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Հայե րեն հրա տա րա կու թյան 
առթիվ

Կով կա սի ի նս տի տու տը սի րով ըն թեր ցո ղի ու շադ րու թյանն է ներ կա-
յաց նում «Վ տանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն ներ» ժո ղո վա ծուի հայե-
րեն հրա տա րա կու թյու նը` Ա լֆ րեդ Ստե փա նի խմ բա գրու թյամբ։ Այս 
ժո ղո վա ծուն քա ղա քա գի տու թյան դա սա կան նե րի թարգ մա նու թյուն-
նե րի շար քով նա խա տես ված հրա պա րա կում նե րից ե րկ րորդն է Խո-
ւան Լին ցի և Ա լֆ րեդ Ստե փա նի` ար դեն լույս տե սած գր քից հե տո, 
ո րը կոչ վում է « Ժո ղովր դա վա րու թյանն ան ցնե լու և ժո ղովր դա վա րու-
թյան կա յու նաց ման խն դիր նե րը. Հա րա վային Եվ րո պա, Հա րա վային 
Ա մե րի կա և հետ կո մու նիս տա կան Եվ րո պա»։ 

Ին չու այս ան գամ ը նտ րե ցինք «Վ տանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն-
ներ» աշ խա տու թյու նը։ Մեկ տա րի ա ռաջ լույս տե սած այդ գիր քը խիստ 
ար դի ա կան է և ար տա ցո լում է ա մե րի կյան քա ղա քա գի տու թյան վեր-
ջին նվա ճում նե րը, բա ցի այդ գր քի խմ բա գիր Ա լֆ րեդ Ստե փանն այս 
բնա գա վա ռի դա սա կան նե րից է։ Ժո ղո վա ծուն ու նի նաև մի շատ ու-
շագ րավ ա ռանձ նա հատ կու թյուն. այն գիտ նա կան-քա ղա քա գետ նե րի 
և տար բեր ե րկր նե րի նախ կին վար չա պե տե րի ու նա խա գահ նե րի միջև 
ծա վալ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյունք է։ Քա նի որ քա ղա քա կան 
ձևա փո խում նե րի մա սին հե տա զո տու թյուն նե րը մեր ե րկ րի հա մար 
ու նեն կի րա ռա կան մեծ նշա նա կու թյուն, հետ ևա բար տե սա կան ա մուր 
հիմ քի և պրակ տիկ մեծ փոր ձի այ սօ րի նակ հա մադ րու թյու նը հատ կա-
պես ար ժե քա վոր է։ Հոդ ված նե րում վեր լուծ վում են Ար ևե լյան և Կենտ-
րո նա կան Եվ րո պայի, Լա տի նա կան Ա մե րի կայի, Ա սի այի և Աֆ րի կայի 
տար բեր ե րկր նե րում ձևա վոր ված քա ղա քա կան ի րա վի ճակ նե րը։ Հե-



ղի նակ ներն ա ռանձ նաց նում են մի շարք ա ռանց քային խն դիր ներ, 
ո րոնք խո չըն դո տում են ժո ղովր դա վա րա կան ձևա փո խում նե րին, ի նչ-
պի սիք են օ րի նակ` էթ նիկ-ազ գային հա կա մար տու թյուն նե րը, պե տա-
կան կա ռա վար ման մեջ ու ժային գե րա տես չու թյուն նե րի չա փա զանց 
մեծ դե րը, ի նչ պես նաև` նա խա գա հա կան և կի սա նա խա գա հա կան 
հա մա կար գե րում իշ խա նա կան ի րա վա սու թյուն նե րի բաշխ ման ան-
հա մա չա փու թյուն նե րը։ Հե ղի նակ նե րը փորձ են ա նում պար զե լու, թե 
ին չու են հա ճախ այդ գոր ծոն նե րը հա նի րա վի թե րագ նա հա տում ի նչ-
պես գիտ նա կան նե րը, այն պես էլ գոր ծող քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը, և 
ա ռա ջար կում են ե րի տա սարդ ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում նման 
խն դիր նե րի լուծ ման հա վա նա կան ու ղի ներ։ 

Քա ղա քա գի տու թյու նը Հա յաս տա նում դեռևս շատ ե րի տա սարդ 
գի տու թյուն է, և, բնա կա նա բար, գի տա կան տեր մի նա բա նու թյունն այս 
բնա գա վա ռում մշակ ման փու լում է։ Ը ստ այդմ` սույն աշ խա տու թյան 
թարգ մա նիչ նե րը, հա րա զատ մնա լով բնագ րի ո գուն և հայե րե նի բա-
ռա կազ մա կան սկզ բունք նե րին, ան հրա ժեշ տա բար ստեղ ծել են ո րոշ 
նո րա կազմ տեր մին ներ, ին չը կա րող է նպաս տել մի ջազ գային քա ղա-
քա գի տա կան զա նա զան հաս կա ցու թյուն նե րի ճշգ րիտ ըն կալ մանն ու 
դրանց հայե րեն տեր մի նա կերտ մա նը, ի նչն իր հեր թին առ հա սա րակ 
որ ևէ գի տու թյան զար գաց ման հա մար ու նի հիմ նա րար նշա նա կու-
թյուն։

 Լի ա հույս ե նք, որ այս գիրքն օգ տա կար ձեռ նարկ կլի նի քա ղա քա-
գի տու թյուն ու սում նա սի րող ու սա նող նե րի և գիտ նա կան-քա ղա քա-
գետ նե րի, Հա յաս տա նում աշ խա տող հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև լրագ րող նե րի հա մար։ 

Մենք շնոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում բո լոր նրանց, ով քեր հնա-
րա վոր դարձ րե ցին այս գր քի լույ սըն ծա յու մը։ Հա տուկ շնոր հա կա լու-
թյուն ե նք հայտ նում Հա յաս տա նում Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ-
նե րի դես պա նու թյա նը, ա ռանց ո րի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյան ան-
հնար կլի ներ այս գր քի թարգ մա նու թյունն ու հրա տա րա կու մը, ի նչ պես 
նաև` John Hopkins University Press-ին հայ կա կան հրա տա րա կու թյան 
հե ղի նա կային ի րա վունք նե րը մեզ տրա մադ րե լու հա մար։

 
Եր ևան, հունիս, 2011թ.

Ա լեք սանդր Իս կան դա րյան, Կով կա սի ի նս տի տու տի տնօ րեն



 

Ե րախ տա գի տու թյան խոսք

 Մադ րի դյան ա կումբն ան կախ կազ մա կեր պու թյուն է, ո րի նպա տակն 
է ամ բողջ աշ խար հում ամ րապն դել ժո ղովր դա վա րու թյու նը։ Նրա մի-
ջուկն են կազ մում վաթ սու նութ նախ կին վար չա պե տեր և նա խա գահ-
ներ նոր և վա ղուց ձևա վոր ված ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րից։ Վար չա-
պե տերն ու նա խա գահ ներն ա ռա ջա տար գիտ նա կան նե րին, հան րային 
ու մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րին գնա լով ա վե լի լայ նո րեն են 
ներգ րա վում ի րենց ը նդ հա նուր ժո ղով նե րին և դժ վա րու թյուն ներ ապ-
րող ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րին ի րենց փոր ձա ռու թյունն ու տեխ նի-
կա կան խորհր դատ վու թյունն են փո խան ցում։ Ես Մադ րի դյան ա կում-
բի նա խա գահ (2003-06թթ.) Ֆեր նան դո Էն րի կե Կար դո զոյի (Fernando 
Henrique Cardoso) կող մից հրա վիր վել է ի` Եր րորդ ը նդ հա նուր ժո ղո-
վի գի տա կան հա մա կար գումն ան ցկաց նե լու, ո րի ժա մա նակ ե րեք օր 
ին տեն սիվ զրույց ներ է ին տե ղի ու նե նում նա խա գահ նե րի, վար չա-
պե տե րի և ժո ղովր դա վա րու թյան հար ցե րով զբաղ վող գիտ նա կան-
նե րի միջև։ Մենք բո լորս, որ մաս նակ ցել ե նք այդ քն նար կում նե րին, 
ե րախ տա պարտ ե նք բազ մա թիվ նո րաս տեղծ ժո ղովր դա վա րու թյուն-
նե րում դեռևս առ կա հրա տապ հար ցե րին ան դրա դառ նա լու և ծա-
գող խն դիր նե րին ար ձա գան քե լու նպա տա կով ստեղծ ված Մադ րի-
դյան ա կում բին։ Սույն հա տո րը, ի նչ պես և սրա նա խոր դը` Խոր խե 
Դո մի ն գե սի (Jorge Dominguez) և Էն թո նի Ջոն սի (Anthony Jones) խմ-
բագ րած «Ժողովրդավարության կառուցում. պրակտիկ  և գիտական 
եզրակացություններ»-ը ("The Construction of Democracy։ Lessons from 
Practice and Research" (Johns Hopkins University Press, 2007)) ծնունդ է 
ա ռել Մադ րի դյան ա կում բի քն նար կում նե րից։ 

Կար դո զոն` որ պես Բրա զի լի այի նախ կին նա խա գահ, Սոցիոլո-
գիա կան մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի այի նա խա գահ և Ժողովր դավա-



րաց ման եր րորդ ա լի քի գլ խա վոր ակ տի վիստ և տե սաբան, ի հար կե, 
այն կենտ րո նա կան դեմքն էր, ո րը նա խա պատ րաստեց և ան ցկաց րեց 
գլ խա վոր հա մա ժո ղո վը, ո րից ծնունդ ա ռավ այս հա տո րը։ Գի տա ժո-
ղո վի մյուս գլ խա վոր « ճար տա րա պե տերն» է ին Կա նա դայի նախ կին 
վար չա պետ և Մադ րի դյան ա կում բի գլ խա վոր քար տու ղար ու փոխ-
նա խա գահ Կիմ Քեմփ բե լը (Kim Campbell) և Հար վար դի հա մալ սա-
րա նի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի Քլա րենս Դի լո նի ան վան 
պրո ֆե սոր Խոր խե Դո մին գե սը։ Մա րի ա Է լե նա Ա գո ւե րոն (Maria Elena 
Agiiero)` որ պես Մադ րի դյան ա կում բի հա տուկ ծրագ րե րի և ի նս տի-
տու ցի ո նալ հա րա բե րու թյուն նե րի տնօ րեն, վճ ռո րոշ ա ջակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րեց մեր բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա կար գե լու գոր ծին։ 
Ես ե րախ տա պարտ եմ նաև Միջազգային  հարաբերությունների և 
ար տաքին երկխոսության հիմնադրամին (Fundacion para las Relaciones 
Internacionales y el Dialogo Exterior (FRIDE)) և հատ կա պես՝ նրա հիմ-
նա դիր նա խա գահ Դի ե գո Հի դալ գոյին (Diego Hidalgo) և Հյու սի սային 
Ա մե րի կայի « Գոր բա չով» հիմ նադ րա մին, ո րոնք ստեղ ծե ցին Մադ րի-
դյան ա կում բը և սա տա րե ցին նրան` հնա րա վոր դարձ նելով այս գր-
քի ստեղ ծու մը։ Ես և Խո ւան Լին ցը (Juan J. Linz) ժո ղովր դա վա րու թյան 
մա սին գր քեր սկ սել ե նք հրա տա րա կել Johns Hopkins University Press 
հրա տա րակ չու թյան հետ 1978թ-ից, և, ի նչ պես միշտ, ես խորհր դատ վու-
թյան ու քա ջա լեր ման հա մար ե րախ տա պարտ եմ մեր խմ բա գիր Հեն րի 
Թո մին (Henri Tom)։



 Ներածություն
 Ժո ղովր դա վա րաց ման վե րա բե րյալ հիմ նա րար 
գրա կա նու թյան մեջ թե րի ու սում նա սիր ված 

քա ղա քա կան խն դիր նե րը

ԱԼՖ ՐԵԴ ՍՏԵ ՓԱՆ

 Ժո ղովր դա վա րաց ման եր րորդ ա լի քի սկս վե լուց ե րե սուն հինգ և 
Բեռ լի նյան պա տի փլու զու մից քսան տա րի ան ց շատ նոր ժո ղովր-
դա վա րու թյուն ներ վտանգ ված ե ն։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով ա վե լի 
քան ե րբ ևէ ան հրա ժեշտ է մտա ծել այն մա սին, թե ի նչ պես ա նել, 
որ ա վե լի ար դյու նա վետ գոր ծեն։ Ար ևել քի և Ա րև մուտ քի Եր րորդ 
ա լի քի ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րի ա վե լի քան քսան 
նա խա գահ նե րից և վար չա պե տե րից ու տար բեր ե րկր նե րից հրա-
վիր ված, ժո ղովր դա վա րաց ման մեջ մաս նա գի տած գիտ նա կան-
նե րից կազմ ված խմ բե րը հա վաք վեց ին Մադ րի դյան ա կում բի 
Եր րորդ գլ խա վոր հա մա ժո ղո վին՝ քն նար կե լու այդ մար տահ րա-
վեր նե րը։ Հա մա ժո ղո վը նվիր ված էր տե ղա կան և մի ջազ գային 
տն տե սա կան հար ցե րին, այն պես որ հա մա ժո ղո վի նա խա պատ-
րաստ ման կո մի տեն ո րո շեց բա ցար ձակ ա ռաջ նու թյուն տալ քա-
ղա քա կան հար ցե րին։

 Բայց ո ՞ր քա ղա քա կան հար ցե րին։ Քա ղա քա կա նու թյանն 
ա ռնչ վող բազ մա թիվ հրա տապ հար ցեր ու նե նա լու պա րա գա-
յում, ի նչ պես, օ րի նակ՝ նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րից շա տե-
րին սպառ նա ցող ան հա վա սա րու թյու նը, կո ռուպ ցի ան, ավ տո րի-
տար ամ բո խա վա րու թյան նոր ձևե րը, վս տա հու թյան նվա զու մը, 
ծրագ րա հեն քային կու սակ ցու թյուն նե րի թու լու թյու նը, նար կո-
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թրա ֆի կինգն ու ա հա բեկ չու թյու նը ե րե քօ րյա հան դիպ ման հա-
մար չա փա զանց մեծ ծա վա լի ան կա ռա վա րե լի օ րա կարգ էր ձևա-
վորում։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով մենք ըն դու նե ցինք ևս եր կու ծրագ-
րային ո րո շում ներ։ Ա ռա ջինն այն էր, որ պետք է կենտ րո նա նալ 
մի այն ե րեք հար ցե րի վրա, որ պես զի հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում 
մենք ան հրա ժեշտ ժա մա նակ տրա մադ րենք քա ղա քա կա նու-
թյամբ գործ նա կա նում զբաղ վող նե րին ու տե սա բան նե րին, որ-
պես զի նրանք կա րո ղա նան ախ տո րո շել հիմ նախնդ րի ա կունք-
ներն ու փոր ձեն գնա հա տել առ կա և հնա րա վոր դե ղա տոմ սե րը։ 
Ե րկ րորդ ծրագ րային ո րո շումն այն էր, որ հնա րա վոր խն դիր նե-
րի ա ռա տու թյան պայ ման նե րում մենք պետք է նա խա պատ վու-
թյու նը տայինք նրանց, ո րոնք ժո ղովր դա վա րաց ման տե սա բան-
նե րի ա ռա ջին սերն դի կող մից վտան գա վոր կեր պով ան տես վել 
է ին կամ, ե թե մենք դրանք չէ ինք էլ ան տե սել, ա պա այժմ զգում 
ե նք, որ սխալ ներ ե նք գոր ծել, և որ նոր ու սում նա սի րու թյուն ներն 
սկ սում են հիմ նա րար գրա կա նու թյան մեջ չքն նարկ ված քա ղա-
քա կան բա րե փո խում ներ ու փոր ձա րա րու թյու ններ հու շել։

Այս ո րո շում ներն օ րա կար գից հա նե ցին քն նարկ ման ար ժա նի 
ո րոշ խն դիր ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ ան հա վա սա րու թյու նը, բայց ոչ 
թե այն պատ ճա ռով, որ ան հա վա սա րու թյու նը հրա տապ խն դիր 
չէ, այլ այն պատ ճա ռով, որ հիմ նա րար գրա կա նու թյունն ար դեն 
ան դրա դար ձել էր դրանց, և որ սկզբ նա կան ախ տո րո շում նե րի ու 
դե ղա տոմ սե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ բարձ րա կարգ կր թա կան հնա-
րա վո րու թյուն նե րի ա վե լաց ման, իշ խա նու թյա նը քա ղա քա ցի-
նե րի ա վե լի լայն հա սա նե լի ու թյան և ե կա մուտ նե րի ստաց ման 
ու բաշխ ման ա վե լի ար դյու նա վետ ձևե րի վե րա բե րյալ դեռևս 
փոխ հա մա ձայ նու թյուն է պահ պան վում։ Հա կա ռակ դրան՝ կան 
հար ցեր, ո րոնք, իս կա պես, գրե թե լի ո վին ան տես ված են ե ղել 
ժո ղովր դա վա րաց ման ա ռա ջին սերն դի գրա կա նու թյան մեջ։ 
Օ րի նակ, "Transitions from Authoritarian Rule" («Ան ցում ավ տո րի-
տար կա ռա վար ման հա մա կար գից») քա ռա հա տոր շար քում (ո րի 
ստեղծ մա նը մաս նակ ցել եմ և այդ ի սկ պատ ճա ռով պա տաս խա-
նատ վու թյուն եմ կրում), ո րն այլ աշ խա տու թյուն նե րից ա վե լի մեծ 
ներդ րում ու նի ժո ղովր դա վա րու թյանն ան ցման ու սում նա սի րու-
թյուն նե րի ո լոր տի սահ ման ման գոր ծում, բա ցար ձա կա պես ոչ մի 
գլուխ նվիր ված չէ այն էթ նի կ ու կրո նա կան հա կա մար տու թյուն-
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նե րին և/ կամ ան ջա տո ղա կան պա տե րազմ նե րի այն տե սակ նե-
րին, ո րոնք քայ քայե ցին Հա րավս լա վի ան, խարխ լե ցին Հա րա-
վային Ա սի այի, Շրի Լան կայի ժո ղովր դա վա րու թյան եր բեմ նի 
ա ռա վել խա ղաղ և հա ջո ղակ մո դել նե րը և ներ կա յումս վտան գում 
են ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տատ ման հնա րա վո րու թյու նը Նի-
գե րի ա յում։1 Եվ, ի հար կե, մեր ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լով 
Հա րա վային Եվ րո պա յում ու Հա րա վային Ա մե րի կա յում ժո ղովր-
դա վա րու թյանն ան ցման վրա՝ մենք լռել է ինք իս լա մի ու ժո ղովր-
դա վա րու թյան փոխ հա րա բե րու թյան հար ցում շուրջ։ Էթ նի կ և 
կրո նա կան հա կա մար տու թյուն նե րը խա ղաղ ու ժո ղովր դա վա-
րա կան ձևով կար գա վոր ման հնա րա վոր ու ղի նե րի մեր կող մից 
նախ կի նում ան տե սե լը հան գեց րեց Եր րորդ հա մա ժո ղո վում այդ 
մար տահ րա վեր նե րի քն նարկ ման ան հրա ժեշ տու թյա նը։ 

Մենք՝ ժո ղովր դա վա րաց ման տե սա բան նե րի ա ռա ջին սե-
րունդս, ի րա կա նում չենք տվել նաև այն հար ցը, թե ի նչ պես նոր 
ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը պետք է կա ռա վա րեն ի րենց ան վտան-
գու թյան ա պա րա տը՝ բա նա կը, ոս տի կա նու թյունն ու հա տուկ 
ծա ռա յու թյուն նե րը։ Մեր գրե թե ամ բողջ ու շադ րու թյու նը կենտ-
րո նա ցած էր այն բա նի վրա, թե ի նչ պես ա զատ վել հին, ավ տո րի-
տար, հա ճախ զին վո րա կան վար չա կար գե րից, և ը նդ հան րա պես 
քիչ է ինք գրում այն մա սին, թե ի նչ պես պետք է վե րա կազ մա վոր-
վի բա նա կը։ Մենք գրե թե չէ ինք խո սում այն մա սին, թե ի նչ պես 
ոս տի կա նու թյու նը քա ղա քա ցի նե րի հա մար վտան գի և կո ռուպ-
ցի այի աղ բյու րից կա րող է վե րած վել նրանց ան վտան գու թյու-
նը բարձ րաց նող կար ևոր ռե սուր սի։ Մենք չէ ինք ան դրա դար ձել 
նաև այն հար ցին, թե ի նչ պես ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը բո լոր 
ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րի ներ սում և նրանց միջև 
կա րող են ստեղ ծել նոր և ար դյու նա վետ ան վտան գու թյան հա-
մա կար գեր՝ պայ քա րե լու նար կոթ րա ֆի կին գի և ա հա բեկ չա կան 
հա մաշ խար հային ցան ցե րի դեմ ա ռանց քա ղա քա ցի նե րի՝ նոր 
ձեռք բեր ված ա զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կե լու։ Ես ժո ղովր-
դա վա րաց ման ա ռա ջին սերն դի այլ տե սա բան նե րից ա ռա վել լավ 
եմ գի տակ ցում, որ պա տաս խա նա տու եմ այս բաց թող ման հա-
մար, քա նի որ 1971–1986թթ. ըն թաց քում ես հիմ նա կա նում գրում 
է ի ան վտան գու թյան հար ցե րի շուրջ։ Ա նվ տան գու թյա նը նվիր ված 
իմ ե րեք գր քե րում ես մի այն մեկ գլուխ եմ նվի րել այն հար ցին, 
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թե ի նչ պես ժո ղովր դա վար քա ղա քա ցի ներն ու ա ռաջ նորդ նե րը 
կա րող են կա ռա վա րել ի րենց բա նա կը, ոս տի կա նու թյունն ու հա-
տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը։ Բա րե բախ տա բար, այս հա տո րը մեզ 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ծա նո թա նա լու վեր ջին նո րա րա րա-
կան հե տա զո տու թյա նը և գնա հա տե լու այս կար ևոր ո լոր տում 
նո րա հայտ « լա վա գույն փոր ձը», ին չը մենք ոչ մի այն բա վա րար 
կեր պով չէ ինք վեր լու ծել, այլև գրե թե լի ո վին ան տե սել է ինք։ 

Ս խալն ո ւղ ղե լու եր րորդ գլ խա վոր հնա րա վո րու թյու նը ևս ըն-
ձեռ վեց մեզ։ Ժո ղովր դա վա րաց ման տե սա բան նե րի ա ռա ջին սե-
րուն դը ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան տե սակ-
նե րի վեր լու ծու թյու նը չէր ան տե սել։ Օ րի նակ, մենք նա խա գա-
հա կա նու թյա նը նվիր ված զգա լի գրա կա նու թյուն է ինք ստեղ ծել 
և դրան հա կա ռակ՝ գրականություն խորհր դա րա նա կա նու թյան 
(պառ լա մեն տա րիզմ) հա րա բե րա կան ար ժա նիք նե րին, հատ կա-
պես այն հար ցի մասին, թե ի նչ ներդ րում նրանք ու նեն « հե ղաշր-
ջում ներ ա ռա ջաց նե լու» և « հե ղաշր ջում ներ թույլ չտա լու» գոր-
ծում։ Եվ ե րբ նա խա գա հա կա նու թյու նից զատ դի տարկ վում է ին 
հնա րա վոր փո փո խու թյուն նե րը Բրա զի լի այի, Ար գեն տի նայի և 
նույ նիսկ Չի լի ի պես ե րկր նե րում, թաքն ված մո դելն ա վե լի մոտ 
էր չու սում նա սիր ված և խո րա պես սխալ ըն կալ ված ֆրան սի ա-
կան տի պի խորհր դա րա նա կա նու թյա նը, ո րը սո վո րա բար ան-
վան վում է « կի սա նա խա գա հա կա նու թյուն»։ Ի նչ ևէ, մեր քա ղա-
քա կան և տե սա կան բա նա վե ճե րում գրե թե ու շադ րու թյուն չէ ինք 
դարձ րել նա խա գա հա կա նու թյան կամ կի սա նա խա գա հա կա-
նու թյան հնա րա վոր նոր տար բե րակ նե րին։ Դրա հա մար էլ մենք 
ո րո շե ցինք, որ մեր գա լիք գլ խա վոր հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում 
գիտ նա կան նե րը, ի նչ պես նաև քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րը 
կքն նար կեն եր րորդ հար ցը, թե կա րո՞ղ ե նք ա րդյոք սկ սել մտա-
ծել ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նոր տար բե-
րակ ներ ա ռա ջար կե լու մա սին։

Բա րե բախ տա բար, մենք կա րո ղա ցանք այդ ե րեք հար ցե րից 
յու րա քան չյու րի հա մար եր կու աշ խա տա կից վար ձել։ Նրանք 
կազ մե ցին տե ղե կատ վա կան փաս տաթղ թե րը, ո րոնք նախ կին 
վար չա պե տե րի և նա խա գահ նե րի կող մից քն նարկ վե լուց հե տո 
վե րա շա րադր վե ցին այս հա տո րի հա մար։ Մենք մեր այդ ե րեք 
հար ցե րին մո տե ցանք հետ ևյալ կերպ։ 
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ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Չ նա յած ազ գայ նա կա նու թյան, կրո նի, լեզ վի և ռա սա յա կան պատ-
կա նե լու թյան հի ման վրա գո յու թյուն ու նե ցող մշա կու թային հա-
կա մար տու թյուն նե րը, ի նչ պես ար դեն նշել է ի, մե ծա պես ան տես-
ված են ե ղել ժո ղովր դա վա րաց ման դա սա կան հիմ նա րար ու սում-
նա սի րու թյուն նե րում, հի մա դրանք ա կն հայտ մտա հո գու թյան 
պատ ճառ են դար ձել նո րաս տեղծ ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րից 
շա տե րի հա մար։ Քա նի որ «ոչ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյուն նե րը» գնա լով ա վե լի ակ նա ռու են դառ նում, մենք մաս նա վո-
րա պես ցան կա նում է ինք վե րաքն նել « քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան» (ո րը Բրա զի լի այի և Լե հաս տա նի պես ե րկր նե րում 
բա րե փո խում նե րի ա ռանցքն էր) մա սին մեր սկզբ նա կան մտ քե րը, 
և ա վե լի շատ ու շադ րու թյու նը բևե ռել այն բա նի վրա, թե ի նչն է 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը դարձ նում հա մա գոր ծակ-
ցո ղա կան՝ ի հա կադ րու թյուն հա կա մար տո ղա կա նի։ 

Այդ հար ցե րին են ան դրա դառ նում Ա շու տոշ Վարշ նին էթ նիկ-
հա մայն քային-կ րո նա կան ա պս տամ բու թյուն նե րին ու քա ղա քա-
ցի ա կան հա սա րա կու թյան տար բե րակ նե րին և Ռի չարդ Սի մե ոնն 
ան ջա տո ղա կան պա հան ջա տի րու թյան ժո ղովր դա վա րա կան և 
խա ղաղ կար գա վոր մա նը նվիր ված գլուխ նե րում։

Ըստ ի ս՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան վե րա բե րյալ 
տե սա կան քն նար կում նե րում նշ վող ե րեք ա ռանց քային քայ լե-
րը հա մա պա տաս խա նում են այս գր քում ար տա հայտ ված մեր 
մտա հո գու թյուն նե րին։ Ա ռա ջին քայ լը կապ ված է Ռո բերտ Փատ-
նա մի հետ, ո ւմ լայ նո րեն հետ ևում են ու րիշ նե րը նոր ժո ղովր-
դա վա րու թյուն նե րի մա սին ի րենց մտո րում նե րում։ Փատ նա մի 
ար տա հայ տած հիմ նա կան միտքն այն է, որ որ քան ա վե լի մեծ 
են քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տե սա կա րար կշիռն ու 
ակ տի վու թյու նը, այն քան ա վե լի լավ է ժո ղովր դա վա րու թյան հա-
մար։2 Ե րկ րորդ մեծ քայլն ա րել էր Շե րի Բեր նա նը, ե րբ նշել էր, որ 
1920-ա կան նե րին քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տե սա կա-
րար կշ ռի և ամ րու թյան ա ռու մով Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րին ա մե-
նա մոտ կանգ նած ե րկր նե րից մե կը Վեյ մա րյան Գեր մա նի ան է ր։3 
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Նրա այդ ցն ցող տե սա կե տը, ի հար կե, ստի պում է մեզ, որ մենք 
մտա ծենք ոչ մի այն տե սա կա րար կշ ռի, այլև քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նում քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
տե սակ նե րի բո վան դա կու թյան ու հա մա տեքս տի և այն մա սին, 
թե դրանք օգ նո՞ւմ, թե՞ վնա սում են պե տու թյան ժո ղովր դա վա-
րա կան կյան քին։ Եր րորդ մեծ քայ լը կա տա րել է հն դիկ հա սա-
րա կա գետ Ա շու տոշ Վարշ նին։ Հնդ կաս տա նի մա սին մր ցա նակ 
շա հած գր քում Վարշ նին բա ցա հայ տել և բա ցատ րել է, թե ին չու 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ո րոշ տի պեր (հատ կա պես 
նրանք, որ տեղ հան րային խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու նպա-
տա կով մեկ տեղ ված են մու սուլ ման ներն ու հին դո ւիստ նե րը) 
ի րա կա նում «ապս տամ բու թյուն կան խող» են այն դեպ քում, ե րբ 
մի այն մու սուլ ման ներ և մի այն հին դո ւիստ ներ նե րա ռող և միև-
նույն ժա մա նակ հա վա սար տե սա կա րար կշիռ ու նե ցող քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մի ա վո րում ներն «ապս տամ բու-
թյուն ծնող» ե ն։4 

Վարշ նին այժմ իր սկզբ նա կան ու սում նա սի րու թյունն ը նդ-
լայ նում է՝ լայ նա ծա վալ դաշ տային հե տա զո տու թյուն ներ կա-
տա րե լով ո րոշ մու սուլ մա նա կան ազ դե ցիկ պե տու թյուն նե րում՝ 
ներ կա յումս ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն Ին դո նե զի ա յում, 
Նի գե րի ա յում, որ տեղ է ա կան հա մայն քային հա կա մար տու թյուն-
նե րով հան դերձ՝ ո րոշ ժա մա նակ սահ մա նային ժո ղովր դա վա-
րու թյուն էր տի րում, և Մա լայ զի ա յում, որ տեղ էթ նիկ հա կա մար-
տու թյուն նե րը չնա յած բա վա կա նա չափ լավ են կար գա վոր ված, 
բայց դեռևս չկա լի ար ժեք ար դար ու ա զատ ը նտ րու թյուն ներ ու-
նե ցող ժո ղովր դա վա րու թյուն։ Այս հա տո րում Վարշ նին ա ռա ջին 
ան գամ քն նար կում է իր նոր ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը։ 
Նրա ստա ցած մի ջան կյալ տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ո րոշ 
կար ևոր հայե ցա կար գային և քա ղա քա կան ճշ տում նե րի պա-
րա գա յում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի՝ ա պս տամ բու թյուն կան խող և ա պս տամ բու թյուն ծնող 
տի պե րի մա սին իր դա սա կան հնդ կա կան ու սում նա սի րու թյան 
գլ խա վոր փաս տար կը գոր ծում է։5 

Վեր ջա պես, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը նվիր ված 
գրա կա նու թյան մեծ մա սը հու շում է, որ քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյու նը պետք պե տու թյու նից ան կախ լի նի։ Սա կայն 
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Վարշ նին ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես են ո րոշ «ապս տամ բու թյուն 
կան խող» քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան խմ բե րին ի րենց 
ձևա վոր ման ըն թաց քում օգ նել պե տա կան դեմ քե րը։ Այ նու հետև 
նա քն նում է, թե դա ի նչ նշա նա կու թյուն ու նի քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան տե սու թյան և ժո ղովր դա վա րա կան ըն դու նե լի 
գոր ծըն թաց նե րի հա մար։

 Մեր գր քում զե տեղ ված ե րկ րորդ՝ հա մե մա տա կան ֆե դե րա-
լիզ մի աս պա րե զում կա նա դա ցի նշա նա վոր գիտ նա կան Ռի չարդ 
Սի մե ո նի հոդ վա ծը սևեռ ված է ան ջա տո ղա կա նու թյան հար ցին։ 
Հա ճախ էթ նիկ-ան ջա տո ղա կան շար ժում նե րը, ի նչ պես օ րի-
նակ՝ Բալ կան նե րում, Նի գե րի ա յում, Շրի Լան կա յում և Չեչ նի ա-
յում, աչ քի են ըն կել ա տե լու թյամբ, եր կու կող մե րից էլ բազ մա-
թիվ սպա նու թյուն նե րով և ավ տո րի տար գոր ծե լա կեր պով։ Դրա 
հետ ևան քով բազ մա թիվ դի տորդ ներ հա մա րում են, որ բո լոր ան-
ջա տո ղա կան շար ժում նե րը ժո ղովր դա վա րու թյան ձա խող ման 
հետ ևանք են, և ան ջա տո ղա կա նու թյու նից պետք է խու սա փել 
ցան կա ցած գնով։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, աշ խար հի բազ մա թիվ մա սե րում ան ջա-
տո ղա կան պա հանջ նե րը շա րու նա կում են զգա լի թիվ կազ մել։ 
Հա կա ռակ այս փաս տին՝ ժո ղովր դա վա րաց ման ա ռաջ նորդ նե րը 
դեռևս հի մնա վո րա պես չեն մշա կել գոր ծո ղու թյուն նե րի շարք, 
ի սկ ժո ղովր դա վա րաց ման տե սա բան նե րը չեն ստեղ ծել դրան 
նվիր ված գրա կա նու թյուն այն մա սին, թե ի նչ պես է ան ջա տո-
ղա կա նու թյու նը պայ քա րում, ի նչ ել քեր կա րող են լի նել, հնա-
րա վո՞ր է ա րդյոք դրանք կար գա վո րել խա ղաղ ճա նա պար հով և 
ժո ղովր դա վա րա կան ե ղա նա կով։ Այս կար ևոր հար ցե րին է ան-
դրա դառ նում Սի մե ո նը Քվե բե կին նվիր ված իր քն նար կում նե-
րում։ Սի մեո  նի հոդ վա ծը կար դա լով՝ ես սկ սե ցի մտա ծել, որ ե թե 
նույ նիսկ Քվե բե կը դառ նա ան կախ պե տու թյուն, ան ջա տո ղա կա-
նու թյան կար գա վոր ման քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցը հնա րա վոր 
կլի նի հա մա րել հա ջող ված, քա նի որ այն տեղ չի լի նի բռ նու թյուն. 
և՛ ան կախ Քվե բե կը, և՛ ան կախ Կա նա դան կմ նան որ պես ա մուր 
ժո ղովր դա վա րու թյուն ներ, և այդ ե րկր նե րից ոչ մե կի սո ցի ա լա-
կան և տն տե սա կան հա մա կար գե րը լր ջո րեն չեն տու ժի։ 

Այդ հնա րա վոր ել քի հա մա լիր պատ ճառ նե րի՝ Սի մե ո նի հա-
րուստ վեր լու ծու թյու նը մեր ու շադ րու թյունն է հրա վի րում մի 
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շարք ա ռանց քային գոր ծոն նե րի վրա. Կա նա դայի դե ֆակ տո 
«ան հա մա չափ ֆե դե րա լիզ մի» է վո լյու ցի ան Կա նա դայի բո լոր 
մա սե րում, հատ կա պես 1960-ա կան նե րից սկ սած՝ « քա ղա քա ցի-
ա կան ազ գայ նա կա նու թյան» ստեղ ծու մը, բո լո րով մի ա սին «բռ-
նու թյա նը ոչ ա սե լը», ին չը 1970թ. կա տար ված ա ռա ջին և մի ակ 
ան ջա տո ղա կա նու թյանն ա ռնչ վող քա ղա քա կան սպա նու թյան 
հետ ևանք էր, և ան կողմ նա կալ պե տա կան ի նս տի տու տի՝ Կա-
նա դայի Գե րա գույն դա տա րա նի վճ ռա կան դե րը, հատ կա պես 
1998թ. նրա ըն դու նած ո րո շու մը, ո րում աս ված է, որ ե թե հօ գուտ 
Քվե բե կի ան ջատ ման մա սին «հս տակ հար ցով» ու «հս տակ ար-
դյուն քով» հան րաք վե ան ցկաց վի, Կա նա դայի մնա ցած մա սը 
« սահ մա նա դրա կան պար տա վո րու թյուն» կու նե նա բա նակ ցե լու 
այդ հար ցի շուրջ։

 ԻՆՉ  ՊԵՍ ՍՏԵՂ ԾԵԼ ԵՎ ՎԵ ՐԱՀՍ ԿԵԼ ԺՈ  ՂՈՎՐ ԴԱ  ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ 

ՁԵ ՎՈՎ ԿԻ ՐԱՌ  ՎՈՂ ՄԱՐ ԴՈՒ Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ 

ԾԱ  ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Մեր հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րի մեծ մա սը՝ և՛ քա ղա քա-
կան ա ռաջ նորդ նե րը, և՛ ժո ղովր դա վա րաց ման տե սա բան նե րը, 
ծնուն դով այն դա րաշր ջա նից է ին, ե րբ աշ խար հի ոչ ժո ղովր-
դա վա րա կան շատ վար չա կար գեր ի րար է ին խառ նել բա նա կը, 
ոս տի կա նու թյունն ու հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը։ Ժո ղովր դա-
վա րու թյանն ան ցմանն ա ռնչ վող մտ քե րից շա տե րը նախ կի նում, 
հաս կա նա լի է, որ կենտ րո նա ցած է ին այն բա նի վրա, թե ի նչ պես 
ա զատ վել այդ մի ա խառն ված և բռ նա տի րա կան կա ռույց նե րից։

Բայց կենտ րո նա կան հարցն այլ է ր։ Տե սա կան մտո րում նե րի 
մեծ մա սը վե րա բե րում էր քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը, 
ոչ բա վա րար չա փով՝ քա ղա քա կան հա սա րա կու թյա նը և շատ 
քիչ՝ այն բա նին, թե ի նչ պետք է ա նել պե տու թյան ճն շիչ ա պա րա-
տի հետ, ե թե և ե րբ ժո ղովր դա վար նե րը գան իշ խա նու թյան։6

 Քա ղա քա ցի ներն ու նեն ա նօ տա րե լի ի րա վունք ներ, բայց ե թե 
չկա ժո ղովր դա վա րա կան ձևով վե րահսկ վող ճն շիչ ա պա րատ 
ու նե ցող պե տու թյուն, նոր ժո ղովր դա վա րու թյան պայ ման նե-
րում քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը չեն կա րող ար դյու նա վետ 
կեր պով պաշտ պան վել։ Ժո ղովր դա վա րու թյանն ան ցման սկզ-
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բում ան վտան գու թյան ա պա րա տի հան դեպ ժո ղովր դա վա րա-
կան ա ռաջ նորդ նե րի վա րած քա ղա քա կա նու թյան ա ռու մով այն 
կենտ րո նա ցած էր հին իշ խա նա վոր նե րին իշ խա նու թյու նից զր-
կե լու (նույ նիսկ ե թե ա ռա քե լու թյուն նե րից շա տերն ու ա ռան ձ-
նաշ նորհ ներն ան փո փոխ է ին մնում) և ա պա, որ քան հնա րա վոր 
է, բա նա կի, ոս տի կա նու թյան և հե տա խու զու թյան նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյան տա րան ջատ ման վրա։ Բայց ժո ղովր դա վա-
րա կան ա ռաջ նորդ նե րից քչերն ու նե ին ի րենց ան վտան գու թյան 
հա մա կար գը վե րա կա ռու ցե լու ռազ մա վա րու թյուն։ 

Այժմ՝ ժո ղովր դա վա րաց ման եր րորդ ա լի քի սկզ բից ե րե սուն-
հինգ տա րի ան ց, շատ ե րկր նե րում ան կում է ապ րում ժո ղովր-
դա վա րու թյա նը սա տա րե լը, քա նի որ քա ղա քա ցի նե րը զգում են, 
որ ոս տի կա նու թյան հա մա կար գում հա սա նե լի և ար դյու նա վետ 
պե տա կան իշ խա նու թյուն չկա։ 

Գլո բալ հա մա կարգ ված ա հա բեկ չու թյու նը կամ նար կոթ րա-
ֆի կին գը ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րում ի ջեց նում են 
կյան քի ո րա կը և ո րոշ դեպ քե րում վտան գում հենց ժո ղովր դա-
վա րա կան ի նս տի տուտ նե րը։ Գնա լով ա վե լի պարզ է դառ նում 
նաև, որ այլևս հա մար ժեք չէ այն մո դե լը, ո րի հա մա ձայն՝ ա մեն 
եր կիր ի նք նու րույն է գոր ծում և իր ներ սում տա րան ջա տում հե-
տա խու զու թյու նը, ոս տի կա նու թյունն ու զին ված ու ժե րը։ 

Հա մա ժո ղո վում ներ կա նախ կին նա խա գահ նե րի ու վար-
չա պե տե րի մեծ մա սը հա մոզ ված էր, որ ժո ղովր դա վա րու թյու-
նը պաշտ պա նե լու հա մար ոս տի կա նա կան, հե տա խու զա կան 
և ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում գնա լով ա վե լի է պետք խո-
րաց նել նե րազ գային և մի ջազ գային հա մա կար գու մը։7 Միև նույն 
ժա մա նակ նրանք հա վա սա րա պես մտա հոգ ված է ին այն հար-
ցով, թե ի նչ պես խու սա փեն ա վան դա կան ժո ղովր դա վա րա կան 
ի րա վա կան նոր մե րի քայ քա յու մից, ին չին շա տերն ա կա նա տես 
ե ղան Գո ւան տա նա մո յում։ Այս պի սով, այս գր քի ե րկ րորդ կար-
ևոր թե ման նվիր ված է այն հար ցին, թե ի նչ պես ստեղ ծել և վե-
րահս կել մարդ կանց՝ ժո ղովր դա վա րո րեն կի րա ռե լի ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը։ 

Նոր վտանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րից շա տե րը բախ-
վում են այն բա նե րին, ին չին ան դրա դառ նում է Չի լի ում ծն ված 
գիտ նա կան Ֆե լի պե Ա գո ւե րոն իր « Նոր «կրկ նա կի մար տահ րա-
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վեր ներ». զին ված ու ժե րի, ոս տի կա նու թյան և հե տա խու զու թյան 
մի ա ժա մա նա կյա ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյան ստեղ-
ծումն ու գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը» հոդ վա ծում։

 Վե րահս կո ղու թյան և ար դյու նա վետ գոր ծե լու այս նոր կրկ նա-
կի մար տահ րա վե րին հա ջո ղու թյամբ դի մա կայե լը պա հան ջում է 
քա ղա քա կա նու թյան և գի տու թյան բնա գա վառ նե րի մի ան գա մայն 
նոր տի պի մաս նա գետ ներ և ի րա կա նում՝ նոր գրա կա նու թյուն, 
ո րն ա րա գո րեն պետք է նե րառ վի ժո ղովր դա վա րաց ման հա մե-
մա տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի մեջ։ Ա գո ւե րոյի՝ հղում նե-
րով հա րուստ հոդ վա ծը նման նոր գրա կա նու թյան սկիզբն է։ 

Ա գո ւե րոյի փաս տարկ նե րը բազ մա պի սի են և ամ բող ջա կան։ 
Ա նհ րա ժեշտ է զգա լի ո րեն հե ռա նալ «ազ գային տա րած քային 
ան վտան գու թյան» գա ղա փա րա խո սու թյու նից ու այն ի րա կա-
նաց նե լուց և ան ցնել « մարդու ան վտան գու թյան» կերտ մա նը։8 
Մար դու ան վտան գու թյան հար ցի ա ռաջմ ղու մը պետք է լավ 
ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման ին տեգր ված մո տե ցում ու-
նե նա պե տու թյան, ի նչ պես նաև ոս տի կա նու թյան, հա տուկ ծա-
ռա յու թյուն նե րի և զին ված ու ժե րի ներ սում։ Այս նոր մո տե ցու մը 
սկ սում են կո չել «անվ տան գու թյան բնա գա վա ռի բա րե փո խում»։9 
Ա գո ւե րոն, ո րն Ա նվ տան գու թյան հա մա կար գի բա րե փո խում-
նե րի խթա նումն ա րա գաց նող հա մաշ խար հային ցան ցի մի ջազ-
գային խորհր դատ վա կան խորհր դի ան դամ է, վեր լու ծում է այդ 
նոր մո տեց ման ար ձա նագ րած հա ջո ղու թյուն նե րից մի քա նի սը։ 
Ժո ղովր դա վա րաց ման վե րա բե րյալ հիմ նա րար ու սում նա սի րու-
թյուն նե րը կենտ րո նա նում է ին բա րե փո խում նե րի հա ջոր դայ-
նու թյան վրա, մինչ դեռ մարդու ան վտան գու թյան հա մա կար գի 
բա րե փո խում նե րը ո րոշ սահ ման նե րում պետք է մի ա ժա մա նակ 
կա տար վեն։ Օ րի նակ, նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րից շա տե-
րում, ո րոնց ան մի ջա պես նա խոր դել են զին վո րա կան վար չա-
կար գե րը, ա ռաջ նային բա րե փո խում նե րը նվիր ված են ե ղել ռազ-
մա կան հար ցե րին և ան տե սել են ոս տի կա նու թյու նը։ Սա կայն 
այդ փոր ձը ցույց է տա լիս, որ նման հա ջոր դա կա նու թյունն ի նք-
նին նոր խն դիր ներ է ծնում։ « Թույլ կամ ա նար դյու նա վետ ոս տի-
կա նու թյու նը ճն շում կգոր ծադ րի պաշ տո նյա նե րի վրա, որ պես զի 
նրանք հա սա րա կա կան կարգ ու կա նոն հաս տա տե լու նպա տա-
կով օգ տա գոր ծեն բա նա կը կամ ռազ մա կա նաց նեն ոս տի կա նու-
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թյու նը։ Նա պն դում է, որ բա րե փո խում նե րի ա ռա ջըն թա ցից ապ-
րած հի աս թա փու թյուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառը ոչ այն քան 
ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի դի մադ րու թյունն է, որ քան 
«ան գոր ծու թյու նը, օ րի նա խախ տում նե րի վրա ա չք փա կե լը կամ 
ոչ ժո ղովր դա վա րա կան վար քի ե ռան դուն քա ջա լե րու մը կա ռա-
վա րու թյան քա ղա քա ցի ա կան դե րա կա տար նե րի կամ քա ղա քա-
կան հան րու թյան կող մից»։ 

Ա գո ւե րոյի վեր ջին միտ քը մեզ ստի պում է գի տակ ցել ան-
վտան գու թյան հա մա կար գի բա րե փոխ ման գոր ծում ժո ղովր դա-
վա րա կան կա ռա վար ման ա ռանց քային դե րը։ Շատ մաս նա գետ-
նե րի կար ծի քով՝ Եր րորդ ա լի քի բո լոր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր-
նե րի պաշտ պա նու թյան նա խա րար նե րից ա մե նատ պա վո րիչն ու 
ար դյու նա վե տը Նար ցիս Սեռ ռան էր Իս պա նի այից։ Որ պես քա-
ղա քա ցի ա կան ան ձ, գիտ նա կան, Բար սե լո նայի նախ կին քա ղա-
քա պետ՝ նա 1982-1990թթ. ե ղել է պաշտ պա նու թյան նա խա րար 
և բա րե փո խում ներ է ի րա կա նաց րել քա ղա քա ցի ա կան-ռազ մա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի գրե թե բո լոր բնա գա վառ նե րում։ Սեռ-
ռայի ժո ղովր դա վա րա կան, քա ղա քա ցի ա կան կա ռա վա րումն 
այն տի պի էր, ո րին ձգ տում է Ա գո ւե րոն։ Այս պի սով, կար ևոր 
ի րա դար ձու թյուն կա րե լի է հա մա րել այն, որ Սեռ ռան իր ան գլե-
րեն լեզ վով գրած ա ռա ջին հրա պա րա կումն է ներ կա յաց րել այս 
հա տո րում, ո րում նա խո սում է, թե ի նչ կար ևոր սկզ բունք նե րի է 
հետևել և ի նչ պես է ծրագ րա վո րել ու կա տա րել իր բա րե փո խում-
նե րը։ Սեռ ռան նաև հա մար վում է Եվ րո պա յում ա հա բեկ չու թյան 
դեմ նոր ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյան ջա տա գով և 
այդ հար ցե րով եր ևե լի մտա ծող։ Իմ և Ֆեր նան դո Էն րի կե Կար-
դո զոյի (Fernando Henrique Cardoso) հա մառ խնդ րան քով նա այդ 
մար տահ րա վեր նե րի հան դեպ Եվ րո պայի նոր քա ղա քա կա նու-
թյան ո րոշ մո տե ցում ներ է քն նար կել։ 

Աշ խա տե լով ժո ղովր դա վար գոր ծա դիր իշ խա նու թյան և 
օ րենսդիր նե րի հետ՝ Սեռ ռան սկ սում է թվար կել այն բոլոր 
անհրաժեշտ քայ լե րը, ո րոնք կհանգեցնեն այն հաս տատ հա մոզ-
մուն քին, որ զինված ուժերի բնագավառում բա րե փո խում ներն 
ավարտված են։ Ա ռա ջի նը զին վո րա կան նե րին քա ղա քա կան 
իշ խա նու թյան մեջ խոր ներգ րավ վա ծու թյու նից հե ռաց նելն է ր։ 
Ե րկ րորդ քայ լը նպա տակ ու ներ գրե թե ամ բող ջո վին վե րաց նե լու 
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նոր ժո ղովր դա վա րա ցող կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ զին ված 
ու ժե րի դե ֆակ տո խնա մա կա լու թյու նը, խնա մա կա լու թյուն, ո րի 
ար մատ ներն սկիզբ է ին առ նում այն հան գա ման քից, որ զին վո-
րա կան ներն ի րենք ի րենց շա րու նա կում է ին դի տել որ պես ազ գի 
պաշտ պան և ու նակ մի ա կող մա նի գոր ծե լու, ե րբ նրանց թվում 
էր, որ ի րադ րու թյունն այդ է պա հան ջում։ Եվ եր րորդ քայլն ը նտր-
ված կա ռա վա րու թյան գոր ծե րում զին վո րա կան նե րի « մի ջա-
մտու թյան» վե րա ցումն է ր՝ հաշ վի առ նե լով զին վո րա կա նու թյան 
ու նա կու թյու նը՝ սահ մա նա փա կե լու և նույ նիսկ տա պա լե լու ո րոշ 
կար ևոր բա րե փո խում ներ։

Դ րա նից հե տո Սեռ ռան թվար կում է հա վե լյալ քայ լե րը, ո րոնք 
պետք է կա տա րե ին ին քը և նոր ժո ղովր դա վա րու թյու նը մինչև նոր 
ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գի ամ րապն դու մը։ Հե տան ցու-
մային ա ռա ջին քայ լը պետք է լի ներ բյու ջե տային վե րահսկ ման, 
ա ռա քե լու թյուն նե րի հս տա կեց ման և ու ժային կա ռույց նե րում 
բա նա կի կազ մա կեր պա կան և քա ղա քա կան ի նք նա վա րու թյու նը 
վե րաց նե լը։ Նա հա վա տում է, որ դա կա րե լի է ա նել մի այն այն 
դեպ քում, ե թե քա ղա քա ցի ա կան ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վա-
րու թյու նը և հատ կա պես պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը 
ըն դու նակ լի նի մշա կե լու, հս տա կեց նե լու և վա րե լու վս տա հե-
լի ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյուն։ Ե րկ րորդ քայլն այն էր, որ 
զին վո րա կան ներն ըն դու նե ին ժո ղովր դա վար քա ղա քա ցի ա կան 
ու դա տա կան հա մա կար գե րի ա ռաջ նայ նու թյու նը։ Նրա եր րորդ 
քայլն այն էր, որ ամ բողջ բա նա կի վրա սահ ման վեր գա ղա փա-
րա խո սա կան և կր թա կան վե րահս կո ղու թյուն։ Սեռ ռան ա սում է, 
որ տաս նե րեք տա րի պա հանջ վեց 1975-1988թթ. այդ վեց նա խա- 
և հե տան ցու մային քայ լերն Իս պա նի ա յում կա տա րե լու հա մար։

Սեռ ռայի՝ այս վեց քայ լե րի քն նար կում նե րի ա մե նա մեծ ար-
ժեքն այն է, որ դրանց հս տակ թվար կու մը նոր ժո ղովր դա վա րա-
կան ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կի-
րա ռե լու քայ լե րի այդ ցան կը, ը ստ ո րի՝ հնա րա վոր կլի նի պար զել, 
թե որ քան են ա ռաջ գնա ցել կամ տե ղում կանգ նել ի րենց ե րկր նե-
րը բա նա կի վրա ա մուր ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյուն 
սահ մա նե լու գոր ծում։ Ը ստ ի ս՝ ո րոշ նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն-
ներ դեռ մի այն ա ռա ջին քայլն են ա րել, ու րիշ նե րը՝ ե րեք-չոր սը, և 
շատ քչերն են ա վար տին հասց րել բո լոր վեց քայ լե րը։
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Հոդ վա ծի վեր ջին մա սում Սեռ ռան վեր լու ծում է բա նա կի, ոս-
տի կա նու թյան և հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի այն բա րե փո խում-
նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է ա նել և՛ հին, և՛ նոր ժո ղովր դա վա-
րու թյուն նե րում՝ ի պա տաս խան վե րազ գային ա հա բեկ չու թյան 
ու նար կոթ րա ֆի կին գի։ Նա պն դում է, որ ա մե նավ տան գա վոր 
հա մադ րու մը, ո րոնց բախ վում են նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն-
նե րից շա տե րը, այս ե րեք ծա ռա յու թյուն նե րի մի ա խառ նումն է 
բա նա կի հս կո ղու թյան ներ քո։ Այդ պի սով, նա ժո ղովր դա վա րա-
կան վե րահս կո ղու թյան պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է հա մա-
րում այդ ծա ռա յու թյուն նե րի սկզբ նա կան ա պա կենտ րո նա ցու մը։ 
Ա պա նա, ան կաս կած, ի զար մանս ո րոշ ըն թեր ցող նե րի՝ պաշտ-
պա նում է ո րոշ վե րա կենտ րո նաց ված ազ գային ու մի ջազ գային 
կա րո ղու թյուն նե րի զգու շա վոր ստեղ ծու մը, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
ան վտան գու թյան տվյալ նե րի փոխտ րա մադ րու մը, նոր և հա մա-
պա տաս խա նեց ված վե րազ գային օ րենսդ րու թյու նը, ին չը հնա-
րա վո րու թյուն կտա ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րի միջև 
ի րա կա նաց նե լու ա րագ է քստ րա դի ցի ա, և կսատարի ոս տի կա-
նու թյա նը, ո րն իր ա ռաջ նա հերթ խն դի րը տես նում է քա ղա քա ցի-
նե րի ան վտան գու թյան պաշտ պա նու թյան մեջ։

Սեռ ռան հա մոզ ված է, որ տագ նա պա հա րույց է ի նք նա վար 
ու ժե րի վերս տեղ ծու մը, ե թե նույ նիսկ դրանք այժմ գտն վում են 
ժո ղովր դա վար գոր ծա դի րի ձեռ քե րում։ Այդ պի սով, նա քա ղա քա-
ցի նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և ժո ղովր դա վար գոր-
ծա դի րին վե րահս կե լու հա մար բա րե փո խում նե րի տար բե րակ-
ներ է ա ռա ջար կում, ի նչ պես օ րի նակ՝ ան կախ դա տա կան հա-
մա կար գի, հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րին վե րահս կող ի նք նա վար 
խորհր դի դե րի մե ծա ցու մը և նոր շունչ ստա ցած օ րենսդ րա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը։
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ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽԵԼ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ԿԻ ՍԱ  ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Աշ խար հի ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն-
նե րի (ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի) ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա-
վար ման հիմ նա րար մո դել նե րից են (յու րա քան չյու րը՝ բազ մա-
թիվ տար բե րակ նե րով) խորհր դա րա նա կա նու թյու նը (այն պես, 
ի նչ պես այն հիմ նադր վել էր Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում), 
կի սա նա խա գա հա կա նու թյու նը (ո րի օ րի նակն է Ֆրան սի ա կան 
հին գե րորդ հան րա պե տու թյու նը) և նա խա գա հա կա նու թյու նը (ո-
րն ա ռա ջին ան գամ հիմն վել է Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե-
րում)։10 Մադ րի դյան ա կում բում մեր քն նար կում նե րի ժա մա նակ 
մենք ե կանք փոխ հա մա ձայ նու թյան, որ ժո ղովր դա վա րու թյուն-
նե րից շա տե րը ներ կա յումս վտանգ ված են մա սամբ այն պատ-
ճա ռով, որ ժո ղովր դա վա րու թյան նոր ա լի քի սկզ բում նա խա-
գա հա կա նու թյան և կի սա նա խա գա հա կա նու թյան մո դել նե րում 
ե ղած մի տում նե րը հա մա պա տաս խան կեր պով վեր լուծ ված չեն 
ե ղել։ 

Ի հար կե, ժո ղովր դա վար գոր ծիչ նե րից ու ժո ղովր դա վա րու-
թյան տե սա բան նե րից շա տե րը, ով քեր մտա հոգ է ին նա խա գա հա-
կա նու թյան՝ որ պես հա մա կար գի ո րո շա կի կարծ րու թյամբ, քն-
նար կել են նա խա գա հա կա նու թյունն ամ բող ջո վին խորհր դա րա-
նա կա նու թյամբ փո խա րի նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Սա կայն 
նա խա գա հա կա նու թյամբ փո խա րին մամբ պայմանավորված և 
բա րե փոխ իչ ջան քե րը նվա զե ցին 1990-ա կան նե րի կե սե րից հե տո 
եր կու գլ խա վոր պատ ճառ նե րով։ 

Ա ռա ջին. մե կը մյու սից հե տո ժո ղովր դա վա րա կան պե տու-
թյուն նե րում ժո ղովր դա վար քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն ու ժո-
ղովր դա վա րա կան ը նտ րող նե րը չէ ին կա րո ղա նում հրա ժար վել 
ու ժեղ, ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա պար հով ը նտր ված նա խա-
գահ ու նե նա լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րը, ը ստ նրանց հա մոզ-
ման, կա րող է ա ռաջ մղել քա ղա քա ցի նե րի մեծ մա սի հա մար 
ցան կա լի բա րե փո խում նե րը։ Որ քան էլ նա խա գա հա կա նու թյան 
տե սա կան հա կա փաս տարկ նե րը ծան րակ շիռ լի նեն, նա խա գա-
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հա կա նու թյան դեմ քա ղա քա կան պայ քա րը կար ծես թե հաղ թե լու 
հնա րա վո րու թյուն չու նի։ 

Երկ րորդ. պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը կար ծես թե 
հար ցա կա նի տակ են դնում նա խա գա հա կա նու թյու նը մեր-
ժող քա ղա քա կա նա պես ա մե նաու ժեղ հիմ նա վո րում նե րից մե-
կը։ Քն նա դատ նե րը պն դում են, որ նա խա գա հա կա նու թյունն իր 
ներդ րումն է ու նե ցել հե ղաշր ջում նե րի և զին վո րա կան կա ռա-
վա րու թյուն նե րի ստեղծ ման մեջ։ Իս կա պես, 1960-ա կան նե րին 
և 1970-ա կան նե րին Լա տի նա կան Ա մե րի կայի քսան պե տու-
թյուն նե րից մի այն հինգն են խու սա փել զին վո րա կան վար չա-
կար գե րից։ Սա կայն 1990-ա կան նե րից մինչև օ րս զին վո րա կան 
վար չա կար գերն ան հե տա ցել են Ար ևե լյան Ա սի այի և Լա տի նա-
կան Ա մե րի կայի նոր ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րում։ 
Իս կա պես, 2009թ. Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում այլևս չկա ոչ մի 
զին վո րա կան վար չա կարգ։

 Սա կայն, ի նչ պես այս գր քում Ար տու րո Վա լեն սո ւե լան է 
(Arturo Valenzuela) պն դում, Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում նա խա-
գա հա կա նու թյան հետ կապ ված ո րոշ նոր և ան հանգս տաց նող 
մի տում նե րը հու շում են մեզ, որ ևս մեկ ան գամ ան հրա ժեշտ է 
մտա ծել, թե ի նչ պես պետք է բա րե փո խել նա խա գա հա կա նու-
թյան ի նս տի տու տը հատ կա պես դրանց լա տի նաա մե րի կյան 
տար բե րակ նե րում։ 

Այս պա հին Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում զին վո րա կան վար-
չա կար գեր կա րող են չլի նել, սա կայն, ի նչ պես Վա լեն սո ւե լան է 
փաս տում, 1983թ. սկ սած՝ տասն վեց նա խա գահ ներ են ստիպ ված 
ե ղել թող նել պաշ տո նը մինչև նրանց սահ մա նադ րա կան ժամ-
կե տի ա վար տը, տասնյո թե րորդ նա խա գա հը խախ տել է սահ-
մա նադ րա կան կար գը՝ ցրե լով խորհր դա րա նը, և շատ ու րիշ ներ 
օ րենք նե րը կա րո ղա ցել են ան ցկաց նել մի այն ի րենց հրա մա նա-
գրե րով։ Այ սօր աշ խար հի ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րի 
շար քում ա նե լա նե լի դրու թյան մեջ գտն վող լա տի նաա մե րիկյան 
նա խա գա հա կան պե տու թյուն նե րում կա րե լի է հան դի պել նա-
խա գահ նե րի ա մե նա ցածր վար կա նիշ նե րից շա տե րին, ա մե նա-
թույլ օ րենսդ րա կան հիմ քե րի մեծ մա սին և բա րե փո խում ներ 
կա տա րե լու հա մար ոչ ժո ղովր դա վա րա կան այ լընտ րանք նե րը 
պաշտ պա նող հան րային կար ծի քի ա մե նա բարձր մա կար դա կին։ 
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Այս պի սով, Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում ժո ղովր դա վա րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան և ժո ղովր դա վա րա կան լե գի տի մու թյան 
նոր ճգ նա ժամ կա, և Վա լեն սո ւե լան հզոր ա պա ցույց նե րի շարք 
է ներ կա յաց նում ցույց տա լու հա մար, որ այդ ճգ նա ժա մը մե ծա-
պես կապ ված է նա խա գա հա կա նու թյան հետ։ Ի նչ ևէ, այդ պի սի 
վտանգ ված նա խա գա հա կան ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն-
ներն ու ժե ղաց նե լու այ լընտ րանք նե րը սկ սել են սկիզբ առ նել 
տա րի ներ շա րու նակ վող բա նա վե ճե րից, ո րոնք վա րել է Վա-
լեն սո ւե լան ի րա վուն քի ար գեն տի նա ցի մեծ տե սա բան Կառ լոս 
Նինյոյի (Carlos Nino), ժո ղովր դա վա րու թյան տե սու թյան ռահ վի-
րա Խո ւան Լին ցի (Juan Linz) և Բո լի վի այի քն նա դատ վող և այժմ 
ան տես ված նա խա գահ Գոն սա լո Սան չես դե Լո սա դայի (Gonzalo 
Sanchez de Lozada) հետ։ Ես այդ այ լընտ րանք ներն ան վա նում 
եմ « խորհր դա րա նա կա նաց ված նա խա գա հա կա նու թյուն»։ Աչ-
քի ա ռաջ ու նե նա լով նա խա գա հա կա նու թյան բազ մա թիվ ճգ նա-
ժա մեր՝ Մադ րի դյան ա կում բը՝ որ պես խումբ, և ե ս՝ որ պես խմ-
բա գիր, մեր հա մա ժո ղո վում հա մո զե ցինք Վա լեն սո ւե լային այդ 
այ լընտ րանք նե րը քն նար կե լու և դրան ցից մի քա նիսն ի վեր ջո 
տպա գիր տես քով ա ռա ջին ան գամ այս հա տո րի մի ջո ցով հա սա-
նե լի դարձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյան հար ցում։ 

Ես 1980-ա կան նե րին և 1990-ա կան նե րի սկզ բին Բրա զի-
լիա  յում, Չի լի ում և Ար գեն տի նա յում նա խա գա հա կա նու թյու նը 
խորհր դա րա նա կա նու թյան ո րոշ տե սա կով փո խա րի նե լու ցան-
կա լի ու թյանն ու դրա ի րա կա նաց մա նը նվիր ված բազ մա թիվ քն-
նար կում նե րի եմ մաս նակ ցել։ Մի այն մի քա նի բա ցա ռու թյուն-
նե րով քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րի և հան րու թյան հա մար 
խորհր դա րա նա կա նու թյան ա մե նա ցան կա լի ձևն ի րա կա նում 
ֆրան սի ա կան տե սա կի կի սա նա խա գա հա կա նու թյունն է, քա նի 
որ այն հան գեց նում է կրկ նա կի գոր ծա դիր իշ խա նու թյան, ո րը 
խորհր դա րա նին են թա կա վար չա պետ ու նի, բայց նաև կա ո ւղ-
ղա կի ո րեն ը նտր ված նա խա գահ։11 Հե տա դարձ հա յացք նե տե լով՝ 
զար մա նում ես, թե որ քան քիչ ու շադ րու թյուն ե նք մենք ի րա կա-
նում դարձ րել կի սա նա խա գա հա կա նու թյան հետ կապ ված հնա-
րա վոր խն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյա նը։ 

Կի սա նա խա գա հա կա նու թյա նը նվիր ված գլ խա վոր գր քի հե-
ղի նակ Սին դի Սքե չը (Cindy Skach) և Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա-
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նու թյունն ու սում նա սի րող ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րից մե կը՝ 
Թի մո թի Ջ. Քոլ թո նը (Timothy J. Colton), մի ա վոր վել ե ն մեզ այս 
հա տո րում կի սա նա խա գա հա կա նու թյան տե սու թյան և պրակ-
տի կայի քն նա դա տա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ կա յաց նե լու 
հա մար, ո րի պա կա սը մենք ու նե ինք Եր րորդ ա լի քի սկզբ նե րին։12 
Նրանք դա ա նում ե ն՝ հետ կո մու նիս տա կան, մաս նա վո րա պես 
Ռու սաս տա նի փոր ձը հա մե մա տե լով Ֆրան սի այի հին գե րորդ 
հան րա պե տու թյան և Պոր տու գա լի այի անտես ված, սա կայն 
գնա լով ա վե լի գրա վիչ դար ձող մո դե լի հետ։ Դի տարկ ման հա-
մար նրանք նոր հա րուստ էմ պի րիկ ա պա ցույց ներ ու նեն, քա նի 
որ հետ կո մու նիս տա կան Եվ րո պա յում կի սա նա խա գա հա կա նու-
թյու նը դար ձել է կա ռա վար ման որ դեգր ված մո դալ ձև։13 Նրանք 
օգ տա գոր ծում են ա պա ցույց նե րի այս հա մադ րու թյու նը՝ ցույց 
տա լու, որ շատ ա վե լի տար բե րակ ներ կան, և այդ տար բե րակ նե-
րից մի քա նի սում հնա րա վոր վտանգ ներ կան, ո րոնք դեռ նախ-
կի նում է ին ախ տո րոշ վել։ 

Ինչ պես նշում են նրանք, կի սա նա խա գա հա կա նու թյան վեր-
լու ծու թյուն նե րի մեծ մա սում քն նարկ վում են ը նտ րու թյուն նե րի 
ճա նա պար հով ձևա վոր ված այդ մո դե լին բնո րոշ «եր կա կի գոր-
ծա դի րի» եր կու տե սակ նե րը։ Ա ռա ջին տար բե րակ. նա խա գա հը 
եր կու պա լատ նե րում էլ մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող կու սակ-
ցու թյան կամ կոա լի ցի այի ա ռաջ նորդն է։ Ե րկ րորդ տար բե րակ. 
նա խա գա հը խորհր դա րա նում մե ծա մաս նու թյուն չու նի, սա կայն 
այն ու նի վար չա պե տը։14 

Պատ ճառ նե րից մե կը, ը ստ ո րի՝ մար դիկ պն դում են, որ կի-
սա նա խա գա հա կա նու թյու նը լա վա գույնն է եր կու աշ խարհ նե րի 
հա մար էլ, այն է, որ նրանք իմ ան վա նած ա ռա ջին տար բե րա կում 
տես նում են օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյամբ մա քուր նա խա գա հա-
կա նու թյուն և կար ծում են, որ դա այդ պես է, քա նի որ այն զերծ 
է բա ժան ված կա ռա վար ման թե րու թյուն նե րից։ Նրանք ե րկ րորդ 
տար բե րա կը հա մա րում են շատ մոտ խորհր դա րա նա կա նին, 
քա նի որ կա վար չա պետ, ո րը կա ռա վա րում է՝ օ րենսդ րա կան 
մե ծա մաս նու թյուն ու նե նա լով, և կա ռա վա րու թյան ա ռաջ նորդն 
է։ Այս պես, ո րոշ հե ղի նակ նե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ Ա րենդ Լիյփ-
հար տի (Arend Lijphart) հա մար կի սա նա խա գա հա կա նու թյան 
մեջ վտան գի տեղ չկա (ո րը հա մա րյա թե գո յու թյուն չու նի բա-
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ժան ված կա ռա վար ման ձևում), քա նի որ ի րա կա նում այն մի այն 
հեր թա գա յու թյուն է նե րա ռում (ան ցում մի տար բե րա կից մյու-
սին) ա մե նա պա կաս խնդ րա հա րույց նա խա գա հա կա նու թյան և 
խորհր դա րա նա կա նու թյան եր կու ձևե րի միջև։ 

Ինչ ևէ, կի սա նա խա գա հա կա նու թյան մեջ իս կա պես խնդ րա-
հա րույց տե ղեր կան։ Ե րկ րորդ տար բե րա կը եր բեք ի րա կա նում 
մոտ չէ մա քուր խորհր դա րա նա կա նու թյա նը։ Պե տու թյան գլու-
խը ո րո շա կի ժամ կե տով ո ւղ ղա կի ը նտր ված նա խա գահն է, ո ւմ 
հա ճախ սահ մա նադ րո րեն վե րագր ված է ար տա քին և ներ քին 
ան վտան գու թյան, հե տա խու զու թյան, ար տա քին հա րա բե րու-
թյուն նե րի, ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ հայ տա րա րե լու և հրա-
մա նագ րեր ար ձա կե լու իշ խա նա կան ա ռանձ նաշ նորհ նե րը և 
խորհր դա րանն ար ձա կե լու ու նոր ը նտ րու թյուն ներ նշա նա կե լու 
ի րա վուն քը։ Սա մա քուր խորհր դա րա նա կան չէ, այլ լե գի տի մու-
թյան ը նտ րա կան եր կու տար բեր աղ բյուր ներ ու նե ցող «կրկ նա կի 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն»։ Կի սա նա խա գա հա կա նու թյան պայ-
ման նե րում ո ւղ ղա կի ը նտր ված նա խա գա հի այդ պի սի իշ խա-
նու թյուն ու նե ցող գրա սե նյակն այդ պի սով պե տու թյան ներ սում 
ա վե լի ա մուր հիմ քեր ու նի վար չա պե տի հետ մր ցակ ցե լու հա-
մար, քան որ ևէ այլ գրա սե նյակ մա քուր խորհր դա րա նա կա նու-
թյան պայ ման նե րում։

 Սա կայն ես չեմ քն նար կել կի սա նա խա գա հա կա նու թյան ա մե-
նախնդ րա հա րույց մա սը։ Ի րա կա նում ա ռա ջին և ե րկ րորդ տե-
սա կետ նե րը լի ո վին չեն փա կում այդ մո դե լի՝ ը նտ րու թյուն նե րի 
մի ջո ցով ստեղծ վող բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Տրա մա բա նո-
րեն կա րող է լի նել նաև եր րորդ տար բե րա կը, հա մա ձայն ո րի՝ ո ՛չ 
նա խա գա հը, ո ՛չ էլ վար չա պե տը մե ծա մաս նու թյուն չու նեն։15 

