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Սույն հետազոտական աշխատանքները իրականացվել են «Քաղաքական երկխոսություն» 

ՀԿ-ի «Ժողովրդավարությունը սկսվում է երկխոսությունից» ծրագրի շրջանակներում 

Ժողովրդավարության աջակցության ազգային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ 

Պարտադիր չէ, որ հետազոտական աշխատանքների բովանդակությունը արտահայտի 

«Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ-ի և գլխավոր խմբագրի դիրքորոշումն ու կարծիքը: 
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ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 44-ՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Եգանյան Ն. Ս. 

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի դասախոս, Հելսինկյան քաղաքացիական 

ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ հաղորդակցության համակարգող 

 

Ամփոփում։ 2020 թ․ սեպտեմբերին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի 

սանձազերծած պատերազմը կառավարման ճգնաժամ առաջացրեց և վեր հանեց նաև 

պետական համակարգում ճգնաժամային հաղորդակցության խնդիրներն ու թերությունները։  

Պատերազմի առաջացրած ճգնաժամի հերքումը, հասարակությանը հակասական ու անորոշ 

տեղեկությունների հաղորդումը, խոսնակների ընտրությունը, ուղերձների փոխանցման 

եղանակներն ու միջոցները ընդհանուր առմամբ ստեղծեցին մի պատկեր, որը վկայում է 

ճգնաժամային հստակ ռազմավարությունների, այդ թվում՝ հաղորդակցության և 

ճգնաժամային հաղորդակցության ռազմավարությունների բացակայության կամ, առնվազն, 

դրանք գործնականում չկիրառելու մասին։ 

Սույն աշխատանքով ներկայացնում ենք, թե ինչ դեր ունեն ռազմավարությունները 

ճգնաժամերը կառավարելիս, և թե որքանով են ՀՀ իրավասու պետական մարմինները 

ռազմավարական մոտեցումներ կիրառել 44-օրյա պատերազմի համատեքստում 

հաղորդակցությունը կազմակերպելիս։ 

Չնայած ճգնաժամային իրավիճակներում ռազմավարական հաղորդակցությունների 

կարևորության մասին տեսաբանների հիմնավոր պնդումներին և հայաստանյան հանրության 

ակնկալիքներին՝ 44-օրյա պատերազմի շրջանում հասարակության հետ հաղորդակցությունը 

կազմակերպելու համար պատասխանատու կառույցները՝ ՀՀ Կառավարությունը, արտաքին 

գործերի և պաշտպանության նախարարությունները, ըստ մեր ուսումնասիրության, լիովին չեն 

պատկերացրել ռազմավարական հաղորդակցության նշանակությունը ճգնաժամային 

իրավիճակներում և պատերազմի ընթացքում համակարգված չեն գործել, չեն կիրառել 

նախապես մշակված գործիքակազմ։ Արդյունավետ համագործակցություն չի եղել շահագրգիռ 

բոլոր օղակների, այդ թվում՝ միջազգային հանրության հետ։ 

Հանրության հետ հաղորդակցությունը արդյունավետ կազմակերպելու և փոխվստահության 

մթնոլորտ ձևավորելու վրա էական ազդեցություն է ունեցել պետական կառույցների 

տրամադրած տեղեկատվության ոչ հավաստի լինելը։ 
 

Բանալի բառեր։ Ռազմավարական հաղորդակցություն, ճգնաժամային հաղորդակցություն, 

պետական հաղորդակցություն, ճգնաժամի կառավարում։ 

Նախաբան 

*Սույն հետազոտությունն իրականացվել է «Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ-ի «Ժողովրդավարությունը սկսվում է 

երկխոսությունից» ծրագրի՝ «Քաղաքական և հանրային հաղորդակցությունը Հայաստանում» թեմայով հետազոտական 

մրցույթի շրջանակում։ 

Հետազոտության բովանդակությունը չի արտահայտում «Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ-ի և աշխատանքի գլխավոր 

խմբագրի դիրքորոշումն ու կարծիքը: 
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2020 թ․ սեպտեմբերին Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 

պատերազմը Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգի համար 

աննախադեպ ճգնաժամ էր։ Այն, ինչպես յուրաքանչյուր ճգնաժամ, պահանջում էր արագ 

որոշումներ և իրավիճակային լուծումներ, այդ թվում՝ ճգնաժամային հաղորդակցության 

գործիքակազմ։ 

Պատերազմի առաջացրած ճգնաժամի հերքումը, հասարակությանը հակասական ու անորոշ 

տեղեկությունների հաղորդումը, խոսնակների ընտրությունը, ուղերձների հաղորդման 

եղանակներն ու միջոցները ընդհանուր առմամբ ստեղծեցին մի պատկեր, որը վկայում է 

ճգնաժամային հստակ ռազմավարությունների, այդ թվում՝ հաղորդակցության և 

ճգնաժամային հաղորդակցության ռազմավարությունների բացակայության կամ, առնվազն, 

դրանք գործնականում չկիրառելու մասին։ 

Ինչպես բուն ճգնաժամային իրավիճակում, այնպես էլ դրանից հետո կարևոր նշանակություն 

ունեն հստակ ծրագրված գործողությունները։ Իսկ ռազմավարական մոտեցումները 

հնարավորություն են տալիս ոչ միայն դիմագրավելու արդեն առկա ճգնաժամին և 

վերականգնելու հեղինակությունը դրանից հետո, այլև կանխատեսելու և հնարավորության 

դեպքում կանխելու ճգնաժամային իրավիճակը։  

Այս աշխատանքում ուսումնասիրել ենք, թե որքանով են ՀՀ իրավասու պետական մարմինները 

կարևորել և կիրառել ռազմավարական մոտեցումներ՝ 44-օրյա պատերազմի համատեքստում 

հաղորդակցությունը կազմակերպելիս։ 

Այդ նպատակով բովանդակության վերլուծության միջոցով՝ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, 

արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարություններ ուղղված հարցումներով 

պարզել ենք, թե արդյոք այս մարմիններն ունե՞ն հաղորդակցության ռազմավարություն կամ 

համանման այլ փաստաթուղթ, որով առաջնորդվել են ճգնաժամային իրավիճակներում և, 

մասնավորապես, 44-օրյա պատերազմի ժամանակահատվածում։ Իսկ փորձագիտական 

խորքային հարցազրույցների միջոցով պարզել ենք, թե պետություն-հասարակություն 

հաղորդակցության գործընթացում միջնորդի դեր կատարող սուբյեկտներն ինչպես են 

ընկալում և գնահատում 44-օրյա պատերազմի համատեքստում ՀՀ իրավասու մարմինների 

գործողությունները։ 

Աշխատանքում անդրադառնում ենք խնդրի մասին տեսական գրականության մեջ առկա 

մոտեցումներին, վերլուծում հավաքված տեղեկատվությունը և դրանից արված 

եզրակացությունների հիման վրա ներկայացնում առաջարկություններ ՀՀ պետական 

իրավասու մարմիններին։ 

Հետազոտության օբյեկտը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի, պաշտպանության և արտաքին 

գործերի նախարարությունների հաղորդակցության/մամուլի հետ կապերի 

ստորաբաժանումներն են։ Հետազոտության առարկան ՀՀ վերոնշյալ պետական կառավարման 

մարմինների հաղորդակցության/մամուլի հետ կապերի ստորաբաժանումների 

գործունեության դրսևորումներն են։ Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ 

պետական կառավարման վերոնշյալ մարմինների հաղորդակցության/մամուլի հետ կապերի 

ստորաբաժանումների գործունեության առանձնահատկությունները։ Հետազոտության 

խնդիրներն են՝  

1) պարզել հետազոտության օբյեկտների կողմից ճգնաժամային հաղորդակցության 

կազմակերպման եղանակներն ու միջոցները.  
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2) պարզել, թե որքանով են հետազոտության օբյեկտների կողմից ճգնաժամային 

հաղորդակցության կազմակերպման եղանակներն ու միջոցները համակարգված. 

 3) վերհանել թերությունները։ 

Գրականության ակնարկ 

Տեսական գրականությունը ճգնաժամերը դասակարգում է ըստ ոլորտների (ինչպես, օրինակ՝ 

ֆինանսական ճգնաժամեր, բնական աղետներ, համավարակներ, չարաշահումների մասին 

լուրեր, զրպարտություն)։ Չնայած ճգնաժամերը լուրջ մարտահրավեր են բոլոր 

կազմակերպությունների համար, բայց տեսաբաններն էլ են հատուկ շեշտում պետական 

մարմինների համար ճգնաժամերի ճակատագրական լինելը, որովհետև կառավարությունը 

պատասխանատվության ավելի բարձր մակարդակ ունի և հասարակության նկատմամբ 

ստանձնել է պարտավորություններ1։ 

Օքսֆորդի բառարանը «ճգնաժամ» հասկացության համար երկու նշանակություն է 

առաջարկում, որոնք երկուսն էլ բացասական իմաստով են․ 1. վտանգավոր, դժվար 

ժամանակաշրջան, խառնաշփոթ, որը ենթադրում է խնդիրների լուծում և որոշումների 

կայացում. 2. ժամանակաշրջան, երբ արդեն իսկ դժվարին իրավիճակի ամենաբարդ 

փուլն է2: Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանը «ճգնաժամ» 

հասկացությունը սահմանում է որպես «վճռական ժամ, ծանր, վտանգավոր դրություն, 

տագնապ»3: 

Ճգնաժամի մեկ միասնական ձևակերպում մասնագիտական գրականության մեջ չկա։ 

Հաղորդակցությունների համատեքստում տարբեր ուսումնասիրողներ առաջարկում 

են ճգնաժամի տարբեր սահմանումներ։ 

Հետազոտողների մի մասը ինքնին ճգնաժամը միշտ չէ, որ բացասական իմաստով է 

նկարագրում, այլ համարում է մի կետ, որում տեղի է ունեցել իրավիճակի 

շրջադարձային փոփոխություն, որը, սակայն, կարող է բացասաբար ազդել 

կազմակերպության կամ անհատի իմիջի վրա։ Հետազոտողները համակարծիք են, որ 

այդ կետը ենթադրում է վարկանիշի, ընկալման փոփոխություն, որն անհրաժեշտ է 

տանել ցանկալի ուղղությամբ։  

Մարկ Ֆրիդմանը, օրինակ՝ ճգնաժամը միանշանակ բացասական տեսանկյունից չի 

բնութագրում․ «Պարտադիր չէ, որ այն վատ բան լինի․ դա կարող է լինել արմատական 

փոփոխություն՝ ինչպես դեպի վատը, այնպես էլ դեպի լավը»4։ Նրա հետ համակարծիք 

է Սթիվեն Ֆինքը, որը ճգնաժամը համարում է «դեպի լավը կամ վատը տանող 

շրջադարձային կետ»5: Իսկ ահա Լորենս Բարթոնը այն համարում է «պատահար, որն 

 
1 Liu B., Levenshus A., The Practice օf Government Public Relations, American Society for Public Administration, 

2012, 101. 
2 Oxford Advanced American Dictionary, 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/crisis, վերջին մուտք՝ 28․05․2022; 
3 Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա, Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի 

հրատարակչություն, Երևան, 1969, 443: 
4 Friedman M․, Top of Form Bottom of Form Everyday Crisis Management: How to Think Like an Emergency 

Physician․ First Decision Press, Naperville, 2002, 5. 
5 Fink S., “Crisis management: Planning for the inevitable”, AMACOM, New York, 1986, 15. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/crisis
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անսպասելի է, բացասական և ճնշող»6։ Ավելի բազմակողմանի սահմանում են տալիս 

Մեթյու Սիգերը, Թիմոթի Սելնաուն և Ռոբերտ Ուլմերը՝ ճգնաժամին տալով 

անհստակության բարձր աստիճան․ «Հատուկ, անսպասելի, ոչ առօրյա 

իրադարձություն, որը անհստակության բարձր աստիճան է ձևավորում և 

կազմակերպության նպատակների համար սպառնալիք»7։ 

Ինչ վերաբերում է ճգնաժամային հաղորդակցությանը, այն սահմանվում է որպես 

ճգնաժամային իրավիճակին առնչվող տեղեկատվության հավաքման, մշակման և 

տարածման գործընթաց։  
«Ճգնաժամը իրադարձություն է, որի պատճառով կազմակերպությունը զանգվածային 

լրատվության միջոցների և այլ թիրախային լսարանների անցանկալի ուշադրության 

կենտրոնում հայտնվելու վտանգի է ենթարկվում»8։ 

Սա նշանակում է, որ ճգնաժամեր կարող են առաջանալ ցանկացած առիթով, որը 

կազմակերպության հեղինակության համար հնարավոր վտանգ է ներկայացնում։ Իսկ այդ 

գործընթացներում հաղորդակցության կառավարումն ու հեղինակության վերականգնմանը 

կամ վնասի մեղմացմանն ուղղված գործողությունները՝ հաղորդակցության միջոցով, հենց 

ճգնաժամային հաղորդակցությունն է։ 

Սյուզան Հորսլին և Ռանդոլֆ Բարկերը առաջարկում են ճգնաժամի հաղթահարման 

վեց փուլից բաղկացած մոդել՝ հաղորդակցության ընթացիկ գործողություններ, 

ճգնաժամի սահմանում և հետագա ճգնաժամերի համար նախապատրաստում, 

ճգնաժամային իրադարձություն, գնահատում և հաղորդակցության 

գործողությունների վերանայում, համակարգում և վերլուծություն9։ Ուշագրավ է, որ 

այս մոդելի փուլերի գերակշիռ մասը վերաբերում է ոչ թե ճգնաժամի հետևանքների 

վերացմանը կամ զուգահեռ գործողություններին, այլ դրանից դասեր քաղելուն և դրա 

հիման վրա հետագա ճգնաժամերին դիմագրավելուն, ինչն էլ հենց ռազմավարական 

մոտեցում է ենթադրում։  

Որքան էլ ճգնաժամերը անկանխատեսելի իրադարձություններ են, տեսաբանները 

հատկապես պետական մարմինների դեպքում ուշադրություն են հրավիրում նրան, որ 

հաղորդակցությունը ճգնաժամի յուրաքանչյուր փուլում կարևոր է, և չպետք է 

ճգնաժամի առաջացման պահից որոշել հաղորդակցության ռազմավարությունը, այլ՝ 

նախապես։ Պետական մարմիններում հաղորդակցության կառավարիչները, իհարկե, 

չեն կարող հստակորեն կանխատեսել ճգնաժամը, բայց կարող են և, ենթադրվում է, որ 

պիտի կանխատեսեն հնարավոր իրադարձությունները, որոնք կարող են վերաճել 

ճգնաժամի։ Որքան էլ ճգնաժամի կանխումը առաջնային նպատակ է, բայցև դրա 

հատկորոշումը ևս կարևոր քայլ է, անգամ երբ կանխելն անհնար է։  

 
6 Coombs T., Parameters for Crisis Communication, The Handbook of Crisis Communication․ Edited by W. Timothy 

Coombs and Sherry J. Holladay, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, United Kingdom, 2010, 18. 
7 Seeger M․, Ulmer R., Sellnow T., Post-crisis discourse and organizational change, failure and renewal. Department 

of Communication, North Dakota State University, Fargo, North Dakota, 2005, 78. 
8 Меньшиков А., Связи с общественностью в кризисных ситуациях, Комсомольск-на-Амуре, 2013, 12. 
9 Teeter-Baker A., Constant Crisis: A Study of the U.S. Military's Crisis Communication Program․ The Faculty of the 

School of Journalism and Mass Communications San Jose State University, 2008, 8. 
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Ահա այս փուլերն են առաջարկում Էբբի Լեվենշուսն ու Բրուք Լեուն10. 

