նա կան մի ջա վայ րի, ազ գի մտա հա յե ցո ղութ յան 
հետև յալ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

 Ա ռա ջին.   ՀՀ քա ղա քա կան ար դիա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում քա ղա-
քա կան ու ժե րը տար բեր կերպ են ըն կա լում պատ մա կա նութ յան, պե տա կան 
ինք նիշ խա նութ յան և  ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րը, իսկ բա րե փո խումն ե րում անձ նա կան (մե կու սախմ բա յին) շա հե րը 
գե րա կա են պե տա կան, հա սա րա կա կան ու անձ նա կան ինք նիշ խա նութ յան 
նկատ մամբ:

Երկ րորդ. ՀՀ-ում  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան գե րա զան ցա պես 
ձևա կան ինս տի տու ցիո նալ և  ոչ գոր ծա ռու թա յին կա յա ցվա ծութ յան պատ-
ճա ռով քա ղա քա կան կյան քի մաս նա կից նե րի ինք նիշ խա նութ յու նը թվաց յալ 
է, քա նի որ ի րա կան դե րերն ու քա ղա քա կան գոր ծա ռույթ նե րը ի րենց վրա, 
անց յալ-ներ կա-ա պա գա չա փումն ե րում, կրում են հայ կա կան ե րեք պե տութ-
յուն նե րի միջև առ կա խզումն ե րի ազ դե ցութ յու նը : 

Եր րորդ.  ՀՀ քա ղա քա կան ար դիա կա նաց ման հիմ քում դրված է քա ղա-
քա կան փո փո խութ յուն նե րի են թա կա յա կան ո ճը՝ հիմն ված հա սա րա կութ-
յա նը պար տադր ված հռե տո րա բա նութ յան վրա: Դ րա նով քա ղա քա կա նութ-
յան սուբ յեկտ նե րի ինք նիշ խա նութ յու նը դառ նում է կա ռա վա րե լի և կան խա-
տե սե լի, իսկ պատ մա կա նութ յան գնա հա տա կա նը՝ միա չափ :

 Չո րորդ.  ՀՀ –ում առ կա է քա ղա քա կան զար գաց ման (բաշ խում, շար ժու-
նա կութ յուն, մաս նակ ցութ յուն, ինք նութ յուն, լե գի տի մութ յուն) ճգնա ժամն ե-
րի հաղ թա հար ման ձգձգում, ին չի հետ ևան քով ընդ դի մա դիր և կա ռա վա րող 
ընտ րա նի նե րը տար բեր վե րա բեր մունք ու նեն ինք նիշ խա նութ յան նկատ-
մամբ: Այդ դի տանկյ ու նից, զգաց մուն քա յին և  խորհր դան շա կան հի մքե րով, 
նրանց միջև ծա վալ ված դիրս կուր սը տե ղի է ու նե նում ոչ թե պատ մա կա-
նութ յու նը դիտարկելով որ պես պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան ար դիա կա-
նաց ման բա ղադ րի չ, այլ 20-րդ  դա րի հայ կա կան ե րեք պե տութ յուն նե րի 
միջև ժա ռան գորդա կա նութ յան կամ խա ղարկ մամբ, կամ մերժ մամբ: 