Եր րորդ տար բե րա կի հնա րա վոր խն դիր նե րը ժո ղովր դա-
վա րաց ման ու սում նա սի րու թյուն նե րին նվիր ված հիմ նա րար 
գրա կա նու թյան մեջ ան տես վել են, քա նի որ այն բա վա կա նա-
չափ հնա րա վոր չի հա մար վել։ Հիմ նա կան մո դե լը, ո րն ի րենց 
մտ քում են պա հում ժո ղովր դա վա րաց ման ակ տի վիստ ներն ու 
տե սա բան նե րը, Ֆրան սի այի հին գե րորդ հան րա պե տու թյունն է, 
ո րն իր ա ռա ջին քսան վեց տա րի նե րի ըն թաց քում միշտ հա մա-
պա տաս խա նել է ա ռա ջին տար բե րա կին և եր բեք չի ե ղել եր րորդ 
դիր քում։16 Ի նչ ևէ, ի նչ պես պն դում են Քոլ թո նը և Սքե չը, նոր կի-
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սա նա խա գա հա կան ե րկր նե րից շա տե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ Ռու-
սաս տա նը, գրե թե միշտ գտն վել է եր րորդ դիր քում։

Ն րանք պն դում են, որ եր րորդ տե սա կետն ա մե նից ա վե լի է 
լի վտանգ նե րով ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար, քա նի որ եր կու 
գոր ծա դիր ներն էլ, հատ կա պես, ե րբ նրան ցից ոչ մեկն էլ օ րենս-
դիր մե ծա մաս նու թյուն չու նի, ը ստ սահ մա նադ րու թյան՝ ո րոշ 
գոր ծա դիր ա ռանձ նաշ նորհ ներ ու նեն։ Նրանք պն դում են, որ եր-
րորդ տար բե րա կում ի րա վի ճա կը հա ճախ կար գա վոր վում է, ե րբ 
նա խա գահ ներն օգ տա գոր ծում են սահ մա նադ րու թյամբ ի րենց 
վե րագր ված ար տա կարգ իշ խա նու թյու նը և՛ հե տա խու զու թյան, 
ոս տի կա նու թյան, և՛ ռազ մա կան ռե սուրս նե րը ոչ ժո ղովր դա վա-
րա կան մի ջոց նե րով ու ժե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը փո խե լու 
հա մար։

 Քոլ թոնն ու Սքե չը Ռու սաս տա նի օ րի նա կի վրա ման րա մասն 
ցույց են տա լիս, թե ի նչ պես եր րորդ տար բե րա կը ներդ րում ու-
նե ցավ այն բա նում, երբ նա խա գահ Ել ցի նը հա ճախ կա ռա վա-
րում էր ժո ղովր դա վա րու թյան սահ մա նաեզ րին, ի սկ եր բեմն է լ՝ 
« ժո ղովր դա վա րու թյան ա րկ ղից» ժա մա նակ առ ժա մա նակ դուրս 
գա լով, ի նչ պես դա ե ղավ 1993թ., ե րբ նա ցրեց խորհր դա րա նը, 
ստեղ ծեց նոր սահ մա նադ րու թյուն և ա պա այդ նոր սահ մա նադ-
րու թյու նը վա վե րաց րեց հան րաք վե ի մի ջո ցով։

 Քոլ թո նի և Սքե չի վեր լու ծու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել 
հետ ևյա լը. մենք պետք է ծա նոթ լի նենք ոչ մի այն ֆրան սի ա կան 
տի պի Հին գե րորդ հան րա պե տու թյան կի սա նա խա գա հա կա նու-
թյա նը (ո րը, իմ կար ծի քով, գործ նա կա նում մի ակն է), բայց նաև՝ 
եր կու շատ ա վե լի աչ քի ը նկ նող տար բե րակ նե րին՝ ել ցի նյան « գեր-
նա խա գա հա կան կի սա նա խա գա հա կա նու թյա նը» և ի հայտ ե կող 
տար բե րա կին, ո րը ես ան վա նում եմ « խորհր դա րա նա կա նաց-
ված կի սա նա խա գա հա կա նու թյուն»։ Այս վեր ջին տար բե րա կում 
քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծա դիր կու սակ ցու թյան սահ մա նադ-
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը գործ նա կա նում ու սում նա սիր-
ված չեն։ Դա ա ռա ջին ան գամ ի հայտ ե կավ Պոր տու գա լի ա յում և 
տար բեր տար բե րակ նե րով հի մա գե րակշ ռում է Լե հաս տա նում, 
Սլո վե նի ա յում, Լիտ վա յում և Խոր վա թի ա յում։ 

« Խորհր դա րա նա կա նաց ված կի սա նա խա գա հա կա նու թյուն» 
ար տա հայ տու թյամբ ես ցան կա նում եմ ու շադ րու թյուն հրա վի-
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րել քա ղա քա կան գի տակց ված ո րո շում նե րի և գոր ծո ղու թյուն-
նե րի վրա, ո րոնք կի սա նա խա գա հա կա նու թյու նից ե կող հնա-
րա վոր խն դիր նե րը մեղ մե լու նպա տա կով կան խամ տած ված 
կեր պով կա րող են ըն դու նել ա ռաջ նորդ նե րը, սահ մա նադ րու-
թյուն ստեղ ծող ներն ու ը նտ րող նե րը։ Ա ռա ջար կը են թադ րում է 
ո ւղ ղա կի ը նտր ված նա խա գահ, սա կայն ի նչ պես Պոր տու գա լի-
ա յում, Լիտ վա յում, Սլո վե նի ա յում և վեր ջերս նաև Խոր վա թի ա-
յում է, նպա տա կաուղղ ված ջան քեր են գոր ծադր վում՝ խու սա փե-
լու « գեր նա խա գա հա կա նու թյու նից»՝ նվա զեց նե լով նա խա գա հի 
լիա զո րու թյուն նե րը և ա վե լաց նե լով խորհր դա րա նի և եր բեմն է լ՝ 
դա տա րան նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը։17 Այս փո փո խու թյուն նե րի 
նշա նա կու թյունն ը նտր ված քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և վար-
չա պե տե րի հա մար ժո ղովր դա վա րա կան կու սակ ցու թյուն ներ և 
կոա լի ցի ա ներ ստեղ ծե լու գրավ չու թյու նը մե ծաց նելն է։ Դա այդ-
պես է, քա նի որ կի սա նա խա գա հա կա նու թյան այդ տար բե րա-
կում հա վակ նու թյուն ներ ու նե ցող քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րը 
չեն կա րող ղե կա վա րել կա ռա վա րու թյուն նե րը, ե թե խորհր դա-
րա նի մե ծա մաս նու թյու նը դեմ է նրանց։ 

Ըստ ի ս՝ կի սա նա խա գա հա կա նու թյան այս տա րա տե սակն 
ա մե նան վազ վտան գը կներ կա յաց նի ժո ղովր դա վա րու թյան հա-
մար, քա նի որ այս դեպ քում ա մե նից քիչ հա վա նա կան կլի նի 
եր րորդ տար բե րա կի ի հայտ գա լը։ Բա ցի այդ, ե թե նույ նիսկ դա 
չվե րաց նի ե րկ րորդ տար բե րա կին բնո րոշ եր կու գոր ծա դիր նե րի 
միջև հնա րա վոր լար վա ծու թյու նը, այն դա ա վե լի պա կաս վտան-
գա վոր կդարձ նի. Սլո վե նի ա յում և Լիտ վա յում նա խա գահ ներն 
ա վե լի քիչ լի ա զո րու թյուն ներ ու նեն, քան Ֆրան սի ա յում, ի սկ 
Պոր տու գա լի ան ու Լե հաս տանն այժմ դի տարկ վում են որ պես 
հա մե մա տա բար թույլ նա խա գա հա կան պե տու թյուն ներ։18

 Խիստ ու շագ րավ է ո ւթ հետ հա մայ նա վա րա կան ե րկր նե րի 
դի տար կու մը, ո րոնք 2004թ. Եվ րա մի ու թյան ան դամ դար ձան և 
այդ ի սկ պատ ճա ռով ստիպ ված ե ղան հաղ թա հա րել ժո ղովր դա-
վա րու թյան կա յաց ման կար ևոր շե մը։ Նոր ան դամ նե րից հին գը՝ 
Հուն գա րի ան, Չե խի այի Հան րա պե տու թյու նը, Էս տո նի ան, Լատ-
վի ան ու Սլո վա կի ան, մա քուր խորհր դա րա նա կան պե տու թյուն-
ներ ե ն։ Նրան ցից ոչ մե կը Ֆրան սի ա կան հին գե րորդ հան րա պե-
տու թյան ձևի կի սա նա խա գա հա կան (պե տու թյուն) չէ։ Ոչ մե կը 
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« գեր նա խա գա հա կան կի սա նա խա գա հա կան չէ»։ Եվ րո պա կան 
Մի ու թյան մնա ցած ե րեք նոր ան դամ նե րը՝ Լե հաս տա նը, Սլո վե-
նի ան ու Լիտ վան, մոտ են « խորհր դա րա նա կա նաց ված կի սա նա-
խա գա հա կա նու թյա նը»։ 

Այս նոր տար բե րա կի բա ցա հայտ ման նշա նա կու թյու նը մի-
այն այն չէ, որ ու շադ րու թյուն է հրա վի րում այդ նոր քա ղա քա կան 
հա մա ձայ նու թյան վրա՝ որ պես այդ պի սի նի, այլ նաև այն, որ դա 
մեզ զգոն է դարձ նում ան սպա սե լի, բայց և ժո ղովր դա վա րա կան 
տե սա կե տից օգ տա կար քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի հար ցում։ 
Այն են թադ րում է, որ գո յու թյուն ու նեն գոր ծո ղու թյան տե սակ-
ներ, ո րոնք պետք է կա տար վեն քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րի 
և ը նտ րող նե րի կող մից, որ պես զի նվա զեց վեն կի սա նա խա գա-
հա կան կա ռա վար ման պայ ման նե րում ժո ղովր դա վա րու թյա նը 
սպառ նա ցող վտանգ նե րը։

 Գիրքն ա վարտ վում է վեր ջա բա նով, ո րը գրել է ժո ղովր դա-
վա րաց ման տե սա բան նե րի ա ռա ջին սերն դի ա ռա վել ազ դե ցիկ 
մտա վո րա կան ա ռաջ նորդ նե րից մե կը՝ Ֆեր նան դո Էն րի կե Կար-
դո զոն, ո րը նաև դար ձավ ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում-
նե րի ե րկ րորդ սերն դի բեղմ նա վոր ա ռա ջա մար տիկ նե րից մե կը 
1995-ից մինչև 2003-ը Բրա զի լի այի նա խա գա հա կան եր կու ժամ-
կետ նե րի ըն թաց քում։





ՄԱՍ  I

Հնարավոր մշակութային 
հակամարտությունների 
ժողովրդավարական 

կարգավորումը





ԳԼՈՒԽ  Ա  ՌԱ  ՋԻՆ

 Քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նը, իս լա մը և 

էթ նո հա մայն քային 
հա կա մար տու թյուն նե րը

Ա ՇՈՒ ՏՈՇ ՎԱՐՇ ՆԻ

Այս հա տո րի ո րոշ այլ հոդ ված նե րում դի տարկ վում են ազ գային 
մա կար դա կի քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
«ան հա մա չափ ֆե դե րա լիզ մը»։ Հեն վե լով Հնդ կաս տա նում, Ին-
դո նե զի ա յում, Մա լայ զի այի ում և Շրի Լան կա յում կա տա րած իմ 
հե տա զո տու թյուն նե րի վրա՝ կկենտ րո նա նամ քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան վրա, ո րը սահ ման վում է որ պես մեր հա վա քա-
կան կյան քի ոչ պե տա կան ո լորտ, որ տեղ կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը գո յու թյուն ու նեն և գոր ծում են պե տու թյու նից հա մե մա տա-
բար ան կախ։1 Ես սա ա նում եմ, որ պես զի ան դրա դառ նամ այն 
հար ցին, թե ին չու էթ նո հա մայն քային հա կա մար տու թյուն ներն 
աշ խար հում ի նք նա հա տուկ են, և որ պես զի հարց նեմ, թե քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան որ տե սա կի մի ա վո րում նե րը կա-
րող են կան խել նման տի պի հա կա մար տու թյուն նե րի բռն կու մը։ 
Ի նչ պես քաջ հայտ նի է, նման հա կա մար տու թյուն նե րը բա ցա սա-
կան ազ դե ցու թյուն ու նեն ժո ղովր դա վա րու թյան ո րա կի և եր բեմն 
գո յու թյան վրա։ Այս նոր հե տա զո տու թյան մեջ ներ կա յաց վում է 
էթ նո հա մայն քային բռ նու թյան մի նո րա գույն ախ տո րո շում։ 
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Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ես հա կիրճ կմեկ նա բա նեմ իս լա-
մի և հա կա մար տու թյան միջև առ կա հա րա բե րու թյուն նե րը։ Ներ-
կա ին տե լեկ տո ւալ և քա ղա քա կան մթ նո լոր տում մեծ ու շադրու-
թյուն է դարձ վում քա ղա քա կա նու թյան մեջ իս լա մի դե րին։ Մու-
սուլ ման նե րը մե ծա մաս նու թյուն են կազ մում վե րը նշ ված ե րկր-
նե րում՝ Ին դո նե զի ա յում և Մա լայ զի ա յում, ի սկ Հնդ կաս տա նում և 
Շրի Լան կա յում՝ փոք րա մաս նու թյուն։ Հնդ կաս տա նը ժո ղովր դա-
վա րա կան զար գա ցող ե րկր նե րի թվում ա մե նահ նե րից և ա մե նա-
կա յուն նե րից է։ Ին դո նե զի ան ժո ղովր դա վա րա կան ձևով սկ սել 
է ապ րել 1998թ-ի ց։ Մա լայ զի ան սո վո րա բար դիտ վում է որ պես 
կի սա ժո ղովր դա վա րա կան, ի սկ Շրի Լան կան մոտ ե րեք տաս-
նա մյակ ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր էր, մինչև որ ան վե րահս-
կե լի մե ծա մաս նա կա նու թյու նը խարխ լեց նրա փխ րուն ժո ղովր-
դա վա րու թյունն ու հան գեց րեց քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի։ 
Ներ կա յումս Շրի Լան կան լա վա գույն դեպ քում կա րող է դիտ վել 
որ պես կի սա ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր. այն տեղ մե ծա մաս նու-
թյուն կազ մող հա մայն քի ձայ նե րի հա մար կա տա ղի պայ քար է 
մղ վում եր կու հիմ նա կան քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի 
միջև, բայց փոք րա մաս նու թյուն կազ մող գե րա կա հա մայն քի՝ 
թա միլ նե րի մաս նակ ցու թյունն ը նտ րու թյուն նե րին նվա զա գույն 
է (սա կայն նույ նը չի կա րե լի ա սել այլ փոք րա մաս նու թյուն կազ-
մող հա մայնք նե րի, հատ կա պես՝ մու րե րի մա սին)։ Այդ ե րկր նե-
րի փոր ձի վրա հիմն վե լով՝ կա րե լի է մի քա նի մտ քեր զար գաց նել 
էթ նո հա մայն քային հա կա մար տու թյուն նե րում իս լա մի խա ղա-
ցած դե րի մա սին, հատ կա պես՝ ժո ղովր դա վա րու թյան և կի սա ժո-
ղովր դա վա րու թյան պայ ման նե րում։ 

Այս հոդ վա ծի վեր ջում ես եր կու տե սա կի եզ րա կա ցու թյուն-
ներ կներ կա յաց նեմ. մեկն այն մա սին, թե ի նչ պես քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյու նը կա րող է մեղ մել էթ նիկ բռ նու թյու նը, 
և մեկ ու րի շը՝ թե ի թիվս այ լոց իս լա մի և բռ նու թյան միջև ե ղած 
(մեր ժա մա նակ նե րում աք սի ո մա տիկ հա մար վող) կապն ի նչ պես 
է միջ նոր դա վոր վում հա մայն քային հա րա բե րու թյուն նե րով, որ-
տեղ մու սուլ մա նա կան հա մայնք նե րը մի ա խառն ված են ու րիշ-
նե րի հետ։
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Հ նա րա վոր խառ նաշ փո թից խու սա փե լու նպա տա կով նախ և 
ա ռաջ պետք է հս տակ սահ ման վեն եր կու տեր մին ներ՝ « քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն» և «էթ նո հա մայն քային հա կա-
մար տու թյուն»։ Տար բեր գիտ նա կան ներ տար բեր կերպ են հաս-
կա նում դրանք։ Ի նչ պես եմ ես մեկ նա բա նում դրանք։ 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն ա սե լով՝ ես հաս կա նում 
եմ մեր հան րային կյան քի այն տի րույ թը, ո րը գտն վում է մի կող-
մից՝ պե տա կան ի նս տի տուտ նե րի, մյուս կող մից՝ ըն տա նիք նե րի 
միջև, ո րը մարդ կանց թույլ է տա լիս կա մո վին մի ա վոր վել այ լոց 
հետ՝ հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան ո ղջ բազ մա զա նու թյամբ 
զբաղ վե լու հա մար, և ո րը հա մե մա տա բար ան կախ է պե տու թյու-
նից։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը կո լեկ տիվ կյան քի ոչ 
թե ոչ քա ղա քա կան, այլ ոչ պե տա կան տա րածքն է։ Ա վե լին, իր 
ոչ պե տա կան գոր ծա ռույթ նե րում այն կա րող է նե րա ռել և՛ սո ցի-
ա լա կան, և՛ քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյու նը։ Ֆուտ բո լային լի գա-
նե րը, թղ թա խա ղի ըն կե րակ ցու թյուն նե րը, ֆի լա տե լիս տա կան, 
ե րաժշ տա կան և կի նոա կումբ նե րը կա րող են հան րային լի նել և ոչ 
քա ղա քա կան. սա կայն ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն ներն ու կու-
սակ ցու թյուն նե րը բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գե րում (ոչ թե 
մի ա կու սակ ցա կան հա մա կար գում) նախ և ա ռաջ քա ղա քա կան են 
և ոչ թե հան րային, չնա յած ի րենց քա ղա քա կան դե րը կա տա րե լիս 
նրանք կա րող են նաև սո ցի ա լա կան ծրագ րա հեն քեր (պլատֆորմ) 
ստեղ ծել մի մյանց մեր ձե նա լու հա մար։2 Այդ կազ մա կեր պու թյուն-
նե րից եր կուսն էլ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մաս են 
կազ մում՝ չնա յած նրանք ան կախ են պե տու թյու նից։ 

Արդյո՞ք «էթ նո հա մայն քային հա կա մար տու թյուն նե րը» և «էթ-
նո հա մայն քային բռ նու թյուն նե րը» նույն բանն են, թե՞ մենք պետք 
է տար բե րա կենք դրանք։ Ը նդ հա նուր առ մամբ գո յու թյուն ու նե-
ցող գրա կա նու թյան մեծ մա սում էթ նո հա մայն քային բռ նու թյու-
նը չի տար բե րակ վում էթ նո հա մայն քային հա կա մար տու թյու նից։ 
Ցան կա ցած էթ նիկ և կրո նա կան բազ մա զա նու թյուն ներ ու նե ցող 
հա սա րա կու թյուն նե րում, որ տեղ կա խոս քի ա զա տու թյուն, ո րոշ 
էթ նո հա մայն քային հա կա մար տու թյուն ներ ի նչ-որ չա փով ան-
խու սա փե լի ե ն։ 
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Ա ռանց քային հարցն այն է, թե էթ նո հա մայն քային հա կա մար-
տու թյու նը (այ սու հետև՝ էթ նիկ կամ հա մայն քային) բռ նա ցո՞ղ, թե՞ 
չբռ նա ցող է, և ա րդյո՞ք այն գոր ծում է հա սա րա կար գի ի նս տի տու-
ցի ո նա լաց ված խո ղո վակ նե րում։ Ե թե էթ նիկ դժ գո հու թյուն ներն 
ար տա հայտ վում են քա ղա քա կան ճա նաչ ված ի նս տի տուտ նե րի՝ 
խորհր դա րան նե րի, հա մա ժո ղով նե րի, բյու րոկ րա տա կան կա-
ռույց նե րի ներ սում, և դրանց կար գա վո րումն այն տեղ են փնտ-
րում, կամ ե թե դրանք որ պես այ լընտ րանք ըն դու նում են փո ղո-
ցային խա ղաղ ցույ ցե րի տեսք, և քա ղա քա ցի ա կան ան հնա զան-
դու թյու նը նման քա ղա քա կա նու թյան գա գաթ նա կետն է, վս տա-
հա բար կա րե լի է ա սել, որ դա հա կա մար տու թյուն է, բայց ո չ՝ բռ-
նու թյուն։ Նման ի նս տի տու ցի ո նա լաց ված հա կա մար տու թյու նը, 
ո րը բազ մա թիվ ու ղի նե րով կա րող է ի նչ-որ չա փով ա ռող ջա րար 
լի նել քա ղա քա կա նու թյան հա մար, չպետք է հա վա սա րեց վի այն 
ի րա վի ճա կին, որ տեղ բո ղո քը բռ նու թյան է վե րած վում, զանգ վա-
ծային խռո վու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում, ո րոշ էթ նիկ խմ բե րի 
հան դեպ պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի թողտ վու թյամբ սկս վում 
են « պոգ րոմ ներ» և որ պես ծայ րա հեղ դրս ևո րում՝ քա ղա քա ցի ա-
կան պա տե րազմ ներ են սան ձա զերծ վում։ 

Էթ նո հա մայն քային խա ղա ղու թյու նը բո լոր գործ նա կան նկա-
տա ռում նե րով պետք է դի տարկ վի որ պես էթ նիկ հա կա մար տու-
թյան ի նս տի տու ցի ո նա լաց ված « խո ղո վա կա վո րում» և կար գա-
վո րում։ Այն պետք է դի տարկ վի որ պես բռ նու թյան բա ցա կա յու-
թյուն, և ոչ թե՝ հա կա մար տու թյան բա ցա կա յու թյուն։ Մենք հա-
վա նա բար կա րող է ինք ապ րել ա վե լի խա ղաղ աշ խար հում, ե թե 
կա րո ղա նայինք մեր մի ջից վե րաց նել էթ նիկ և ազ գային հա կա-
մար տու թյուն նե րը, սա կայն հե տէթ նիկ և հե տազ գային դա րաշր-
ջա նը դեռ հա սա նե լի չի թվում ա ռն վազն ա ռա ջի կա և միջ նա ժամ-
կետ հե ռան կա րում։

 ՀԱ ՆԵ ԼՈՒԿ

 Վաղ թե ո ւշ էթ նիկ հա կա մար տու թյուն ներն ու սում նա սի րող 
գիտ նա կան նե րի ա ռջև հա նե լու կային էմ պի րիկ օ րի նա չա փու-
թյան ե նք հան դի պում։ Չնա յած էթ նիկ բազ մա զա նու թյա նը` ո րոշ 
վայ րեր, պե տու թյուն ներ, շր ջան ներ, քա ղաք ներ, գյու ղեր, խա-
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ղաղ են մնում, մինչ դեռ նման բազ մա զա նու թյուն ու նե ցող այլ 
վայ րե րում հա ճախ բռ նու թյուն ներ են բռն կում։ Նմա նա պես ո րոշ 
բազ մաէթ նիկ հա սա րա կու թյուն ներ խա ղա ղու թյան եր կա րատև 
ժա մա նա կաշր ջա նից հե տո հան կարծ պայ թում ե ն։ Մինչև վեր-
ջերս ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ առ կա տար բե րու թյուն-
նե՛ րը չեն ե ղել էթ նի կու թյան և ազ գայ նա կա նու թյան ու սում նա-
սի րու թյուն նե րի կի զա կե տում։ Իմ "Ethnic Conflict and Civic Life" 
(«Էթ նիկ հա կա մար տու թյունն ու քա ղա քա ցի ա կան կյան քը») 
գիր քը գործ ու նի այդ պի սի բազ մա զա նու թյան հետ տա րա ծու-
թյան մեջ. նոր նա խագ ծում, ո րը ներ կա յաց վում է մի փոքր ա վե-
լի ո ւշ, ա ռա ջին հեր թին գործ ու նենք այդ բազ մա զա նու թյան հետ 
ժա մա նա կի մեջ։

Հնդ կաս տա նում ժա մա նա կի ըն թաց քում հին դու-մու սուլ մա-
նա կան բռ նու թյու նը հաս կա նա լու հա մար իմ գր քում ու սում-
նա սիր ված են 1950թ-ից մինչև 1995թ. ե րկ րում ար ձա նագր-
ված բո լոր հին դու-մու սուլ մա նա կան ա պս տամ բու թյուն նե րը։3 
Հետևու թյուն նե րից եր կուսն է ա կան ե ն։ Ա ռա ջի նը. հա մայն քային 
ա պս տամ բու թյուն նե րում ներգ րավ ված գյու ղե րի չա փա բա ժի նը 
զգա լի փոքր է ր։ Գյու ղա կան Հնդ կաս տա նում, որ տեղ դեռ ապ-
րում է բնակ չու թյան եր կու եր րոր դը, այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
ե ղել է հա մայն քային բռ նու թյուն նե րի ժա մա նակ զոհ ված նե րի 
ըն դա մե նը 3.6 տո կո սը։ Հին դու-մու սուլ մա նա կան բռ նու թյու նը 
նախ և ա ռաջ քա ղա քային եր ևույթ է։ Ե րկ րորդ. Հնդ կաս տա նի 
քա ղա քային բնակ չու թյան շր ջա նում հին դու-մու սուլ մա նա կան 
խռո վու թյուն նե րը խիստ տե ղայ նաց ված է ին։ Ո ւթ քա ղաք նե րին՝ 
Ահ մե դա բադ, Բոմ բեյ, Ա լի գարհ, Հայ դա րա բադ, Մե ե րութ, Բա րո-
դա, Կալ կա թա և Դե լի, ը նկ նում էր ե րկ րում հա մայն քային բռ նու-
թյուն նե րի չա փա զանց ան հա մա չափ մաս նա բա ժին` քա ղա քային 
սպա նու թյուն նե րի մո տա վո րա պես կե սը և ի նչ պես քա ղա քային, 
այն պես էլ գյու ղա կան հա մայն քային բռ նու թյուն նե րի ժա մա նակ 
կա տար ված բո լոր սպա նու թյուն նե րի 45 տո կո սը։ Ի նչ ևէ, որ պես 
խումբ այս ո ւթ քա ղաք նե րում ներ կա յաց ված է Հնդ կաս տա նի 
քա ղա քային բնակ չու թյան մեկ հին գե րոր դը (և ե րկ րի ը նդ հա նուր 
բնակ չու թյան ըն դա մե նը 5-6 տո կո սը)։ Քա ղա քային բնակ չու թյան 
ո ւթ սու ներ կու տո կո սը « հակ ված չէ խռո վու թյուն նե րի»։ 

Այլ կերպ ա սած՝ Հնդ կաս տա նի հին դու-մու սուլ մա նա կան 
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բռ նու թյու նը հատ կան շա կան է քա ղաք նե րին։ Պե տա կան (և ազ-
գային) քա ղա քա կա նու թյու նը լա վա գույնս դրս ևոր վում է այն ժա-
մա նակ, ե րբ ձևա վո րում է մի հա մա տեքստ, որ տեղ ակ տի վա նում 
են բռ նու թյան կամ խա ղա ղու թյան հետ կա պակց ված տե ղա կան 
մե խա նիզմ նե րը։ Հա մայն քային բռ նու թյու նը բա ցատ րե լու հա-
մար մենք պետք է խո րա պես ու սում նա սի րենք այդ տե ղա կան 
մե խա նիզմ նե րը։ 

Արդյոք այդ պատ կե րը հատ կան շա կան է մի այն Հնդ կաս-
տա նի՞ հա մար։ Քա նի դեռ կա նո նա վոր կեր պով տար բեր պե-
տու թյուն նե րում չեն ու սում նա սիր վել ե րկր նե րի ներ սում բռ-
նու թյուն նե րը, մեր ի մա ցա ծը են թադ րում է, որ Հնդ կաս տա նում 
առ կա ի րա վի ճակն ա ռանձ նա հա տուկ չէ։ Ին դո նե զի ա յում 1990-
ից 2003թթ. ըն թաց քում հա մա րյա թե քա ղա քա ցի ա կան պա տե-
րազմ նե րին մո տե ցող խմ բային բռ նու թյուն նե րի ժա մա նակ կա-
տար ված բո լոր սպա նու թյուն նե րի 85.5 տո կո սի հա մար պա տաս-
խա նա տու են ըն դա մե նը տասն հինգ շր ջան ներ (կա բու պա տեն), 
որ տեղ ապ րում է ե րկ րի ո ղջ բնակ չու թյան 6.5 տո կո սը։4 Քսա նե-
րորդ դա րի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ռա սա յա կան բռ նու թյուն նե-
րի և 1960-ա կան նե րի վեր ջե րից սկ սած՝ Հյու սի սային Իռ լան դի-
այի «ան կար գու թյուն նե րի» վե րա բե րյալ մեր ու նե ցած տվյալ նե րը 
գրեթե համանման և ա վե լի լայն պատ կեր են ցույց տա լիս։ 5

Էթ նո հա մայն քային բռ նու թյու նը մի տում ու նի մե ծա պես 
կենտ րո նա նա լու տե ղե րում և շր ջան նե րում և ոչ թե՝ աշ խար-
հագ րո րեն ե րկ րով մեկ հա վա սա րա պես տա րած վե լու։ Նախ քան 
էթ նիկ հա կա մար տու թյուն նե րի վե րա ծու մը քա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազմ նե րի հազ վա դեպ է էթ նիկ հա րա բե րու թյուն նե րի 
վատ թա րա ցում ար ձա նագր վում ե րկ րով մեկ։ Մենք հակ ված ե նք 
էթ նիկ բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մաս նա կի կամ սխալ պատ-
կե րա ցում ներ ձևա վո րել, քա նի որ բռ նու թյունն է այն երևույ թը, 
որ գրա վում է լրատ վա մի ջոց նե րի ու շադ րու թյու նը և ոչ թե սո վո-
րա կան կյան քի ըն թաց քը, կամ դա տե ղի է ու նե նում այն պատ-
ճա ռով, որ մենք սո վո րա բար էթ նիկ բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
հետ ևու թյուն ներ ե նք ա նում քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ նե-
րից, ո րոնք, այ նո ւա մե նայ նիվ, հան դես են գա լիս որ պես էթ նիկ 
հա կա մար տու թյան տա րա տե սակ նե րից ըն դա մե նը մե կը՝ չնա-
յած ա մե նաա ղե տա բե րը։ Էթ նիկ շատ բռ նու թյուն ներ մինչև քա-
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ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ նե րի բռն կումն ըն դու նում են խռո-
վու թյուն նե րի տեսք, և քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ նե րից զերծ 
ժա մա նա կա հատ ված նե րը սո վո րա բար լե ցուն են լի նում բազ մա-
թիվ բռ նու թյուն նե րով։

 Զանգ վա ծային խռո վու թյուն նե րի և քա ղա քա ցի ա կան պա տե-
րազմ նե րի միջև ե ղած սկզ բուն քային տար բե րու թյունն ըն դա մենն 
այն է, որ ե թե խռո վու թյուն նե րի ժա մա նակ պե տու թյան չե զո քու-
թյու նը նույ նիսկ կա րե լի է կաս կա ծի տակ առ նել, պե տու թյու նը 
ո ՛չ հրա ժար վում է չե զո քու թյան սկզ բուն քից, ո ՛չ էլ դառ նում է էթ-
նիկ պայ քա րի կող մե րից մե կը։ Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի 
ժա մա նակ պե տու թյու նը մի ա ժա մա նակ մի կողմ է նե տում չե-
զո քու թյան սկզ բուն քը և դառ նում պե տու թյա նը մար տահ րա վեր 
գցած կող մի դեմ պայ քա րող։ Այս պի սով, խռո վու թյուն ներն ու 
քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ ներն ի րա րից խիստ տար բեր վող 
եր ևույթ ներ ե ն։ 
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 Մինչև վեր ջերս գիտ նա կան ներն էթ նո հա մայն քային բռ նու թյուն-
նե րի չորս հիմ նա կան բա ցատ րու թյուն ներ ու նե ին։ Սա կայն 
գի տու թյան այժ մե ա կան չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն՝ այդ բա-
ցատ րու թյուն նե րը բազ մա թիվ թե րու թյուն ներ ու նեն, ո րոնք ես 
կքն նար կեմ այս բաժ նի վեր ջում։ Այս տեղ շա րադր ված իմ նպա-
տակ նե րի տե սան կյու նից ա մե նա կար ևոր բաց թո ղումն այն է, որ 
այդ ա վան դա կան մո տե ցում նե րը չեն կա րո ղա նում բա ցատ րել 
էթ նո հա մայն քային բռ նու թյուն նե րի տե ղային կենտ րո նա ցում-
նե րը, ին չը վե րը նշ ված էմ պի րիկ հայտ նա գոր ծու թյունն է։ Ե կեք 
հեր թա կա նու թյամբ դի տար կենք այդ ա վան դույթ նե րը։ 

Լ րագ րո ղա կան և հա սա րա կա կան շր ջա նակ նե րում լայ նո-
րեն տա րած ված ա ռա ջին հիմ նա կան բա ցատ րու թյու նը հայտ նի 
է նաև «պ րի մոր դի ա լիզմ» (« նա խասկզբ նա կա նու թյուն») ան վա-
նու մով։6 Այն « նա խասկզբ նա կան» կամ հի նա վուրց թշ նա մանքն 
է դի տարկ ում որ պես ժա մա նա կա կից հա կա մար տու թյան պատ-
ճառ։ Դա րա վոր թշ նա ման քը հա մար վում էր ռա սա յա կան, կրո-
նա կան և մշա կու թային տար բե րու թյուն նե րից բխող եր ևույթ։ Հա-
կա մար տու թյուն նե րը ծա գում է ին այն դեպ քում, ե րբ ռա ցի ո նալ 
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հաշ վարկ նե րը ստո րա դաս վում է ին ա րյան կան չին և հի նա վուրց 
թշ նա ման քին։ Չնա յած այս տե սա կե տը տա րած ված է լրագ րու-
թյան մեջ, շատ քիչ գիտ նա կան ներ այ սօր հի նա վուրց թշ նա ման-
քի վար կա ծին կողմ կք վե ար կեն։ Պարզ ա սած՝ նրանք հա վա տում 
են, որ էթ նիկ հա կա մար տու թյուն նե րը և նույ նիսկ կրո նա կան նե-
րը ժա մա նա կա կից ծա գում ու նեն, և ե թե նույ նիսկ կա րե լի է հին 
ժա մա նակ նե րում դրանց գո յու թյան ա պա ցույց ներ գտ նել, ա պա 
այդ հա կա մար տու թյուն նե րի նշա նա կու թյունն ու մասշ տաբ նե-
րը խիստ տար բեր ե ն։ Ար դի ա կա նու թյու նը չի բե րում էթ նիկ կամ 
կրո նա կան ի նք նու թյան կորս տի, ի նչ պես Ե րկ րորդ հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մից հե տո կար ծում է ին շատ գիտ նա կան ներ, 
մտա վո րա կան ներ ու քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ։ Ը նդ հա կա ռա կը, 
կա րե լի է ցույց տալ, որ պատ ճառ նե րի մեծ բազ մա զա նու թյամբ 
օ ժտ ված ար դի ա կա նու թյու նը կա րող է խթա նել էթ նիկ կամ կրո-
նա կան հա կա մար տու թյուն նե րը։ 

Երկ րորդ մեծ ա վան դույ թը հայտ նի է «ինստ րու մեն տա լիզմ» 
(« գոր ծի քայ նու թյուն») ան վան մամբ։ Հիմ նա կան են թադ րու թյունն 
այն է, որ գլ խա վոր խն դի րը հի նա վուրց թշ նա ման քը չէ. ը նդ հա-
կա ռա կը, քա ղա քա կան վեր նա խա վը ան կախ այն բա նից՝ հա վա-
տում է էթ նի կու թյա նը թե ոչ, քա ղա քա կան կամ տն տե սա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծում է էթ նի կու թյու նը։ Հա կա մար տու-
թյուն ներն այս դեպ քում հետ ևանք են նման ցի նիկ գոր ծի քային 
մա նի պու լյա ցի ա նե րի։ Այս տե սա կետն ի զո րու չէ լու ծե լու հիմ-
նա կան հա նե լու կը. վեր նա խավն իս կա պես կա րող է հզո րա նալ՝ 
հա մախմ բե լով էթ նիկ ի նք նու թյու նը` ա ռանց ի րա կա նում հա վա-
տա լով դրան, բայց ին չո՞ւ են զանգ ված նե րը հետ ևում ա ռաջ նորդ-
նե րին հատ կա պես այն ժա մա նակ, ե րբ հայտ նի է, որ մաս նակ-
ցու թյան գի նը բարձր է և կա րող է հան գեց նել բան տար կու թյան, 
մարմ նա կան վնաս վածք նե րի կամ մահ վան։7 

Եր րորդ. նախ կին եր կու սից ա ռա վել նոր ա վան դույթն ան-
վան վել է « կոնստ րուկ տի վիզմ»։ Կոնստ րուկ տի վիզ մի սկզ բուն-
քային դիր քո րո շումն այն է, որ մեր ներ կայիս ի նք նու թյու նը՝ լի-
նենք հին դո ւիստ թե մու սուլ ման, հրե ա թե քրիս տո նյ ա, տի բեթ ցի 
թե հան-չի նա ցի, ժա մա նա կա կից է և ոչ թե հի նա վուրց։ Ի մաստն 
այն չէ, որ մինչև մեր ժա մա նակ նե րը չկային հին դո ւիստ ներ, մու-
սուլ ման ներ, քրիս տո նյ ա ներ, տի բեթ ցի ներ կամ հան-չի նա ցի ներ։ 



ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ԻՍ ԼԱ ՄԸ ԵՎ ԷԹ ՆՈ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 43

Ը նդ հա կա ռա կը, նախ կի նում ի նք նու թյուն ներն ը նդ հա նուր առ-
մամբ դեմ առ դեմ է ին գոր ծում և այն է լ՝ փոքր տա րած քում։ Սո-
վո րա կան մար դիկ հազ վա դեպ է ին փո խազ դե ցու թյուն ներ ու նե-
նում ի րենց բնիկ մի ջա վայ րից դուրս։ Հա կա մար տու թյու նը, ե րբ 
այն ի հայտ էր գա լիս, կար գա վոր վում էր տե ղա կան մա կար դա-
կով, ի սկ ի նք նու թյուն ներն զգա լի ո րեն ճկուն է ին։ 

Ար տա տե ղային մեծ հա մայնք նե րը « ժո ղո վուրդ» չեն նե րա-
ռում. նման մեծ հա մայնք ներն ա ռա ջին հեր թին կազմ ված են 
հոգ ևոր վեր նա խա վից, դա տա կան ա րիս տոկ րա տի այից և հան-
րա հայտ դեմ քե րից։8 Ժա մա նա կա կից շր ջա նը փո խել է ի նք նու-
թյան ի մաս տը` զանգ ված նե րի մեջ ա ռա ջաց նե լով ա վե լի լայն, 
ար տա տե ղային գի տակ ցու թյան նշան ներ։ Դա ի նք նու թյունն ու 
հա մայն քայ նու թյու նը դարձ նում է ա վե լի լայն և ի նս տի տու ցի ո-
նա լաց ված։ 

Դա սա կան դար ձած կոնստ րուկ տի վիս տա կան փաս տար կում 
Լին դա Քոու լին ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես Ֆրան սի այի դեմ հա-
մախմբ ված բո ղո քա կա նու թյունն ու կայս րու թյան շա հե րը կա-
րո ղա ցան լու ծել դա ռը պատ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րը 
շոտ լան դա ցի նե րի և ան գլի ա ցի նե րի միջև և հան գեց րին տաս նու-
թե րորդ և տաս նին նե րորդ դա րե րում բրի տա նա կան ի նք նու թյան 
ա ռա ջաց մա նը։9 Ազ գայ նա կա նու թյա նը նվիր ված այ սօր վա ա մե-
նաազ դե ցիկ գր քե րից մե կում՝ Բե նե դիկտ Ան դեր սո նի (Bene dict 
Anderson) "Imagined Communities" (Եր ևա կա յա կան հա մայնք-
ներ) գր քում ևս շեշ տը դր վում է այն բա նի վրա, թե ի նչ պես ժա-
մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րը և ժա մա նա կա կից տն տե սա կան 
հա մա կար գը՝ տպա գիր մա մուլն ու կա պի տա լիզ մը, հնա րա վոր 
դարձ րե ցին ու նե նա լու մեծ և ժո ղովր դա կա նու թյուն վայե լող հա-
մայնք նե րի տես լա կան ներ, ո րոնք մի ա վո րում են մի կող մից` 
հոգ ևո րա կան նե րից կազմ ված մին չար դի ա կան, ոչ տե ղա կան 
կրո նա կան հա մայնք ներն ու մյուս կող մից՝ ա րիս տոկ րա տա կան 
դի նաս տի ա նե րը։

 Չոր րորդ մեծ ա վան դույթն ու նի «ինս տի տու ցի ո նա լիզմ» ան-
վա նու մը։ Դրա հիմ նա կան ի մաստն այն է, որ այդ տեղ հս տա-
կո րեն բա ցա հայտ վող կապ կա էթ նիկ հա կա մար տու թյան (կամ 
խա ղա ղու թյան) և քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի միջև։ Դա կախ-
ված է այն հան գա ման քից, թե բազ մաէթ նիկ հա սա րա կու թյուն նե-
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րում առ կա են փոխ հա մա ձայ նո ղա կա՞ն (կոն սո ցի ո նա լա կան), 
թե՞ մե ծա մաս նա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն ներ, դաշ նայի՞ն, թե՞ 
ու նի տար կա ռա վա րու թյուն ներ, մի ա ման դա՞տ, թե՞ բազ մա ման-
դատ ը նտ րա կան տե ղա մա սեր, հա մա մաս նա կան ներ կա յա-
ցուց չու թյամբ ը նտ րա կան հա մա կար գե՞ր, թե՞ մե ծա մաս նա կան 
հա մա կար գեր։ Այդ մո տեց ման մեջ պնդ վում է, որ էթ նիկ բազ-
մա կար ծու թյու նը պա հան ջում է քա ղա քա կան ի նս տի տուտ ներ՝ 
իշ խա նու թյան բա ժան ման ձևեր ու կա նոն ներ, ը նտ րա տե ղա մա-
սե րի տի պեր, քվե ար կու թյան հա մա կար գե րի բազ մա զա նու թյուն, 
կու սակ ցա կան հա մա կարգ, ո րոնք տար բեր են էթ նի կա պես մի-
ա տարր կամ գո նե չպա ռակտ ված հա սա րա կու թյուն նե րում։ Ի նս-
տի տու ցի ո նալ ձևե րի ան քն նա դատ որ դեգ րու մը, ան կախ այն 
բա նից, թե հա սա րա կու թյու նը էթ նի կա պես բա ժան ված է, թե 
ոչ, կա րող է էթ նիկ հա կա մար տու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման լուրջ 
պատ ճառ դառ նալ։ Ի նս տի տու ցի ո նալ ը նտ րու թյան հա մա պա-
տաս խա նե ցու մը հա սա րա կու թյան էթ նիկ քար տե զին լու ծում է, 
կամ ա ռնվազն, մեղ մաց նում հա կա մար տու թյու նը։ 

Ար ժե ու շադ րու թյուն դարձ նել այս գրա կա նու թյան ե րեք գլ-
խա վոր թե րու թյուն նե րին՝ ա ռա ջի ն երկուսը՝ հայե ցա կար գային, 
մյու սը՝ էմ պի րիկ։10 Հայե ցա կար գային թե րու թյուն նե րը կապ ված 
են եր կու նոր գա ղա փար նե րի՝ դրանց մե խա նիզմ նե րի և տար բե-
րակ նե րի հետ, ո րոնք վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում հե-
տա զո տու թյուն նե րի է վո լյու ցի այի պատ ճառ են ե ղել։

 Նախ կի նում գիտ նա կան նե րը հա ճախ տե սու թյան կա ռուց-
մանն ան դրա դառ նում է ին կա ռուց ված քային պայ ման նե րի և էթ-
նիկ հա կա մար տու թյան կամ ազ գայ նա կա նու թյան կա պը պար-
զե լուց հե տո։ Էռ նեստ Գել ներն (Ernest Gellner) այդ մի տու մի 
լա վա գույն օ րի նակն է։11 Նա պն դում էր, որ ար դյու նա բե րա կան 
դա րաշր ջա նի ծագ ման հա մար ազ գայ նա կա նու թյուն է պա հանջ-
վում, ի նչ պես որ լեզ վա կան չա փո րոշ չա վո րումն ան հրա ժեշտ էր 
դառ նում քա ղա քա ցի նե րի հա ղոր դակց ման հա մար, ե րբ ար դյու-
նա բե րու թյան մեջ աշ խա տանք գտ նե լու նպա տա կով գյու ղա կան 
զանգ ված նե րը շարժ վում է ին դե պի քա ղաք ներ։ 1990-ա կան նե-
րի հա սա րա կա գի տա կան նոր մե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում 
այլևս կեն սու նակ չի դիտ վում այ դօ րի նակ մտա ծո ղու թյու նը։ Այն 
փաս տը, որ ար դյու նա բե րա կա նա ցումն ազ գայ նա կա նու թյուն է 
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պա հան ջում, դեռևս չի նշա նա կում, որ դա պետք է տե ղի ու նե-
նա։ Կա րո՞ղ է ա րդյոք կա րի քը ստեղ ծել ի ՛ր ի սկ բա վա րա րու մը։ 
Պատ մու թյան և քա ղա քա կա նու թյան մեջ բազ մա թիվ կա րիք ներ 
մնում են չբա վա րար ված։ Վեր ջա պես, ան պայ ման պա հանջ վում 
է հաշ վի առ նել այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, շար ժում նե րը և 
ա ռաջ նորդ նե րին, ո րոնք ի րա կա նաց նում են կա րիքն այժ մե ա-
կան դարձ նե լու գոր ծը։ 

Տար բե րակ նե րի գա ղա փա րը նմա նա պես հնա րա վոր է դարձ-
նում ա ռա ջըն թա ցը։ Էթ նիկ բռ նու թյան մա սին տևա կան մտո րում-
նե րը սո վո րա բար հեն վում են բռ նու թյուն նե րի տար բեր օ րի նակ-
նե րի միջև (եր բեմն հեն վե լով մեկ-եր կու դեպ քե րի խոր ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի վրա) ը նդ հան րու թյուն ներ գտ նե լու վրա։12 
1990-ա կան նե րի կե սե րին Քին գի, Քե ո հա նի և Վեր բայի հե ղի-
նա կու թյան շնոր հիվ դա սկ սեց կոչ վել «ընտ րու թյան սխալ», և 
պատ ճա ռա կա նու թյան բա ցա հայտ ման հա մար այն ոչ կի րա ռե-
լի է ին հա մա րում։13

 Հե տա գա յում նշ վում է, որ ը նտ րու թյան սխալն այն քան էլ 
ա նօ գուտ չէ։ Այն կա րող է, օ րի նակ, քայ քայել գո յու թյուն ու նե-
ցող տե սու թյու նը, ե թե նմա նա տիպ դեպ քե րի հի ման վրա ար ված 
ը նդ հան րա ցում նե րը բե րում են գո յու թյուն ու նե ցող տե սա կան 
ո ւղ ղա փա ռու թյա նը հա կա դիր պնդ ման։14 Բայց ի նք նին դա բա-
վա րար չէ նոր, էմ պի րիկ տե սա կե տից պատ ճա ռա կան ար ժա նա-
հա վատ տե սու թյան ստեղծ ման հա մար։ 

Ինչ ևէ, այս ու սում նա սի րու թյան նպա տակ նե րից ել նե լով՝ 
ա վան դա կան գրա կա նու թյան հիմ նա կան բաց թո ղումն այլ տե-
ղում պետք է փնտ րել։ Այս տե սու թյուն ներն ի զո րու չեն բա ցատ-
րե լու էթ նիկ բռ նու թյուն նե րի տե ղային կենտ րո նա ցում նե րը։ Ե թե 
նա խասկզբ նա կան, գոր ծի քային և կա ռուց ված քային փաս տարկ-
նե րը՝ բո լորն էլ շատ ը նդ հա նուր մա կար դա կի վրա, ճիշտ են, 
ա պա ին չո՞ւ այդ քան տար բե րակ ներ կան ե րկր նե րի ներ սում։ Ե թե 
քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րը վճ ռա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, 
ա պա ե րկր նե րի ներ սում ին չո՞ւ են առ կա տար բե րու թյուն ներ։ 
Ա կն հայտ է, որ յու րա հա տուկ ի նչ-որ տե ղային բան է ներ գրավ-
ված, ո րը ե րբ բա ցա հայտ վի և նե րառ վի, կսկ սի բա ցատ րել տար-
բե րու թյուն ներն ազ գային մա կար դա կի բա ցատ րու թյուն նե րի առ-
կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում։ 
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 Սույն դրույ թի տրա մա բա նու թյամբ՝ Հնդ կաս տա նի մա սին իմ գր-
քում ը նտր ված է ին վեց քա ղաք ներ՝ ե րե քը խռո վու թյուն նե րի են-
թա կա և ե րե քը՝ խա ղաղ, և դրանք դա սա վոր ված է ին զույ գե րով։ 
Ա մեն մի զույ գում նե րառ ված էր մեկ քա ղաք, որ տեղ հա մայն-
քային բռ նու թյունը տե ղա կան ծա գում ու ներ, և մի քա ղաք, որ-
տեղ դա հազ վա դեպ էր կամ գրե թե բա ցա կա յում է ր։ Հա մոզ ված 
լի նե լու հա մար, որ չենք հա մե մա տե լու խն ձոր նե րը նա րինջ նե րի 
հետ, յու րա քան չյուր զույ գի մեջ նվա զա գույն վե րահս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով մո տա վո րա պես նույն հա մա մաս-
նու թյամբ հին դո ւիստ նե րի և մու սուլ ման նե րի պա րու նա կու-
թյամբ քա ղա քային բնակ չու թյուն ու նե ցող ներն է ին ը նտր ված։15 

Այս հա մե մա տու թյու նից էր դուրս բեր ված քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան և էթ նո հա մայն քային բռ նու թյան հա րա բե րու-
թյու նը։ Ա վե լի ստույգ լի նե լու հա մար իմ պն դում նե րը հեն ված 
է ին միջ հա մայն քային (կազ մա կեր պու թյուն ներ և ցան ցեր, որ տեղ 
մի ա խառն ված է ին հին դո ւիստ ներն ու մու սուլ ման նե րը) կա պե-
րի և ոչ թե ներ հա մայն քային (կազ մա կեր պու թյուն ներ և ցան ցեր, 
ո րոնք բաղ կա ցած է ին մի այն հին դո ւիստ նե րից կամ մու սուլ ման-
նե րից) կա պե րի վրա։ Վեր հի շե լով հին ար տա հայ տու թյու նը՝ Ռո-
բերտ Փատ նամն ա ռա ջինն ան վա նում էր « սո ցի ա լա կան կա պի-
տա լի կամր ջա վո րում», ի սկ ե րկ րոր դը՝ « սո ցի ա լա կան կա պի տա-
լի ներ կա պակ ցում»։16 

Այդ ցան ցե րը հե տա գա յում կա րող են բա ժան վել եր կու տի-
պե րի՝ կազ մա կեր պա կան և ա ռօ րե ա կան։ Ա ռա ջի նը ես ան վա-
նում եմ « հան րային ներգ րավ վա ծու թյան մի ա վոր ված ձև», ի սկ 
ե րկ րոր դը՝ « հան րային ներգ րավ վա ծու թյան ա ռօ րե ա կան ձև»։ 
Մի ա վոր ված ձևե րի ո րոշ օ րի նակ ներ են գոր ծա րար նե րի մի ա-
վո րում նե րը, բժիշկ նե րի, ի րա վա բան նե րի, ու սու ցիչ նե րի և ու սա-
նող նե րի մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ըն թեր ցա-
սեր նե րի ա կումբ նե րը, մար զա կան ա կումբ նե րը, փա ռա տո նե րի 
կազ մա կեր պիչ նե րը, ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն ներն ու քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը։ Ա մե նօ րյա ներգ րավ վա ծու թյան 
ձևե րը ծած կում են կյան քի ա ռօ րե ա կան այն պի սի փո խազ դե ցու-
թյուն ներ, ե րբ, օ րի նակ, հին դո ւիստ և մու սուլ ման ըն տա նիք ներն 
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այ ցե լում են մի մյանց, ի րար հետ ճա շում, մի աս նա բար մաս նակ-
ցում տո նա կա տա րու թյուն նե րին և թույլ տա լիս, որ մո տա կայ-
քում ե րե խա նե րը խա ղան ի րար հետ։ Ներգ րավ վա ծու թյան եր-
կու ձևերն էլ, ե թե դրանք ա մուր են, բե րում են խա ղա ղու թյան, և 
դրանց բա ցա կա յու թյու նը կամ թու լու թյու նը տեղ է բա ցում հան-
րային բռ նու թյուն նե րի հա մար։ Եր կու ձևե րից մի ա վոր ված ձևը, 
պարզ վում է, ա վե լի ա մուր է, քան ա ռօ րե ա կան ներգ րավ վա ծու-
թյու նը, հատ կա պես, ե րբ դի մա կա յում է էթ նիկ հա մայնք նե րի 
բևե ռաց ման քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի փոր ձե րին։ Ակ տի վո րեն 
մի ա վոր ված կյան քը, ե թե այն միջ հա մայն քային է, գոր ծում է որ-
պես քա ղա քա կան վեր նա խա վի բևե ռաց ման ռազ մա վա րու թյան 
լուրջ զս պիչ։ 

Ին չո՞ւ պետք է այդ պես լի նի։ Քա ղա քա ցի ա կան կյանքն ու էթ-
նիկ հա կա մար տու թյու նը մի ա նում են եր կու կա պե րով։ 

Ա ռա ջի նը. տար բեր հա մայնք նե րի ան դամ նե րի միջև նախ կի-
նում ե ղած և շա րու նա կա կան շփում նե րը թու լաց նում են լար վա-
ծու թյու նը և կան խում բռ նու թյու նը, ե րբ նման լար վա ծու թյուն ներ 
են ա ռա ջա նում մո տա կա քա ղաք նե րում կամ նա հանգ նե րում 
խռո վու թյուն նե րի, մա մու լում հա ղորդ վող կամ հե ռուս տա տե-
սու թյամբ ցու ցադր վող հե ռու տե ղե րում ե ղած բռ նու թյուն նե րի 
կամ սր բապղ ծու թյուն նե րի, հա մայն քային նյար դայ նու թյուն կամ 
հու զում ներ հրահ րե լու նպա տա կով քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
և խմ բե րի կող մից ա սե կո սե ներ տա րա ծե լու, ոս տի կա նու թյան, 
հան ցա գործ նե րի կամ ե րի տա սար դու թյան կող մից հան րային 
ան հնա զան դու թյուն ա ռաջ բե րե լու սադ րիչ գոր ծո ղու թյուն նե-
րի հետ ևան քով։ Այս բո լո րը կա րե լի է նույ նաց նել կայ ծե րի հետ, 
ո րոնք, ան պայ ման չէ, որ հր դեհ ա ռա ջաց նեն։ Տար բեր հա մայնք-
նե րի միջև սերտ փո խազ դե ցու թյուն ներ ու նե ցող քա ղաք նե րում 
լար վա ծու թյուն նե րի ժա մա նակ տար բեր թա ղա մա սե րում խա-
ղա ղու թյան կո մի տե ներ են ի հայտ գա լիս ներք ևից. տե ղա կան 
վար չա խում բը կա րիք չու նի ո ղջ քա ղա քի հա մար նման կո մի տե-
ներ ստեղ ծե լու վեր ևից։ Փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան և կա մա-
վոր ներ գավ վա ծու թյան հետ ևան քով ա ռա ջի նը ե րկ րոր դի հա մե-
մա տու թյամբ խա ղա ղու թյան լա վա գույն պա հա պանն է։ Նման 
մե ծա պես ա պա կենտ րո նա ցած լար վա ծու թյու նը վե րահս կող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը վե րաց նում են փոքր լար վա ծու թյուն-
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նե րը, վե րաց նում են թյու րըն կա լում նե րը և հա ճախ խա ղա ղեց-
նում են թա ղա մա սե րը։ Նախ կի նում հա մայնք նե րի միջև շփում-
ներ չլի նե լու դեպ քում նման կազ մա կեր պու թյուն նե րը բնա կա նոն 
կեր պով ներք ևից չեն ծն վում։ Դրանք սո վո րա բար ստեղծ վում են 
վեր ևից, սա կայն վեր ևից ստեղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
լավ չեն գոր ծում, քա նի որ դրանց քա ղա քա կա նաց ված ան դամ-
նե րը, չնա յած որ ը նդ գրկ ված են խա ղա ղու թյան նպա տակ նե րով, 
սո վո րա բար ը նտ րա կան շա հե րից ել նե լով՝ ար դեն ի սկ ներդ րում 
ու նեն բևե ռաց ման և բռ նու թյան մեջ։ Նրանց ներ կա յու թյու նը խա-
ղա ղու թյան կո մի տե նե րում հա ճախ ըն դա մե նը խորհր դան շա-
կան է։ 

Երկ րորդ. քա ղաք նե րում, որ տեղ բա ցի զուտ ա ռօ րե ա կան 
մի ա վոր վա ծու թյու նից, գո յու թյուն ու նի նաև ա սո ցի ա ցի ոն մի ա-
վոր վա ծու թյուն, խա ղա ղու թյան հիմ քերն ա վե լի ա մուր ե ն։ Նման 
բնա կա վայ րե րում, որ տեղ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը, նույ նիսկ 
ե թե տե սա կա նո րեն օ գուտ են քա ղում էթ նիկ բևե ռա ցու մից, դժ-
վա րա նում են էթ նիկ բա ժան վա ծու թյուն ստեղ ծել, լայ նա ծա վալ 
գրգռ վա ծու թյուն ա ռա ջաց նել և բռ նու թյուն նե րի դր դել։ Ա ռանց 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և հան ցա գործ նե րի միջև սերտ կա պի 
մեծ խռո վու թյուն ներն ու սպա նու թյուն նե րը խիստ ան հա վա նա-
կան ե ն։ Ե թե մի ու թյուն նե րը, բիզ նես-ա սո ցի ա ցի ա նե րը, մի ջին 
դա սի բժիշկ նե րի և ի րա վա բան նե րի ա սո ցի ա ցի ա նե րը, աղ քատ 
խա վե րի կի նոա կումբ նե րը և վեր ջա պես ո րոշ կու սակ ցու թյուն ներ 
մի ա վոր ված են, ա պա նույ նիսկ հզոր քա ղա քա կան-հան ցա վոր 
մի ա վո րում նե րը սո վո րա բար ան կա րող են քայ քայել գո յու թյուն 
ու նե ցող միջ հա մայն քային կա պե րը։ Ա ռօ րե ա կան միա  վոր վա ծու-
թյու նը թա ղա մա սե րում կա րող է բա վա րար չլի նել՝ դի մադ րե լու 
հզոր քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի կող մից հո վա նա վոր վող հան ցա-
վոր խմ բե րի բռ նու թյուն նե րին, բայց մի ու թյուն ներն, ա սո ցի ա ցի-
ա ներն ու ո րոշ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի մի ա վոր ված 
կադ րե րը, ո րոնք դժ վար թե բևե ռաց նող նե րի պես շա հագրգռ ված 
լի նեն էթ նիկ հա կա մար տու թյուն նե րով, խա ղա ղու թյան պատ նեշ 
են դառ նում եր կու ճա նա պար հով. տե ղե րում նրանց ու ժը բռ նու-
թյուն նե րից օ գուտ քա ղող մարդ կանց կա րող է հա մո զել, որ խռո-
վու թյուն ներ կազ մա կեր պե լը հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րից 
դուրս է, և ե թե նույ նիսկ բևե ռաց նող կու սակ ցու թյուն նե րի՝ բռ նու-



ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ԻՍ ԼԱ ՄԸ ԵՎ ԷԹ ՆՈ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 49

թյան կողմ նա կից կադ րերն ու նրանց հետ մի ա վոր ված հան ցա-
գործ նե րը փոր ձեն դա ա նել, ա պա նրանց հետ կպա հեն խռո վու-
թյուն հրահ րե լուց։ Մի ա վոր ված կազ մա կեր պու թյուն ներն ար գե-
լա կող պատ նեշ են ստեղ ծում քա ղա քա կան հո վա նա վո րու թյուն 
ու նե ցող հան ցախմ բե րի դեմ։ Ե րբ առ կա են ա սո ցի ա ցի ո նաց ված 
մի ա վո րում ներ, կազ մա քան դող և բռ նի ա րարք նե րի հնա րա վոր 
տա րա ծու թյու նը պար զա պես սեղմ վում է։ 

Հա մայնք նե րի միջև քա ղա քա ցի ա կան կա պե րը զգա լի ո րեն 
տար բեր վում ե ն՝ կախ ված տե ղից և տա րա ծաշր ջա նից։ Կախ ված 
այն բա նից, թե որ քան տար բեր հա մայնք ներ են ներ կա յաց ված 
տե ղա կան բիզ նե սում, մի ջին կար գի մաս նա գի տու թյուն նե րում, 
կու սակ ցու թյուն նե րում և աշ խա տա շու կա յում, դրանք կտար բեր-
վեն տե ղից տեղ։ Որ պես ար դյունք՝ ե թե նույ նիսկ նույն կազ մա-
կեր պու թյու նը կա րող է մեկ քա ղա քում կամ շր ջա նում լար վա ծու-
թյուն և բռ նու թյուն ներ ա ռաջ բե րել, նա ան կա րող կլի նի նույնն 
ա նել մի այլ քա ղա քում կամ շր ջա նում, որ տեղ քա ղա քա ցի ա կան 
ներգ րավ վա ծու թյու նը հա տում է հա մայն քային սահ ման նե րը։ 
Էթ նիկ բռ նու թյուն նե րի տե ղա կան և շր ջա նային տար բե րակ նե-
րը, դրանց աշ խար հագ րո րեն ան հա վա սար տա րա ծումն այդ պի-
սով կա րող է քա ղա քա ցի ա կան ներգ րավ վա ծու թյան գոր ծա ռույթ 
հան դի սա նալ, ո րը տե ղե րում կամ շր ջան նե րում տար բեր լի նե լու 
մի տում ու նի։ 

Այս պն դու մը պատ կեր ված է Նկար 1-ո ւմ։ Այն կա ռուց ված 
է « կայ ծե րի» (փոքր բա խում ներ, լար վա ծու թյուն ներ, ա սե կո սե-
ներ) և «հր դե հի» (խ ռո վու թյուն) փո խա բե րու թյան հի ման վրա, 
որ պես զի ցույց տր վի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դե րը։ 
Հին դուիստ նե րի և մու սուլ ման նե րի միջև հա մայն քային խա ղա-
ղու թյան հզոր պատ նե շը միջ հա մայն քային և ոչ թե ներ հա մայն-
քային կա պերն ե ն։ 
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 Կայ ծեր

 Կայ ծե րը ոչ մի 
հր դեհ չեն 

ա ռա ջաց նու մ

 Հա մայն քային 
հր դեհ

 Միջ հա մայն քային
 քա ղա քա ցի ա կան

 մի  ա վոր վա ծու  թյու ն

 Ներ հա մայն քային
 քա ղա քա ցի ա կան

 մի  ա վոր վա ծու  թյու ն

Նկա ր 1: Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը և էթ նո հա մայն քային 

բռ նու թյու նը

 

Ե թե փոքր ու մեծ քա ղաք նե րը կազ մա վոր ված լի նե ին բա ցա-
ռա պես ներ հին դո ւիս տա կան կամ ներ մու սուլ մա նա կան ո ւղ ղու-
թյուն նե րի հա մա ձայն, ա պա կայ ծեր ար ձա կող և պա տա հա կա-
նո րեն բռն կող կրա կի դեպ քե րը չա փա զանց շատ կլի նե ին։ Հնդ-
կա կան քա ղաք նե րում սո ցի ա լա կան կա պի տա լի ներ կա պակց-
վա ծու թյու նը մե ծա պես հա մա պա տաս խան է հին դո ւիս տա կան-
մու սուլ մա նա կան բռ նու թյան հետ, սա կայն կամր ջող կա պերն 
ար դյու նա վե տո րեն կա րող են մա րել կայ ծե րը՝ թույլ չտա լով 
դրանց խա թա րել խա ղա ղու թյան տե ղային հա վա սա րակշ ռու-
թյու նը։ Իշ խա նու թյան տե ղա կան օր գան նե րը՝ ոս տի կա նու թյունն 
ու վար չա խում բը, ին տեգր ված քա ղաք նե րում խռո վու թյուն ներ 
կան խե լու գոր ծում պար զա պես ա վե լի լավ են աշ խա տում։ 

Հնդ կա կան քա ղաք նե րում խռո վու թյուն նե րի հիմ նա կան 
պատճառն իս լա մա կան կամ հին դո ւիս տա կան դա վա նան քը չէ։ 
Կրո նա կա նու թյան ա կն հայտ աճ կա և՛ խա ղաղ, և՛ բռ նու թյուն նե-
րով լի քա ղաք նե րում և ոչ մի այն վեր ջին նե րում։ Խռո վու թյուն ներ 
հրա հրե լու կամ կան խե լու գոր ծում քա ղա քա ցի ա կան կա պե րի 
տե սակ նե րը՝ կամր ջումն ու կա պակ ցու մը, մի ա վոր վա ծու թյունն 
ու տա րա բա ժան վա ծու թյու նը շատ ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նեն։
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ԸՆԴ ԼԱՅ ՆԵՆՔ ՔՆ ՆԱՐԿ ՄԱՆ ՏԻ ՐՈՒՅ ԹԸ. Ա ՐԴՅՈ՞Ք ԻՍ ԼԱՄՆ 

ՈՒ ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՔԱՅ  ԼՈՒՄ ԵՆ ԿՈՂՔ ԿՈՂ ՔԻ

 Իմ նոր նա խագ ծի նպա տակ ներն է ին՝ (ա) ը նդ լայ նել հա մե մատ-
ման տա րածքն ու տար բեր ազ գե րի և տար բեր քա ղաք նե րի միջև 
հա մե մա տու թյուն ներ փնտ րել և (բ) ու սում նա սի րել ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ե ղած փո փո խու թյուն նե րը՝ կենտ րո նա նա լով քա-
ղաք նե րի վրա, ո րոնք սո վո րա բար ե ղել են բռ նու թյուն նե րով լի, 
սա կայն խա ղաղ են դար ձել, և հա կա ռա կը։ Ես քա ղաք ներ է ի 
ը նտ րել Շրի Լան կայից, Մա լայ զի այից և Ին դո նե զի այից։

Շ րի Լան կա յում ու սում նա սի րու թյան օբյեկտ ներ է ին ը նտր-
ված թա միլ-սին հա լա կան խռո վու թյուն նե րը։ Ես ը նտ րել է ի Կո-
լոմ բո, Կան դի և Նե գոմ բո քա ղաք նե րը։ Ա ռա ջին եր կու սում մինչև 
1983թ. սար սա փե լի խռո վու թյուն ներ է ին ե ղել, Կո լոմ բո յում՝ 
ա վե լին, քան Կան դի ում, ի սկ Նե գոմ բոն միշտ խա ղաղ էր մնա-
ցել։ Ա վե լին, այդ ե րեք քա ղաք նե րից և ոչ մե կում խռո վու թյուն ներ 
չեն ե ղել 1983թ-ից ի վեր, ե րբ քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ սկս-
վեց ե րկ րի հյու սի սային ծայ րա մա սում։ Այդ ժա մա նակ վա նից ի 
վեր Շրի Լան կայի զին ված ու ժերն ու թա միլ ա պս տամբ նե րը 
մեծ թվով մարդ կանց են փո խա դար ձա բար ո չն չաց րել, սա կայն 
թա միլ և սին հալ քա ղա քա ցի ա կան ան ձինք՝ ո չ։ Ու շագ րավ է, որ 
սո վո րա բար խռո վու թյուն ներ հրահ րող կայ ծե րը, հյու սի սում 
տե ղի ու նե ցած դա րա նա կա լու թյու ննե րի ժա մա նակ սպան ված 
սին հալ զին վոր նե րի մար մին նե րի տուն բե րե լը հա րավ, « Թա միլ 
վագ րե րի» հար ձա կու մը Կան դի ում բուդ դա յա կան սր բա վայ րի՝ 
Ա տա մի տա ճա րի (Temple of the Tooth) վրա, առ կա է ին 1983թ-
ից և՛ ա ռաջ, և՛ հե տո։ Սա կայն նման սադ րանք նե րը բո լոր ե րեք 
քա ղաք նե րում էլ խա ղաղ ճա նա պար հով է ին կար գա վոր վում 
1983թ-ից հե տո այն դեպ քում, ե րբ դրա նից ա ռաջ բռ նու թյուն նե-
րի պատ ճառ է ին հան դի սա նում։

 Մա լայ զի ա յում ը նտր ված քա ղաք ներն է ին Կո ւա լա Լում-
փու րը, Փե նանգն ու Ի պո հը։ Ա ռա ջին եր կու սում լուրջ մա լա յա-
կան-չի նա կան ը նդ հա րում ներ են ե ղել մինչ 1969թ. ըն կած ժա-
մա նա կաշր ջա նում, ի սկ եր րոր դում շատ քիչ բռ նու թյուն ներ է ին 
գրանց վել։ Բո լոր ե րե քում էլ 1969թ. հե տո մա լա յա-չի նա կան 
ը նդ հա րում ներ չեն ե ղել։ Մա լայ զի ա յում այժմ ար դեն ե րեք տաս-
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նա մյա կից ա վել մա լա յա-չի նա կան ը նդ հա րում ներ չեն ե ղել, մի 
բան, որ 1969թ. ոչ մի դի տորդ և մա լայ զի ա ցի քա ղա քա կան գոր-
ծիչ չէր կան խա տե սում։ 

Ին դո նե զի ա յում 1950-ա կան նե րին և 1960-ա կան նե րին բազ-
մա թիվ բռ նու թյուն ներ են ե ղել, բայց ոչ քրիս տո նյա-մու սուլ մա-
նա կան ա ռանց քի շուրջ։ Բռ նու թյուն նե րը հիմ նա կա նում հա կա-
չի նա կան է ին։ Սկ սած 1990-ա կան նե րի կե սե րից՝ քրիս տո նյա-
մու սուլ մա նա կան բռ նու թյուն նե րը տա րած վե ցին ե րկ րի տար բեր 
մա սե րով։ Ու սում նա սի րու թյու նը կենտ րո նա ցած էր ա ռա ջին 
հեր թին ժա մա նա կի ըն թաց քում քրիս տո նյա-մու սուլ մա նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի փո փոխ ման վրա և ե րկ րորդ՝ հա կա չի նա-
կան բռ նու թյան վրա։ Ու սում նա սիր վել են վեց քա ղաք ներ՝ Ամ-
բո նը, Փո սոն ու Սո լոն (բո լորն էլ բռ նու թյուն նե րի են թա կա, վեր-
ջի նը՝ ա վե լի քիչ, քան ա ռա ջին եր կու սը) և Մա նա դոն, Փա լուն ու 
Յո գյա կար թան (բո լորն էլ խա ղաղ)։ 