• հատկորոշել և մեղմել հնարավոր ճգնաժամի հանգեցնող խնդիրները. 

• բարձրացնել քաղաքացիների դիմադրողականությունը՝ օգնելով նրանց 

պատրաստվել հնարավոր ճգնաժամերին. 

• սահմանել ճգնաժամի կանխարգելման պարտավորությունների հստակ շարք. 

• հստակեցնել տեղեկատվության տարածման ռազմավարությունն ու 

գործընթացները՝ նախքան ճգնաժամի ի հայտ գալը. 

• հարաբերություններ հաստատել առանցքային գործընկերների հետ մինչև 

ճգնաժամը. 

• գնահատել ճգնաժամին հակազդելու գործողությունները՝ ապահովելով 

շարունակական զարգացում։ 

Ինչպես նախորդ մոդելը, այնպես էլ գործողությունների այս ծրագիրը, որ առաջարկում 

են տեսաբանները, ավելի շատ ուղղված են ճգնաժամի կանխմանը և դասեր քաղելուն։ 

Սրանք հստակ ռազմավարություններ են, որ առաջարկում են մասնագետները։ 

Իսկ ռազմավարություններ մշակելու համար կարևոր է ուսումնասիրել նախկին փորձն 

ու դուրս բերել հիմնական օրինաչափությունները։ 

Ըստ Թ․ Քումբսի՝ ոչ ակադեմիական շրջանակներում ճգնաժամային 

հաղորդակցությունների ուսումնասիրությունները հենց պատերազմական 

դրվագների, պատմությունների շուրջ էին։ Պատերազմը՝ որպես ճգնաժամերի 

արդյունք ու հետևանք, ուսումնասիրողների համար կատարյալ դաշտ է՝ ճգնաժամային 

հաղորդակցությունների տրամաբանությունը, օրինաչափությունները գտնելու 

տեսանկյունից։ Այդ ուսումնասիրությունները հիմնականում նպատակ ունեին գտնելու 

ամենաարդյունավետ տարբերակները՝ ճգնաժամերին դիմագրավելու և ճգնաժամից 

հետո վարկանիշը վերականգնելու։ Մասնագետներն իրականացնում էին 

պատերազմական «դեպքերի ուսումնասիրություն»։ Այս հետազոտողների 

աշխատանքները հոդվածների տեսքով հրապարակվում էին, սակայն՝ ոչ 

ակադեմիական ամսագրերում11։ 
1991-ին Ռիչարդ Այսը առաջիններից էր, որ ամերիկյան քիմիական արդյունաբերող Carbide 

Union-ի օրինակով ուսումնասիրեց ճգնաժամային հաղորդակցության բաղադրիչները։ Այսը դա 

արել էր աշխարհում զոհերի թվով խոշորագույն՝ Բհոպալյան աղետի շրջանակում, որն 

առաջացել էր Carbide Union-ի՝ Հնդկաստանի Բհոպալ բնակավայրում գտնվող 

գործարաններում։  

Ռ․ Այսի, իսկ ավելի վաղ նաև Ջ․ Դիոնիսոպոլուսի և Ս․ Վիբերտի ուսումնասիրություններում 

ուրվագծվում էր որոշակի գործիքակազմ, որի հիմքում արդարացումների, զղջման վրա 

հիմնված մոտեցումներն էին։ 

 
10 Liu B. and Levenshus A., The Practice of Government Public Relations, American Society for Public 

Administration, 2012, 105. 
11 Coombs T., Parameters for Crisis Communication, The Handbook of Crisis Communication edited by W. Timothy 

Coombs and Sherry J. Holladay, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, United Kingdom, 2010, 18. 
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Ամերիկացի գիտնական Ուիլյամ Բենուայի և նրա հետևորդների ուսումնասիրություններն 

ավելի համակարգված էին և առաջարկում էին հեղինակության վերականգնման 

գործողությունների հստակ շարք12։ 

Ռազմավարական հաղորդակցությունը ենթադրում է իրավիճակի գնահատում և դրանից բխող 

մարտահրավերների դիմագրավում հստակ գործողություններով։ Ռազմավարական 

հաղորդակցությունների դերը էլ ավելի է մեծանում հենց ճգնաժամերի ժամանակ, երբ 

անհստակությունները շատ են, և անհրաժեշտ է նախապես պատրաստվել հնարավոր 

սցենարներին, կանխորոշել կամ կանխել հնարավոր ռիսկերը, ոչ թե միայն՝ արձագանքել ու 

վերացնել հետևանքները․ «Հաղորդակցության ռազմավարական պլանավորումն օգնում է 

խուսափել ամենօրյա իրադարձություններին պարզապես արձագանքողի դերում լինելուց»13։ 
 

Մեթոդաբանություն 

Բովանդակության վերլուծության շրջանակում տեղեկատվական հարցումների միջոցով 

համապատասխան մարմիններից ստացել և վերլուծել ենք փաստաթղթերը։ Ինչպես նաև 

ուսումնասիրել ենք տեսական գրականությունը և համադրել պետական մարմիններից 

տեղեկատվական հարցումներին տրամադրած պատասխանների հետ։  

Հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվող պետական մարմինների կողմից 

ճգնաժամային իրավիճակներում հաղորդակցության կազմակերպման վերաբերյալ 

փորձագիտական հարցազրույցներ ենք անցկացրել տարբեր ոլորտների 

մասնագետների/փորձագետների հետ։  

Ընտրված մեթոդները թույլ են տվել համադրել ճգնաժամային ռազմավարական 

հաղորդակցության միջազգային փորձը, առաջարկվող լուծումները ՀՀ պետական կառույցների 

վարած քաղաքականության հետ և վերհանելու խնդիրները։ Փորձագիտական հարցումների 

միջոցով կարողացել ենք ամբողջացնել, թե այդ խնդիրները գործնականում ինչպես են 

դրսևորվել և ազդել հայաստանյան հասարակության ընկալումների վրա։ 

Հետազոտական հարց 

Արդյոք ճգնաժամային հաղորդակցության ռազմավարություն ունենալը նպաստո՞ւմ է ՀՀ 

պետական կառավարման մարմինների կողմից ճգնաժամային իրավիճակներում 

արդյունավետ հաղորդակցություն կազմակերպելուն։ 

Վարկած 1. 

ՀՀ պետական կառավարման վերոնշյալ մարմինների հաղորդակցության/մամուլի հետ 

կապերի ստորաբաժանումները չունեն ճգնաժամային հաղորդակցության ընթացակարգեր, 

կամ դրանք գործնականում չեն կիրառվում։  

Վարկած 2.  

ՀՀ պետական կառավարման վերոնշյալ մարմինների հաղորդակցության/մամուլի հետ 

կապերի ստորաբաժանումները ունեն հաղորդակցության ռազմավարություններ կամ 

համանման փաստաթղթեր, որոնցով առաջնորդվում են ճգնաժամային 

հաղորդակցությունները կազմակերպելիս։ 
 

Սահմանափակումներ 

 
12 Coombs T. and Holladay S., The Handbook of Crisis Communication, 2010, 22. 
13 Sullivan M., A Responsible Press Office in The Digital Age, Bureau of International Information Programs United 

States Department of State, 2012, 25. 
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Հետազոտության շրջանակում նախատեսված էր բովանդակության վերլուծություն կատարել 

ինչպես տեսական գրականության շրջանակում, այնպես էլ հետազոտության օբյեկտ 

մարմիններից հարցումների միջոցով ստացված պատասխանների շրջանակում։ Իրավասու 

երեք մարմիններից միայն մեկն է օրենքով սահմանված ժամկետում գրավոր պատասխանել 

հարցմանը։ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը Կառավարության վերաբերյալ հարցումը 

վերահասցեագրել է ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, իսկ ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարությունը հեռախոսազանգի միջոցով պատասխանել է հարցին, բայց գրավոր 

պատասխանում չի անդրադարձել հեռախոսազանգով տրամադրած տեղեկատվությանը։ Ինչ 

վերաբերում է պաշտպանության նախարարությանը, ապա վերջինս հարցմանը 

պատասխանել է վերացական՝ առանց պատասխանում նշված փաստաթղթերին ու 

ընթացակարգերին հղում տալու։  

Հետազոտության շրջանակում նախատեսված էր իրականացնել նաև խորքային 

հարցազրույցներ համապատասխան պետական մարմինների աշխատակիցների հետ, որոնք 

կիրառում են  կամ տեսականորեն պետք է կիրառեն ճգնաժամային հաղորդակցության 

փաստաթղթերը։  

Խորքային հարցազրույցի մասով արձագանքել էր հարցված պետական մարմիններից միայն 

արտաքին գործերի նախարարությունը, բայց նշված աշխատակցի հետ խորքային 

հարցազրույց անցկացնել չստացվեց․ առաջարկվում էր ունենալ զրույց, բայց չհրապարակել 

կամ հրապարակել մասնակի, ինչը չէր բխում մեր հետազոտության նպատակից և խնդիրներից։ 

Լրացուցիչ հարցում էր ուղարկվել նաև ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի 

և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ, որն արձագանքել էր նաև խորքային հարցազրույց 

անցկացնելու մասով և տրամադրել էր համապատասխան աշխատակցի տվյալները։ Չնայած 

հարցազրույցը կայացավ, բայց քանի որ հետազոտության օբյեկտ բոլոր պետական 

մարմինների աշխատակիցների հետ խորքային հարցազրույցներ անցկացնել հնարավոր չէր, 

այդ հարցազրույցի արդյունքները չենք ամփոփել այս հետազոտության շրջանակում։ Սա 

սահմանափակում ենք համարում այն տեսանկյունից, որ այն տեղեկատվությունը, որը պետք է 

ստացվեր խորքային հարցազրույցների արդյունքում, այլ տարբերակով հնարավոր չէ ստանալ

․ այն վերաբերում է առանձին աշխատակիցների ընկալումներին ու փորձառությանը։ 
 

Պետական կառույցներին հղած տեղեկատվական հարցումների պատասխանների 

վերլուծություն 

Հետազոտության շրջանակում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին, ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարությանը և պաշտպանության նախարարությանը ուղղված տեղեկատվական 

գրավոր հարցումների պատասխանները ցույց են տալիս, որ 1-ին վարկածը հաստատվել է 

մասամբ․ հաղորդակցության ռազմավարություն ունենալու մասով հարցմանը գրավոր 

պատասխանել է պաշտպանության նախարարությունը և նշել․ «ՀՀ պաշտպանության 

նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի  գլխավոր 

վարչության հաղորդակցության ռազմավարությունը հիմնված է վարչությունում մշակված մի 

շարք փաստաթղթերի վրա՝ ՊՆ հանրային իրազեկման, տեղեկատվական հակազդման 

հայեցակարգեր, տեղեկատվական ապահովման և հակապայքարի ծրագիր, ՊՆ համակարգի 

ստորաբաժանումների հետ հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների փոխգործակցության կարգ և այլն:  

Հաղորդակցության ռազմավարության հիմքում ընկած են ՊՆ համակարգի միասնական և 

արդյունավետ տեղեկատվական քաղաքականության վարումը և հանրային իրազեկումը, 
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պաշտպանական քաղաքականության թափանցիկությունը, զինված ուժերի 

կենսագործունեության լուսաբանման գործողությունները»: 

Ուսումնասիրելով պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքէջում 

հասանելի «ՊՆ հանրային իրազեկման հայեցակարգը»14 և «Հակամարտության գոտում 

մարտական գործողությունները լուսաբանող զանգվածային լրատվության միջոցների 

ներկայացուցիչների համար նախատեսված ուղեցույցը»15 և դրանց բովանդակությունը 

համադրելով տեսական գրականության մեջ սահմանված՝ ճգնաժամային 

հաղորդակցության ռազմավարությունների պարտադիր բաղադրիչների հետ՝ 

նկատում ենք, որ ՊՆ փաստաթղթերը սահմանում են ընդհանուր դրույթները և 

ուղղությունները ու հիմնականում առնչվում են արդեն ստեղծված ճգնաժամի 

պայմաններում գործողություններին։ Իսկ ճգնաժամի կանխարգելման, 

հասարակության հետ նախնական աշխատանք տանելու, ուղերձներ մշակելու, 

առավել ևս՝ ճգնաժամային իրավիճակներում կատարված գործողությունները 

գնահատելու և հետագա ճգնաժամային հաղորդակցությունների վրա 

անդրադառնալու մասով այդ փաստաթղթերը տեղեկատվություն չեն պարունակում։  

Ինչ վերաբերում է հակամարտության գոտում մարտական գործողությունները 

լուսաբանող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների համար 

նախատեսված ուղեցույցին, ապա դա հաղորդակցության տեսանկյունից ավելի շատ 

նպատակ ունի վերահսկելու լրատվամիջոցների աշխատանքը՝ մարտական 

գործողությունների արդյունավետությանը չվնասելու տեսանկյունից, քան 

լրատվամիջոցները՝ որպես հասարակության հետ հաղորդակցման միջոց տեսնելու և 

նրանց միջոցով ուղերձներ հաղորդելու։ 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկատվության գրավոր հարցմանը 

բանավոր և գրավոր պատասխանել էր, որ ԱԳՆ կանոնադրությամբ նախատեսված չէ 

հաղորդակցության ռազմավարություն ունենալ։ 

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը տեղեկատվության գրավոր հարցումը 

վերահասցեագրել էր ՀՀ պաշտպանության նախարարություն։  

Պատկերն ամբողջական դարձնելու համար տեղեկատվական գրավոր հարցում էր 

ուղարկվել նաև ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և 

տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ։ Հարցման պատասխանում ՊՈԱԿ-ից հայտնել 

են, որ Կենտրոնը մշակել է «ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և 

տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի խաղաղ պայմաններից պատերազմական 

ժամանակաշրջանի փոխադրման պլանի նախագիծ», որը, սակայն, ըստ Կենտրոնի, 

ծառայողական գաղտնիք է և հրապարակման ենթակա չէ։ Կենտրոնից տեղեկացրել են 

նաև․ «Հաշվի առնելով, որ ՀՀ-ն չունի հաղորդակցության համապարփակ 

ռազմավարությամբ տեղեկատվական քաղաքականություն իրականացնող պետական 

կառավարման մարմին՝ «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 

փորձագիտական խմբերի հետ համատեղ հանձնառել է «ՀՀ Կառավարության 

 
14 https://www.mil.am/hy/libraries/38, վերջին մուտք՝ 13․05․2022: 
15 https://tinyurl.com/3kducuwv, վերջին մուտք՝ 13․05․2022: 

https://www.mil.am/hy/libraries/38
https://tinyurl.com/3kducuwv
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տեղեկատվական քաղաքականության և հաղորդակցության մոդելի բարեփոխումների 

նախագծի» մշակում, որը դեռևս ընթացիկ փուլում է»: 