Նշ ված ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից ակն հայտ է, որ քա ղա քա կան ար-
դիա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում հայ հա սա րա կութ յու նը բախ վել է «վա զող 
ար դիա կա նաց ման» հա վեր ժա կան հայ կա կան խնդրին:  Սա ար դիա կա նաց-
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ման մի այն պի սի եր ևույթ է, որն արթ նաց նում է, թվում էր, թե վա ղուց մո-
ռաց ված, սա կայն ի րա կա նում խոր ար մա տա վոր ված և  ըն դա մե նը «նիր հող» 
ա վան դա կան ար ժե քա յին շեր տե րը ինչ պես գի տակ ցա կա նի ո լոր տում, այն-
պես էլ ո րո շա կի սո ցիալ-քա ղա քա կան «կեն ցա ղի» բնա գա վա ռում (տե ղա-
յին հե ղի նա կութ յուն ներ, էթ նի կա կան, կլա նա յին ու խնա միա կան սահ մա-
նա կար գե րի վե րար տա դ  րում և հ զո րա ցում, բնակ չութ յան ին տեգր ման հա-
մընդ հա նուր հոգ ևոր և  ինս տի տու ցիո նալ հիմ քե րի քայ քայ վա ծութ յուն): Ընդ 
ո րում, ակն հայտ է, որ հայ հա սա րա կութ յան ար դիա կա նա ցու մը ներ քուստ 
ան ներ դաշ նակ է և կ րում է բա զում կա ռուց ված քա յին խզումն եր, ին չը հան-
գեց նում է պատ մա կա նութ յան՝ որ պես պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան 
ար դիա կա նաց ման բա ղադ րի չի զուտ զգա յա կան դի տարկ մա նը:

Այս տե ղից էլ ծա գում է քա ղա քա կան ար դիա կա նաց ման մշա կու թա քա-
ղա քակր թա կան և  բա րո յա հո գե բա նա կան ի րա վա հա ջոր դութ յան հիմն ախն-
դի րը: Այս ի մաս տով անհ րա ժեշտ է կար ևո րել հայ հա սա րա կութ յան վրա 
տե ղե կատ վա կան հե ղա փո խութ յան հա կա սա կան ազ դե ցութ յու նը:  Մի դեպ-
քում` բնակ չութ յան բարձր կրթա կան մա կար դա կը նպաս տում է մաս նակ-
ցութ յան քա ղա քա կան մշա կույ թի ա րագ, սա կայն հիմն ա կա նում մա կե րե-
սա յին հաս տատ մա նը: Մ յուս դեպ քում` սո ցիա լա կան վար քի ա զա տա կան 
մո դե լի ար ժեք նե րը բնակ չութ յան մի զգա լի մա սի հա մար վե րա ցա կան ար-
ժեք ներ են, քա նի որ չկան ան հա տի գոր ծուն յա-ակ տիվ կողմն ո րո շում,   
ի րա տե սա կան լա վա տե սութ յան հո գե բա նութ յուն ու ձեռ նար կա տի րա կան-
նա խա ձեռ նո ղա կան ա վան դույթ ներ:

 Վե րը շա րադր վա ծը հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ ՀՀ-ում քա ղա քա-
կան ար դիա կա նա ցու մը տա րան ջա տա կան մշա կույ թի ազ դե ցութ յան հետ-
ևան քով բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րի է բախ վել ոչ միայն քա ղա քա կան մաս-
նակ ցութ յան մա կար դա կի աճ ման, այլև պատ մա կա նութ յան տեքս տի հա-
մա կար գա յին զար գաց ման անհ րա ժեշ տութ յան բե րու մով: Որ պես արդ յունք` 
ի րա կան բազ մա կար ծութ յան փո խա րեն ՀՀ-ում ա րագ տեմ պե րով ձևա վոր-
վել և ձ ևա վոր վում են ընտր յալ մե կու սախմ բե րը, ո րոնք ձեռ նա ծութ յուն նե րի 
են են թար կում « Հան րա յին շա հը հա մընդ հա նու րի բա րիքն է» քա ղա քակր թիչ 
կար գա խո սը:

Այդ պատ ճառով ՀՀ քա ղա քա կան ար դիա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում 
ձևա վոր ված քա ղա քա կան ու ժերն ի րենց ծրագ րերում նե րա ռել ու նե րա-
ռում են հայ կա կան պե տա կա նու թյուն նե րի ե րեք շրջան նե րի՝ պատ մա կա-
նութ յան դաշ տե րին այս կամ այն չա փով են թա կա և ն րա կող մից 
ազդ վող հա մա հա սա րա կա կան հիմն ախն դիր նե րի լու ծու մը: Այդ տե-
ղա կա յումն ե րով ձևա վոր ված քա ղա քա կան դաշ տը խիստ խճան կա րա յին 
է, իսկ կա ռա վա րող և  ընդ դի մա դիր ընտ րա նի նե րի փո խազ դե ցութ յան 
հա մա կար գի եր կու բևեռ ներն էլ են թա կա են շա րու նա կա կան տրոհ ման, 
միա վորման ու ցրման: Այս գոր ծըն թա ցում պատ մա կա նութ յան վեր ծա-
նու մը և  վե րար ժ ևո րու մը կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է պե տութ յուն-
հա սա րա կու թ յուն-անձ ե ռա միաս նութ յան բնակա նոն կեր պա փոխ ման 
շա րու նա կա կա նութ յան և  կեն սու նա կութ յան ա պա հով ման հա մար:
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 Մա րիամ Մ.  Մար գա րան - հե ղի նակ է 10 մե նագ րութ յան և  շուրջ 
120 գի տա կան հոդ ված նե րի, ո րոնք լույս են տե սել հան րա պե տա-
կան և  մի ջազ գա յին գի տա կան հան դես նե րում: Մ.  Մար գար յա նը 
քա ղա քա կան ար դիա կա նաց ման և  զար գաց ման տե սութ յան ար դի 
դրսևո րումն ե րի շրջա նակ նե րում ու սումն ա սի րում է քա ղա քա կան 
ընտ րա նու (է լի տա) և  լի դե րութ յան հիմն ախն դիր նե րը հետ խորհր-
դա յին ի րա կա նութ յու նում:  Վա րում է հե ղի նա կա յին քա ղա քա գի տա-
կան բլոգ, ո րը գոր ծում է հետև յալ հաս ցեով՝ https://mmmargaryan.
wordpress.com/:

Summary

HISTORISM AS A COMPONENT OF MODERNIZATION OF STATE 
SOVEREIGNTY 

On the 100th anniversary of the Republic of Armenia
Mariam M. Margaryan 

 Key words - state, sovereignty, statehood, historism, con-
stitution, constitutionalism, ruling elite, person, society.

The article researches the issue of multidimensionality of sovereignty in the 
process of formation of the new world order. The imperative of heredity of the 
state sovereignty is proved as a factor of nation-state power. In this context 
historism is researched as a component of evolutionary modernization of sover-
eignty. The author is convinced that historism, including historical memory, is 
also an active constructive process of analysis and choise of the past. Simultane-
ously historism is viewed as a process of recovery of information flows, in the 
framework of which political time provides maximal viability and competitive-
ness. The notion of “choise of the past” is suggested, which on rational level 
allows recalling from the historical memory the part, the further generation of 
which will provide both viability and competitiveness with simultaneous filtering 
of information noise. The author is convinced that in the conditions of the new 
world order the process of providing of complex security should be based on 
three-dimensional connection past-present-future of the three Armenian repub-
lics. 
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Резюме

ИСТОРИЗМ КАК КОМПОНЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

К 100-летию Республики Армения
Мариам М. Маргарян 

 Ключевые слова - государство, суверенитет, государст-
венность, историзм, конституция, конституционализм, 
правя  щая элита, личность, общество.

 В статье исследована проблема многомерности суверенитета в условиях 
становления нового миропорядка. Императив наследственности госу дарст-
венного суверенитета обоснован как фактор мощи нации-государства. В 
этом контексте историзм изучен как компонент эволюционной модер ни-
зации суверенитета. Автор считает, что историзм, включая в себя истори-
ческую память, является также активным конструктивным процессом ана-
ли за и выбора прошлого. В то же самое время, он является процессом 
восста    новления информационных потоков, в рамках которых политическое 
время обеспе чивает максимальную жизнеспособность и конкурентоспособ-
ность. Пред ложено понятие “выбор прошлого”, которое дает возможность 
на ра цио нальном уровне вызывать из исторической памяти ту часть, пос-
ледующая генерация которой обеспечит и жизнеспособность, и кон   ку  -
рентоспособность, фильтруя информационный шум. Автор убеждена, что 
процесс обеспечения комплексной безопасности в условиях нового миро   -
порядка должен основы ваться на трехмерной связи прошлое-настоящее-
будущее трех армянских государств 20-го столетия.
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