Ի՞նչ կերպ է իս լա մը ներգ րավ ված (ե թե ներգ րավ ված է) այդ 
հա կա մար տու թյուն նե րում։ Նախ և ա ռաջ պետք է նշել, որ թեև 
Շրի Լան կայի բնակ չու թյան 7 տո կո սը մու սուլ ման ներ են, հա-
կա մար տու թյան հիմ նա կան ա ռանց քը չէր նե րա ռում նրանց։ 
Շրի Լան կայի էթ նոկ րո նա կան պատ կե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել 
քա ռա մաս բա ղադ րու թյամբ. (ա) Շրի Լան կայի բնակ չու թյան 74 
տո կո սը էթ նիկ սին հալ ներ են, և 70 տո կո սը՝ դա վա նան քով բուդ-
դա յա կան ներ, (բ) 18 տո կո սը էթ նիկ թա միլ ներ են, և 15 տո կո սը՝ 
դա վա նան քով հին դո ւիստ ներ, (գ) 7 տո կոսն էթ նիկ մու րեր են, և 
7 տո կո սը՝ դա վա նան քով մու սուլ ման ներ, և (դ) բնակ չու թյան 8 
տո կո սը՝ տար բեր էթ նիկ ծա գում ու նե ցող դա վա նան քով քրիս-
տո նյա ներ։ Ա ռաջ նային բա խու մը (ա)-ի և (բ)-ի միջև է ր։ Սին հալ-
նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում բուդ դա յա կան ներ են, և թա միլ նե րը, 
ո րոնք հիմ նա կա նում հին դո ւիստ ներ են, ներ քաշ ված է ին ներ քին 
քա ղա քա կան մար տե րի մեջ՝ սկ սած 1950-ա կան նե րից։ Պայ քա-
րը պար բե րա բար բռ նի բնույթ էր ու նե նում և սկ սած 1983թ-ից` 
վե րած վեց քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի, ո րի ըն թաց քում ա մե-
նա մոտ հաշ վարկ նե րով զոհ վեց ա վե լի քան վաթ սուն հա զար 
մարդ։

 Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ե ղել են թա միլ-մու սուլ մա նա կան 
փոքր ը նդ հա րում ներ, սա կայն Շրի Լան կա յում մու սուլ ման ներն 
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ը նդ հա նուր առ մամբ խա ղաղ դեր են խա ղա ցել քա ղա քա կա նու-
թյան մեջ։ « Թա մի լի վագ րե րը», ո րոնք քա ղա քա ցի ա կան պա տե-
րազ մի ժա մա նակ կռ վում է ին թա միլ նե րի կող մից, ծա գու մով 
հին դո ւիստ ներ է ին և ոչ մու սուլ ման ներ։ 1990-ա կա նե րից թա միլ 
« վագ րե րի» քա ղա քա կա նու թյան ա ռանձ նա հա տուկ նո րույ թը 
դար ձան մա հա պարտ ռմ բա հար նե րը։ Կա ռա վա րու թյան եր կու 
ղե կա վար ներ՝ նե րա ռյալ մե կը Հնդ կաս տա նից և մի քա նի գլ խա-
վոր քա ղա քա կան դեմ քեր, սպան վել է ին մա հա պարտ ռմ բա հար-
նե րի կող մից։ 

Մա լայ զի ա յում նույն պես պատ մա կան տե սա կե տից հիմ նա-
կան բա ժա նու մը չէր նե րա ռում իս լա մը։ Մա լայ զի այի հիմ նա կան 
էթ նոկ րո նա կան խմ բե րի բաշ խու մը հետ ևյալն է. (ա) էթ նիկ մա-
լա յա ցի ներն ու այլ «բ նիկ նե րը» կազ մում են բնակ չու թյան 60 տո-
կո սից ա վե լին, ո րոն ցից գրե թե բո լո րը մու սուլ ման ներ են, (բ) 
բնակ չու թյան 24 տո կո սը էթ նիկ չի նա ցի ներն են, ո րոնք տար-
բեր դա վա նանք նե րի են հա րում՝ հիմ նա կա նում կոն ֆու ցի ա-
կա նու թյա նը, բուդ դա յա կա նու թյա նը և քրիս տո նե ու թյա նը, (գ) 
8 տո կոսն էթ նիկ հն դիկ ներն են, հիմ նա կա նում՝ հին դո ւիստ-
ներ (բայց նաև մու սուլ մա նա կան մաս ու նե ցող)։ Ան կա խու-
թյու նից ի վեր՝ հիմ նա կան պա ռակ տու մը (ա)-ի և (բ)-ի մեջ էր, 
ո րը դիտ վում և վե րապր վում էր գրե թե ամ բող ջու թյամբ էթ նիկ 
և ոչ թե կրո նա կան հիմ քե րի վրա։ Մա լայ զի ա յում ա մե նա մեծ 
բա խու մը 1969թ. մա լա յա ցի նե րի և չի նա ցի նե րի միջև ա մեն ևին 
էլ կրո նա կան բո վան դա կու թյուն չու ներ։ Մա լա յա ցի նե րը՝ որ-
պես էթ նիկ և ոչ թե մու սուլ մա նա կան կրո նա կան խումբ, ը նդ-
հար վե ցին չի նա ցի նե րի հետ, ո րոնք Մա լայ զի ա յում գո յու թյուն 
են ու նե ցել որ պես էթ նիկ խումբ և ռա սա։ 

Մա լայ զի այի քա ղա քա կա նու թյան մեջ իս լա մը մեծ չա փով 
մուտք գոր ծեց վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում։ Ո րոշ 
բա ցա ռու թյուն նե րով այն սկզ բուն քո րեն խն դիր է ե ղել մա լա յա-
կան հա մայն քի ներ սում։17 Այն մա լա յա կան ա ռա ջա տար UMNO 
(United Malays National Organization, Մի ա ցյալ մա լա յա կան ազ-
գային կազ մա կեր պու  թյու ն` Մա լայ զի այի խո շո րա գու յն քա ղա-
քա կան կու  սակ ցու  թյու  նը)  քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան կող-
մից ներ կա յաց ված չա փա վոր մու սուլ ման նե րի և PAS-ի (մա-
լայե րեն` Parti Islam Se-Malaysia- Հա մա մա լա յա կան իս լա մա կան 
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կու  սակ ցու  թյու ն` իս լա մա կան քա ղա քա կան կու  սակ ցու  թյու ն 
Մա լայ զի ա յու մ) կող մից ներ կա յաց ված շատ ա վե լի կրո նա կան 
մու սուլ ման նե րի միջև քա ղա քա կան պայ քա րի տեսք է ըն դու նել։ 
Մա լայ զի ա յում իս լա մա կան պե տու թյան հաս տա տու մը հա ճախ 
ե ղել է PAS-ի բա ցե ի բաց հայ տա րար ված նպա տա կը, մինչ դեռ 
1980-ա կան նե րի սկզ բից ի վեր, ե րբ իս լա մը դար ձավ ո ւժ Մա լայ-
զի այի քա ղա քա կա նու թյան մեջ, UMNO-ն ձգ տում էր հա մադ րել 
իս լա մա կան հաս տա տու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյու նը ժա-
մա նա կա կից տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հետ հատ կա-
պես ա ռևտ րում և են թա կա ռուց վածք նե րում։18 Ան կա խու թյու նից 
ի վեր UMNO-ն չնա յած միշտ կոա լի ցի այի ան դամ է ե ղել, բայց 
մշ տա պես իշ խել է Մա լայ զի ա յում որ պես դաշ նային կենտ րոն, 
մինչ դեռ PAS-ը կար ևոր դեր է խա ղա ցել տաս նե րեք նա հանգ-
նե րից մի այն չոր սում, ո րոնք բո լորն էլ գտն վում են թե րակղ զու 
հյու սի սային մա սում, և բո լոր չորսն էլ ու նե ին գե րակշ ռող մա լա-
յա կան բնակ չու թյուն (Կե լան թան, Թե րենգ գա նու, Կե դահ և Փեր-
լիս)։ PAS-ը ան կա րող էր տա րած վել դրան ցից այն կողմ։

Չ նա յած UMNO-ն վեր ջին ժա մա նակ ներս սկ սել է կորց նել իր 
լե գի տի մու թյու նը, այն պատ մա կա նո րեն կապ ված է 1960-ա կան-
նե րի Մա լայ զի այի՝ աղ քա տու թյու նից մինչև ե կա մուտ նե րի մի-
ջին մա կար դակ ու նե ցող ե րկ րի վե րել քի հետ, մի կազ մա կեր պու-
թյուն, ո րը քիչ թե շատ վե րաց րեց աղ քա տու թյու նը։ Դեռ հարց է, 
թե UMNO-ն կկորց նի՞ ա րդյոք իշ խա նու թյու նը, ի սկ ը նդ դի մա դիր 
կու սակ ցու թյուն նե րի կոա լի ցի ան, ո րը հնա րա վոր է, որ նե րա ռի 
PAS-ը, մոտ ա պա գա յում կփո խա րի նի նրան։ 

Իսկ ի ՞նչ կա րե լի է ա սել Ին դո նե զի այի մա սին։ Վեր ջին ժա-
մա նակ ներս այն ե ղել է մի ջազ գային ան վտան գու թյան և քա-
ղա քա կան շր ջա նակ նե րի ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում։ Իս լա մա կան ա հա բեկ չա կան խմ բե րը ոտ քի տեղ 
են ա րել, ե րկ րի ո րոշ հատ ված նե րում մու սուլ մա նա-ք րիս տո-
նե ա կան հա րա բե րու թյուն նե րը փո թոր կուն են դար ձել, ի սկ այն 
հան գա ման քը, որ ո րոշ իս լա մա կան խմ բեր ներգ րավ ված են 
ը նդ հա րում նե րի մեջ, ի նչ պես նաև՝ մա հա պարտ ռմ բա հար նե-
րը, կաս կա ծից վեր է։19 Ին դո նե զի այի 88 տո կո սը մու սուլ ման-
ներ են, 8 տո կո սը՝ քրիս տո նյա ներ, 2 տո կո սը՝ հին դո ւիստ ներ, 
և 1 տո կո սը՝ բուդ դա յա կան ներ։ Քրիս տո նյանե րը հա վա սա րա-
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չափ չեն բաշխ ված. հիմ նա կա նում կենտ րո նա ցած են ար ևե լյան 
կղ զի նե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ Մա լու կյան կղ զի ներն ու Սու լա-
վե սին, որ տեղ պա տա հում է ին մու սուլ մա նա-ք րիս տո նե ա կան 
ա մե նա զազ րե լի ը նդ հա րում նե րը։ 

Ինչ ևէ, եր կու կար ևոր փաստ պետք է նշ վի։ Ա ռա ջի նը. ի նչ պես 
և Հնդ կաս տա նում, զանգ վա ծային բռ նու թյուն ներն Ին դո նե զի-
ա յում մե ծա պես տե ղայ նաց ված ե ն։ Ի նչ պես ես ար դեն հայտ նել 
է ի, ե րկ րի ո ղջ բնակ չու թյան 6.5 տո կոսն ու նե ցող տասն հինգ շր-
ջան ներ (կա բու պա տեն) պա տաս խա նա տու են 1990-ից 2005թթ. 
զանգ վա ծային բռ նու թյուն նե րի ըն թաց քում բո լոր սպա նու թյուն-
նե րի 85.4 տո կո սի հա մար։20 Ե րկ րի մեծ մա սում մու սուլ ման-
ներն ու քրիս տո նյա ներն ի րար հետ խա ղաղ են ապ րում։ 

Երկ րորդ. չնա յած Ին դո նե զի այի մա սին մի ջազ գային նո րու-
թյուն նե րում հիմ նա կան տե ղը զբա ղեց նում է ին ե րկ րի իս լա մա-
կան ա հա բեկ չա կան ցան ցե րը, Ին դո նե զի ա յում իս լա մի վե րա բեր-
յալ շատ ա վե լի կար ևոր բա ներ գի տա կան գր քե րում են թաքն ված 
մնա ցել։ ՆՈՒ-ն (Նահ դի թուլ Ու լա մա) և Մուհհամ դի յան պատ-
մա կա նո րեն ե ղել են և մնում են Ին դո նե զի այի եր կու ա մե նա մեծ 
իս լա մա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ Ա ռա ջինն ու նի 25-ից 30 
մի լի ոն ան դամ ներ, ի սկ վեր ջի նը՝ 20-ից 25 մի լի ոն։ Այս կազ մա-
կեր պու թյուն նե րը դպ րոց ներ, հա մալ սա րան ներ, հի վան դա նոց-
ներ, գրա դա րան ներ և հան րա կա ցա րան ներ են տնօ րի նում։ Մեծ 
քա նա կու թյամբ ին դո նե զա կան մու սուլ ման ներ ան ցնում են այդ 
հաս տա տու թյուն նե րով և ոչ թե բռ նու թյուն ներ ի րա կա նաց նող-
նե րի ցան ցե րով։ 

Ո՞րն է այդ կազմա կեր պու թյուն նե րի գա ղա փա րա խո սու թյու-
նը։ Ոչ մե կը բռ նի քա ղա քա կա նու թյուն չի վա րում։ Եվ ոչ մե կը չի 
սա տա րում ը նդ հա րում նե րին և ա հա բեկ չա կան ռմ բա հա րում նե-
րին։21 Իս կա պես, ա մե նա մեծ մու սուլ մա նա կան կազ մա կեր պու-
թյու նը՝ ՆՈՒ-ն, բո լո րո վին էլ չի ցան կա նում, որ պե տու թյու նը 
դառ նա իս լա մա կան՝ ա սե լով, որ իս լամն ամ բող ջո վին ան ձնա-
կան հա վատ քի հարց է։ Աբ դու րահ ման Վա հի դը, ո րը 1999թ. և 
2001թ. ե ղել է Ին դո նե զի այի նա խա գահը, նաև եր կար ժա մա նակ 
ղե կա վա րել է ՆՈՒ-ն և ե ղել դրա գլ խա վոր գա ղա փա րա խո սը, 
պն դում է. «Ըստ ի ս՝ իս լա մա կան հա սա րա կու թյունն Ին դո նե զի-
ա յում դա վա ճա նու թյուն է սահ մա նադ րու թյա նը, քա նի որ դա ոչ 
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մու սուլ ման նե րին կդարձ նի ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի ներ»։22 
Ը ստ իր տե սա կե տի, ո րը տա րած վում էր ՆՈՒ-ի հաս տա տու-
թյուն նե րի մի ջո ցով, քա րոզ վող իս լա մը կա րող է ծաղ կել մի այն 
ազ գային և աշ խար հիկ պե տու թյան ներ սում, ո րը պաշ տո նա-
պես ան կախ է իս լա մից։ Իս լա մի և պե տա կա նու թյան «սի րա խա-
ղը» կխո չըն դո տի կրո նա կան կյան քի ի նք նու թյանն ու կեն սու նա-
կու թյա նը։ 

Ն ման կազ մա կեր պու թյուն նե րը ձևա վո րում են ին դո նե զա-
կան իս լա մի հիմ նա կան ըն թաց քը։ Բռ նու թյուն ներ ի րա կա նաց-
նող նե րի ցան ցե րը պար զա պես ծայ րա հե ղու թյուն ե ն։ Այդ ծայ րա-
հե ղու թյուն նե րը կա րող են զգա լի ո ւժ կու տա կել, սա կայն դրանք 
մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն չեն վայե լում։ Դրանք ին դո նե զա կան 
մու սուլ ման նե րի վրա չեն կա րող այն ազ դե ցու թյունն ու նե նալ, 
ի նչն ու նեն ՆՈՒ-ն և Մուհհամ դի յան։

 Կարճ ա սած, այդ ե րկր նե րում իս լա մը, ի նչ պես և աշ խար-
հի այլ կրո նա կան հա մա կար գե րը, « բազ մա ձայն» է և ո չ՝ « մի ա-
ձայն»։23 Ան հիմն բան է իս լա մի և բռ նու թյան միջև հա վա սա րու-
թյան նշան դնե լը։

 ԿԻ ՐԱ ՌԵ ԼԻ՞ Է Ա ՐԴՅՈՔ ՀՆԴ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ԲԵ ՐԱԿՆ ԱՅ ԼՈՒՐ

 Նախ և ա ռաջ պետք է նշել, որ սկզբ նա կան բա ցա հայ տում նե-
րից մի քա նիսն ի րենց զու գա հեռ ներն ու նե ին Հնդ կաս տա նի հետ։ 
Վերն ար դեն ի սկ ամ փոփ վել են Ին դո նե զի այի մա սին տվյալ նե-
րը։ Էթ նո հա մայն քային բռ նու թյուն ներն ու նեն մեծ չա փով տե ղա-
կան և տա րա ծաշր ջա նային կենտ րո նա ցում։ Դա այդ պես էր, ե րբ 
Սու հար թոյի Նոր վար չա կարգն իր բռ նի ա վարտն ու նե ցավ Ին-
դո նե զի ա յում 1998թ., ի նչ պես որ դա 1969թ. ե ղավ Մա լայ զի ա յում, 
ե րբ 1957թ. ան կա խու թյու նից ի վեր ե րկ րում տե ղի ու նե ցան ա մե-
նա սար սա փե լի ը նդ հա րում նե րը։ Շրի Լան կա յում ևս տե ղային 
կենտ րո նա ցում ներն ա կն հայտ է ին թե՛ 1956թ., թե՛ 1958թ., և թե՛ 
կղ զու ա մե նա վատ փու լը նշա նա վո րող 1977-1983թթ.։ 

Արդյո՞ք հնդ կա կան վար կա ծը, այն է՝ մի ա վոր ված քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, որ պես խա ղա ղու թյան պատ-
վար, գոր ծում է և այլ ե րկր նե րում։ Բա ցա հայտ վող նյու թե րը են-
թա դրում են, որ հա վա նա բար մեր տե սու թյան մեջ սկզբ նա կան 
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տար բե րակ ման կա րիք կա (ա) տա րա բա ժան ված քա ղա քա ցի-
ա կան հաս տա տու թյուն նե րի (մի ու թյուն ներ, ե կե ղե ցի ներ, դպ-
րոց ներ, բիզ նես-ա սո ցի ա ցի ա ներ և այլն) պատ մու թյուն ու նե ցող 
բազ մաէթ նիկ հա սա րա կու թյուն նե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ Մի ա ցյալ 
Նա հանգ նե րը, Հա րա վային Աֆ րի կան, Մա լայ զի ան և Շրի Լան-
կան, և (բ) բազ մաէթ նիկ հա սա րա կու թյուն նե րի միջև, որ տեղ էթ-
նիկ խմ բե րը մի ա խառն ված քա ղա քա ցի ա կան կյանք են վա րում, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ Հնդ կաս տա նում կամ Ին դո նե զի ա յում։ Մի ջէթ-
նիկ և մի ջհա մայն քային քա ղա քա ցի ա կան մի ա վոր վա ծու թյու նը 
կա րող է վեր ջին նե րիս հա մար խա ղա ղու թյան կար ևո րա գույն 
բա նա լին լի նել, սա կայն Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի պես ե րկր նե-
րում սպի տա կա մորթ նե րի և սևա մորթ նե րի հա մա տեղ հաս տա-
տու թյուն նե րի հա րա բե րա կան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում 
պատ մա կա նո րեն որ ևէ տեղ չի մնում միջ ռա սա յա կան միա վոր-
ման հա մար, ին չը հան գեց նում է տար բեր պատ մա կան և հա սա-
րա կա կան պայ ման նե րում խա ղա ղու թյան ճշգ րիտ մե խա նիզմ-
նե րի հա նե լու կին։ 

Իս կա պես, ե թե մենք ա վե լի խոր մտա ծենք այս տա րա բա-
ժան ման մա սին, ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել, որ հա սա րա կու թյան 
մեջ պատ մա կա նո րեն տա րա բա ժան ված են ո րոշ խմ բեր և ոչ 
թե հա սա րա կու թյուն ներ՝ որ պես ամ բող ջու թյուն։ Հնդ կաս տա-
նում, որ տեղ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, մի ու թյուն նե-
րը, բիզ նես-ա սո ցի ա ցի ա նե րը և կա մա վո րա կան ծա ռա յու թյուն-
ներն էթ նո հա մայն քային ա ռու մով մե ծա պես մի ա խառն ված են, 
տա րա բա ժան ման հիմ քում ըն կած են պատ մա կա նո րեն նշա-
նա կա լի հա րա բե րու թյուն նե րը ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան 
դիս կուր սում դա լիթ ներ կոչ վող « ցածր կաս տա նե րի» և « վե րին 
կաս տա նե րի» միջև։ Դա րեր շա րու նակ դա լիթ նե րը ե ղել են « բո-
րոտ ներ», ի սկ վե րին կաս տա նե րը՝ ծի սա կա նո րեն և սո ցի ա լա-
պես գե րա կա դիր քում։24 Պատ մա կա նո րեն չեն ե ղել ա սո ցի աց-
ված ի նս տի տուտ ներ, որ տեղ վե րին կաս տա ներն ու « բո րոտ-
նե րը» կա րող է ին շփ վել՝ ի տար բե րու թյուն հին դու իստ նե րի 
և մու սուլ ման նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի, ո րոնք ը նդ հա նուր 
քա ղա քա ցի ա կան տա րածք ներ ու նեն Հնդ կաս տա նի շատ վայ-
րե րում։ Նույ նը և բո ղո քա կան նե րը, կա թո լիկ ներն ու հրե ա-
ներն ի վեր ջո կա րո ղա նում են ը նդ հա նուր քա ղա քա ցի ա կան 
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հա վա քա տե ղի ներ գտ նել Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում, մինչ դեռ 
սպի տակ ներն ու սևերն ը նդ հա նուր առ մամբ՝ ո չ։25 

Ֆի րո նի և Լաի թի նի կող մից դե դուկ տիվ կեր պով ա ռա ջարկ-
ված «ինք նավե րահս կում» կոչ վող խա ղա ղու թյան մե խա նիզ մը, 
ո րը դեռևս էմ պի րիկ ստուգ ման կա րիք ու նի, կա րող է հա մա պա-
տաս խան լի նել նման տա րա բա ժան ված հա վա քա տե ղի նե րում։26 
Դա նշա նա կում է նե րէթ նիկ կամ ներ հա մայն քային վե րահս կում 
սե փա կան ե րի տա սար դու թյան վրա, ո րը սո վո րա բար ա մե նից 
հեշ տու թյամբ է հակ ված հար ված հասց նե լու կամ պա տաս խան 
հար ված ներ տա լու ու րիշ խմ բե րին։ Ե րբ այն ի րա կա նաց վում է 
մե ծա հա սակ նե րի, էթ նիկ մի ա վո րում նե րի կամ ե կե ղե ցի նե րի 
պես քա ղա քա ցի ա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, նե րէթ-
նիկ վե րահս կո ղու թյու նը կա րող է հան գեց նել նույն ար դյունք նե-
րին, ին չին որ Հնդ կաս տա նում հան գեց նում են մի ջէթ նիկ ներգ-
րավ վա ծու թյուն նե րը։ 

Այս եր կու վար կած ներն է լ՝ մի ջէթ նիկ ներգ րավ վա ծու թյունն 
ու նե րէթ նիկ վե րահս կու մը, հիմն վում են քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյան վրա։ Նոր բազ մեր կիր նա խագ ծում ևս ու սում նա-
սիր ված եր րորդ և չոր րորդ վար կած նե րը վե րա բե րում են պե տու-
թյա նը։ Պետք է բաց մնալ պե տա կան մա կար դա կի մե խա նիզմ-
նե րի հա մար, հատ կա պես, ե թե (ա) պե տու թյու նը ու նակ է էթ նիկ 
կայ ծե րի ի հայտ գա լուն պես ա րա գո րեն և ար դյու նա վետ կեր-
պով մի ջամ տե լու՝ թույլ չտա լով հր դե հի բռն կու մը, (բ) պե տու-
թյու նը ձևա վո րում և գոր ծադ րում է այն պի սի հան րային քա ղա-
քա կա նու թյուն և դժ գոհ հա մայն քին տա լիս ար դա րու թյան և բա-
վա րար վա ծու թյան այն պի սի զգա ցում, որ դրա նով նվա զեց նում է 
հան րային հու զում նե րի հնա րա վո րու թյու նը։ 

Այս դի տո ղու թյուն նե րը, ի հար կե, չեն նշա նա կում, որ էթ նիկ 
հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ պե տու թյու նը մի այն վե րը 
նշ ված եր կու դերն է կա տա րում։ Հայտ նի է, որ աշ խար հի տար-
բեր մա սե րում պե տու թյուն նե րը նաև եր կու այլ տի պի դեր են 
խա ղում։ Եր բեմն պե տու թյու նը խռո վու թյուն ներ է հրահ րում՝ 
հս տա կո րեն բռ նե լով դի մա կա յու թյան մեջ գտն վող եր կու էթ նիկ 
խմ բե րից մե կի կող մը, ի սկ այլ դեպ քե րում նրանք պար զա պես 
հան դուր ժում են խռո վու թյուն նե րը՝ շատ քիչ գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լով, նույ նիսկ ե րբ բռ նու թյան կայ ծե րը սկ սում են բռն-
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կել։27 Դի տար կենք Հնդ կաս տա նից վերց ված օ րի նակ, չնա յած ու-
րիշ օ րի նակ ներ ևս կա րող են բեր վել։28

2002թ. մար տին և ապ րի լին Հնդ կաս տա նի Գու ջա րաթ նա հան-
գում հին դո ւիստ-մու սուլ մա նա կան սար սա փե լի բռ նու թյուն ներ 
տե ղի ու նե ցան։29 Հա սա նե լի աղ բյուր նե րից պարզ է դառ նում, որ 
նա հան գային իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն փորձ չա րե ցին կան-
խե լու սպա նու թյուն նե րը, այլև խրա խու սում է ին դրանք։30 Այն 
մա սին, որ կա ռա վա րու թյու նը « պաշ տո նա պես խրա խու սում» 
էր հա կա մու սուլ մա նա կան բռ նու թյու նը, չէր կա րե լի եզ րա կաց-
նել թեր թե րի հա ղոր դագ րու թյուն նե րի հի ման վրա ստաց ված 
ա պա ցույց նե րից, հե տա գա յում, սա կայն, հե տա զո տա կան և հե-
տաքն նող հանձ նա ժո ղով նե րը կա րող է ին ա նել այդ եզ րա հան-
գու մը։ Այս տեղ ի նչն է կաս կա ծից վեր. այն, որ պե տու թյու նը մեծ 
ե ռան դով քա ջա լե րում էր վրեժխն դիր սպա նու թյուն նե րը դրանք 
կա սեց նե լու փո խա րեն, ին չը նրա նից պա հան ջում էր սահ մա-
նադ րու թյու նը։ 

Գու ջա րա թի կա ռա վա րու թյան հետ սերտ կա պի մեջ գտն վող 
ոչ կա ռա վա րա կան (հա սա րա կա կան) կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի (ՀԿ-նե րի) հայ տա րա րու թյուն նե րը վե րին աս տի ճա նի ցու-
ցա դրա կան է ին։ Հա մա ձայն Վիշ վա հին դու փա րի շա դի (ՎՀՓ) 
ղե կա վա րի՝ Գու ջա րա թը «1 000 տար վա ըն թաց քում մու սուլ-
մա նա կան ար մա տա կա նու թյա նը ցու ցա բեր վող հին դո ւիստ նե-
րի ա ռա ջին բա ցա հայտ ար ձա գանքն» է ր։31 ՎՀՓ-ի նման կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը հա վա տում են, որ Բհա րա տյա Ջա նա թա 
կու սակ ցու թյան (ԲՋԿ) կա ռա վա րու թյունն ա րել է հենց այն, ի նչ 
պա հանջ վում էր. վրեժխն դիր գոր ծո ղու թյուն ներ թույլ տվեց, որ 
կա տար վեն ը նդ դեմ մու սուլ ման նե րի՝ նե րա ռյալ նրանց, ով քեր ոչ 
մի կապ չու նե ին սկզ բում Գու ջա րա թի ի Գոդհ րա քա ղա քում հին-
դո ւիստ ո ւխ տագ նաց ներ տե ղա փո խող գնաց քի եր կու վա գոն ներ 
պայ թեց րած հան ցախմ բի հետ, մի մի ջա դեպ, ո րը խռո վու թյան 
պատ ճառ դար ձավ։ Ա զա տա կան տե սա կետ նե րից նույն պես, ի նչ-
պես և, ինչն ա վե լի կար ևոր է, սահ մա նադ րու թյան տե սա կե տից, 
ի նչ պի սին էլ որ լի նեն գա ղա փա րա խո սա կան հա մոզ մունք նե-
րը, կա ռա վա րու թյան գոր ծը չէ բոր բո քել իր ի սկ քա ղա քա ցի նե-
րի հան դեպ ե ղած հա սա րա կա կան զայ րույ թը կամ չնա յած սադ-
րանք նե րին՝ թույլ տալ զանգ վա ծին բռ նա րարք նե րով ար տա-
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հայտ վել։ Ոչ մի ը նտր ված կա ռա վա րու թյուն, ո րը ե րդ վել է պահ-
պա նել իր քա ղա քա ցի նե րի կյան քը, չի կա րող «ակն ը նդ ա կա նի» 
ծա րավ քրե ա կան հան ցախմ բե րի նման վար վել։ Բայց դա այն էր, 
ի նչ պա տա հեց։ Հա զա րից ա վել մար դիկ զոհ վե ցին։ 

Այս պի սով, պե տու թյուն նե րը կա րող են կա տա րել ե րեք հս-
տակ դեր. լի նել խռո վու թյուն ներ կան խող, խռո վու թյուն ներ հան-
դուր ժող կամ խռո վու թյուն ներ հրահ րող։ Ա վե լաց նե լու կա րիք 
չկա, որ ե րբ պե տու թյունն ա ռա ջին դերն է տա նում, ին չը սո վո-
րա բար պա հան ջում է սահ մա նադ րու թյու նը, նա ո ւղ ղա կի ներդ-
րում է ա նում էթ նիկ խա ղա ղու թյան մեջ և ո չ՝ ը նդ հա կա ռա կը։

ԸՆԴ ԼԱՅ ՆԵՆՔ Ո ՒՂ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Չ նա յած, որ նոր նա խա գի ծը դեռևս ա վարտ ված չէ, քա ղա քային 
մա կար դա կում ա պա ցույց ներ ար դեն ստաց վել ե ն։ Ո րոշ նյու թեր 
հս տա կո րեն տա նում են հնդ կա կան վար կա ծի ո ւղ ղու թյամբ, ի սկ 
ու րիշ նե րը՝ ո չ։ Ես սկզ բում հա կիրճ կամ փո փեմ Շրի Լան կայի 
նյու թե րը, ա պա ա վե լի հան գա մա նո րեն կանգ կառ նեմ Մա լայ-
զիայի ար դյունք ներն ը նդ լայ նե լու հար ցի վրա։ 

Ինչ պես ար դեն նշել է ի, Շրի Լան կայի ե րեք՝ Կո լոմ բո, Քան դի 
և Նե գոմ բո քա ղաք նե րից վեր ջի նում եր բեք թա միլ-սին հա լա կան 
ը նդ հա րում ներ չեն ե ղել։ Նե գոմ բոն կես ժամ վա հե ռա վո րու թյան 
վրա է գտն վում Կո լոմ բոյի սր տից, որ տեղ 1956, 1958 և 1977-83թթ. 
խռո վու թյուն ներ հա ճախ է ին տե ղի ու նե նում։ 1983թ. Կո լոմ բոյի 
խռո վու թյուն նե րը, ո րի մեջ ներ քաշ վեց պե տու թյու նը, ըն դու նե-
ցին զազ րե լի « պոգ րոմ նե րի» տեսք՝ բռ նու թյուն նե րը տա րա ծե լով 
կղ զու շատ մա սեր։ Այդ ժա մա նակ Նե գոմ բո յում նույ նիսկ ո րոշ 
հր կի զում ներ ե ղան, բայց խռո վու թյուն ներ՝ ո չ։ 

Հար ցազ րույց նե րից պարզ եր ևում է, որ Նե գոմ բոն բա ցա ռիկ 
կեր պով էթ նի կա պես ներ քուստ կա պակց ված է։ Ա մե նաազ դե-
ցիկ տե ղա կան հաս տա տու թյու նը կա թո լիկ ե կե ղե ցին է։ Ի նչ-
պես և ա մե նու րեք, Շրի Լան կա յում թա միլ ներն ու սին հալ նե րը 
Նե գոմ բո յում էթ նի կա պես բա ժան ված են, սա կայն ի տար բե րու-
թյուն այլ տե ղե րի՝ քա ղա քի թա միլ նե րի և սին հալ նե րի մեծ մա սը 
դա վա նում է կա թո լի կու թյուն։ Ե կե ղե ցին եր կու էթ նիկ խմ բե րը 
մի աց նում է ի րար և պատ մա կա նո րեն կամր ջում սո ցի ա լա կան 
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կա պի տա լը, ո րը հիմ նա վոր, օր գա նա կան ար մատ ներ է գցել։ 
Ա վե լին, քա ղա քում գո յու թյուն ու նեն նաև մի շարք ին տեգր ված 
կազ մա կեր պու թյուն ներ՝ բիզ նե սի, աշ խա տան քային, մի ջին դա-
սի։ Այդ պի սով, Նե գոմ բոյի օ րի նա կը հա մա պա տաս խա նում է էթ-
նիկ խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու գոր ծում քա ղա քա ցիա կան մի-
ա վոր ման դե րի վե րա բե րյալ հնդ կա կան տար բե րա կին։ Դժ բախ-
տա բար, դա այն քիչ քա ղաք նե րից է, որ տեղ եր կու ա ռա ջա տար 
էթ նիկ հա մայնք նե րի միջև նման մի ա վոր վա ծու թյուն գո յու թյուն 
ու նի։ Շրի Լան կա յում թա միլ նե րի և սին հալ նե րի մեծ մա սը հա-
մա պա տաս խա նա բար հին դո ւիստ ներ և բուդ դա յա կան ներ են և 
ոչ քրիս տո նյա ներ։ Ը նդ հա նուր առ մամբ կրո նը Շրի Լան կա յում 
կամր ջող դեր չի կա տա րում, ի նչ պես, օրինակ զանգ ված նե րի 
հանրային կյան քի տարբեր շերտերում։

 Մա լայ զի այից քա ղաք նե րի մա կար դա կով ստա ցած ար դյունք-
նե րը նույն պես ցն ցող ե ն։ Չնա յած դեռևս մի ան շա նակ պարզ չէ, 
թե ին չով կա րե լի է բա ցատ րել 1969թ-ից ի վեր մա լա յա-չի նա կան 
խա ղա ղու թյու նը, ար դեն ի սկ ա կն հայտ է, որ հնդ կա կան վար-
կա ծը՝ էթ նիկ ներգ րավ վա ծու թյու նը, կի րա ռե լի չէ` որ պես էթ նիկ 
խա ղա ղու թյան հիմք։ Մա լայ զի ա յում մա լա յա ցի ներն ու չի նա ցի-
նե րը շա րու նա կում են մե ծա պես տա րա բա ժան ված մնալ, ի նչ պես 
ա ռօ րե ա կան կյան քում, այն պես էլ՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րում։

 Հար ցը ժա մա նա կային հե ռան կա րում դի տե լու հա մար, ե կեք 
հա մե մա տենք 1969թ. Մա լայ զի այի ա մե նա վատ մա լա յա-չի նա-
կան ը նդ հա րում նե րի վայր ե ղող, բայց այդ ժա մա նակ վա նից ի 
վեր մա լա յա-չի նա կան խա ղա ղու թյուն վայե լող Կո ւա լա Լում-
փու րը (ԿԼ) հնդ կա կան ու սում նա սի րու թյան ա մե նա խա ղաղ քա-
ղաք նե րից մե կի՝ Կա լի քա թի հետ։32 Զանգ վա ծային ու սում նա սի-
րու թյուն ներ Կա լի քա թում կա տար վել է ին 1995թ., ի սկ ԿԼ-ո ւմ՝ 
2005թ.։ Ը նտ րան քի մե թո դա բա նու թյու նը գրե թե նույնն է ր։ 

Այն ժա մա նակ, ե րբ Կա լի քա թի հին դո ւիստ նե րի և մու սուլ-
ման նե րի ը նտ րան քի 83 տո կո սը հայտ նել է, որ « հա ճախ են միա-
սին ճա շում», ԿԼ-ո ւմ այդ հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ մում էր 1.8 
տո կոս, ի սկ ե թե ա վե լաց նենք՝ «եր բեմն ե նք մի ա սին ճա շում», 
ը նդ հա նու րը կկազ մի ըն դա մե նը 8 տո կոս։ Կա լի քա թի ը նտ րան-
քի մոտ 90 տո կո սը հայտ նել էր, որ հին դո ւիստ և մու սուլ ման 
ե րե խա ներն ի րար հետ խա ղում են հար ևա նու թյամբ, ի սկ ԿԼ-
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ո ւմ դա ա սել է 15 տո կո սը։ Կա լի քա թի հին դո ւիստ նե րի ու մու-
սուլ ման նե րի 84 տո կո սը սո ցի ա լա կան ա ռիթ նե րով այ ցե լում 
է ին մի մյանց. նման բան ա նե լու մա սին ա սել էր ԿԼ-ի մա լա յա-
ցի նե րի և չի նա ցի նե րի 20 տո կո սը։

 Կա լի քա թում գոր ծա րար նե րի, աշ խա տան քային և մի ջին դա-
սի մաս նա գետ նե րի մի ա վո րում նե րի և քա ղա քա ցի ա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը մի ա վոր ված է։ 
ԿԼ-ո ւմ ը նտ րան քի մի այն 3 տո կոսն էր ա սել, որ ի րենց ան դա-
մակ ցած բիզ նես-կազ մա կեր պու թյուն նե րը խա ռը ներ կա յա ցուց-
չու թյուն ու նեն. մի այն 2 տո կոսն է ա սել, որ խառն աշ խա տան-
քային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամ են. մոտ 2.3 տո կոսն է 
խա ռը մի ջին դա սի մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի ան դամ, և վեր ջա պես՝ մի այն 1.8 տո կո սը, 5.7 տո կո սը և 1.4 
տո կոսն է հա մա պա տաս խա նա բար ա սել, որ ան դա մակ ցում է 
խա ռը ՀԿ-նե րի, կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հա-
մայն քային մի ա վո րում նե րի։ 

Կարճ ա սած` և՛ ա ռօ րե ա կան, և՛ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ներ քին կյան քում ԿԼ-ն մե ծա պես տա րա բա ժան ված քա ղաք է։ 
Եր կու հարց ևս ան հրա ժեշտ է նշել։ ԿԼ-ն Մա լայ զի այի ա մե նից 
աշ խար հա քա ղա քա ցի ա կան քա ղաքն է։ Հա մե նայն դեպս, են թա-
դրու թյունն այն է, որ վերջ նա կան վի ճա կագ րու թյու նը նա խագ ծի 
հա մար ը նտր ված եր կու այլ մա լայ զի ա կան քա ղաք նե րում մի ա-
վոր վա ծու թյան նույ նիսկ ա վե լի ցածր մա կար դակ ցույց կտա։ 

Երկ րորդ. խմ բային փո խազ դե ցու թյուն նե րի ներ կա մի տում-
նե րը լի ո վին հա մա պա տաս խան են պատ մա կան պատ կե րին։ 
Ա վե լի վաղ՝ քսա նե րորդ դա րում, Ֆար նի վա լը մա լա յա կան հա-
սա րա կու թյու նը նկա րագ րել է որ պես մի տեղ, որ տեղ տար բեր 
էթ նիկ խմ բեր ապ րում են խիստ տա րա բա ժան ված, և հան դիպ-
ման լա վա գույն վայրն է առևտրական շու կան։ 1970-ա կան նե-
րին հրա պա րակ ված ման րակր կիտ ու սում նա սի րու թյան մեջ ևս 
եզ րա կաց վում է, որ «չ նա յած քա ղա քի էթ նիկ կազ մի զգա լի փո-
փո խու թյուն նե րին՝ ռա սա յա կան խմ բե րի տա րա բա ժա նու մը շա-
րու նակ վում է». այս ա ռու մով բա ցա ռու թյուն են կազ մում մի այն 
ԿԼ-ի բարձր խա վին պատ կա նող մի քա նի թա ղա մա սեր։33

Չ նա յած զգա լի ցածր ներգ րավ վա ծու թյա նը՝ 1969թ-ից մինչ օ րս 
շա րու նակ վող մա լա յա-չի նա կան խա ղա ղու թյունն ա մե նաեր-
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կարն է վեր ջին մեկ դա րի ըն թաց քում։ Շատ վեր լու ծա բան ներ պն-
դում են, որ եր կա րատև խա ղա ղու թյու նը հետ ևանք է հենց բնում 
լար վա ծու թյու նը խեղ դե լու պե տու թյան ու նա կու թյան կամ ոս տի-
կա նու թյան գոր ծու նե ու թյան։34 Հե տա գա ու սում նա սի րու թյուն նե-
րը ցույց կտան, թե ա րդյոք բա ցատ րու թյուն նե րը ճի՞շտ ե ն։ 

Մինչ դեռ ան հրա ժեշտ է նշել, որ Մա լայ զի այի կա ռա վա րու-
թյու նը չի կար ծում, որ կա րող են խա ղա ղու թյուն ա պա հո վել մի-
այն պե տա կան մա կար դա կի մի ջո ցա ռում նե րը, նույ նիսկ ե թե հի-
մա դա կա րո ղա նում են ա նել։ Մա լայ զի այի ռա սա յա կան խա ղա-
ղու թյու նը փխ րուն հա մա րե լով՝ կա ռա վա րու թյու նը սո ցի ա լա կան 
մի ա վոր վա ծու թյա նը նպա տա կաուղղ ված նոր շար ժում է ձեռ-
նար կել։ Ռու կուն Թե թան գա (Rukun Tetangga) հա մայնք նե րի մա-
կար դա կով գոր ծող կո մի տե ներն այդ շարժ ման հիմ նա կան շար-
ժիչ ո ւժն ե ն։ Հույս ու նե նա լով, որ դրանք ա ռօ րյա կյան քում ի րար 
կմի ա վո րեն ե րեք ազ գե րին՝ մա լա յա ցի նե րին, չի նա ցի նե րին և հն-
դիկ նե րին, կա ռա վա րու թյու նը նպա տակ է դրել ժա մա նա կի ըն-
թաց քում ո ղջ եր կի րը ծած կել նման կո մի տե նե րով։ Են թադ րա բար 
մի ան գամ ստեղծ վե լով կա ռա վա րու թյան կող մից՝ դրանք կսկ սեն 
ապ րել ի րենց ու րույն կյան քով։ Հա մա ձայն «Սթ րեյթս թայմ սում» 
(Straits Times) 2005թ. հրա պա րակ ված հոդ վա ծի՝

Ազ գային մի աս նու թյան դե պար տա մեն տի գլ խա վոր տնօ րեն 
Աբ դուլ Ռա շիդ Սա հադն ա սել է, որ աշ խա տա վայ րում ռա սա-
յա կան բևե ռա ցու մը ե րկ րում մտա հո գիչ մի տում ներ ու նի։ Նա 
ա սել է, որ ի րենց հա մայնք նե րի հետ սեր տո րեն կապ ված լի-
նե լու աշ խա տող նե րի մի տումն աս տի ճա նա բար սո ղոս կում է 
աշ խա տա վայ րեր, ի նչն ա նա ռողջ եր ևույթ է Մա լայ զի այի նման 
բազ մազգ ե րկ րի հա մար։ 

«Զ րո յա կան ռա սա յա կան հա կա մար տու թյան» հաս նե լու 
ջան քե րում դե պար տա մեն տը դրա մաշ նորհ ներ է հատ կաց րել 
Ռու կուն Թե թան գա նե րին և հան րային կր թա կան ծրագ րե րին, 
հատ կա պես նրանց, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են տար բեր 
ռա սա նե րի ա մե նազ գա յուն հատ վա ծի՝ քա ղա քային բնակ չու-
թյա նը։ Ռու կուն Թե թան գա նե րը թա ղա մա սե րի վե րահս կող 
խմ բեր են, ո րոնք ղե կա վար վում են բնա կա վայ րե րի բնա կիչ-
նե րի կող մից՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րե լու և ռա-
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սա յա կան մի աս նու թյուն հաս տա տե լու հա մար։ Աբ դուլ Ռա-
շիդն ա սել է, որ կա ռա վա րու թյու նը հույս ու նի մինչև տար վա 
վերջ 7.5 մլն մարդ կանց ծա ռայե լու հա մար 3 000 RT- ներ հիմ-
նել և աս տի ճա նա բար 12 մլն մարդ կանց հա մար դրանց թի վը 
2010թ. հասց նել 4 800-ի»։35 

Ե թե նման տագ նապ ներ կա րող են ի հայտ գալ Մա լայ զի այի 
պես կի սա ժո ղովր դա վա րու թյու նում, ո րն ու նակ է էթ նո հա մայն-
քային հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար մեծ ու ժեր 
գոր ծի դնել, սո ցի ա լա կան կա պի տա լի կամր ջու մը` հատ կա պես 
կազ մա կեր պա կան կար գի, էթ նիկ խա ղա ղու թյան հա մար որ պես 
ա վե լի կար ևոր գոր ծոն պետք է դիտ վի բազ մաէթ նիկ ժո ղովր դա-
վա րու թյուն նե րում։ Ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը խմ բային հա րա-
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար հեշ տու թյամբ չեն կի-
րա ռում պե տա կան թե լադ րան քը։ 1971թ. Մա լայ զի ան կա րող էր 
ու ժի կի րառ մամբ մա լա յա մետ մե ծա մաս նու թյան ա նու նից դրա-
կան պա տաս խան տալ և ար գե լել դրա վե րա բե րյալ ցան կա ցած 
քն նար կում նե րը։ Մնա ցած էթ նիկ խմ բե րը պար զա պես ստիպ ված 
կլի նե ին ըն դու նել նոր կա նոն նե րը, ո րոնք կողմ կլի նե ին մա լա յա-
ցի նե րի շա հե րին, ան կախ նրա նից՝ հա մա ձայն են թե ո չ։ Նման 
ո րո շու մը հա ճախ հան գեց նում է լուրջ, եր բեմն բռ նի մի ջամ տու-
թյան ժո ղովր դա վա րու թյա նը։ Քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ 
նման բա նա վե ճե րը ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում սո վո րա-
բար չեն ար գել վում։ Նույ նիսկ Մա լայ զի ան է վեր ջերս սկ սել զգալ 
այդ բա նը։ 
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 Հա ճախ են թադր վում է, որ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, 
լի նե լով հա վա քա կան կյան քի ոչ-պե տա կան ո լորտ, ամ բող ջո վին 
կախ ված է քա ղա քա ցի նե րի նա խա ձեռ նու թյուն նե րից և ոչ մի 
գործ չու նի այն բա նի հետ, ին չը պե տու թյու նը կա րող է ա նել կամ 
փոր ձել ա նել։ Օ րի նակ ներն ա պա ցու ցում են, որ պատ մու թյունն 
ա վե լի բարդ է, և պե տու թյու նը կա րող է դրա կան դեր խա ղալ։ Դի-
տար կենք մեկ օ րի նակ։



ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ԻՍ ԼԱ ՄԸ ԵՎ ԷԹ ՆՈ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 65

Հնդ կաս տա նում Բոմ բեյի ան մի ջա պես կող քին գտն վող Բհի-
վան դի քա ղա քը հայտ նի էր 1970- և 1980-ա կան նե րին հին դու-
իստ-մու սուլ մա նա կան ը նդ հա րում նե րով, ո րոնց ըն թաց քում 
մոտ եր կու հա րյուր մարդ զոհ վեց։ Շր ջա դար ձային ե ղավ 1988թ. 
ե րեք տա րով ոս տի կա նու թյան նոր պե տի ժա մա նու մը։ Այդ 
ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում Բհի վան դին խռո վու թյուն նե րի 
հնա րա վո րու թյան տխ րահռ չակ համ բավ ու նե ցո ղից վե րած վեց 
մի քա ղա քի, ո րը կա րող էր ման րակր կիտ ձևով աշ խա տել հա-
մայն քային խա ղա ղու թյան հա մար և պահ պա նել այն նույ նիսկ 
ա մե նա վատ ժա մա նակ նե րում, ի նչ պես ե ղավ 1988թ. և 1993թ., 
և դար ձյալ՝ 2002թ.։ Բա նա լին ը նդ հա նուր մտա հո գու թյուն ներ 
ներ կա յաց նող հար ցե րի շուրջ կազ մա կերպ ված ձևով հին դո-
ւիս տա կան-մու սու մա նա կան շփում նե րի ստեղ ծումն է ր։ 1988թ-
ից ի վեր խա ղա ղու թյու նը պահ պան վում է ։

Բ հի վան դի քա ղա քը կար ծես թե ա ռողջ և ա մուր քա ղա քա-
ցի ա կան մի ա վոր վա ծու թյան հա վա քա տե ղի չէ։ Հիմ նա կա նում 
ոչ պաշ տո նա կան ո լոր տում գո յու թյուն ու նե ցող փոքր տեքս տիլ 
ար դյու նա բե րու թյան կենտ րոն հան դի սա ցող Բհի վան դին լի էր 
« բա րա քա տիպ սփռ վող գա ղութ նե րով, նեղ փո ղոց նե րով, դազ-
գահ նե րի եր բեք չդա դա րող աղ մու կով», և « քա ղա քի քա ղա քա-
ցի ա կան շի նու թյուն նե րը կոր ծան ման եզ րին է ին ա մեն կող մում 
սն կե րի պես բազ մա ցող « շան թի» (հնդկ.՝ խա ղա ղու թյուն) վան-
կար կում նե րից»։36 Հին դո ւիստ ներն ու մու սուլ ման նե րը հակ ված 
է ին ապ րել տա րա բա ժան ված հար ևա նու թյամբ։ 

Այս պայ ման նե րի և քա ղա քային բռ նու թյուն նե րի պատ մու-
թյան պա րա գա յում ոս տի կա նա պե տը չվա խե նա լով պն դում էր, 
որ ար դեն բռն կած կրա կի դեմ պայ քա րե լու փո խա րեն ոս տի կա-
նու թյան հա մար ա վե լի լավ է ի րար մո տեց նել հին դո ւիստ նե րին 
և մու սուլ ման նե րին նրանց փո խըմբռն ման հասց նե լու հա մար։ 
Նպա տա կը խա ղա ղու թյան ա մուր կա ռույց ներ ստեղ ծելն է ր։ Ե թե 
հին դո ւիստ ներն ու մու սուլ ման նե րը կա րո ղա նան հա ճախ հան-
դի պել և ը նդ հա նուր խն դիր ներ քն նար կել, ա պա հնա րա վոր է, որ 
հա ղոր դակց ման և նաև վս տա հու թյան պա շար կու տակ վի, ի նչն 
իր հեր թին կա րող է խա ղա ղա րար դեր կա տա րել հա մայն քային 
լար վա ծու թյուն նե րի ժա մա նակ։ Հա մոզ ված լի նե լով, որ « նա-
խազ գու շաց ված լի նե լը զին ված լի նելն է», ոս տի կա նա պե տը ո րո-
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շեց քա ղա քի բո լոր թա ղային կո մի տե նե րը (մո հա լա սա միտ նե րը) 
վերց նել իր վե րահս կո ղու թյան տակ։37

 Քա նի որ տա րա բա ժան ված կեն սա կեր պը նոր մա էր քա ղա քում, 
յու րա քան չյուր կո մի տե եր կու հար ևան շր ջան ներ էր ծած կում և 
կազմ ված էր հա վա սար թվով հին դո ւիստ նե րից ու մու սուլ ման նե-
րից, ո րոնք ը նտր վում է ին տե ղե րում հայտ նի լի նե լու սկզ բուն քով։ 
Կո մի տե նե րի ան դամ ներն այն մար դիկ է ին, ո րոնք «զ գա լի հե ղի-
նա կու թյուն և ազ դե ցու թյուն ու նե ին հա մա պա տաս խան թա ղա-
մա սում (մո հա լա նե րի) և հան ցա վոր ան ցյալ չու նե ին»։38 Հա տուկ 
ու շադ րու թյուն էր դարձ վում այն բա նի վրա, որ վս տահ լի նե ին, որ 
« խա ղա ղու թյան ան կեղծ ձգ տում» չու նե ցող « հա մայն քա կան ներ 
կամ հայտ նի հան ցա գործ ներ» չէ ին ը նտր վել։ Ա մեն եր կու-ե րեք 
կո մի տե նե րին մեկ ոս տի կան էր կց ված, ո րը պետք է լի ա զոր պաշ-
տո նյա լի ներ։ Ե րբ հնա րա վոր էր, կո մի տե նե րի մեջ ը նդ գր կում է ին 
բժիշկ նե րի և ի րա վա բան նե րի պես մեծ հար գանք վայե լող մաս-
նա գետ նե րի։ Սա կայն ա մե նաաղ քատ շր ջան նե րում, որ տեղ նման 
մաս նա գետ ներ չկային, կո մի տե նե րը կազմ վում է ին « կու լի նե րից 
և նույ նիսկ՝ տնային տն տե սու հի նե րից»։ Լի նե ին դրանք մաս նա-
գետ ներ, կու լի ներ, թե տնային տն տե սու հի ներ, կո մի տե ի ան դամ 
լի նե լու մի ակ նա խա պայ մանն այն էր, որ նրանք հարգ ված լի նե-
ին հար ևան նե րի կող մից ի րենց ա զն վու թյան ու բա րյա ցա կա մու-
թյան հա մար, ին չի մա սին տե ղա ցի նե րի կար ծիքն էր հարց վում, և 
որ հան ցա վոր ան ցյալ չու նե նային, ին չի հա մար ոս տի կա նա կան 
տվյալ ներն է ին ու սում նա սիր վում։ 

Ողջ քա ղա քը ծած կե լու հա մար յո թա նա սուն նման կո մի տե-
ներ ստեղծ վե ցին։ Նրանք պետք է « փո խա դարձ մտա հո գու թյան 
հար ցեր» քն նար կե ին։39 Նրանք ոս տի կա նու թյան սպայի գլ խա-
վորու թյամբ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է հա վաք վե-
ին սո վո րա բար շա բաթն ա ռն վազն մեկ ան գամ, բայց լար վա-
ծու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ ա մեն օ ր։ Եվ ժա մա նա կի ըն թաց քում 
դրանք այն քան բա րե հա ջող գոր ծու նե ու թյուն ու նե ցան, որ նույ-
նիսկ ոչ ան դամ նե րը սկ սե ցին մաս նակ ցել կար ևոր հան դի պում-
նե րին՝ այդ պի սով ը նդ լայ նե լով « փո խա դարձ վս տա հու թյու նը»։

1988-92թթ. ե րկ րով մեկ Բա բու րի մզ կի թը քան դե լու հա մար 
հին դո ւիստ ազ գայ նա կան նե րի ղե կա վա րած զո րա հա վաքն իր 
գա գաթ նա կե տին հա սավ։ Որ պես հետ ևանք՝ Հնդ կաս տա նի մեծ 
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մա սում հա մայն քային լար վա ծու թյու նը բարձր էր, և Բհի վան-
դի ում ևս առ կա է ին լար վա ծու թյան և թշ նա ման քի բազ մա թիվ 
պա հեր։ Բայց «երբ հույ զե րը շատ է ին շի կա նում... եր կու կող մե րի 
ան դամ ներն էլ հա վաք վում է ին մեկ տեղ և կա մո վին ի րենց վրա 
պար տա կա նու թյուն է ին վերց նում ո ղջ գի շեր պա րե կե լու փո ղոց-
նե րում։ Ա սե կո սե ներ տա րա ծե լը հենց սկզ բում ճնշ վում էր, ի սկ 
դրանք տա րա ծող նե րը հանձն վում է ին ոս տի կա նու թյա նը ... [Որ-
պես հետ ևանք] չա րա գործ նե րը նա խընտ րում է ին թաքն վել, ... 
[և] կո մի տե նե րի ան դամ նե րի կող մից նրանց հան դեպ ցու ցադր-
վող ա չալր ջու թյան շնոր հիվ ամ բող ջո վին մե կու սաց ված է ին»։40 
Ոչ մի զոհ չե ղավ։

2002թ. հար ևան Գու ջա րաթ նա հան գում հա կա մու սուլ մա-
նա կան դա ժան ը նդ վզում ներ ե ղան։ Ե րբ Գու ջա րա թում խռո վու-
թյուն նե րը կա տա ղի դար ձան, Բհի վան դի ում սպան վեց ծայ րա-
հե ղա կան հին դո ւիս տա կան ազ գայ նա կան կազ մա կեր պու թյան 
ղե կա վար Բաջ րանգ Դա լը։ Կաս կած կար, որ նրա վրա հար ձակ-
վել է ին մու սուլ ման նե րը՝ վրեժ լու ծե լու Գու ջա րա թում հին դո ւիս-
տա կան ազ գայ նա կան հան ցախմ բե րի կող մից մու սուլ ման նե րին 
սպա նե լու հա մար։ Նո րից լար վա ծու թյուն ներ ի հայտ ե կան, բայց 
հե տո նվա զե ցին։ Ոչ մի խռո վու թյուն Բհի վան դի ում չե ղավ։ 

Ի՞նչ եզ րա կա ցու թյուն ներ կա րե լի է ա նել այս օ րի նա կից։ Բհի-
վան դի ի փոր ձը, մաս նա վո րա պես, հար ցա կա նի տակ է դնում 
ո րոշ շր ջա նակ նե րում լայն տա րա ծում գտած այն գա ղա փա րը, 
որ պե տու թյան և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մեջ մր-
ցակ ցային հա րա բե րու թյուն ներ են լի նում։ Քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նը մեր կյան քի ո՛չ հա կա պե տա կան և ո՛չ էլ ոչ 
պե տա կան տա րածքն է, ո րի կեն սու նա կու թյու նը ոչ ան հրա ժեշ-
տա բար ա պա հո վում է պե տու թյու նը։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյու նը սո վո րա բար հա կա պե տա կան է, ե րբ պե տու թյու նը 
կան խամ տած ված կեր պով կամ ա կա մա սկ սում է ճն շել քա ղա-
քա ցի ա կան կյան քը, ի սկ ե թե ոչ, ա պա այն հա կա պե տա կան չէ։ 
Քա նի որ քա ղա քա ցի ա կան կա պե րը ստեղծ վել է ին իշ խա նու-
թյան տե ղա կան մար մին նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ, Բհի վան-
դի ի փոր ձը հու շում է, որ պե տու թյուն-քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյուն զույ գի սի ներ գի ան (հա մա տեղ ջան քե րի ար դյունք) 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դի մա կայե լու տե ղա կան ծա գում 
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ու նե ցող բռ նու թյուն նե րին։ Տե ղե րում ու ժեղ քա ղա քա ցի ա կան 
հա յացք ներ ու նե նա լու պա րա գա յում պե տու թյու նը բա վա կան 
հեշ տու թյամբ կա րող է կան խել խռո վու թյուն նե րը։ Մի ա վոր ված 
կազ մա կեր պու թյուն ներ ու նե ցող քա ղաք նե րը շատ ա վե լի հեշտ է 
վե րահս կել հա մայն քային լար վա ծու թյուն նե րի ժա մա նակ, քա նի 
որ օգ տա կար տե ղե կու թյուն ներն ա րա գո րեն ան ցնում են քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նից դե պի պե տա կան մար մին ներ, 
ու եր կուսն էլ աշ խա տում են սի ներ գիկ կեր պով։ Կայ ծե րը հանգց-
նում է ին մինչև հր դե հի բռն կե լը։ Այլ քա ղաք ներ, ո րոնք ա վե լի ո ւշ 
հետ ևե ցին թա ղային կո մի տե նե րի Բհի վան դի ի մո դե լին, զգա լի 
հա ջո ղու թյուն ներ ու նե ցան։41 

Ի հար կե, այն փաս տը, որ Բհի վան դի ի իշ խա նու թյուն ներն 
օ ժան դա կե ցին և սնե ցին քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
ի նք նա վար կազ մա կեր պու թյուն նե րին, չի նշա նա կում, որ պե-
տու թյու նը սո վո րա բար այդ պես է գոր ծում։ Լա տի նա կան Ա մե-
րի կայի` քսա նե րորդ դա րի պատ մու թյու նը լի է պե տու թյան 
կա րիք նե րին ծա ռայե լու նպա տա կով պե տու թյան կող մից 
ստեղծ ված կոր պո րա տիվ կա ռույց նե րի` ըն կե րակ ցու թյուն նե-
րի, բան վո րա կան մի ու թյուն նե րի, գյու ղա ցի ա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի օ րի նակ նե րով։42 Կոր պո րա տիվ կա ռույց նե րին 
թույլ չեն տա լիս պե տու թյու նից ան կախ լի նել, ի նչն ի րա կան 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան « տար բե րան շանն» է։ 

Կարճ ա սած՝ չնա յած պե տու թյու նը ի րա կա նում կա րող է 
սա տա րել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի զար գաց մա նը, Բհի վան դի ի օ րի նա կը չպետք է դիտ վի 
որ պես զար գա ցող ե րկր նե րում պե տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
բնա կա նոն ըն թացք։ Որ պես կա նոն՝ այս տի պի կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի ստեղ ծու մը ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյան 
վա րում է են թադ րում։ Ավ տո րի տար վար չա կար գե րը քա ղա քա-
ցի ա կան հա սա րա կու թյան ի նք նա վար կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ստեղ ծու մը խրա խու սե լու մի տում չու նեն, նույ նիսկ ե թե դրանք 
էթ նիկ մի ա վոր վա ծու թյուն են ցան կա նում։ Տի տոյի իշ խա նու թյան 
ներ քո Հա րավս լա վի ան հայտ նի էր էթ նիկ մի ա վոր ման խրա-
խուս մամբ, սա կայն, ան գամ լի նե լով ա մե նա մեղմ կո մու նիս տա-
կան պե տու թյուն, այն պե տու թյու նից ան կախ կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի գո յու թյուն թույլ չէր տա լիս։43 
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Ես այս հոդ վա ծում եր կու կա պակց ված պն դում ներ է ի 
ա րել։ Ա ռա ջինն էթ նիկ խա ղա ղու թյան ա մե նա խոս տում-
նա լից, ե թե ոչ մի ակ հիմքն է քա ղա քա ցի ա կան կյան քում՝ 
հատ կա պես կազ մա կեր պու թյուն նե րում էթ նիկ մի ա վոր վա-
ծու թյու նը, մի բան, որ մինչև վեր ջերս գրա կա նու թյան մեջ 
ցույց տր ված չէր։ Նույ նիսկ չնա յած այն հա մոզ մուն քին, որ 
կա ռա վա րու թյու նը կա րող է վար չա կան և ոս տի կա նա կան 
մի ջոց նե րով խա ղա ղու թյուն հաս տա տել, ի նչ պես որ Մա-
լայ զի ա յում էր, կաս կած ներ կան նույ նիսկ կա ռա վա րա կան 
ո լորտ նե րում, որ նման խա ղա ղու թյունն ա ռանց քա ղա քա-
ցի ա կան մի ա վոր ման եր կար չի տևի։ Կան, ի հար կե, բազ-
մաէթ նիկ հա սա րա կու թյուն նե րում խա ղա ղու թյան նաև այլ 
ու ղի ներ։ Էթ նիկ հա մա կե ցու թյան փոր ձե րը Եվ րո պա յում 
տրա մագ ծո րեն հա կա դիր են մի ա վոր ված քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ իմ պն դում նե րին։ Սա-
կայն էթ նիկ հա մա կե ցու թյան վե րա բե րյալ ըն դար ձակ գրա-
կա նու թյու նից եր ևում է, որ էթ նիկ հա մա կե ցու թյան փոր ձե րը 
հա ջո ղու թյամբ պսակ վե լու հա մար ո րոշ նա խա պայ ման ներ 
են պա հան ջում։ Միև նույն ժա մա նակ դրանք ը նդ հան րա կան 
բնույթ չեն կրում։44 Այս տեղ ներ կա յաց րած իմ պն դում նե րը 
ևս չպետք է մեկ նա բան վեն որ պես են թադ րու թյուն ներ, որ 
ին տեգր ված քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն նե րը կամ 
միշտ հա սա նե լի են, կամ կա րող են հեշ տու թյամբ ստեղծ վել։ 
Բայց մեկ ան գամ ստեղծ վե լով և ի նս տի տու ցի ո նա լաց վե լով՝ 
նրանց ներդ րու մը խա ղա ղու թյան մեջ ա կն հայտ է դառ նում։ 

Երկ րորդ. իս լա մի մա սին իմ պն դում նե րը վե րը ներ կա յաց-
ված ը նդ հա նուր պն դում նե րի ա վե լի մաս նա կի դեպ քերն ե ն։ Հա-
ճախ է պնդ վում կամ են թադր վում, որ իս լա մը՝ որ պես կրոն, ան-
քակ տե լի հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է հա մայն քային բռ նու թյան 
հետ։ Իմ հե տա զո տու թյուն նե րի մեջ նե րառ ված ե րկր նե րում այդ 
պն դու մը չի հաս տատ վում։ Ե րբ մու սուլ ման ներն ը նդ գրկ ված են 
լայ նա ծա վալ բռ նու թյուն նե րում, դա ի նք նին իս լա մա կան կրո նի 
հետ ևան քը չէ, այլ հետ ևանք է նրանց և այլ հա մայնք նե րի միջև 
ո րոշ տե սա կի կա պե րի։
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Ան ջա տո ղա կա նու թյան շուրջ 
խա ղաղ և ժո ղովր դա վա րա կան 

քն նար կում ներ
Կա նա դայի օ րի նա կը

ՌԻ ՉԱՐԴ ՍԻ ՄԵ ՈՆ

 Ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գե րի տա պա լում նե րի կամ էթ-
նիկ հա կա մար տու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը, բնա կա-
նա բար, ստի պում են կենտ րո նա նալ ան հա ջո ղու թյուն նե րի վրա 
և հարց նել՝ ին չու։ Այս գլու խը պա տաս խա նում է այն հար ցին, թե 
հա ջո ղու թյան դեպ քում այն կա րո՞ղ է ա րդյոք դաս լի նել ու րիշ նե-
րի հա մար։ Օ րի նա կը Կա նա դան է։ 

Այս տեղ չի են թադր վում, որ կա նա դա կան ժո ղովր դա վա րու-
թյու նը կա տա րյալ պե տու թյան օ րի նակ է։ Կա նա դա ցի նե րը բուռն 
կեր պով քն նար կում է ին ի րենց մեջ « ժո ղովր դա վա րու թյան պա-
կա սը»՝ կենտ րո նա նա լով դրա հիմ քում ըն կած ա ռանց քային 
այն պի սի հար ցե րի վրա, ի նչ պի սին է օ րի նակ՝ մե ծա մաս նա կան 
ը նտ րա կան հա մա կար գը, ո րը լր ջո րեն խա թա րում էր խորհր դա-
րա նում ստա ցած տե ղե րի և տր ված ձայ նե րի հա րա բե րակ ցու-
թյու նը և չա փա զանց նում տա րած քային տար բե րու թյուն նե րը, 
վեստ մինստ րյան խորհր դա րա նա կան հա մա կար գը, ո րը չա փա-
զանց մեծ իշ խա նու թյուն էր տա լիս վար չա պե տին, միջ կա ռա վա-
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք հա ճախ խա ղից դուրս է ին 
մղում ժո ղովր դին և այլն։ Կա նա դա ցի նե րը նաև ան հանգս տա-



72 Վ ՏԱՆԳ ՎԱԾ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

նում է ին ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող նե րի թվի նվա զու մից 
և քա ղա քա ցի նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նից հատ կա պես ե րի տա-
սարդ քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում։1 Այս գլու խը կենտ րո նա նում 
է մի հար ցի վրա, որ տեղ Կա նա դան չի կա րո ղա ցել դրա կան 
ար դյունք ար ձա նագ րել տար բե րու թյուն նե րի հա մա տեղ ման ու 
կար գա վոր ման հար ցում։

 Կա նա դա կան ժո ղովր դա վա րու թյան ա ռջև կանգ նած է « խոր 
տար բե րու թյուն նե րի» ե րեք ո րո շա կի կող մե րի կար գա վոր ման 
խն դի րը։2 Ա ռա ջի նը և ա մե նա կար ևո րը, որ տեղ պարզ դա տո ղու-
թյամբ կա նա դա կան մի ու թյու նը մի այն քայ քայե լու նե րուժ ու-
ներ, լե զուն է։ Կա նա դան եր կազգ դաշ նու թյուն է։ Ֆրան սա խոս 
կա նա դա ցի նե րը կազ մում են բնակ չու թյան մեկ քա ռոր դը. նրանք 
հիմ նա կա նում հա վաք ված են Կա նա դայի՝ չա փե րով ե րկ րորդ՝ 
Քվե բե կի նա հան գում, որ տեղ կազ մում են բնակ չու թյան ա վե լի 
քան չորս հին գե րոր դը։ Քվե բեկ ցի ներն ազ գային ի նք նու թյան ու-
ժեղ զգա ցում ու նեն և հա րուստ, յու րա հա տուկ ու ի նք նա վար քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն։ Քվե բե կի և նրա նից մե ծա պես 
տար բեր վող մնա ցյալ Կա նա դայի հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա-
վո րումն այն հիմ նա կան մար տահ րա վերն էր, ո րին 1867թ. հիմ-
նադր վե լուց ի վեր դի մա կա յում էր կա նա դա կան պե տու թյու նը։3 

Երկ րորդ. Կա նա դան Ա վստ րա լի այի, Նոր Զե լան դի այի և Լա-
տի նա կան Ա մե րի կայի շատ ե րկր նե րի պես բնիկ բնակ չու թյուն 
ու նի, ո րը պատ մու թյան ըն թաց քում շա հա գործ վել և մար գի նա-
լաց վել է։ Վեր ջին տա րի նե րին բնիկ կա նա դա ցի նե րը՝ «ա ռա ջին 
ազ գը», քա ղա քա կա նա պես հա մախմբ վեց՝ հե տապն դե լով ի նք-
նա կա ռա վար ման, հո ղի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի ձեռք բեր-
ման և ան ցյալ ա նօ րե նու թյուն նե րի դի մաց փոխ հա տու ցում ներ 
ստա նա լու նպա տակ ներ։ 

Եր րորդ. Կա նա դան բազ մամ շա կույթ եր կիր է։ Կա նա դան 
օ րի նա կան ներ գաղ թի և օ տար ե րկր նե րում ծն ված բնակ չու թյան 
թերևս աշ խար հում ա մե նա բարձր մա կար դակն ու նի։ Այ սօր (ռա-
սա յա կան խտ րա կան ներ գաղ թի քա ղա քա կա նու թյան եր կար 
պատ մու թյու նից հե տո) նո րեկ նե րի մեծ մա սը ոչ ա րևմ տյան ծա-
գում ու նի, և ներ գաղ թող նե րը մեծ մա սամբ հակ ված են բնա կու-
թյուն հաս տա տել մի քա նի մեծ քա ղա քային կենտ րոն նե րում։ 
Կա նա դայի ար ձա գանքն էր ստեղ ծել մի «խ ճան կար»՝ « մի ա խառ-
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նող կաթ սայի» փո խա րեն։ Սահ մա նադ րու թյունն ու Բազ մամ շա-
կու թայ նու թյան ակ տը՝ որ պես ե րկ րի հիմ նա կան ա ռանձ նա հա-
տուկ բնո րո շիչ, հայ տա րա րել է ին բազ մամ շա կու թայ նու թյու նը։4 

Ի նչ ևէ, այս գլ խում ես կանգ կառ նեմ կա նա դա կան բազ մա զա-
նու թյան ֆրան սա խոս-ա նգ լա խոս կամ Քվե բեկ-Կա նա դա կող մի 
վրա։ 