Ամփոփելով պետական կառույցներին ուղղված տեղեկատվական հարցումների 

պատասխանները՝ կարող ենք արձանագրել, որ հետազոտության շրջանակում 

ներառված պետական կառույցները չունեն հաղորդակցության դասական 

ռազմավարություն և, մասնավորապես` ճգնաժամային հաղորդակցության 

ռազմավարություն։ Կան փաստաթղթեր, որոնք այս կամ այն կերպ կարգավորում են 

ոլորտը, բայց դրանք ավելի շատ տեխնիկական հարցեր են լուծում և սահմանում են 

ընդհանուր, հայեցակարգային դրույթներ։ 
 

Փորձագիտական հարցազրույցների վերլուծություն 

Փորձագիտական խորքային հարցազրույցներն անցկացվել են հինգ փորձագետի հետ՝ 

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչ, 

լրատվամիջոցի մեկ խմբագիր և երկու հետաքննող, փաստեր ստուգող լրագրող։ 

Փորձագիտական խորքային հարցազրույցները վերլուծվել են 2020 թ․ սեպտեմբերի 27-

ին ՀՀ-ում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Կառավարության որոշման 

համատեքստում՝ նկատի առնելով, թե որոշումը որքան էր սահմանափակել 

պետություն-հասարակություն հարաբերություններում հաղորդակցության 

տեսանկյունից միջնորդ համարվող սուբյեկտների գործողությունները16։ 
Այսպես՝ ՀՀ-ում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Կառավարության որոշմամբ 

մտցվեցին մի շարք սահմանափակումներ, այդ թվում՝ որոշման 9-րդ կետով մտցվեցին 

հրապարակումների, հաղորդումների սահմանափակումներ։ 

«9. Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցող 

մարտական գործողությունների, դրանց ուղղությունների, մարտական տեխնիկայի շարժի, 

մարտական գործողությունների արդյունքում պատճառված կորուստների և վնասների 

վերաբերյալ հրապարակումների, տեղեկատվական նյութերի, հարցազրույցների, 

հաղորդումների և դրանց հետ անմիջականորեն առնչվող այլ տեղեկությունների (այսուհետ 

բոլորը միասին` հաղորդում) հրապարակային տարածումը, փոխանցումը, ներառյալ 

ինտերնետային կայքերում և սոցիալական ցանցերում դրանց հրապարակումների ձևով 

(այսուհետ՝ հրապարակում) կատարվում է բացառապես պետական մարմինների կողմից 

տրամադրված պաշտոնական տեղեկատվության (այսուհետ` պաշտոնական 

տեղեկատվություն) հղումով՝ ամբողջությամբ արտացոլելով պաշտոնական 

տեղեկատվությունը (առանց խմբագրման)»: Այս համատեքստում որոշակիորեն կաշկանդված 

էին տեղեկատվություն հավաքող-տարածողները։  

Ամփոփելով հարցազրույցներից ստացված տվյալները՝ արձանագրում ենք, որ 44-օրյա 

պատերազմի ժամանակ տեղեկատվության ստացման հիմնական աղբյուրներն ու միջոցները 

եղել են պաշտոնական աղբյուրները, ինչպես նաև սեփական թղթակիցները և քաղաքացիները։ 

Տեղեկատվության ստացման հիմնական միջոցները/աղբյուրները՝ 

• պաշտոնական լրահոս. 

 
16 ՀՀ Կառավարության որոշում 27 սեպտեմբերի 2020, 1586 - Ն Հայաստանի Հանրապետությունում 

ռազմական դրություն հայտարարելու մասին, https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34842/, վերջին 

մուտք՝ 28.05.2022: 

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34842/
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• սեփական թղթակիցներ. 

• քաղաքացիներ/պատերազմի մասնակիցներ. 

• սոցիալական ցանցեր. 

• հեռուստատեսություն։ 
Հարցվողները նշել են, որ հաճախ քաղաքացիների և տեղում աշխատող գործընկերների 

փոխանցած տեղեկությունները հակասել են իրար, ինչն էլ առիթ էր՝ չվստահելու 

պաշտոնական լրահոսին։ 

Պատերազմի ընթացքի մասին տեղեկատվության ստացման աղբյուրների 

կանխատեսելիության առումով հարցվողները նշել են, որ կային անհստակություններ՝ պարզ 

չէր, թե որ մարմինը որ տեղեկությունն է հաղորդում, բայցև, ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված, դժվարացել են գնահատական տալ։  

Ինչ վերաբերում է ռազմական դրությամբ պայմանավորված սահմանափակումներին, 

հարցվողները նշել են, որ կար որոշակի կամայականություն, և հստակ չէր, թե ինչ հիմքով են 

սահմանափակում որևէ տեղեկատվության տարածում, չէր հիմնավորվում այդ որոշումը, 

պարզապես ամեն ինչ ուղղակի վերահսկելու միտում են տեսնում։ Չնայած այդ 

սահմանափակումներով պայմանավորված՝ ռազմական դրության շրջանում հավաքված 

տեղեկություններն ամբողջությամբ չեն կարողացել օգտագործել, բայց պատերազմի պատկերը 

հետահայաց վերականգնելու համար օգտագործում են, երբ արդեն այդ սահմանափակումները 

չկան։ 

Ուշագրավ է, որ, ըստ փորձագետների՝ ոչ այնքան իրավական ակտերով 

սահմանափակումներն են դեր խաղացել, որքան համընդհանուր հանրային մթնոլորտը, որում 

լռեցվում էին օբյեկտիվ իրականությունը ներկայացնողները։  
 

❖ «Երբ մենք փորձում էինք ճշմարտությունը գրել, 
հանրությունը պատրաստ չէր դրան, և մենք 

համացանցում ենթարկվում էինք գրոհների, 

հնչում էին բռնության սպառնալիքներ»: 

Փորձագիտական հարցման մասնակից 
 

Իրավական սահմանափակումներից զատ, կարևոր դեր է խաղացել նաև 

ինքնագրաքննությունը, անզգուշաբար չվնասելու ցանկությունը։ 

Եվ այս նույն տեսանկյունից հարցվողները դժվարացել են հստակ պատասխանել՝ արդյոք ա՞յլ 

կերպ կվարվեին, եթե նորից համանման իրավիճակում հայտնվեին։ Բայցև ակնկալել են, որ 

հանրությունն ավելի պատրաստ կլինի ճշմարտությունը լսելու, և այդ ոչ ֆորմալ 

սահմանափակումները, որոնք դրել էր հանրությունը, այլևս չեն լինի։ 
 

❖ «Դժվար է ասել, երբ քո երկրի պատերազմն է, 

քո պետությունն է, բայց, հավանաբար, այս 

անգամ էլ այդքան չենք կաշկանդվի։ Գուցե 

պետությունն ինքը վերանայի 

հաղորդակցությունը՝ հասկանալով նախկին 

սխալները»:  

Փորձագիտական հարցման մասնակից 
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❖ «Կփորձեի օբյեկտիվ տվյալները հայտնել․ 

ճշմարտությունը ինչ-որ ձևով պիտի ասվեր, տեղ 

հասներ»:  

Փորձագիտական հարցման մասնակից 
 

Հարցված փորձագետները նաև մատնանշել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պետական 

մարմինների հաղորդակցությունը կազմակերպելու հիմնական թերությունները և 

ներկայացրել դրանք վերացնելու առաջարկներ։ 

Հիմնական թերությունները՝ 

• կազմակերպչական խնդիրներ, «համակարգային թափթփվածություն». 

• հաղորդակցության ուղիների ընտրության խնդիր. 

• պաշտոնական կայքէջերում բովանդակություն փնտրելու 

անհարմարություններ. 

• պետական մարմինների կողմից ռիսկերը գնահատելու և լրագրողների (այդ 

թվում՝ միջազգային) աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու հմտությունների 

պակաս. 

• ռազմական դրությամբ պայմանավորված՝ անհարկի, կամայական 

սահմանափակումներ. 

• ստացված տեղեկատվության վերաբերյալ պետական մարմիններից 

պարզաբանումներ ստանալու դժվարություններ. 

• պետական տարբեր մարմինների միջև պարտավորությունների և 

լիազորությունների բաշխման անհստակություն. 

• տրամադրվող տեղեկատվության նկատմամբ անվստահություն. 

• օբյեկտիվ իրականության նկատմամբ քարոզչական թեզերի գերակայություն. 

• միջազգային լսարանի համար պատշաճ, ճիշտ փաթեթավորմամբ և 

հետևողական տեղեկատվության անհասանելիություն. 

• հնարավոր գործընկերների հետ աշխատանքների թերի և ոչ թիրախային 

կազմակերպում։ 
 

Առաջարկություններ պետական մարմիններին՝ 

• հասարակությանը նախապատրաստել հնարավոր ճգնաժամերին՝ իրազեկելով և 

վարժանքներ կազմակերպելով. 

• ունենալ ճգնաժամային հաղորդակցության ռազմավարություններ՝ քարտեզագրելով 

հնարավոր գործընկերներին, օղակները, որոնք ներգրավված են լինելու գործընթացում, 

մշակել ուղեցույցներ, ունենալ տեղեկատվական բազաներ. 

• դրանց մշակման գործում ներգրավել բոլոր շահագրգիռ կողմերին. 

• միջազգային գործընկերների հետ կանոնավոր աշխատանք, միջազգային համայնքի 

ձևավորում՝ հնարավոր ճգնաժամերի ժամանակ հաղորդակցությունը և թիրախային 

լսարաններին իրազեկումը արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով. 
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• հաղորդակցությամբ զբաղվող բոլոր օղակների նախապատրաստումներ 

ամենատարբեր իրավիճակների համար, այդ թվում՝ պետական մարմիններում. 

• ճգնաժամային իրավիճակներում պետական մարմինների կողմից 

հաղորդակցության կազմակերպման ճկունություն, տեղեկատվության 

հասանելիություն, քարոզչության բացառում. 

• բարձրաձայնել առկա խնդիրների մասին, ավելի բաց և պատրաստակամ լինել 

համագործակցության համար. 

• լրագրողներին պատշաճ վերապատրաստել պատերազմական 

իրավիճակներում աշխատանքը կազմակերպելու մասով՝ անվտանգության 

հարցերից սկսած մինչև լուսաբանման առանձնահատկություններ. 

• վերանայել հաղորդակցության ուղիները՝ ընտրելով ավելի անվտանգ և 

արդյունավետ տարբերակներ՝ ուղերձները արագ և թիրախային հաղորդելու 

համար։ 
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ արձանագրում ենք, որ պատերազմական իրավիճակում 

հանրության հետ հաղորդակցությունը կազմակերպելու հարցում եղել են կազմակերպչական 

խնդիրներ, պետական մարմինները բաց չեն եղել համագործակցության համար և պատշաճ 

նախապատրաստված չեն ճգնաժամային իրավիճակների համար։ Եվ խնդիրը ոչ այնքան 

իրավական սահմանափակումներն են եղել, որքան այն, որ հասարակությունը պատշաճ 

նախապատրաստված չի եղել նման ճգնաժամերի համար, ինչով էլ պայմանավորված՝ 

հաղորդակցության խնդիրներ են առաջացել։ 

Փորձագիտական հարցումներով ստացված տվյալները պետական երեք մարմիններին 

ներկայացված հարցումների պատասխանների հետ նույն տրամաբանության մեջ են։  
 

Եզրակացություն և առաջարկներ 

Հետազոտության ընտրված մեթոդաբանությունը հնարավորություն տվեց մի քանի կողմից 

ուսումնասիրելու խնդիրները, համադրելու և համեմատելու ստացված արդյունքները և 

վերհանելու լուծման ուղիները։ 

Ամփոփելով բովանդակության վերլուծության և փորձագիտական հարցումների միջոցով 

ստացված արդյունքները և համադրելով դրանք տեսական գրականությամբ առաջարկվող 

մոտեցումների հետ՝ եզրակացնում ենք, որ՝ 

• պետական կառավարման համակարգի համար առանցքային նշանակություն 

ունի ռազմավարությունների մշակումը, հատկապես ճգնաժամերին 

դիմակայելու, նախապատրաստվելու համար ռազմավարությունների, այդ 

թվում՝ ճգնաժամային հաղորդակցության ռազմավարությունների մշակումը. 

• 44-օրյա պատերազմի շրջանում հասարակության հետ հաղորդակցությունը 

կազմակերպելու համար պատասխանատու (ուսումնասիրված) կառույցները՝ 

ՀՀ Կառավարությունը, արտաքին գործերի նախարարությունը և 

պաշտպանության նախարարությունը, համապարփակ պատկերացնում չեն 

ունեցել ճգնաժամային իրավիճակներում ռազմավարական հաղորդակցության 

նշանակության վերաբերյալ. 
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• 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրավասու պետական մարմինները 

հանրության հետ հաղորդակցությունը կազմակերպելիս չեն գործել 

համակարգված, չեն կիրառել նախապես մշակված գործիքակազմ. 

• հանրության հետ հաղորդակցությունը արդյունավետ կազմակերպելու և 

փոխվստահության մթնոլորտ ձևավորելու վրա էական ազդեցություն է ունեցել 

պետական կառույցների տրամադրած տեղեկատվության ոչ հավաստի լինելը. 

• արդյունավետ համագործակցություն չի եղել շահագրգիռ բոլոր օղակների հետ, 

այդ թվում՝ միջազգային հանրության։ 
Արձանագրված խնդիրներից արված եզրահանգումների հիման վրա առաջարկում ենք 

իրավասու պետական կառույցներին (հաշվի առնելով հասարակության նկատմամբ նրանց 

ունեցած պարտավորությունները)՝ 

• վերանայել ճգնաժամային իրավիճակներում, հատկապես պատերազմական 

հռետորաբանությունը, այն կառուցել իրավիճակի գնահատականի հիման վրա՝ 

կանխատեսելով հնարավոր հետևանքները. 

• քարտեզագրել հնարավոր ռիսկերն ու հանրությանը նախապատրաստել 

հնարավոր ճգնաժամերին. 

• կազմել ճգնաժամային կառավարման և ճգնաժամային հաղորդակցության 

ռազմավարություններ, որոնք կօգնեն կառավարելի դարձնել ճգնաժամային 

իրավիճակը և հասարակական տրամադրությունները. 

• ճգնաժամային կառավարման և ճգնաժամային հաղորդակցության 

ռազմավարությունները մշակել՝ ապահովելով մասնակցայնություն, 

ներգրավելով բոլոր շահագրգիռ կողմերին, այդ թվում՝ գնահատման 

գործընթացում. 

• բաց լինել՝ խոսելու խնդիրների մասին և ընդունելու դրանց լուծման 

առաջարկներ շահագրգիռ կողմերից. 

• պետական մարմինների հաղորդակցության ստորաբաժանումների 

աշխատակազմին վերապատրաստել՝ ըստ նոր մոտեցումների՝ 

անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով մասնավոր ոլորտի հետ և 

ներգրավելով փորձագիտական (այդ թվում՝ միջազգային) համայնքին։ 
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Հավելվածներ 
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

Մովսեսյան Յ. Մ. 

ԵՊՀ միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի ուսանող 

Ամփոփում։ Հետազոտական աշխատանքում ցույց է տրվում, թե ինչ ազդեցություն է 

ունեցել 44-օրյա պատերազմը ատելության խոսքի տարածման վրա՝ որպես 

ժամանակային սահմանափակում վերցնելով 2021 թ. արտահերթ խորհրդարանական 

ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի հատվածը։ Հետազոտության մեջ 

դիտարկվել են մասնակից քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ելույթները, 

արձանագրվել՝ ատելության խոսքի դրսևորումները։ Համեմատական եզրեր են տարվել 

նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավների 

հետ՝ պարզելու համար ատելության խոսույթի տարածման ծավալները, դրանց բնույթը 

և ի հայտ եկած նոր դրսևորումները։ Հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ 44-

օրյա պատերազմից անմիջապես հետո ձևավորված անհանդուրժողականության 

մթնոլորտը, բռնության, ատելության խոսույթը ավելի մեծ ծավալներով շարունակվել է 

արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ՝ վտանգելով 

քաղաքական ուժերի միջև արդար մրցակցությունն ու հանրային համերաշխությունը։ 

Հիմնվելով հետազոտության արդյունքների վրա՝ առաջարկներ են ներկայացվել 

հանրային-քաղաքական հաղորդակցության ոլորտում ատելության խոսքի ծավալների 

հնարավոր սահմանափակման վերաբերյալ։ 

Բանալի բառեր։ Ատելության խոսք, հանրային-քաղաքական հաղորդակցություն, 

նախընտրական քարոզարշավ, 44-օրյա պատերազմ, արտահերթ խորհրդարանական 

ընտրություններ։ 

 

 

Նախաբան 

2020 թվականին տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմը ծանր հարված հասցրեց 

Հայաստանի ներքին քաղաքական կայունությանն ու պետական ինստիտուտների 

բնականոն գործունեության կազմակերպմանը։ Փաստացի, երկրում քաղաքական 

տարբեր բարիկադներում գտնվող ուժերը պատրաստակամություն չունեին նստել 

սեղանի շուրջ, բանակցել, պայմանավորվել և ելք գտնել տիրող ճգնաժամային 

*Սույն հետազոտությունը իրականացվել է «Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ-ի «Ժողովրդավարությունը սկսվում է 

երկխոսությունից» ծրագրի «Քաղաքական և հանրային հաղորդակցությունը Հայաստանում» թեմայով հետազոտական 

մրցույթի շրջանակում։ 

Հետազոտության բովանդակությունը չի արտահայտում «Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ-ի և աշխատանքի գլխավոր 

խմբագրի դիրքորոշումն ու կարծիքը: 
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իրավիճակից։ Քաղաքական ուժերի միջև համագործակցության բացակայությունը 

ուղեկցվում էր բռնության, ատելության կոչերով, երբեմն նաև՝ դրանց ֆիզիկական 

ցուցադրմամբ17: 

Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ատելության, բռնության խոսքի, 

անքաղաքավարի, հայհոյախառն, արժանապատվությունը վիրավորող և 

նվաստացնող բառապաշարի քանակը հասել էր գագաթնակետին։ Սա իհարկե չի 

կարելի միայն համարել քաղաքական դերակատարների «ցածր մակարդակի» 

հաղորդակցական հմտությունների կամ քաղաքական մշակույթի հետևանք։ 

Հետազոտության նպատակն է պարզել, թե պատերազմը իր բոլոր հետևանքներով 

հանդերձ ինչ ազդեցություն է գործել 2021 թ. խորհրդարանական ընտրությունների 

նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ատելության խոսքի տարածման 

ծավալների վրա։ Հետազոտության ենթակա ժամանակային ընդգրկումը ներառում է 

2021 թ. արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական 

քարոզարշավի ժամանակահատվածը։  

Հետազոտական աշխատանքի մեջ կիրառվել են հիմնականում որակական մեթոդներ, 

մասնավորապես՝ հայտարարությունների, ելույթների վերլուծության, իրավական 

փաստաթղթերի ուսումնասիրման, համեմատական վերլուծության և դեպքի 

ուսումնասիրության (case study) մեթոդներ։ 
 
 
 

Ատելության խոսքը միջազգային իրավական փաստաթղթերում 

Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք: Սակայն 

պրակտիկայում շատ հաճախ վերոնշյալ իրավունքը բացարձականացվում է, և դրա 

արդյունքում խոսքի միջոցով կարծիքի ազատության իրավունքն անձանց կողմից 

օգտագործվում է նաև ի վնաս հասարակության, նրա անդամների շահերի և 

բարօրության, ոտնահարվում են առանձին անձանց իրավունքներն ու 

արժանապատվությունը: Այդ պատճառով միջազգային իրավական փաստաթղթերը և 

դրանց հիման վրա պետությունների օրենսդրությունները նախատեսում են խոսքի 

ազատության իրավունքի սահմանափակման օրենսդրական հնարավորություններ, 

այն դեպքերում, երբ խոսքի ազատության իրավունքը վերածվում է ատելության խոսքի։ 

Ատելության խոսքի ընդհանուր և միասնական սահմանում չկա։ Միջազգային 

կազմակերպությունները, իրավական նորմերը և պետությունները հաշվի են առնում մի 

շարք չափանիշներ, երևույթներ, իրադարձություններ, որոնք տվյալ պահին ազդում են 

սահմանման վրա: Միջազգային իրավունքի փաստաթղթերն ու մի շարք սուբյեկտներ 

տարբեր կերպ են մեկնաբանում ատելության խոսքը՝ հիմքում ունենալով 

խտրականության բացառման սկզբունքը: Եվրոպայի խորհրդի նախարարների 

 
17 «Չաուշեսկուի գնդակահարությունը կամ մա՛հ դավաճաններին» ֆուտուրիստական ցուցադրությունը, 

https://www.youtube.com/watch?v=AoY4QhGPy-E, վերջին մուտք՝ 29․04․2022: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AoY4QhGPy-E
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կոմիտեն18 այն բնորոշել է հետևյալ կերպ. «Արտահայտման այն բոլոր ձևերը, որոնք 

տարածում, հրահրում, նպաստում կամ արդարացնում են ռասայական ատելությունը, 

այլատյացությունը (xenophobia), հակասեմիթիզմը կամ անհանդուրժողականության 

վրա հիմնված ատելության այլ ձևերը. անհանդուրժողականություն, որն 

արտահայտվում է ագրեսիվ ազգայնականությամբ կամ էթնոցենտրիզմով, 

խտրականությամբ և թշնամությամբ փոքրամասնությունների, ներգաղթյալների և 

ներգաղթյալներից ծագում ունեցող մարդկանց նկատմամբ»։ 

ԵԽ-ի տեղեկատվական բրոշյուրներից մեկում19 ավելի ընդունելի և թիրախային 

սահմանում է առկա․ «Ատելության խոսքը ենթադրում է անձի կամ մարդկանց խմբի 

նվաստացման, ատելության կամ վիրավորանքի քարոզչություն, խթանում կամ դրդում, 

ինչպես նաև ցանկացած ոտնձգություն, վիրավորանք, բացասական կարծրատիպեր, 

խարան կամ սպառնալիք այդ անձանց նկատմամբ՝ հիմնված նրանց անհատական 

հատկանիշների կամ կարգավիճակի վրա, որը ներառում է ռասան, մաշկի գույնը, 

լեզուն, կրոնը կամ հավատքը, ազգությունը կամ ազգային կամ էթնիկական ծագումը, 

ինչպես նաև ծագումը, տարիքը, հաշմանդամությունը, սեռը, գենդերային ինքնությունը 

և սեռական կողմնորոշումը»: Ատելության խոսքի առանձնահատկությունն այն է, որ 

այն ուղղված է դրդելուն կամ ողջամտորեն կարելի է ակնկալել, որ դրդում է ուրիշներին 

բռնության, ահաբեկման, թշնամանքի կամ խտրականության թիրախի նկատմամբ:  

Ատելության հրահրումը կարող է առաջանալ վիրավորանքից, ծաղրի ենթարկելուց 

կամ զրպարտելուց բնակչության որոշակի խմբերին, որտեղ արտահայտման նման 

ձևերը կիրառվում են անպատասխանատու ձևով, ինչը կարող է հանգեցնել անհարկի 

վիրավորական լինելու, խտրականության քարոզչությանը կամ վիրավորական կամ 

նվաստացուցիչ լեզվի օգտագործմանը: Սադրանքի մտադրություն կարող է 

հաստատվել նաև այն դեպքում, երբ ատելության խոսք օգտագործող անձի կողմից 

վիճարկվող արարքները կատարելու միանշանակ կոչ կա: Դա կարող է ենթադրվել նաև 

օգտագործվող լեզվի ուժգնությունից և այլ համապատասխան հանգամանքներից, 

որոնցում օգտագործվում է ատելության խոսք: Անդամ պետությունները պետք է 

պատժեն կամ նույնիսկ կանխեն ատելություն տարածող, հրահրող, խթանող կամ 

արդարացնող արտահայտությունների բոլոր ձևերը, պայմանով, որ սահմանված 

ձևականությունները, պայմանները, սահմանափակումները կամ պատիժները 

համաչափ են հետապնդվող օրինական նպատակին»: 

Բռնությունից զերծ հանրային հարաբերություններ ձևավորելու գործում 

առանձնահատուկ նշանակություն ունեն խոսքը և խոսքի արժեքը: Պատմականորեն 

խոսքն օգտագործվել է որպես բռնություն հրահրելու, ատելություն ու թշնամանք 

քարոզելու և հանրային համերաշխությունը խաթարելու գործիք։ Նման 

քարոզչությունն աներկբայորեն խախտում է Մարդու իրավունքների եվրոպական 

 
18 Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on “Hate Speech”, October 1997,  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680505d5b 
19 Council of Europe, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists, “Hate speech, apology 

of violence, promoting negationism and condoning terrorism: The limits to the freedom of expression”, July 2018,  

https://rm.coe.int/factsheet-on-hate-speech-july2018-docx/16808c168d  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680505d5b
https://rm.coe.int/factsheet-on-hate-speech-july2018-docx/16808c168d
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կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի20, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների 

մասին միջազգային դաշնագրի 19-րդ և 20-րդ հոդվածների դրույթները21 և հակված է 

խթանելու փոքրամասնությունների նկատմամբ ատելությունն ու բռնությունը:  
 

Ատելության խոսքը 2018 թ. խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական 

քարոզարշավի ընթացքում 

Հայաստանում քաղաքական ատելության մթնոլորտը 2018 թ. հեղափոխությունից 

հետո նկատելիորեն զգալ տվեց, երբ նախկին իշխանությունների և հեղափոխության 

շնորհիվ քաղաքական իշխանություն լինելու հայտ ներկայացրած ուժի միջև անողոք 

պայքար էր ընթանում, և մեծ մասամբ քարոզարշավը կենտրոնացած էր այս երկու 

ուժերի՝ միմյանց հանդեպ սուր քննադատության վրա։  

Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը բավականին թեժ էր բոլոր 

քաղաքական ուժերի համար, և գրանցվել են ատելության խոսքի մի շարք մտահոգիչ 

դրվագներ։ Հանրային ուշադրության կենտրոնում հիմնականում եղել են «Իմ քայլը» 

կուսակցությունների դաշինքի և Հայաստանի հանրապետական կուսակցության 

կողմից տարվող կոշտ և հակոտնյա քարոզչությունն ու փոխադարձ վիրավորանքները: 

Այս ընտրարշավի ընթացքում հատկանշականն այն էր, որ մասնակից քաղաքական 

ուժերը բռնության կոչերը, ատելության խոսույթը ոչ միայն օգտագործում էին միմյանց 

նկատմամբ, այլև թիրախավորում էին սեռական և կրոնական 

փոքրամասնություններին, ազգային արժանապատվությունը պայմանավորում 

քաղաքական դիրքորոշմամբ։ 

Հետազոտության ընթացքում դիտարկված 91 ելույթներից, հարցազրույցներից և 

քննարկում-բանավեճերից դուրս են բերվել ատելության խոսքի կոնկրետ 

դրսևորումներ։ Ներկայացված արտահայտությունները և ձևակերպումները հաճախ 

նաև կրկնվել են։ Դրանք են․ «Եթե եղավ տենց վարչապետ, ժողովուրդը վզին տալով 

քշելու ա»22, «Եթե ազատ և արժանապատիվ ես, ձայն չտաս Հանրապետականին»23, 

«Վզներիցդ բռնելու եմ դուրս շպրտեմ ձեր կաբինետներից․․․ բոլորիդ կպառկացնենք 

ասֆալտներին․․․ ու տարիներով վեր չեք կենա էդ ասֆալտների վրայից»24, « ․․․

Չփորձվի մեկը թպրտալ․․․ պատերով կտամ բոլորին․․․․ով եք դուք․․․ դուք ծակերից 

չպիտի դուրս գաք»25, «Ոմանք էս պրոցեսի արդյունքում բոմժ են դառնալու»26, 

 
20 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Protocol, November 1950, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Archives_1950_Convention_ENG.pdf. 
21 International Covenant on Civil and Political Rights, December 1966, 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf. 
22 «Ն. Փաշինյանը Եղվարդում է. Ուղիղ», https://www.youtube.com/watch?v=p094ztVEFtc, վերջին մուտք՝ 

27․05․2022: 
23 https://fb.watch/cGFFmObouA/, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
24 Տե՛ս նույն տեղում։ 
25 Տե՛ս նույն տեղում։ 
26 Տե՛ս նույն տեղում։ 

https://www.echr.coe.int/Documents/Archives_1950_Convention_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p094ztVEFtc
https://fb.watch/cGFFmObouA/
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«Ժողովուրդը վզակոթերին տալով կհեռացնի»27, «․․․Անցնելու եմ Շուռնուխի մոտով, 

որը պետք է հռչակել գեյերին և գալուբոյներին ծեծելու միջազգային կենտրոն»28, 

«Ովքեր դեմ են աղանդավորության, պղծության և համասեռամոլության քարոզին... 