Քա ղա քա կան տա րա ձայ նու թյուն նե րի կար գա վոր ման « հա ջո-
ղու թյու նը», ի հար կե, լայն ի մաս տով հա րա բե րա կան բան է։ Դրա 
շուրջ նաև բա նա վեճ է մղ վում։ Քվե բե կից դուրս բնակ վող կա նա-
դա ցի նե րի մեծ մա սի հա մար հա ջո ղու թյու նը ո րոշ վում է ազ գային 
մի աս նու թյան և միջ կա ռա վա րա կան ներ դաշ նա կու թյան պահ-
պան մամբ։ Բայց Քվե բե կի քա ղա քա ցի նե րի գրե թե կե սը (և հնա-
րա վոր է, որ ֆրան սա խոս բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը) շա-
րու նա կում են սա տա րել ան կախ Քվե բե կին և հա մա րում են, որ 
Կա նա դա կան Դաշ նու թյու նը մի զս պա շա պիկ է, ո րը թույլ չի տա-
լիս Քվե բե կի կա ռա վա րու թյա նը գոր ծե լու որ պես ա ռան ձին ազ գի 
կա ռա վա րու թյուն։ Նրանք, « հա ջո ղու թյուն» ա սե լով, հաս կա նում 
են դաշ նու թյան մեջ Քվե բե կի ա ռանձ նա հա տուկ վի ճա կի լի ար-
ժեք ըն դու նում (Ք վե բե կի դաշ նային նե րի դիր քո րո շու մը) կամ ան-
կա խու թյան հաս նե լը (Indépendantiste Parti Québécois կամ PQ 
(Ք վե բե կի ան կա խու թյան կու սակ ցու թյան) դիր քո րո շու մը)։ 

Այս գլ խի հա մա տեքս տում « հա ջո ղու թյուն» ա սե լով՝ ես նկա-
տի չու նեմ բա նա վե ճի որ ևէ կող մի հաղ թա նա կը։ Ա վե լի ստույգ՝ 
ես ան դրա դառ նում եմ այն խիստ հա ճե լի փաս տին, որ ե րկ րի՝ 
որ պես ամ բող ջա կան մեկ քա ղա քա կան մի ա վո րի ա պա գայի մա-
սին բա նա վե ճը 1960-ա կան նե րից ի վեր վար վում է ժո ղովր դա-
վա րա կան և խա ղաղ ձևով։

 ԿԱ ՆԱ ԴԱՆ ԵՎ ՔՎԵ ԲԵ ԿԸ

1995թ. Քվե բե կի քվե ար կող նե րը մի մա զա չափ հե ռա վո րու թյան 
վրա է ին (նա հան գով մեկ ան ցկաց ված հան րաք վե ի ժա մա նակ 
ձայ նե րի մեկ տո կո սից էլ պա կաս) ան կախ ազ գի կար գա վի ճակ 
ու նե նա լուց, ո րը մի ա վոր ված կլի ներ մնա ցյալ Կա նա դայի հետ 
«տն տե սա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն կե րու թյամբ»։ Չնա յած 
որ ան կա խու թյան շար ժու մը գո յու թյուն ու նի 1960-ա կան նե-
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րից, Քվե բե կի ան կա խու թյան կու սակ ցու թյունն ա ռա ջին ան գամ 
կա ռա վա րու թյուն ձևա վո րեց 1976թ.։ Հան րաք վե ի նպա տա կին 
մերձ ար դյուն քը շա տե րին ա ռա ջին ան գամ ստի պեց մտա ծել, 
որ ան ջա տու մը կա րող է ի րա կա նա նալ։ Եվ դրա հետ մեկ տեղ 
ե կավ այն գի տակ ցու մը, որ եր կի րը ցա վա լի ո րեն ան պատ րաստ 
է գործ ու նե նալ ան ջատ ման քա ղա քա կան և տն տե սա կան 
հետևանք նե րի հետ։ 

Նախ կի նում ե ղած սահ մա նադ րա կան բա նակ ցու թյուն ներն 
ան հա ջո ղու թյան մատն վե ցին՝ գտ նե լու այն բա նաձ ևը, հա մա-
ձայն ո րի՝ կճա նաչ վեր Քվե բե կի ան կախ կար գա վի ճա կը՝ որ պես 
քվե բեկ ցի նե րի ա ռաջ նային կա ռա վար ման ձև։ Քվե բե կից դուրս 
բնակ վող կա նա դա ցի ներն ստիպ ված ե ղան լր ջո րեն հա վա տալ 
« նա հանգ նե րի հա վա սա րու թյան» գա ղա փա րին, և շա տե րը 
հետ ևե ցին նախ կին վար չա պետ Պի եռ Թրյու դոյին, ո րը պն դում 
էր հա տուկ կար գա վի ճա կի ըն դուն ման ան խու սա փե լի ու թյու-
նը` հա մա րե լով, որ դա կլի նի սայ թա քուն զա ռի թա փի վրա ար-
ված ա ռա ջին քայ լը, ին չը վաղ թե ո ւշ հան գեց նե լու է ան խու սա-
փե լի ան ջատ մա նը։5

1995թ. հան րաք վե ի ար դյուն քի վտան գից մա զա պուրծ լի նե-
լով՝ դաշ նային կա ռա վա րու թյու նը հա մոզ վեց, որ է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նի ան ջատ ման վե րա բե րյալ բա նա վեճ վա րե լու խա-
ղի կա նոն նե րի հս տա կե ցու մը։ Մաս նա վո րա պես, հաս կա ցան, որ 
քվե բեկ ցի նե րի ա ռջև դր ված հարցն ա նազ նիվ կեր պով կա պակց-
ված էր շա րու նա կե լի « գոր ծըն կե րու թյան» մա սին հա րա կից խոս-
տում ներ տա լուն։ « Գոր ծըն կե րու թյու նը» կպա հան ջեր մնա ցյալ 
Կա նա դայի հա մա ձայ նու թյու նը։ Ա վե լին, դաշ նային կա ռա վա-
րու թյու նը պն դել էր, որ այս հար ցի պես չա փա զանց կար ևոր ո րո-
շու մը չպետք է ըն դուն վի մի այ նակ գոր ծող քվե բեկ ցի նե րի պարզ 
մե ծա մաս նու թյան կող մից։ Ա նգ լա խոս քվե բեկ ցի նե րը և ներ գաղ-
թած նե րի խմ բե րը՝ ա լո ֆոն նե րը (այ լա խոս նե րը), խիստ թշ նա մա-
բար է ին տրա մադր ված ան կա խու թյան հան դեպ, և ո մանք խո-
սում է ին Քվե բե կի հե տա գա մաս նատ ման մա սին ան կա խու թյան 
հաս տատ ման դեպ քում։ Քվե բե կի բնիկ նե րի հա մայնքն իր ու րույն 
հան րաք վեն ան ցկաց րեց, ո րի ժա մա նակ 95 տո կո սը քվե ար կեց 
Կա նա դա կան պե տու թյան կազ մում մնա լու օգ տին։ 

Ք վե բե կի ա ռաջ նորդ նե րը պն դում է ին, որ ստան դարտ ժո-
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ղովր դա վա րա կան կա նո նը « հի սուն տո կոս + մեկ ձայնն» է։ Ե րբ 
հաս նեն դրան, կսկս վեն լի ա կա տար ան ջատ ման վե րա բե րյալ 
բա նակ ցու թյուն նե րը։ Դաշ նային նե րը հիմ նա վո րում է ին, որ գրե-
թե ա մե նու րեք սահ մա նադ րա կան հիմ նա րար փո փո խու թյուն-
նե րը պա հան ջում են « գեր մե ծա մաս նու թյուն նե րի» հա մա ձայ նու-
թյու նը, և չեն կա րող ան տես վել Քվե բե կի փոք րա մաս նու թյուն նե-
րի՝ ան գլա խոս նե րի, բնիկ ժո ղովր դի և այ լա խոս նե րի շա հե րը։ Եվ 
ե րկ րի մնա ցյալ մա սե րում կա նա դա ցի նե րի տն տե սա կան ու քա-
ղա քա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը չեն կա րող հա վա սա րու մից 
դուրս թողն վել։6 Դրա հետ ևան քով դաշ նային կա ռա վա րու թյու նը 
« հան րաք վե ի» հար ցը ներ կա յաց րեց Կա նա դայի Գե րա գույն դա-
տա րան՝ խնդ րե լով ո րո շում ըն դու նել այն հար ցի վե րա բե րյալ, 
թե որ ևէ նա հանգ ի րա վունք ու նի ա րդյոք մի ա կող մա նի ան ջատ-
վե լու՝ Կա նա դայի՝ գո յու թյուն ու նե ցող սահ մա նադ րու թյան կամ 
ի նք նո րո շու մը կար գա վո րող մի ջազ գային ի րա վուն քին հա մա-
պա տաս խան։ 

Դա տա րա նը ե կավ այն եզ րա կա ցու թյան, որ ի րա վուն քի ոչ 
մի աղ բյուր թույլ չի տա լիս մի ա կող մա նի ան ջա տու մը։ Նա նշեց, 
որ Կա նա դայի սահ մա նադ րու թյու նը լուռ է այդ հար ցում, և որ 
հա մա ձայն մի ջազ գային օ րենք նե րի՝ ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը 
կախ ված է այն բա նից, թե ան կա խու թյան դի մող ազ գը ճնշ վո՞ւմ 
է ա րդյոք մե ծա մաս նու թյան կող մից։ Դա հս տա կո րեն ժո ղովր դա-
վա րա կան Կա նա դայի դեպ քը չէ, որ տեղ ֆրան սա խոս կա նա դա-
ցի նե րը կենտ րո նա կան դեր են խա ղում ազ գային քա ղա քա կա-
նու թյան մեջ։ 

Սա կայն դա տա րա նը նաև ա սաց, որ այն դեպ քում, ե րբ «հս-
տակ մե ծա մաս նու թյամբ» և «հս տակ հար ցով» Քվե բե կը քվե ար-
կի ան ջատ ման օգ տին, մնա ցյալ Կա նա դան « սահ մա նադ րա կան 
պար տա վո րու թյուն» կու նե նա՝ բա նակ ցե լու այդ հար ցի շուրջ։ 
Դա տա րանն իր ո րոշ ման հիմ քե րը գտավ՝ քն նար կե լով սահ մա-
նադ րու թյան հիմ քում գտն վող հիմ նա րար սկզ բունք նե րը՝ ժո-
ղովր դա վա րու թյու նը, ֆե դե րա լիզ մը, սահ մա նադ րա կա նու թյու-
նը, ի նչ պես նաև օ րեն քի գե րա կա յու թյունն ու փոք րա մաս նու-
թյուն նե րի նկատ մամբ հար գան քը։ Սա պետք է ու ղե ցույց լի նի 
ցան կա ցած ան ջատ ման գոր ծըն թա ցի հա մար, չնա յած ան հաս-
կա նա լի է մնում, թե ի նչ պես դա պետք է կեն սա գործ վի։7 
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Դա Կա նա դայի հա մար հիմ նա րար նշ նա կու թյուն ու նե ցող 
ո րո շում է ր։ Ա ռա ջին ան գամ ըն դուն վեց, որ ան ջա տու մը սահ մա-
նադ րո րեն հնա րա վոր է, բայց դա կա րող է տե ղի ու նե նալ մի այն 
ի րա վա կան և սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան գոր ծըն-
թա ցով։ Եր կու կող մերն էլ այդ ո րոշ ման մեջ ի րենց դիր քե րի սա-
տա րում տե սան, և եր կուսն էլ այն հաղ թա նակ հա մա րե ցին։8

 Դաշ նային կա ռա վա րու թյու նը հետ ևեց այս ո րոշ մա նը՝ ըն-
դու նե լով Հս տա կեց ման ակ տը, (Clarity Act), ո րը հս տա կեց նում 
է, թե ի նչ պայ ման նե րում հան րաք վեն սկիզբ կդ նի բա նակ ցային 
գոր ծըն թա ցին։9 Այն հաս տա տում էր, որ դաշ նային խորհր դա-
րա նը կա րող է ի րեն վե րա պա հել ո րո շում ըն դու նե լը, թե ա րդյոք 
հան րաք վե ին դր ված հարցն ար դար կեր պով է ձևա կերպ ված, և 
մե ծա մաս նու թյու նը բա վա րար է ա րդյոք բա նակ ցու թյուն նե րը 
ե րաշ խա վո րե լու հա մար։ Քվե բեկն ար ձա գան քեց իր օ րենսդ րու-
թյամբ՝ հաս տա տե լով Քվե բե կի ի րա վուն քը՝ ան ջատ վե լու սե փա-
կան ո րոշ ման և պարզ մե ծա մաս նու թյան հի ման վրա։ Բո լո րո-
վին չհս տա կեց վեց այն հար ցը, թե ե րբ և ի նչ պես այդ քան խոր 
կա պակց ված եր կու հա սա րա կու թյուն նե րը կա րող են բա նակ ցել 
մի մյան ցից ան ջատ վե լու շուրջ։

Ք սան մե կե րորդ դա րի ա ռա ջին տաս նա մյա կում ի նք նիշ խա-
նա կան շար ժու մը կար ծես թե ան կում է ապ րում։ Դաշ նային 
ա զա տա կան կա ռա վա րու թյունն իշ խում է նա հան գային մա կար-
դա կի վրա. ան կա խա կան Bloc Québécois-ը (Բլոք Քվեբ կոո ւան, 
ան ջա տո ղա կան նե րի ֆե դե րա լիս տա կան ճյու ղը), ո րը գոր ծում է 
հա մա պե տա կան մա կար դա կի վրա, կար ծես թե մնաց տե ղում՝ 
չի մա նա լով՝ որ ո ւղ ղու թյամբ շարժ վել։ Չնա յած շա տե րը շա րու-
նա կում են կողմ լի նել ան կա խու թյա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, կր քե-
րը կար ծես թե հան դարտ վում ե ն։ Թվում է, թե աս պա րե զը թողն-
ված է կա նա դա կան դաշ նու թյան ներ քո Քվե բե կի զար գաց ման 
ոչ պաշ տո նա կան ճա նա պարհ նե րի, և, հնա րա վոր է, որ եր կու 
կող մե րից է լ՝ ա վե լի մեծ ճկու նու թյամբ կա տար վող փնտր տու քի 
հա մար։ Սա կայն 2004թ. Քվե բե կի ա զա տա կան կա ռա վա րու թյու-
նը քիչ ժո ղովր դա կա նու թյուն էր վայե լում, ի սկ Bloc Québécois-ը 
դաշ նային ը նտ րու թյուն նե րում նո րից մեծ թվով տե ղեր ստա-
ցավ։ Մինչև 2008թ. եր կար ժա մա նակ կա ռա վա րած ա զա տա կան 
կու սակ ցու թյու նը փո խա րին վեց փոք րա մաս նու թյուն ու նե ցող 
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պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյան կա ռա վա րու թյամբ։ Ձգ տե-
լով ու ժե ղաց նել Քվե բե կում ու նե ցած օ ժան դա կու թյու նը, նպա-
տակ ու նե նա լով ստեղ ծել մե ծա մաս նա կան կա ռա վա րու թյուն՝ 
այն ար ձա գան քեց Քվե բե կի մտա հո գու թյուն նե րին՝ սա տա րե լով 
ա պա կենտ րո նաց ված « բաց ֆե դե րա լիզ մին», ո րը նե րա ռում է 
հիմ նա կան հար կային փո խան ցում նե րը նա հանգ, և խորհր դա-
րա նի ո րոշ մա նը, ո րն ա ռա ջին ան գամ հաս տա տեց, որ Քվե բե կը 
« պե տու թյուն» է Կա նա դայի կազ մում։10 

ՔՆ ՆԱՐ ԿԵՆՔ ԱՆ ՋԱ  ՏՈՒ ՄԸ 

Այս պի սով, Կա նա դան չորս տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում հզոր 
ան ջա տո ղա կան շար ժում ապ րեց։ Տար բեր պա հե րին ե րկ րի՝ որ-
պես մի ա վոր ված դաշ նու թյան գո յու թյու նը կաս կա ծի տակ էր 
ա ռն վում։ Բա նա վե ճե րը հա ճախ վի ճա հա րույց և տա րա կար ծիք 
է ին։ Բայց ա մե նացն ցող և հիմ նա րար փաստն այն էր, որ քն նար-
կում ներն ան ցնում է ին բա վա կա նին քա ղա քա կիրթ ե ղա նա կով։ 
Մի ակ դեպքը, ե րբ բա նա վե ճը բռ նի բնույթ կրեց, 1970թ-ի կարճ 
դր վագն էր (հոկ տեմ բե րյան ճգ նա ժա մը), ե րբ ծայ րա հե ղա կան 
քվե բեկ ցի ան ջա տո ղա կան նե րի խումբն առ ևան գեց բրի տա նա ցի 
մի դի վա նա գե տի և ա պա՝ առ ևան գեց ու սպա նեց Քվե բե կի կա-
ռա վա րու թյան ֆե դե րա լիստ մի նա խա րա րի։ Դաշ նային և Քվե-
բե կի կա ռա վա րու թյուն նե րը խիստ կտ րուկ կեր պով դի մե ցին 
Պա տե րազ մա կան մի ջոց նե րի ակ տի գոր ծադր մա նը։ Այդ դր վագն 
ա րագ ավարտ ու նե ցավ։ Front du Libération du Quebec (Ք վե բե կի 
ա զա տագ րու թյան ճա կատ)-ը շու տով ան հե տա ցավ, բայց շա-
րու նակ վե ցին ան ջատ ման օգ տին հն չող ժո ղովր դա վա րա կան 
ե լույթ նե րը։ Դրա նից հե տո եր կու կող մե րից էլ քն նար կում նե-
րը ըն թա ցան լի ո վին ժո ղովր դա վա րա կան, ոչ բռ նի և խա ղաղ 
ձևով։ 

Աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով, թե որ քան հա ճախ են այլ ե րկր նե րում 
նման շար ժում նե րը գլոր վում դե պի բռ նու թյուն ներ և քա ղա քա ցի-
ա կան պա տե րազմ ներ, ար ժե հարց տալ, թե Կա նա դայի դեպ քում 
ին չը հնա րա վո րու թյուն տվեց նման ժո ղովր դա վա րա կան բա նա-
վեճ ան ցկաց նե լու այդ պի սի կեն սա կան հար ցի շուրջ։ Այս հա մա-
լիր եր ևույ թի բա ցատր ման հա մար ա ռան ձին վերց ված մեկ փո-
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փո խա կան կամ գոր ծոն բա վա րար չէ։ Սա կայն դրա զգու շա վոր 
պա տաս խա նը պետք է նե րա ռի հետ ևյալ հար ցե րի քն նար կում նե-
րը։ Ես հա տուկ նշա նա կու թյուն եմ տա լիս մշա կու թային, պատ-
մա կան, ի նս տի տու ցի ո նալ և հա մա տեքս տային գոր ծոն նե րին։

Մ ՇԱ  ԿՈՒՅԹՆ ՈՒ ԱՐ ԺԵՔ ՆԵ ՐԸ

Ժո ղովր դա վա րու թյան մշա կույ թը

 Ինչ պես Քվե բե կում, այն պես էլ մնա ցյալ Կա նա դա յում, մեծ նվիր-
վա ծու թյուն է առ կա ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի և ա զատ ու 
բաց քն նար կում նե րի հանդեպ։ Սա նշա նա կում է, որ ի րա կա նում 
մնա ցյալ Կա նա դայից ձայ ներ չհն չե ցին, թե ան ջա տո ղա կան նե րը 
« դա վա ճան» ե ն։ Ոչ ոք չպն դեց, թե նրանց պետք է զր կել ի րենց 
գա ղա փար նե րը ար տա հայ տե լու, նա հան գային կա ռա վա րու-
թյուն ը նտ րե լու և խորհր դա րա նի ան ջա տո ղա կան ան դամ ներ 
Օտ տա վա ու ղար կե լու հնա րա վո րու թյու նից։11 Որ պես հետ ևանք` 
ան ջա տո ղա կան շար ժու մը եր բեք ը նդ հա տակ չմղ վեց, ստիպ ված 
չե ղավ մար գի նա լաց վել, եր բեք չվե րա ցավ։ Կա րիք չե ղավ բռ նի 
մի ջոց նե րի դի մե լու։ Դրա պա տի վը, ի նչ պես Քվե բե կում, այն-
պես էլ մնա ցյալ Կա նա դա յում, պատ կա նում է քա ղա քա ցի նե րի 
ու նրանց ա ռաջ նորդ նե րի հան դուր ժո ղա կա նու թյա նը։ Ար ժե նշել 
նաև, որ մի այն քիչ թվով քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ (ե թե այդ պի-
սիք կային) Քվե բե կից դուրս ա ռա ջար կել է ին, որ Քվե բե կի ան-
կա խու թյու նը պետք է ամ բող ջո վին մերժ վի. բո լո րը լռե լյայն կամ 
բա ցա հայտ ըն դու նե ցին, որ ի րենց նվիր վա ծու թյու նը ժո ղովր դա-
վա րու թյա նը ի նչ-որ տեղ կն շա նա կի, որ ի րենք ստիպ ված կլի նեն 
ըն դու նել ան ջա տու մը։ Ոչ ոք չպն դեց, թե դաշ նու թյու նը պետք է 
կամ կա րող է բռ նի կեր պով պահ պան վել։ 12

Այս տե սա կետն այժմ Կա նա դայի Գե րա գույն դա տա րա-
նի ո րոշ մամբ դար ձել է Կա նա դայի սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 
մաս. ան ջատ ման վե րա բե րյալ ո րոշ ման մեջ Secession Reference 
(1998), որ պես եզ րա կա ցու թյուն` նշ վել է, որ Կա նա դան տրո հե-
լի է մի այն ո րոշ պայ ման նե րի պա րա գա յում։ Սրա նից քաղ ված 
դասն այն է, որ որ քան ա վե լի բաց է ժո ղովր դա վա րա կան տա-
րած քը, այն քան ա վե լի մեծ են խա ղաղ գոր ծըն թա ցի հնա րա վո-
րու թյուն ներն ան կախ ար դյուն քից։
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 Գե րակշ ռող « քա ղա քա կիրթ» ազ գայ նա կա նու թյուն

Հաշ վի առ նե լով Բրի տա նի այի հետ պատ մա կան կա պը, բազ-
մա  մշա կու թայ նու թյունն ու տա րած քային ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը՝ ո մանք կաս կած են հայտ նում, թե ը նդ հան րա պես 
գո յու թյուն ու նի՞ «անգ լո-կա նա դա կան ի նք նու թյուն» աս վա ծը։ 
Ի րա կա նում առ կա է վառ ար տա հայտ ված ազ գային ի նք նու թյան 
զգա ցում։ Սա կայն իր սկզբ նա վո րու մից ի վեր Կա նա դայի՝ որ պես 
ներ գաղ թյալ հա սա րա կու թյան պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
ան գլո-կա նա դա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը եր բեք ար մա տա վոր-
ված չի ե ղել ե րկ րի էթ նիկ նույ նա կա նու թյան մեջ։ Նրա հա մերկ-
րային հայե ցա կար գը ևս եր բեք սևեռ ված չի ե ղել նա պո լե ո նյան 
ու նի տար պե տու թյան եվ րո պա կան տի պի հայե ցա կար գի վրա։ 
Այդ պատ ճա ռով չնա յած Քվե բե կից դուրս ապ րող կա նա դա ցի նե-
րը խո րա պես մտա հոգ են կա նա դա կան քա ղա քա կան մի ու թյան 
պահ պան մամբ, նրանք այ լընտ րան քային զար գաց ման պաշտ-
պան նե րին, նույ նիսկ՝ ար մա տա կան նե րին չեն դի տար կում որ-
պես օ րեն քից դուրս գտն վող ներ։ 

Ք վե բե կի պա րա գան փոքր-ի նչ ա վե լի բարդ է։ Ա ռա ջին. քվե-
բե կյան ազ գայ նա կան ներն ու ժեղ կեր պով ի րենց նույ նաց նում են 
Քվե բե կի՝ որ պես ա ռաջ նային պատ կա նե լու թյան օբյեկ տի հետ։ 
Սա կայն ոչ բո լոր ազ գայ նա կան ներն են «ան կա խա կան ներ»։ 
Ի րա կա նում Քվե բե կում ազ գային հար ցի նկատ մամբ դիր քո րո-
շում նե րը լայ նո րեն տար բեր են` ոմանք կոչ են ա նում այնպիսի 
« նո րաց ված ֆե դե րա լիզ մի», ո րն ա վե լի ոչ սի մետ րիկ և ա վե լի 
ա պա կենտ րո նաց ված կլի նի, մի այլ խումբ ի նք նիշ խա նու թյան 
կողմ նա կից է` շա րու նա կա բար հա մա գոր ծակ ցե լով մնա ցյալ 
Կա նա դայի հետ, և վեր ջա պես նրանք, ով քեր լիակատար ան ջա-
տում են ցան կա նում։13 Հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սում նա սի-
րու թյուն նե րն այժմ էլ ցույց են տա լիս, որ նույ նիսկ ան կա խու-
թյան ձգ տող մար դիկ Կա նա դայի հետ ա մուր կապ վա ծու թյուն 
են պահ պա նում, որ քվե բե կյան դիր քո րո շում նե րի մեծ մա սը 
պատ կա նում է մի ջին կա տե գո րի ային (ան կա խու թյուն-գոր ծըն-
կե րու թյուն և նո րաց ված ֆե դե րա լիզմ) և որ ստա տուս-ք վո պահ-
պա նող ֆե դե րա լիստ ներն ու լի ո վին ան ջա տում պա հան ջող նե րը 
եզ րային « խա ղա ցող ներ» ե ն։14 
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Որ պես ար դյունք՝ հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սում նա սի-
րու թյուն նե րի ըն թաց քում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րը 
մե ծա պես կախ ված են հար ցի ձևա կեր պու մից։ Ի նչ պես նախ կին 
Չե խոս լո վա կի ա յում, որ տեղ կար ծես թե քվե ար կող նե րի մեծ մա-
սը հեշ տու թյամբ վե րա նայեց իր դիր քո րո շու մը, ան կա խու թյան 
հան րաք վե ի ժա մա նակ «այո» ար դյուն քը կա րող էր հա վա սա րա-
պես եր կի մաստ լի նել՝ եր կու կող մե րի հա մար էլ խոր թյու րի մա-
ցու թյուն նե րի տե ղիք տա լով։ 

Ք վե բե կյան ի նք նու թյու նը, իս կա պես, ար մա տա վոր ված է լեզ-
վի մեջ՝ Քվե բե կը դի տա ր կելով որ պես ֆրան սա խոս հա սա րա կու-
թյուն։ Ան կա խու թյան սա տա րու մը հիմ նա կա նում կենտ րո նա ցած 
է նա հան գի ֆրան սա խոս մե ծա մաս նու թյան շր ջա նում։ Չնա յած 
դրան՝ Քվե բե կը նաև բազ մա զան և բազ մամ շա կույթ հան րու թյուն 
է, և ի նչ պես քա ղա քա կա նու թյան, այն պես էլ Քվե բե կի նա հան գի 
հրա պա րա կային ե լույթ նե րում կր քոտ տո նով շեշտ վում է, որ իր 
ազ գայ նա կա նու թյունն ա վե լի շատ ներ քին եր ևույթ է, քան ար-
տա քին։15 

Ես չեմ ցան կա նում ո ւռ ճաց նել այս հար ցը. ան գլո-կա նա դա-
կան հան րու թյան մեջ ո րոշ տար րե րի մեջ թշ նա մանք կա ե րկ լեզ-
վու թյան հան դեպ, և քվե բե կյան ո րոշ ազ գայ նա կան ներ պաշտ-
պա նում են Քվե բե կի ի նք նու թյան ա վե լի էթ նիկ մո դե լը։ Հա մե նայն 
դեպս, զար մա նա լի է, որ լեզ վա կան ջր բա ժա նի եր կու կող մե րում 
էլ նման տե սա կետ նե րը դի տարկ վում են որ պես ոչ ի րա վա կան։ 
Ե րբ Քվե բե կի նա հան գի զայ րա ցած վար չա պետ Ժակ Փա րի զոն 
1995թ. հան րաք վե ում չն չին տար բե րու թյամբ պարտ վե լու հար-
ցում մե ղադ րեց « փողն ու էթ նիկ քվե ար կու թյու նը», նա քն նա դա-
տու թյան ար ժա նա ցավ եր կու կող մե րից էլ և ան մի ջա պես կորց-
րեց իր պաշ տո նը։ Այդ պի սով, չնա յած ցան կա լի քա ղա քա կան 
կա ռուց ված քի ջա տա գով նե րի միջև ե ղած խոր տար բե րու թյուն-
նե րին՝ բա նա վե ճը չէր վար վում էթ նիկ ի նք նու թյուն նե րի փո խա-
դարձ թշ նա ման քի պայ ման նե րում։

Ընդ հա նուր քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րը

Ք վե բե կի և մնա ցյալ Կա նա դայի հիմ նա րար տար բե րու թյու նը 
լեզ վի մեջ է՝ գե րակշ ռող ֆրան սե րե նի՝ Քվե բե կում և ան գլե րե-
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նի՝ այ լուր։ Կան նաև ո րոշ այլ մշա կու թային տար բե րու թյուն-
ներ, ի նչ պի սիք են օ րի նակ՝ Քվե բե կում մի քիչ ա վե լի սո ցի ալ-ժո-
ղովր դա վա րա կան մո տե ցու մը պե տու թյան դե րին, և հնա րա վոր 
է՝ քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու ա վե լի եվ րո պա կան «ա սո ցի ա-
տիվ» կամ կոն սեն սու սային մո դե լին։ Բայց սրանք կար ծես թե 
հա մե մա տա բար փոքր տար բե րու թյուն ներ ե ն՝ հս տա կո րեն ոչ 
ա վե լի մեծ, քան այլ նա հանգ նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող նե րը։ 
Իս կա պես, ա մե նա զար մա նա լին պե տու թյան դե րի և հան րային 
քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ քվե բեկ ցի նե րի ու մնա ցյալ կա-
նա դա ցի նե րի տե սա կետ նե րի նմա նու թյունն է։ Այդ պի սով, Կա-
նա դա-Ք վե բեկ բա նա վե ճը տար բեր վում է մր ցակ ցային և հա-
կադ րու թային տե սա կետ նե րից։ Սրանք եր կուսն էլ սո ցի ա լա կան 
և տն տե սա կան ա ռու մով մի մյանց շատ նման հա սա րա կու թյուն-
ներ են, ո րոնք ձգ տում են կար գա վո րել ի րենց քա ղա քա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րը։ 

 ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ԺԱ  ՌԱՆ  ԳՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Կա նա դան միշտ « բա նակց ված» եր կիր է ե ղել։ Եվ րո պա ցի նե րի և 
բնիկ ժո ղովր դի ա ռա ջին շփում նե րի ժա մա նակ ա զատ ա ռևտ րի 
զար գա ցու մը եր կու խմ բե րի փո խա դարձ հար մա րե ցում էր պա-
հան ջում։ Ե րբ Բրի տա նի ան հաղ թեց Ֆրան սի ային և վե րահս կո-
ղու թյուն սահ մա նեց այն տա րած քի վրա, ո րն այ սօր « Կա նա դա» 
է կոչ վում, Բրի տա նի ան հա մա ձայ նեց, որ ֆրան սա կա նա դա ցի-
նե րը կա րող են պահ պա նել ի րենց կա թո լիկ դա վա նան քը, ի րենց 
լե զուն և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ի րենց տար բե րա կիչ կեր-
պը։16 1867թ. հա մա դաշ նու թյան գա ղա փա րը նույն պես բա նակ-
ցու թյան ա ռար կա դար ձավ Բրի տա նի այի հյու սի սա մե րի կյան 
գա ղութ նե րի միջև. այն նե րա ռում էր « Կա նա դա» մի ա ցյալ գա-
ղու թը եր կու նոր նա հանգ նե րի՝ Օն տա րի ոյի և Քվե բե կի միջև 
բա ժան ման հար ցի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րը։ Նմա նա պես 
Կա նա դայի ան կա խա ցու մը Բրի տա նի այից չդար ձավ հե ղա փո-
խու թյան, այլ՝ քայլ առ քայլ ար վող գոր ծըն թա ցի հետ ևանք, ո րը 
նեղ ի մաս տով դեռ ա վարտ ված չէ։17 Այս պի սով, կար ևոր կա նա-
դա կան ա վան դույ թը բա նակ ցու թյունն ու հար մա րեց վելն է և ոչ 
թե՝ առ ճա կա տումն ու մր ցակ ցու թյու նը։ Ա վան դույ թի հզոր ո ւժն 
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էր ձևա վո րել ան ջատ ման բա նա վե ճի է ու թյու նը։ Ա վե լին, փոխ-
հար մար վա ծու թյան ա վան դույ թը, ո րը ձևա վոր վել էր նախ կին 
բա ժա նում նե րում, կա րող է ե թե ոչ լու ծում, ա պա տի պա կան 
օ րի նակ լի նել նոր ա կն հայտ տար բե րու թյուն նե րի հան դեպ հա-
կազ դե ցու թյուն նե րի հա մար։

Օ րի նակ, ֆե դե րա լիզ մի տրա մա բա նու թյունն ը նդ հան րաց-
ված ան կա խու թյան և բազ մա կի ի նք նու թյուն նե րի առ կա յու-
թյամբ կա րող է լայն շր ջա նակ ներ տրա մադ րել Կա նա դայի ներ-
սում բնիկ նե րի ի նք նա կա ռա վար ման հա մար։ 

ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՑԻ  Ո ՆԱԼ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ

 Բազ մա մի ա վոր դաշ նու թյուն 

Ան ջատ ման ըն թաց քը կա րող էր լրիվ տար բեր լի նել, ե թե Կա-
նա դան եր կու մա սե րից բաղ կա ցած դաշ նու թյուն լի ներ, որ տեղ 
Քվե բե կը դի մա կայե լիս լի ներ մի աս նա կան ան գլի ա կան Կա նա-
դային։ Ի րա կա նում Քվե բե կը եր կա կի դեր է խա ղում դաշ նու թյան 
մեջ. նա մի ա ժա մա նակ «եր կու ազ գե րից» մեկն է և մեկն է տա սը 
նա հանգ նե րից (և ե րեք տա րածք նե րից)։18 Սա նշա նա կում է, որ 
մի այն ա ռան ձին դեպ քե րում է Քվե բե կը լի ո վին մե կու սաց ված 
ե ղել։ Այդ պա հե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ 1982թ. քվե բեկ ցի նե րի իղ ձե-
րը չար դա րաց րած սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման մեր ժու մը 
Քվե բե կի կող մից, իս կա պես, ե ղել են ա մե նաճգ նա ժա մային նե րը 
Կա նա դայի քա ղա քա կա նու թյան մեջ։ Բայց խնդ րա հա րույց շատ 
հար ցե րում Քվե բե կը դաշ նա կից ներ է ու նե ցել այլ նա հանգ նե-
րում` ի դեմս իր ա մե նա մեծ հար ևան Օն տա րի ոյի` հար կային և 
տն տե սա կան հար ցե րում, ա րևմ տյան նա հանգ նե րի` այն հար-
ցե րում, թե ի նչ ա նել նա հան գային ի րա վա սու թյուն նե րում առ կա 
դաշ նային « մի ջամ տու թյան» հետ, ատ լան տյան նա հանգ նե րի, 
ո ւմ հետ հա վա սա րա պես շա հագրգռ ված էր շա րու նա կել տա-
րած քային տն տե սա կան հա վա սա րեց ման ծրագ րե րը։ Քվե բե կի՝ 
նա հան գային ի նք նա վա րու թյան հաս նե լու շա րու նա կա կան պն-
դումն օգ նում էր նաև այլ նա հանգ նե րում ու ժեղ նա հան գային 
ռազ մա վա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու գոր ծում, հատ կա պես՝ Ալ-
բեր տայի նման հա րուստ նա հանգ նե րում։ 

Պատ ճա ռա կան կա պը ե րկ կող մա նի էր. ա պա կենտ րո նաց-
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ված Կա նա դան օգ նում էր պա հել Քվե բե կը, ի սկ Քվե բե կի ներ-
կա յու թյու նը այն վս տա հու թյունն էր ներշն չում, որ կա նա դա կան 
ֆե դե րա լիզ մը մե ծա պես ա պա կենտ րո նաց ված կլի նի։ 2003թ. 
Քվե բե կի դաշ նային կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կով նա հանգ-
ներն ու տա րածք նե րը ստեղ ծե ցին նոր Դաշ նային խոր հուրդ՝ 
մի ա վո րե լով նրանց վար չա պե տե րին։ Դա նա հանգ նե րում ապ-
րող բնակ չու թյան, հարս տու թյան և տա րած քային տար բե րու-
թյուն նե րը կամր ջե լու և Օտ տա վայի հետ բա նակ ցու թյուն նե-
րում նա հան գային ա լյանս ձևա վո րե լու գոր ծում մեծ հա ջո ղու-
թյուն է ր։ Դաշ նու թյուն-նա հանգ (2004թ. ա ռող ջա պա հու թյան 
վե րա բե րյալ) հա մա ձայ նա գի րը բա ցա հայ տո րեն ըն դու նեց «ոչ 
սի մետ րիկ ֆե դե րա լիզ մը»։ Այս ա մենն ա վե լի շատ ին տեգ րեց 
Քվե բե կը հա մա կա նա դա կան քա ղա քա կա նու թյան հյուս ված քում 
և նվա զեց րեց մի այն Օտ տա վա-Ք վե բեկ հա կա մար տու թյան վե-
րա բե րյալ հե տաքրք րու թյու նը։ Սրա նից քա ղած դասն այն էր, որ 
բևե ռա ցումն ա վե լի քիչ հա վա նա կան է, ե րբ դաշ նու թյու նը բազ-
մա թիվ մի ա վոր նե րից է բաղ կա ցած։19 

 Նա հան գային ի նք նա վա րու թյուն. կենտ րո նա խույս շար ժում

Կա նա դա կան դաշ նային հա մա կար գը Քվե բե կին (և այլ նա հանգ-
նե րին) բարձր աս տի ճա նի ի նք նա վա րու թյուն է տրա մադ րում։ 
Իս կա պես, դաշ նային մի նա խա րար Քվե բե կի կա ռա վա րու թյու նը 
ներ կա յաց րել է որ պես աշ խար հի ա մե նաու ժեղ են թա պե տա կան 
կա ռա վա րու թյուն։ Վտանգն այս տեղ, ի հար կե, այն է, որ նման 
ու ժեղ նա հան գային կա ռա վա րու թյուն ու նե նա լու պա րա գա յում 
կար ծես թե մի քայլ է մնում մինչև լի ա կա տար ան ջա տու մը։ Սա-
կայն դրա կան կողմն այն է, որ դաշ նու թյու նը պետք է այն քան 
ճկուն լի նի, որ կա րո ղա նա « մար սել» Քվե բե կի` ի րար հա ջոր դած 
կա ռա վա րու թյուն նե րի ազ գաս տեղծ ազ դա կը (maitres chez nous` 
մենք մեր տան տե րերն ե նք). ի նչ պես՝ նա հան գում ֆրան սե րեն 
լեզ վի պահ պան ման ու զար գաց ման մի ջո ցա ռում նե րում, տն-
տե սա կան զար գաց մա ն ձգ տե լու կամ ա ռանձ նա հա տուկ սո-
ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու հար ցե րում։ Քվե բե-
կի քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րը հա ճախ ֆե դե րա լիզ մը բնու-
թագ րում է ին որ պես Քվե բե կի ազ գային նկր տում նե րի հա մար 
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զս պա շա պիկ, ի սկ դաշ նային կա ռա վա րու թյու նը հա մա րում 
է ին կենտ րո նաց մա նը հակ ված։ Ի րա կա նում Քվե բե կի կա ռա-
վա րու թյու նը լայն ի րա վա կան և գան ձա րա նային պա շար ներ 
ու նի իր տրա մադ րու թյան տակ։ 

Եվ ի րար հա ջոր դող դաշ նային կա ռա վա րու թյուն նե րը հա-
ճախ է ին ձեռն պահ մնում քա ղա քա կա նու թյան կար ևոր ո լորտ-
նե րի վրա ա վե լի մեծ կենտ րո նա կան վե րահս կո ղու թյուն սահ-
մա նե լու ցան կու թյու նից՝ հաս կա նա լով, որ նման գոր ծո ղու-
թյուն ներն ի րեն ցից հե ռու կվա նեն Քվե բե կը։ Այդ պի սով, չնա յած 
Քվե բեկն ու նակ չէր սահ մա նադ րո րեն հաս նե լու իր հա տուկ 
կար գա վի ճա կին, նա Կա նա դայի ներ սում նա խա ձեռ նու թյուն-
նե րի և տա րան ջատ ման լայն դաշտ ու ներ։ Եվ չնա յած սահ մա-
նադ րու թյան շր ջա նակ նե րում ոչ սի մետ րիկ ֆե դե րա լիզ մին հաս-
նե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյա նը՝ ոչ պաշ տո նա կան 
ան հա մա չա փու թյան բարձր աս տի ճան էր գե րակշ ռում։ Դրա նից 
քա ղած դասն այն է, որ ա պա կենտ րո նա ցու մը, ին չը փոք րա մաս-
նու թյան խմ բե րին ի րենց ի նք նու թյան և մե ծա մաս նու թյան կամ քի 
տա րա ծու մից պաշտ պա նե լու հար ցե րում վե րահս կո ղու թյա մբ 
էր օժ տում, կա րող է հար մար վե լու ար դյու նա վետ մե խա նիզմ ներ 
տրա մադ րել։ Ե թե Կա նա դան դաշ նու թյան տես քով ստեղծ ված 
չլի ներ, այն կդա դա րեր որ պես եր կիր գո յու թյուն ու նե նալ։ 

Ին տեգ րում կենտ րո նում. կենտ րո նա մետ շար ժում

Մինչև այժմ մենք կենտ րո նա ցել է ինք ֆե դե րա լիզ մի ու նա կու թյան 
վրա՝ ող ջու նե լու ի նք նա վա րու թյու նը՝ որ պես բա նա վե ճը հա մե-
մա տա բար քա ղա քա կիրթ ձևով վա րե լու հիմ նա կան փաս տարկ։ 
Այժմ մենք կանդ րա դառ նանք մե դա լի մյուս ե րե սին։ Սա ի րա կա-
նաց վում է տար բեր ճա նա պարհ նե րով։ Ա մե նա հիմ նա կան քա-
ղա քա կան մա կար դա կում Կա նա դա յում ի րա կա նում ան հնար 
է դաշ նային կա ռա վա րու թյուն կազ մել ա ռանց Քվե բե կի է ա կան 
օգ նու թյան։ Կա նա դա յում բո լոր կա ռա վա րող կու սակ ցու թյուն նե-
րը տար բեր շա հեր ու նե ցող կոա լի ցի ա ներ են, սա կայն Քվե բեկն 
ի րա կա նում միշտ հաղ թող կոա լի ցի այի մաս է կազ մում։ Մի այն 
փոքր բա ցա ռու թյամբ Կա նա դայի բո լոր վար չա պե տե րը, սկ սած 
1960-ա կան նե րից, քվե բեկ ցի ներ են ե ղել։ Ա վե լին, դաշ նային թա-
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գա վո րա կան հանձ նա ժո ղո վի 1960-ա կան նե րի զե կույ ցում գր-
ված էր, որ ֆրան սա խոս քվե բեկ ցի նե րը բա վա րար չա փով չեն 
ներ կա յաց ված կա ռա վա րու թյան գլ խա վոր պաշ տոն նե րում և 
կար ևոր պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րում, և ի րա կա նում հա-
մա կար գում ներ կա յաց ված ներն ստիպ ված են աշ խա տել անգ-
լե րեն լեզ վով։ Ի րա կա նում այժմ այդ թեր ներ կա յաց վա ծու թյու-
նը վե րաց ված է ։

Կա նա դան պաշ տո նա պես ե րկ լե զու եր կիր է։ Պե տա կան լեզ-
վի մա սին դաշ նային օ րենքն այն պես է գր ված, որ պաշտ պա նի 
և ծա ռայի լեզ վա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րին ի նչ պես Քվե բե-
կում, այն պես էլ մնա ցյալ Կա նա դա յում, և ա պա հո վի ֆրան սա-
խոս նե րի մեծ ներ կա յաց վա ծու թյու նը պե տա կան մար մին նե րում։ 
Այս պի սով, դե պի բարձր մա կար դա կի ի նք նա վա րու թյուն « կենտ-
րո նա խույս շար ժու մը» ու ղեկց վում է « կենտ րո նա մետ շարժ ման» 
քայ լե րով հա մա պե տա կան կա ռա վա րու թյա նը քվե բեկ ցի նե-
րի կապ ված լի նելն ու մաս կազ մելն ա պա հո վե լու հա մար։ Այդ 
պատ ճա ռով էլ ան ջա տո ղա կան շար ժու մը հաս կա ցավ, որ ե թե 
ցան կա նում են հան րաք վե ի ժա մա նակ հա ջո ղու թյան հնա րա վո-
րու թյուն ու նե նալ, պետք է մեկ տե ղել ան կա խու թյան ա ռա ջար կը 
« գոր ծըն կե րու թյան» կամ «ա սո ցի ա ցի այի» մա սին շեշ տադ րում-
նե րի հետ։ Դրա նից քա ղած դասն այն էր, որ փոք րա մաս նու թյան 
խմ բե րի ի նք նա վա րու թյու նը մեծ գո յակ ցու թյան մի մասն է, սա-
կայն հա վա սա րա պես կար ևոր է փոք րա մաս նու թյուն նե րի ին-
տեգ րու մը կենտ րո նա կան քա ղա քա կան հա մա կար գին։20

 Տար բե րու թյուն նե րի հա մա տեղ ման և կա ռա վար ման վե րա-
բեր յալ գրա կա նու թյու նը եր կու ճամ բար նե րի բա ժան վե լու մի-
տում ու նի։ Մի ճամ բա րը պն դում է, որ կա յու նու թյան կա րե լի 
է հաս նել ֆե դե րա լիզ մի կամ հա մա կե ցու թյան այլ ձևե րի մի ջո-
ցով բազ մա զա նու թյու նը ճա նա չե լու, ի նս տի տու ցի ո նա լաց նե լու 
և վեր ջինս իշ խա նու թյամբ օժ տե լու ճա նա պար հով։ Ու րիշ նե րը 
պն դում են, որ կա յու նու թյան կա րե լի է հաս նել այն պի սի հաս-
տա տու թյուն նե րով, ո րոնք ա ռաջ նորդ նե րի հա մար ձգո ղա կան 
ո ւժ են ստեղ ծում՝ տար բե րու թյուն նե րը ջն ջե լու, կտ րե լու կամ 
դրան ցից այն կողմ ան ցնե լու հա մար։21 Կա նա դա կան մո դե լի և՛ 
հա ջո ղու թյուն նե րը, և՛ ան հա ջո ղու թյուն նե րը են թադ րում են, որ 
ճիշտ մո տե ցու մը և/և, և ոչ թե՝ կամ/ կամ մո տե ցումն է ։22
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 Ան կախ դա տա րա նի դե րը

 Երբ քա ղա քա կան հա կա մար տու թյան խա ղադ րույք նե րը բարձր 
են լի նում, բո լոր կող մե րի հա մար վս տա հե լի ան կախ հաս տա-
տու թյու նը կա րող է ո րո շիչ դեր ու նե նալ։ Կա նա դայի Գե րա գույն 
դա տա րա նը բազ մա թիվ դեպ քե րում այդ դերն է կա տա րել։23 
1980թ. չհա ջող ված սահ մա նադ րա կան բա նա վե ճից հե տո դաշ-
նային կա ռա վա րու թյու նը փորձ ա րեց մի ա կող մա նի շտ կել 
սահ մա նադ րու թյու նը։ Նա հանգ նե րի կոա լի ցի ան հար ցը տե-
ղա փո խեց դա տա րան։ Այն հա մա րեց, որ չնա յած օ րեն քի տա-
ռը դաշ նային կա ռա վա րու թյա նը տա լիս է պա հանջ վող իշ խա-
նու թյու նը, բայց ա ռա ջա նում է սահ մա նադ րա կան « կոն վեն տի» 
ան հրա ժեշ տու թյուն, ին չը նա հանգ նե րի կող մից սկզ բուն քային 
հա մա ձայ նու թյուն է պա հան ջում, մինչև որ փո փո խու թյուն նե-
րը մտ նեն ու ժի մեջ։ Այդ ո րո շու մը կող մե րին ստի պեց վե րա-
դառ նալ բա նակ ցու թյուն նե րի սե ղան։24 1998թ. հան րաք վե ի` 
գրե թե հաս տատ ված ար դյունք նե րից հե տո դա տա րա նը նո րից 
միջ նոր դի դեր խա ղաց։ Դա տա րա նը նմա նա պես ո րո չիշ դեր 
խա ղաց բնիկ ժո ղովր դի և կա նա դա կան կա ռա վա րու թյան միջև 
բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար հիմ քեր ստեղ ծե լու գոր ծում։ Դրա 
դասն այն էր, որ հաշ տե ցու մը հեշ տաց վում է, ե րբ գո յու թյուն ու-
նի վե ճից վեր կանգ նած և ոչ մի կող մին չհա րող ու կար ևոր սահ-
մա նադ րա կան ար ժեք նե րին նվիր ված հաս տա տու թյուն։

Ն կա տա ռում ներ սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ

 Սահ մա նադ րու թյան մեջ Կա նա դա-Ք վե բեկ հա րա բե րու թյուն նե-
րի վե րահս տա կեց ման փոր ձե րի հա ջոր դա կան շար քը (վեր ջի նը՝ 
1992թ.) հա ջո ղու թյուն չու նե ցավ։ Ե րկ րի կար ևո րա գույն կող մե-
րի վե րա բե րյալ փոխ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյունն այդ 
բա նա վեճն ան հրա ժեշ տու թյուն դարձ րեց. այդ նույն փոխ հա մա-
ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյու նը կան խո րո շեց դրա տա պա լու մը։ 
Մյուս կող մից` շատ ա վե լի հեշտ է ո րո շա կի քա ղա քա կան հար-
ցե րի շուրջ հա մա ձայ նու թյան գալ, ո րը դե-ֆակ տո բա վա կա նին 
մեծ ան հա մա չա փու թյուն կա պա հո վի։ Սահ մա նադ րա կան բա-



ԱՆ ՋԱ ՏՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ ԽԱ ՂԱՂ ԵՎ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ 87

նակ ցու թյուն նե րի հե տա գա ան պտուղ տա րի նե րից հե տո` նե-
րա ռյալ Քվե բե կում ան ցկաց ված եր կու հան րաք վե նե րը և 1992թ. 
բարդ հար ցե րի փա թե թի շուրջ ան ցկաց ված հա մազ գային հան-
րաք վեն (Շառ լոտ թաու նի հա մա ձայ նա գի րը), և՛ կա նա դա ցի նե րը, 
և՛ քվե բեկ ցի նե րը լռե լյայն հա մա ձայն ե ցին, որ սահ մա նադ րա կան 
սա կար կու մից ու հան րաք վե նե րից պետք է խու սա փել, քա նի դեռ 
չի զգաց վում դրանց բա ցար ձակ ան հրա ժեշ տու թյու նը։25 

 ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԱՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ

 Տա րա բա ժան ված, բայց փոխ կա պակց ված 
հա սա րա կու թյուն ներ

 Շատ ա ռում նե րով լե զուն հիմ նա կան դեր ու նի։ Այն բազ մա-
թիվ ճա նա պարհ նե րով պաշտ պա նում է Քվե բե կի ի նք նա տի-
պու թյունն և ի նք նու թյու նը։ Օ րի նակ, զանգ վա ծային մշա կույ թը, 
լրատ վա մի ջոց նե րը և հա սա րա կա կան կյան քը, քվե բե կյան և 
«անգ լո-կա նա դա կան» մշա կույթ նե րի քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյուն նե րի միջև հա րա բե րա կա նո րեն քիչ շփում ներ ու նե-
նա լով, գո յու թյուն ու նեն «եր կու մի այ նու թյուն նե րի» տես քով։ Սա-
կայն այլ հար ցե րում Քվե բեկն ու մնա ցյալ Կա նա դան խո րա պես 
փոխ կա պակց ված ե ն։ Բա ցի գլո բա լա ցու մից և հյու սի սա մե րի-
կյան ին տեգ րու մից, տն տե սա կան կա պե րը Կա նա դայի ներ սում 
ա մուր են մնում։ Ֆրան սա խոս քվե բեկ ցի նե րի և ան գլա խոս նե րի 
միջև եր բեմ նի ե ղած տն տե սա կան ան հա մա չա փու թյու նը հի մա 
վե րաց ված է։ Չնա յած քվե բե կյան և ան գլո-կա նա դա կան քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն նե րը մե ծա պես տար բեր են, այ նո-
ւա մե նայ նիվ, գյու ղատն տե սու թյու նից մինչև հա մա սե ռա մոլ նե րի 
վե րա բե րյալ կար ծիք նե րի ը նդ հան րու թյուն նե րը նա խադ րյալ ներ 
են ստեղ ծում սո ցի ա լա կան կա պի տա լը զգա լի կեր պով « կամր ջե-
լու» հա մար։26

Ք վե բե կն ի րե նից ար ևելք ու ա րև մուտք ըն կած նա հանգ նե րից 
այդ քան էլ մե կու սա ցած մաս չէ։ Սա ևս մեղ մաց նում է բա նա-
վե ճի լար վա ծու թյու նը։ Ոչ մի կողմն էլ չի ցան կա նում վտան գել 
այն տն տե սա կան կամ այլ հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք ո րո շիչ 
նշա նա կու թյուն ու նեն եր կու սի բա րե կե ցու թյան հա մար։ Դա է 
պատ ճա ռը, որ ան կա խու թյան ա ռա ջարկ նե րը միշտ ու ղեկց վում 
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են ա սո ցի աց ված լի նե լու և գոր ծըն կե րու թյան գա ղա փար նե րին 
նվիր վա ծու թյան դրս ևո րում նե րով։ Սրա դասն այն է, որ քա ղա-
քա կա նու թյուն մշա կող նե րը պետք է ը նդ գծեն մր ցակ ցող խմ բե րի 
միջև փոխ կախ վա ծու թյան ստեղծ ման կար ևո րու թյու նը՝ ա ռանձ-
նա հա տուկ նշե լով, որ յու րա քան չյու րի բախ տը կապ ված է մյուս-
նե րի բախ տի հետ։ Այս հե ռան կա րը նաև են թադ րում է, որ սխալ 
կլի նի մի աս նու թյու նը պահ պա նե լու հա մար գե րագ նա հա տել 
ը նդ հա նուր ի նք նու թյան նշա նա կու թյու նը։ Ը նդ հա նուր է ա կան 
կամ նյու թա կան շա հե րը ևս կա րող են ա մուր սոսն ձի դեր կա-
տա րել։

 Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ներ կա յու թյու նը

Ընդ հա նուր առ մամբ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի քա ղա քա կա նու-
թյու նը ջա նա սի րա բար խու սա փում էր խառն վել կա նա դա կան 
բա նա վե ճին։ Չնա յած դրան՝ եր կու կող մերն էլ հաս կա նում են, 
որ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը մեծ ներդ րում ու նի իր հյու սի սային 
սահ մա նի մոտ գտն վող ե րկ րի քա ղա քա կան և տն տե սա կան կա-
յու նու թյան մեջ, ո րի հետ այն մի ա վոր ված է Հյու սի սա մե րի կյան 
ա զատ ա ռևտ րի հա մա ձայ նագ րով։ Սա ևս կար ծես թե մեղ մող 
դեր ու նի և՛ Քվե բե կի ան ջա տո ղա կան ռազ մա վա րու թյան (շա-
րու նակ վող ա սո ցի ա ցի այի շեշտ ման պատ ճառ նե րից մե կը, ե թե 
հաս նեն ան կա խու թյան), և՛ մնա ցյալ Կա նա դայի հա կազ դե ցու-
թյան հար ցում։ Այս տե ղից քաղ ված դա սը հետ ևյալն է. ան կողմ-
նա կալ ար տա քին « խա ղա ցող նե րը» և բա րեն պաստ աշ խար հագ-
րա կան հար ևա նու թյու նը կա րող են մեղ մել ներ քին հա կա մար-
տու թյուն նե րը. կողմ նա կալ ար տա քին « խա ղա ցող նե րը» կա րող 
են խո րաց նել այն։

Բռ նու թյա նը «ոչ» ա սե լը

Վեր ջում վե րա դառ նամ 1970թ. քվե բե կյան ազ գայ նա կա նու թյան 
հետ կապ ված բռ նու թյան դեպ քին։ Դաշ նային և նա հան գային 
կա ռա վա րու թյուն նե րը կտ րուկ և դա ժա նո րեն ար ձա գան քե ցին 
առ ևանգ ման և ա պա սպա նու թյան դեպ քե րին։ Օգ տա գործ վե ցին 
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ար տա կարգ ու ժե րը, զոր քը գոր ծի ան ցավ, բազ մա թիվ ան մեղ 
մար դիկ ձեր բա կալ վե ցին և այլն։ Ո մանք՝ նե րա ռյալ այս տո ղե-
րի հե ղի նա կը, այդ ժա մա նակ կար ծում է ին, որ հա կազ դե ցու թյու-
նը չա փա զանց դա ժան է ր։ Սա կայն հե տա դարձ հա յացք գցե լով՝ 
տես նում ես, որ ա ռանց քային փաստն այն էր, որ իշ խա նու թյան 
կող մից ու ժի կի րառ մա նը շատ ա րագ հետ ևեց վե րա դար ձը բնա-
կա նոն, բաց ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյա նը։ Չկար 
ու ժի շա րու նա կա կան կի րա ռում. ժո ղովր դա վա րա կան տա-
րածքն ա րա գո րեն վե րա բաց վեց։ Դրա նից պարզ դար ձավ, որ բռ-
նու թյու նը չի հան դուրժ վի, ի սկ նույ նիսկ ար մա տա կան ան ջա տո-
ղա կան հա յացք նե րի ա զատ ար տա հայ տու մը լի ո վին կըն դուն վի։ 
Որ պես հետ ևանք` բռ նու թյան վրա հեն ված շար ժումն ա րա գո-
րեն մա րեց, և քվե բե կյան ազ գայ նա կա նու թյու նը շա րու նակ վեց 
ժո ղովր դա վա րա կան ու ղիով։ Սրա նից քա ղած դա սը հետ ևյալն է. 
ե րբ ան հրա ժեշտ է լի նում բռ նու թյու նը կա սեց նել, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, պետք է բաց պա հել ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կա նու-
թյան խո ղո վակ նե րը։

Այս և, հնա րա վոր է, այլ գոր ծոն ներ գա լիս են բա ցատ րե լու, 
թե ին չու Կա նա դան ու նակ ե ղավ ան ջատ ման մա սին բա նա վե-
ճը, ո րն իս կա պես « Կա նա դա» կոչ վող քա ղա քա կան մի ա վո րի 
քա ղա քա կան ա պա գային էր վե րա բե րում, տա նել զգա լի ո րեն 
քա ղա քա կիրթ ձևով և խա ղաղ, ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա-
կա նու թյան շր ջա նակ նե րում։ Ոչ մի ա ռան ձին եր կիր չի կա րող 
մո դել հան դի սա նալ ու րիշ նե րի հա մար, քա նի որ նրան ցից յու-
րա քան չյու րի պայ ման նե րը կտար բեր վեն։ Կա նա դան հիմ նա րար 
հա կա սու թյան լուծ մա նը մո տե նա լու հա մար ա ռանձ նա հա տուկ 
ա ռա վե լու թյուն ու ներ հա րուստ տն տե սու թյան և լի ո վին կա յա-
ցած ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյան շր ջա նակ նե րում։ 
Ե րաշ խիք ներ չկան, որ Կա նա դան կշա րու նա կի այս նույն հա ջո-
ղու թյամբ կար գա վո րել իր հա կա մար տու թյուն նե րը։ Ը նդ հա նուր 
բնակ չու թյան մեջ ֆրան սա խոս մա սի շա րու նակ վող նվա զու մը 
կա րող է ա րա գո րեն նոր լար վա ծու թյուն ներ ա ռաջ բե րել. կա-
նա դա կան ա վան դա կան «է լի տար հար մար վո ղա կա նու թյան» 
(elite accommodation) քա ղա քա կա նու թյա նը ներ կա յաց վող 
ամ բո խա վա րա կան մար տահ րա վեր նե րը նույն պես կա րող են 
վտան գել ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե րը։
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Բա ցար ձակ ճշգր տու թյամբ մենք չենք կա րող ի մա նալ, թե 
ի նչ պի սին կլի նեն կա նա դա ցի նե րի հա կազ դում նե րը Քվե բե կում 
ան ջատ ման հան րաք վե ի դրա կան ար դյուն քից օ րեր և ա միս ներ 
անց։ Այս վեր լու ծու թյու նը կան խա տե սում է, որ ար դյուն քը « թավ-
շյա ա մուս նա լու ծու թյու նը» կլի նի, և որ եր կու ան ջատ ված ե րկր-
ներն էլ կմ նան լի ո վին կա յա ցած ժո ղովր դա վա րու թյուն ներ։ Բայց 
վտան գա վոր կլի նի պար զա պես են թադ րել, որ կգե րակշ ռի սա ռը 
դա տո ղու թյու նը. հույ զերն ու ստեղծ ված պայ ման նե րը հեշ տու-
թյամբ կա րող են ա րա գո րեն սրել լար վա ծու թյուն նե րը։ Օ րի նակ, 
ո րոշ ան գլա խոս քվե բեկ ցի ներ կողմ են ար տա հայտ վում «ան-
ջատ մա նը»՝ ա սե լով, որ ե թե Քվե բե կը կա րող է դուրս գալ Կա նա-
դայի կազ մից, ա պա ի րենք ևս պետք է ի րա վունք ու նե նան դուրս 
գա լու Քվե բե կից։ Սա վե րարթ նաց նում է «էթ նիկ զտում նե րի» ո ւր-
վա կա նը։ Բնիկ կա նա դա ցի նե րը 1995թ. Քվե բե կում ան ցկաց րե-
ցին ի րենց սե փա կան հան րաք վեն՝ ճն շող մե ծա մաս նու թյամբ 
քվե ար կե լով Կա նա դայի կազ մում մնա լու օգ տին՝ դաշ նային 
կա ռա վա րու թյան սահ մա նադ րա կան ա ռաջ նային պար տա կա-
նու թյուն հա մա րե լով ի րենց մտա հո գու թյուն նե րը։ Կա պի տա լի 
ար տա հոսքն ու դո լա րի ան կու մը կա րող են տն տե սա կան խու-
ճապ ա ռա ջաց նել։ Ի նչ ևէ, տն տե սա կան հար ցե րում հնա րա վոր 
հե տան ջա տո ղա կան ցան կա լի « գոր ծըն կե րու թյու նը» կա րող է 
ո ւժ գին դի մադ րու թյուն ա ռա ջաց նել մնա ցյալ Կա նա դա յում։ Եվ 
եր կար ժա մա նա կով չի կա րող ե րաշ խա վոր ված լի նել ի նք նա-
կամ հատ ված նե րի բա ժան ված մնա ցյալ Կա նա դայի ա պա գա 
մի աս նու թյու նը։ Խա ղաղ ան ջատ ման վե րա բե րյալ բա նակ ցու-
թյուն նե րը հան դուր ժո ղա կա նու թյան և ճկու նու թյան նույ նիսկ 
ա վե լի մեծ կա րիք ու նեն, քան հար մար վո ղա կա նու թյան շուրջ 
վար վող բա նակ ցու թյուն նե րը։ Այս պի սով, կա նա դա ցի նե րը 
չպետք է ի նք նա գոհ կեց ված քով վս տա հեց նեն, որ բա ժան ված 
հա սա րա կու թյուն նե րում առ կա հա կա մար տու թյուն նե րի կար-
գա վոր ման հա մար կա խար դա կան դե ղա մի ջոց ու նեն։
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 Սա կայն Կա նա դայի օ րի նա կը չի են թադ րում, որ այն կի րա ռե լի 
կա րող է լի նել ա մե նու րեք։ Դա կա րող է հաս տա տել բա ժան ված 
հա սա րա կու թյուն նե րում հա կա մար տու թյուն նե րի կար գա վոր-
մա նը նվիր ված գրա կա նու թյան մեջ ար վող ո րոշ ը նդ հան րա-
ցում ներ։ 

Ա ռա ջին. դա նվիր վա ծու թյունն է ժո ղովր դա վա րա կան ար-
ժեք նե րին և հան դուր ժո ղա կա նու թյա նը։ Ո րո շիչ նշա նա կու թյուն 
ու նի խա ղի ժո ղովր դա վա րա կան կա նոն նե րի վե րա բե րյալ փո-
խա դարձ հա մա ձայ նու թյու նը։ Քա ղա քա կիրթ բա նա վե ճի հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն նվա զա գույն մա կար դա կի 
վս տա հու թյան և հար գան քի առ կա յու թյու նը։ Հա վա սա րա պես 
ան հրա ժեշտ է, որ քան որ հնա րա վոր է, բա նա վե ճը քա ղա քա կան 
սահ մա նին հասց նե լու փո խա րեն պահ պա նել բաց, ժո ղովր դա-
վա րա կան տա րածք ներ, որ տեղ կա րող է ըն թա նալ բա նա վե ճը։ 
Հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նի քա ղա քա կան ա պա գայի վե րա-
բե րյալ բա նա վեճ վա րե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին վս տա հե-
ցու մը Կա նա դայի Գե րա գույն դա տա րա նի կող մից պաշտ պան-
վող ար ժեք նե րի՝ ժո ղովր դա վա րու թյան, սահ մա նադ րա կա նու-
թյան ու ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան և փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
հան դեպ հար գան քի պայ ման նե րում։ 

Ա վե լին, Կա նա դայի օ րի նա կը են թադ րում է, որ բազ մա թիվ 
այլ գոր ծոն ներ են օգ նում հա մա ձայ նու թյան հաս նե լու և մեղ-
մե լու հա կա մար տու թյու նը նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ փոք րա-
մաս նու թյուն նե րը ձգ տում են ա վե լի մեծ ի նք նա վա րու թյան։ Մի 
կող մից՝ ան հրա ժեշտ է նվիր ված լի նել « կենտ րո նա խույս շարժ-
մա նը»՝ հա մոզ ված լի նե լու հա մար, որ տար բեր փոք րա մաս նու-
թյուն ներ բա վա կա նա չափ ի նք նա կա ռա վա րում և իշ խա նու թյուն 
ու նե նան՝ կար գա վո րե լու ի րենց սե փա կան գոր ծե րը, բայց մյուս 
կող մից՝ կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի կենտ րո նում փոք րա-
մաս նու թյուն նե րի ներ կա յաց վա ծու թյունն ու ձայ նը, ի նչ պես նաև 
« կենտ րո նա մետ շարժ մա նը» նվիր վա ծու թյունն ա պա հո վե լը՝ 
հա մոզ ված լի նե լու հա մար, որ փոք րա մաս նու թյուն ներն ա վե-
լի շուտ նե րառ ված են, քան հե ռաց ված ա վե լի մեծ քա ղա քա կան 
հա մա կար գից։ Նաև մե ծա պես ցան կա լի է, որ առ կա լի նի փոք-
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րա մաս նու թյան և մե ծա մաս նու թյան խմ բե րի կող մից « տա րա-
բա ժան ված» նվիր վա ծու թյուն տն տե սա կան և քա ղա քա կան հա-
վա սա րու թյա նը, այն պես որ հան կարծ տա րա ձայ նու թյուն նե րը 
չսր վեն և մի մյանց չու ժե ղաց նեն։ Կա նա դայի օ րի նա կը նաև ցույց 
է տա լիս ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րին և օ րեն քի գե րա կա-
յու թյա նը նվիր ված լի նե լը ա պա հո վող ո րոշ ան կախ, ան կողմ-
նա կալ մար մին նե րի գո ւյու թյուն ու նե նա լու մեջ վս տահ լի նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը։

 Նաև կար ևոր է դրս ևո րել չա փա վո րու թյուն, ի նչն այն ի րո ղու-
թյան եր կուս տեք գի տակ ցումն է, որ ի նչ պի սին էլ լի նի ան ջատ-
ման բա նա վե ճի ար դյուն քը, սեր տո րեն կա պակց ված հա սա րա-
կու թյուն նե րը պետք է շա րու նա կեն հա մա տեղ գո յակ ցել որ պես 
հար ևան ներ և ա ռևտ րա կան գոր ծըն կեր ներ։ Նրանք չպետք է այ-
րեն բո լոր կա մուրջ նե րը։

Ի ՞նչ դա սեր կա րե լի է քա ղել ան ջատ ման վե րա բե րյալ բա-
նա վե ճի՝ Կա նա դայի եր կա րատև փոր ձից։ Կա նա դա ցի նե րը 
չեն հայտ նա գոր ծել որ ևէ կա խար դա կան բա նաձև, ո րը հեշ տու-
թյամբ կա րե լի է կի րա ռել այլ տե ղում։ Իս կա պես, այս տեղ ներ-
կա յաց ված օ րի նա կի շատ կող մեր մե ծա պես պայ մա նա վոր ված 
են Կա նա դայի պատ մու թյամբ և յու րա հա տուկ հա մա տեքս տով։ 
Կա նա դայի՝ որ պես « բա նակց ված» ե րկ րի պատ մա կան ժա ռան-
գու թյու նը չի կա րող ըն դօ րի նակ վել, ոչ էլ ժո ղովր դա վա րա կան, 
քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան մշա կույ թը կա րե լի է մեկ օ րում 
ստեղ ծել։ Նման ան ջա տո ղա կան մի տում ներ ու նե ցող ե րկր նե րից 
շա տե րը գո յու թյուն ու նեն՝ շատ ա վե լի վտան գա վոր աշ խար հա-
գրա կան հար ևա նու թյուն ու նե նա լով։ Քչերն ու նեն Կա նա դայի 
տն տե սա կան ան վտան գու թյու նը։ Ան ջատ ման խա ղադ րույք նե-
րը, իս կա պես, բարձր են Կա նա դա յում, բայց դրանք, հնա րա վոր 
է, որ ա վե լի ցածր են, քան այլ ե րկր նե րում։ Հա մե նայն դեպս, Կա-
նա դայի օ րի նա կը մեզ ո րոշ դա սեր է տա լիս, ո րոնք կա րող են օգ-
տա կար լի նել լու ծե լու հա կա մար տու թյուն ներն ան կախ միջ նորդ 
եր րորդ կող մե րի կար ևո րու թյու նից. ա մե նից կար ևոր է այն պի սի 
ի նս տի տուտ նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք կենտ րո նում հա մա տե ղում 
են են թա պե տա կան ազ գե րի ի նք նա վա րու թյու նը նրանց լի ար ժեք 
ներ կա յաց վա ծու թյան հետ։ Այս ա մենն ան կախ ար դյուն քից կա-
րող է օ ժան դա կել ժո ղովր դա վա րա կան բա նա վե ճին։



 ՄԱՍ  I I

Դեպի ժողովրդավարորեն 
կիրառելի անվտանգության 

ծառայությունների ստեղծումն ու 
վերահսկումը





Գ  ԼՈՒԽ  ԵՐ  ՐՈՐԴ

 Նոր, «կրկ նա կի» մար տահ րա վեր
 Բա նա կի, ոս տի կա նու թյան և ան վտան գու թյան 

ու ժե րի ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյունն 
ու ար դյու նա վե տու թյու նը

ՖԵ ԼԻ ՊԵ Ա ԳՈ ՒԵ ՐՈ

Բանակը և անվտանգության ուժերն այսօր ավելի մեծ վտանգ են 
ներկայացնում ժողովրդավարությանը ոչ թե այն պատճառով, որ 
սպառնում են ուղղակի հեղաշրջումներով, այլ այն պատճառով, 
որ իջեցնում են ժողովրդավարության որակն ու խաթարում նրա 
էությունը։1 Քա նի դեռ նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի կա յու նու-
թյու նը ստույգ ա պա հով ված չէ, հիմ նա կան մտա հո գու թյուն նե-
րը կապ ված են այն բա նի հետ, թե նրանք ու նակ կլի նե՞ն ա րդյոք 
ա ռաջ տա նե լու օ րեն քի գե րա կա յու թյու նը և ե րաշ խա վո րե լու 
ի րենց քա ղա քա ցի նե րի հիմ նա կան ա զա տու թյուն ներն ու կա-
րիք նե րը։2 Զին ված ու ժե րի, ոս տի կա նու թյան և ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռու մով նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը հա-
ճախ վատ են պատ րաստ ված՝ դի մա կայե լու կրկ նա կի մար տահ-
րա վեր նե րին, այդ ծա ռա յու թյուն նե րի վրա ժո ղովր դա վա րա կան 
վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու հա մար ի նս տի տուտ ներ ստեղ-
ծե լու և դրանք ի րենց քա ղա քա ցի նե րի պաշտ պա նու թյան ու ան-
վտան գու թյան ար դյու նա վետ գոր ծիք նե րի վե րա ծե լու։ Այս դժ վա-
րու թյուն նե րի աղ բյու րը ոչ մի այն այդ ծա ռա յու թյուն նե րի մեջ է, 
այլև ա մե նից ա ռաջ՝ ան գոր ծու թյան, հան ցակ ցու թյան կամ կա-
ռա վա րու թյան ու քա ղա քա կան հա սա րա կու թյան քա ղա քա ցի ա-
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կան գոր ծիչ նե րի ոչժո ղովր դա վա րա կան վար քագ ծի ակ տիվ քա-
ջա լեր ման մեջ։3 