ձայն տան մեր թիմին»29: 

Քարոզարշավի ընթացքում հնչել են նաև անձնական վիրավորանքներ և զրպարտիչ 

արտահայտություններ, որոնք մեծապես նպաստել են ատելության խոսքի 

գեներացմանը և նպաստավոր պայմաններ ստեղծել դրա տարածման համար։ 
 

Ատելության խոսքը 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների 

նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում 

Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ատելության խոսույթը, բռնության կոչերը, 

վիրավորական արտահայտությունները հասել էին այն աստիճանի, որ 

քաղաքացիական բախումների վտանգի մասին մտահոգություններն այլևս 

չափազանցություն չէին համարվում։ 

Ընտրություններին մասնակից երկու հիմնական մրցակից քաղաքական ուժերի՝ 

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության և «Հայաստան» 

կուսակցությունների դաշինքի ղեկավարները որդեգրել էին անզիջում և կոշտ 

հռետորաբանություն։ Իհարկե, հիմնական մրցակից դերակատարներից բացի այլ 

ուժեր և քաղաքական գործիչներ նույնպես աչքի էին ընկնում նման 

հռետորաբանությամբ, պարզապես ատելության խոսույթի և վիրավորական 

արտահայտությունների ծավալով, հաճախականությամբ և վտանգավորությամբ այդ 

երկու քաղաքական դերակատարները քննարկման առանցքում էին։ 

2020 թ․ 44-օրյա պատերազմից հետո «նախկին-ներկա» խոսույթը ավելի սրվեց, որը 

հիմնականում պայմանավորված էր պատերազմի հետևանքով ստեղծված 

իրավիճակով։ Քաղաքական դերակատարները որևէ կերպ չեն խորշել զգացմունքային 

ֆոնը սրելու, քաղաքացիների վրա մանիպուլյատիվ տարբեր մեթոդների միջոցով 

ներգործելու և որոշակի վերաբերմունք ձևավորելու գործելակերպից։ 

Սպառնալից և վիրավորական ենթատեքստերով լի ելույթները ողողել էին ամբողջ 

համացանցը և մարդկային հարաբերությունների ամբողջ ոլորտը՝ կասկածի տակ 

առնելով հանրային համերաշխությունն ու խորացնելով հասարակության տարբեր 

շերտերի միջև պառակտումը։ 

Հետազոտության ընթացքում դիտարկվել են 86 ելույթներ, հայտարարություններ, որի 

արդյունքում դուրս են բերվել ատելության խոսքի կոնկրետ դրսևորումներ։ 

Ներկայացված արտահայտությունները և ձևակերպումները հաճախ նաև կրկնվել են։ 

 
27 ««Իմ քայլը» դաշինքի քարոզարշավը Եղեգնաձորում», https://youtu.be/TUGURy4UK-U, վերջին մուտք՝ 

27․05․2022: 
28 «Նիկո՛լ, դիկտատուրա կարող ես սարքել միայն իմ նման տղերքի դիակի վրայով», 

https://www.facebook.com/1448029655493046/videos/124380358455188, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
29 «Ես` միամիտ լոռեցիս, կարծում էի՝ Փաշինյանը ծննդյանս օրը նվեր կանի. Շարմազանով», 

https://www.youtube.com/watch?v=thRgg0OuLNs&t=7s, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTUGURy4UK-U%3Ffbclid%3DIwAR35w2L7caj4twZg_5If6x0oH94lHJaNR4_7HRE2-8n1zmHwziu_MOkxpV0&h=AT1V9T6Fce8In2Ms_Ii9PnnelD4SKo_lzHXgK0iyI3zJYKyiRnLPvJPeBhAhbL9-cnsGDmd-hZVfCUYtXCPY8o0ALtuI-6C24hQJobb7a3DhTgeS4mcO5QXW150dVWBzD9W5xQ
https://www.facebook.com/1448029655493046/videos/124380358455188
https://www.youtube.com/watch?v=thRgg0OuLNs&t=7s
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Դրանք են․ «Ոհմակի ատամները ջարդելու ենք»30, «Կտրորենք բոլորիդ, 500 դրամանոց 

քյաբաբ ուտողներ»31, «Կրելու ենք, սրանց ջարդելու ենք իրենց հարթակում»32, «Դու 

տղա չես, տղամարդ չես, մեյիդդ կփռեմ գետիններին»33, «Դու ոչ մի բան ես, ձեզ վռնդելու 

ենք քաղաքական դաշտից, ժողովուրդը քեզ ոչնչացնելու է, ես քեզ կոչնչացնեմ»34, 

«Ընտրություններից հետո ով ուզում ա լինի, հետևից գնալու ենք ու վզակոթից բռնելու 

ենք»35, «Վերցրու ուզածդ զենքը, և ես կգամ․․․»36, «Ուրեմն դու չես մարսելու, որ իմ հետ 

գործ ես բռնել, քթերիցդ եմ բերելու»37, «Սերժի՛կ, ա՛յ տղա, ա՛յ դուրսպրծուկ, լեզուդ 

կմտցնեմ մի տեղդ»38, «Ես քո կեղծ տեղեկանքը պատռելու եմ, փաթաթելու եմ, մնացածը 

չասեմ ինչ եմ անելու»39, «Խոստանում եմ՝ բռնելու ենք թափթփուկ պաշտոնյաների 

վզակոթերից և դուրս ենք շպրտելու ժողովրդին պատկանող շենքերից»40, «Մեխը 

խփելու ժամանակը հունիսի քսանն ա, դուք բոլորդ՝ շարքով»41, «Լկտին էդպիսին է․ եթե 

բերանին չես տալիս, նորից սկսում է իր բերանի կեղտը շաղ տալը»42, «Եթե ինքն 

ունենար արժանապատվություն, պիտի ինքնասպան լիներ»43, «Մաշեցնելու ենք մինչև 

 
30 «Մոյկի բուկլետներ, ոհմակի ատամներ ու ծափեր», https://www.youtube.com/watch?v=mzDmx0lXjBE, 

վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
31 «Կտրորե՛նք բոլորիդ՝ ա՛յ 500 դրամանոց քյաբաբ ուտողներ»,  

 https://www.youtube.com/watch?v=JeIif3X8fVs, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
32 «Կրելու ենք, սրանց ջարդելու ենք իրենց հարթակում», https://www.youtube.com/watch?v=k_5S8L7llhM, 

վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
33 «Ն. Փաշինյանի քարոզարշավը՝ Աշտարակում», https://www.youtube.com/watch?v=c6Mhx8zlHWo, 

վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
34 «ՈՒՂԻՂ. Ն. Փաշինյանի քարոզարշավը՝ Աշտարակում», 

https://www.youtube.com/watch?v=c6Mhx8zlHWo, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
35 «Ն. Փաշինյանը քարոզարշավ է իրականացնում Արագածոտնի մարզում. ՈՒՂԻՂ», 

https://www.youtube.com/watch?v=19RYIVulxho, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
36 «ՈՒՂԻՂ. Ն. Փաշինյանի քարոզարշավը՝ Աշտարակում», 

https://www.youtube.com/watch?v=c6Mhx8zlHWo, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
37 «Նիկոլ Փաշինյանը մարզային այցն ամփոփում է Իջևանում․ ՈՒՂԻՂ», 

https://www.youtube.com/watch?v=A4by_U76qT0, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
38 «ՈՒՂԻՂ. Ն. Փաշինյանի քարոզարշավը՝ Աշտարակում», 

https://www.youtube.com/watch?v=c6Mhx8zlHWo, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
39 Տե՛ս նույն տեղում։ 
40 «Խոստանում եմ՝ բռնելու ենք թափթփուկ պաշտոնյաների վզակոթերից և դուրս ենք շպրտելու 

ժողովրդին պատկանող շենքերից. Փաշինյանը՝ Ագարակի քայլերթին», https://civic.am/politics/8434--

.html, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
41 «Ն. Փաշինյանը Կապանում է․ ՈՒՂԻՂ», https://www.youtube.com/watch?v=IXWbh0wAktY, վերջին 

մուտք՝ 27․05․2022: 
42 «Լկտին էդպիսին է․ եթե բերանին չես տալիս, նորից սկսում է իր բերանի կեղտը շաղ տալը», 

https://www.youtube.com/watch?v=wGsKnkdyy_U, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
43 Ս. Սարգսյան. «Եթե ես լինեի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, և այսպիսի վիճակ լիներ, ես ինձ 

ուղղակի կգնդակահարեի», https://www.aravot.am/2021/06/06/1196165/, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=mzDmx0lXjBE
https://www.youtube.com/watch?v=JeIif3X8fVs
https://www.youtube.com/watch?v=k_5S8L7llhM
https://www.youtube.com/watch?v=c6Mhx8zlHWo
https://www.youtube.com/watch?v=c6Mhx8zlHWo
https://www.youtube.com/watch?v=19RYIVulxho
https://www.youtube.com/watch?v=c6Mhx8zlHWo
https://www.youtube.com/watch?v=A4by_U76qT0
https://www.youtube.com/watch?v=c6Mhx8zlHWo
https://civic.am/politics/8434--.html
https://civic.am/politics/8434--.html
https://www.youtube.com/watch?v=IXWbh0wAktY
https://www.youtube.com/watch?v=wGsKnkdyy_U
https://www.aravot.am/2021/06/06/1196165/
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քոքը»44, «Հունիսի 20-ին դատ է նշանակված, և դուք գնալու եք դատելու իրանց»45, «Սա 

շատ կարևոր սիմվոլ ա, երբ որ պետք ա հանել՝ հանե՛լ, երբ որ պետք ա մխել՝ մխե՛լ»46, 

«Թող մի փաստ ներկայացնի, չներկայացրեց՝ մորթելու եմ»47, «Ես էս ամբիոնից 

պատասխանատու ասում եմ՝ տեղական օլիգարխիկները, ովքեր փայ ունեն, անցնելու 

է ժողովրդին և կառավարությանը․․․ հանգիստ, առանց լարվելու, չաքուճով ենք 

անելու, չաքուճով... և էս չաքուճը իջնելու ա ձեր դատարկ գլուխներին»48, «Կամերան 

հլը էն կողմ տար. ասել եմ՝ դրանց սաղին բռնելու ենք շինենք»49: 

Միևնույն ժամանակ կարևոր է նշել, որ բացի ատելության խոսքից, ընդհանուր այդ 

մթնոլորտին են նպաստել մի շարք այլ վիրավորական արտահայտություններ, որոնք, 

անշուշտ, ատելության խոսքի սահմանման տակ չենք կարող ներկայացնել, սակայն 

ընդհանուր առմամբ նպաստել են այդպիսի մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այդպիսի 

արտահայտություններից էին՝ «կապիտուլյանտ», «հողատու», «ազգի դավաճան», 

«ալկոհոլիկ», «ներքին թուրք», «ստահակ», «ժեխապետ», «թալանչի», «ազգադավ 

պանիկյոր» և այլն։ 

Ատելության խոսույթի համար նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծում նաև 

մրցակիցների քարոզչանյութերի կամ գույքի դիտավորյալ վնասման դեպքերը50:  
 

Ատելության խոսքի խորհրդանշանները 

2021 թ. խորհրդարանական ընտրությունները ատելության խոսքի տեսանկյունից աչքի 

ընկան նաև խորհրդանշանների օգտագործմամբ51։ Նախորդ ընտրությունները չեն 

ունեցել նման նախադեպ, հետևաբար այն կարելի է համարել այս քարոզարշավի 

«նվաճումներից» մեկը։ Ատելության խոսքն ունի ոչ միայն վերբալ, այլև 

պատկերաարտահայտչական դրսևորումներ։ Այն կարող է արտահայտվել նաև 

խորհրդանշանների միջոցով։ Այս ընտրություններում մուրճը, մանգաղը և պողպատե 

 
44 Ռ. Քոչարյան. «Մաշեցնելու ենք մինչև քոքը», https://www.youtube.com/watch?v=4aQlKXVd4Xs, վերջին 

մուտք՝ 27․05․2022: 
45 ««Քաղաքացիական պայմանագրի» հանրահավաքը Արմավիրում․ ՈՒՂԻՂ», 

https://www.youtube.com/watch?v=gwVI89jnGco, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
46 «Սա շատ կարևոր սիմվոլ ա. Փաշինյանին մուրճ նվիրեցին», 

https://www.youtube.com/watch?v=qMNZz7qfjUc, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
47 Ս. Սարգսյան. «…Ես դրան՝ այդ անբարոյականին, 24 ժամ եմ տալիս…» 

https://www.youtube.com/watch?v=IXmknUoFONc, վերջին մուտք՝ 27․05․2022 
48 «Ն. Փաշինյանը Կապանում է․ ՈՒՂԻՂ», https://www.youtube.com/watch?v=IXWbh0wAktY, վերջին 

մուտք՝ 27․05․2022: 
49 Ն. Փաշինյան. «Կամերան հլը էն կողմ տար. ասել եմ՝ դրանց սաղին բռնելու ենք շինենք»,  

https://www.youtube.com/watch?v=XdFfxH0jU0Y, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
50 Չարենցավանում ՔՊ-ականները ձվերով հարձակվել են Քոչարյանի շտաբի վրա, «Հրապարակ»,  

https://hraparak.am/post/0454bb3a5342201350b915ee5b284b50, վերջին մուտք՝ 30․04․2022: 
51 «Սրանով կարելի է հանել նրանց, ում պետք է հանել, կարելի է մեխել այնտեղ, որտեղ պետք է մեխել». 

Փաշինյանին մուրճ են նվիրել, «Առավոտ», https://www.aravot.am/2021/06/13/1197967/, վերջին մուտք՝ 

06․05․2022: 

Վարդենիսում մանգաղ նվիրեցին Քոչարյանին, որ «քաղաքական մոլախոտը հնձի», 

https://www.youtube.com/watch?v=tC3yWezUI6M, վերջին մուտք՝ 06․05․2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=4aQlKXVd4Xs
https://www.youtube.com/watch?v=gwVI89jnGco
https://www.youtube.com/watch?v=qMNZz7qfjUc
https://www.youtube.com/watch?v=IXmknUoFONc
https://www.youtube.com/watch?v=IXWbh0wAktY
https://www.youtube.com/watch?v=XdFfxH0jU0Y
https://hraparak.am/post/0454bb3a5342201350b915ee5b284b50
https://www.aravot.am/2021/06/13/1197967/
https://www.youtube.com/watch?v=tC3yWezUI6M
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մանդատը հենց այդպիսի դերում էին, և չնայած հրապարակայնորեն ներկայացվեց, թե 

դրանք նվերներ են քաղաքացիների կողմից, հետագայում հենց մուրճը քաղաքական 

հաղորդակցության մեջ ատելության խոսքի ոչ վերբալ բաղկացուցիչը հանդիսացավ և 

այն երբեմն նաև օգտագործվեց որպես ուժի ցուցադրում՝ բռնության կոչեր հղելով 

տարբեր դերակատարների52։ 

Խորհրդանշանները մարդկանց գիտակցության վրա մեծ ազդեցություն և 

տպավորություն են գործում, հետևաբար նման դեպքերը ավելի մեծ մտահոգություն են 

առաջացնում։ Մեծ է վտանգը նաև, որ խորհրդանշանները, մնալով մարդկանց 

հիշողության մեջ, կզուգորդվեն կոնկրետ քաղաքական դերակատարների հետ։ 

Խորհրդանշանները քաղաքականության հումքն են, և խորհրդանշանների վրա 

հիմնված ուղերձները, անկասկած, ամենաազդեցիկն են քաղաքական քարոզարշավի 

բոլոր ուղերձներից53։ 

Հաշվի առնելով այս ամենը՝ պետք է նշել, որ մտահոգիչ էին մուրճով և ապա պողպատե 

մանդատով54 քաղաքական օրակարգ սպասարկելու փորձերը, անկախ նրանից, թե դրա 

տակ ինչ նպատակ էր հրամցվում։ 
 

Եզրակացություն և առաջարկություններ 

Այսպիսով, ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ի համեմատություն 

նախապատերազմյան ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի, 

հետպատերազմյան խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած 

ատելության խոսույթի դեպքերը ոչ միայն ավելի հաճախակի են դարձել, այլև 

հարստացել են նոր դրսևորումներով, մասնավորապես՝ ատելության խոսքի 

խորհրդանշաններով, դրանց օգտագործմամբ բռնության, հաշվեհարդարի, 

սպառնալիքի խոսքի հնչեցմամբ, ինչպես նաև ատելության խոսքի կոնտեքստով։ 

Իրավիճակն իսկապես մտահոգիչ է, և հանրային իշխանության պատասխանատու 

օղակները և քաղաքացիական հասարակության անդամները անհետաձգելի քայլեր 

պետք է ձեռնարկեն իրավիճակի հետագա սրացումը կանխելու և առողջ քաղաքական 

հաղորդակցության համար նպաստավոր պայմաններ և միջավայր ստեղծելու 

ուղղությամբ։ 

Այսպիսով, առաջարկում ենք․ 

1. Հասարակական կազմակերպություններին, ինչպես նաև քաղաքացիական 

հասարակության այլ ներկայացուցիչների՝ աջակցել քաղաքական և այլ 

դերակատարների միջև երկխոսության ու փոխըմբռնման հաստատմանը և 

ամրապնդմանը, ինչպես նաև իրականացնել կրթական-տեղեկատվական բնույթի 

ծրագրեր, միջոցառումներ։ 

 
52 «Սա շատ կարևոր սիմվոլ ա. Փաշինյանին մուրճ նվիրեցին», 

https://www.youtube.com/watch?v=qMNZz7qfjUc, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 
53 Kaid L. L., “Handbook of political communication research”, University of Florida, 2004, 29.  
54 «Քաղաքացին Ն. Փաշինյանին հանձնեց պողպատե մանդատը», 

https://www.youtube.com/watch?v=qKr9by38GUo, վերջին մուտք՝ 27․05․2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=qMNZz7qfjUc
https://www.youtube.com/watch?v=qKr9by38GUo
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Մասնավորապես, նմանատիպ ծրագրերում և միջոցառումներում քաղաքացիական 