Ավ տո րի տար վար չա կար գից ժա ռան գու թյուն ստա ցած ան-
վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը, բա նակն ու ոս տի կա նա կան 
ի նս տի տուտ նե րը հատ կա պես են թա կա են գո յատ ևե լու ու վե րա-
հար մար վե լու այն նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում, ո րոնք ա ռա-
ջա ցել են բա նակ ցային գոր ծու նե ու թյամբ ի րա կա նաց ված վե րա-
փո խում նե րի հետ ևան քով։ Այս դեպ քե րում ան վտան գու թյան ու-
ժե րը պահ պա նում են ի նք նա վա րու թյան և ա ռանձ նաշնորհ նե րի 
բարձր մա կար դակ, ի նչ պես և դրս ևո րում են այն պի սի վար քա-
գիծ, ո րը հա կա սում է ժո ղովր դա վա րա կան նոր մե րին։4 Այդ նոր 
ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի ա ռաջ նային գոր ծե րից է այն ի նս տի-
տուտ նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք կօգ նեն սան ձա հա րել այդ մի տում-
նե րը և ա պա հո վել վե րահս կո ղու թյու նը, մի աշ խա տանք, ո րը 
պա հան ջում է ան ջատ և լավ հս տա կեց ված ա ռա քե լու թյուն նե րի 
նա խագծ ման ղե կա վա րում այն տար բեր զին ված ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա մար, ո րոնք մի ա ժա մա նակ հա մա պա տաս խան կեր պով 
հա մա կարգ վում ե ն՝ ձգ տե լով քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյան 
ը նդ հա նուր նպա տակ նե րին։  

Երբ ժո ղովր դա վա րա ցու մը ոչ թե բա նակ ցային գոր ծու նե ու-
թյամբ ի րա կա նաց ված փո փո խու թյուն նե րի, այլ զին ված հա կա-
մար տու թյուն նե րի կար գա վոր ման հետ ևան քով է ի հայտ գա լիս, 
իշ խա նու թյուն նե րը ստիպ ված են լի նում դի մա կայել ա վե լի հա-
մա լիր ու բազ մա զան մար տահ րա վեր նե րին, այն է՝ ի նս տի տուտ-
նե րի վե րաս տեղծ մա նը՝ մի ա ժա մա նակ փոր ձե լով ա պա հո վել 
քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյու նը։ Այդ մար տահ րա վեր նե-
րին դի մա կայե լու դժ վա րու թյուն նե րը հա ճախ տա նում են դե պի 
ա նա պա հո վու թյան բարձր մա կար դա կի կամ վատ պատ րաստ-
ված ու ժե րի ծա վալ մա նը։5 

Ան ցու մային շր ջան նե րին նվիր ված գրա կա նու թյան մեջ նշ-
վում է քայ լե րը ող ջամ տո րեն հա ջոր դա կա նաց նե լու ան հրա ժեշ-
տու թյու նը, որ այդ փխ րուն և նո րաս տեղծ ժո ղովր դա վա րա կան 
կա ռա վա րու թյուն նե րը գեր բեռն ված չդառ նան՝ մի ա ժա մա նակ ի 
հայտ ե կող մար տահ րա վեր նե րին ան հա պաղ դի մագ րա վե լով։6 
Բայց շատ դեպ քե րում ժո ղովր դա վա րու թյան ստեղ ծու մը չի կա-
րող ի րեն այդ պի սի ճո խու թյուն թույլ տալ, ի նչն ա վե լի սա զա կան 
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է այն դեպ քե րին, ե րբ բա նակ ցու թյուն նե րը ի նս տի տու ցի ո նալ 
շա րու նա կա կա նու թյան ա վե լի բարձր աս տի ճան են թույլ տա-
լիս։ Ա վե լին, նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի մեծ մա սի հա մար 
ան վտան գու թյան մար տահ րա վեր նե րում վե րահս կո ղու թյան 
խն դիր նե րի կա յուն առ կա յու թյու նը վե րահս կո ղու թյան ա պա-
հով ման և բա րե փո խում նե րի ու ար դի ա կա նաց ման հա մա ժա մա-
նակյա ըն թացք է պա հան ջում։ 

Ս պառ նա լիք ներն ո ւժգ նա նում և բազ մա պատկ վում են ամ-
րապնդ ված վե րազ գային կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան 
և մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյան հա մա տեքս տում։7 Դա նպաս-
տում է բազ մա կերպ ազ դե ցու թյան այ լա սեր ված սցե նա րի տա-
րած մա նը, օ րի նակ` հան գեց նում է ան վտան գու թյան ու ժե րում 
և ծա ռա յու թյուն նե րում կո ռուպ ցի այի խթան մա նը, բա նա կի ու 
ոս տի կա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րի մի ա խառն մանն ու հան րու-
թյան կող մից ա նա պա հո վու թյան զգա ցո ղու թյան է ա կան մե-
ծաց մա նը, ո րն իր հեր թին ա ռաջ է բե րում ու ժային, բայց որ պես 
կա նոն՝ ան հե ռա նկար հա կազ դե ցու թյուն։ Հա ճախ ար դյուն քը լի-
նում է հետ ևյա լը. ան վտան գու թյան ու ժե րում քա ղա քա ցի ա կան 
ա զա տու թյուն նե րի նկատ մամբ հար գան քի բա ցա կա յու թյուն և 
ան վտան գու թյան ան հար կի գե րագ նա հա տում, զար գաց ման, 
քա ղա քա կա նու թյան և սո ցի ա լա կան հար ցե րի ան վտան գայ նա-
ցում։ Բա նա կի, ո ղջ ոս տի կա նու թյան և ան վտան գու թյան ծա-
ռա յու թյուն նե րի ա ռջև ծա ռա ցող խն դիր ները սեր տո րեն փոխ-
կա պակց ված ե ն։ Թույլ և ա նար դյու նա վետ ոս տի կա նա կան ու-
ժե րը ճն շում են գոր ծադրում իշ խա նու թյուն նե րի վրա, որ պես զի 
նրանք ոս տի կա նա կան դեր կա տա րե լու հա մար օգ տա գոր ծեն 
բա նա կը, ո րը դրա հա մար վատ է պատ րաստ ված, կամ ռազ-
մա կա նաց նեն ոս տի կա նու թյու նը։ Մի քա նի թույլ վե րահսկ վող 
ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի գո յու թյու նը կա րող է վնա-
սել բա նա կի ու ոս տի կա նու թյան և այլ ի նս տի տուտ նե րի  պրո ֆե-
սի ո նա լիզ մին։ Այդ ո լոր տի խն դիր ներն ի րենց հեր թին գտն վում 
են զար գաց ման մար տահ րա վեր նե րի և հա սա րա կու թյան ու 
քա ղա քա կա նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հա մա տեքս-
տում։ Ի նչ ևէ, այդ փոխ կա պակց վա ծու թյու նը հազ վա դեպ է հա-
մա պա տաս խան կեր պով քն նարկ վում քա ղա քա կա նու թյուն 
ձևա վո րող նե րի կող մից և մի այն վեր ջերս է դար ձել գի տա կան 
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ու սում նա սի րու թյուն նե րի ա ռար կա։ Ո ՛չ ժո ղովր դա վար քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րը, ո ՛չ էլ ժո ղովր դա վա րու թյան ստեղծ մամբ հե-
տաքրքր վող հա սա րա կա գետ նե րը դեռևս այդ փոխ կա պակց վա-
ծու թյու նը ու սում նա սի րե լու հա մար ին տեգր ված մո տե ցում չեն 
մշա կել։ Գիտ նա կան նե րը տար բեր մո տե ցում ներ են դրս ևո րում, 
ե րբ ու սում նա սի րում են քա ղա քա ցի ներ-զին վո րա կան ներ հա-
րա բե րու թյուն ներն ու պաշտ պա նու թյու նը, ոս տի կա նու թյու նը և 
դա տա կան բա րե փո խում նե րը. հատ կա պես հե տա խու զու թյունն 
է այս քիչ ու սում նա սիր ված հա մա տեքս տում լի ո վին աչ քա թող 
ար ված։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ել նե լով գործ նա կան կա րիք նե րից և 
նոր ըն կա լում նե րից` այս խն դիր նե րին սկ սում են մո տե նալ ան-
վտան գու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րի նեղ շր ջա նակ նե րից 
դուրս ե կող և ող ջա խո հու թյա նը միտ ված հայե ցա կար գից։8 Միև-
նույն ժա մա նակ ան վտան գու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րի 
նպա տակ ներն ու գոր ծըն թաց ներն ա վե լի հս տա կո րեն կապ ված 
են մարդ կանց և քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյան, քան ժա մա-
նա կին շեշ տադր ված պե տա կան ան վտան գու թյան հետ, չնա յած, 
ի նչ պես այլ ծան րակ շիռ հայե ցա կար գե րի պա րա գա յում է, այն-
պես էլ ան վտան գու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րի հայե ցա-
կար գը ստեղծ վել է որ պես տար բեր սահ մա նում նե րի են թա կա 
մր ցակ ցային դաշտ, ո րը տար բեր կի րա ռու թյուն ներ ու նի ա ռաջ-
նային գոր ծիչ նե րի, քա ղա քա կան հիմ քե րի և նպա տակ նե րի տե-
սա կե տից։9 Հա կա մար տու թյուն նե րով ծան րա բեռն ված Հա րա վի 
շր ջան նե րի հա մար օգ նու թյան և ա ջակ ցու թյան ռազ մա վա րու-
թյուն նե րի եր կընտ րան քի ա ռջև գտն վող զար գա ցած ե րկր նե րի 
կող մից սկզ բում մշակ ված այս հայե ցա կար գերն այժմ ա մե նուր 
յու րաց ված են գոր ծիչ նե րի կող մից։ 

Ինչ ևէ, ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար պե տա կան ան վտան-
գու թյան գոր ծիչ նե րից և ի նս տի տուտ նե րից սկիզբ առ նող սպառ-
նա լիք նե րը նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րով չեն սահ մա նա-
փակ վում։ Հին ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի դեպ քում ռազ մա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի, ոս տի կա նու թյան և ան վտան գու թյան ծա ռա-
յու թյուն նե րի կոր պո րա տիվ հե տաքրք րու թյուն նե րը վե րած վում 
են ան հար կի ազ դե ցու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան ըն դու նե լի 
սահ ման նե րից այն կողմ տա րած վող ի նք նա վա րու թյան ո լորտ-
նե րի վրա և ար տա քին վե րահս կո ղու թյան հան դեպ դրս ևո րում 
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են դի մադ րու թյուն։ Չնա յած հին ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը հեն-
վում են ա վե լի ու ժեղ և բարդ ի նս տի տուտ նե րի վրա, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, նրանք տար բեր վում են այդ վտանգ նե րին դի մա կայե լու 
ու նա կու թյամբ, ջա նա սի րու թյան չա փե րով և ի նս տի տու ցի ո նալ 
կա րո ղու թյուն նե րի ցու ցադր մամբ ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս-
կո ղու թյան գոր ծում։ Հա վե լենք, որ հին ժո ղովր դա վա րու թյուն նե-
րը ևս տա ռա պում են հան րու թյան ան հատ նե րի և բա նա կի ու 
ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ան դամ նե րի ու նե ցած դիր-
քո րո շում նե րի միջև առ կա լուրջ ան ջր պե տից։

 ԶԻՆ ՎԱԾ  ՈՒ ԺԵ ՐԸ

 Բա նա կը հատ կա պես նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում այն դե-
րա կա տար նե րից է, ո րը հակ ված է ի նք նա վա րու թյան բարձր մա-
կար դա կի հաս նե լուն՝ խու սա փե լով ը նտր ված պաշ տո նյա նե րի 
իշ խա նու թյա նը են թարկ վե լուց։ Ի նք նա վա րու թյու նը սո վո րա բար 
ժա ռան գու թյուն է զին վո րա կան-ավ տո րի տար վար չա կար գե րից, 
սա կայն դա հա ճախ տա րած վում է նաև ժո ղովր դա վա րու թյանն 
ան ցման ժա մա նակ ու դրա նից հե տո։ Դա պա տա հում է հատ կա-
պես այն դեպ քե րում, ե րբ բյու րոկ րա տա կան զին վո րա կան վար-
չա կար գից հե տո բա նա կը վե րա հաս տատ վում է՝ ու նե նա լով նոր 
քա ղա քա ցի ա կան իշ խա նու թյուն ներ, ո րոնք շատ թույլ են ղե կա-
վա րում և վե րահս կո ղու թյուն ա պա հո վե լու հա մար կամ շատ 
մեծ ցան կու թյուն կամ էլ այլ ը նտ րու թյուն չու նեն, բա ցի քմա հաճ 
բա նա կին հա ճո յա նա լը։

Լա տի նա կան Ա մե րի կան նման բազ մա թիվ օ րի նակ ներ ու-
նի։10 Բրա զի լի ա յում, օ րի նակ, բա նա կը ժո ղովր դա վա րաց ման 
ա ռա ջին փու լում ը նդ լայ նեց իր ի նք նա վա րու թյու նը։ Տես նե լով, 
որ ավ տո րի տար իշ խա նու թյունն աս տի ճա նա բար թու լա նում է 
և ան գոր ծու նյա դառ նում, բա նա կը վե րա հաս տա տեց ի նքն ի րեն 
քա ղա քա ցի ա կան կա ռա վար ման ըն թաց քում՝ ա պա հո վե լով ի նք-
նա վա րու թյան բարձր մա կար դակ, ազ դե լով քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րի վրա և պահ պա նե լով այն ա ռանձ նաշ նորհ նե րը, 
ո րոնց մեծ մասն ի վեր ջո ժա մա նա կի ըն թաց քում կորց րեց, բայց 
տար բեր ո լորտ նե րում պահ պա նեց իր ան կա խու թյու նը պաշտ-
պա նե լու լծակ նե րը։11 Չի լի ում ավ տո րի տա րու թյու նից մնա ցած 
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սահ մա նադ րա կան ժա ռան գու թյու նը զին վո րա կան կա ռա վար-
ման ա վար տից հե տո տասն հինգ տար վա հա մար ի նք նա վա-
րու թյան բարձր մա կար դակ ա պա հո վեց բա նա կն։ Բա նա կի 
ա ռանձ նաշ նորհ նե րի թվում ե ն՝ սե նա տոր նե րի նշա նա կումն ու 
մաս նակ ցու թյու նը սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամ նե րի 
նշա նակ մա նը, ի նչ պես նաև բարձ րա գույն պաշ տո նա տար ան-
ձանց աշ խա տան քից ա զա տե լու ի րա վուն քից նա խա գա հին զր-
կե լը։ Բա նա կի հա մար սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի խում-
բը չի վե րաց վի մինչև բա րե փո խում նե րի ա վար տը՝ սկ սած 2005թ-
ից մինչև նա խա գահ Լա գո սի (Lagos) պաշ տո նա վար ման վեր ջը։12 
Նույ նիսկ Հա րա վային Եվ րո պա յում Ժո ղովր դա վա րաց ման եր-
րորդ ա լի քի ա ռա ջա տար նե րից մե կում՝ Իս պա նի ա յում, ո րը կա-
րող է մո դել հան դի սա նալ ժո ղովր դա վա րու թյանն իր հա ջող ված 
և խա ղաղ ան ցման հա մար, բա նա կը ո րոշ ի նք նա վա րու թյուն և 
ո րո շում ներ վի ճար կե լու ի րա վա սու թյուն ներ ստա ցավ ան ցման 
վաղ փու լե րում, մինչև որ սանձ վեց բա նա կային և պաշտ պա-
նա կան հա մար ձակ բա րե փո խում նե րով։13 Նման գծեր կա րե լի է 
տես նել Ա սի ա յում, որ տեղ տար բեր օ րի նակ ներ են Պա կիս տանն 
ու Թայ լան դը։14

Մյուս կող մից՝ Մեք սի կան ան վտան գու թյան ո լոր տում մեծ 
ռիս կե րի է գնում, ո րոնք հնա րա վոր դար ձան քա ղա քա կան անց-
ման շր ջա նի հետ ևան քով « բաց ված» տե ղե րում և տր ված հնա րա-
վո րու թյուն նե րի պատ ճա ռով։ Քա ղա քա ցի ա կան մի ա կու սակ ցա-
կան կա ռա վար ման ա վար տով, ե րբ բա նա կը պատ մա կա նո րեն 
ճնշ ված էր, նոր հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղծ վե ցին բա նա կի վե-
րա հաս տատ ման հա մար մր ցակ ցային քա ղա քա կան ղե կա վար-
ման և ե րկ րի ո ղջ տա րած քով մեկ բարձր կազ մա կերպ ված ու 
վե րազ գային քրե ա կան բռ նու թյան ակ տի վաց ման հետ ևան քով 
ա ռաջ ե կած ան վտան գու թյան բարձր պա հան ջի հետ ևան քով։15 

Ժո ղովր դա վա րաց ման այլ օ րի նակ նե րում, ի նչ պես այն տե-
ղե րում, ե րբ դա հա ջոր դում էր ժա ռան գա կան նոր տի պի կա ռա-
վար մա նը, ի նչ պես դա տե ղի էր ու նե նում աֆ րի կյան շատ ե րկր-
նե րում, բա նա կի մաս նատ վա ծու թյու նը, էթ նիկ տար բեր ո ւղղ վա-
ծու թյան կամ պատ կա նե լու թյան այլ գոր ծոն նե րի հետ մեկ տեղ 
դար ձավ մի ա ժա մա նակ և՛ հնա րա վո րու թյուն, և՛ մեծ ռիսկ։ Ո րոշ 
տե ղե րում (Նի գեր, Բու րուն դի) զին վո րա կան նե րը խո չըն դո տե-
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ցին ժո ղովր դա վա րաց մա նը 1990-ա կան նե րին, մինչ դեռ այլ տե-
ղե րում (Նի գե րի ա, Գա նա) զի ջե ցին։16 Ի նչ ևէ, զին վո րա կան կա-
ռա վար ման ա վար տը, ի նչ պես որ ե ղավ Նի գե րի ա յում, խթա նեց 
քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ կի րառ վող բռ նու թյուն նե րը՝ դժ վա րաց-
նե լով ան վտան գու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րը։17 

ԻՆՔ ՆԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈՒՄ  ՆԵ ՐԸ

Բա նա կի ան կա խու թյունն ար տա ցոլ վում է բյու ջե ի, կր թու թյան 
և ար դա րա դա տու թյան ա մե նա կար ևոր ո լորտ նե րում։ Բյու ջե-
տային նա խա պատ վու թյուն նե րի և հատ կա ցում նե րի ա ռու մով 
բա նա կը հա ճախ խու սա փում է կոնգ րե սի և նույ նիսկ՝ գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան քա ղա քա ցի ա կան պաշ տո նյա նե րի վե րահս կո-
ղու թյու նից։ Ի նչ վե րա բե րում է ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րին, 
ո րոշ դեպ քե րում, ի նչ պես Չի լի ում էր, և վեր ջերս Պե րո ւում է, զին-
ված ու ժե րին ո ւղ ղա կի ո րեն և ի նք նա բե րա բար զգա լի ռե սուրս-
ներ են տրա մադ րում բյու ջե տային հատ կա ցում նե րի ամ րագր-
ված տո կո սի տես քով։ Այլ դեպ քե րում, ի նչ պես Ֆի լի պին նե րում, 
Ին դո նե զի ա յում, Թայ լան դում և Էկ վա դո րում, զին վո րա կան նե րի 
կող մից վար վող բիզ նե սը ծաղ կում է՝ գրե թե լի ո վին դուրս լի նե-
լով քա ղա քա ցի ա կան վե րահս կո ղու թյու նից։18 Կր թու թյան ո լոր-
տում բա նա կը մի տում ու նի խու սա փե լու ազ գային կր թա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի և նույ նիսկ՝ պաշտ պա նու թյան բարձ րա գույն 
պաշ տո նյա նե րի վե րահս կո ղու թյու նից։ Շատ ե րկր նե րում բա նա-
կը լի ա կա տար ա զա տու թյուն ու նի կր թու թյան ո ւղղ վա ծու թյունն 
ու բո վան դա կու թյու նը ո րո շե լու, ի նչ պես նաև գի տա կան աս տի-
ճան ներ շնոր հե լու հար ցում՝ նե րա ռյալ քա ղա քա ցի ա կան ան-
ձանց՝ ռազ մա կան ա կա դե մի ա նե րում և բա նա կի հետ կապ ված 
հա մալ սա րան նե րում։ Որ պես ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տու թյուն 
ըն կալ վող եր ևույթ նե րի հան դեպ դի մադ րու թյու նը հեն վում է այն 
բա նի վրա, որ զին վո րա կան լի նե լը յու րա հա տուկ կար գա վի ճակ 
է և մի ան գա մայն բա ցա ռիկ մաս նա գի տու թյուն, ո րն ա ռանձ-
նա հա տուկ ար ժեք նե րի ը նդ գծում է պա հան ջում, ո րոնք մի այն 
կա րող են ստեղծ վել և զար գաց վել հենց ծա ռա յու թյան ներ սում։ 
Բա նա կը նաև ի րեն դի տում է որ պես իշ խա նու թյուն, ի րեն հա-
մա րում է ա մե նից լավը նպա տա կաուղղ ված և պատ րաստ ված 
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հայ րե նա սի րու թյուն, պա տիվ և նման այլ հաս կա ցու թյու ններ 
սահ մա նե լու ու ազ գային շա հե րը պաշտ պա նե լու գործում։19 
Մար դու ի րա վունք նե րի ու սուց ման նե րա ռու մը բո լոր ծրագ-
րե րի մեջ դառ նում է նոր ժո ղովր դա  վա րա կան վար չա կար գե րի 
մեջ բա նա կի ներգ րավ վա ծու թյան մաս, այն դեպ քում, ե րբ զին-
վո րա կան կա ռա վար ման ներ քո մե ծա պես խախտ վում են մար-
դու ի րա վունք նե րը, բայց այս հար ցե րը հա ճախ դուրս են մնում 
ար տա քին վե րահս կո ղու թյու նից կամ չեն հա մա պա տաս խա նում 
հա սա րա կու թյան մեջ գե րակշ ռող տե սա կետ նե րին։ 

Ինչ պես և կր թու թյան ո լոր տում, զին վո րա կան ար դա րա դա-
տու թյու նը շատ դեպ քե րում դուրս է մնում ազ գային դա տա րան-
նե րի ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րից, ի սկ զին վո րա կան դա տա-
րան նե րը շա րու նա կում են ի րենց խնա մա կա լու թյան տակ պա հել 
քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց։ Նախ կին զին վո րա կան վար չա կար-
գե րի ներ քո մար դու ի րա վունք նե րի մեծ խախ տում նե րի դեպ քում 
ան պատ ժե լի ու թյան տար բեր աս տի ճան ներ են դի տարկ վում, ի սկ 
նոր ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գե րում շատ դեպ քե րում 
խախ տում նե րը, հատ կա պես հա սա րա կա կան կար գի պահ պան-
ման ա մե նօ րյա հար ցե րում, հե ռու են լրիվ վե րաց ված լի նե լուց։ 
Շատ դեպ քե րում բա նա կը շա րու նա կում է խնա մա կա լել ոս տի-
կա նու թյա նը։ Վեր ջա պես, կա րե լի է ա սել, որ պե տա կան բա րե-
փո խում նե րը՝ այս հաս կա ցու թյունն ու ծրագ րե րի հա մա լի րը՝ սկ-
սած վեր ջին ա լի քի ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի ի հայտ գա լուց, 
ո րոնք եր բեմն նշա նա կում են հան րային ո լոր տի հար մար վե լը 
շու կա յա կան բա րե փո խում նե րին կամ հար մար վել և հաշ վե տու 
լի նելը մաս նակ ցու թյան պա հանջ նե րին, հազ վա դեպ են այն չա-
փե րով տա րած վում, որ ող ջու նեն այն բա րե փո խում նե րը, ո րոնք 
կնե րա ռեն պե տու թյան հա մար բախ տո րոշ ճյու ղը՝ բա նա կը՝ այդ-
պի սով ներգ րավ վե լով ա վե լի մեծ ար դյու նա վե տու թյանն ու հաշ-
վե տու լի նե լուն նպա տա կամղ ված ա վե լի մեծ բա րե փո խում նե րի 
մեջ։ Այս տեղ, ի նչ պես և այլ ո լորտ նե րում, հիմ նա կան պա տաս-
խա նատ վու թյունն ը նկ նում է ա վե լի շատ քա ղա քա կան ղե կա վա-
րու թյան, քան բա նա կի վրա։ 

Հին ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը վե րահս կո ղու թյան և հաշ վե-
տու լի նե լու ո լորտ նե րում բախ վում են ի րենց ի սկ հա մա լիր խն-
դիր նե րին։ Ռո բին Լյո ւեկ հա մը (Robin Luekham), օ րի նակ, պն դում 
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է, որ « Հա րա վային Աֆ րի կայի պես նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե-
րում զգա լի ո րեն ա վե լի շատ հաշ վե տու լի նե լու ի րա վի ճակ կա 
ան վտան գու թյան ո լորտ նե րում, քան կա յա ցած շատ ժո ղովր-
դա վա րու թյուն նե րում, ի նչ պի սիք ե ն՝ Հնդ կաս տա նը, Ֆրան սի ան 
կամ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նը»։20 Մեծ բա նա կային է լի տայի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում բյու րոկ րա տա կան ա պա րա տի 
ա կն հայտ մեծ չա փե րի պատ ճա ռով ա նար դյու նա վետ աշ խա-
տան քի հնա րա վո րու թյուն նե րը մե ծա նում են, և վե րահս կո ղու-
թյունն ա վե լի դժ վար է լի նում ի րա կա նաց նել։21 Զին ված ու ժե րի և 
քա ղա քա կան հա մա կար գի հա րա բե րու թյուն նե րը ևս հնա րա վոր 
են դարձ նում քա ղա քա ցի ա կան իշ խա նու թյան հրա մա նագ րե րից 
խու սա փե լը՝ ի րար դեմ խա ղա լով, լի նե լով բյու րոկ րա տի այի կամ 
կա ռա վա րու թյան մաս՝ դրա նով մե ծաց նե լով ի րենց ի նք նա վա-
րու թյու նը, ի նչ պես որ դա տե ղի է ու նե նում Մի ա ցյալ Նա հանգ նե-
րում։22 Բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն ներ ևս նա խազ գու շաց-
նում են դիր քո րո շում նե րի և հա մոզ մունք նե րի ա ռու մով բա նա կի 
և քա ղա քա ցի ա կան դաշ տի միջև մե ծա ցող ան դուն դի մա սին։23 
Նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում նախ կին վար չա կար գե րի ներ-
քո ան վտան գու թյան ու ժե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի և 
նրանց կա նո նա վոր խախ տում նե րի վե րա բե րյալ տե սա կետ նե րի 
շա րու նա կա կան բա ժան ման պատ ճա ռով այդ ան ջր պետն ա վե լի 
է խո րա նում։ Բո լոր հին թե նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում այդ 
խախ տում նե րի կար ևո րու թյան տե սա կե տից վեր լու ծա բան նե րը 
կոչ են ա նում թար մաց ված ու շադ րու թյուն դարձ նել բա նա կի և 
հա սա րա կու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի սո ցի ա լա կան, մշա կու-
թային և կր թա կան հար ցե րին։24 

ԸՆԴ ԴԻ ՄԱ ՆԱ ԼՈՎ Ի ՆՔ ՆԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱ ՆԸ 

Ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյու նից ան կախ լի նե լը խո-
չըն դո տել է բա նա կի և պաշտ պա նու թյան շատ բա րե փո խում ներ։ 
Ո րոշ դեպ քե րում բա րե փո խում նե րը հետ ևել են մի ջազ գային վե-
րահս կո ղու թյան ներ քո զին ված հա կա մար տու թյան ա վար տին, 
ի նչ պես դա ե ղել է Սալ վա դո րում կամ բա նակց ված ան ցման 
ար դյուն քում, ի նչ պես Հա րա վային Աֆ րի կա յում, մի դեպք, ո րը 
գնա հատ վում է իր բա րե փո խում նե րի ար դյու նա վե տու թյան ու 
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խո րու թյան ա ռու մով։ Ոչ մի տեղ, սա կայն, բա րե փո խում ներն 
այն քան ման րակր կիտ և հա ջող ված չեն ե ղել, ի նչ պես Իս պա-
նիա  յում ժո ղովր դա վա րու թյան եր րորդ ա լի քի ժա մա նակ։ Բա-
նակն այն տեղ հե ռաց վեց կա ռա վա րու մից, ա կա նա տես ե ղավ 
իր սահ մա նադ րա կան դիր քի վե րա նայ մա նը և են թարկ վեց հզոր 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի վե րահս կո ղու թյա նը։ Զին ված ու-
ժե րի կա ռուց ված քը վե րա փոխ վեց, և զին վո րա կան կր թու թյունն 
ու պաշ տո նե ա կան ա ռաջ խա ղաց ման պայ ման նե րը վե րա նայ-
վե ցին՝ հա նուն ար դի ա կա նաց ման և ժո ղովր դա վա րաց ման ի դե-
ալ նե րի։25 Սկ սե լով ղե կա վար ման և վե րահս կո ղու թյան ի նս տի-
տու ցի ո նալ հայե ցա կար գի մշա կու մից, ո րի կենտ րո նում ակ տիվ 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան ստեղծ ման խն դիրն էր, 
բա րե փո խում նե րը տա րած վե ցին մյուս կար ևոր ո լորտ նե րի վրա, 
այն պես որ այդ ի նք նա վա րու թյու նը վե րահսկ վում էր վեր ջի նիս 
ժո ղովր դա վա րա կան իշ խա նու թյուն նե րին ամ բող ջո վին են թա կա 
դարձ նե լու նպա տա կով։ Բա րեն պաստ մի ջազ գային ի րադրու-
թյան պայ ման նե րում և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
օգ նու թյամբ կա տար ված բա րե փո խում նե րի հա ջող ված բո լոր 
դեպ քե րը օ գուտ են քա ղել լայն ժո ղովր դա կան ու քա ղա քա կան 
ա ջակ ցու թյու նից և ա ռա ջա տար քա ղա քա կան վեր նա խա վի կող-
մից խոր բա րե փո խում ներ կա տա րե լու բա ցա հայտ ո րո շու մից։ 
Այլ ե րկր ներ ևս սկ սել է ին նման փոր ձեր, սա կայն հիմ նա կա նում 
ու նակ չէ ին ե ղել մնալ այդ ու ղեծ րում ա ռանց քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան հա մախմբ ման բա րե փո խում նե րի հա մար և/ 
կամ վեր նա խա վե րի կող մից կամ քի կամ պն դե լու ու նա կու թյան 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով։26 Բա ցի ղե կա վար ման, վե րահս կո-
ղու թյան ու հս կո ղու թյան հա մար հա մար ժեք ի նս տի տուտ նե րի 
բա ցա կա յու թյան վնաս նե րը կրե լուց, շատ ե րկր ներ դժ վա րա ցան 
նաև ան վտան գու թյան հար ցե րի քա ղա քա ցի ա կան փոր ձա գետ-
նե րի կադ րե րի, ի նչ պես և նրանց աշ խա տան քին օգ նող ան կախ 
հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րի ստեղծ ման գոր ծում։ 

Այս ո լոր տում դժ վար է նշել հար ցին ան հրա ժեշտ պա տաս-
խա նատ վու թյամբ մո տե ցած ժո ղովր դա վա րա կան ա ռաջ նորդ նե-
րի բա վա րար թվով ա նուն ներ։ Մի քա նի ամ բող ջո վին հա ջող ված 
դեպ քե րը նոր ժո ղովր դա վա րա կան մի ջա վայ րում բա նա կի, ոս-
տի կա նու թյան և հե տա խու զու թյան կող մից քա ղա քա կա նու թյան 
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հայե ցա կար գե րի վե րա նայ ման գոր ծում ջան քեր ու ռե սուրս ներ 
չխ նայող ղե կա վար ման և ժա մա նա կի ըն թաց քում այդ քա ղա քա-
կա նու թյա նը հետ ևե լու հետ ևանք ե ն։ Հա կա ռակ դրան՝ ան հա-
ջո ղու թյուն նե րի կամ մի քա նի չն չին հա ջո ղու թյուն նե րից հե տո 
ձա խող ման պատ ճառն ա վե լի շատ խե լա միտ բա րե փո խում ներ 
ծրագ րե լու և դրանց հե տա մուտ լի նե լու հար ցում ղե կա վա րու-
թյան ա պի կա րու թյունն էր, քան ա մեն տե սա կի «օբյեկ տիվ» խո-
չըն դոտ նե րը։27 

 ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱԶ  ԳԱՅԻՆ  ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Բա նա կի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րը խնդ րո ա ռար կա են 
դառ նում, ե րբ դրանց հետ ևան քով մե ծա նում է բա նա կի ի նք նա-
վա րու թյու նը։ Քա ղա քա ցի ա կան ղե կա վա րու թյան թու լու թյու նը 
եր կար տա րի ներ թույլ էր տա լիս ազ գային բա նակ նե րի մի ջազ-
գային հա րա բե րու թյուն նե րի ան կախ զար գա ցու մ, ի նչն իր ար-
տա ցո լումն էր գտ նում պար բե րա բար ան ցկաց վող մի ջազ գային 
ռազ մա կան հա մա ժո ղով նե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ Լա տի նա կան 
Ա մե րի կա յում։ Մի այն վեր ջերս որ պես քա ղա քա ցի ա կան իշ խա-
նու թյան հաս տատ ման ա ռողջ փորձ՝ ա ռաջ նու թյու նը տր վեց 
պաշտ պա նու թյան նա խա րար նե րի հա մա ժո ղով նե րին։ Սա կայն 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի մթ նո լոր տը ոչ միշտ է բա րե-
նպաստ՝ հաշ վի առ նե լով ա մե րի կյան տա րա ծաշր ջա նի հա մար 
ար տա քին և ան վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան ղե կա վար-
ման մեջ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի Հա րա վային հրա մա նա տա րու-
թյան դե րի գու ցե և ոչ կան խամ տած ված կեր պով մե ծա ցու մը։ Քա-
ղա քա ցի ա կան ան ձանց կող մից ղե կա վար վող ցան ցե րը, ո րոնք 
այդ քան կար ևոր են այլ հա մա տեքս տե րում, խո չըն դոտ նե րի են 
հան դի պում այդ տեղ ամ րապնդ վե լու հար ցում, միև նույն ժա-
մա նակ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի կող մից տա րա ծաշր ջա նի հիմ-
նա կան ո լորտ նե րում քա ղա քա կա նու թյան ի րա գոր ծումն ա վե լի 
շատ կա տար վում է Պաշտ պա նու թյան դե պար տա մեն տի, քան 
Պե տա կան դե պար տա մեն տի կող մից, և հատ կա պես այն ժա մա-
նակ, ե րբ Ա ՄՆ Հա րա վային հրա մա նա տա րու թյու նը Ա ՄՆ քա ղա-
քա ցի ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի է նե րա ռում իր ղե կա վա րու թյան 
տակ՝ հա մա կար գե լու Լա տի նա կան Ա մե րի կայի նկատ մամբ 
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վար վող քա ղա քա կա նու թյու նը։28 Ի հայտ ե կած այլ ժո ղովր դա վա-
րու թյուն նե րի հա մա տեքս տը, ի նչ պես օ րի նակ՝ Հա րա վային Եվ-
րո պան, շատ ա վե լի բա րեն պաստ է քա ղա քա ցի ա կան իշ խա նու-
թյան հաս տա տումն ա պա հո վե լու հա մար։ Այս ա ռու մով ՆԱՏՕ-ն 
և այլ ատ լան տյան ու եվ րո պա կան ցան ցեր շատ օգ տա կար ե ղան 
Իս պա նի ային և ա վե լի ո ւշ՝ Ար ևե լյան ու Կենտ րո նա կան Եվ րո-
պային այն պես, ի նչ պես Աֆ րի կյան մի ու թյան ղե կա վար մամբ 
այլ ցան ցե րը՝ Աֆ րի կային, և ՄԱԿ-ի կող մից ան ցկաց վող խա-
ղա ղա պահ գոր ծո ղու թյուն նե րը` Լա տի նա կան Ա մե րի կայի և այլ 
ե րկր նե րի հա մար։ Ա մե նա կար ևոր գոր ծոնն այն էր, որ կա ռա վա-
րու թյուն նե րի ժո ղովր դա վար պաշ տո նյա ներն ու մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն ներն է ին ա ռաջ նոր դում այդ բո լոր հա րա բե-
րու թյուն նե րը։29 

ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վունք ներ ու նե նա լու և վայե լե լու ան-
քակ տե լի պայ մա նը քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյունն է։ Այն 
ու ժե րը, ո րոնք պետք է դա ա պա հո վե ին, հա ճախ, պարզ վում 
է, որ թույլ են հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու և դրանց դեմ 
պայ քա րե լու գոր ծում, և եր բեմն ի րենք են հան ցա վոր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի մեջ ներգ րավ ված լի նում։ Շատ դեպ քե րում նոր ժո-
ղովր դա վա րու թյուն նե րը ոս տի կա նա կան ու ժեր են ժա ռան գու-
թյուն ստա նում, ո րոնք ռազ մա կա նաց ված են կամ վե րահսկ վում 
են բա նա կի կող մից, մար դու ի րա վունք նե րի խախ տող ներ են ու 
եր բեմն՝ կո ռում պաց ված, և գրե թե ա մե նու րեք բնակ չու թյու նը 
վա խե նում է նրան ցից։ Այս դեպ քե րում ա մե նա մեծ գոր ծը ոս տի-
կա նա կան ու ժե րի ա պա ռազ մա կա նա ցումն է և պաշտ պա նա-
կան ո լոր տից դուրս գտն վող քա ղա քա ցի ա կան ժո ղովր դա վար 
իշ խա նա վոր նե րի վե րահս կո ղու թյա նը են թար կե լը։30 Դրա վառ 
օ րի նակ ներ են Իս պա նի այի քա ղա քա ցի ա կան գվար դի այի ձևա-
փո խու մը՝ ա պա ռազ մա կա նա ցու մը, ան ջա տու մը զին ված ու ժե րի 
մնա ցած մա սե րից ու են թար կեց վե լը Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյա նը և 1970-ա կան նե րին ոս տի կա նու թյան վե րա կա ռու ցու-
մը, ին չը ճա նա պարհ բա ցեց ազ գային ոս տի կա նու թյան ու տա-
րած քային ոս տի կա նա կան ու ժե րի հա մար։ 
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Հետ բա խում նային նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը շատ ա վե-
լի բարդ մար տահ րա վեր նե րի են բախ վում կազ մա քանդ ված 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից նոր ոս տի կա նա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ ստեղ ծե լու, նոր ան ձնա կազմ հա վա քե լու և կազ մա կեր պա-
կան նոր կա ռույց ներ ստեղ ծե լու ա ռու մով։ Ոս տի կա նու թյու նը 
դառ նում է գոր ծու նակ պե տու թյուն, կա ռա վա րու թյուն և բյու րոկ-
րա տի ա ստեղ ծե լու հա մա լիր ջան քե րի ան բա ժա նե լի մաս։31 

Ոս տի կա նու թյան հա մար քա ղա քա ցի ա կան կա ռա վար ման 
ձևա վո րումն ու այդ կա ռա վար ման ու վե րահս կո ղու թյան հա մար 
հա մա պա տաս խան ի նս տի տու ցի ո նալ մե խա նիզմ նե րի ստեղ-
ծու մը ո ՛չ հեշտ է, ո ՛չ էլ ա րագ է ար վում։ Դա հա ճախ նե րա ռում 
է նախ կին վար չա կար գի գոր ծիչ նե րի հետ կամ զին ված հա կա-
մար տու թյան մեջ գտն վող ը նդ դի մա դիր կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի միջև բա նակ ցու թյուն ներ։ Հա ջող ված հա մար վող դեպ քե րում, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ Սալ վա դո րը կամ Հա րա վային Աֆ րի կան, քա-
ղա քա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու մի-
ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի օգ նու թյամբ մշ տա կան շար-
ժում է ար ձա նագր վել դե պի բա րե փո խում նե րը։ 

Շատ դեպ քե րում, սա կայն, պե տա կան պաշ տո նյա նե րը չեն 
կա րո ղա ցել բա վա րար ու շադ րու թյուն դարձ նել հա սա րա կա կան 
կար գի պաշտ պա նու թյան ու ժե րին՝ դրա փո խա րեն նա խընտ-
րե լով կենտ րո նա նալ բա նա կի բա րե փոխ ման և բա նակ-քա ղա-
քա ցի ներ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րաձ ևա վոր ման վրա։ Դրա 
գի նը բարձր է։ Ոս տի կա նա կան ու ժե րը մե ծաց րել են ի րենց ի նք-
նա վա րու թյու նը՝ տեղ բա ցե լով ա նար դյու նա վե տու թյան ու կո-
ռուպ ցի այի տա րած ման հա մար։ Ար գեն տի նան, օ րի նակ, ո րը 
սկզ բում դի տարկ վում էր որ պես բա նա կի բա րե փոխ ման հա ջող-
ված դեպք, հե տա գա յում հետ շր ջեց նախ կին ձեռք բե րում նե րը և 
սկ սեց մտա ծել հա սա րա կա կան կար գի պահ պան ման գոր ծում 
բա նակն օգ տա գոր ծե լու մա սին՝ հույս չու նե նա լով հեն վել կո-
ռում պաց ված ոս տի կա նա կան ու ժե րի վրա, ո րը սկ սեց հի շեց նել 
մի ոս տի կա նու թյուն, ո րից բնակ չու թյունն ա վելի շատ էր վա-
խե նում, քան հան ցա գործ նե րից։32 Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում 
բա նա կի մի ջո ցով ոս տի կա նա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց-
նե լը ե ղել է Բրա զի լի ա յում, Բոլիվիայում, Մեք սի կա յում, Պե րո-
ւում ու Սալ վա դո րում և այլ տա րա ծաշր ջան նե րի բազ մա թիվ 
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ե րկր նե րում՝ նե րա ռյալ հին ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը, ի նչ պես 
Հնդ կաս տա նը։ Պե րու ում Ֆու խի մո րի ի պաշ տո նա վար ման ներ-
քո կո ռում պաց ված զին վո րա կան վար չախմ բի շղար շի տակ ոս-
տի կա նու թյու նը դար ձավ ծայ րա հեղ կո ռում պաց ված և ա նար-
դյու նա վետ։ Նույ նիսկ Սալ վա դո րի ու Հա րա վային Աֆ րի կայի 
հա ջող ված դեպ քե րում վե րա կազ մա վոր ված ոս տի կա նա կան 
ու ժե րը (կամ ծա ռա յու թյուն նե րը) հա վա սա րա պես ան կա րող է ին 
կան խել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա ճն ու ա նա պա հո վու թյու նը։ 
Սալ վա դո րում ա պա ռազ մա կա նա ցումն ի րա գործ վեց ոս տի կա-
նու թյան վե րա կազ մա վո րու մից ա ռաջ՝ ա ռաջ բե րե լով այն, ին չը 
դի տարկ վում էր որ պես «ա պա հա մախմ բող եր կընտ րանք»։33 Այս 
եր կընտ րան քը հատ կա պես հետ բա խում նային ժո ղովր դա վա-
րու թյուն նե րում ը նդ գծում է նաև ան վտան գու թյան ո լոր տում խն-
դիր նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և ան վտան գու թյան ո լոր տի 
բա րե փո խում նե րում ժո ղովր դա վա րա ցումն ու ար դյու նա վե տու-
թյունն ա ռաջ տա նե լու գոր ծում մի ա ժա մա նա կու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նը։ 

Ոս տի կա նու թյան և քա ղա քա ցի ա կան ան վտան գու թյան խն-
դիր նե րին ժա մա նա կին չանդ րա դառ նա լը հա ճախ հան ցա վո-
րու թյան ծա վալ ման ժա մա նակ գնա լով ա վե լի ան կա ռա վա րե լի 
դար ձող ոս տի կա նա կան ու ժե րի գոր ծու նե ու թյան հետ ևանք է։ 
Սա աչ քա թող ա նե լուն օգ նում էր այն տե սա կե տը, որ այդ հան ցա-
գոր ծու թյուն ներն ա վե լի շատ կապ ված են ավ տո րի տար ան ցյա-
լի, քան նոր ժո ղովր դա վա րա կան ի րո ղու թյուն նե րի հետ։ Մար դու 
ի րա վունք նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք ա վե լի սո վոր են 
գրաքն նու թյան են թար կել կա ռա վա րու թյանն ու ոս տի կա նու-
թյա նը, քան հա մա գոր ծակ ցել նրանց հետ, դան դա ղում է ին, ի սկ 
շատ տե ղե րում հի մա էլ են հա պա ղում ի րենց օ րա կար գեր մտց-
նել քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյան և ոս տի կա նու թյան բա րե-
փոխ ման հար ցե րը։34 Ա վե լին, պե տա կան պաշ տո նյա նե րը նա-
խընտ րում են եր բեմն ան տե սել նոր ժո ղովր դա վա րա կան վար-
չա կար գե րի ներ քո ոս տի կա նու թյան կող մից չա րա շա հում նե րը՝ 
նե րա ռյալ կտ տանք նե րը՝ եր ևի թե ա զդ վե լով այն գա ղա փա րից, 
որ կվե րաց վեն նման չա րա շա հում նե րը՝ ի նք նա բե րա բար և ոչ թե 
հա տուկ ջան քեր գոր ծադ րե լով։35
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 Ար դյու նա վե տու թյան պա կա սը 

Ա պա ռազ մա կա նաց ման և վե րահս կո ղու թյան հար ցե րից բա ցի, 
ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը ոս տի կա նա կան ու ժե րի խն դիր նե րում 
բախ վում են ար դյու նա վե տու թյան լի ա կա տար բա ցա կա յու թյան, 
ո րը կազ մա կեր պա կան, սար քա վո րում նե րի, ու սուց ման, մե թոդ-
նե րի, կադ րային քա ղա քա կա նու թյան և ը նտ րու թյան ու հա մալր-
ման հար ցե րում ը նդ հա նուր թե րա ցում նե րի ար դյունք է։ Ի հար-
կե, կի զա կե տում գտն վում են կա ռա վար ման խն դիր նե րը, ո րոնք 
ար գե լա կում են հետ ևո ղա կան ու վճ ռա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա գործ մա նը, ը ստ ո րի՝ պատ ժե լի կլի նեն ա մեն տե սա կի ոչ 
օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ակ տիվ կեր պով կդի մադ րեն կո-
ռուպ ցի ային և կա պա հո վեն բա րե փո խում նե րի ու ար դի ա կա նաց-
ման քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան ու հան րային սա տա րու մը։36 
Հա մա կող մա նի և հա վա սա րակշռ ված մո տե ցու մը, օ րի նակ, կա-
րող է դի մա կայել լրատ վա մի ջոց նե րի ճնշ մա նը ոս տի կա նա կան 
և դա տա կան « կոշտ մի ջոց նե րի» գոր ծադր մամբ կա տար վող հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի ա ճի մա սին։ Այդ խնդ րի բար դու թյու նը չգի-
տակ ցե լը հան գեց նում է ան ցան կա լի հետ ևանք նե րի։ 

Կազ մա կեր պու մը

Ս տո րա բա ժա նում նե րի աս տի ճա նա կար գային շղ թայում հս-
տակ, ո րո շող կար ևոր կազ մա կեր պա կան քայ լեր հազ վա դեպ են 
կա տար վում, և ստո րա բա ժա նում նե րի միջև հա մա պա տաս խան 
հա մա կար գու մը շատ հե ռու է կա տա րյալ լի նե լուց։ Ո րոշ դեպ քե-
րում յու րա հա տուկ հան ցա վո րու թյան խն դիր նե րին դի մա կայե-
լու նպա տա կով այդ շղ թայից դուրս գտն վող հա տուկ ստո րա բա-
ժա նում ներ են ստեղծ վում և դառ նում ռազ մա կա նաց ման են թա-
կա։ Ներ քին վե րահս կո ղու թյուն չի սահ ման վում կամ բա վա րար 
կեր պով չի գոր ծում։37 Ու ժի կի րա ռու մը միշտ չէ, որ ար ձա գան-
քում է առ կա հան ցա վոր մի տում նե րին, ին չը հետ ևանք է վատ 
հե տա զո տու թյուն նե րի կամ դրանց բա ցա կա յու թյան, կամ ար-
ձա գան քում է ա վե լի շատ հա րուստ նե րի և հզոր նե րի, քան հա-
սա րակ քա ղա քա ցի նե րի պա հան ջե րին։ Նաև մաս նա վո րեց ված 
կամ են թա պայ մա նագ րային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն-
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նե րը, ո րոնք տա րա ծում են գտել շատ վայ րե րում, են թա կա չեն 
լի նում ոս տի կա նա կան վե րահս կո ղու թյան օ րենք նե րի, ա ռկա 
ե կած հե տևանք նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի վրա ու նե ցած ազ-
դե ցու թյան ա ռու մով։38 

Ու սու ցու մը

Մի ջազ գային օգ նու թյան կող մից սա տար վող նոր ու ժե րի ձևա-
վոր ման գոր ծում հա տուկ ա պա ռազ մա կա նաց ված ոս տի կա նա-
կան հմ տու թյուն նե րի ու սու ցու մը գրե թե տեղ չու նի գոր ծող կր-
թա կան ծրագ րե րում։ Դա հան գեց նում է ծա վա լուն և չա փա զանց-
ված բռ նու թյու նե րի, ի նչ պես որ դա տե ղի ու նե ցավ Բրա զի լի այի 
մեծ քա ղաք նե րում, և ոս տի կան նե րի շր ջա նում շատ մեծ թվով 
մահ վան դեպ քե րի։39 Հե տաքն նու թյան և հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
վրա ազ դե լու՝ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րին հա մա պա տաս-
խա նող և մի ա ժա մա նակ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նվազ մա նը 
միտ ված ար դյու նա վետ տար բեր մե թոդ նե րի ու սու ցու մը սո վո-
րա բար վատ է կազ մա կերպ վում։ 

Անձ նա կազմն ու աշ խա տան քի ըն դու նե լը

Անձ նա կազ մի ու կադ րե րի ը նտ րու թյան խն դիր նե րը կախ ված են 
ան ձնա կազ մի մե ծու թյու նից, ո րը սո վո րա բար պա հանջ վա ծից 
ա վե լի փոքր է լի նում հիմ նա կա նում սուղ ֆի նան սա կան մի ջոց-
նե րի պատ ճա ռով։ Վատ ու սուց ման հետ ևանք ներն ա վե լի են ակ-
նա ռու դառ նում աշ խա տան քի ըն դուն ման այն պի սի մե խա նիզ մի 
դեպ քում, ե րբ միշտ չէ, որ կադ րե րի ման րակր կիտ ստու գում է 
ան ցկաց վում օ րեն քը չա րա շա հած նախ կին պե տա կան գոր ծա-
կալ նե րի ներ թա փան ցու մից խու սա փե լու հա մար։ Սա կայն կազ-
մա կեր պու թյան ստո րին օ ղակ նե րում աշ խա տող ան ձնա կազ մը, 
ո րն ի րա կա նում ոս տի կա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց-
նողն է, ի վեր ջո հա ճախ հան րու թյան ան վս տա հու թյու նը հա րու-
ցող ղե կա վա րու թյան սխալ նե րի գի նը վճա րողն է դառ նում։ Օ րի-
նա կա նու թյան`որ պես գոր ծու նակ պե տու թյան կար ևոր մա սի 
ա պա հո վու մը պա հան ջում է, որ ան ձնա կազ մը բո լոր պե տա կան 
ծա ռայող նե րին վայել հար գան քի ար ժա նա նա։ Ո րոշ տե ղե րում 
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այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ի նչ-որ չա փով հա ջո ղու-
թյամբ օգ տա գործ վում են ներ քին վե րահս կո ղու թյունն ու ոս տի-
կա նա կան ան ձնա կազ մի պա րա գա յում Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի գրա սե նյա կը, ի նչ պես, օ րի նակ, դա ար վում է Պե րո-
ւում։40

 Թա փան ցի կու թյունն ու հաշ վե տու լի նե լը

Թա փան ցի կու թյու նը, հաշ վե տու լի նե լը և հա սա րա կու թյան հետ 
ա մուր կա պը ե րաշ խա վո րող սկզ բունք ներն ու մե խա նիզմ ներն 
ան փո խա րի նե լի են այս խն դիր նե րին դի մա կայե լու գոր ծում։41 
Օ րի նակ, տե ղե րում հա մայն քային ոս տի կա նու թյան կող մից օ րի-
նա կա նու թյան, հաշ վե տու լի նե լու ա պա հով ման և մի շարք այլ 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րում Հա րա վային Աֆ րի կայի նոր ոս տի կա-
նա կան ծա ռա յու թյու նը ո րոշ չա փով հա ջող ված օ րի նա կա նաց-
ման փոր ձե րում հետ ևել է այս սկզ բունք նե րին։42 Բրա զի լի ան 
ևս՝ որ պես ոս տի կա նու թյան ա վե լի մեծ բա րե փո խում նե րի մաս, 
ակ տիվ է ե ղել ո րոշ նա հանգ նե րում ու մեծ քա ղաք նե րում ոս-
տի կա նու թյուն-հան րու թյուն գոր ծըն կե րու թյունն ա ռաջ մղե լու 
գոր ծում։43 Բա րե լավ ված գոր ծու նե ու թյու նը, սա կայն, չի կա րող 
ա ռաջ խա ղա ցում ար ձա նագ րել ա ռանց ար դա րա դա տու թյան 
ո լոր տի մի ա ժա մա նա կյա բա րե փո խում նե րի՝ նե րա ռյալ ա վե լի 
լավ բան տային հա մա կարգն ու վե րաին տեգր ման քա ղա քա կա-
նու թյու նը։ Իս կա պես, ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի հետ 
ո րոշ ի մաս տով կապ ված ոս տի կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու-
նը չի կա րող մե ծա նալ ա ռանց պե տա կան այլ ի նս տի տուտ նե րի, 
քա ղա քա կան հան րու թյան և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան զու գա հեռ ա ռա ջըն թա ցի։ Բա րե փո խիչ նե րը պետք է մտա-
ծեն հնա րա վո րու թյուն նե րի ու հատ կա պես սահ մա նա փա կում-
նե րի մա սին այն սո ցի ա լա կան ու տն տե սա կան պայ ման նե րում, 
ո րոնք ի րենց ար տա հայ տու թյունն են գտ նում հա սա րա կու թյուն-
նե րի ներ սում դիտ վող հա րա ճուն ան հա վա սա րու թյան և հա սա-
րա կու թյան մեջ ջր բա ժան նե րի ա ռա ջաց ման այլ փաս տե րում,44 
ի նչ պես նաև մի ջազ գային կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան 
դա ժա նու թյան մեջ ու լայ նո րեն ծա վալ վող գոր ծո ղու թյուն նե-
րում։45 
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 ՀԵ ՏԱ ԽՈՒ ԶՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներն ան փո խա րի նե լի գոր ծիք-
ներ են ժո ղովր դա վար պե տա կան պաշ տո նյա նե րի կող մից ներ-
քին ու ար տա քին ան վտան գու թյան ո լորտ նե րում տե ղե կաց ված 
ո րո շում ներ ըն դու նե լու հա մար հատ կա պես գնա լով մե ծա ցող 
վեր սահ մա նային սպառ նա լիք նե րի լույ սի ներ քո՝ նե րա ռյալ մի-
ջազ գային կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյունն ու ա հա բեկ չու-
թյու նը։ Նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն ներն այս ո լոր տում հան դի-
պում են այն պի սի խն դիր նե րի, ո րոն ցից ոչ բո լորն են տար բեր-
վում պե տա կան ան վտան գու թյան այլ հատ ված նե րի խն դիր-
նե րից։ Հե տա խու զա կան կա ռույց նե րի հիմ նա կան մա սը կամ 
ժա ռանգ ված է լի նում նախ կին վար չա կար գե րից և մնում թույլ, 
թեր բեռն ված, կամ ու ժեղ է և ան կախ է նոր ժո ղովր դա վա րա կան 
պաշ տո նյա նե րից, կամ էլ պետք է ամ բող ջո վին վե րաս տեղծ վի։ 
Վե րաս տեղ ծու մը կամ վե րա կազ մա կեր պու մը ը նդ հան րա պես 
դան դաղ է ըն թա նում, քա նի որ այս ո լոր տը պատ րաստ վա ծու-
թյան մի մա կար դակ է պա հան ջում, որ տեղ չի կա րե լի ի մպ րո վի-
զ ներ ա նել։ Բա նակ-քա ղա քա ցի ներ հա րա բե րու թյուն նե րի և ոս-
տի կա նու թյան վե րա փո խում նե րի մա սին հոգ տա նե լուց հե տո է 
մի այն գա լիս հե տա խու զու թյան հեր թը։46

Այն ժա մա նակ, ե րբ նախ կին ավ տո րի տար ղե կա վար նե րի՝ տե-
ղե կու թյուն ներ հա վա քող ա մե նա քա ղա քա կա նաց ված և պատ ժիչ 
ծա ռա յու թյուն նե րը հիմ նա կա նում կազ մա քանդ վում են (ա ռանց 
գրան ցում նե րի, դոսյե նե րի և նախ կին գոր ծա կալ նե րի վրա փոքր 
վե րահս կո ղու թյան կամ դրա բա ցա կա յու թյան), շատ այլ ծա ռա-
յու թյուն ներ, ի նչ պես օ րի նակ` զին ված ու ժե րում և ոս տի կա նու-
թյու նում, պահ պան վում ե ն։ Դրանք ար դյու նա վետ վե րահս կե լու 
կա րո ղու թյու նը, ի հար կե, կախ ված է բա նա կի վրա ի րա կան վե-
րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու կա րո ղու թյու նից, ո րի շատ տար-
բե րակ ներ են դի տարկ վում նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում։ 
Ը նդ հա նուր առ մամբ, սա կայն, դրանք այն պի սի ծա ռա յու թյուն-
ներ են, ո րոնք դի մադ րում են ար տա քին վե րահս կո ղու թյա նը։ 
Այս տեղ ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման ա ռաջ նային և հս-
տակ մար տահ րա վեր ներ պա րու նա կող գործն ա մուր են թա կա-
յու թյան սահ մա նումն է, ժո ղովր դա վա րա կան պաշ տո նյա նե րի 
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լե գի տի մա ցու մը և, ի նչ պես բա նա կում, ար տա քին հե տա խու զու-
թյան մեջ մաս նա գի տաց ված ծա ռա յու թյուն նե րին ե րկ րի ներ սում 
հե տա խու զու թյուն կա տա րե լուց զերծ պա հե լը։  

 Կա ռա վա րումն ու վե րահս կո ղու թյու նը

Ժո ղովր դա վա րա ցու մից հե տո տար բեր ժա մա նա կա հատ ված-
նե րում նոր վար չա կար գե րը սկ սում են ստեղ ծել նոր ծա ռա յու-
թյուն ներ, ի նչ պես Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյա նը 
փո խա րի նե լու նպա տա կով 1995թ. Ազ գային ան վտան գու թյան 
գոր ծա կա լու թյան ստեղ ծու մը Հա րա վային Աֆ րի կա յում կամ 
վեր ջերս Չի լի ում Ազ գային տե ղե կատ վա կան գոր ծա կա լու թյան 
ստեղ ծու մը։47 Բրա զի լի ան ևս ժո ղովր դա վա րաց ման ըն թաց քում 
վե րա կազ մա կեր պեց և քա ղա քա ցի ա կա նաց րեց իր ազ գային հե-
տա խու զու թյու նը, ի սկ Պե րո ւում քն նարկ վում է ազ գային հա-
մա կար գի ստեղ ծու մը։ Չնա յած այս ա մե նը նպա տա կաուղղ ված 
է կար ևոր ո լորտ նե րում պե տու թյան կա րո ղու թյուն նե րը մե ծաց-
նե լուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան ջատ, ու ժեղ ան վտան գու թյան ծա-
ռա յու թյուն նե րը մնում են վե րահս կո ղու թյու նից ու նոր ծա ռա յու-
թյուն նե րի հա մա կարգ ման ի րա կան սահ ման նե րից դուրս։  

Այս տեղ նո րից են թա կա յու թյուն նե րի հս տակ շղ թան է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի այն պի սի կա ռա վա րում հաս տա տե լու հա-
մար, ո րը կե րաշ խա վո րի հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենսդ րո-
րեն հաս տատ ված կա նոն նե րին, ի նչ պես նաև հա վաս տի տե ղե-
կու թյուն ներ ստա նա լու գոր ծը։ Վե րահս կո ղու թյունն ու ղե կա վա-
րու մը, ե րբ խոս քը հատ կա պես վե րա բե րում է հե տա խու զու թյա-
նը, մե կընդ միշտ սահ ման ված չեն լի նում, և դրան պետք է նայել 
որ պես գոր ծըն թա ցի։ Սա ա վե լի շատ լի նում է նոր ժո ղովր դա-
վա րու թյուն նե րի պա րա գա յում, ո րոնք գոր ծի են դնում նախ կին 
վար չա կար գե րի հե տա խու զու թյուն նե րի վե րա կազ մա վոր ված 
հատ ված նե րը։ Ար դյուն քը ստաց վում է այդ ծա ռա յու թյուն նե րում 
նոր ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վի ճակ նե րին հար մար վե լու նպա-
տա կով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րից և ժո ղովր դա վա րա-
կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից սահ ման ված նոր կա նոն նե րից։ 
Ջան քե րը պետք է ո ւղղ ված լի նեն դրանց ան շեղ հա մա պա տաս-
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խա նեց մա նը սահ մա նադ րա կան կար գին և ան վտան գու թյան ծա-
ռա յու թյան վե րա բե րյալ հա տուկ օ րենսդ րու թյան ըն դու նմանը։ 

Հաշ վե տու լի նելն ու վե րահս կո ղու թյու նը

Ինչ ևէ, հաշ վե տու լի նելն ու վե րահս կո ղու թյունն ա մե նա կարևոր 
բա ներն են ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում հե տա խու զու թյուն 
հիմ նե լու հա մար հիմ նա րար կա րիք նե րից բա ցի, պե տա կան ղե-
կա վա րու թյան կող մից ա ռա քե լու թյուն նե րը սահ մա նե լու և ո ւղ-
ղոր դե լու ու վե րահս կե լու գոր ծում։ Նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն-
նե րին վե րահս կե լու բազ մա թիվ մո դել ներ են ա ռա ջարկ վում՝ 
սկ սած կոնգ րե սա կան կամ խորհր դա րա նա կան կո մի տե նե րից 
մինչև հա տուկ կո մի տե ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ Կա նա դայի գո վա-
բան ված Ան վտան գու թյան հե տա խու զու թյան վե րահս կո ղու թյան 
կո մի տեն, ո րը կազմ ված է Կա նա դայի կա ռա վա րու թյան ղե կա-
վա րի կող մից նշա նակ ված հա տուկ խորհր դա կան նե րից, ո րոնք 
խորհր դա րա նի ան դամ ներ չեն։ Կա նա դա կան հա մա կար գի մի 
քա նի կող մեր նշ վել են որ պես այդ կո մի տե նե րի ազ դե ցու թյան 
հիմք, ի նչ պես օ րի նակ՝ ան կա խու թյու նը գոր ծա դի րից, հե տաքն-
նու թյուն ներ սկ սե լու ի րա վա սու թյու նը, գործ նա կա նում ոչ թե 
կու սակ ցա կա նա մետ կեց ված քի, այլ քա ղա քա կան հատ վա ծի 
ներ կա յաց վա ծու թյան ար տա ցո լու մը, տե ղե կու թյուն նե րին լայ-
նո րեն հա սա նե լի լի նե լը, ի նս տի տու ցի ո նալ փոր ձաքն նու թյան և 
հա մար ժեք օ ժան դակ ան ձնա կազ մի առ կա յու թյունն ու լրատ վա-
մի ջոց նե րով հա սա րա կա կան կար ծի քը հա մախմ բե լու կա րո ղու-
թյու նը։48 Վե րահս կող կո մի տե նե րի հա ջո ղու թյան հա մար ը նդ-
գծ վում է այդ կո մի տե նե րը խորհր դա րա նի և՛ ներ սից, և՛ դր սից 
փոր ձա ռու ան ձնա կազ մով ա պա հո վե լը, ի նչ պես նաև քա ղա քա-
ցի ա կան հա սա րա կու թյան մեջ վե րահս կող կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի ին տեգ րումն ու լի ար ժեք օգ տա գոր ծու մը։49

« Հե տա խու զա կան պե տու թյան» վտան գը

Չ նա յած նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը ան վտան գու թյան ծա-
ռա յու թյուն ներ ստեղ ծե լու կամ դրանք վերաս տեղ ծե լու գոր ծում 
բախ վում են դժ վա րու թյուն նե րի, հին ժո ղովր դա վա րու թյուն ներն 
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ա վե լի պա կաս դժ վա րու թյան խն դիր նե րի չեն բախ վում կա ռա-
վար ման, վե րահս կո ղու թյան և այդ ծա ռա յու թյուն նե րը վե րահս-
կե լու ա ռու մով։ Ի րա կա նում ի րենց եր կա րատև գո յու թյան, մեծ 
փոր ձա ռու թյան և բյու րոկ րա տա կան բարդ կա ռուց ված քի պատ-
ճա ռով այդ ծա ռա յու թյուն նե րը շատ խո րա մանկ են դառ նում վե-
րահս կո ղու թյու նից խու սա փե լու և վե րահս կող մար մին նե րի կող-
մից պա հանջ վող տե ղե կու թյուն նե րը չտ րա մադ րե լու գոր ծում։ 
Ե րկ րի ներ սում առ կա ա հա բեկ չա կան վտանգ նե րին դի մա կայե-
լու ժա մա նակ այդ ծա ռա յու թյուն նե րի` կա ռա վար ման և վե րահս-
կո ղու թյան հար ցում թույլ տված ձա խո ղում ներն ա վե լի ա կն հայտ 
են դառ նում՝ ազ դե լով հա վաք ված տե ղե կու թյուն նե րի ո րա կի 
վրա և վտան գե լով եր կար ժա մա նակ պահ պան վող քա ղա քա ցի-
նե րի ա զա տու թյուն ներն ու ի րա վունք նե րը՝ ա ռաջ բե րե լով Ֆի-
լիպ Հեյ մա նի (Philip Heymann) խոս քե րով ա սած՝ « դե պի հե տա-
խու զա կան պե տու թյուն գլոր վե լու» խն դի րը։50 Տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նա լու նպա տա կով կտ տանք նե րի ու վեր ջերս կի րառ վող այլ 
ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կի րառ ման վտանգ նե րը մի ա-
խառն վում են տե ղե կու թյուն նե րի մշակ ման ու վեր լուծ ման ձա-
խո ղում նե րի հետ, ի նչ պես հա ղորդ վում է, օ րի նակ, Ի րա քի հե տա-
զո տու թյան խմ բի զե կույ ցում։51 Նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում 
հե տա խու զու թյան կազ մա կերպ ման ու բա րե փոխ ման ար դյու-
նա վե տու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րը պետք է կենտ րո նա նան 
վե րահս կո ղու թյան և հա մա կարգ ման վրա՝ միև նույն ժա մա նակ 
տար բեր աս տի ճա նի ա պա կենտ րո նա ցում թույլ տա լով, և զերծ 
մնան ա նօ րի նա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լուց, ո րոնք քայ քա յում են 
օ րեն քի գե րա կա յու թյան և ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե-
րի ամ րապնդ ման ջան քե րը։ 

Անվ տան գու թյան ո լոր տի խն դիր նե րի այս հա կիրճ քն նար կու-
մը, ո րոնց դեմ պայ քա րում են նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը, 
ը նդ գծում են այն տար բեր մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնց նրանք 
հան դի պում ե ն՝ կախ ված ժո ղովր դա վա րու թյա նը հաս նե լու ճա-
նա պարհ նե րից, ի նչ պես և այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնց դի մա-
կա յում են հին ժո ղովր դա վա րու թյուն ներն ան վտան գու թյան նոր 
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հա մա տեքս տում։ Այս քն նար կու մը նաև ցույց էր տվել այն ու ղի նե-
րը, ո րոնց հետ ևել են բա րե փո խում նե րում հա ջո ղու թյան հա սած-
նե րը, և այն մտա հո գու թյան ո լորտ նե րը, ո րոնք դեռևս ջան քեր են 
պա հան ջում և՛ ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյա նը, և՛ ար-
դյու նա վե տու թյա նը հաս նե լու հա մար։ Ստորև ներ կա յաց վում են 
այս քն նարկ ման մի քա նի կար ևոր եզ րա կա ցու թյուն ներ այն պի սի 
ձևա կեր պում նե րով, ո րոնք կա րող են օգ տա կար լի նել որ պես ու-
ղե ցույց ա պա գայի հա մար։ 

Նախ և ա ռաջ քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է հետ ևի այն պի-
սի ին տեգր ված մո տեց ման, ը ստ ո րի՝ ան վտան գու թյան ո լոր տի 
բո լոր տար րե րը պետք է է ա կան կեր պով փոխ կա պակց ված լի-
նեն։ Սա կայն ին տեգր ված և հա մա կող մա նի մո տե ցու մը պետք է 
պահ պա նի բա նա կի, ոս տի կա նու թյան ու հե տա խու զու թյան գոր-
ծա ռույթ նե րի խիստ սահ մա նա զա տու մը և գի տակց ի պե տա կան 
այլ ի նս տի տուտ նե րի, քա ղա քա կան հան րու թյան ու քա ղա քա-
ցիա  կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման հետ դրանց հա րա բե-
րու թյու նը։ 

Այս ո լոր տում ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար վտանգ նե րը 
հաղ թա հա րե լու գոր ծում հա ջո ղու թյան հաս նե լու ա մե նաէ ա կան 
բա ղադ րի չը քա ղա քա ցի ա կան ա մուր կա ռա վար ման ձևա վո րումն 
է, ո րի քա ղա քա կա նու թյու նը կա յուն և շա րու նա կա կան է և աշ-
խա տում է ստո րա բա ժա նում նե րի հս տակ շղ թա յում։ Կենտ րո նա-
կան ի նս տի տուտ նե րի ստեղ ծու մը, ի նչ պես օ րի նակ` քա ղա քա-
ցի ա կան ան ձանց կող մից պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 
ստեղ ծումն ու հնա րա վո րու թյուն նե րի ըն ձե ռումն է ա կան գոր ծոն 
է այդ ղե կա վար ման ի րա գործ ման հա մար։ Բարձ րա գույն ղե կա-
վա րու թյան հա մար խորհր դատ վա կան մար մին ներն օգ տա կար 
գոր ծիք ներ են, բայց նրանք պետք է ար տա ցո լեն այդ փոխ կա-
պակց վա ծու թյու նը, ի նչ պես նաև քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կու թյուն նե րի կող մից ի սկզ բա նե քա ղա քա ցի ա կան 
քա ղա քա կան ներդ րու մը։ 