հասարակությունը պետք է ստանձնի միջնորդի, «ֆասիլիտատորի» դեր՝ ապահովելով 

քաղաքական բոլոր ուժերի ներկայացուցիչների համար առողջ երկխոսության 

մթնոլորտ։  

Նման միջոցառումների և ծրագրերի արդեն իսկ իրականացման փաստը հույս է 

ներշնչում, որ ապագայում այսբովանդակ ձևաչափերով երկխոսութային մշակույթի 

խթանումը մեծ ներուժ ունի55։ 

2. Կուսակցություններին՝ ընդունել և կիրառել էթիկայի ուղեցույցներ-

վարքականոններ, որոնք կկարգավորեն կուսակցության անդամների վարքագիծը 

(որի մեջ կներառվեն դրույթներ նաև հանրային խոսքի վերաբերյալ): 

Էթիկայի վարքականոնների դրույթների պահպանման վերահսկողությունն 

ապահովելու համար «Կուսակցությունների մասին» օրենքում առաջարկում ենք 

ավելացնել այն պարտադիր դարձնելու մասին դրույթ։ 

3. Պետական պատասխանատու մարմիններին (Ազգային ժողով, Կառավարություն)՝ 

ընդունել կարգավորումներ՝ օրենսդրական նախագծերի, 

քաղաքականությունների և ռազմավարությունների տեսքով։ 

Օրենսդրական կարգավորումներում պարտադիր կերպով տալ «ատելության խոսք» 

եզրույթի միասնական սահմանում։ Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով քաղաքական 

և հանրային հաղորդակցության առանձնահատկությունները՝ առանձին դրույթներով 

պետք է անդադառնալ քաղաքական և հանրային դեմքերի կողմից արված բռնության և 

ատելության խոսքի դրսևորումներին՝ սահմանելով հստակ մեխանիզմներ դրանք 

կանխարգելելու համար։ 

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով ոլորտը համապարփակ կարգավորելու 

անհրաժեշտությունը՝ առաջարկվում է մշակել շահագրգիռ բոլոր կողմերի 

ներգրավմամբ ատելության խոսքի կարգավորման ռազմավարություն։ 

Ռազմավարության (կամ քաղաքականության) նախագծի մեջ առաջարկում ենք 

պարտադիր ներառել վերը նշված կետերը և հիմնականում այդ ուղղություններով նշել 

կողմերի անելիքները։ 

Ռազմավարության նախագծի աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման 

առումով առաջարկում ենք ստեղծել հակախտրականության ռազմավարության 

մշակման հանձնաժողով, որի մեջ կներգրավվեն քաղաքական ուժեր, փորձագետներ, 

իրավաբաններ, քաղաքական և հանրային հաղորդակցության ոլորտում 

հետազոտական փորձ ունեցող անհատներ և հասարակական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ 

Փաստացի, քաղաքացիական հասարակության, քաղաքական ուժերի, հանրային 

իշխանության պատասխանատու օղակների և այլ շահագրգիռ դերակատարների 

 
55 Political Dialogue/Քաղաքական երկխոսություն Ֆեյսբուքյան էջ, 
https://www.facebook.com/PoliticalDialogueNGO/posts/pfbid0YVxQAmmnMsabMA58LfRJLeF9EaVqQhMJB5F

yDwPY97vp8cY6Vaibu8X9p4RXdrokl, վերջին մուտք՝ 14․07․2022. 
 

https://www.facebook.com/PoliticalDialogueNGO/posts/pfbid0YVxQAmmnMsabMA58LfRJLeF9EaVqQhMJB5FyDwPY97vp8cY6Vaibu8X9p4RXdrokl
https://www.facebook.com/PoliticalDialogueNGO/posts/pfbid0YVxQAmmnMsabMA58LfRJLeF9EaVqQhMJB5FyDwPY97vp8cY6Vaibu8X9p4RXdrokl
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ներգրավմամբ պետք է իրականացվեն որոշակի աշխատանքներ, որոնք 

ինստիտուցիոնալ կարգավորումները մեկտեղում են երկխոսութային մշակույթի 

ստեղծմանը աջակցող ծրագրերի հետ։  
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ՀՀ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Ադամյան Ա․Ա․ 

ԵՊՀ միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի ուսանող 

 

Ամփոփում։ Սույն հետազոտության մեջ վերլուծվել են իշխանություն-

հասարակություն քաղաքական հաղորդակցության առանձնահատկությունները 

կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում։ Դիտարկված են իշխանության 

կողմից քաղաքական հաղորդակցության կազմակերպման հիմնական 

գործիքակազմերն ու մեխանիզմները և դրանց նկատմամբ հասարակության 

վարքագծային դրսևորումները։ Հետազոտությունն իրականացնելիս հանգել ենք այն 

եզրակացության, որ թեև իշխանություն-հասարակություն քաղաքական 

հաղորդակցությունը կորոնավիրուսային ճգնաժամի սկզբնական փուլում կարելի է 

բավարար համարել, այնուամենայնիվ, առկա բացթողումներն ու թերացումները 

առավել ակներև են դարձել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ինչը հանգեցրել է ՀՀ-ում 

ճգնաժամի խորացմանը։ 

Բանալի բառեր։ Ճգնաժամային հաղորդակցություն, կորոնավիրուս, հասարակական 

դիմադրություն, հակահամաճարակային կանոններ, արտակարգ դրություն։ 

Նախաբան 

Քաղաքական հաղորդակցության արդյունավետ կազմակերպումը իշխանությունների 

և հասարակության միջև ժողովրդավարական վարչակարգերի կայացման ու 

ամրապնդման կարևորագույն նախապայմաններից մեկն է։ Արդյունավետ 

քաղաքական հաղորդակցությունը նպաստում է իշխանությունների լեգիտիմության 

մակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև կարող է խթանել քաղաքական 

մասնակցությունը։ Քաղաքական արդյունավետ հաղորդակցությունը հանգեցնում է 

հասարակության շրջանում ընդունվող որոշումների վերաբերյալ իրազեկվածության 

աճին։ ՀՀ-ի համար, որը դասվում է հիբրիդային կառավարման երկրների շարքին, 

* Սույն հետազոտությունն իրականացվել է «Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ-ի «Ժողովրդավարությունը սկսվում է 

երկխոսությունից» ծրագրի «Քաղաքական և հանրային հաղորդակցությունը Հայաստանում» թեմայով հետազոտական 

մրցույթի շրջանակում։ 

Հետազոտության բովանդակությունը չի արտահայտում «Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ-ի և աշխատանքի գլխավոր 

խմբագրի դիրքորոշումն ու կարծիքը: 
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քաղաքական հաղորդակցության պատշաճ կազմակերպումը անհրաժեշտ քայլերից 

մեկն է կոնսոլիդացված ժողովրդավարության հասնելու ճանապարհին56։  

Քաղաքական հաղորդակցության արդյունավետ կազմակերպումը հատկապես 

կարևոր է ճգնաժամային իրավիճակներում։ Կորոնավիրուսային համավարակը ՀՀ-ին 

կանգնեցրեց ճգնաժամի առջև, որի պայմաններում քաղաքական հաղորդակցությունը՝ 

ընդհանրապես, և դրա առանձին դրվագներ՝ մասնավորապես, ուսումնասիրության 

կարիք ունեն։ Հետազոտությունն արդիական է, քանի որ այն կարող է նպաստել 

հետագա ճգնաժամերի ընթացքում քաղաքական հաղորդակցության առավել 

արդյունավետ կազմակերպմանը։ 

Իհարկե, մեկ հետազոտության շրջանակներում հնարավոր չէ պատասխանել 

քաղաքական հաղորդակցությանն առնչվող հարցերին՝ թեմայի ընդգրկունության և 

ինֆորմացիայի հակասականության պատճառով, ուստի այս հետազոտության համար 

սահմանվել է հետևյալ նպատակը․ վերհանել ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

համավարակի պայմաններում իշխանություն-հասարակություն քաղաքական 

հաղորդակցության խնդիրներն ու բացթողումները։ Նպատակից բխող հետազոտական 

խնդիրներն են՝ 

• ուսումնասիրել 2020 թվականի փետրվար-2021 թվականի փետրվար 

ժամանակահատվածի պաշտոնական լրատվական կայքերով պետական 

ինստիտուտների և պաշտոնյաների հայտարարությունները կորոնավիրուսի 

վտանգավորության, սահմանափակումների անհրաժեշտության և դրանց 

արդյունավետության մասին. 

• ուսումնասիրել հասարակական դիմադրության դրսևորումները 

հակաճգնաժամային միջոցառումների նկատմամբ և իշխանությունների 

արձագանքը այդ դրսևորումներին. 

• ներկայացնել գործնական առաջարկներ՝ ուղղված ճգնաժամերի պայմաններում 

քաղաքական հաղորդակցության առավել արդյունավետ կազմակերպմանը։ 
 

Գրականության ակնարկ 

Արևմտյան հետազոտողների շրջանում չկա կոնսենսուսային մոտեցում քաղաքական 

հաղորդակցության սահմանման վերաբերյալ։ Դորիս Գրաբերը այն սահմանում է 

որպես «հաղորդագրության ստեղծում, տարածում, փոխանցում և մշակում, որը 

որոշակի ազդեցություն է ունենում քաղաքականության իրականացման վրա»57։ 

Նիքլաս Լումանը քաղաքական հաղորդակցությունը նույնացնում է հասարակության 

հետ՝ գտնելով, որ «հասարակությունը քաղաքական հաղորդակցության ստեղծման 

շարունակական գործընթաց է»58։ 

 
56 “Democracy index 2021: the China challenge”, https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/, 

վերջին մուտք՝ 27․04․2022: 

 
57 Doris A. Graber’s Contributions to Political Communication. Political Communication, 35(3), 502–503. 
58 Луман Н. Рельность массмедиа. М.: Праксис, 2005. ,256 с. 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/
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Ճգնաժամային իրավիճակներում քաղաքական հաղորդակցության 

առանձնահատկություններին են անդրադարձել հետազոտողներ Ու. Ֆինքը, Ու․ 

Կումբսը, Ու․ Բենոթը59,60,61: 

ՀՀ-ում գրանցված ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակահատվածում 

քաղաքական հաղորդակցության կազմակերպման հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

հետազոտություններ չեն կատարվել, ուստի սույն աշխատանքը միտված է լրացնելու 

այդ բացը՝ դիտարկելով կորոնավիրուսային համավարակի ընթացքում ՀՀ 

իշխանություն-հասարակություն քաղաքական հաղորդակցության 

առանձնահատկությունները։ 
 
 
 

Մեթոդաբանություն 

Սույն հետազոտության մեջ ուսումնասիրվել են հանրային պաշտոնյաների ելույթներ, 

ճգնաժամային հաղորդակցության վերաբերյալ տեսական գրականություն, 

մեդիահրապարակումներ, հոդվածներ։ Քաղաքական հաղորդակցությունը 

ճգնաժամերի պայմաններում առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար 

ներկայացվել են առաջարկներ։ Հետազոտությունն իրականացնելիս օգտագործվել են 

հիմնականում որակական մեթոդներ, որոնցից են տեսական գրականության 

վերլուծության, համեմատական վերլուծության, փաստաթղթերի վերլուծության, 

հայտարարությունների վերլուծության մեթոդները։  
 

Կորոնավիրուսի ճգնաժամի սկիզբը ՀՀ-ում 

Կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած համավարակի սկիզբ ընդունված է համարել 

2019 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները, երբ Չինաստանի կենտրոնական 

Հուբեյ նահանգի Ուհան քաղաքում գրանցվեց հիվանդության առաջին դեպքը62։  

Դեռևս 2020 թ. հունվարի 26-ին «Հետք»-ը զրուցել էր ՀՀ առողջապահության 

նախարարության Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային 

կենտրոնի հատուկ վտանգավոր և օդակաթիլային վարակների բաժնի պետ Լիանա 

 
59 Fink S. (2013) Crisis communications. The definitive guide to managing the message. Chicago: McGraw-Hill 

Education. 30-52. 
60 Coombs, W.T. & Holladay, S.J. (Eds.). (2010). The handbook of crisis communication. Hoboken, NJ: Wiley. 719-

726. 
61 Benoit, W.L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review, 23, 177-186. 

 
62 What is Covid-19 and how is it spread? https://www.gavi.org/vaccineswork/what-is-covid-19-and-how-does-

it-

spread?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCK7SCNu3PXDtXfHAk9470U0bjRNypmtnFczbsAEWMMfJ8Do0

bLdoqBoCnp0QAvD_BwE, վերջին մուտք՝ 04․05․2022: 

https://www.gavi.org/vaccineswork/what-is-covid-19-and-how-does-it-spread?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCK7SCNu3PXDtXfHAk9470U0bjRNypmtnFczbsAEWMMfJ8Do0bLdoqBoCnp0QAvD_BwE
https://www.gavi.org/vaccineswork/what-is-covid-19-and-how-does-it-spread?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCK7SCNu3PXDtXfHAk9470U0bjRNypmtnFczbsAEWMMfJ8Do0bLdoqBoCnp0QAvD_BwE
https://www.gavi.org/vaccineswork/what-is-covid-19-and-how-does-it-spread?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCK7SCNu3PXDtXfHAk9470U0bjRNypmtnFczbsAEWMMfJ8Do0bLdoqBoCnp0QAvD_BwE
https://www.gavi.org/vaccineswork/what-is-covid-19-and-how-does-it-spread?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCK7SCNu3PXDtXfHAk9470U0bjRNypmtnFczbsAEWMMfJ8Do0bLdoqBoCnp0QAvD_BwE
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Թորոսյանի հետ։ Վերջինս հավաստիացրել էր, որ հետևում են կորոնավիրուսի հետ 

կապված իրավիճակին, և հույս էր հայտնել, որ «մեզ չի հասնի այս հիվանդությունը»63։  

2020 թ. հունվարի 30-ին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը 

հայտարարեց, որ «բժշկական դիմակ կրելու անհրաժեշտություն չկա, եթե լինի, մենք 

կոչով հանդես կգանք․․․»64։  

2020 թ. փետրվարին, երբ մի շարք երկրներ նոր համավարակի տարածումը 

կանխարգելելու նպատակով դիմեցին կոշտ սահմանափակումների, ՀՀ-ում 2020 թ. 