Ներ քին վե րահս կո ղու թյու նը, ի նչ պես և ար տա քին, հաշ վե տու 
լի նելն ու վե րահս կե լի ու թյու նը պար տա դիր են և՛ գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան, և՛ օ րեն քի գե րա կա յու թյան հետ հա մա պա-
տաս խա նու թյան հա մար։ «Ս պի տակ գր քերն» ու նման զե կույց-
ներն օգ տա կար են ա ռողջ բա նա վեճ ծա վա լե լու և վե րահս կո ղու-



ՆՈՐ, «ԿՐԿ ՆԱ ԿԻ» ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ 117

թյան մեջ տար բեր դե րա կա տար նե րի ներգ րա վե լու հա մար։ Միև-
նույն ժա մա նակ գոր ծա դիր ղե կա վա րու թյան և վե րահս կո ղու թյան, 
ի նչ պես և վե րահս կո ղու թյան հա մար գո յու թյուն ու նե ցող ի նս տի-
տուտ նե րում պետք է ստեղծ վեն փոր ձա ռու քա ղա քա ցի ա կան 
աշ խա տա կազ մեր, ին չը թույլ կտա ար դյու նա վետ ու շա րու նա-
կա կան քա ղա քա կան ո ւղ ղոր դում և վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա-
նաց նել։ Հան րային հատ վա ծի ներ սում և դրա նից դուրս այս ո լոր-
տում գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ ներն ան հրա ժեշտ են 
կա ռա վար մա նը, վե րահս կո ղու թյա նը և հսկ մա նը ա ջակ ցե լու հա-
մար։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րը՝ նե րա ռյալ մար դու ի րա վունք նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րը և 
մտա վո րա կան նե րը, պետք է ներգ րավ վեն ան վտան գու թյան հար-
ցե րի և քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ հան րային բա նա վե ճե րի 
ու հսկ ման գոր ծա ռույթ նե րի մեջ։

Պաշ տո նա կան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյունն ու ներգ րա վումն օգ նում են ան վտան գու թյան 
ո լոր տի ծա ռա յու թյուն նե րի քա ղա քա ցի ա կան-քա ղա քա կան կա-
ռա վար ման և դրանց վե րահսկ ման ամ րապնդ մա նը։ Զին վո րա-
կան ներ-զին վո րա կան ներ ո ւղ ղա կի հա րա բե րու թյուն ներն ու այլ 
ծա ռա յու թյուն ներ նե րա ռող նման հա րա բե րու թյուն նե րը պետք է 
լավ վե րահսկ վեն։ Զին վո րա կան նե րի կող մից վար վող ար տա քին 
հա րա բե րու թյուն ներն ու քա ղա քա կա նու թյու նը, ի նչ պես օ րի նակ` 
Լա տի նա կան Ա մե րի կայի հան դեպ Ա ՄՆ Հա րա վային հրա մա նա-
տա րու թյան կող մից վար վո ղը, ը նդ հան րա պես վնա սա կար ե ն։ 

Վեր ջա պես, ան վտան գու թյան ո լոր տի ու հան րու թյան միջև 
ձևա վոր վող մշա կու թային հա մա տեքս տը, ար ժեք ներն ու դիր-
քո րո շում նե րը վճ ռո րոշ դեր են կա տա րում եր կա րատև ըն թաց քի 
ժա մա նակ։ Ա նվ տան գու թյան ո լոր տի ծա ռա յու թյուն նե րի և հա-
սա րա կու թյան ան դամ նե րի միջև ար ժե քային ու դիր քո րոշ ման 
ան դուն դը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով ա ռանձ նա հա տուկ քա-
ղա քա կա նու թյուն պետք է ձևա վոր վի։ Այդ ան դուն դը վե րաց նե լու 
այլ մի ջոց նե րի հետ մեկ տեղ ան վտան գու թյան ո լոր տում կր թա-
կան բա ղադ րիչ նե րի կա ռա վա րու մը և դրանց վե րահս կո ղու թյու-
նը պետք է գե րա կա յու թյուն ու նե նան։ Ե րբ ժո ղովր դա վա րու թյան 
հաս տատ մանն ա նա չառ զե կույց ներ են հետ ևում և օգ տա կար կի-
րա ռա կան ա ռա ջարկ ներ են ար վում, դրանք պետք է դի տարկ վեն 
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որ պես շա րու նա կա կան հան րային բա նա վե ճեր ան ցկաց նե լու 
ռե սուրս, ո րը հան գեց նում է ան վտան գու թյան ո լոր տի ու հան րու-
թյան միջև մշա կու թային ան ջր պե տը վե րաց նե լուն։



Գ  ԼՈՒԽ  ՉՈՐ  ՐՈՐԴ

 Զին ված ու ժե րի, ոս տի կա նու թյան 
ու հե տա խու զու թյան կող մից 

ժո ղովր դա վա րու թյա նը սպառ նա ցող 
վտանգ նե րից այն կողմ

Իս պա նի այի օ րի նա կը

ՆԱՐ ՑԻՍ ՍԵՌ ՌԱ

 Քա ղա քա կան յոթ հար ցեր են ո ւղ ղոր դել իմ ու սում նա սի րու-
թյունն Իս պա նի այի փոր ձի և վտանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն-
նե րի հա մար դրանց կի րառ ման վերաբերյալ։1 

1. Հե տա խու զու թյան ո լոր տում ի նչ պե՞ս կա րող են ժո ղովր-
դա վա րու թյուն ներն ի րենց ար դյու նա վետ պաշտ պա նել 
մի ջազ գային հան ցա գոր ծու թյուն նե րից ու ա հա բեկ չու թյու-
նից սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով և այլ ժո ղովր դա վա-
րու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան նոր ձևե րով այն-
պես, որ դրանք լի ո վին հա մա պա տաս խա նեն ժո ղովր դա-
վա րա կան ար ժեք նե րին ու գոր ծե լա կեր պին։

2.  Կա րո՞ղ են ա րդյոք Նյու Յոր քի վրա 2001թ-ի սեպ տեմ բե-
րի 11-ի և Մադ րի դի 2004թ-ի մար տի 11-ի հար ձա կում ներն 
ու դրանց հետ ևանք նե րը լույս սփ ռել ժո ղովր դա վա րա կան 
գոր ծա դիր ու օ րենս դիր մար մին նե րի հա րա բե րու թյուն նե-
րի և նրանց կող մից զին ված ու ժե րի, ոս տի կա նու թյան և 
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ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի կա ռա վար ման ո րա-
կի վրա։

3.  Մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րը փո խե՞լ է 
ա րդյոք դա սա կան ա ռու մով զին ված ու ժե րի կի րա ռու մը։ 

4. Ինչ պե՞ս կա րող են կա ռա վա րու թյուն նե րը կազ մա վո րել և 
պատ րաս տել ոս տի կա նա կան այն ու ժե րը, ո րոնք հա սա-
նե լի են և վայե լում են ի րենց ժո ղովր դա վար քա ղա քա ցի-
նե րի վս տա հու թյու նը։

5. Ժո ղովր դա վա րու թյան տե սան կյու նից ո ՞րն է օպ տի մալ 
միջազ գային հա մա կար գումը ոս տի կա նու թյան, հե տա-
խու զու թյան և զին ված ու ժե րի ժո ղովր դա վա րու թյուն նե-
րի։

6. Կա րո՞ղ են ար դոք նոր ար դյու նա վետ կար գա վո րում ներ 
դի տարկ վել, ո րոնք լի ո վին հա մա պա տաս խա նեն ժո ղովր-
դա վա րա կան ար ժեք նե րին։ 

7. Ինչ պե՞ս է Եվ րո պա կան Մի ու թյու նը, ո րի լի ի րավ և ակ տիվ 
ան դամն է Իս պա նի ան, ստեղ ծում նոր ի նս տի տուտ ներ և 
գոր ծե լա կարգ՝ բարձ րաց նե լու ի րենց քա ղա քա ցի նե րի ան-
վտան գու թյունն ա ռանց ժո ղովր դա վա րա կան որ ևէ ա զա-
տու թյուն սահ մա նա փա կե լու։ 

Այդ հար ցե րին ար ձա գան քե լը շատ հրա տապ է ոչ մի այն Իս-
պա նի այի, այլև շատ ու րիշ վտանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն նե-
րի հա մար։ Մենք ապ րում ե նք այն պի սի ժա մա նակ նե րում, ե րբ 
ան ցման գոր ծըն թաց նե րից շա տե րը, ո րոնք կա րող են նե րառ վել 
այս պես կոչ ված Եր րորդ ա լի քի մեջ, կանգ են ա ռել կամ ծայ րա-
հեղ դեպ քե րում՝ վա տա ցել ե ն։ Այդ մաս նա կի ժո ղովր դա վա րա-
կան պե տու թյուն նե րը տա ռա պում են պե տա կան գոր ծե րի մեջ 
զին վո րա կա նու թյան մի ջամ տու թյան տե սակ նե րից, ո րոնք շատ 
բա նով տար բեր վում են գնա լով ա վե լի ա նըն դու նե լի դար ձող պե-
տա կան հե ղաշր ջում նե րից։ Իս կա պես, Իս պա նի այի օ րի նակն 
ա ռանձ նա հա տուկ հե տաքրք րա կան աղ բյուր է հա մե մա տա կան 
քա ղա քա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար, քա նի որ սա 
այն հազ վա գյուտ դեպ քե րից է, ե րբ վե րահս կո ղու թյան, բա նա կի, 
ոս տի կա նու թյան և ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ո լորտ-
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նե րում հա սել են ժո ղովր դա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի հա մա-
րյա լի ա կա տար ամ րապնդ մա նը։ 

Ըն դուն ված փաստ է, որ ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գին 
բա նա կի, ոս տի կա նու թյան և ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն-
նե րի կող մից սպառ նա ցող վտանգ նե րը հա կա ռակ հա րա բե րակ-
ցու թյան մեջ են գտն վում ժո ղովր դա վա րու թյան հա սու նու թյան 
կամ տվյալ ե րկ րի կա յաց ման հետ։ Ար ժե նաև հի շա տա կել, որ 
վտանգն ա վե լի մեծ է լի նում, ե րբ վե րը հի շա տակ ված ե րեք ու-
ժերն ո ւղ ղա կի ո րեն հա մա գոր ծակ ցում են ի րար հետ և հատ կա-
պես այն ժա մա նակ, ե րբ այդ ե րե քը կախ ված են լի նում զին ված 
ու ժե րից։

Իս պա նի այի դեպ քը են թադ րում է, որ այդ ու ժե րից մե կի հա-
մար դժ վար է խն դի րը մե կու սաց ված ներ կա յաց նել, և ա պա ցու-
ցում է, որ բո լոր ե րեք ու ժե րի բա րե փո խում նե րը դրանք ժո ղովր-
դա վա րա կան դարձ նե լու նպա տա կով, պետք է փոխ կա պակց ված 
և նաև ո ղջ հա մա կար գի ժո ղովր դա վա րաց ման մաս լի նեն։

Հենց որ ժո ղովր դա վա րու թյան ամ րապնդ ման ո րո շա կի աս-
տի ճան է ձեռք բեր վում, այս ե րեք հատ ված նե րից ժո ղովր դա վա-
րա կան հա մա կար գին ներ կա յաց վող վտանգ նե րը կամ խն դիր նե-
րը կա րող են կապ ված լի նել` (ա) գոր ծա դի րի կող մից այս հատ-
ված նե րը պե տա կան վար չա կազ մի մաս դարձ նե լու փոր ձի հետ, 
(բ) զին ված ու ժե րի և ա վե լի պա կաս չա փով մյուս եր կու հատ-
ված նե րի, ի րենց ի նք նա վա րու թյու նը ծա վա լե լու ու ամ րապն դե-
լու, որ պես ի նս տի տուտ ներ գոր ծե լու և կա ռա վա րու թյան մաս 
չլի նե լու մի տու մի հետ։ 

Իս պա նի ան սա ռը պա տե րազ մի ա վար տից հե տո և գլո բա լաց-
ման առ կա գոր ծըն թաց նե րի պայ ման նե րում ծա գած ան վտան-
գու թյան նոր շր ջա նակ նե րի և դրան սպառ նա ցող վտանգ նե րի 
լավ օ րի նակ է։ Նա ու նի այն նույն խն դիր նե րից, մար տահ րա վեր-
նե րից և կա րիք նե րից շա տե րը, ո րոնք ու նեն մյուս ժո ղովր դա վա-
րա կան ե րկր նե րը, բա ցա ռու թյամբ Ա ՄՆ-ի, ո րը բա ցար ձա կա-
պես այլ մա կար դակ ու նի իր ան հա մե մա տե լի ռազ մա կան հզո-
րու թյան պատ ճա ռով։
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 ԻՍ ՊԱ ՆԻ ԱՅԻ ՓՈՐՁՆ Ա ՆՑ ՄԱՆ ԵՎ ԱՄ ՐԱՊՆ  ԴԱՆ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ  ՆԵ ՐՈՒՄ

Զին ված ու ժե րը

Իս պա նի այի ան ցման շր ջա նի կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից են 
զին ված ու ժե րը, չնա յած ա կն հայտ է, որ ի տար բե րու թյուն այլ 
ե րկր նե րի` նրանք ո ՛չ սկիզբ են դրել ավ տո րի տար վար չա րա-
րու թյա նը, ո ՛չ էլ քա ջա լե րել այն։ Ճիշտ է, որ Ֆրան կոյի (Franco) 
վար չա կար գը չի կա րող դի տարկ վել բա ռիս բուն ի մաս տով որ-
պես զին վո րա կան բռ նա պե տու թյուն, քա նի որ զին վո րա կա նու-
թյու նը՝ որ պես կոր պո րա տիվ մար մին, իշ խա նու թյուն չի ու նե ցել։ 
Սա կայն զին ված ու ժե րը Ֆրան կոյի վար չա կար գի գո յատև ման 
վերջ նա կան ե րաշ խա վորն են ե ղել. նրանք բա ցա ռիկ վե րահս կո-
ղու թյուն են ու նե ցել օ րի նա պահ ու ժե րի վրա, և ճն շող մե ծա մաս-
նու թյու նը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում էր Ֆրան կոյի գա ղա-
փա րա խո սա կան դրույթ նե րին։ Ա վե լին, ե րբ բռ նա պե տը մա հա-
ցավ, հա մա րյա բո լոր քա ղա քա կան խմ բե րը, ո րոնք սա տա րում 
է ին վար չա կար գին, ցր վե ցին, և զին ված ու ժե րը դար ձան հա մա-
կար գի շա րու նա կե լի ու թյան ե րաշ խա վոր նե րը։ Այդ ժա մա նակ վա 
բա նա կի բարձ րա գույն սպա նե րի հայ տա րա րու թյուն ներն ա պա-
ցու ցում են, որ նրանք հա մա րում է ին, որ դա ի րենց ա ռա քե լու-
թյունն է։ Ծո վա կալ Պի տա դա Վեյ գան (Pita da Veiga), ո րը ե ղել է 
գե նե րալ Ֆրան կոյի վեր ջին տա րի նե րի և մի ա պե տու թյան ա ռա-
ջին տա րի նե րի Ռազ մա ծո վային ու ժե րի նա խա րա րը, քա նի դեռ 
Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան օ րի նա կա նաց մա նը դեմ լի նե-
լու պատ ճա ռով հրա ժա րա կան չէր ներ կա յաց րել, իր պաշ տո նա-
կան ճա ռում հայ տա րա րել էր. « Մենք վե րահս կել ե նք հայ րե նի քի 
ան վտան գու թյու նը և հա վաս տի աց նում ե նք, որ նրա է ու թյու նը 
մնում է ան փո փոխ, քա նի որ մենք դրա պա հա պան ներն ե նք»։ 

Այ սօր վա տե սա կե տից ա կն հայտ է, որ ան ցման ու նոր սահ-
մա նադ րու թյան վե րա բե րյալ քա ղա քա կան ու ժե րի միջև ա ճող 
փոխ զի ջու մը՝ սկզ բում Ա դոլ ֆո Սո ւա րե սի (Adolfo Suarez) գլ խա-
վո րած գոր ծըն թաց նե րի և ա պա՝ 1982թ-ից Ֆե լի պե Գոն սա լե սի 
(Felipe Gonzalez) ղե կա վա րած Սո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցու-
թյան ժո ղովր դա կան ա ջակ ցու թյան հետ մի ա սին կար ևոր գոր-
ծոն ներ ե ղան ռազ մա կան բա րե փո խում նե րի հա մար։ Սա կայն 
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կային և այլ գոր ծոն ներ, ո րոնք պետք է հաշ վի ա ռն վեն, ե րբ քն-
նարկ վում են գոր ծըն թաց ներն ու բա նա կը։ Ա ռա ջին. բա նա կի 
կող մից որ պես Կաու դի լի ոյի օ րի նա կան ժա ռան գորդ ըն դուն վող 
թա գա վոր Խո ւան Կառ լոս (Juan Carlos) Ա ռա ջինն այն կար ևոր 
ան ձն էր, ո ւմ հղում է ին կա տա րում զին ված ու ժե րը՝ հան գե լով 
քա ղա քա կան փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու-
թյան գի տակց մա նը։

Երկ րորդ. գե նե րալ Գու տի եռ ռես Մե յա դոյի (Gutierrez Mellado) 
նշա նա կու մը պաշտ պա նա կան հար ցե րով փոխ վար չա պե տի 
պաշ տո նում ճա նա պարհ բա ցեց ան հրա ժեշտ ռազ մա կան բա րե-
փո խում նե րի հա մար՝ մի ա ժա մա նակ զերծ պա հե լով կոր պո րա-
տիվ ղե կա վա րու թյան ձևա վո րու մից, ին չը կխան գա րեր զին ված 
ու ժե րի բա րե փո խում նե րին։

 Զին ված ու ժե րի վրա վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու աս տի-
ճա նա կան գոր ծըն թա ցը կա րե լի է բա ժա նել յոթ փու լե րի, չնա յած 
փու լե րից մի քա նիսն ի րար փո խա դար ձա բար ծած կում ե ն։ Այդ 
փու լե րը լավ հար մա րեց ված են Իս պա նի այի հա մար և կա րող 
են այլ դեպ քե րի մեծ մա սի հա մար քն նար կում նե րի օ րի նակ ծա-
ռայել։ 

Ա ռա ջին փու լում հա մա րյա լի ա կա տար վե րահս կո ղու թյուն 
կար քա ղա քա կան իշ խա նու թյուն նե րի վրա զին ված ու ժե րի կամ 
ֆրան կո յա կան շր ջա նակ նե րի կող մից, ո րոն ցում բա նա կը լի ո վին 
ներգ րավ ված է ր։ Դա Ֆրան կոյի քա ռա սուն տար վա բռ նա պե տու-
թյան ըն թաց քում ե ղած ի րա վի ճակն է ր։

Երկ րորդ փու լում, ո րը հետ ևեց ան մի ջա պես Ֆրան կոյի մահ-
վա նը, զին ված ու ժե րը կա ռա վա րու թյան խնա մա կա լու թյունն է ին 
կա տա րում, քա նի որ ի րենք ի րենց հա մա րում է ին ազ գային է ու-
թյան պա հա պան ներ և քն նար կում է ին կոր պո րա տիվ մարմ նով 
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, ե րբ զգա ցին, որ ի րա վի ճա կը 
դա է պա հան ջում։ Մենք այս փու լը կա րող ե նք տե ղա վո րել մի-
ա պե տու թյան ա ռա ջին մի քա նի ա միս նե րի մեջ, մինչև որ վար-
չա պե տի պաշ տո նում Կառ լոս Ա րի աս Նա վառ ռան (Carlos Arias 
Navarra) փո խա րին վեց Ա դոլ ֆո Սո ւա րե սով, և գու ցե կա րե լի է 
քն նել Սո ւա րե սի կա ռա վար ման ա ռա ջին հատ ված նե րը մինչև 
գե նե րալ Գու տի եռ ռես Մե յա դոյի նշա նա կու մը։

Եր րորդ փու լում բա նա կը կորց րեց իր իշ խա նու թյան մեծ մա-
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սը, բայց դեռևս ու նակ էր և եր բեմն կի րա ռում էր իր կա րո ղու-
թյուն նե րը՝ սահ մա նա փա կե լով քա ղա քա կան բա րե փո խում նե րը 
կա ռա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը կար գա վո րե լու հա մար 
և/ կամ ար գե լե լով ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ։ Այս փու լում նման 
կար գա վոր ման օ րի նակ ներ ե ն՝ 1976թ-ի սեպ տեմ բե րին ե րեք զին-
ված ու ժե րի գե նե րալ-լեյ տե նանտ նե րի հան դի պու մը վար չա պե-
տի հետ, ո րի ժա մա նակ նրանք ե րաշ խիք ներ պա հան ջե ցին, որ 
Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը չի օ րի նա կա նաց վի, 1978թ-
ին ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի պայ ման ներ դնե լը սահ մա նադ րու-
թյան տեքս տի վե րա բե րյալ և UMD-ի (Union Militar Democratica` 
Զին վո րա կան ժո ղովր դա վա րա կան մի ու թյուն) զին վո րա կան 
ան դամ նե րին 1979թ. և 1980թ. հա մա նե րում շնոր հե լու մա սին 
խորհր դա րա նի ո րոշ ման ար գե լա փա կու մը։

Այդ ե րեք փու լե րը սո վո րա բար կազ մում են ան ցման շր ջա նը, 
որ տեղ է ա կան գոր ծոն ներն է ին իշ խա նու թյանը և քա ղա քա կա-
նու թյա նը զին ված ու ժե րի մի ջամ տե լու կա րո ղու թյան « հե ռա ցու-
մը» կամ կո րուս տը։ Իս պա նի այի դեպ քում ե րեք փու լե րը մո տա-
վո րա պես հա մըն կան UCD-ի (Union de Centro Democratico` Ժո-
ղովր դա վա րա կան կենտ րո նի մի ու թյուն) կա ռա վար ման հետ։ 

Չոր րորդ փուլն այն է, ե րբ բա նա կը հրա ժար վեց ամ բող ջա կան 
քա ղա քա կան մի ջամ տու թյու նից, բայց ան ցավ իր կազ մա կեր պա-
կան և քա ղա քա կան ի նք նա վա րու թյու նը պաշտ պա նե լուն։ Սա 
հաս տա տող ու ժեղ օ րի նակ է բա նա կի դի մադ րու թյու նը պաշտ-
պա նու թյան նա խա րա րու թյան ստեղծ մա նը, ո րը ռազ մա կան քա-
ղա քա կա նու թյունը ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյուն կու նե նար։ 
Դրա հիմ նա կան մա սը հան գեց րեց նախ կի նում գո յու թյուն ու նե-
ցած ե րեք ռազ մա կան նա խա րա րու թյուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի 
և բյու ջե նե րի տե ղա փոխ մա նը զին ված ու ժե րից յու րա քան չյու-
րի գլ խա վոր շտաբ ներ և գլ խա վոր շտաբ նե րի խոր հուրդ՝ որ պես 
« ռազ մա կան մի ա վո րում նե րի բարձ րա գույն կո լե գի ալ մար մին»։ 
Չոր րորդ փուլն ա վարտ վեց մի այն Ազ գային պաշտ պա նու թյան 
ակ տի (Ley de Defensa Nacional) 1984թ-ի փո փո խու թյու նից հե տո՝ 
Ֆրան կոյի մահ վա նից և ժո ղովր դա վա րու թյանն ան ցման սկզ բից 
ի նը տա րի ան ց։

Հին գե րորդ փու լը նշա նա վոր վեց քա ղա քա ցի ա կան գե րա կա-
յու թյան ձևա կան, ո րոշ ա ռու մով՝ մաս նա կի ըն դուն ման շուրջ 
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ծա վալ ված պայ քա րով։ Զին վո րա կան նե րը քա ղա քա ցի ա կան 
իշ խա նու թյուն նե րից տար բեր վող հայ տա րա րու թյուն ներ է ին 
ա նում, չէ ին են թարկ վում շատ հրա ման նե րի կամ գոր ծում է ին՝ 
ը ստ ի րենց նա խա ձեռ նու թյան և հա կա ռակ քա ղա քա ցի ա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի կամ քին։ Իս պա նի ա յում այդ պայ քա րի լավ 
օ րի նակ են զին վո րա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ե րբ քա ղա քա ցի ա կան իշ խա նու թյուն նե րին 
չեն թարկ վե լու պատ ճա ռով, ի տար բե րու թյուն ժո ղովր դա վա րաց-
ման ակ տի վիստ նե րի, քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց ա վե լի մեղմ են 
պատ ժում կամ բո լո րո վին չեն պատ ժում։

Վե ցե րորդ փու լը կա րող է կոչ վել բա նա կի՝ որ պես ամ բող ջու-
թյան վրա գա ղա փա րա խո սա կան վե րահս կո ղու թյուն ստա նա լու 
պայ քա րի փուլ։ Զին վո րա կան կոր պո րա ցի ան ըն դու նեց իր վրա 
կազ մա կեր պա կան վե րահս կո ղու թյու նը, բայց ը նդ վզեց, որ պես-
զի պահ պա նի մաս նա գի տու թյան ո րոշ ման, ռազ մա կան կր թու-
թյան, զին վո րա կան կա րի ե րային հաս նե լու և ա ռաջ խա ղաց ման 
ներ քին մե խա նիզմ նե րի վե րա բե րյալ ի նք նու րույն ո րո շում ներ 
ըն դու նե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Այս վե ցե րորդ փու լը ոչ հս տակ 
սահ ման ներ ու նի յո թե րորդ և վեր ջին փու լի հետ, ո րը հա մա պա-
տաս խա նում է զին ված ու ժե րի վրա ժո ղովր դա կան վե րահս կո-
ղու թյա նը։ Յո թե րորդ փու լի վեր ջում գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն 
է ձևա վո րում ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, նա խա րա րու-
թյունն ո ւղ ղոր դում է ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը և ի րա-
գոր ծում զին ված ու ժե րի ղե կա վա րումն ու վե րահս կու մը, մինչ-
դեռ օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը վե րահս կում է գոր ծա դի րին և բա-
նա կին, ի սկ զին վո րա կան ար դա րա դա տու թյու նը դառ նում է ար-
դա րա դա տու թյան հա մա կար գի մաս, ո րը ժո ղովր դա վա րու թյան 
պայ ման նե րում պետք է մի ա կը լի նի։ Իս պա նի այի դեպ քում այս 
փուլն ի րա կա նու թյուն դար ձավ մի այն 1980-ա կան նե րի վեր ջին 
եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում՝ Ֆրան կոյի վախ ճա նից տաս նե-
րեք ու ժո ղովր դա վա րա կան սահ մա նադ րու թյան վա վե րա ցու մից 
տա սը տա րի ան ց։

Վեր ջին չորս փու լե րը ժո ղովր դա վա րու թյան ամ րապնդ ման 
ժա մա նա կա հատ վածն են կազ մում, ին չը, քա նի դեռ զին ված ու-
ժերն ե նք դի տար կում, են թադ րում է, որ ան ցու մային շր ջա նում 
ա ռա ջա ցած ժո ղովր դա վա րա կան իշ խա նու թյու նը սկ սում է վե-
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րահս կել ու ա ռաջ նոր դել այն։ Դա սո ցի ա լիստ նե րի կա ռա վա րու-
թյան կա տա րած գործն էր 1982թ-ի ը նտ րու թյուն նե րից հե տո։

Ողջ գոր ծըն թա ցում ա ռա ջըն թաց էր ար ձա նագր վում և՛ անց-
ման ըն թա ցա կար գե րի, և՛ ամ րապնդ ման ժա մա նակ հետ ևյալ 
ե րեք ուղ ղու թյուններով հա մա կարգ ված մի ջո ցա ռում նե րի ըն-
դուն մամբ.

1.  Զին ված ու ժե րը գոր ծում են ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե-
րին բնո րոշ գոր ծա դիր ու օ րենս դիր իշ խա նու թյուն նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րին հա մա ձայն և նրանց հետ հա րա բեր-
վե լով։ 

2. Ան խու սա փե լի բա խու մը կար գա վո րե լու գոր ծում, հատ-
կա պես այդ գոր ծըն թա ցի ա ռա ջին փու լե րում այս ուղ ղու-
թյունը հա ճախ ա վե լի շատ կապ ված է լի նում ը նդ հա նուր, 
քան ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան հետ։

3.  Մաս նա գի տա կան շր ջա նակ նե րի վե րա սահ ման մամբ բա-
նա կի կող մից այն պի սի ար ժեք նե րի յու րա ցու մը, ո րոնք 
մոտ են կանգ նած հա սա րա կու թյան մեջ ե ղած նե րին, ո ւմ 
նրանք ծա ռա յում են, որ պես ի նս տի տուտ գո յու թյուն ու-
նե ցող զին ված ու ժե րին տա նում են պե տա կան իշ խա նու-
թյուն նե րի հետ շա րու նա կա կան ե րկ խո սու թյան, նույ նիսկ 
մր ցակ ցային դիս կուր սի մեջ՝ դառ նա լով կա ռա վա րու թյան 
ին տեգր ված և հա մա խոհ մաս։

 Հեշտ չէ մի քա նի պար բե րու թյան մեջ ը նդ հան րաց նել այն 
հնա րա վոր դա սե րը, որ քա ղում ե նք հա սու նա ցող ժո ղովր դա վա-
րու թյա նը բա նա կի կող մից սպառ նա ցող հնա րա վոր վտանգ նե-
րը նվա զեց նե լու գոր ծում Իս պա նի այի փոր ձից։ Ի նչ ևէ, ա ռա ջին 
դա սը պետք է լի նի ան ցման ը նդ հա նուր ա ռա ջըն թա ցի հա ջո-
ղու թյան վճ ռո րոշ ազ դե ցու թյու նը բա նա կի վրա ժո ղովր դա վա-
րա կան-քա ղա քա ցի ա կան վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու գոր-
ծում։ Ծայ րա հեղ դժ վար է բա նա կի վրա ժո ղովր դա վա րա կան 
վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նել կի սա ժո ղովր դա վա րա կան կամ 
վտանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի պայ ման նե րում ա ռանց 
կա ռա վա րու թյա նը ժո ղովր դի ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու ու ղի-
ներ գտ նե լու և այլ ո լորտ նե րում բա րե փո խում ներ կա տա րե լու։ 
Իս պա նի այի դեպ քում բա նա կի տա րա ձայ նու թյուն ներն ա ճում 
է ին Սո ւա րե սի կա ռա վա րու թյան թու լաց մա նը և ժո ղովր դի կող-
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մից նրա ա ջակ ցու թյան նվազ մա նը զու գա հեռ։ Զին ված ու ժերն 
ան ցու մային շր ջա նում ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար ա մե նա-
մեծ վտանգն են ներ կա յաց նում այն դեպ քում, ե րբ հա մա կող մա-
նի ա ռա ջըն թա ցը դե պի ժո ղովր դա վա րու թյուն դան դա ղում է կամ 
կանգ առ նում։ 

Ողջ գոր ծըն թա ցի հա ջո ղու թյան կար ևո րա գույն բա նա լին 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան ստեղ ծումն է և նրան ի րա-
վա սու թյուն նե րով օժ տե լը։ Իս պա նի ա յում Գու տի եռ ռես Մե յա դոն 
հաս կա ցավ այդ դա սը և վե րաց րեց նախ կին ե րեք նա խա րա րու-
թյուն նե րը՝ հետ ևե լով բռ նա պե տու թյան վեր ջին տա րի նե րին գե-
նե րալ Դի աս Ա լեգ րի այի (Diaz Alegria) տված հանձ նա րա րա կան-
նե րին։ Ճշ մա րիտ է, որ ե րկ րում բա նա կի վրա քա ղա քա ցի ա կան 
վե րահս կո ղու թյան աս տի ճա նի լա վա գույն և ա մե նա հա մե մա տե-
լի ցու ցի չը պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան ի րա կան կա րո-
ղու թյուն նե րի վեր լու ծու թյունն է։ 

Այս ո լոր տում ժո ղովր դա վա րու թյան կա յա ցու մը է վո լյու ցի ոն 
գոր ծըն թաց է՝ սկ սած լի ա կա տար ի նս տի տու ցի ո նալ բա նա կից, 
ո րը փոր ձում է հա սա րա կու թյան վրա տա րա ծել իր ար ժեք նե րը, 
մինչև զին ված ու ժեր, ո րոնք ի րենց սկզ բունք ներն ու ար ժեք նե-
րը պահ պա նում են որ պես ի րենց ար դյու նա վե տու թյան պայ ման, 
բայց ը նդ հա նուր առ մամբ ըն դու նում են ի րենց հա սա րա կու թյան 
ար ժեք ներն ու սկզ բունք նե րը, ո րոնք ամ րագր ված են սահ մա-
նադ րու թյան մեջ։ Իս պա նա կան փոր ձի շատ կող մեր օգ նել են 
այդ գոր ծըն թա ցին՝ սկ սած օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րից 
(զին վո րա կան ար դա րա դա տու թյու նը դարձ վել է ժո ղովր դա վա-
րա կան) մինչև կա նանց ա ռջև զին ված ու ժե րի դռ նե րը բա ցե լը և 
ա մե նավճ ռո րո շը՝ սահ մա նադ րու թյան մեջ պա րու նակ վող հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րի խոր ու ման րա մասն բա ցատ րու թյու նը։

Իս պա նա կան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ պար տա դիր չէ, որ 
օ րենք նե րը բա ցա հայտ կեր պով զին ված ու ժե րին իշ խա նու թյուն 
տան։ Բա վա կան է` այդ ո լոր տում օ րենսդ րու թյու նը եր կի մաստ 
լի նի, և նրանք ան մի ջա պես փոր ձում են ը նդ լայ նել ի րենց ազ-
դե ցու թյու նը։ Ա հա թե ին չու բա նա կի ի նք նու րույ նու թյու նը սահ-
մա նա փա կող ցան կա ցած օ րենսդ րու թյուն հս տակ և թա փան ցիկ 
պետք է լի նի։

Վեր ջա պես, ը նտր ված ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վա րու թյան 
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ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը վե րահս կե լու ան հրա ժեշ տու-
թյան ակ տիվ և բա րյա ցա կամ ըն դու նու մը ո ղջ գոր ծըն թա ցի հա-
ջո ղու թյան կար ևո րա գույն բա նա լին է։ 

Ոս տի կա նու թյու նը

Ոս տի կա նա կան ու ժե րը մի այլ ի նս տի տուտ է, ո րը բռ նա պե տու-
թյան վե րա ցու մից հե տո ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րի կա-
րիք է զգում այդ վար չա կար գում ոս տի կա նա կան ու ժե րի ա ռանձ-
նա հա տուկ ճն շող և քա ղա քա կա նաց ված բնույ թի պատ ճա ռով։ 
Իս պա նիա յի նո րե լուկ ժո ղովր դա վա րու թյու նը ոս տի կա նու թյան 
հետ լուրջ խն դիր ներ է ու նե ցել։ Ոս տի կա նու թյու նը հիմ նա կա նում 
հան դուր ժող է ե ղել բռ նա պե տու թյան նկատ մամբ և վե րահսկ վել 
է բա նա կի կող մից, քա նի որ Հա սա րա կա կան կար գի պահ պան-
ման ու ժե րը՝ ան վա նում, ո րը տր ված էր Ռազ մա կա նաց ված ոս տի-
կա նու թյա նը և Քա ղա քա ցի ա կան գվար դի ային (Policía Armada у 
Guardia Civil), բա նա կի, ռազ մա ծո վային ու ռազ մաօ դային ու ժե րի 
հետ մեկ տեղ զին ված ու ժե րի մաս է ին կազ մում։ Մյուս դժ վա րու-
թյու նը բաս կե րի ան ջա տո ղա կան ա հա բեկ չա կան խմ բե րի՝ Է ՏԱ-ի 
(ETA, բասկ. Euskadi Ta Askatasuna, «Բաս կե րի եր կիր և ա զա տու -
թյու  ն»`  բաս կյան ձախ ար մա տա կան ան ջա տո ղա կան կազ մա-
կեր պու  թյու ն) դեմ պայ քա րե լու հա մար ո րո շա կի կա ռույց նե րի 
պահ պա նումն է ր։ 

Ն պա տա կը հս տակ էր ա մե նասկզ բից. աս տի ճա նա բար ա կն-
հայտ պատ ժիչ ոս տի կա նա կան ու ժե րը՝ նրա ի նս տի տուտ նե րի 
հետ մի ա սին (ի նչ պես օ րի նակ՝ Քա ղա քա կան-հան րային բրի-
գա դը (Politico-Social Brigade), ո րը պա տաս խա նա տու էր ը նդ դի-
մա դիր քա ղա քա կան ու ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րի բո լոր 
գոր ծո ղու թյուն նե րին հետ ևե լու ու վե րահս կե լու հա մար և հա-
ճախ նրանց ա ռաջ նորդ նե րին կանգ նեց նում էր Հա սա րա կա կան 
կար գի տրի բու նա լի ա ռջև (Public Order Tribunal), վե րա ծել ոս տի-
կա նա կան ու ժե րի, ո րոնց նպա տակն է պաշտ պա նել ան հա տի 
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը։ Բայց դժ վար էր գտ նել ան-
վտան գու թյան ու ժեր, ո րոնք կգոր ծե ին նոր ի րա վի ճա կին հա մա-
պա տաս խան. 1975թ-ի և 1978թ-ի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ-
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վա ծում նրանք պատ ճառ է ին դար ձել քսանյոթ հո գու մահ վան, 
ե րբ մի ջամ տել է ին ցույ ցե րը ցրե լուն։

Հա սա րա կա կան կար գի տրի բու նա լը ցր վեց սահ մա նադ րու-
թյունն ըն դու նե լուց ա ռաջ, և 1978թ. ըն դուն վեց նոր Ոս տի կա նու-
թյան ակ տը։ Այդ օ րենսդ րու թյու նը վերջ դրեց ոս տի կա նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի պատ ժիչ բնույ թին և ոս տի կա նա կան ու ժե-
րը կենտ րո նաց րեց բազ մա թիվ այլ խն դիր նե րի լուծ ման շուր ջը։ 
Նոր ու ժը՝ Ազ գային ոս տի կա նա կան ու ժե րը, ստեղծ վե ցին Ռազ-
մա կա նաց ված ոս տի կա նու թյա նը փո խա րի նե լու հա մար, և ան-
վտան գու թյան ու ժե րի հան դեպ որ ևէ գոր ծո ղու թյուն հաշ վե տու 
չէր այլևս զին վո րա կան տրի բու նալ նե րին, չնա յած նոր ոս տի կա-
նու թյու նը լի ո վին ա պա ռազ մա կա նաց ված չէր բա նա կի հետ առ-
կա լար վա ծու թյուն նե րի պատ ճա ռով։ 

Բա րե փո խում ներ կա տար վե ցին ոս տի կա նու թյան կեր պա-
րը փո խե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Դա նե րա ռում էր « գոր շեր» (Ios grises) 
ան վա նու մով հայտ նի Ռազ մա կա նաց ված ոս տի կա նու թյան գորշ 
հա մազ գեստ նե րի փո խա րի նու մը դարչ նա գույ նե րով։ Տա րօ րի-
նակ էր, որ ը նտր վեց դարչ նա գույ նը, ե րբ ոս տի կա նա կան սպա-
նե րը շա րու նա կում է ին ըն կալ վել որ պես բա նա կային ներ, քա նի 
որ զին վո րա կան հա մազ գեստ նե րը ևս դարչ նա գույն է ին։ Ի րա-
կա նում գույ նը մեկ ան գամ ևս փոխ վեց, այս ան գամ` կա պույ տի։ 

1978թ. աահ մա նադ րու թյունն իր 104-րդ հոդ վա ծով բա ցա-
հայ տո րեն վա վե րաց նում է այդ փո փո խու թյուն նե րից շա տե րի 
ո գին՝ Ա նվ տան գու թյան ու ժե րի (ոս տի կա նու թյան ու Քա ղա քա-
ցի ա կան գվար դի այի) հիմ նա կան ա ռա քե լու թյու նը սահ մա նե լով 
որ պես «ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ա զատ ի րա գործ-
ման պաշտ պա նու թյուն օ րենքն ու կար գու կա նո նը ե րաշ խա վո-
րե լու հա մար»՝ այդ պի սով խու սա փե լով « հա սա րա կա կան կար-
գի» ցան կա ցած հի շա տա կու մից, ո րն այն քան հատ կան շա կան էր 
նախ կին վար չա կար գի հա մար։

Սահ մա նադ րու թյան հե ղի նակ նե րի ըն դու նած ա մե նա կարևոր 
ո րո շու մը ոս տի կա նու թյունն ու Քա ղա քա ցի ա կան գվար դի ան  
բա նա կից ան ջա տելն էր։ Սա սահ մա նադ րու թյան տեքս տի վե րա-
բե րյալ բա նա վե ճի ա մե նա հա կա սա կան հար ցե րից է ր։ Խորհր դա-
րա նի Ժողովրդավարական միության (The Alianza Popular) ան-
դամ նե րը և զին վո րա կան սե նա տոր նե րը մինչև ա մե նա վեր ջին 
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պա հը պաշտ պա նում է ին ոս տի կա նու թյան և Քա ղա քա ցի ա կան 
գվար դի այի պահ պա նու մը զին ված ու ժե րի կազ մում։

Այդ սկզ բունք նե րը կյան քի կո չե լը, սա կայն, այդ քան էլ հեշտ 
չէր։ Սահ մա նադ րու թյու նը բա վա րար չէր. նույ նիսկ 1980թ. մի 
քա նի գե նե րալ-կա պի տան ներ շա րու նա կում է ին պն դել, որ Ազ-
գային ոս տի կա նու թյան կա տա րած հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
գոր ծե րը գտն վում են զին վո րա կան նե րի ի րա վա սու թյան ներ-
քո։ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու նպա տա կով 
1980թ. Զին վո րա կան ար դա րա դա տու թյան օ րենսգր քի շու տա-
փույթ փո փո խու թյուն ներն ան հրա ժեշ տու թյուն է ին դար ձել։ 
Ա վե լին, ո րոշ մա կար դա կից բարձր գտն վող ոս տի կա նու թյան ու 
Քա ղա քա ցիա  կան գվար դի այի բո լոր հրա մա նա տար նե րը բա նա-
կային ներ է ին. հա կա ռակ դեպ քում նրանք պար տա վոր է ին եր-
կու տա րի ու սա նել ռազ մա կան ա կա դե մի ա յում։

Ոս տի կա նա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար ար հես-
տակ ցա կան մի ու թյուն նե րին ան դա մագր վե լու ի րա վուն քը, հա-
վաք նե րի ա զա տու թյունն ու ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը, որ-
պես զի ոս տի կան ներն այլ քա ղա քա ցի նե րի պես ու նե նային նույն 
ի րա վունք նե րը, գնում էր ա պա ռազ մա կա նաց մա նը հա մըն թաց։ 
Ոս տի կա նա կան ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րի օ րի նա կա-
նա ցու մը եր կար ճա նա պարհ ան ցավ մինչև նոր մտա ծե լա կեր պի 
ձևա վո րու մը ժո ղովր դա վա րա կան Իս պա նի ա յում։ 

Երկ րորդ կար ևոր մի ջո ցա ռու մը, ո րը նա խա տես ված էր սահ-
մա նադ րու թյան մեջ, մի քա նի տար բեր ոս տի կա նա կան ու ժե րի 
ստեղ ծումն էր, քա նի որ ի նք նա վար հա մայնք նե րին ու տա րա-
ծաշր ջան նե րին թույ լատր ված էր ի րենց սե փա կան ու ժերն ու նե-
նալ։ Բաս կե րի եր կի րը, Նա վա րան և Կա տա լո նի ան դրա նից հե-
տո ստեղ ծե ցին ի րենց սե փա կան ոս տի կա նա կան ու ժե րը։

Եր րորդ կար ևոր մի ջո ցա ռումն այն է, որ սահ մա նադ րու թյամբ 
նա խա տես վեց ստեղ ծել դա տա կան ոս տի կա նու թյուն՝ քն նող դա-
տա վոր նե րի կար գադ րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար։ Սա բա-
ցար ձակ նո րա մու ծու թյուն է ր։ Ո րոշ գիտ նա կան ներ պն դում են, 
որ գե նե րալ նե րի կոր պու սից տար բեր վող նոր դա տա կան կոր-
պուս պետք է հիմն վի այդ խն դիր նե րի հա մար, բայց այդ քայլն 
ան հրա ժեշտ չէ, քա նի դեռ կան բա վա րար մարդ կային ու նյու թա-
կան ռե սուրս ներ, և կա նոն նե րը հս տակ են ու ոչ եր կի մաստ։
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Անվ տան գու թյան ու ժե րի բնա գա վա ռում Իս պա նի այի` անց-
ման շր ջա նում կրած դժ վա րու թյուն նե րի ա պա ցույց է այն, որ 
Ա նվ տան գու թյան ու ժե րի պե տա կան օր գա նա կան ակ տը (LOFCS) 
հնա րա վոր ե ղավ ըն դու նել մի այն 1986թ.։ Այդ ակ տը հս տակ կեր-
պով ա պա ռազ մա կա նաց րեց Ազ գային ոս տի կա նու թյու նը և հնա-
րա վոր դարձ րեց Քա ղա քա ցի ա կան գվար դի այի գլ խա վոր տնօ-
րե նի պաշ տո նում քա ղա քա ցի ա կան ան ձի նշա նա կու մը։ 

Այդ ակ տը 1985թ. Քա ղա քա ցի ա կան պաշտ պա նու թյան ակ տի 
(Civil Defense Act) հետ քն նա դատ վել է իր ծայ րա հեղ կենտ րո նա-
մե տու թյան, այդ հար ցը պե տու թյան բա ցա ռիկ են թա կա յու թյան 
տակ պա հե լու, ա նար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն սահ-
մա նե լու համար։ 1992թ. հա կա սա կան Օ րեն քի և հա սա րա կա-
կան կար գի պաշտ պա նու թյան ա կտն ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն 
դարձ րեց այս հար ցին և փո փոխ վեց այն բա նից հե տո, ե րբ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րանն ան վտան գու թյան ու ժե րին շնորհ-
ված ո րոշ լի ա զո րու թյուն ներ հա մա րեց սահ մա նադ րու թյա նը 
չհա մա պա տաս խա նող։ Դրա նից կարճ ժա մա նակ ան ց ան վտան-
գու թյան ամ բողջ բնա գա վա ռում եր կա րատև ճգ նա ժամ սկս վեց, 
ո րի գա գաթ նա կետն էր Քա ղա քա ցի ա կան գվար դի այի ա ռա ջին 
քա ղա քա ցի ա կան գլ խա վոր տնօ րե նի պաշ տո նից հե ռաց նելն այն 
բա նից հե տո, ե րբ նա պա հուս տային ֆոն դերն օգ տա գոր ծեց ի 
շահ ի րեն։ Հե տա գա յում նույն պատ ճա ռով դա տա րան նե րը Ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան այլ պաշ տո նյա նե րի ևս ա զա-
տազրկ ման դա տա պար տե ցին։

Իս պա նա կան ոս տի կա նա կան ու ժե րի հար մար վե լը նոր քա-
ղա քա կան ի րա վի ճա կին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մեզ քն նել 
այդ ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցի ա ռն վազն եր կու կող մեր, 
ո րոնք ը ստ ի ս՝ լի ո վին հա ջող ված չէ ին։ Ներ քին գոր ծե րի ու Ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն նե րը մի ա վոր վե ցին։ Բայց ևայն-
պես, իս պա նա կան փոր ձը չի հաս տա տում, որ դա լավ լու ծում է 
եր կու սի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան և նույ նիսկ՝ ան խու սա փե լի-
ո րեն վի ճա  հա րույց խն դիր նե րի լուծ ման հա մար։ Ա վե լի լավ կլի-
ներ դրանց մո տե նալ որ պես եր կու ո լոր տի՝ ար դա րա դա տու թյան 
ու ազ գային ան վտան գու թյան, ո րոնք պետք է տար բեր լի նեն, քան 
հա վա տալ, որ եր կու սին մեկ նա խա րա րու թյան մեջ մի ա վո րե-
լը կա րող է լու ծել բո լոր խն դիր նե րը։ Մենք պետք է նաև հի շենք, 
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որ ա ռանց գոր ծա դի րից անմիջական պա տաս խա նատ վու թյու նը 
հա նե լու, ոս տի կա նու թյան ու նրա հնա րա վոր չա րա շա հում նե րի 
բարձ րա գույն վե րահս կող նե րը դա տա վոր ներն ե ն։ Հե տա դարձ 
հա յացք գցե լով՝ չի կա րե լի ա սել, որ Իս պա նի այի դեպ քում եր կու 
նա խա րա րու թյուն նե րի մի ա վո րու մը նպաս տեց ան վտան գու թյան 
հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը։

Երկ րորդ խնդ րա հա րույց ո լոր տը պա հուս տային ֆոն դերն 
ե ն։ Իս պա նի ա յում և՛ Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը ան-
վտան գու թյան ծա ռա յու թյան հա մար, և՛ Ներ քին գոր ծե րի նա խա-
րա րու թյունն ա պա հով ված են պա հուս տային ֆոն դե րով։ Իս պա-
նա կան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ կար ևոր է գտ նել այդ ֆոն դե-
րի ծախ սու մը վե րահս կե լու մե խա նիզմ ներ ա ռանց վե րաց նե լու 
նրանց պա հուս տային պայ ման նե րը, բայց ներգ րա վե լով խորհր-
դա րա նը։ Ե րբ ֆոն դե րը վե րահսկ վում են մի այն այն մարդ կանց 
կող մից, ով քեր օ գտ վում են դրան ցից, հա մա րյա ան դի մադ րե-
լի մղում է ա ռա ջա նում օ գտ վել դրան ցից, լա վա գույն դեպ քում՝ 
ոչ մի տում նա վոր, վա տա գույն դեպ քում՝ ի շահ այն մարդ կանց, 
ո ւմ հա մար դրանք հա սա նե լի ե ն։ Դա շատ նշա նա կա լի գոր ծոն 
էր սո ցի ա լիս տա կան կա ռա վա րու թյան վեր ջին տա րի նե րի ան-
վտան գու թյան ճգ նա ժա մի հա մար, ե րբ դա պատ ճառ դար ձավ 
Քա ղա քա ցի ա կան գվար դի այի ա ռա ջին քա ղա քա ցի ա կան գլ խա-
վոր տնօ րե նի հե ռաց ման և ա պա՝ դա տա պարտ ման հա մար ու 
սկիզբ դրեց Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան այլ պաշ տո նյա-
նե րի դա տա կան հե տապնդ մա նը։ 

Եզ րա փա կե լով՝ դի տար կենք պե տա կան ան վտան գու թյան 
ա պա րա տում ա ռա ջա ցած ճգ նա ժա մի ա պա կա յու նաց նող նե-
րու ժը ցան կա ցած ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար։ Ճգ նա ժա մը, 
ո րը ե ղավ Իս պա նի ա յում 1994թ-ից 1996թ. ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում և ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ Քա ղա քա-
ցի ա կան գվար դի այի, Ազ գային ոս տի կա նա կան ու ժե րի և ո ղջ 
CESID-ի (իս պա նե րեն Centro Superior de Informaciցn de la Defensa 
- Պաշտ պա նա կան տե ղե կատ վու  թյան բարձ րա գու յն կենտ րոն ` 
Իս պա նի այի հե տա խու  զա կան վար չու  թյու ն 1977-2002թթ.) վրա, 
ա մե նա մեծ հար վածն էր իս պա նա կան ժո ղովր դա վա րու թյա նը 
1981թ-ի փետր վա րի 23-ի պե տա կան հե ղաշրջ ման փոր ձից հե-
տո։ Ճգ նա ժա մը հրահր ված էր ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե-
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րի կող մից, ո րոնք պատ րաստ է ին ո չն չի ա ռջև կանգ չառ նել, որ-
պես զի կան խե ին ը նտ րու թյուն նե րում չորս ա նընդ մեջ հաղ թա-
նակ նե րից հե տո Սո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցու թյան հեր թա կան 
կա ռա վա րու մը։ Նրանք նույ նիսկ խախ տե ցին « Պե տա կան հա-
կաա հա բեկ չա կան պակ տը», բայց Իս պա նի այի ժո ղովր դա վա րա-
կան հա մա կար գը կա րո ղա ցավ դի մադ րել ճգ նա ժա մին և հար թեց 
այն՝ մի այլ կու սակ ցու թյան իշ խա նու թյան բե րե լով։ 

Անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ

Ֆ րան կոյի մահ վան ժա մա նակ վար չա կար գին ը նդ դի մա դիր 
ո լորտ նե րի բա ցա հայտ ման ու վե րաց ման գոր ծին նվիր ված ոս-
տի կա նա կան ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյու նից (BIS՝ Սո ցի ա լա-
կան հե տաքն նու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն) զատ, ևս ե րեք տի պի 
ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ կային՝ (1) վար չա պե տին 
կից Բարձ րա գույն պաշտ պա նու թյան շտա բը, (2) բա նա կի շտա-
բի պե տը և (3) բա նա կի հետ կապ ված ու Ֆրան կոյի ժա մա նակ 
նրա բռ նա պե տու թյան վեր ջում նշա նակ ված ու 1973թ. Է ՏԱ-ի 
կող մից սպան ված Ֆրան կոյի ա ռա ջին վար չա պետ ծո վա կալ 
Կառ ռե րո Բլան կոյի (Carrero Blanco) հիմ նադ րած ան վտան գու-
թյան ծա ռա յու թյու նը՝ SECED-ը (իս պա նե րեն Servicio Central de 
Documentaciցn - Կենտ րո նա կան տե ղե կատ վա կան ծա ռա յու -
թյու ն` Իս պա նի այի հե տա խու  զա կան վար չու  թյու ն Ֆրան կոյի իշ-
խա նու  թյան օ րոք` 1972-1977 թթ.), ո րը պետք է պար զեր ու հա կա-
դար ձեր ան հնա զան դու թյան շար ժում նե րին՝ հատ կա պես 1968թ. 
հա մալ սա րան նե րում բո ղո քի ցույ ցե րից հե տո։ Ը նդ հա նուրն այդ 
բո լոր ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար այն էր, որ 
նրանք վե րահսկ վում է ին բա նա կի կող մից։ 

Ան կախ իր ծա գու մից և այն փաս տից, որ SECED-ի ա ռա ջին 
տնօ րե նը ներ քաշ ված էր փետր վա րի 23-ի հե ղաշրջ ման փոր ձի 
մեջ և դրա հա մար նույ նիսկ դա տա պարտ վել էր, ծա ռա յու թյու-
նը բա ցա հայ տո րեն չէր դի մադ րում ան ցու մային գոր ծըն թաց նե-
րին։ Հա կա ռա կը, SECED-ի ղե կա վար նե րը ո րո շիչ դեր խա ղա ցին 
1976թ. և 1977թ.` դե պի բա րե փո խում ներ ճա նա պար հը հար թե լու 
նպա տա կով օ ժան դա կե լով Ա դոլ ֆո Սո ւա րե սի կա ռա վա րու թյան 
և ժո ղովր դա վա րա կան ը նդ դի մու թյան շփում նե րին, փոր ձե լով 
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հո վա նա վո րել այն ու ժե րին, ո րոնց հա մա րում է ին ա վե լի չա փա-
վոր, քան Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը։ Նրանք Ա դոլ ֆո 
Սո ւա րե սի հրա մա նի հա մա ձայն՝ նաև մաս նակ ցու թյուն ու նե ցան 
այն պի սի գոր ծըն թաց նե րի, ի նչ պի սին ար տաքս ման մեջ գտն վող 
Generalitat de Catalunya-ի (Կա տա լո նի ա ե րկ րա մա սի կա ռա վա-
րու թյուն) նա խա գահ Ջո սեպ Տառ ռա դե յա սի (Josep Tarradellas) 
հետ ե րկ խո սու թյունն է ր։ 

Սա կայն ա կն հայտ էր, որ այդ մար մի նը չէր կա րող շա րու-
նա կել գո յու թյուն ու նե նալ ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վի ճա կում, 
և ե րբ նշա նակ վեց գե նե րալ Գու տի եռ ռես Մե յա դոն (Gutiérrez 
Mellado), կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց մի ա վո րել Բարձ րա գույն 
պաշտ պա նու թյան շտա բի ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյու նը 
SECED-ի հետ՝ 1978թ. ստեղ ծե լով CESID-ը։ Այս նոր ծա ռա յու-
թյու նը մաս էր կազ մում Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան։ 
Ա ռա ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում այն զուրկ էր հս տակ 
ման դա տից և կա ռա վա րու թյան կող մից ար դյու նա վետ վե րահս-
կո ղու թյու նից ու նաև տա ռա պում էր նախ կին վար չա կար գի ժա-
մա նակ ձևա վոր ված նախ կին ան դամ նե րի ժա ռան գած գոր ծե լա-
կեր պի ի ներ ցի այից։ Ա կն հայտ դար ձավ, որ 1981թ. փետր վա րին 
հե ղաշրջ ման փոր ձից հե տո գոր ծու նե ու թյան ո ւղղ վա ծու թյան 
փո փո խու թյուն նե րը մի ան գա մայն ան հրա ժեշտ ե ն։ 

Կա ռա վա րու թյու նը CESID-ի տնօ րեն նշա նա կեց գն դա պետ-լեյ-
տե նանտ Է մի լի ո Ա լոն սո Մանգ լա նոյին (Emilio Alonso Manglano)՝ 
նոր, ար մա տա պես մի այլ շր ջան բա ցե լով, ո րի ըն թաց քում 
CESID-ն ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րեց զին ված ու-
ժե րում ներ քին ի րա վի ճա կի մա սին՝ սկ սե լով ա պաակ տի վաց նել 
1982թ. ը նտ րու թյուն նե րի նա խօ րե ին նա խա տես ված հե ղաշրջ-
ման ծրագ րե րը։ CESID-ն ի րա կա նաց նում էր մի գոր ծո ղու թյուն՝ 
պայ քար հե տըն թա ցի դեմ, ո րը ոչ մի այլ ի նս տի տուտ չէր կա րող 
նույն ար դյու նա վե տու թյամբ ա նել։

1985թ. հե տո հե տըն թա ցի դեմ պայ քարն այլևս բա ցար ձակ 
ա ռաջ նայ նու թյուն չու ներ, և CESID-ը ջա նաց դառ նալ ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն այն ե րկր նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի շար-
քում, ո րոնց հետ հա մա գոր ծակ ցում է ր՝ աշ խա տանք ներն ո ւղ-
ղե լով դե պի ար տա սահ ման և նա խա պատ վու թյուն տա լով ա հա-
բեկ չու թյան դեմ պայ քա րին։ 1985թ-ի դեկ տեմ բե րյան հրա մա-
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նա գի րը փո խա րի նեց նա խա րա րա կան կար գադ րու թյա նը, ո րը 
կար գա վո րում էր CESID-ի կա ռուց վածքն ու ա ռա քե լու թյու նը՝ 
սկ սած 1982թ-ի ց։ Այդ հրա մա նա գի րը ճա նա պարհ հար թեց նոր 
փու լի հա մար, ո րի գա գաթ նա կե տը ե ղավ 2002թ. CNI-ի (Centro 
Nacional de Inteligencia՝ Ազ գային կենտ րո նա կան հե տա խու զու-
թյուն) ստեղ ծու մը, ո րը փո խա րի նեց CESID-ի ն։

 Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը փոր ձեց նույն ժա մա նա-
կա հատ վա ծում շատ հիմ նա վոր պատ ճա ռա բա նու թյամբ պայ-
քար մղել ա հա բեկ չու թյան դեմ, մեկ այլ ան վտան գու թյան ծա ռա-
յու թյուն ստեղ ծել` նույ նիսկ ար տա սահ մա նում հա մա պա տաս-
խան ցանց ձևա վո րե լով։ Այս ծա ռա յու թյուն նե րի և Քա ղա քա ցի-
ա կան գվար դի այի ծա ռա յու թյուն նե րի միջև գոր ծու նե ու թյան հա-
մա կար գու մը միշտ դժ վար է ե ղել հե տաքն նա կան հնա րա վո րու-
թյուն ներ կորց նե լու բա ցա հայտ փաս տե րով և այն պատ ճա ռով, 
որ մեկ կամ մյուս ծա ռա յու թյու նը ցան կա նում էր ա ռա ջա տար դեր 
ու նե նալ ի վնաս մնա ցա ծի։ Իս լա մա կան ա հա բեկ չա կան հար ձա-
կում ներն ա պա ցու ցե ցին, որ հա մա կարգ ման նման խն դիր ներ 
կան գրե թե բո լոր ե րկր նե րում, և նրան ցից շա տե րը գոր ծա դի րին 
վե րա կազ մա վոր ման ծրագ րեր են ներ կա յաց րել կամ գտն վում են 
այդ գոր ծըն թաց նե րի մեջ։ Սա կայն ծա ռա յու թյուն նե րի ո րո շա կի 
բազ մա զա նու թյան գո յու թյու նը կար ծես թե նպա տա կա հար մար 
է, և ա ճող խորհր դա րա նա կան հս կո ղու թյու նը խրա խու սում է 
հա մա կար գու մը Իս պա նի այի կա ռա վա րու թյան ներ սում։

Իս կա պես, Իս պա նի այի՝ այդ ժա մա նա կաշր ջա նից քա ղած 
դա սե րը ցույց են տա լիս, որ ա վե լի լավ է ո րո շա կի բազ մա զա-
նու թյամբ ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ու նե նալ, նույ նիսկ 
ե թե դա հա մա կարգ ման մշ տա կան ջան քեր է պա հան ջում, ո րոնք 
պետք է տար բեր վեն՝ կախ ված այն բա նից, թե ի նչ վտանգ ներ են 
ծա գում։ Խոր հուրդ չի տր վում, որ վար չա պե տի հետ ո ւղ ղա կի ո-
րեն կապ ված լի նի մեկ ծա ռա յու թյուն, քա նի որ դա վերջ է դնում 
նա խա րա րու թյու նից ճկուն կախ վա ծու թյա նը, ի նչն ան հրա ժեշ-
տու թյուն է և ա պա ցուց վել է ազ գային ան վտան գու թյան ու ժե րի 
ճգ նա ժա մով, ի նչ պես նաև նրա նով, ի նչ ե ղել է CESID-ո ւմ ի նն սու-
նա կան նե րին։

Հա կա հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րը պետք է հիմ նա րար 
կեր պով փոք րաց վեն՝ և նախ կին դա րաշր ջա նի ի ներ ցի ան կոտ-



136 ԴԵՊԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՐԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ...

րե լու հա մար քա ղա քա կան մի ջամ տու թյուն է ան հրա ժեշտ։ Վեր-
ջա պես՝ բա նա կը պետք է սահ մա նա փակ վի սե փա կան ո լոր տում 
գոր ծող ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րով, ին չը պա հան ջում 
է եր կա րատև « քա ղա քա ցի ա կա նաց ման» գոր ծըն թա ցի սկիզբ։ Իս-
պա նի այի դեպ քում ՆԱ ՏՕ-ին ան դա մակ ցու մը օգ նեց զին ված ու-
ժե րից յու րա քան չյու րին հա մա պա տաս խա նող ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն նե րի խն դիր նե րի վե րահս տա կեց մա նը։

 ԺՈ  ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌՈՒՅՑ ՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐ ԺԵՔ ՆԵ ՐԸ 

ԳԼՈ ԲԱ ԼԱՑ ՄԱՆ ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ  ՆՈՒՄ. ՆՈՐ Օ ՐԱ ԿԱՐԳ

 Զին ված ու ժե րի դե րը քսան մե կե րորդ դա րի նոր 
ա ռա քե լու թյուն նե րում

Իս պա նի այի ան ցու մային գոր ծըն թաց նե րը զին ված ու ժե րից, ոս-
տի կա նու թյու նից և ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րից ե կող 
սպառ նա լիք նե րի մա սին մեզ օգ տա կար մտ քեր են տրա մադ րում։ 
Իս պա նի այի օ րի նա կը կա րող է նաև մտո րում նե րի նյութ տալ 
գլո բա լաց մամբ ու վտանգ նե րի ձևա փոխ մամբ պայ մա նա վոր ված 
հիմ նա րար փո փո խու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։

2004թ. մար տի 11-ի ա հա բեկ չա կան հար ձա կու մը Մադ րի դում 
ող բեր գա կան ա պա ցույցն էր այն բա նի, որ Իս պա նի այի ան վտան-
գու թյան հայե ցա կար գը փո փո խու թյան կա րիք ու նի. հար ևան 
ե րկր նե րից ոչ մե կը չի սպառ նում Իս պա նի այի տա րած քային ամ-
բող ջա կա նու թյա նը, սա կայն հս կա յա կան թվով քա ղա քա ցի ներ 
վնաս վե ցին Մադ րի դի քա ղա քա մերձ գնացք նե րի վրա ո ւղ ղա կի 
ու բիրտ հար ձա կու մից։ Ա նվ տան գու թյանն ո ւղղ ված սպառ նա-
լիքն այլևս « տա րած քային» չէր. դա « մարդու ան վտան գու թյան» 
հարց է ր։ Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը վեր ջին տա սը 
տա րի նե րի ըն թաց քում վե րահս տա կեց րել ու մշա կել է մարդու 
ան վտան գու թյան հայե ցա կար գը։ Ո րոշ ե րկր ներ, ի նչ պես Կա նա-
դան, ըն դու նել են այն, բայց շատ նշա նա կա լի է, որ Ա մե րի կյան 
պե տու թյուն նե րի կազ մա կեր պու թյունն իր 2000թ. հա մա ժո ղո վից 
հե տո նույն պես դա ա րել է՝ այդ ժա մա նա կից սկ սած հետ ևե լով 
ան վտան գու թյան հայե ցա կար գի բազ մա չափ բնույ թի ձևա կերպ-
մա նը, ը ստ ո րի՝ վերջ է դր վել զին վո րա կան նե րի կող մից այդ խն-
դիր նե րի սե փա կա նաշ նորհ մա նը։ 



 ԶԻՆ ՎԱԾ ՈՒ ԺԵ ՐԻ, ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ ՀԵ ՏԱ ԽՈՒ ԶՈՒ ԹՅԱՆ ԿՈՂ ՄԻՑ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱ ՆԸ... 137

Եվ րո պա կան Մի ու թյունն իր ա ռա ջին ան վտան գու թյան ռազ-
մա վա րու թյունն ըն դու նել է 2003թ.։ Այն ը նդ գր կում է ա հա բեկ-
չու թյան, կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան, պե տա կան ճգ նա-
ժա մե րի և տա րա ծաշր ջա նային հա կա մար տու թյուն նե րի սպառ-
նա լիք նե րին ան դրա դառ նա լու ծրագ րե րը։ Դրանք ոչ թե եվ րո-
պա կան, այլ գլո բալ հա կա մար տու թյուն ներ ե ն։ Բայց իս կա կան 
վճ ռո րոշ հարցն այն է, որ փոխ վել է ոչ մի այն այդ կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի ըն կա լումն ու հայե ցա կար գը, այլև իս պա նա կան 
ու հա մաշ խար հային հա սա րա կա կան կար ծի քը։ Այս ի մաս տով 
Եվ րո պա կան ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը եզ րա կաց-
րել է, որ այդ վտանգ նե րը չեն կա րող լուծ վել մի այն ռազ մա կան 
մի ջոց նե րով, և դրան ցից յու րա քան չյու րը տար բեր գոր ծիք նե րի 
մի աս նու թյուն է պա հան ջում։

Այս ի րա վի ճա կում զին ված ու ժե րի խն դիր նե րը հիմ նա կա-
նում ծա գում են նոր կա րիք նե րին հար մար վե լու նրանց ան կա-
րո ղու թյու նից։ Իս պա նի այի դեպ քում հա սա րա կա կան կար ծի քը 
բա նա կի վրա փող ծախ սե լը հա մա րում է չար դա րաց ված, քա-
նի որ հա վա տում է, որ ա վան դա կան ա ռա քե լու թյուն ներն այլևս 
ա նի մաստ ե ն։ Զին ված ու ժե րը ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կան 
կա ռուց ված քի մեջ մտց նե լը հա վե լյալ ջան քեր է պա հան ջում, 
քան քա ղա քա ցի ա կան իշ խա նու թյուն նե րին են թար կե լը. ան-
հրա ժեշ տու թյուն կա առ կա պայ ման նե րում փնտ րե լու ու բա-
ցա հայտ դարձ նե լու նրանց raisons d’être-ն (գո յու թյան ի մաս տը)՝ 
հե ռու պա հե լով բա նա կին ե րկ րի ներ սում նոր ա ռա քե լու թյուն-
ներ փնտ րե լուց։ Ա կն հայտ է, որ ռազ մա կան բյու ջե նե րի կտ րուկ 
նվա զե ցումն ե րկր նե րից շա տե րում՝ և՛ Ար ևե լյան Եվ րո պա յում, և՛ 
Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, ի նք նին բա վա րար լու ծում չէ, նույ-
նիսկ ե թե դա կա րող է նվա զեց նել ե րկր նե րի միջև հա կա մար տու-
թյուն նե րը և օգ նել ֆի նան սա վո րե լու սո ցի ա լա կան ծրագ րե րը։ 
Այս պես կոչ ված «անվ տան գու թյան բնա գա վա ռի» բա րե փո խումն 
ան հրա ժեշ տու թյուն է բո լոր այն ե րկր նե րում, որ տեղ նվա զեց վել 
են զին ված ու ժե րի կա րո ղու թյուն նե րը։ Հա կա ռակ դեպ քում՝ կա-
րող է մե ծա նալ պե տու թյան թու լաց ման և ոչ հա մար ժեք ա ռա քե-
լու թյուն ներ փնտ րե լու ռիս կը։ 

Իս պա նի ա յում զին ված ու ժե րը ե րկ րի ներ սում նոր ա ռա քե լու-
թյուն ներ փնտ րե լու մի տում չեն ցու ցա բե րում ՆԱ ՏՕ-ին և հատ-



138 ԴԵՊԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՐԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ...