փետրվարի 17-ին մեկնարկեց սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի 

քարոզարշավը65։ «Այո» քարոզչական շտաբը՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ակտիվ 

մասնակցությամբ, բազմամարդ հավաքներ անցկացրեց ՀՀ մի շարք բնակավայրերում։ 

Քարոզարշավի ընթացքում բազմիցս անդրադարձ կատարվեց կորոնավիրուսային 

համավարակի վտանգավորության հարցին։ Մասնավորապես ուշագրավ են ՀՀ 

վարչապետի հետևյալ հայտարարությունները․ «․․․կորոնավիրուսը գրիպի նման 

վիրուս ա, ոչ մեկ չի ասում էդ վիրուսը հաճելի ա, բայց ավելորդ խուճապ պետք չի 

տարածել․․․»66։ «Կորոնավիրուսը չի վտանգավոր, ա՛յ էդ կորոնավիրուսը դրանք են 

իսկական, որ մինչև հիմա մեր պետական համակարգի օրգանիզմը քայքայում են։ Ու էդ 

կորոնավիրուսներին իրար հետ հատիկ-հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական 

արաղով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք և ուղարկենք իրանց գործերին» («դրանք» 

ասելով ՀՀ վարչապետը նկատի ուներ իրենց աշխատանքը ոչ բարեխիղճ կատարող 

պաշտոնյաներին՝ որպես օրինակ բերելով անձնագրերի և վիզաների բաժնի 

աշխատակցի և սփյուռքահայ կնոջ միջև գրանցված միջադեպը)67։ Չնայած այն 

հանգամանքին, որ քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիներին կոչ էր արվում 

պահպանել հակահամաճարակային կանոնները՝ կրել դիմակ, հաճախ լվանալ 

ձեռքերը և պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պետք է շեշտել, որ 

իշխանության ներկայացուցիչները՝ ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ, տվյալ 

ժամանակահատվածում չէին հետևում իրենց իսկ կողմից ներկայացվող կանոններին։ 

Ուստի ՀՀ վարչապետի կողմից արված գնահատողական և համեմատական 

որակումները կորոնավիրուսային համավարակի վտանգավորության մասին, 

իշխանություն-հասարակություն քաղաքական հաղորդակցության համատեքստում, 

թերևս, ձևավորել էին այնպիսի տպավորություն, թե կորոնավիրուսը ոչ այնքան 

 
63 «Կորոնավիրուսի մահացածների թիվը հասել է 56-ի։ ԱՆ-ից հայտնում են՝ Հայաստանը կկարողանա 

«դիմակայման աշխատանքներ կազմակերպել», https://hetq.am/hy/article/112552, վերջին մուտք՝ 

10․04․2022: 
64 «Բժշկական դիմակ կրելու անհրաժեշտություն չկա»․ Ա․ Թորոսյան, 

https://www.youtube.com/watch?v=c3mFrKxOvak, վերջին մուտք՝ 18․04․2022: 
65 «Մեկնարկում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավը», 

https://www.azatutyun.am/a/30438059.html, վերջին մուտք՝ 20․04․2022: 
66 «Կորոնավիրուսը գրիպի նման վիրուս ա, խուճապ պետք չի»․ Ն․ Փաշինյան, 12․03․2020, 

https://factor.am/229093.html, վերջին մուտք՝ 12․04․2022: 
67 «Հատիկ-հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական արաղով դեզինֆեկցիա անենք»․ Ն․ Փաշինյան, 

https://www.facebook.com/armtimes/, վերջին մուտք՝ 10․04․2022: 

https://hetq.am/hy/article/112552
https://www.youtube.com/watch?v=c3mFrKxOvak
https://www.azatutyun.am/a/30438059.html
https://factor.am/229093.html
https://www.facebook.com/armtimes/
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վտանգավոր հիվանդություն է, որի դեմ կարելի է հեշտությամբ պայքարել։ Այդ 

ընկալմանը նպաստեց նաև ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի՝ 2020 

թ. փետրվարի 27-ին ՀՀ Կառավարության նիստում կատարած հայտարարությունը․ 

«Կորոնավիրուսը ռեսպիրատոր հիվանդություն է, որոնք հիմնականում տարածվում 

են ձմեռային շրջանում, ինչպես, օրինակ՝ նույն գրիպի վիրուսը, և միշտ էլ մենք 

խորհուրդ ենք տվել, որ եթե կա կասկած որևէ հիվանդի առկայության այդ վարակով, 

ասենք՝ գրիպով կամ այլ ռեսպիրատոր վարակով, ցանկալի է, որ նա, օրինակ՝ փակ 

տարածքներում չգտնվի այլ մարդկանց հետ, փակ տարածքները պարբերաբար 

օդափոխվեն, բայց բաց տարածքների մասով նման առաջարկությունն իմաստ չունի, 

որովհետև բաց տարածքներում հիմնականում վիրուսներն արագ ոչնչանում են»68։ Ընդ 

որում՝ նախարարի հայտարարությունն արվում էր այն ժամանակ, երբ ՀՀ-ն 

ժամանակավորապես փակել էր Իրանի հետ օդային և ցամաքային սահմանը, ստեղծվել 

էր կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող հանձնաժողով։  

Սա նշանակում է, որ համավարակի տարածման սկզբնական փուլում հանրությանն 

ուղղված կոչերը և հայտարարությունները միտված էին խուճապային 

տրամադրություններ չտարածելուն, բայց, մյուս կողմից՝ իշխանությունները 

ձեռնարկում էին որոշակի քայլեր համավարակը կանխարգելելու ուղղությամբ, որը ի 

վերջո հանգեցրեց 2020 թ. մարտի 16-ին ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելուն 

և հակահամաճարակային կանոնների խստացմանը69։ Ավելի վաղ՝ մարտի 12-ին, 

իշխանությունները դադարեցրին «Այո» քարոզարշավի հանրահավաքները, ինչը, 

թերևս, համավարակի վտանգավորության աստիճանի գիտակցման արդյունք էր։  
 

Քաղաքական հաղորդակցությունը արտակարգ դրության պայմաններում 

Արտակարգ դրություն հայտարարելը, ըստ էության, վկայում էր այն մասին, որ 

իշխանությունները համավարակով պայմանավորված իրավիճակը դիտարկում էին 

որպես ճգնաժամ և միջոցներ ձեռնարկում այն հաղթահարելու ուղղությամբ։ 

Ճգնաժամային իրավիճակներում, ինչպես նշում է ռուսաստանցի հետազոտող Օլգա 

Գոլուբը, քաղաքական հաղորդակցության կազմակերպման համատեքստում 

«առաջնային են դառնում հասարակության հետ կապերը, որոնք մի կողմից 

հնարավորություն են տալիս նվազագույնի հասցնելու ճգնաժամի բացասական 

հետևանքները, մյուս կողմից՝ օգնելու հասարակությանը՝ հարմարվելու 

փոփոխություններին, որոնք պայմանավորված են ճգնաժամային իրավիճակով»70: Այս 

համատեքստում հատկանշական է ՀՀ իշխանությունների կողմից քաղաքական 

 
68 Ա․ Թորոսյան, «Հայաստանի Կառավարությունը մտադիր չէ փակել հայ-վրացական սահմանը», 

https://www.azatutyun.am/a/30457786.html, վերջին մուտք՝ 16․04․2022: 
69 ՀՀ Կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն 

հայտարարելու մասին․ 298-Ն https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564/, վերջին մուտք՝ 19․04․2022: 
70 Козлова В․ М․, “Кризисные коммуникации и их теоретические основы. Взгляд современной науки на 

кризисные коммуникации и кризисное управление в период глобальной пандемии COVID-19” журнал 

международные коммуникации, МГИМО, 2021, https://intcom-mgimo.ru/2021/2021-17/crisis-

communications-theoretical-basis-covid-pandemic  

https://www.azatutyun.am/a/30457786.html
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564/
https://intcom-mgimo.ru/2021/2021-17/crisis-communications-theoretical-basis-covid-pandemic
https://intcom-mgimo.ru/2021/2021-17/crisis-communications-theoretical-basis-covid-pandemic
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հաղորդակցության կազմակերպման մարտավարության տրանսֆորմացիան։ Այս 

գործիքակազմը համընկնում է ավստրիացի հետազոտող Ռուտ Վոդակի առաջարկած 

մոտեցմանը։ Ըստ հետազոտողի՝ «համավարակի տարածման առաջին փուլում 

ճգնաժամային հաղորդակցության ամենատարածված մարտավարությունը 

համավարակի փաստի, նրա մահացու վտանգավորության և ծանր հետևանքների 

բացառումն էր հասարակության համար»71։ Սկզբնական շրջանում այս 

մարտավարությունը որոշ չափով նպաստեց հասարակության ներսում խուճապային 

տրամադրությունների պարպմանը, սակայն մահացությունների թվի աճը և 

համավարակի ընդգրկման լայն շրջանակը տվյալ մարտավարությունը դարձրեց 

պակաս արդյունավետ։ Նման իրավիճակներում, ըստ Վոդակի, կիրառվեցին այլ 

մարտավարություններ, որոնց տարբերակիչ գծերից են հակաճգնաժամային 

միջոցառումների անհրաժեշտության հիմնավորումը և համավարակի 

վտանգավորության մասին հասարակությանը իրազեկելը։  

Ըստ էության, ՀՀ իշխանությունները, մինչև արտակարգ դրություն հայտարարելը 

առաջնային էին համարում հասարակության շրջանում խուճապային 

տրամադրությունները կառավարելու խնդիրը։ Արտակարգ դրություն հայտարարելուց 

հետո առաջնային խնդիրը քաղաքացիների շրջանում իրազեկվածության մակարդակի 

բարձրացմանը նպաստելն էր, որն ուղեկցվեց հակահամաճարակային կանոնների 

խստացմամբ և քաղաքական խոսույթի կոշտացմամբ։  

Դա հանգեցրեց հասարակական որոշակի դիմադրության․ քաղաքացիական 

հասարակության և միջազգային հանրության կողմից քննադատվեցին ՀՀ-ում մարտ-

ապրիլ ամիսներին խոսքի ազատության սահմանափակումները։ Մարտի 16-ից 

սահմանափակվեց նաև խաղաղ հավաքների ազատությունը։ Քաղաքացիական 

հասարակությունը և Հանրային խորհուրդը առաջարկեցին արտոնել հավաքները 

ողջամիտ սահմանափակումների կիրառման դեպքում, սակայն նման որոշում 

կայացվեց միայն օգոստոսի 12-ին72։  

2020 թ. մայիսի 13-ին ՀՀ վարչապետը իր ֆեյսբուքյան լայվով, ըստ էության, մեղադրեց 

քաղաքացիներին՝ նշելով, որ «հակահամաճարակային կանոնները համատարած չեն 

պահպանվում»73։ Այս հայտարարությունը հիմք հանդիսացավ, որ ՀՀ պարետի 

որոշմամբ՝ մայիսի 25-ից հանրային բաց տարածքներում պարտադիր դառնա դիմակ 

կրելու պահանջը։ Նույն օրը ՀՀ վարչապետը նշեց, որ «մեր սխալը մարդկանց 

անհատական պատասխանատվությանը վստահելն էր»74։ Ըստ այդմ՝ քաղաքական 

 
71 “Коммуникации в кризисных ситуациях”, Хельсинкский университет, 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/315299/Koistinen_Olga

_ProGradu_huhtikuu2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
72 «2020 թվականին անհամաչափ սահմանափակված իրավունքները», https://uic.am/11383, վերջին 

մուտք՝ 14․04․2022: 
73 «Հակահամաճարակային պայմանները համատարած չեն պահպանվում», 

https://fb.watch/cG2CQRhxAw/, վերջին մուտք՝ 19․04․2022: 
74 «Մեր սխալը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում», https://www.facebook.com/nikol.pashinyan, վերջին 

մուտք՝ 11․04․2022: 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/315299/Koistinen_Olga_ProGradu_huhtikuu2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/315299/Koistinen_Olga_ProGradu_huhtikuu2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://uic.am/11383
https://fb.watch/cG2CQRhxAw/
https://www.facebook.com/nikol.pashinyan
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հաղորդակցությունը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար 

իշխանությունները սկսեցին օգտագործել սոցիալական գովազդի և արշավների 

գործիքակազմը։ ՀՀ ամբողջ տարածքում գովազդային վահանակների վրա 

տեղադրվեցին «Կրի՛ր դիմակ, փրկի՛ր կյանքեր» և «Կրի՛ր, որ կրենք» վերտառությամբ 

պաստառներ։ Պաստառներում պատկերված էին հանրային ճանաչում ունեցող 

դեմքեր, որոնք կրում էին դիմակ ու նշում, որ չեն դժգոհում այդ հանգամանքից։ Մյուս 

կողմից՝ նկարահանվում էին տեսահոլովակներ, որոնցում հանրային դեմքերն իրենց 

կոչերով փորձում էին կոտրել կորոնավիրուսի մասին տարածում գտնող միֆերը, 

քաղաքացիներին հորդորում էին տանը մնալ և հետևել հակահամաճարակային 

կանոններին75։ Այս գործողություններն ուղեկցվում էին պետական պաշտոնյաների 

ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջերում կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելմանն 

ուղղված գովազդների զետեղմամբ76։  

Համավարակի մասին իրազեկման ապահովման գործում կարևոր դեր էին խաղում ՀՀ 

առողջապահության նախարարությունը, ՀՀ ԱՆ հիվանդությունների կանխարգելման 

և վերահսկման ազգային կենտրոնը, ՀՀ ոստիկանությունը։ 2020 թ. հուլիսին 

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան կենտրոնի կատարած 

հարցումը վկայում էր, որ հարցվածների մեծ մասը վստահում էր ՀՀ առողջապահական 

պետական կառույցներին և առողջապահության համակարգին։ ՀՀ ոստիկանությունը 

նույնպես ուներ հասարակական վստահության բարձր մակարդակ77։ Նույն 

ժամանակահատվածում անցկացված Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի 

հարցումը վկայում էր, որ հարցվածների մեծամասնությունը աջակցում էր ՀՀ 

Կառավարության կողմից կորոնավիրուսի կանխարգելման միջոցառումներին։ 

Հարցվածները դրական կարծիք են հայտնել ՀՀ ոստիկանության, առողջապահության 

նախարարության և վարչապետի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ։ 

Հարցվածների մեծ մասը պետական պաշտոնյաներին և առողջապահության ոլորտի 

մասնագետներին համարում էր վիրուսի վերաբերյալ տեղեկատվության 

ամենավստահելի աղբյուրը78։ Ըստ այդմ՝ քաղաքական հաղորդակցության 

կազմակերպումը տվյալ ժամանակահատվածում կարելի է արդյունավետ համարել՝ 

հաշվի առնելով հանրային աջակցության որոշակի մակարդակը իշխանության 

գործողություններին։  

Մյուս կողմից, սակայն, ուշագրավ էր այն հանգամանքը, որ հակահամաճարակային 

սահմանափակումները, հատկապես՝ բաց տարածքում դիմակ դնելու պահանջը, 

հանդիպում էր հասարակական որոշակի դիմադրության։ Դրա դրսևորումներից 

կարելի է առանձնացնել սոցիալական կայքերում և մամուլում լայնորեն քննադատված 

 
75 «Մնա տանը», https://www.youtube.com/watch?v=s1NGulaIYLc, վերջին մուտք՝ 22․04․2022: 
76 https://www.facebook.com/ATorosyanOfficial, վերջին մուտք՝ 23․04․2022: 
77 “Armenia: Citizens’ Perceptions On Covid-19”, https://www.crrc.am/research/armenia-citizens-perceptions-on-

covid-19/, վերջին մուտք՝ 25․04․2022: 
78 “New Armenia poll shows strong support for government’s response to Covid-19” 

https://www.usaid.gov/armenia/news/jul-2020-new-armenia-poll-shows-strong-support-governments-response-

covid-19, վերջին մուտք՝ 27․04․2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=s1NGulaIYLc
https://www.facebook.com/ATorosyanOfficial
https://www.crrc.am/research/armenia-citizens-perceptions-on-covid-19/
https://www.crrc.am/research/armenia-citizens-perceptions-on-covid-19/
https://www.usaid.gov/armenia/news/jul-2020-new-armenia-poll-shows-strong-support-governments-response-covid-19
https://www.usaid.gov/armenia/news/jul-2020-new-armenia-poll-shows-strong-support-governments-response-covid-19
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դրվագը, երբ մայիսի 21-ին Արցախում մասնակցելով Արայիկ Հարությունյանի 

երդմնակալության արարողությանը, ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, այդ 

թվում՝ ՀՀ վարչապետը, չէին կրում դիմակ՝ չպահպանելով նաև 

հակահամաճարակային մյուս կանոնները79։ Այս դրվագից շատ չանցած՝ ՀՀ Ազգային 

ժողովի «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը 

հայտարարեց, որ «ինքը դիմակ չի կրելու», և մատնանշեց պետական պաշտոնյաների 

կողմից շատ դեպքերում դիմակ չկրելու հանգամանքը80։ Բացի քաղաքական 

գործիչների քննադատություններից, կար դժգոհություն քաղաքացիների շրջանում։ 

Մարդիկ դժգոհում էին ոչ միայն պետական պաշտոնյաների՝ իրենց իսկ սահմանած 

հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելու հանգամանքից, այլև շնչառական 

խնդիրներից և 10․000 դրամ տուգանքի սահմանաչափից81։ Մեկ այլ հիմնավոր 

պատճառ էր ՀՀ վարչապետի կողմից իր ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջով 

հակահամաճարակային կանոնները չպահպանող քաղաքացիների լուսանկարների և 

տեսահոլովակների տարածումը։ 2020 թ. հունիսի 5-ին Նիկոլ Փաշինյանը 

հրապարակեց մետրոյում նստած աղջկա լուսանկար՝ վերնագրելով «Անթաքույց 

գեղեցկություն»։ Հանրային ճնշման տակ լուսանկարը հեռացվեց՝ սուր 

քննադատության և դժգոհության մեծ ալիքի տեղիք տալով82։  

2020 թ. օգոստոսի 12-ին Կառավարության նիստին ՀՀ վարչապետը դիմակ կրելու նոր 

կարգախոս հնչեցրեց. «Այն ժամանակ ասում էինք` «Կրի՛ր դիմակ, փրկի՛ր կյանքեր», 

հիմա ասում ենք, հույս ունենք, որ մահերը կզրոյանան, և կասենք` «Կրի՛ր դիմակ և մի՛ 

տուգանվիր», և սրանով հարցը փակենք, մինչև պատվաստանյութի հետ կապված 

խնդիրները լուծվեն»83: Այս հայտարարությամբ առաջնային նշանակություն տրվեց 

պետության կողմից հարկադրանքի մեխանիզմի կիրառմանը։ Ուստի իշխանությունը 

դիտարկում էր տուգանք կիրառելու գործիքակազմը որպես համավարակի 

տարածումը կանխարգելող, զսպող մեխանիզմ, ինչը կարելի է համարել հանրային 

դժգոհություններին իշխանության պատասխան արձագանքը։ Իրավիճակը սակայն 

կտրուկ փոխվեց 44-օրյա պատերազմն սկսվելու պատճառով։  
 

Քաղաքական հաղորդակցությունը պատերազմական և հետպատերազմյան շրջանում 

Հայաստանում ռազմական դրություն հայտարարելը կրկնակի ճգնաժամի առջև 

կանգնեցրեց պետությանը։ Քաղաքացիները համատարած չէին պահպանում 

հակահամաճարակային կանոնները, որը հանգեցրեց կորոնավիրուսային 

 
79 «Արցախի նախագահի երդմնակալությանը հաջորդած խնջույքի լուսանկարները հայտնվել են 

քննադատության թիրախում», https://www.azatutyun.am/a/30627721.html, վերջին մուտք՝ 22․04․2022: 
80 «Ես դիմակ չեմ կրելու․ եթե գտնում են, որ իրենց ողջ կյանքի փրկությունը դիմակից է կախված, թող 

կրելով ման գան», https://www.7or.am/am/news/view/187690/, վերջին մուտք՝ 26․04․2022: 
81 «Շնչակտուր ենք լինում․ աննորմալ բան է․ քաղաքացիները դժգոհ են բաց տարածքներում դիմակ 

դնելու պահանջից», https://www.youtube.com/watch?v=QSc26NvCA58, վերջին մուտք՝ 04․04․2022: 
82 «Անթաքույց գեղեցկություն․ Ն. Փաշինյան», 

https://hraparak.am/post/768039bbfbe8bb100b45319a812cfbb2, վերջին մուտք՝ 15․06․2022: 
83 «Կրի՛ր դիմակ և մի՛ տուգանվիր», https://www.azatutyun.am/a/30781207.html, վերջին մուտք՝ 13․04․2022: 

https://www.azatutyun.am/a/30627721.html
https://www.7or.am/am/news/view/187690/
https://www.youtube.com/watch?v=QSc26NvCA58
https://hraparak.am/post/768039bbfbe8bb100b45319a812cfbb2
https://www.azatutyun.am/a/30781207.html
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համավարակի տարածմանը և մահացության մակարդակի բարձրացմանը84։ 2020 թ. 

հոկտեմբերի 31-ին առողջապահության նախարարության քովիդ ծառայությունները 

համակարգող Գևորգ Սիմոնյանը նշում էր, որ «բոլոր օղակները` ամենացածրից մինչև 

ամենաբարձր օղակն առողջապահական, գերլարումով են աշխատում: Կարծում եմ` 

կոլապսի եզրն է այս ամեն ինչը: Չեմ ուզում ապոկալիպսիկ գնահատականներ տալ, 

բայց ունենք այն, ինչ ունենք»85։  

Պատերազմի ավարտից հետո տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիաների և 

հանրահավաքների ժամանակ քաղաքացիները «անտեսում» էին 

հակահամաճարակային կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Այս միտումը 

մեծ մասամբ հետևանք էր ՀՀ-ում սկսված ներքաղաքական ճգնաժամի։ 2020 թ. 

դեկտեմբերի 1-ից ՀՀ-ում հանվեց խաղաղ հավաքների իրավունքի արգելքը, ինչը այս 

համատեքստում ևս նպաստող գործոն դարձավ։ Քաղաքացիների կողմից 

հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելը, ըստ էության, ուներ որոշակի 

օբյեկտիվ շարժառիթ և համատեքստ։ Սակայն իշխանության կողմից քաղաքացիներին 

պատշաճ իրազեկելը և իրավիճակի վտանգավորությունը արդյունավետ բացատրելը 

կարող էր հնարավոր դարձնել քաղաքացիների վարքագծում հակահամաճարակային 

կանոնների պահպանմանը հասնելը։ Սրա մասին են վկայում նախապատերազմյան և 

հետպատերազմյան առաջին ամիսներին ՀՀ-ում գրանցված կորոնավիրուսային 

համավարակի ցուցանիշները․ եթե 2020 թվականի օգոստոսին ՀՀ-ում միջինը 

գրանցվել էր կորոնավիրուսային հիվանդության 162 դեպք, ապա դեկտեմբերին այդ 

թիվը հասել էր 766-ի86։ 

Այս համատեքստում կարևոր էր հատկապես 2021 թ. հունվարին ՀՀ 

առողջապահության նախարարի փոփոխությունը։ Մի կողմից, սա կարելի է դիտարկել 

որպես կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարում վերը նշված 

բացթողումների և թերացումների ընդունում։ Մյուս կողմից, սակայն, ուշագրավ է ՀՀ 

վարչապետի հետևյալ դիտարկումը․ «Ուզում եմ հատկապես հիշեցնել, որովհետև 

հիմա այդ դրվագի մասին, ըստ էության, մոռացվել է, որ կար ժամանակ, երբ մեզ 

կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համատեքստում ի ցույց էին դնում այլ երկրներ, ասելով, 

որ, ահա, տեսեք, թե ինչպես է պետք պայքարել կորոնավիրուսի դեմ, դուք 

կորոնավիրուսի դեմ պայքարել չգիտեք: Բայց մենք վստահ էինք, որ գնում ենք 

հավասարակշռված ճանապարհով: Հիմա, երբ մեր ասածն իրականության մեջ 

արդարացել է, մեզ այլևս ի ցույց չեն դնում այդ երկրները, ոչ էլ մեզ են ի ցույց դնում այդ 

երկրներին»։ ՀՀ վարչապետը հավելեց, որ «Կառավարությունը պատվով է դիմակայել 

 
84 «Պատերազմ է, ինչ դիմակ․ քաղաքացիները համատարած մոռացել են կորոնավիրուսի մասին», 

https://www.youtube.com/watch?v=oNX9HJeH1sk, վերջին մուտք՝ 06․04․2022: 
85 «Առաջնագծում՝ պատերազմ, թիկունքում՝ համաճարակ․ ըստ ԱՆ ներկայացուցչի՝ առողջապահական 

համակարգը կոլապսի եզրին է», https://www.azatutyun.am/a/30923038.html, վերջին մուտք՝ 29․04․2022:  
86 ՀՀ ԱՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն․ կորոնավիրուս 

https://ncdc.am/cat/%D5%AF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5

%B8%D6%82%D5%BD/page/22/, վերջին մուտք՝ 10․06․2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNX9HJeH1sk
https://www.azatutyun.am/a/30923038.html
https://ncdc.am/cat/%D5%AF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BD/page/22/
https://ncdc.am/cat/%D5%AF%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BD/page/22/
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նոր տիպի կորոնավիրուսային համավարակին»87։ Սա վկայում էր այն մասին, որ ՀՀ 

իշխանությունները մեկամյա կտրվածքով արդյունավետ էին համարում համավարակի 

դեմ պայքարի տրամաբանությունը՝ որպես այդպիսին արդյունավետ համարելով նաև 

հասարակության հետ քաղաքական հաղորդակցության մակարդակը։ 
 

Եզրակացություն և առաջարկներ 

Ամփոփելով հետազոտությունը՝ ընդգծենք, որ թեև իշխանություն-հասարակություն 

քաղաքական հաղորդակցությունը կորոնավիրուսային ճգնաժամի սկզբնական 

փուլում կարելի է բավարար համարել, այնուամենայնիվ, առկա բացթողումներն ու 

թերացումները առավել ակներև դարձան պատերազմի ընթացքում, ինչը հանգեցրեց 

ՀՀ-ում ճգնաժամի խորացմանը։ Իշխանությունների արձագանքը ճգնաժամի 

սկզբնական փուլում միտված էր խուճապային տրամադրություններ չտարածելուն, 

ինչը, սակայն, հանգեցրեց համաճարակի վտանգավորության աստիճանի 

չգիտակցմանը։ 

Իշխանությունների սկզբնական հայտարարությունները և հետագա 

գործողությունները բովանդակային հակասության մեջ էին, ինչը հասարակության 

որոշակի շրջանակներում անվստահություն առաջացրեց։ Արտակարգ դրություն 

հայտարարելուց հետո, չնայած հակաճգնաժամային միջոցառումներին 

դիմադրությանը, անկախ հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ հասարակության 

մեծ մասն աջակցում է իշխանություններին։  

Պատերազմով պայմանավորված՝ առողջապահության համակարգը կանգնեց 

կոլապսի եզրին, ինչը հետևանք էր նաև քաղաքական ոչ արդյունավետ 

հաղորդակցության։ Քաղաքական ոչ արդյունավետ հաղորդակցության 

դրսևորումները մեծ մասամբ արտահայտվեցին քաղաքացիների կողմից 

հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելով, ինչը նվազեցրեց համավարակի 

դեմ պայքարի արդյունավետությունը։  

Հետագա ճգնաժամերի պայմաններում իշխանություն-հասարակություն քաղաքական 

հաղորդակցությունը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար ներկայացնում 

ենք սույն առաջարկները․ 

• Քանի որ կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում չկար պետական 

մարմին, որը կհամակարգեր քաղաքական հաղորդակցության կազմակերպման 

աշխատանքները, ուստի անհրաժեշտ է ստեղծել ճգնաժամային 

հաղորդակցությունը համակարգող պետական հանձնաժողով, որը 

պատասխանատու պետք է լինի ճգնաժամային իրավիճակներում 

հասարակության հետ քաղաքական հաղորդակցությունը կազմակերպելու 

համար։ Հանձնաժողովը կարող է գործել ՀՀ Կառավարությանն առընթեր, իսկ 

անդամներ պետք է դառնան գործադիր մարմնում ընդգրկված պաշտոնատար 

անձինք՝ կախված ճգնաժամի բնույթից։ 
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• Քանի որ կորոնավիրուսային համավարակի բռնկման սկզբնական փուլում, ի 

տարբերություն ՀՀ-ի, աշխարհի մի շարք երկրներում կիրառվում էին կոշտ 

սահմանափակումներ, ուստի հրամայական է դառնում միջազգային փորձի 

համակարգային ուսումնասիրման խնդիրը։ Ըստ այդմ՝ առաջարկվում է ստեղծել 

ճգնաժամային հետազոտությունների կենտրոն, որում ընդգրկված 

փորձագետները կուսումնասիրեն նույն ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող 

(կամ ճգնաժամը հաղթահարած) պետությունների փորձը՝ դիտարկելով այն ՀՀ-

ում կիրառելու սցենարները։ Սա հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ 

կերպով հաղթահարել ճգնաժամը՝ որպես հիմք ունենալով տարբեր երկրների 

օրինակները։ 

• Քանի որ ՀՀ-ում չկա ճգնաժամային հաղորդակցության կազմակերպման 

իրավական միասնական փաստաթուղթ այն մասին, թե ՀՀ պետական 

ինստիտուտները ինչպես պետք է իրականացնեն քաղաքական 

հաղորդակցությունը նման իրավիճակներում, ուստի անհրաժեշտ է մշակել և 

ընդունել ճգնաժամային հաղորդակցության ռազմավարություն՝ հիմք 

ունենալով միջազգային փորձը, ինչպես նաև հաշվի առնելով արձանագրված 

բացթողումներն ու խնդիրները։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