կա պես ԵՄ-ին ան դա մակ ցե լու պատ ճա ռով, ի նչ պես և ՄԱԿ-ի 
բազ մա թիվ խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու, 
շա րու նա կա կան ա ռա քե լու թյուն ներ ի րա գոր ծե լու պատ ճա ռով։ 
Ան տա րա կույս, Իս պա նի այի զին ված ու ժե րի՝ գնա լով ա վե լի մեծ 
մաս նակ ցու թյու նը ՄԱԿ-ի խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյուն նե րին 
բա րե լա վել է նրանց հե ղի նա կու թյունն իս պա նա կան հա սա րա-
կա կան կար ծի քում, չնա յած դրա հա մար բարձր գին է վճար վում, 
ի նչ պես օ րի նակ` 2003թ. մայի սին Թուր քի ա յում օ դա նա վի կոր-
ծա նու մը, ե րբ վաթ սու ներ կու իս պա նա ցի զին վոր զոհ վեց։ Գլո-
բալ ան վտան գու թյան մեջ ներդ րում ու նե նա լու ճա նա պար հով 
Իս պա նի այի ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա մար զին ված 
ու ժե րի օգ տա գոր ծու մը կախ ված կլի նի Եվ րո պայից, ո րն ու նակ 
է հաս նե լու բազ մա կող մա նի և մի աս նա կան ար ձա գան քի նոր 
ի րա վի ճա կին։ Ի րա կա նում եվ րո պա կան մա կար դա կի վրա գոր-
ծե լը շատ ա վե լի ար դյու նա վետ է գլո բալ ան վտան գու թյան մեջ 
ներդ րում ու նե նա լու հա մար, քան բո լոր եվ րո պա կան ազ գե րի 
ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րի հան րա գու մա րը։ 

Օ տա րերկ րյա ա ռա քե լու թյուն նե րում իս պա նա կան զին ված ու-
ժե րի օգ տա գոր ծումն օգ նել է ԷՏԱ-ի ա հա բեկ չու թյան դեմ նրանց՝ 
որ պես գոր ծիք կի րա ռե լը կան խե լուն։ Այս խնդ րում Իս պա նի այի 
բո լոր ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վա րու թյուն նե րը հա մա կար ծիք 
ե ն։ Է ա կան է նվա զեց նել ա հա բեկ չու թյան հան րային ա ջակ ցու-
թյու նը, և Իս պա նի ա յում զին ված ու ժե րի օգ տա գոր ծու մը ա նար-
դյու նա վետ է, քա նի որ ա հա բե կիչ նե րը կա րող են հայ տա րա րել, 
որ նրանք պա տե րազ մում են Իս պա նի այի դեմ, ին չը ճիշտ այն 
է, ի նչ նրանք ու զում ե ն։ Նա խա գահ Բու շի (Bush) հայ տա րա րու-
թյունն առ այն, որ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը պա տե րազ մում է ա հա-
բեկ չու թյան դեմ, ի րա կա նում նշա նա կում է ա ռա ջին ի սկ քայ լով 
հաղ թա նա կի դափ նին զի ջել ա հա բե կիչ նե րին։ 

Նոր ի րա վի ճա կը հար ցեր է բարձ րաց նում զին վո րա կան ար-
ժեք նե րի` հա սա րա կու թյան մեջ ե ղած ար ժեք նե րից ու նե ցած հե-
ռա վո րու թյան մա սին։ Այ սօր դժ վար է պատ կե րաց նել, որ իս պա-
նա կան զին ված ու ժե րը մարտն չում են այլ բա նակ նե րի դեմ, որ տեղ 
մի ակ նպա տա կը ռազ մա կան հաղ թա նակն է։ Ա վե լի ի րա կան են 
այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնց նպա տակն է պաշտ պա նել մարդ-
կանց, բա ժա նել պա տե րազ մող կող մե րին և/ կամ հա մա գոր ծակ ցել 
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խա ղա ղա պահ ծրագ րե րում, քա նի դեռ այլ տա րա ծաշր ջան նե րում 
և ե րկր նե րում ի նս տի տուտ նե րը վե րա կա ռուց ման փու լում ե ն։ Այդ 
ո լորտ նե րում ար դյու նա վետ լի նե լու հա մար պա հանջ վում է հա-
մա ձայ նել այն սկզ բունք նե րին ու ար ժեք նե րին, ո րոնք հա սա րա-
կու թյա նը բե րում են այդ տե սա կի գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լուն։ 
Այդ պատ ճա ռով պետք է հա կադր վել զին ված ու ժե րի բնա կա նոն 
մի տու մին՝ կոր պո րա տիվ ձևով վե րա սահ մա նե լու ի րենց բնույ թը, 
ի րենց ար ժեք նե րը և ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ձևա վո րումն ու 
պատ րաս տու մը։ Ժո ղովր դա վա րա կան ա ռաջ նորդ նե րի հա մար 
կար ևոր է հաս կա նալ, որ մեր ժա մա նակ նե րում ո ՛չ զին վո րա կան 
ար ժեք նե րի, ո ՛չ էլ ռազ մա կան դոկտ րին նե րի սահ մա նու մը չի կա-
րող լի նել բա ցա ռա պես զին վո րա կան նե րի գոր ծը։ 

Վեր ջերս Իս պա նի ա յում հա վա նու թյան ար ժա նա ցած ռազ մա-
վա րա կան պաշտ պա նու թյան զե կույցն ար ձա գան քել է այդ ի րա վի-
ճա կին՝ զին ված ու ժե րի հա մար ե րեք գլ խա վոր ա ռա քե լու թյուն ներ 
սահ մա նե լով։ Ա ռա ջին. կան խել ցան կա ցած տե սա կի ագ րե սի ան և 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա կա դար ձել դրան։ Ե րկ րորդ. ներ-
դրում ու նե նալ մի ջազ գային խա ղա ղու թյան և կա յու նու թյան մեջ։ 
Եր րորդ. պահ պա նել քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյունն ու բա-
րե կե ցու թյու նը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում մեր թընդ մերթ ներդ-
րում ու նե նա լով քա ղա քա ցի ա կան վար չախմ բի գոր ծե րում։ Այդ 
սահ մա նում նե րը մշակ վել են 2003թ. ա մե նան շա նա կա լի քա ղա-
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի միջև փոխ հա մա ձայ նու թյան հի ման 
վրա։ 

Իս պա նա կան առ կա փոր ձը զին ված ու ժե րի ա ռու մով աշ խա-
տանք նե րի չորս ո ւղ ղու թյուն ներ է ա ռա ջար կում այն ե րկր նե րի 
հա մար, ո րոնք դեռևս չեն կա րող դի տարկ վել որ պես կա յա ցած ժո-
ղովր դա վա րու թյուն ներ։ Դրանք են.

 • Նոր ա ռա քե լու թյուն ներ սահ մա նել զին ված ու ժե րի հա-
մար հատ կա պես մարդու ան վտան գու թյան և մի ջազ գային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ո լորտ նե րում։ Դրանց սահ մա նու մը 
կօգ նի կան խել զին ված ու ժե րի փոր ձը՝ ծած կե լու ցան կա-
ցած լե գի տի մու թյան պա կա սը, ո րը կա րող է հան գեց նել 
ա վան դա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի պարզ շա րու նա կա-
կա նու թյա նը, կամ ե րկ րի ներ սում նոր ա ռա քե լու թյուն ներ 
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փնտ րել, ո րը կա րող է ա նըն դու նե լի մի ջամ տու թյուն լի նել 
պե տու թյան գոր ծե րին կամ հե ռու պա հել քա ղա քա ցի ա-
կան իշ խա նու թյուն նե րին ի րենց գոր ծե րից։

•  Շա րու նա կել ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու թյան 
ո լորտ նե րի ար դի ա կա նա ցու մը՝ հիմ նե լով պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա րու թյուն ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խան 
կլի նեն նրանց, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն ար դեն կա յա ցած 
ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում։

 • Տա րա ծաշր ջա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա նիզմ-
ներ ստեղ ծել ան վտան գու թյան ո լոր տում, ի նչ պես որ եվ-
րո պա կան գոր ծըն թաց ներն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
ցան Իս պա նի ա յում խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար։

• Յու րա քան չյուր ե րկ րի զին ված ու ժերն ո ւղ ղոր դել դե պի տա-
րա ծաշր ջա նային և մի ջազ գային կա ռա վար ման մեջ ա վե լա-
ցող ներդ րում նե րին։ 

Ոս տի կա նու թյու նը՝ որ պես հան րային ծա ռա յու թյուն

Ա ռա ջին. Իս պա նի ա յում բռ նա պե տու թյան ա վար տից հե տո մեն-
թա լի տե տի լի ա կա տար փո փո խու թյուն ե ղավ ի նչ պես ոս տի-
կա նա կան ու ժե րի ան դամ նե րի, այն պես էլ ը նդ հա նուր հա սա-
րա կու թյան մեջ։ Ոս տի կա նու թյու նը պե տու թյան շա հե րը սպա-
սար կո ղից վե րած վեց քա ղա քա ցի նե րի շա հե րին ծա ռայո ղի։ Այդ 
պատ ճա ռով ժո ղովր դա վա րու թյա նը վտան գից հե ռու պա հե լու 
նպա տա կով ան հրա ժեշտ բա րե փո խում նե րի մա սին խո սե-
լու փո խա րեն ա վե լի լավ է վեր լու ծել այն փո փո խու թյուն նե րը, 
ո րոնք կա րող են հան գեց նել ա վե լի մեծ ար դյու նա վե տու թյան 
ու ե րկ րի ներ սում ան վտան գու թյան նոր մար տահ րա վեր նե րին 
ար ձա գան քե լուն։ Պետք է նաև նշել, որ ԷՏԱ-ից ե կող ա հա բեկ չա-
կան լուրջ սպառ նա լիք նե րը մինչև վեր ջերս դան դա ղեց նում է ին 
գոր ծա դի րի կող մից բա րե փո խում ներ սկ սե լու պատ րաս տա կա-
մու թյու նը՝ մտա հոգ վե լով փո փո խու թյուն նե րի ըն թաց քում ար-
դյու նա վե տու թյան հնա րա վոր ցած րաց ման մա սին։ Ի հար կե, 
հա մա ձայ նու թյուն կար, որ ոս տի կա նու թյան բա րե փո խում նե րը 
խորհր դա րա նա կան մեծ ա ջակ ցու թյան կա րիք են զգում, քա նի որ 
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դա պե տա կան լե գի տի մու թյան և ոս տի կա նու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան հա մար պա հանջ վող կա յուն ի րա վի ճա կի հարց է ր։ 

Բա րե փո խում նե րի ա մե նահ րա տապ հար ցերն այ սօր կապ-
ված են գլո բա լա ցու մից բխող սպառ նա լիք նե րի ու ռիս կե րի հետ։ 
Հարկ է նշել մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյու նը, բայց և թմ րա նյու-
թե րի թրա ֆի կին գը, կազ մա կերպ ված մա ֆի ա նե րը և ներ գաղ թի 
հոս քե րի հնա րա վոր վե րահս կու մը։

Երկ րորդ. մենք պետք է նաև նշենք, որ մինչև հի մա չլուծ ված 
խն դիր է ոս տի կա նա կան տար բեր ու ժե րի գոր ծու նե ու թյան հա-
մա կար գու մը։ Սահ մա նադ րու թյու նը հիմ նում է ե ռա մա կար դակ 
ոս տի կա նա կան հա մա կարգ` պե տա կան ոս տի կա նու թյուն, տա-
րած քային (ի նք նա վար հա մայնք նե րի) ոս տի կա նու թյուն և տե-
ղա կան կամ մու նի ցի պալ ոս տի կա նու թյուն։ Նա խա տես վում 
է, որ նրանք պետք է հա մա կարգ վեն տար բեր մա կար դակ նե րի 
ան վտան գու թյան կո մի տե նե րի կող մից, սա կայն ի րա կա նում 
այդ մե խա նիզմ նե րը ոս տի կա նու թյան հա մա կարգ ման մի այն 
ո րոշ խն դիր ներ են լու ծում։ Գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գու մը 
բա վա րար մա կար դա կի վրա չէ՝ սկ սած պե տա կան մա կար դա-
կից մինչև Ազ գային ոս տի կա նա կան ու ժե րի և Քա ղա քա ցի ա կան 
գվար դի այի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը։ Գլո բա լաց ման բե րած 
նոր վտանգ նե րը պա հան ջում են Ոս տի կա նու թյան ամբողջական 
համակարգում։ Կար ծիք ներ կան հօ գուտ Ոս տի կա նու թյան և 
Քա ղա քա ցի ա կան գվար դի այի մի ա վոր ման՝ վերջ դնե լով վեր ջի-
նիս ռազ մա կա նաց վա ծու թյա նը՝ որ պես գոր ծո ղու թյուն նե րի հա-
մա կարգ ման ա մե նաա պա հով ու ղի։ Սա կայն մի ա ժա մա նակ նոր 
մի ջազ գային ի րադ րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում 
ռազ մա կա նաց ված ոս տի կա նա կան կոր պու սի հա մար, ո րն ա մե-
նից շատ է հար մար ված մի ջազ գային ա ռա քե լու թյուն նե րի հա-
մար։ Ա ռա ջին քայ լը կա տար վեց 2006թ. սեպ տեմ բե րին, ե րբ մի ա-
վոր վե ցին Ոս տի կա նու թյան գլ խա վոր տնօ րե նի ու Քա ղա քա ցի ա-
կան գվար դի այի գլ խա վոր տնօ րե նի պաշ տոն նե րը։ 

Իս պա նի այի Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը Մի աց-
յալ Ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նում հայ տա րա րեց, որ Իս պա-
նիան պատ րաստ վում է մի ջազ գային ա ռա քե լու թյուն նե րի հա-
մար Քա ղա քա ցի ա կան գվար դի այի հա զար հո գ ա նոց մի ա վո րում 
ստեղ ծել։ Այդ ո րո շու մը կապ ված էր այլ եվ րո պա կան ե րկր նե րի 
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(Ֆ րան սի ա, Ի տա լի ա, Պոր տու գա լի ա և Հո լան դի ա) հետ, ո րոնք 
ո րո շե ցին ստեղ ծել Եվ րո պա կան ժան դար մա կան ու ժեր, ո րոնք 
ու նակ կլի նեն մեկ ա մս վա ըն թաց քում ո ւթ հա րյուր ոս տի կան  
տրա մադ րել։ Ի տա լի այի Վին չեն ցե քա ղա քում տե ղա կայ ված այդ 
ու ժե րը պաշ տո նա պես ներ կա յաց վե ցին 2006թ. հուն վա րի 23-ի ն։ 

Եր րորդ. ի րա վուն քի և օ րի նա պա հու թյան ո ղջ հա մա կար գի 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը նպաս տե լու հա մար բա րե-
փո խում ներ ան ցկաց նե լու կա րիք կար։ Ա ռա ջին ան հա պաղ կա-
տար վե լիք գոր ծե րից էր ամ րաց նել տե ղա կան ոս տի կա նա կան ու-
ժե րը հատ կա պես մեծ քա ղաք նե րում, քա նի որ նրանց ա վե լի մեծ 
հա սա նե լի ու թյու նը մարդ կանց ա վե լի ար դյու նա վետ է դարձ նում 
քա ղա քային հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րը։ Նրանք պետք է 
կա րո ղա նան գոր ծել որ պես քրե ա կան ոս տի կա նու թյուն ա ռն-
վազն մանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում։ Դա կպա հան ջի 
ի րա վա կան բա րե փո խում ներ, տե ղա կան ար դա րա դա տու թյան 
ու ժե ղա ցում և ա րագ դա տա վա րու թյուն ներ։ Իս պա նի ան ա վե-
լի շատ ոս տի կան ներ ու նի, քան մի ջին հաշ վով Եվ րո պան, այն-
պես որ սա աշ խա տա կից նե րի քա նակն ա վե լաց նե լու հարց չէ, 
այլ ա վե լի շատ՝ գոր ծա ռույթ նե րի վե րա կազ մա վոր ման ու ներ կա 
օ րենսդ րու թյան կող մից տե ղա կան ոս տի կա նա կան ու ժե րին ոչ 
բա վա րար կար ևո րու թյուն տա լուն վերջ դնե լու ու ղի։ 

Չոր րորդ. Իս պա նի ան ան հրա ժեշտ բա րե փո խում ներ կա տա-
րե լու կա րիք ու նի կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան և ա հա-
բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի՝ Եվ րո պա կան Մի ու թյան ջան քե րին 
մի ա նա լու հա մար՝ իր հար ևան Ֆրան սի այի ու Պոր տու գա լի այի 
հետ ա վե լի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա նիզմ ներ ստեղ-
ծե լով։ Վեր ջին տա րի նե րին և 2001թ. սեպ տեմ բե րի 11-ից հե տո 
ԵՄ-ն ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րում եվ րո պա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով տար բեր մի ջոց ներ ձեռ-
նար կեց, ի նչ պես օ րի նակ՝ ի րա վա պահ «Եվ րա յուստ» (Eurojust) 
գոր ծա կա լու թյան, մի աս նա կան հե տաքնն չա կան խմ բե րի ստեղ-
ծու մը և Ձեր բա կա լու թյուն նե րի եվ րո պա կան օր դե րը։ Միև նույն 
ժա մա նակ Եվ րա պո լին ա հա բեկ չու թյան դեմ նրա պայ քա րում 
նոր գոր ծա ռույթ ներ տր վե ցին, և ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա-
վոր ման ու փո ղե րի լվաց ման վե րա բե րյալ նոր օ րենսդ րու թյուն 
ըն դուն վեց։ Սա կայն այդ բո լոր նոր ի նս տի տուտ նե րը այն քան էլ 
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ար դյու նա վետ չեն գոր ծում, և ըն դուն ված շատ ո րո շում ներ չեն 
ի րա կա նաց վում։ Մադ րի դում 2004թ. մար տի 11-ի հար ձա կում-
նե րից հե տո ԵՄ-ն հա կաա հա բեկ չա կան քա ղա քա կա նու թյա-
նը նոր լիցք հա ղոր դեց՝ ստեղ ծե լով ԵՄ հա կաա հա բեկ չու թյան 
հա մա կար գո ղի պաշ տո նը։ Այդ պաշ տո նը պա տաս խա նա տու 
է ԵՄ-ի ե րկր նե րի միջև հա մա կար գու մը բա րե լա վե լու գոր ծում՝ 
հա մոզ ված լի նե լու հա մար, որ 2001թ-ից ըն դուն ված մի ջոց նե րը 
լի ո վին կկա տար վեն։ ԵՄ հա կաա հա բեկ չու թյան ա ռա ջին հա մա-
կար գո ղը՝ հո լան դա ցի Գիյս դե Վրի ե սը (Gijs de Vries), նշա նակ վեց 
2004թ.։ Ե րեք տա րի ան ց ան ձնա կան պատ ճառ նե րով նա հրա ժա-
րա կան տվեց։ Նա չկա րո ղա ցավ աշ խա տան քում հա ջո ղու թյուն-
նե րի հաս նել՝ դժ վա րու թյուն ներ ու նե նա լով եվ րո պա կան ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում։ 
Նրա հե ռա նա լուց հե տո այդ քա ղա քա կա նու թյան զար գա ցու մը 
կաթ վա ծա հար ե ղավ հա մա րյա վեց ամ սով մինչև բել գի ա ցի Ժիլ դե 
Կեր խո վե դ’Օուստ գե մի (Gilles de Kerchove d’Oussdghem) նշա նա-
կու մը՝ որ պես ԵՄ հա կաա հա բեկ չու թյան նոր հա մա կար գո ղի։

Եվ րա խոր հուր դը 2005թ. դեկ տեմ բե րին հաս տա տեց Եվ րո-
պա կան Մի ու թյան հա կաա հա բեկ չա կան ռազ մա վա րու թյու նը։ 
ԵՄ-ն հաս կա նում է, որ ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րը պետք 
է հեն ված լի նի մար դու ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան քի 
վրա, ի նչ պես նաև այն բա նի վրա, որ հնա րա վո րու թյուն ստեղծ-
վի Եվ րո պայի քա ղա քա ցի նե րի հա մար ապ րել ա զա տու թյան, 
ան վտան գու թյան և ար դա րա դա տու թյան պայ ման նե րում։ Ռազ-
մա վա րու թյու նը նա խա տե սում է տար բեր մի ջո ցա ռում ներ լայն 
նպա տակ նե րի հաս նե լու հա մար՝ կան խել, պաշտ պա նել, հե-
տապն դել և ար ձա գան քել։ 

Ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րում ԵՄ ռազ մա վա րու թյան ու 
Ա ՄՆ ռազ մա վա րու թյան հա մե մա տու թյուն ներն ան խու սա փե լի 
ե ն։ Այդ եր կու սի միջև հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե րից մեկն այն 
է, որ ԵՄ-ն ա վե լի շատ հույ սը դնում է ոս տի կա նա կան ու դա տա-
կան կա րո ղու թյուն նե րի, ի սկ Ա ՄՆ-ն ա վե լի շատ կենտ րո նա նում 
է ռազ մա կան կա րո ղու թյուն նե րի վրա։ Այս ի մաս տով Եվ րո պա-
կան Մի ու թյունն Ա ՄՆ-ից ա վելի մեծ ա ռա ջըն թաց է գրան ցել քա-
ղա քա կա նու թյան, ար դա րա դա տու թյան և ան վտան գու թյան ծա-
ռա յու թյուն նե րի ո լորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ։ Մյուս 
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կար ևոր տար բե րու թյու նը Եվ րո պա կան ռազ մա վա րու թյան մեջ 
ա հա բեկ չու թյան կանխ ման ը նդ գծումն է։ Եվ րո պա կան Մի ու թյու-
նը ձգ տում է պայ քա րել ծայ րա հե ղա կա նաց ման և ա հա բեկ չու-
թյան մեջ ներգ րավ ման դեմ ին տեգր ման, հա վա սար հնա րա վո-
րու թյուն նե րի, մար դու ի րա վունք նե րի հարգ ման և օ րեն քի գե րա-
կա յու թյան մի ջո ցով։ Կա րե լի է ա սել, որ ԵՄ-ն ձգ տում է պայ քա րել 
ա հա բեկ չու թյան դեմ ար մատ նե րից՝ ոչ մի այն պայ քա րե լով ա հա-
բեկ չա կան հար ձա կում նե րի դեմ։ Ամ փո փե լով՝ կա րե լի է ա սել, որ 
եվ րո պա կան պե տու թյուն ներն ա մե րի կյա նից տար բեր վող ի րենց 
ու րույն մո տե ցումն են մշա կել ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րում 
և միշտ հար գել են մար դու ի րա վունք ներն ու օ րեն քի գե րա կա յու-
թյու նը։ 

 Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րը և ան վտան գու թյա նը 
սպառ նա ցող նոր մար տահ րա վեր նե րը

Նոր վտանգ նե րը և հատ կա պես մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյու-
նը թե լադ րում են ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րի ան հրա-
ժեշ տու թյուն ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներն ու ժե ղաց նե-
լու նպա տա կով։ Սա ռը պա տե րազ մի ըն թաց քում Խորհր դային 
Միու  թյան մա սին ար ժա նա հա վատ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու 
դժ վա րու թյուն նե րից զատ, մենք վս տա հում է ինք Մի ա ցյալ Նա-
հանգ նե րի հե տա խու զու թյա նը, ի նչ պես և նրա ռազ մա կան հա-
կա դարձ ման հնա րա վո րու թյուն նե րին։ Դա այլևս խն դիր չէ, ե րբ 
վտան գը սպառ նում է ե րկ րի ներ սից, ի նչ պես որ դա դրա մա տիկ 
կեր պով ցու ցադ րեց Ա լո չայի գնաց քի ռմ բա հա րու մը։ Ի րա դար-
ձու թյուն նե րը նաև ա պա ցու ցե ցին, որ իս լա մա կան ա հա բեկ չու-
թյու նը գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս կախ ված է սո վո րա կան 
հան ցա վոր ցան ցե րի հետ կա պե րից (օ րի նակ՝ պայ թու ցիկ ներ 
գնե լը) և նրանց ֆի նան սա վո րում նե րից։ Սո վո րա կան հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րը, ո րոնք ան կախ այն բա նից՝ կա տար ված են կազ-
մա կերպ ված հան ցախմ բե րի կող մից թե ոչ, կան խե լու և դրանց 
դեմ պայ քա րե լու հա մար հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն նե րը 
պետք է հա մե մատ վեն այն տե ղե կու թյուն նե րի հետ, ո րոնք մինչև 
այժմ ե ղել են ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րին հետ ևող ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում։ 
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Մենք չենք կա րող այլևս հույս դնել մեկ ա ռան ձին ե րկ րի հե-
տա խու զու թյան վրա, որ քան էլ այն ու ժեղ լի նի։ Նոր ի րա վի ճա կը 
նշա նա կում է մե ծաց նել յու րա քան չյուր ե րկ րի ան վտան գու թյան 
կա րո ղու թյուն ներն ու ին տեն սիվ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը պե-
տու թյուն նե րի միջև։ Մար տի 11-ի գնաց քի ռմ բա հա րու թյան, ի նչ-
պես նաև 2001թ. սեպ տեմ բե րի 11-ի հե ղի նակ նե րի հետ քե րը գտն-
վել են տար բեր ե րկր նե րում, և ցան ցե րը լի ո վին բա ցա հայտ վել 
են մի այն ե րկ րի ներ սի և ար տա սահ մա նյան ազ գային ծա ռա յու-
թյուն նե րից ստաց ված տար բեր տե ղե կու թյուն ները մեկ տե ղե լով։ 

Այս պայ ման նե րում իս պա նա կան նոր օ րենք նե րը պետք է դի-
մա կայեն ե րեք խն դիր նե րի, ո րոնք ը նդ հա նուր են ան վտան գու-
թյան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար. կախ վա ծու թյու նը (ու մի՞ց են 
նրանք հրա ման ներ ստա նում), հա մա կար գումն ու վե րահս կո-
ղու թյու նը։ Օ րեն քը ոչ մի փո փո խու թյուն չի ներ մու ծում, քա նի դեռ 
դի տարկ վում է կախ վա ծու թյու նը՝ չնա յած, որ դա թույլ է տա լիս 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րել՝ հա մա ձայն հրա մա նագ րե րի։ Դա 
խե լա միտ է թվում, քա նի որ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյու նը կար ծես թե հա մա պա տաս խան չէ հե տա խու զու թյան նոր 
հա մա լիր բնույ թին, ի սկ այդ ծա ռա յու թյուն նե րի՝ Ներ քին գոր ծե-
րի նա խա րա րու թյան կազ մի մեջ լի նե լը կբե րի ե րեք հզոր ծա ռա-
յու թյուն նե րի՝ ոս տի կա նու թյան, Քա ղա քա ցի ա կան գվար դի այի և 
Ազ գային շա հե րի խորհր դի (Council for the National Interest։ CNI) 
կենտ րո նաց մանն այն տեղ։ Իս պա նա կան փոր ձը ցույց է տա լիս, 
որ հա կակ շիռ նե րի գո յու թյունն ան հրա ժեշտ, բայց ոչ բա վա րար 
գոր ծոն է ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը վե րահս կե լու հա-
մար։ 

2002թ. ակ տը հա մա կարգ ման նպա տակ նե րով ստեղ ծեց փոխ-
նա խա րար նե րից մե կի նա խա գա հու թյամբ կա ռա վա րա կան լի ա-
զոր կո մի տե։ Այդ լուծ ման ռիս կե րը նման են նրանց, ո րոնք մենք 
հի շա տա կել ե նք ոս տի կա նու թյան հա մա կարգ ման վե րա բե րյալ. 
ոս տի կա նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա ռաջ է ըն թա նում, բայց 
ան հրա ժեշ տա բար չի բա րե լա վում օ պե րա տիվ հա մա կար գու մը։ 
Դա մեծ չլուծ ված խն դիր է այս ո լոր տում։ 

Վեր ջա պես, օ րեն քը ժա մա նա կի ըն թաց քում խիստ կար ևոր 
նո րա մու ծու թյուն մտց րեց, ո րն ար ժե հի շա տա կել. այն է, որ ա հա-
բեկ չու թյան դեմ պայ քա րը պետք է տար վի ժո ղովր դա վա րու թյան 



146 ԴԵՊԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՐԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ...

հա մար միշտ ըն դու նե լի ո ւղ ղու թյուն նե րով և նրա սկզ բունք նե րի 
հա մա ձայն։ Հինգ տար վա ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար Գե րա-
գույն դա տա րա նի դա տա վոր է նշա նակ վել, ո ւմ ա ռա քե լու թյունն 
է ա պա հո վել դա տա րա նի թույլտ վու թյու նը ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն նե րի այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, ե րբ 
դրանք կա րող են վնաս պատ ճա ռել քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք-
նե րին։ 

Իս պա նի այի ան վտան գու թյան հա մա կար գի է վո լյու ցի ան, ի նչ-
պես նաև վեր ջին տա րի նե րին ան վտան գու թյան հայե ցա կար գի 
ար մա տա կան ձևա փո խու մը մտա հոգ վե լու տե ղիք տվեցին։ 

Նախ և ա ռաջ պետք է հաս տա տել, որ նոր ի րա վի ճա կը մե-
ծաց նում է այն վտան գը, որ ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն ներն 
ա վե լի շատ կօգ տա գործ վեն կա ռա վա րու թյան ըն դու նած քա ղա-
քա կա նու թյունն ու կու սակ ցա կան քա ղա քա կա նու թյանն ա ջակ-
ցող դիր քո րո շում ներն ար դա րաց նե լու հա մար, քան հօ գուտ ազ-
գային շա հե րի, ի նչ պես դա ե ղավ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում և Մեծ 
Բրի տա նի ա յում։ Իս պա նի ա յում այն հա մոզ մուն քը, որ Ա լո չա յում 
գնաց քի ռմ բա հար ման գոր ծում ԷՏԱ-ի պա տաս խա նա տու լի նե-
լու վար կա ծը պահ պա նե լու փոր ձե րը կօգ նեն կա ռա վա րող կու-
սակ ցու թյանն ը նդ հա նուր ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ, հան գեց-
րեց ը նտ րու թյուն նե րում ճիշտ հա կա ռակ ար դյուն քի։ Ա վե լի մեծ 
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյու նը կա րող է ա պա գա յում 
հե ռու պա հել կամ հա կազ դել նման դիր քո րո շում նե րին։ Ծա ռա-
յու թյուն նե րի խիստ մաս նա գի տա ցու մը, ար տա քի նը ներ քի նից 
տար բե րա կե լը կա րող է առ կա պայ ման նե րում սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե նալ։ Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի ա պա ռազ մա կա նա ցումն ա ռա ջարկ վում է ոչ մի այն ժո-
ղովր դա վա րու թյան ամ րապնդ ման նկա տա ռում նե րից ել նե լով, 
այլև ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման հա մար՝ նվա զեց նե լով 
զուտ ռազ մա կան վտանգ նե րը։

Այս նոր մար տահ րա վեր նե րին դի մա կայող Իս պա նի ան յու-
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րաց րել է այն դա սե րը, որ ա հա բեկ չու թյան դեմ պա տե րազ մը 
պետք է վար վի բո լոր այն մի ջոց նե րով, ո րոնք հա մա պա տաս խան 
են օ րեն քի գե րա կա յու թյա նը։ Չնա յած ա մեն մի ա հա բեկ չու թյու նը 
մեղմ ա սած՝ նույ նը չէ, այս սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան 
գոր ծելն ա նօ տա րե լի նա խա պայ ման է այդ պայ քա րի ար դյու նա-
վե տու թյան հա մար. ա հա բեկ չու թյան սպառ նա լիք նե րի նվա զե-
ցու մը միշտ նշա նա կում է դրա հան րային ա ջակ ցու թյան նվա-
զե ցում։ Հենց այդ պատ ճա ռով հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծու մը հա ջո ղու թյան ան հրա ժեշտ բա ղադ րիչ է ժո ղովր-
դա վա րա կան պե տու թյուն նե րում։ Իս պա նի ա յում ոս տի կա նու-
թյու նում գտն վող ա հա բեկ չու թյան մեջ մե ղադր վող նե րի մահ վան 
դեպ քե րը և օ րի նակ՝ GAL-ը (ԷՏԱ-ի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով 
իս պա նա կան կա ռա վա րու թյան պաշ տո նյա նե րի կող մից ստեղծ-
ված մահ վան խմ բեր) ու պե տու թյան կող մից ստեղծ ված տար բեր 
դի մակ ներ կրող այլ հա կաա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը մի այն ծա ռայե ցին ԷՏԱ-ին հա մակ րող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի ը նտ րա կան ա ջակ ցու թյան մե ծաց մա նը և փաս տո րեն 
հե տաձ գե ցին ա հա բեկ չա կան սպա ռ նա լիք նե րի նվա զե ցու մը։

Այս վեր լու ծու թյան վեր ջում, որ տեղ մի ա ժա մա նակ քնն վում 
է ին զին ված ու ժե րը, ոս տի կա նու թյունն ու ան վտան գու թյան ծա-
ռա յու թյուն նե րը, մենք կա րող ե նք հա մա րել, որ ա հա բեկ չու թյան 
դեմ պայ քա րը մոտ ա պա գա յում գու ցե չի պա հան ջի զին ված ու-
ժե րի օգ տա գոր ծում ի րենց դա սա կան ի մաս տով։ Այդ պայ քա րի 
բե ռը կընկ նի քա ղա քա կան, ոս տի կա նա կան և ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տի վրա։ 

Զին ված ու ժե րի ո լոր տի ա մե նա մեծ վտան գը զին ված ու ժե րի 
օգ տա գոր ծումն է, ա ռանց պա տե րազ մին բնո րոշ դե-յու րե կամ 
դե-ֆակ տո ի րա վի ճա կի ստեղծ ման, ի նչն ար դա րաց նում է ծայ-
րա հե ղա կա նու թյու նը հա սա րա կա կան կար ծի քում։ Պա տե րազմն 
օգ տա գործ վում է Գո ւան տա նա մոյի, «Ա բու Ղրեյբ» բան տում կի-
րառ վող կա նոն նե րի, ա պս տամբ նե րի ռմ բա կոծ ման և այդ գոր-
ծըն թաց նե րի ժա մա նակ բազ մա թիվ քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց 
սպա նու թյուն նե րի նման ա նօ րի նա կա նու թյուն նե րը պաշտ պա-
նե լու հա մար։ Պա տե րազմն օգ տա գործ վում է նաև պայ քա րը 
ցան կա ցած մի ջոց նե րով՝ մարդ կանց առ ևան գում նե րով, քա ղա-
քա ցի ա կան ան ձանց պա տանդ պա հե լով կամ ա ռանց տար բե-
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րա կե լու մե քե նա նե րով ռմ բա հա րում նե րով, վա րելն ար դա րաց-
նե լու հա մար։

Ե թե նպա տա կը բռ նա պե տե րից ա զատ վելն ու դե պի ժո ղովր-
դա վա րու թյուն ա ռաջ շարժ վելն է, մենք պետք է եզ րա կաց նենք, 
որ նման մար տա վա րու թյու նը լրիվ սխալ ո ւղ ղու թյուն է։ Իս պա-
նի այի փոր ձը, չնա յած շատ յու րա հա տուկ լի նե լուն, եր կի մաստ 
չէ։ Նո րա հայտ ժո ղովր դա վա րու թյուն ներն ու ժե ղա նում են, ե րբ 
մե ծա նում է հա սա րա կա կան կար ծի քի կշի ռը, և թու լա նում են, 
ե րբ հան րու թյու նը տուրք է տա լիս ծայ րա հե ղա կա նու թյա նը։ 

Անհ րա ժեշտ է ար դյու նա վետ հար ձա կում գոր ծել քա ղա քա-
կան ի րո ղու թյուն նե րի ներ սում ա հա բեկ չու թյու նը ծնող և փայ-
փայող պատ ճառ նե րի վրա։ Դա պետք է որ պես «խղ ճի ու մտ քի» 
հարց դի տար կել, ե թե մենք իս կա պես ցան կա նում ե նք շարժ վել 
դե պի կա յուն լու ծում ներ։ Ոս տի կա նա կան ո լորտն ան հա պաղ 
ջան քեր է պա հան ջում նոր պայ ման նե րին հար մար վե լու ու խն-
դիր նե րը վե րագ նա հա տե լու հա մար, օ րի նակ՝ կապ ված տե ղա-
կան ոս տի կա նա կան ու ժե րի հետ, ո րոնք պետք է ար ձա գան քեն 
ներ կա ի նք նա վա րու թյուն նե րի հետ կապ ված ռիս կե րին։ Հե տա-
խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րը ևս պետք է ար մա տա պես փո խեն 
ի րենց նա խա պատ վու թյուն նե րը։ Նրանք պետք է պե տու թյուն նե-
րին հս կե լուց տե ղա փոխ վեն դե պի կազ մա կերպ ված հան ցախմ-
բե րի, ա հա բե կիչ նե րի և այ սօր այդ քան ան հրա ժեշտ մի ջազ գային 
հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա նիզմ ներ փնտ րե լուն, նույ նիսկ ե թե 
դա բե րի ի նք նա վա րու թյան կորս տի։ Քա ղա քա ցի ներն ան վտան-
գու թյու նը գե րա դա սում են ան կա խու թյու նից։ Նրանք կա րող են 
մի ջան կյալ դիրք ըն դու նել՝ հա մա րե լով, որ պե տու թյու նը թույլ է 
ան վտան գու թյան հար ցե րում, և դա կա րող է նաև դժ գո հու թյուն-
ներ ա ռա ջաց նել ա զա տու թյուն նե րի հա մա կար գից։ Այս վտան գը 
կան խե լը պետք է ա վե լի շատ Եվ րո պա կան քա ղա քա կան նա-
խագ ծի, քան ազ գային իշ խա նու թյուն նե րի նպա տա կը լի նի։
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 Լա տի նա կան Ա մե րի կայի 
ը նդ հատ ված նա խա գա հա կան 

պաշ տո նա վա րում նե րը
 Այ լընտ րանք նե՞ր

ԱՐ ՏՈՒ ՐՈ ՎԱ ԼԵՆ ՍՈ ՒԵ ԼԱ

Քա ռորդ դա րից ա վե լի է ան ցել այն ժա մա նակ վա նից, ե րբ Լա-
տի նա կան Ա մե րի կա յում սկս վեց մի շր ջան, ո րը դար ձավ նրա 
սահ մա նադ րա կան ժո ղովր դա վա րու թյան ա մե նից լի ա րյուն և 
կա յուն փոր ձա ռու թյու նը։ Չնա յած բռ նա պե տու թյուն նե րը բնա-
կա նոն եր ևույթ է ին 1960-ա կան և 1970-ա կան նե րին (մի այն Կո-
լում բի ան, Կոս տա Ռի կան և Վե նե սո ւե լան այդ տաս նամ յակ-
նե րի ըն թաց քում խու սա փե ցին ավ տո րի տար վար չա կար գե-
րից), այ սօր բա ցի Կու բայից, բո լոր լա տի նաա մե րի կյան ե րկր-
նե րում իշ խում են ը նտր ված կա ռա վա րու թյուն նե րը։ Ի նչ պես 
նշում է Դեյ վիդ Սքոթ Փալ մե րը (David Scott Palmer), Լա տի նա-
կան Ա մե րի կան կազ մող քսան ե րկր նե րում 1930թ-ից մինչև 
1980թ. ե ղել է կա ռա վա րու թյուն նե րի 277 փո փո խու թյուն, 
ո րոն ցից 104-ը (կամ 37.5 տո կո սը)՝ զին վո րա կան հե ղաշրջ ման 
մի ջո ցով։ Ի հա կադ րու թյուն դրան՝ 1980թ-ից 1990թ. տա րա-
ծաշր ջա նում կա ռա վա րու թյան ե րե սունյոթ փո փո խու թյուն նե-
րից մի այն յոթն է ի րա կա նաց վել զին վո րա կան մի ջամ տու թյան 
հետ ևան քում, ո րոն ցից ըն դա մե նը եր կու սը կա րե լի է հան գիստ 
խղ ճով բնու թագ րել որ պես հս տակ հա կա ժո ղովր դա վա րա կան։ 
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Հե ղաշր ջում նե րի ը նդ հա նուր թիվն այդ տաս նա մյա կում տաս-
նին նե րորդ դա րի սկզ բից՝ ան կա խու թյան ձեռք բե րու մից ի վեր, 
ցան կա ցած տաս նա մյա կի հետ հա մե մա տած ա մե նա ցածրն է 
Լա տի նա կան Ա մե րի կայի պատ մու թյան մեջ։1 

1980-ա կան նե րին հե ղաշր ջում ներ տե ղի են ու նե ցել մի այն 
չորս ե րկր նե րում՝ Բո լի վի ա յում, Հաի թի ում, Գվա տե մա լա յում 
և Պա րագ վա յում։ 1990թ. սկ սած՝ մի այն Հաի թի ում և Պե րո ւում 
է հա ջող վել ու ժով փո խել սահ մա նադ րո րեն ը նտր ված կա ռա-
վա րու թյու նը։ 1989թ. Ար գեն տի նան ա վե լի քան վաթ սուն տար-
վա ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ վկա ե ղավ մի քա ղա քա ցի ա կան 
բարձ րա գույն գոր ծա դի րից մյու սին իշ խա նու թյան փո խանց-
մա նը։ 2000թ. Մեք սի կան ար ձա նագ րեց ա վե լի քան յոթ տաս-
նամյակ տևած մի ա կու սակ ցա կան վար չա կար գից բազ մա կու-
սակ ցա կա նի ան ցու մը։ Լա տի նա կան Ա մե րի կայի պե տու թյուն-
նե րի մեծ մա սը եր բեք չէր ու նե ցել այդ չափ շատ՝ ի րար հա ջոր-
դած ը նտ րո վի կա ռա վա րու թյուն ներ ա ռանց դե պի ավ տո րի-
տա րու թյուն հետ դար ձի։2 

Չ նա յած դրան՝ մա րեց ժո ղովր դա վա րու թյան վե րել քի ա ռաջ 
բե րած ոգ ևո րու թյու նը։ Հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սում նա-
սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ լա տի նաա մե րի կա ցի նե րը 
դեռևս ա վե լի քան չոր սը մե կի հա րա բե րակ ցու թյամբ են սա տա-
րում ժո ղովր դա վա րու թյա նը և այն նա խընտ րում բռ նա պե տու-
թյա նը։ Միև նույն ժա մա նակ նույն հար ցում նե րը բա ցա հայ տել 
են ժո ղովր դա վա րու թյու նից ու նե ցած դժ գո հու թյուն նե րի աճ և 
պատ րաս տա կա մու թյուն՝ հար ցա կա նի տակ դնե լու ժո ղովր դա-
վա րա կան կա ռա վար ման շա հերն ու գոր ծու նե ու թյու նը։3

Հատ կա պես ան հանգս տաց նող է կա ռա վար ման բարձ րա գույն 
օ ղակ նե րի վրա ազ դող շա րու նակ վող ան կա յու նու թյան պատ-
կե րը։ Հի շա տակ ված ե րկր նե րում նա խա գահ նե րը տես նում են 
ի րենց աշ խա տան քի հան րային վար կա նի շի ան կու մը, մինչ դեռ 
օ րենս դիր ներն ու կու սակ ցա կան ա ռաջ նորդ նե րը նույ նիսկ ա վե-
լի ո ւժ գին են սայ թա քում։ Նա խա գահ նե րից շա տե րը պաշ տո նից 
հե ռա ցել ե ն՝ ի րենց հետ ևից թող նե լով չի րա կա նա ցած հույ սեր և 
թու լա ցած հաս տա տու թյուն ներ, սա կայն գո նե ա ռն վազն հե ռա-
ցել են պաշ տո նա վար ման ժամ կե տի ա վար տից հե տո։ Սա կայն 
տասն հին գը՝ ա վե լի շուտ։ Այս խում բը ժամ կե տից շուտ հե ռա նա-
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լու նվաս տա ցումն է ապ րել՝ կապ ված պաշ տո նան կու թյան կամ 
հար կադր ված պաշ տո նա թո ղու թյան հետ, եր բեմն՝ ան կա յու նու-
թյան պայ ման նե րում, ի նչն ի նք նին վտան գում էր սահ մա նադ-
րա կան ժո ղովր դա վա րու թյու նը։ Տասն վե ցե րորդ բարձ րա գույն 
գոր ծա դիր ան ձը խախ տել է սահ մա նադ րա կան կար գը՝ փա կե-
լով կոնգ րես նե րը։ 

Ան ցյա լում հար ցի կի զա կե տում զին վո րա կան ներն է ին։ Հա-
վակ նու թյուն նե րով ա ռաջ նորդ վող գե նե րալ նե րը կա րող է ին 
պաշ տո նից դուրս շպր տել ը նտր ված նա խա գա հին կամ ար գե լել 
այն քա ղա քա կա նու թյան ի րա գոր ծու մը, ո րը դուր չէր գա լիս զին-
վո րա կա նու թյա նը և նրանց դաշ նա կից նե րին։ Նոր հե րոս ներն 
ու ու ժե րը պետք է որ թույլտ վու թյուն ստա նային՝ մաս նակ ցե լու 
զին վո րա կան նե րի կող մից վար վող քա ղա քա կա նու թյան « խա-
ղին», ե թե զգու շա ցել են պաշտ պա նել այն ա մե նը, ին չն ար մա-
տա կան կամ ամ բո խա վա րա կան հն չո ղու թյուն ու ներ։ Սպա նե րը 
կու սակ ցա կան խմ բակ ցու թյու նե րի միջև հաշ տա րար դա տա վո-
րի դեր պետք է կա տա րե ին և ո րո շե ին, թե քա ղա քա ցի ա կան իշ-
խա նու թյու նը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով ե րբ նշա նա կել նոր 
ը նտ րու թյուն ներ, ի սկ հե ղաշր ջում կա տա րող խմ բե րը միշտ քա-
ղա քա ցի ա կան վեր նա խա վի հա վա նու թյանն է ին ար ժա նա նում։4 
Այն բա նից հե տո, ե րբ 1959թ. Կու բա յում Ֆի դել Կաստ րոն (Fidel 
Castro) բռ նա զավ թեց իշ խա նու թյու նը և կղ զում հե ղա փո խա-
կան-կո մու նիս տա կան վար չա կարգ հաս տա տեց, տա րա ծաշր-
ջա նում բևե ռա ցումն ու ժե ղա ցավ, և զին վո րա կան խուն տա նե րը 
գնա լով ա վե լի շատ սկ սե ցին թող նել քա ղա քա կան դա տա վո րի 
դե րը՝ նպաս տե լով ծաղ կուն « բյու րոկ րա տա կան-ավ տո րի տար» 
բռ նա պե տու թյուն նե րին։5 

Լա տի նա կան Ա մե րի կայի ժո ղովր դա վա րու թյունն այլևս չի 
վտանգ վում Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի կող մից սա տար վող տե ղա-
կան վեր նա խա վե րի կող մից, ո րոնք վա խե նում է ին ցան կա ցած 
բա րե փո խիչ շար ժում նե րից, ի նչ պես են թադ րյալ խորհր դային ճա-
կա տից։ Զին վո րա կան կա ռա վա րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում չկա-
րո ղա ցան հար մար վել 1970-ա կան նե րի և 1980-ա կան նե րի տն տե-
սա կան ճգ նա ժա մե րին։ Այդ ժա մա նա կաշր ջա նի վեր ջե րից Ա ՄՆ 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը, հա կազ դե լով սա ռը պա տե րազ-
մի ա վար տին, որ պես կո մու նիզ մից պաշտ պան վե լու թեև տհաճ 
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պատ վար հան դի սա ցող ավ տո րի տար վար չա կար գե րին սա տա-
րե լուց շրջ վեց դե պի ավ տո րի տա րու թյան՝ որ պես լե գի տիմ կա-
ռա վար ման ամ րապնդ մա նը խո չըն դո տող գոր ծո նի ճա նա չու մը։ 
Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը մի ա ցավ ա րևմ տյան կի սագն դի մնա ցած 
ազ գե րին՝ սահ մա նադ րա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի ու ժային 
քայ քա յու մը կանգ նեց նե լու մե խա նիզմ ներ ստեղ ծե լու նպա տա-
կով։6 Սա ռը պա տե րազ մի ա վար տից հե տո կա տար ված կար ևոր 
փո փո խու թյունն այն էր, որ լա տի նաա մե րի կյան զին վո րա կան-
ներն այլևս բա ցե ի բաց չեն խառն վում քա ղա քա կա նու թյա նը։

 ՁԱ ԽՈՂ ՎԱԾ  ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Մեղ մա ցած բևե ռա ցումն ու զին վո րա կան նե րի հետ քաշ վե լը զո-
րա նոց ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, չազ դա րա րե ցին հան դարտ, հա-
ջող ված նա խա գա հա կան կա ռա վար ման դա րաշր ջա նի սկիզ բը։ 
Ան կա յու նու թյու նը մնաց որ պես մշ տա կան խն դիր և եր բեմն այն-
պի սի ձևեր էր ըն դու նում, ո րոնք վե րարթ նաց նում է ին դժ բախտ 
ան ցյա լի մռայլ հու շե րը։ Եր կու տաս նա մյա կի ըն թաց քում նա-
խա գահ նե րի մի ամ բողջ շարք, սկ սած հի պերս ղա ճի հետ ևան-
քով Բո լի վի այի նա խա գահ Էռ նան Սի լես Սո ւա սոյի (Hernan Siles 
Suazo) հրա ժա րա կա նից մինչև 2005թ. Էկ վա դո րի նա խա գահ Լու-
սի ո Գու տի եռ ռե սի (Lucio Gutiérrez) վա ղա ժամ կետ հե ռա նա լը, 
չկա րո ղա ցավ ա վար տին հասց նել սահ մա նադ րու թյամբ նա խա-
տես ված կա ռա վար ման ժամ կետ նե րը (այս «ընդ հատ ված» բարձ-
րա գույն գոր ծա դիր նե րի լրիվ ցու ցա կի հետ ծա նո թա նա լու հա-
մար տե՛ս՝ այս գլ խի հա վել վա ծը)։

Ս րան ցից ե րեք դեպ քեր մնա ցա ծից այն քան են տար բեր վում, 
որ ար ժա նի են հա տուկ ու շադ րու թյան։ Հաի թի ում Ա րիս տի դը 
(Aristide) ի րա կա նում եր կու ան գամ գա հըն կեց ար վեց։ Նրա դեմ 
ա ռա ջին պե տա կան հե ղաշր ջու մը ե ղավ 1991թ. սեպ տեմ բե րին՝ 
1990թ. դեկ տեմ բե րի ժո ղովր դա կան ը նտ րու թյուն նե րում նրա 
ա ներկ բա հաղ թա նա կից ի նն ա միս ան ց։ Դա « դա սա կան» զին-
վո րա կան « պուտչ» չէր, ո րն ի րա գործ վեց նախ կին ար մա տա կան 
հոգ ևո րա կա նի կող մից ամ բո խա վա րու թյու նից վա խե ցած փոք-
րա թիվ քա ղա քա ցի ա կան վեր նա խա վի ու ժեղ ա ջակ ցու թյամբ։ 
Ա րիս տի դը 1994թ. դեկ տեմ բե րին՝ Ա ՄՆ ռազ մա կան ներ խու ժու-
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մից հե տո իր պաշ տո նում վե րա կանգ վե լուց հե տո, իր ե րկ րորդ, 
ոչ հա ջոր դող պաշ տո նա վար ման ժամ կե տը սկ սեց 2001թ., չնա-
յած իր (ա րևմ տյան կի սագն դի ա մե նաաղ քատ) ե րկ րի խն դիր նե-
րը հս կա յա կան է ին։ Դրանք այդ պես էլ նույ նու թյամբ մնա ցին, 
նույ նիսկ ե րբ հան ցա գործ նե րի խմ բե րը և զայ րա ցած նախ կին 
զին վո րա կան նե րը հար ձակ վե ցին Պորտ օ Պրեն սի վրա և ստի-
պե ցին նրան վի ճա հա րույց պայ ման նե րում 2004թ. փետր վա րի 
29-ին ա մե րի կյան ի նք նա թի ռով փախ չել Կենտ րո նա կան Աֆ րի-
կյան Հան րա պե տու թյուն։

 Պե րո ւում նա խա գահ Ալ բեր տո Ֆու խի մո րին (Alberto Fuji mo-
ri) (քա ղա քա կան հետ նա պա հը, ո րը 1990թ. նոյեմ բե րին` քվե-
ար կու թյան ա ռա ջին փու լում, հա վա քե լով ձայ նե րի ըն դա մե-
նը 25 տո կո սը, հաղ թեց ը նտ րու թյուն նե րի լրա ցու ցիչ փու լում) 
autogolpe (ի նք նա հե ղաշր ջում) ի րա կա նաց րեց։ Նյար դայ նա նա-
լով իր ա խո յան նե րի կող մից կա ռա վար վող օ րենս դիր մարմ նի 
հետ գոր ծար քի մեջ մտ նե լու հե ռան կա րից՝ նա իր կող մը գրա վեց 
զին վո րա կան նե րին և 1992թ. ապ րի լին փա կեց խորհր դա րա նը։ 
Մի ջազ գային քն նա դա տու թյունն ա րագ և կտ րուկ էր, սա կայն 
Ֆու խի մո րի ի վճ ռո րոշ գոր ծո ղու թյուն նե րը (նե րա ռյալ՝ «Լու սա-
վոր ու ղի» (Sendero Luminoso) ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պու-
թյան նկատ մամբ հաղ թա նա կը) օգ նե ցին նրան ա պա հո վել և՛ 
խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն ներն իր դաշ նա կից նե րի հա-
մար, և՛ ե րկ րորդ ժամ կե տի հա մար իր սե փա կան վե րընտ րու-
թյու նը 1995թ.։ Ֆու խի մո րին ստիպ ված էր պաշ տո նա թող լի նել 
2000թ.՝ չնա յած բա ցա հայտ կեղծ ված ը նտ րու թյուն նե րի մա սին 
ե ղած հա կա դիր կար ծիք նե րին, ե րբ նա նպա տա կադր վել էր եր-
րորդ ան գամ զբա ղեց նել պաշ տո նը։ 

Եր րորդ ոչ սո վո րա կան դեպ քը վե րա բե րում է Դո մի նի կյան 
Հան րա պե տու թյա նը, որ տեղ եր կար ժա մա նակ իշ խող նա խա-
գահ Խոա կին Բա լա գե րի (Joaquin Balaguer) վեր ջին պաշ տո նա-
վար ման ժամ կե տը դա դա րեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շումն ըն-
դու նե ցին ան մի ջա պես նրա ե րդմ նա կա լու թյան ա րա րո ղու թյու-
նից ա ռաջ։ 1994թ. տա րեց Բա լա գե րը լայ նա ծա վալ կեղ ծիք նե րի 
մա սին մե ղադ րանք նե րի և շա րու նակ վող քա ղա քա ցի ա կան 
խռո վու թյուն նե րի պայ ման նե րում ըն թա ցած դա ժան ը նտ րար-
շա վի հետ ևան քով հաղ թեց վե ցե րորդ ան գամ՝ մի փոքր ա ռա-
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վե լու թյամբ հետ ևում թող նե լով իր հին ա խո յա նին։ Գոր ծե լով 
Ա ՄՆ Պետ քար տու ղա րու թյան մեծ ճնշ ման տակ՝ Բա լա գերն 
օգ նեց լից քա թա փել ի րա վի ճա կը՝ թույլ տա լով, որ իր ժամ կե տը 
կր ճատ վի հին գից եր կու տար վա և հա մա ձայ նե լով այլևս եր բեք 
չմաս նակ ցել ը նտ րու թյուն նե րին։ 

Մ նա ցյալ տաս նե րեք դեպ քե րում ա մեն մի նա խա գահ սուր 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան մտա հո գու թյուն նե րի 
պատ ճառ նե րով ժամ կե տից շուտ թո ղեց իր պաշ տո նը, քա նի որ 
շա տե րը հա մա րում է ին, որ նա խա գա հի ան հա պաղ հե ռա ցումն 
է ա կան կլի նի ի րա վի ճա կը շտ կե լու հա մար։ Ո րոշ նա խա գահ ներ 
ի րենց պար տա վոր ված զգա ցին հե ռա նալ, ե րբ կան խամ տած ված 
կեր պով սկ սե ցին այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք նպա տա-
կաուղղ ված է ին կա սեց նե լու կամ քայ քայե լու ժո ղովր դա վա րու-
թյու նը։ Ու րիշ նե րը կար ծե ցին, թե ի րենց դիր քե րը թու լա ցել են ոչ 
մի այն հան րու թյան վս տա հու թյան թու լաց ման և ա հագ նա ցող 
խժդ ժու թյուն նե րի, այլև այն բա նի հետ ևան քով, որ զին վո րա կան 
հրա մա նա տար ներն այլևս չէ ին կա րո ղա նում ա պա հո վել կարգ ու 
կա նոնն ու ի րենց ցու ցա բեր վող ա ջակ ցու թյու նը։ Վեր ջին խում բը 
հե ռա ցավ ա վե լի պա կաս դրա մա տիկ պայ ման նե րում, ին չը հան-
գեց րեց ան դունդ տա նող գոր ծո ղու թյուն նե րի և հան րային ա ջակ-
ցու թյան կորս տին։

1993թ. մայի սի 25-ին Գվա տե մա լայի նա խա գահ Խոր խե Սեռ-
ռա նոն (Jorge Serrano) 116 ան դամ նե րից բաղ կա ցած օ րենս դիր 
մարմ նի (որ տեղ իր կու սակ ցու թյունն ըն դա մե նը տաս նութ տեղ 
ու ներ) հետ ստեղծ ված պա տային դրու թյու նից փոր ձեց դուրս 
գալ՝ Ֆու խի մո րի ի տի պի ի նք նա հե ղաշր ջում կա տա րե լով։ Նա 
ձեր բա կա լեց կոնգ րե սի ա ռաջ նորդ նե րին, Գե րա գույն դա տա րա-
նի դա տա վոր նե րին ու մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային պաշտ-
պա նին և Սահ մա նա դիր ժո ղո վի ը նտ րու թյուն ներ հայ տա րա րեց, 
ո րոնք պետք է կա յա նային վեց ա մս վա ըն թաց քում։ Այդ ա մե նը, 
սա կայն, շու տով սկ սեց դե պի վա տը գնալ, քա նի որ մի ջազ գային 
հան րու թյու նը, կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռաջ նորդ նե րը, գոր ծա րար 
խմ բե րը, զին ված ու ժե րը և հա զա րա վոր ու սա նող նե րի ու քա ղա-
քա ցի ա կան խմ բե րի ցույ ցե րը դեմ դուրս ե կան դրան։ Հու նի սի 
1-ին ը նդ դի մու թյան հետ շփում ներ ու նե ցող բարձ րաս տի ճան 
սպա նե րը Սեռ ռա նոյին ա սա ցին, որ նա և ի րեն սա տա րող փոխ-
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նա խա գա հը պետք է հե ռա նան։ Կոնգ րե սը մար դու ի րա վունք-
նե րի նախ կին պաշտ պա նին ը նտ րեց՝ կա տա րե լու նա խա գա հի 
պար տա կա նու թյուն նե րը։ 

Էկ վա դո րում յոթ տա րի ան ց կր կին բարձ րաս տի ճան սպա-
նե րը նա խա գահ Խա միլ Մա հո ւա դին (Jamil Mahuad) ստի պե ցին 
թող նել պաշ տոնն այն բա նից հե տո, ե րբ բնիկ նե րից կազմ ված 
ցու ցա րար ներն ու խռո վա րար զոր քե րը գրա վե ցին կոնգ րե սը՝ 
ցու ցադ րե լու տն տե սա կան լճա ցու մից և ա ճող դե ֆի ցի տից դուրս 
գա լու նպա տա կով նրա կող մից ա ռա ջարկ ված խիստ մի ջոց նե-
րի հետ կապ ված ի րենց զայ րույ թը։ Մա հո ւա դի պաշ տո նից հե-
ռա ցու մը մի մասն էր այն գոր ծար քի, ո րին գնաց բարձ րա գույն 
հրա մա նա տա րու թյու նը մաս նա վոր սե փա կա նու թյան պե տա-
կա նաց մա նը վերջ դնե լու հա մար։ Մա հո ւա դը, ո րը 1998թ. նա-
խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ա ռա ջին փու լում հա վա քել էր 
ձայ նե րի ըն դա մե նը 35 տո կո սը, և ո րի կու սակ ցու թյու նը զբա ղեց-
նում էր խորհր դա րա նա կան 121 տե ղե րից մի այն 35-ը, սահ մա-
նա փակ ա ջակ ցու թյուն ու նե նա լով, մի ճգ նա ժա մից մյու սի մեջ էր 
հայտն վում։ Նա ար ժա նա ցավ նույն բախ տին, ի նչ նրա նա խոր դը՝ 
Աբ դա լա Բու քա րա մը (Abdala Bucaram), և հա ջոր դը՝ Լու սի ո Գու-
տի եռ ռե սը (Lucio Gutierrez)։ 

Ան հա ջո ղու թյան մատն ված հա ջորդ նա խա գա հը եր կու ան-
գամ ը նտր ված Ֆու խի մո րին է։ Ա ռաջ նորդ վե լով նախ կի նում 
ա հա բեկ չու թյան դեմ իր պայ քա րի և Պե րո ւի տն տե սու թյան 
խթան ման հա ջո ղու թյուն նե րով՝ գյու ղատն տե սու թյան նախ կին 
պրո ֆե սո րը մե ծա պես հեն վեց զին վո րա կան և գաղտ նի ծա-
ռա յու թյուն նե րի իր դաշ նա կից նե րի վրա՝ չան հանգս տա նա լով 
լուրջ կու սակ ցա կան կա ռուց ման և կոնգ րե սի հետ հա րա բե րու-
թյուն ներ հաս տա տե լու հա մար։ 1995թ. իր վե րընտ րու թյու նից 
հե տո նա սկ սեց ճն շում ներ գոր ծադ րել դա տա րան նե րի վրա 
սահ մա նադ րա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս ի րեն եր րորդ ան գամ ը նտր-
վե լու։ Հա սա րա կու թյան կող մից նրան ցու ցա բեր ված ա ջակ ցու-
թյու նը հօդս ցն դեց, ի սկ նրա կարծր, մի ա հե ծան ո ճը հար վա ծեց 
հենց ի րեն, ե րբ 2000թ. ապ րի լյան ը նտ րու թյուն նե րը կեղ ծե լու 
փոր ձե րը զանգ վա ծային բո ղոք ներ և մի ջազ գային քն նա դա-
տու թյուն ա ռաջ բե րե ցին։ Հնա րա վոր պաշ տո նանկ ման ու քրե-
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ա կան մե ղադ րան քի հա րուց ման հե ռան կա րի ա ռջև հայտն վե-
լով, ե րբ իր հե տա խու զու թյան ղե կա վա րին բռ նե ցին կա շառք 
ա ռա ջար կե լու մեջ, Ֆու խի մո րին գնաց Ճա պո նի ա և այն տե ղից 
2000թ. նոյեմ բե րին ներ կա յաց րեց իր հրա ժա րա կա նը։ Կոնգ րե-
սը շր ջան ցեց նրա փոխ նա խա գա հին և, հե տաձ գե լով նոր քվե-
ար կու թյուն նե րը, ը նտ րեց իր սե փա կան թեկ նա ծո ւին` որ պես 
ժա մա նա կա վոր նա խա գա հի։ 

Բո լի վի ա ցի Սի լես Սո ւա սոն (Siles Suazo) իր ե րկ րի նա խա-
գահն է ե ղել 1956թ-ից մինչև 1960թ.։ Նա տա րի ներ շա րու նակ 
կա տար վող հե ղաշր ջում նե րից ու հա կա հե ղաշր ջում նե րից հե տո 
վե րա դար ձավ պաշ տո նին 1982թ.՝ բախ վե լով հս կա յա կան տն-
տե սա կան խն դիր նե րի՝ նե րա ռյալ գերս ղա ճը։ Կոնգ րե սի եր կու 
պա լատ նե րից և ոչ մե կում մե ծա մաս նու թյուն չու նե նա լով և իր 
ա ռջև ու նե նա լով աշ խա տա վոր նե րի բուռն շար ժու մը՝ նա տե-
սավ, որ տն տե սու թյան կա յու նաց ման իր քա ղա քա կա նու թյու նը 
պար բե րա բար ձա խող վում է, ե րբ նա փոր ձում էր կա մուրջ ներ 
գցել Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րա մի (Ա ՄՀ) սահ մա նած չա-
փա նիշ նե րի և տե ղա կան խմ բե րի պա հանջ նե րի միջև ե ղած ան-
դուն դի վրայով։ Ոչ մի բան կար ծես թե չէր օգ նում։ Հրա մա նագ րե-
րով կա ռա վա րու մը, կոնգ րե սում լոբ բի ան ցկաց նե լու փոր ձե րը, 
տեխ նոկ րա տա կան կա ռա վա րու թյան նշա նա կու մը նմա նա պես 
ա նար դյու նա վետ է ին, քա նի որ ան վճ ռա կան Սի լես Սո ւա սոն 
մի մո տե ցու մից մյու սին էր ան ցնում։ Վեր ջում դի մեց հա ցա դու-
լի` որ պես հան րու թյան հա մակ րան քին ար ժա նա նա լու ծայ րա-
հեղ մի ջո ցի։ Նրան ա ջակ ցող ու ժե րի փո շի աց ման և հե ղաշրջ ման 
մա սին ա սե կո սե նե րի պայ ման նե րում նա խա գա հը վեր ջա պես 
հա մա ձայն եց կա թո լիկ ե կե ղե ցու միջ նոր դու թյամբ կա յա ցած հա-
մա ձայ նագ րին, ը ստ ո րի՝ կոնգ րե սը մեկ տա րով ա ռաջ է գցում 
նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րը՝ այդ պի սով կր ճա տե լով նրա 
ման դա տի ժամ կե տը։ 

1989թ. բրա զի լա կան քա ղա քա կա նու թյա նը հետ ևող նե րը 
զար մա ցած է ին, ե րբ Ֆեր նան դո Կո լոր դե Մելյո (Fernando Collor 
de Mello) ա նու նով ան հայտ գա վա ռա կան նա հան գա պետն իր 
հմայ քը, գե ղե ցիկ ար տա քի նը, լրատ վա մի ջոց նե րին դուր ե կող 
« հա կա քա ղա քա կան» հա ղոր դագ րու թյուն նե րը վե րա ծեց նա խա-
գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ա ռա ջին փու լում 28.5 տո կոս ձայ-
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նե րի և վեր ջա պես՝ հաղ թեց ե րկ րորդ փու լում։ Մելյոն, ո ւմ ad hoc 
(հա տուկ ստեղծ ված) կու սակ ցու թյու նը Կոնգ րե սում զբա ղեց-
նում էր տե ղե րի ըն դա մե նը 5 տո կո սը, շու տով խա ղից դուրս 
թո ղեց ա վե լի հին կու սակ ցու թյուն նե րին։ Նրա ի րա վա սու թյուն-
նե րը սահ մա նա փա կե լու կոնգ րե սի ջան քե րը, դրան ա վե լաց-
րած՝ ան կա յուն, սղա ճից փլուզ ված տն տե սու թյու նը, ստի պե ցին 
նրան դժ կա մո րեն շարժ վել դե պի իր օ րենսդ րա կան կոա լի ցի այի 
ը նդ լայ նու մը։ Մինչ նա շատ ա վե լի հե ռուն կգ նար, կո ռուպ ցի ոն 
սկան դա լը հասց րեց նրա պաշ տո նանկ մանն ու հրա ժա րա կա-
նին 1992թ.։ 

Վե նե սո ւե լայի նա խա գահ Կառ լոս Ա նդ րես Պե րե սը (Carlos 
Andres Perez) (1989-95թթ.) բա ցա ռու թյուն էր կազ մում այն 
ա ռու մով, որ և՛ ին քը, և՛ իր կու սակ ցու թյու նը ճն շող մե ծա մաս-
նու թյամբ հաղ թե ցին ը նտ րու թյուն նե րում։ Պե րե սը 1970-ա կան-
նե րի վեր ջե րին՝ իր նախ կին նա խա գա հու թյան ժա մա նակ, ար-
դեն ա մուր տն տե սու թյուն էր ու նե ցել, և Վե նե սո ւե լայի՝ նավ թից 
կախ ված տն տե սու թյան պայ ման նե րում նավ թի գնե րի ան կման 
հետ ևան քում շր ջապ տույ տի մեջ հայտն ված մար դիկ հույս ու-
նե ին, որ նա ա մեն ի նչ հետ կբե րի։ Բախ վե լով ա րա գո րեն վեր 
մագլ ցող բյու ջե տային դե ֆի ցի տին և սղա ճին` Պե րեսն ա րա գո-
րեն կյան քի կո չեց Ա ՄՀ-ի կող մից հա վա նու թյան ար ժա նա ցած 
չա փա վոր տն տե սու թյան փա թե թը, ո րը նե րա ռում էր նավ թի 
գնե րի բարձ րա ցու մը։ Դրա հետ ևան քով բռ նու թյուն նե րով լե-
ցուն և լայ նա ծա վալ այն պի սի խռո վու թյուն ներ ե ղան, որ Պե րե-
սը ստիպ ված էր ռազ մա կան դրու թյուն հայ տա րա րել։ Նրա կա-
ռա վար ման ո ճը չօգ նեց նրան ա ջակ ցու թյուն ստա նալ նույ նիսկ 
իր հա մա խոհ նե րի շր ջա նում։ Իր սե փա կան կու սակ ցու թյան 
ա ռաջ նորդ նե րը, ո րոն ցից շա տե րը դեմ է ին նրա թեկ նա ծու թյա-
նը, զայ րա ցել է ին, որ նա ի րենց տե ղյակ չի պա հում իր նա խա-
ձեռ նու թյուն նե րին և ան տե սում է բա րե փո խում նե րի վե րա բեր-
յալ ի րենց ա ռա ջարկ նե րը։ 1991թ. հոկ տեմ բե րին հո ղը Պե րե սի 
ոտ քե րի տա կից գնաց, ե րբ նա պարտ վեց տե ղա կան կու սակ-
ցա կան ը նտ րու թյուն նե րում։ Հա ջորդ տա րի եր կու ան նա խա-
դեպ զին վո րա կան խռո վու թյուն ներ (ա ռա ջի նը ղե կա վա րում էր 
բա նա կի գն դա պետ և ա պա գա նա խա գահ Ու գո Չա վե սը) ե ղան, 
ո րոնց ար դյուն քը ե ղավ 120 սպան ված։ Ե րբ Պե րե սի սե փա կան 
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կու սակ ցու թյու նը հրա ժար վեց նրա նից՝ չհաշ ված այն մե ղադ-
րանք նե րը, որ նա իր քմա հա ճույ քով օգ տա գոր ծել է նա խա գա-
հա կան գաղտ նի հիմ նադ րա մը, նրա ջան քե րը՝ ա ջակ ցու թյուն 
գտ նե լու ի րեն ը նդ դի մա դիր հիմ նա կան կու սակ ցու թյան այ լա-
խո հա կան թևից, ան հա ջո ղու թյան մատն վե ցին, և 1993թ. դեկ-
տեմ բե րին նա պաշ տո նանկ ար վեց և պաշ տո նից հե ռաց վեց։ 

Ս ԽԱ՞Լ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ

Ինչ պե՞ս բա ցատ րել այս ան հա ջո ղու թյուն նե րի շա րա նը։ Գիտ-
նա կան նե րը նշում են, որ ժո ղովր դա վա րու թյուն ձևա վո րե լը մի 
բան է, ի սկ այն ամ րապն դե լը՝ բո լո րո վին այլ բան։ Ի նչ պես նշում 
է Դանկ վարտ Ա. Ռաս տո վը (Dankwart A. Rustow), ժո ղովր դա-
վա րու թյա նը ժա մա նակ է պետք ի նքն ի րեն « հար մար վե լու» 
հա մար։7 Բա րե փո խիչ ներն ը նդ գծում են, որ ժա մա նակ է պետք 
պե տա կան ի նս տի տուտ ներն ամ րապն դե լու, ա վե լի մեծ թա-
փան ցի կու թյան և օ րեն քի գե րա կա յու թյան հա մար օ րենք ներ 
և գոր ծըն թաց ներ մշա կե լու, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն-
ներ ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ ստեղ ծե լու, 
ամ րա նա լու և պե տու թյան գոր ծա դիր ու օ րենս դիր ճյու ղե րի 
միջև աշ խա տան քային ար դյու նա վետ հա րա բե րու թյուն ներ 
կա ռու ցե լու հա մար։ Ժո ղովր դա վար կա ռա վա րու թյուն նե րը 
պետք է ըն տե լա նան շփո թեց նող տն տե սա կան և սո ցի ա լա-
կան մար տահ րա վեր նե րին և կա ռա վար ման ա նո ղոք քն նու-
թյու նը հանձ նե լու հա մար բա րե լավ ված պե տա կան գոր ծա-
ռույթ նե րի, պա տաս խա նատ վու թյան և ներ կա յաց վա ծու թյան 
կա րիք ու նեն։ Դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը և մի ջազ գային 
ֆի նան սա կան ի նս տի տուտ նե րը նպա տակ նե րի եր կար ցու-
ցակ ներ են կազ մել՝ սկ սած տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
ամ րապն դու մից մինչև ի րա վա կան հար ցե րի լուծ ման ա վե լի 
թա փան ցիկ մե թոդ նե րի ստեղ ծու մը։ 

Պե տեր Հա քի մը (Peter Hakim) ճշգ րիտ նկա րագ րել է այն ար-
գելք նե րը, ո րոնց այժմ բախ վում են նո րա հայտ լա տի նաա մե րի-
կյան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը։8 Միև նույն ժա մա նակ, ե րբ նա 
ը նդ գծում է իր հա մոզ վա ծու թյու նը, որ «չ կան մեկ կամ մի քա նի 
պատ ճառ ներ, ո րոնք կա րող են բա ցատ րել լա տի նաա մե րի կյան 
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հի վան դու թյուն նե րը», նա նաև հա տուկ նշում է ա վե լի ու ժեղ քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն ու ա վե լի լավ ղե կա վա րու մը՝ 
որ պես հա ջող ված կա ռա վար ման ան հրա ժեշտ պայ ման։ Մե-
թո դա բա նա կան ա ռու մով ան հաս կա նա լի է, թե ին չու ա ռան ձին 
ի նս տի տուտ նե րի կամ ի նս տի տուտ նե րի խմ բի ամ րապն դու մը 
պետք է բա րե լա վի ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի՝ ի րենք ի րենց կա-
յաց նե լու գոր ծում հա ջո ղակ լի նե լու և գոր ծու նակ մնա լու ը նդ հա-
նուր ցու ցա նի շը։ Շատ ա վե լի մեծ աշ խա տանք պետք է տար վի, 
որ պես զի մենք կա րո ղա նանք տար բե րա կել իս կա պես է ա կան 
գոր ծոն նե րը նրան ցից, ո րոնք օգ տա կար, բայց վճ ռո րոշ չեն։

Ձա խող ված նա խա գա հա կա նու թյուն նե րի ու սում նա սի րու-
թյու նը կա րող է օգ նել մեզ՝ ա նե լու այդ տար բե րա կու մը։ Հի շա-
տակ ման ար ժա նի են հատ կա պես եր կու զար գա ցում ներ։ Մե կը 
սկիզբ է առ նում ի րա կան խն դիր նե րի կոնկ րետ լու ծում ներ փնտ-
րող բո ղո քի շար ժում նե րի թե ժու թյու նից, ո րը կա րող են զգալ 
նա խա գահ ներն ու այլ պաշ տո նա տար ան ձինք։ Սա հա զիվ թե 
նո րու թյուն լի նի Լա տի նա կան Ա մե րի կայի հա մար, որ տեղ պե-
տու թյու նը և նրա գլու խը՝ նա խա գա հը, դի տարկ վում են որ պես 
բա ցար ձակ իշ խա նու թյան աղ բյուր և պա տաս խա նատ վու թյան 
վերջ նա կան կրող։ Շատ դեպ քե րում վճար վող քա ղա քա կան գի-
նը կապ ված է լի նում ա ռանձ նա հա տուկ թե մա ներ ձևա վո րող, 
Ա ՄՀ-ին հա մա պա տաս խա նող քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու 
հետ։ Ոչ մի այն նա խա գահ ներ Մա հո ւադն ու Պե րե սը, այլև Ար-
գեն տի նայի նա խա գահ Ֆեր նան դո դե լա Ռո ւան (Fernando de la 
Rúa) (պաշ տո նից հե ռաց վել է 2001թ. դեկ տեմ բե րին) ու Բո լի վի-
այի նա խա գահ Գոն սա լո Սան չես դե Լո սա դան (Gonzalo Sánchez 
de Lozada) (դուրս է շպրտ վել 2003թ. հոկ տեմ բե րին կա տա ղի ցու-
ցա րար նե րի կող մից) զգա ցել են վտանգ ված ազ գային տն տե սու-
թյու նը կա յու նաց նե լու նպա տա կով եր կու սի կող մից էլ որ դեգր-
ված տն տե սա կան զսպ ման մի ջոց նե րի դեմ բո ղոք նե րի ա լի քը։ Եվ 
չնա յած հա սա րա կու թյան բո ղոք նե րի վա խից ար վող փաս տա ցի 
կտ րուկ քայ լե րից խու սա փող նա խա գահ նե րը (այս խումբն ը նդ-
գր կում է Կո լոր դե Մելյոյին (Collor de Mello), Սի լես Սո ւա սոյին 
(Siles Suazo) և Սեռ ռա նոյին (Serrano), ի նչ պես նաև Ար գեն տի նայի 
նա խա գահ Ռաուլ Ալ ֆոն սի նին (Raúl Alfonsín) և Էկ վա դո րի նա-
խա գահ Աբ դա լա Բու քա րա մին (Abdullah Bucaram)) թանկ գին 
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են վճա րել ի րենց ան գոր ծու թյան դի մաց, ե րբ ազ գային ար ժույթն 
ար ժեզրկ վել է, և սղա ճը դուրս է ե կել վե րահս կո ղու թյու նից։

Դժ գո հու թյուն նե րը կա րող են նա խա գահ նե րին դժ վար կա ցու-
թյան մեջ գցել։ Ան վե րահս կե լի ցույ ցե րը կա րող են չա փից դուրս 
կա տա ղի դառ նալ, սա կայն նրանց դեմ ու ժի կի րա ռու մը կա րող 
է հե տա դարձ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ։ Նա խա գա հի կեր պա րի 
մեջ իշ խա նու թյան մարմ նա վո րու մը հա վե լյալ բար դու թյուն ներ 
է հա րու ցում։ Կա ռա վա րու թյան ան հա ջո ղու թյուն նե րը չեն դիտ-
վում որ պես կու սակ ցու թյան կամ քա ղա քա կան շար ժում նե րի, 
այլ՝ որ պես բարձ րա գույն գոր ծա դի րի ձա խո ղում։ Պե տու թյան 
գլ խի խորհր դան շա կան ատ րի բուտ նե րը նախ կին հզոր և ոչ ժո-
ղովր դա վար նա խա գահ նե րի մա սին հա ճախ չա փա զանց ված 
ժո ղովր դա կան հի շո ղու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ քա ղա քա ցի նե րի 
մեջ այն պի սի սպա սում ներ են ծնում, որ ա ռաջ նոր դը կամ կլու ծի 
ե րկ րի խն դիր նե րը, կամ էլ կհան դի պի կո ռուպ ցի այի և ան ձեռն-
հա սու թյան մեջ դա ռը մե ղադ րանք նե րի։ 

Նա խա գա հա կան հա մա կար գե րում ճգ նա ժա մե րը հա ճախ 
այլևս կապ ված չեն լի նում ա ռանձ նա հա տուկ դժ գո հու թյուն նե րի 
և դրանք ո ւղ ղե լու հետ և դրա փո խա րեն վե րած վում են մի հար ցի՝ 
ա րդյոք բարձ րա գույն գոր ծա դի րը պետք է հե ռա նա՞, թե՞ ո չ։ Ոս-
տի կա նու թյունն ու բա նա կը, վա խե նա լով ժո ղովր դա կա նու թյուն 
չվայե լող և վար կա բեկ ված նա խա գա հի հետ նույ նա ցու մից, կա-
րող են թույլ ար ձա գանք ներ տալ հա սա րա կա կան կար գին ո ւղղ-
ված սպառ նա լիք նե րին։ Ե թե խռո վու թյուն ներն են գլուխ բարձ-
րաց նում, ո րո շա կի ժա մա նա կով ը նտր ված նա խա գա հը կա րող է 
իր վի ճակն ան տա նե լի հա մա րել ա ռանց հե ռա նա լու պատ րաս-
տի ռազ մա վա րու թյուն ու նե նա լու, խորհր դա րա նը ցրե լու և նոր 
ը նտ րու թյուն ներ նշա նա կե լու հնա րա վո րու թյան, ո րոնք կա րող 
են լու ծում լի նել վար չա պե տա կան վար չա կար գե րի ժա մա նակ։ 
Փո ղո ցի ճն շում նե րը (նե րա ռյալ՝ բռ նու թյուն նե րի տհաճ հե ռան-
կա րը) և սահ մա նադ րա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան սահ ման-
նե րը տե ղա շար ժող կոնգ րե սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող 
են այն լի նել, ին չը կա րող է ստի պել ձա խող ված նա խա գա հին 
նայել ճա կա տագ րի աչ քե րին։ Միև նույն ժա մա նակ նա խա գա հի 
հե ռաց մամբ ա ռաջ ե կած քա ղա քա կան հա կա սու թյուն ներն ու 
ան հանգս տու թյուն ներն ի նք նին կա րող են կա ռա վար ման ճգ նա-
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ժա մը հան գեց նել սահ մա նադ րա կան կար գի լայ նա ծա վալ ճգ նա-
ժա մի։ 

Երկ րորդ զար գա ցու մը կապ ված է ա ռա ջի նի հետ և օգ նում է 
բա ցատ րել այն։ Չնա յած քա ղա քա ցի նե րը սպա սում են, որ պե-
տու թյան գլու խը կլու ծի խո րա ցած խն դիր նե րը, լա տի նաա մե րիկ-
յան ժո ղովր դա վար նա խա գահ նե րը մե ծա պես թույլ են գտն վում. 
նրանք ա վե լի շատ «իշ խում» են, քան « կա ռա վա րում»։9 Պե տա-
կան ի նս տի տուտ նե րի թու լու թյունն ա վե լի քիչ դեր ու նի ան հա-
ջո ղու թյան մեջ, քան քիչ կամ ը նդ հան րա պես ներ քին կար գու-
կա նոն չու նե ցող մաս նատ ված կու սակ ցու թյուն նե րի` քա ղա քա-
կան մի ջա վայ րից ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու և այն պահ պա նե լու 
ա կն հայտ դժ վա րու թյու նը։ Այդ խնդ րի լուծ մա նը խան գա րում են 
ան վե րահս կե լի կու սակ ցա կան պա ռակ տում նե րը կան խե լու հա-
մար ան հրա ժեշտ ի նս տի տու ցի ո նալ խթան նե րի պա կա սը, մի 
կու սակ ցու թյու նից մյու սը «թռ չե լը» և այլն։ Ա ռանց կոնգ րե սում 
մե ծա մաս նու թյուն ու նե նա լու օ րենսդ րա կան ա ջակ ցու թյուն 
ստեղ ծե լու նա խա գահ նե րի ջան քե րը հա ճախ սահ մա նա փակ-
վում է ին մի այն այն պի սի օ րենս դիր ներ գտ նե լով նա խա գա հի 
սե փա կան կու սակ ցու թյու նից դուրս, ո րոնք շա գագրգռ ված չեն 
հա մա գոր ծակ ցել թույլ բարձ րա գույն գոր ծա դի րի հետ կամ ներ-
դրում ու նե նալ ու ժե ղի հա ջո ղու թյուն նե րում։ Հա մա գոր ծակ ցու-
թյան տրա մա բա նու թյու նը խրա խու սե լու փո խա րեն նա խա գա-
հա կան վար չա կար գե րը, թվում է, բա ցա հայ տո րեն ա ռա ջաց նում 
են հա կա մար տու թյան տրա մա բա նու թյուն, քա նի որ նա խա գա հի 
ը նդ դի մու թյու նը նա խա գա հի հա ջո ղու թյունն ըն կա լում է որ պես 
ի րենց շա հե րին հա կա սող և ան հա ջո ղակ նա խա գա հին ըն կա-
լում են որ պես մե կին, ու մից պետք է խու սա փել։ 

«Ա վե լաց ման քա ղա քա կա նու թյուն» վա րե լու և իշ խող կոա լի-
ցի ա ներ կա ռու ցե լու լուրջ ու նա կու թյուն նե րի կա րի քը հատ կա պես 
ա կն հայտ է դառ նում, ե րբ գի տակ ցում ես, թե քա նի ձա խող ված 
լա տի նաա մե րի կյան նա խա գահ ներ են ա ռա ջին փու լում զուրկ 
ե ղել մե ծա մաս նու թյան ա ջակ ցու թյու նից։ Այս ու սում նա սի րու-
թյան մեջ քն նարկ ված տասն հինգ նա խա գահ նե րից մի այն Հաի-
թի ի նա խա գահ Ա րիս տի դը, Վե նե սո ւե լայի նա խա գահ Պե րե սը և 
Պա րագ վայի նա խա գահ Ռաուլ Կու բասն (Raúl Cubas) են ը նտր վել 
բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյամբ։ Ալ ֆոն սի նը և ար գեն տի նա ցի Դե 
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լա Ռո ւան հա վա քել է ին 48 տո կոս, մինչ դեռ մնա ցած տա սը նա-
խա գահ նե րը ը նտ րա պայ քա րի հաղ թող ներ է ին դար ձել ե րկ րորդ 
փու լում՝ քիչ ձայ ներ հա վա քե լով ա ռա ջին փու լում։ Ֆու խի մո րին, 
Սեռ ռա նոն, Բու քա րա մը, Գու տի եռ ռե սը և Սան չես դե Լո սա դան 
սկզբ նա կան փու լում 25 տո կո սից պա կաս ձայ ներ է ին հա վա քել։ 

Միև նույն ժա մա նակ մի այն Պե րեսն ու Կու բասն (ո րը 1998-
99թթ. մեկ տա րուց պա կաս է ե ղել Պա րագ վայի բարձ րա գույն գոր-
ծա դիր ան ձը) են ղե կա վա րել օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյուն նե րին։ 
Մի հե տա զո տու թյան մեջ, որ տեղ ու սում նա սիր վել են 1978թ-ից 
մինչև 2000թ. Լա տի նա կան Ա մե րի կայի տաս նութ ե րկր նե րում բո-
լոր նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րը, պարզ վել է, որ ձայ նե րի 
50 տո կո սից ա վե լի ե ղել է մի այն այդ ե րկր նե րի կե սում։ Օ րենս դիր 
մե ծա մաս նու թյան ա ջակ ցու թյու նը նույ նիսկ ա վե լի հազ վա դեպ 
է և հան դի պում է այդ հե տա զո տու թյան մեջ ու սում նա սիր ված 
ա մեն չորս նա խա գա հա կան ժամ կետ նե րից մի այն մե կում։10 

Որ քան ա վե լի պա ռակտ ված է ը նդ դի մու թյու նը, և որ քան 
ա վե լի փոքր է նա խա գա հի սե փա կան կու սակ ցու թյու նը, այն-
քան ա վե լի մեծ են դառ նում իշ խող մե ծա մաս նա կան կոա լի ցի ան 
« կար կա տե լու» մար տահ րա վեր նե րը։ Օ րենս դիր նե րը կա րող են 
լի ո վին ան տե սել ծրագ րային նկա տա ռում նե րը և դրա փո խա րեն 
ձգ տել հնա րա վո րինս շատ օ գուտ ներ քա ղել` ել նե լով ա ռան ձին 
ը նտ րա տե ղա մա սե րի շա հե րից։ Դրա նից հե տո կոա լի ցի ա նե րը 
կարճ կյանք են ու նե նում և հա տուկ այդ նպա տա կով ստեղծ վե-
լով` նպա տա կադր ված են լի նում շու տա փույթ կեր պով օ գտ վել 
ստեղծ ված մեծ հնա րա վո րու թյու նից կամ այդ պա հին պար զա-
պես մա րել ճգ նա ժա մը, քան ներ կա յաց նել օ րենս դիր նե րի կա յուն 
մե ծա մաս նու թյու նը։ Նույ նիսկ մե ծա մաս նա կան կոա լի ցի ա նե րը 
կա րող են քիչ բան ա նել քա ղա քա կա նու թյան լայն շր ջա նակ նե-
րում ը նդ հա նուր ծրա գիր ըն դու նե լու հա մար։ Ը նդ դի մա դիր կու-
սակ ցու թյուն նե րը հա ճախ մաս նա կից չեն հա մար վում հա ջող ված 
քա ղա քա կա նու թյա նը, բայց ռիս կի են են թարկ վում ձա խո ղում-
նե րի դեպ քում, ին չը սահ մա նա փակ տար բե րակ ներ է թող նում` 
ա ջակ ցե լու նա խա գա հի ը նտ րար շա վին, նույ նիսկ ե րբ նրանց 
տե ղեր են խոս տա նում կա ռա վա րու թյան կազ մում։ Ե թե ը նդ դի-
մա դիր ու ժե րը գան այն պի սի հետ ևու թյան, որ նրանք ա վե լի շատ 
օ գուտ կա րող են քա ղել նա խա գա հի ան հա ջո ղու թյան պատ ճառ 
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հան դի սա նա լուց, քան օգ նե լուց նրան՝ հաս նե լու հա ջո ղու թյան, 
այդ դեպ քում տվյալ նա խա գա հա կա նու թյու նը կա րող է մա հա-
ցու շր ջապ տույ տի մեջ ը նկ նել։ Ա ռանց ա նե լա նե լի դրու թյուն նե-
րից դուրս գա լու և աշ խա տող մե ծա մաս նու թյուն ներ ստեղ ծե լու 
նպա տա կով նոր ը նտ րու թյուն նե րի հե ռան կա րի գոր ծա դիր-օ-
րենս դիր հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են հայտն վել տխուր փա-
կու ղու ա ռջև, ին չը Խո ւան Լինցն (Juan J. Linz) ան վա նում է « նա-
խա գա հա կա նու թյան զ րո յա կան հան րա գու մա րով խաղ»։11 

Նա խա գա հի կող մից կոա լի ցի ա ստեղ ծե լու եր կուն քի ցա վերն 
ի նք նին կա րող են հետ ևանք լի նել կա ռա վար ման իշ խա նու թյու-
նը և գոր ծա դի րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյու նը հա ճախ 
հեղ հե ղուկ և հնա րա վոր ան տա գո նիս տա կան գոր ծըն կեր նե րին 
հանձ նե լու չկա մու թյան։ Այդ պի սով, նա խա գահ նե րի հա մար ևս 
իշ խա նու թյու նը կի սե լու գի նը կա րող է գե րա զան ցել ստաց վող 
օ գուտ նե րը՝ բե րե լով այ լա սեր ված ի րադ րու թյան, ե րբ նա խա-
գահն ա վե լի շատ իր վար չա կազ մին պա հում է թույլ և քա ղա քա-
կա նա պես մե կու սաց ված, քան իր ի րա վա սու թյուն նե րը զի ջում է 
քա ղա քա կան դաշ նա կից նե րի պա հանջ նե րին։ 

Չ նա յած « փոք րա մաս նու թյան նա խա գահ նե րը», հնա րա վոր 
է, որ ա վե լի վաղ հան դի պեն դժ վա րու թյուն նե րի, քան նրանք, 
ով քեր կոնգ րե սում պաշտ պան վում են օ րենսդ րա կան հս տակ 
մե ծա մաս նու թյուն նե րի կող մից, բայց ևայն պես, կու սակ ցա կան 
ու ժեղ ներ կա յա ցուց չու թյու նը կոնգ րե սում նա խա գա հի հա ջո ղու-
թյան ե րաշ խիք չէ։ Ե ՛վ Պե րե սը, և՛ Կու բա սը քա մահ րա կան վե րա-
բեր մունք ցույց տվե ցին ի րենց սե փա կան կու սակ ցու թյուն նե րի 
հան դեպ և բախ վե ցին քա ղա քա կան հե ղաշր ջում նե րի (ի նչ պես 
մենք ար դեն տե սել ե նք, այդ պատ ճա ռով ը նդ դի մա դիր օ րենս-
դիր նե րին նոր կոա լի ցի այի մեջ ը նդ գր կե լու ա ռա ջի նի փոր ձե րը 
ձա խող վե ցին)։ Նա խա գահ նե րը կա րող են նաև տես նել, որ ի րենց 
պարտ ված հա կա ռա կորդ նե րը (հ նա րա վոր է, որ նաև ի րենց սե-
փա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րը, ո րոն ցից նրանք ա ռաջ 
է ին ըն կել թեկ նա ծու դառ նա լու ժա մա նակ) դառ նում են ի րենց 
կոնգ րե սա կան ա մե նա դա ժան քն նա դատ նե րը։ Ա վե լի փչաց նե-
լով գոր ծը՝ նախ կին նա խա գահ նե րը կա րող են պաշ տո նին վե-
րա դառ նա լու ո ւժ գին ձգ տում ու նե նալ՝ չխոր շե լով այդ ժա մա նակ 
ի րենց հին կու սակ ցու թյուն նե րը մաս նա տե լուց։12 Ե րբ գոր ծե րը 
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վա տա նում են, դաշ նա կից նե րը նրանց լքում ե ն՝ պահ պա նե լու 
ի րենց կեն սու նա կու թյունն ա պա գա ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա-
նակ։ Ի հա կադ րու թյուն խորհր դա րա նա կան հա մա կար գե րում 
ե ղող ի րա վի ճակ նե րի՝ օ րենս դիր նե րը կա րող են դա վա ճա նել 
ա ռանց ռիս կի են թար կե լու ի րենց տե ղե րը կամ ազ դե լու նա խա-
գա հի պաշ տո նում մնա լու ու նա կու թյան վրա։ 

Ա մեն ի նչ ա վե լի վա տաց նե լով՝ գոր ծա դի րը հա ճախ չի դի մա-
նում կոնգ րե սի վրա հար ձա կում ներ գոր ծե լու գայ թակ ղու թյա նը` 
փոր ձե լով շր ջան ցել նրան իր հրա մա նագ րե րով։ Օ րենս դիր մարմ-
նի, կու սակ ցու թյուն նե րի և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ 
վս տա հու թյան կտ րուկ ան կու մը, ին չը հա ճախ ի րա վա ցի ո րեն 
նշ վում է որ պես լա տի նա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում առ-
կա լուրջ խն դիր, մի այն սեն սա ցի ա նե րի հետ ևից ըն կած լրագ րու-
թյան և քն նա դա տա բար տրա մադր ված ոչ կա ռա վա րա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի (ՀԿ-ներ) գոր ծու նե ու թյան հետ ևանք չէ, այլ 
նաև հետ ևանք է կան խամ տած ված հռե տո րու թյան այն նա խա-
գահ նե րի, ո րոնք փոր ձում են ամ րապն դել ի րենց դիր քերն օ րենս-
դիր մարմ նի հաշ վին։ Սո վո րա բար որ քան ա վե լի շատ են նա խա-
գա հի կող մից հրա մա նագ րե րով կա ռա վա րե լու ի րա վա սու թյուն-
նե րը, այն քան ա վե լի վատ են լի նում նրա հա րա բե րու թյուն նե րը 
կոնգ րե սի հետ։ Գոր ծա դի րի ա ռանձ նաշ նորհ նե րի կի րար կումն 
ու նի վտանգ օ րենս դիր մար մի նը փոխ զի ջում նե րի և հար մար վո-
ղա կա նու թյան դաշ տից վե րա ծե լու մի բա ցա սա կան տրա մադր-
ված հա մա ժո ղո վի, ո րի նպա տակն է մեր ժել նա խա գա հի ա ռա-
ջարկ նե րը։ Հրա մա նագ րեր ար ձա կե լու հնա րա վո րու թյան հա-
ճա խա կի օգ տա գոր ծու մը, հնա րա վոր է, որ նա խա գա հին ա վե լի 
ու ժեղ դարձ նի, սա կայն նա խա գա հա կան հա մա կար գը կդարձ նի 
ա վե լի թույլ և ա վե լի փխ րուն՝ ա վե լի շատ խրա խու սե լով հա կա-
մար տու թյու նը, քան մի մյանց հար մար վե լը։

Լա տի նաա մե րի կյան քա ղա քա կա նու թյան ա ռեղծ վածն այն է, 
որ ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա պար հով ը նտր ված նա խա գա հը 
քայ քա յում է ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րը՝ փոր ձե լով 
դրա տակ քո ղար կել սե փա կան թու լու թյու նը։ Նույ նիսկ նրանք, 
ով քեր լի ո վին չեն տա պալ վել, հա ճախ ի րենց հետ ևից թող նում 
են կորց րած հնա րա վո րու թյուն նե րի ժա ռան գու թյուն։ Նա խա-
գա հա կա նու թյան ա ռա ջաց րած «աշ խար հա ժո ղո վային» գայ-
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թակ ղու թյուն նե րը՝ զու գորդ ված « քա ղա քա կա նու թյան՝ որ պես 
սո վո րա կան բա նի» վրա սի րե լի դար ձած հռե տո րա կան հար ձա-
կում նե րով, կա րող են բե րել հա կա ռակ եր ևույ թի՝ ա ռաջ նոր դի 
ձեռ քե րում իշ խա նու թյան կենտ րո նաց մա նը և նույ նիսկ դրա չա-
րա շա հում նե րին, ե րբ նա խա գա հը կա րո ղա նում էր լայն մե ծա-
մաս նա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նալ։ Ֆու խի մո րի ի, Ա րիս տի դի և 
բո լո րո վին վեր ջերս Վե նե սո ւե լա յում՝ Չա վե սի ու Բո լի վի ա յում՝ 
Մո րա լե սի ու սա նե լի պատ մու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, թե ի նչ-
պես նա խա գա հա կա նու թյու նը կա րող է վե րա ճել ան ձնա կենտ-
րոն և ի նք նահռ չակ ավ տո րի տար կար գի, չնա յած քա ղա քա կան 
ան կա յու նու թյունն ու հե ղի նա կու թյան բա ցա կա յու թյու նը շատ 
ա վե լի հա ճախ հան դի պող կեր պեր ե ն։ 

ԱՐԴՅՈՔ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈ՞ՒՆՆ Է ԵԼ ՔԸ

Դի տար կում նե րից եր ևում է, որ Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում 
կա ռա վար ման խն դի րը կա րող է լի նել ա վե լին, քան ըն դա մե-
նը ա ռան ձին կու սակ ցու թյուն նե րի, ա ռաջ նորդ նե րի կամ ի նս-
տի տուտ նե րի դր վա գային թու լու թյան հետ ևանք։ Գու ցե հենց 
նա խա գա հա կա նու թյունն իր բնույ թով ա վե լի հա վա նա կա՞ն է 
դարձ նում հա կա մար տու թյուն նե րի սրու մը, քիչ հնա րա վոր է 
դարձ նում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ա վե լի դժ վար հա սա նե լի` 
կու սակ ցա կան կար գու կա նո նը և նպաս տում կու սակ ցու թյուն նե-
րի մաս նատ մա նը։ Գու ցե ժա մա նակն է, որ այդ տա րա ծաշր ջա նի 
բա րե փո խիչ նե րը մեկ ան գամ և՞ս մտա ծեն նա խա գա հա կա նից 
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ան ցնե լու մա սին։13

Չ նա յած « նա խա գա հա կա նու թյու նը» և « խորհր դա րա նա կա-
նու թյու նը» կա ռա վար ման տե սակ ներ են, ո րոնք զգա լի ներ քին 
տար բե րակ ներ են պա րու նա կում, և չնա յած կան կա ռա վար ման 
խա ռը ձևեր, ո րոնք եր կու սի տար րերն էլ հա մա տե ղում են, այ-
նու ա մե նայ նիվ, բա ցատ րա կան նպա տակ նե րով եր կու հա մա-
կար գե րը կա րող են հս տա կո րեն տար բե րակ վել մի շարք կար ևոր 
չա փա նիշ նե րով։14 Նա խա գա հա կան վար չա կար գե րը «մր ցակ ցող 
ի րա վա սու թյուն ներ» ե ն։ Ե ՛վ գոր ծա դի րը, և՛ օ րենս դի րը կա րող 
են պա հան ջել ի րենց սե փա կան ման դա տը՝ կի րար կե լու հա մար 
ի րենց տար բեր վող, չնա յած եր բեմն մի մյանց « ծած կող» ի րա վա-



168 ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻՍԱՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

սու թյուն նե րը։ Նա խա գահ ներն ու կոնգ րես նե րը կա րող են ը նտ-
րու թյուն կա տա րել հա մա գոր ծակ ցու թյան և հա կադր վա ծու թյան 
միջև. հա մա կար գի կա նոն նե րը (ձ ևա կան կամ ոչ ձևա կան) չեն 
կա րո ղա նում բա վա րա րել եր կու սին է լ։ Ի հա կադ րու թյուն դրան՝ 
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ժա մա նակ օ րենս դիր մար-
մի նը ծնում է գոր ծա դի րին, ո րն ա պա որ պես մե ծա մաս նու թյան 
կամ փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյուն՝ ծա ռա յում է օ րենս-
դիր մե ծա մաս նու թյան կամ քին։ Կա բի նե տային կա ռա վա րու մը 
նշա նա կում է, որ խորհր դա րա նի ան դամ նե րը պա տաս խա նա-
տու գոր ծա դիր պաշ տոն ներ են զբա ղեց նում։ Սա չի պա հան ջում, 
որ մի այն մեծ կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռաջ նորդ ներն ու ա պա գա 
նա խա րար նե րը պետք է մաս նակ ցեն խորհր դա րա նա կան ը նտ-
րու թյուն նե րին գոր ծա դիր պաշ տոն ներ ստա նա լու հա մար, այլ 
նաև այն, որ մի ջոց ներ է տրա մադ րում, ո րոն ցով օ րենս դիր նե րը 
կա րող են գոր ծա դիր ճյու ղի լուրջ փորձ ձեռք բե րել և ա վե լի սուր 
զգալ այն հիմ քե րը, ո րոնց վրա հեն ված` ա ռաջ են տար վում ե րկ-
րի գոր ծե րը` այդ պի սով խրա խու սե լով ա վե լի փոր ձա ռու և սթափ 
ղե կա վա րում ի րա կա նաց նող նե րին։ 

Ա վե լին, նա խա գա հա կա նու թյան դեպ քում բարձ րա գույն գոր-
ծա դի րը մի ա ժա մա նակ պե տու թյան և կա ռա վա րու թյան գլուխն 
է։ Պե տու թյան գլ խի կար գա վի ճա կում նա խա գահ նե րը դես պան-
նե րի և մի ա պե տե րի են ըն դու նում, ո ւղ ևոր վում պաշ տո նա կան 
հու ղար կա վո րու թյուն նե րի և ներ կա յաց նում եր կի րը հաղ թա-
նակ նե րի և ող բեր գու թյուն նե րի ժա մա նակ։ Որ պես կա ռա վա րու-
թյան գլուխ՝ նա խա գա հը կա բի նե տի ան դամ ներ և են թա կա բի-
նե տային պաշ տո նյա ներ նշա նա կե լու լայն ի րա վա սու թյուն ներ 
ու նի, չնա յած դրանց մի մասն օ րենս դիր նե րի կող մից հաս տատ-
ման կա րիք ու նի կամ կոնգ րե սի կող մից վե րահս կո ղու թյուն է 
պա հան ջում։ Խորհր դա րա նա կան վար չա կար գե րում «ա րա րո-
ղա կար գային» և «ար դյու նա վետ» դե րե րը տար բե րակ ված են, 
որ տեղ պե տու թյան գլու խը (կամ սահ մա նադ րա կան մի ա պե տը, 
կամ նա խա գա հը) կա տա րում են խորհր դան շա կան գոր ծա ռույթ-
նե րը և գու ցե մեղ մող ո ւժ են ճգ նա ժա մե րի ժա մա նակ։ Վար չա պե-
տե րը՝ որ պես գոր ծա դիր ներ, ղե կա վա րում են կո լե գի ալ կա ռա-
վա րու թյուն նե րը, ո րոնք ար տա ցո լում են կու սակ ցու թյուն նե րի և 
կոա լի ցի ա նե րի հրա մա յա կան նե րը։ Չնա յած մե դի այի դա րաշր-
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ջա նում վար չա պե տե րը, որ պես կա ռա վա րու թյան ղե կա վար ներ, 
ա վե լի տե սա նե լի են դառ նում և ի րենց ի րա վա սու թյուն նե րի շր-
ջա նակ նե րում մեծ հե ղի նա կու թյուն ու ճա նա չում են ձեռք բե-
րում, այ նուա մե նայ նիվ, նրանց պաշ տոնն ին քին պա հան ջում է, 
որ նրանք ղե կա վա րեն՝ ու նե նա լով ի րենց կու սակ ցու թյուն նե րի և 
ի վեր ջո՝ խորհր դա րա նի մե ծա մաս նու թյան վս տա հու թյու նը։ 

Եր րորդ. նա խա գահ նե րի ո ւղ ղա կի ը նտ րու թյու նը նշա նա-
կում է, որ ի նչ-որ մե կը կա րող է հաս նել բարձ րա գույն պաշ տո նի 
ա ռանց կու սակ ցա կան ու կա ռա վար ման մեծ փոր ձի և ա ջակ ցու-
թյան՝ թեկ նա ծու նե րով ա ռատ ը նտ րար շավ նե րի ժա մա նակ ա ռաջ 
ըն թա նա լով շնոր հիվ լրատ վա մի ջոց նե րով ու նե ցած ան մի  ջա կան 
ե լույթ նե րի։ Հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար նա խա գահ նե րը 
պետք է աշ խա տեն կոնգ րե սի հետ, չնա յած վեր ջի նիս քն նա դա-
տե լու հս կա յա կան գայ թակ ղու թյան, և պետք է հաս նեն այդ հա-
մա գոր ծակ ցու թյա նը հիմ նա կա նում քա ղա քա կան մի ջոց նե րով և 
ոչ թե՝ օգ տա գոր ծե լով ի րենց պաշ տո նա կան և սահ մա նադ րա կան 
իշ խա նու թյու նը։ Նա խա գա հի սե փա կան կու սակ ցու թյան ղե կա-
վա րու թյու նը կա րող է բա ժան ված լի նել կոնգ րե սի, գոր ծա դիր 
ճյու ղի բարձր մա կար դակ նե րի և կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի միջև։ Այս ե րեք խմ բե րից յու րա քան չյու րը հա ճախ իր 
ու րույն նպա տակ ներն ու դր դա պատ ճառ ներն է ու նե նում, քա նի 
որ դրանց ան դամ նե րը տար բեր հաշ վարկ ներ են ա նում, թե ի նչ 
լա վա գույն դիր քեր զբա ղեց նեն ա պա գա քա ղա քա կան հա ջո ղու-
թյուն նե րի հաս նե լու հա մար։ Կա բի նե տային կա ռա վա րու թյուն-
նե րի վար չա պե տե րը սո վո րա բար լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից 
ա ռաջ մղ ված սի րո ղա կան մա կար դա կի քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ 
չեն, այլ ա վե լի շատ՝ նա խա րա րա կան ծան րակ շիռ փորձ ու նե ցող 
փոր ձա ռու կու սակ ցա կան ա ռաջ նորդ ներ և ա մեն տե սա կի շա-
հեր ու նեն ի րենց կու սակ ցու թյուն նե րին և օ րենս դիր մարմ նում 
կոա լի ցի ոն գոր ծըն կեր նե րին մոտ գտն վե լու, քան «դ րանց դեմ» 
գոր ծե լու հա մար։ 

Չոր րոր դը և վեր ջի նը. նա խա գահ ներն ու կոնգ րես նե րը ը նտր-
վում են ամ րագր ված, եր բեմն ի րար չհա մա պա տաս խա նող ժա-
մա նա կա հատ ված նե րի հա մար, ին չը կա րող է հան գեց նել մի ի րա-
վի ճա կի, որ տեղ օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյու նը փոխ վում է, մինչ-
դեռ նա խա գա հը դեռ տա րի ներ շա րու նակ մնում է իր պաշ տո-



170 ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻՍԱՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

նին։ Խորհր դա րա նա կան վար չա կար գե րում կա ռա վա րու թյու նը 
կա րող է փոխ վել, ե րբ վար չա պե տի կու սակ ցու թյու նը կորց նում է 
իր մե ծա մաս նա կան դիր քը (կամ ը նդ հա նուր ը նտ րու թյուն նե րի, 
կամ էլ՝ կոա լի ցի ա նե րի քայ քայ ման հետ ևան քով) կամ ե րբ վար-
չա պե տի կու սակ ցու թյունն ը նդ վզում է և նոր ա ռաջ նորդ պա-
հան ջում։ Ղե կա վա րու թյան կամ կա ռա վա րու թյան ցան կա ցած 
ճգ նա ժամ այլ խոս քով՝ գոր ծի է դնում ի նս տի տու ցի ո նալ « պահ-
պա նիչ կա փույ րը», ի նչ պես օ րի նակ՝ նա խա րար նե րի հրա ժա րա-
կան նե րը, խորհր դա րան նե րի լու ծա րու մը և նոր ը նտ րու թյուն նե-
րը։ Կա ռա վա րա կան ճգ նա ժա մերն, այդ պի սով, հազ վա դեպ են 
դառ նում վար չա կար գի ճգ նա ժա մեր։ Խորհր դա րա նա կա նու թյան 
այս ճկու նու թյու նը հս տակ հա կադր վում է նա խա գա հա կա նու-
թյան ա ռանձ նա հա տուկ կարծ րու թյա նը, ո րի պայ ման նե րում ղե-
կա վար ման թե րու թյուն նե րը կամ վար վող քա ղա քա կա նու թյան 
ան հա ջո ղու թյուն նե րը կա րող են ա րա գո րեն պտ տա հող մի մեջ 
ը նկ նել՝ հան գեց նե լով ի նս տի տու ցի ո նալ կամ նույ նիսկ զանգ վա-
ծային առ ճա կա տում նե րի, ո րոնք բռ նու թյուն նե րով լի ան կա յու-
նու թյան նե րուժ ու նեն` ու ղեկց վե լով մարդ կային ու քա ղա քա-
կան կո րուստ նե րով։

Որ պես հետ ևանք` խորհր դա րա նա կան վար չա կար գե րը հեն-
վում են քա ղա քա կան տրա մա բա նու թյան վրա, ո րը խրա խու-
սում է հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և փոխ հա մա ձայ նու թյու նը կա-
պակց ված քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տում։ Օ րենս դիր և 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի մի աս նա կա նա ցու մը մեծ տեղ է 
հատ կաց նում հա ջո ղու թյունն ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու, և նոր 
ը նտ րու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով մի ա սին աշ խա-
տե լուն։ Նա խա գա հա կա նու թյան հիմ քում ըն կած տրա մա բա նու-
թյունն ա վե լի են թա կա է հա կա մար տու թյուն նե րի, ին չը նշա նա-
կում է, որ սխալ հաշ վարկ ներն ու ղե կա վար ման այլ ան ձնա կան 
ան հա ջո ղու թյուն նե րը շատ ա վե լի հեշ տու թյամբ նեն գա փոխ ված 
տրա մա բա նու թյան լայն տեղ են տա լիս, ին չը օ րենս դիր նե րի մեջ 
նա խա գա հի տա պալ ման հույս է ա րթ նաց նում հատ կա պես նրա 
պաշ տո նա վար ման ժամ կե տի վեր ջում կամ հատ կա պես դժ վար 
ժա մա նակ նե րում, ե րբ քա ղա քա ցի ներն ա ռանձ նա հա տուկ կեր-
պով են սպա սում որ ևէ փրկ չի կամ նրա չգա լու դեպ քում՝ քա վու-
թյան նո խա զի։ 
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Մինչ խորհ դա րա կա նու թյան ըն դուն ման դյու րի նու թյու նը կա րող 
է գրա վիչ թվալ քա ղա քա գետ նե րի հա մար, նման փո փո խու թյան 
գա ղա փարն ի րա կան ա նեծք է դառ նում լա տի նաա մե րի կյան շատ 
քա ղա քա ցի նե րի հա մար։ Նա խա գա հա կա նու թյա նը վե րագր-
վող հզոր խորհր դան շա կան հե ղի նա կու թյու նը դուրս է պրծ նում 
տա րա ծաշր ջա նի պատ մու թյան է ջե րից, և նրա քա ղա քա կա նու-
թյու նը կանգ նած է լայն բաց ված ոտ քե րի վրա, ի նչ պես մի հս կա։ 
Ճիշտ է, հա ջո ղակ ժո ղովր դա վար նա խա գահ նե րը քիչ են և հազ-
վա գյուտ, բայց, միև նույն ժա մա նակ, բա վա կան շատ լե գենդ ներ 
կան, ի նչ պես օ րի նակ՝ լե գեն դը Մեք սի կայի նա խա գահ Բե նի տո 
Խո ւա րե սի մա սին (Benito Juarez) (1861-63թթ., 1867-72թթ.), ին-
չը Լա տի նա կան Ա մե րի կան պա հում է որ պես գե րա զան ցա պես 
(par excellence ) նա խա գա հա կա նու թյան մայր ցա մաք։ Բրա զի լի-
ան, ո րը բա ցա ռիկ է տա րա ծաշր ջա նում, 1822թ. ան կա խու թյուն 
ձեռք բե րե լուց ի վեր մինչև 1888թ. պաշ տո նա պես մի ա պե տու-
թյուն մնա լու պատ ճա ռով հս տա կո րեն պարտ վեց խորհր դա րա-
կա նու թյանն ան ցման 1993թ. հան րաք վե ի ժա մա նակ։ Կար ծես 
թե գլ խա վոր պատ ճառ նե րից է վախն այն բա նից, որ նա խա գա-
հա կա նու թյու նից հրա ժար վե լը քա ղա քա ցի նե րին կզր կի ազ գի 
ա ռաջ նոր դի կեր պա րի մեջ ի րենց ներ կա յաց ված զգա լուց։ 

Մի կողմ թող նե լով ծան րակ շիռ հղում ներն ա վան դույթ նե րին՝ 
նա խա գա հա կա նու թյու նը դեն նե տե լու դեմ տա րա ծաշր ջա նում 
ա մե նից շատ տա րած ված փաս տարկն այն է, որ թույլ ա ռաջ-
նորդ նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի և օ րենս դիր մարմ նի պատ ճա-
ռով խորհր դա րա նա կան կա ռա վա րու թյուն ներն ան պայ ման ան-
հա ջո ղու թյուն կու նե նան՝ դրա նով ի սկ ա վե լի մեծ ան կա յու նու-
թյուն ա ռա ջաց նե լով։ Այս փաս տարկն ան տե սում է, թե ի նչ պես է 
իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման վրա հեն ված քա ղա քա կան 
խրա խու սա կան կա ռուց վածքն ու ժե ղաց նում կու սակ ցու թյուն նե-
րի մաս նա տումն ու կար գու կա նո նի բա ցա կա յու թյու նը և քա ջա-
լե րում թույլ ղե կա վա րու մը։ Դա նաև ան տե սում է խորհր դա րա-
նա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի է ա կան է վո լյու ցի ան, ո րը տե ղի է 
ու նե ցել՝ սկ սած Ֆրան սի ա կան եր րորդ և չոր րորդ հան րա պե տու-
թյուն նե րի (1870-1940, 1946-58) ա մե նաե րե րուն օ րե րից և Ե րկ-
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րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մին հետ ևած տա րի նե րի ըն-
թաց քում Ի տա լի այի «ե րաժշ տա կան ա թոռ նե րի» կա բի նետ նե րի 
ժա մա նակ վա նից։

Ար ժե նշել, որ բո լոր նոր հետ խորհր դային ժո ղովր դա վա րու-
թյուն ներն Ար ևե լյան Եվ րո պա յում մեր ժել են կա ռա վար ման նա-
խա գա հա կան ձևե րը՝ դրա փո խա րեն նա խա պատ վու թյուն տա լով 
կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գե րին (հեն վե լով Ֆրան սի ա կան 
հին գե րորդ հան րա պե տու թյան վրա), որ տեղ ժո ղովր դի կող մից 
ը նտր ված, ա ռանձ նա կի լի ա զո րու թյուն ներ՝ նե րա ռյալ ար տա քին 
հա րա բե րու թյուն նե րը և ան վտան գու թյան հար ցե րում իշ խա նու-
թյուն ու նե ցող նա խա գահ նե րը հա մա գո յակ ցում են վար չա պե տե-
րի հետ, ո րոնց կա ռա վա րու թյուն նե րի գո յատ ևու մը պայ մա նա-
վոր ված է խորհր դա րա նի ա ջակ ցու թյամբ։15 Նկա տի ու նե նա լով 
նա խա գա հա կան հա մա կար գից հրա ժար վե լու լա տի նաա մե րի-
կա ցի նե րի դի մադ րու թյու նը՝ կի սա նա խա գա հա կան բա նաձ ևե-
րը կա րող են դի տարկ վել որ պես ա վե լի ի րա տե սա կան այ լընտ-
րանք ներ։ Խն դիրն այն է, որ կի սա նա խա գա հա կա նու թյու նը չի 
լու ծի նա խա գա հա կա նու թյա նը բնո րոշ ո րոշ խն դիր ներ և, իս կա-
պես, կա րող է դրանք ա վե լի վատ թա րաց նել՝ նյու թա կա նաց նե լով 
պե տու թյան եր կու իշ խա նու թյուն նե րի միջև ծա գած հա կա մար-
տու թյու նը ի դեմս նա խա գա հի ու վար չա պե տի ան ձե րի։16 

Ֆ րան սի ա կան տի պի կի սա նա խա գա հա կա նու թյան մո դե լից 
ա վե լի նա խընտ րե լի է խորհր դա րա նա կան հա մա կար գը՝ ժո-
ղովր դի կող մից ը նտր ված, բայց ի նչ-որ տեղ ա վե լի պա կաս ո ւժ 
ու նե ցող նա խա գա հով հան դերձ, ո րոշ չա փով ա վե լի մոտ Պոր-
տու գա լի այի սահ մա նադ րա կան կար գին։ Նա խա գա հի ու ժը 
պետք է հատ կա պես սահ մա նա փակ վի ճգ նա ժա մե րին մի ջամտե-
լու դե րով, ե րբ կա ռա վա րու թյուն կազ մե լու կամ խորհր դա րան 
ցրե լու կա րիք է ա ռա ջա նում։ Նա խա գա հը չպետք է ու նակ լի նի 
մր ցակ ցե լու վար չա պե տի հետ քա ղա քա կա նու թյուն ձևա վո րե լու 
և այն ի րա կա նաց նե լու մեջ։ Սա կայն խորհր դա րա նա կան հա-
մա կար գը, ե րբ կա խորհր դա րա նին պար տա կան վար չա պետ 
և ա ռան ձին ը նտր ված նա խա գահ, պա հան ջում է ժա մա նա կա-
կից խորհր դա րա նա կան պրակ տի կայի եր կու նոր մեր ըն դու նել, 
ո րոնք դեռ պետք է պոր տու գա լա ցի ը նտ րող նե րի հա վա նու թյանն 
ար ժա նա նան` (1) ան վս տա հու թյուն հայտ նե լու կա ռու ցո ղա կան 
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քվե ար կու թյուն, ե րբ կա ռա վա րու թյու նը ցրե լու քվե ար կու թյու նը 
պա հան ջում է նո րի ա ռա ջար կում, (2) հնա րա վո րու թյուն, ը ստ 
ո րի՝ վար չա պե տը որ պես վս տա հու թյան հարց, կա րող է ցան կա-
ցած օ րենսդ րա կան ա ռա ջար կու թյուն ա նել, ո րոնք պետք է ի նք-
նա բե րա բար ըն դուն վեն, քա նի դեռ խորհր դա րա նը չի քվե ար կել 
կա ռա վա րու թյու նը ցրե լու օգ տին։17

 ԴԵ ՊԻ ԼԱ ՏԻ ՆԱԱ  ՄԵ ՐԻԿՅԱՆ  ՀԻԲ ՐԻ՞Դ. FUNDACION 

MILENIO*-Ի Ա ՌԱ  ՋԱՐ  ԿԸ

 Նա խա գա հա կա նու թյու նից խորհր դա րա նա կա նու թյանն անցնե-
լու վե րա բե րյալ բրա զի լա ցի նե րի հա վա նու թյու նը ստա նա լու 
հա մար ան ցկաց ված հա մազ գային հան րաք վե ի տա պալ ման 
հետ ևան քով հատ կա պես դժ վար է սպա սել, որ Լա տի նա կան 
Ա մե րի կայի ե րկր նե րը կհ րա ժար վեն նա խա գա հա կա նու թյու նից։ 
Բայց դա չի նշա նա կում, որ պե տա կան ա պա րա տի ան դա մա-
լու ծու թյան պա րա գա յում ա վե լի մեծ կա յու նու թյան նպա տա կով 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն և ան վտան գու թյան բա նա լի տրա մադ րող 
բա րե փո խում ներն օ րա կար գից հան ված ե ն։18 Իս կա պես, հա րա-
վային կի սագն դում սահ մա նադ րու թյան ճար տա րա գի տու թյան 
վեր ջին ա լի քը ձգ տում է հա կազ դել փոք րա մաս նու թյան նա խա-
գա հա կա նու թյուն նե րի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րին այն-
պի սի մի ջոց նե րով, ի նչ պի սիք են օ րի նակ՝ նա խա գա հի և կոնգ րե-
սի ը նտ րու թյուն նե րը` դարձ նե լով դրանք մի ա ժա մա նա կյա կամ 
որ դեգ րե լով ֆրան սի ա կան « բա լո տա ժը» (ք վե ար կու թյու նը), ը ստ 
ո րի՝ ա մե նա շատ ձայ ներ հա վա քած թեկ նա ծու ներն ան ցնում են 
ե րկ րորդ փուլ, ե թե նրան ցից ոչ մեկն ա ռա ջին փու լում բա ցար-
ձակ մե ծա մաս նու թյուն չի հա վա քել։ 

Դժ բախ տա բար, ե րկ րորդ փու լի ներ մու ծու մը կա րող է ա վե լի 
ցայ տուն դարձ նել փոք րա մաս նու թյան նա խա գա հա կա նու թյան 
թու լու թյուն նե րը՝ ստի պե լով բարձ րա գույն գոր ծա դիր ան ձանց 
հա վա տալ, որ ի րենք լայն ժո ղովր դա կան ման դատ են ստա ցել և 
մո ռա նալ, որ նրանք ե րկ րորդ լա վա գույն ը նտ րու թյունն են ը նտ-
րա զանգ վա ծի մե ծա մաս նու թյան հա մար։ Ա վե լի լուրջ ա սած՝ 

* իս պա նե րեն, «Հա զա րա մյա կ» հիմ նադ րամ` Վեր լու ծա կան մաս նա վոր 
կենտ րոն Բո լի վի ա յու մ. գոր ծու մ է 1991 թ-ից)
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« բա լո տա ժը» ա ռան ձին նա խա գա հա կան թեկ նա ծո ւի պաշտ-
պա նու թյան հա մար լայն կոա լի ցի ա ստեղ ծե լուց տար հա մո զե-
լու մի տում ու նի, քա նի որ կու սակ ցու թյուն նե րը ձգ տում են ե րկ-
րորդ փուլ ան ցնե լու նպա տա կով ի րենց հա մար բա վա կա նա չափ 
ա ջակ ցու թյուն ձեռք բե րել՝ հույս ու նե նա լով հաղ թել՝ հա կա ռակ 
ը նտ րա զանգ վա ծի ըն դա մե նը հա րա բե րա կան մե ծա մաս նու թյուն 
ու նե նա լուն։ Սա ա վե լաց նում է այն բա նի հա վա նա կա նու թյու-
նը, որ ե րկ րորդ փու լի հա ջո ղակ թեկ նա ծուն կա րող է ա վե լի քիչ 
ա ջակ ցու թյուն ու նե նալ օ րենս դիր մարմ նում, քան ե թե հաղ թեր 
մեկ փու լով։ Պե րո ւում Ֆու խի մո րին ե րկ րորդ փու լում քվե նե րի 
62.5 տո կո սը ստա ցավ այն բա նից հե տո, ե րբ ա ռա ջին փու լում 
պարտ վել էր ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց րած Մա րի ո Վար գաս Լյո-
սային։ Եվ ա վե լին, նրա կու սակ ցու թյունն օ րենս դիր մարմ նում 
զբա ղեց րեց տե ղե րի մի այն 16.9 տո կո սը։ Գվա տե մա լա յում Սեռ-
ռա նոն, ո րը հե տա գա յում ան հա ջող կեր պով փոր ձեց կրկ նօ րի-
նա կել Ֆու խի մո րի ին՝ ձգ տե լով գոր ծա դիր-օ րենս դիր պա տային 
վի ճա կից դուրս գա լու նպա տա կով փա կել օ րենս դիր մար մի նը, 
ը նտ րու թյուն նե րի ե րկ րորդ փու լում ստա ցավ ձայ նե րի 68 տո կո-
սը, սա կայն Ազ գային կոնգ րե սում ա պա հո վեց տե ղե րի ըն դա մե-
նը 15.5 տո կո սը։

Հե տաքր քիր է, որ վեր ջին շր ջա նում սահ մա նադ րա կան բա րե-
փո խում նե րի ո ւղ ղու թյամբ ջան քե րը չեն նե րա ռում « մե ծա մաս-
նու թյան» նա խա գահ ծնող այ լընտ րան քային մե թո դը. օ րենս դիր 
մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րում ե րկ րորդ փու լի մտց նե լը, ե րբ 
ոչ մի թեկ նա ծու չի ստա նում ը նտ րա զանգ վա ծի ան հրա ժեշտ մե-
ծա մաս նու թյու նը, մի տար բե րակ, ո րը նա խա տես ված է Ա ՄՆ 
Սահ մա նադ րու թյամբ և Տաս ներ կո ւե րորդ փո փո խու թյամբ։ Բո-
լի վի այի 1967թ. սահ մա նադ րու թյան մեջ նման դրույ թի առ կա-
յու թյունն էր, որ հան գեց րեց մի ջազ գային փոր ձա գետ նե րի խմ բի 
կող մից խոր հուրդ ներ ստա ցող սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի 
մաս նա գետ նե րից և կու սակ ցա կան ա ռաջ նորդ նե րից կազմ ված 
մեծ բազ մա կու սակ ցա կան հանձ նա ժո ղո վի ստեղծ մա նը, ո րը 
Բո լի վի այի իշ խա նու թյուն նե րին՝ որ պես Բո լի վի այի սահ մա նա-
դրու թյան հա մա կող մա նի բա րե փոխ ման մա սի ա ռա ջար կեց և՛ 
նա խա գա հա կան, և՛ խորհր դա րա նա կան հա մա կար գե րի է ա կան 
կող մե րը մեկ տե ղող հիբ րիդ հա մա կար գի ըն դու նում։ Հանձ նա-
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ժո ղո վը ստեղծ վել էր Լա Պա սում Fundacion Milenio-ի կող մից և 
աշ խա տանք ներն ա վար տել 1992թ.։ Այն ղե կա վա րում էր Յեյ լի 
հա մալ սա րա նի քա ղա քա գի տու թյան և սո ցի ո լո գի այի պատ վա-
վոր պրո ֆե սոր (Sterling Professor) Խո ւան Խ. Լին ցը։19

Երբ Milenio հանձ նա ժո ղո վը 1991թ. Բո լի վի այի Սան տա 
Կրուս քա ղա քում սկ սեց իր աշ խա տանք նե րը, ան դամ նե րի մեծ 
մա սը կողմ նա կից էր ֆրան սի ա կան « բա լո տա ժի» ըն դուն մա նը՝ 
պն դե լով, որ օ րենս դիր մարմ նում ժո ղովր դի նա խընտ րան քի 
հա րա բե րա կան մե ծա մաս նու թյան ա մե նա բարձր մա կար դակ 
չու նե ցող նե րին հնա րա վոր հաղ թա նակ ա պա հո վող ե րկ րորդ 
փու լը, ը ստ սահ ման ման, ա վե լի քիչ լե գի տիմ կլի նի։ Եվ չնա-
յած, որ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը շու տով փո խե ցին ի րենց 
կար ծի քը՝ գա լով այն եզ րա կա ցու թյան, որ ա ռան ձին նա խա-
գա հա կան թեկ նա ծո ւի հս տակ ը նտ րա կան մե ծա մաս նու թյան 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում օ րենս դիր մար մինն, իր բո լոր 
շե ղում նե րով հան դերձ, ը ստ է ու թյան, ը նտ րող նե րի կամ քի ար-
տա հայտ ման ա վե լի լայն ներ կա յա ցու ցիչն է։ Դա նշա նա կում է, 
որ մե ծա պես ըն դու նե լի է և լե գի տիմ, ե րբ օ րենս դիր մար մինն է 
ը նտ րում այն թեկ նա ծո ւին, ով կա րող է հա վա նու թյան ար ժա-
նա նալ՝ ստա նա լով մե ծա մաս նու թյան ա ջակ ցու թյու նը։

Milenio-ի սահ մա նադ րու թյան նա խա գի ծը, կա ռուց ված լի-
նե լով այդ ե լա կե տի հի ման վրա, հս տակ տար բե րա կում էր 
ը նտ րա զանգ վա ծի մե ծա մաս նու թյան կող մից ը նտր ված նա խա-
գահ նե րին և կոնգ րե սա կան ը նտ րու թյուն նե րի ե րկ րորդ փու լում 
ը նտր ված նա խա գահ նե րին։ Ա ռա ջինն իր լե գի տի մու թյու նը կս-
տա նա ո ւղ ղա կի ը նտ րող նե րի կող մից և ի նք նըս տին քյան օ րենս-
դիր մարմ նի կող մից նա խա գահ կհայ տա րար վի. վեր ջի նը կս-
տա նա իր լե գի տի մու թյունն օ րենս դիր մարմ նի կող մից։ « Ծանր 
հետևանք նե րով հղի սահ մա նադ րա կան ճգ նա ժա մե րի և ը ստ 
ի րենց բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյան» դեպ քե րում ը նտ րող նե րի մե-
ծա մաս նու թյան կող մից ը նտր ված նա խա գահ նե րը պետք է ու-
նակ լի նեն օ րենս դիր մարմ նի եր կու պա լատ նե րի բա ցար ձակ մե-
ծա մաս նու թյան կող մից վս տա հու թյան քվե ի կոչ ա նել։ Ե թե նա-
խա գա հը պարտ վում է վս տա հու թյան քվե ար կու թյան ժա մա նակ, 
նա պետք է կա րո ղա նա և՛ նա խա գա հի, և՛ օ րենս դիր մարմ նի նոր 
ը նտ րու թյուն ներ նշա նա կել ի նն սուն օր վա ըն թաց քում և պայ քա-
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րել հա ջորդ հինգ տա րի ժամ կե տով վե րընտր վե լու հա մար։ Միև-
նույն ժա մա նակ օ րենս դիր մար մի նը « ծանր սահ մա նադ րա կան 
ճգ նա ժա մե րի» դեպ քում պետք է կա րո ղա նա իր բո լոր ան դամ նե-
րի եր կու եր րոր դով հե ռաց նել այդ նա խա գահ նե րին, մի քայլ, ո րը 
պետք է ի նք նա բե րա բար սկիզբ դնի ի նն սուն օր վա ըն թաց քում և՛ 
նա խա գա հի, և՛ կոնգ րե սի ը նտ րու թյուն նե րին։ 

Ըստ այ լընտ րան քային սցե նա րի՝ ե թե ոչ մի նա խա գա հի թեկ-
նա ծու չի ստա նում ժո ղովր դի մե ծա մաս նու թյան քվեն, Milenio-ի 
նա խա գի ծը նա խա տե սում է, որ ա մե նա մեծ հա րա բե րա կան 
մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող թեկ նա ծուն, ը նտ րու թյուն նե րի օր-
վա նից սկ սած, պետք է հինգ օր ժա մա նակ ու նե նա որ պես նա-
խա գահ կոնգ րե սի կող մից վա վե րաց վե լու հա մար՝ վեր ջի նիս 
ա ռա ջար կե լով կա ռա վա րու թյան ծրա գիրն ու մե ծա մաս նա կան 
կոա լի ցի ան, ո րը կպաշտ պա նի այն։ Ե թե նա այդ տեղ պարտ վի, 
ե րկ րորդ ա մե նա բարձր ար դյունքն ու նե ցող թեկ նա ծուն պետք 
է հինգ օր ժա մա նակ ու նե նա կա ռա վա րու թյուն ձևա վո րե լու 
հա մար։ Ե թե եր կուսն էլ տա պալ վեն, կոնգ րե սը պետք է գաղտ-
նի քվե ար կու թյամբ իր բո լոր ան դամ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ 
ը նտ րի նա խա գահ՝ քվե ար կե լով այն քան ան գամ, որ քան կպա-
հանջ վի։ Հանձ նա ժո ղովն իր սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծում 
նե րա ռեց դրույթ ներ, ո րոնք կխ րա խու սեն օ րենսդ րա կան ղե-
կա վա րու թյան հիմ քի վրա կա ռա վա րող կոա լի ցի ա նե րի կազ-
մա վո րու մը՝ թույլ տա լով կոնգ րե սի ան դամ նե րին թող նել ի րենց 
պաշ տո նը՝ որ պես կա ռա վա րու թյան ան դամ կամ դի վա նա գետ 
ծա ռայե լու հա մար՝ մի ա ժա մա նակ ի րենց օ րենսդ րա կան պար-
տա կա նու թյուն նե րը ժա մա նա կա վո րա պես հանձ նե լով ի րենց 
փո խա րի նող նե րին։ 

Որ պես խորհր դա րա նա կան վար չա կար գե րում ան վս տա հու-
թյան քվե ար կու թյան տար բե րակ՝ կոնգ րե սի կող մից փու լային 
ճա նա պար հով ը նտր ված նա խա գա հը պետք է են թա կա լի նի ան-
վս տա հու թյան քվե ի, ե թե այն պաշտ պան վում է կոնգ րե սի բո լոր 
ան դամ նե րի մեկ եր րոր դի կող մից։ Նման քվե ար կու թյու նը պետք 
է հան գեց նի նա խա գա հի հե ռաց մա նը յոթ օր վա ըն թաց քում, ե թե 
վա վե րաց վի կոնգ րե սի ան դամ նե րի ե րեք հին գե րոր դի կող մից, 
և ան վս տա հու թյան քվեն փո խա րի նող նա խա գահ է նշա նա կում 
կոնգ րե սի ան դամ նե րից կամ նախ կին նա խա գա հա կան ը նտ րու-
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թյուն նե րում ե րեք ա մե նա բարձր տե ղե րը զբա ղեց րած նե րից՝ բա-
ցա ռե լով հե ռաց ված նա խա գա հին։ Ե թե ան վս տա հու թյան քվե-
ար կու թյու նը տա պալ վում է, այն չի կա րող կրկն վել մեկ տար վա 
ըն թաց քում։ Նոր նա խա գա հը, ո րը պետք է պաշ տո նա վա րի իր 
նա խոր դի ժամ կե տի ըն թաց քում, նույն պես չպետք է են թա կա լի-
նի ան վս տա հու թյան քվե ար կու թյան ա ռն վազն մեկ տար վա ըն-
թաց քում։ 

Հանձ նա ժո ղո վը հս տա կո րեն խու սա փեց կրկ նա կի գոր ծա-
դի րի ստեղ ծու մից, ի նչն առ կա է կի սա նա խա գա հա կան վար չա-
կար գե րում, որ տեղ նա խա գա հը և՛ պե տու թյան, և՛ կա ռա վա րու-
թյան գլուխն է։ Ա ռա ջարկ ված բա րե փո խում նե րի գործ նա կան 
հե տևան քը, սա կայն, կլի նի կա ռա վար ման հիբ րի դային հա մա-
կար գի ներ մու ծու մը, ո րը կփո փոխ վի՝ կախ ված ը նտ րող նե րի 
մե ծա մաս նու թյա նը տի րա նա լու տվյալ նա խա գա հի թեկ նա ծո-
ւի ու նա կու թյու նից։ Այն դեպ քե րում, ե րբ նա խա գահն ը նտր ված 
է ը նտ րա զանգ վա ծի մե ծա մաս նու թյան կող մից, քա ղա քա կան 
հա մա կարգն ա վե լի շատ կգոր ծի, ի նչ պես դա սա կան նա խա գա-
հա կան վար չա կար գե րում, նույ նիսկ ե թե նա խա գա հը չի հեն-
վում կոնգ րե սա կան մե ծա մաս նու թյան վրա։ Ե րբ նա խա գահ-
ներն ը նտր վում են օ րենս դիր մարմ նի կող մից ե րկ րորդ փու լով, 
քա ղա քա կան հա մա կար գը կգոր ծի ա վե լի շատ որ պես խորհր-
դա րա նա կան կա ռա վա րում, ո րի կա բի նե տի ան դամ ներն ա ռա-
ջարկ վում են կոնգ րե սա կան նե րից, և գլ խա վոր գոր ծա դի րը են-
թա կա է ան վս տա հու թյան քվե ի կա ռու ցո ղա կան քվե ար կու թյան։ 
Եր կու դեպ քե րում էլ սուր ի նս տի տու ցի ո նալ ճգ նա ժա մի փա կու-
ղային վի ճա կը կա րող է հան գու ցա լուծ վել` նոր ը նտ րու թյուն ներ 
նշա նա կե լով։ Վեր ջա պես, հանձ նա ժո ղո վի մի մա սի մեջ հս տակ 
սպա սում կար, որ բո լի վի ա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ա մուր մե-
ծա մաս նու թյուն ներ ստեղ ծե լու ան կա րո ղու թյան պա րա գա յում 
ա մե նից հա վա նա կանն է, որ Բո լի վի ան կկա ռա վար վի ե րկ րորդ 
մո դե լով՝ շեշ տե լով Բո լի վի այի քա ղա քա կա նու թյան « խորհր դա-
րա նա կաց ման» մի տու մը։ 

Բո լի վի այի կոնգ րեսն ըն դու նեց Milenio հանձ նա ժո ղո վի հե-
ռուն գնա ցող բա րե փո խում նե րի ա ռա ջարկ նե րից շա տե րը՝ նե-
րա ռյալ դա տա կան հա մա կար գի բա րե փո խում նե րը, ա պա կենտ-
րո նա ցու մը և Բո լի վի այի բազ մաէթ նիկ հա սա րա կու թյան ճա-
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նաչ ման մի ջոց ներն ու ը նտ րու թյուն նե րին ժո ղովր դի ա վե լի լայն 
մաս նակ ցու թյան խրա խու սու մը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, վե րը նշ ված 
այն փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք կփո խե ին Բո լի վի այի նա խա գա-
հա կան հա մա կար գը, չըն դուն վե ցին՝ պահ պա նե լով այն դրույ թը, 
ո րը պար տադ րում էր օ րենս դիր մարմ նին նա խա գահ ը նտ րել 
եր կու և ոչ թե՝ ե րեք ա ռա ջա տար նե րից, այն դեպ քում, ե րբ ոչ մի 
նա խա գա հի թեկ նա ծու չէր ստա ցել ձայ նե րի բա ցար ձակ մե ծա-
մաս նու թյու նը։ 

Չ նա յած Բո լի վի այի ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման խայ-
տաբ ղետ պատ մու թյա նը՝ 1980-ա կան նե րին զին վո րա կա նու թյան 
հե ռա ցու մը քա ղա քա կա նու թյու նից զար մա նա լի ո րեն բե րեց մի 
ը նտր ված նա խա գա հից մյու սին հան դարտ ան ցման շար քին՝ նե-
րա ռյալ տար բեր կու սակ ցու թյուն նե րի նա խա գահ նե րին։ Բո լոր 
ը նտ րու թյուն նե րում վերջ նա կան ար դյուն քը ո րոշ վում էր օ րենս-
դիր մարմ նում, մինչև որ Է վո Մո րա լե սը (Evo Morales) 2005թ. 
կա րո ղա ցավ ստա նալ ձայ նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու-
նը։ Իս կա պես, մի ան գամ օ րենս դիր մար մի նը ոչ մի այն չընտ րեց 
ա մե նա շատ ձայ ներ ու նե ցո ղին, այլև ը նտ րեց թեկ նա ծո ւի, ով եր-
րորդն էր ը նտ րու թյուն նե րում։ Նա խա գա հի ը նտ րու թյունն օ րենս-
դիր մարմ նում բե րում է բա նակ ցու թյուն նե րի, ին չը խրա խու սում 
է կա ռա վա րող կոա լի ցի ա նե րի կազ մա վո րու մը և հա ջո ղու թյուն է 
ու նե նում շատ հե ռուն տա նող բա րե փո խում նե րի ժա մա նակ։20 

Բո լի վի ա յում փոխ զի ջում նե րի քա ղա քա կա նու թյան հա կա-
ռակ կող մը դրա խիստ հեղ հե ղու կու թյուն է։ Ոչ մի ե րաշ խիք 
չկա, որ կոնգ րե սում նա խա գա հին ը նտ րած կոա լի ցի ան կմ նա 
իշ խա նու թյան, հատ կա պես, ե րբ թույլ ման դատ նե րով պաշ տո-
նը ստանձ նած նա խա գահ նե րը հե տա գա յում կորց նում են հողն 
ի րենց ոտ քե րի տակ՝ ա վե լի դժ վա րա նա լով կա ռա վա րել։ Ա ռանց 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լու ան վս տա հու թյան կա ռու ցո ղա կան 
քվե ար կու թյուն պա հան ջե լու կամ փոր ձե լու փա կու ղուց դուրս 
գալ ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով, նա խա գահ նե րին մնում է գոր-
ծարք նե րի մեջ մտ նել՝ կապ ված պե տա կան պաշ տոն նե րի ու հո-
վա նա վոր չու թյան հետ։ Ժո ղովր դա վա րու թյու նը Բո լի վի ա յում 
գնա լով ա վե լի շատ է ո ւր վագ ծում այն պատ կե րը, ե րբ կա ռա վա-
րու թյու նը պար զա պես վեր նա խա վի մեջ ար տո նու թյուն ներ բաշ-
խե լու մի ջոց է դառ նում։ Կու սակ ցու թյուն ներն այլևս չեն պն դում, 
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որ կա րիք ու նեն ծրագ րային փո փո խու թյուն ներ ա ռա ջար կե լու, 
և շա րու նա կում են վե րա կեն դա նաց նել ի րենց սե փա կան ի նս տի-
տուտ նե րը և ամ րապն դել կու սակ ցու թյան ա ռաջ նային օ ղակ նե-
րի ա ջակ ցու թյու նը։ Որ պես հետ ևանք` նրանք վար կա բե կում են 
ի րենք ի րենց իս կա կան բա րե փո խում նե րի ծա րավ հա սա րա կու-
թյան մար գի նա լաց ված ո լորտ նե րում, մի եր ևույթ, ո րը մեծ դեր 
խա ղաց Է վո Մո րա լե սի և ա պա գա յում ժո ղովր դա վա րա կան ի նս-
տի տուտ ներն ու նոր մերն ի րե նով փո խա րի նող «աշ խար հա ժո ղո-
վային» ամ բո խա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան վե րել քի մեջ։ 

Լա տի նաա մե րի կյան նա խա գա հա կա նու թյան ան հա ջո ղու-
թյուն նե րի պատ մու թյու նը տխուր է և խո րա պես ան հանգս տաց-
նող։ Չա փա զան ցու թյուն չի լի նի ա սել, որ դա է պատ ճառ նե րից 
մե կը, որ ա րևմ տյան կի սագն դի մի մեծ հատ վա ծում ժո ղովր դա-
վա րու թյան ա պա գան թե լից է կախ ված։ Լա վա գույն պահն է, որ 
Լա տի նա կան Ա մե րի կայով մեկ քա ղա քա ցի ներն ի րենց հարց 
տան, թե ա րդյոք ի րենց նա խա գա հա կա նու թյան ա վան դույթ ներն 
այդ քան հա րա զատ են ի րենց սր տին, որ պետք է պահ պան վեն, 
նույ նիսկ՝ ի հա շիվ ժո ղովր դա վա րու թյան կա յաց ման հույ սե րի։ 
Ստեղծ ման ժա մա նա կից ի վեր բո լոր մա քուր նա խա գա հա կան 
վար չա կար գե րի հա մար մո դել հան դի սա ցող Ա ՄՆ սահ մա նա-
դրու թյան հիմ նա դիր հայ րերն այդ ո րո շա կի դեպ քի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի և նույ նիսկ խիստ բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի բա-
ցա ռիկ զգա ցո ղու թյուն ու նե ին, ո րոնց հա մար հրա հանգ ներ է ին 
գրում։ Ի րենց մյուս նե րից տար բե րակ վող պայ ման նե րում եր կու 
դար ան ց գու ցե լա տի նաա մե րի կա ցի ներն ա վե լի լավ կգոր ծեն՝ 
ա վե լի շատ կրկ նօ րի նա կե լով Ա ՄՆ հիմ նա դիր հայ րե րին ո գեշն-
չող ող ջա խո հու թյան ո գին, քան կառ չած մնա լով հիմ նա դիր նե րի 
կող մից ստեղծ ված հա մա կար գի տա ռին։ Ե թե լա տի նաա մե րի-
կա ցի ներն այդ ո ւղ ղու թյամբ գնան, նրանք նաև պետք է հի շեն, 
որ 1787թ. մի ա հե ծան իշ խա նու թյան կարգ ու նե ցող Եվ րո պան այ-
սօր կա րող է հպար տա նալ ժո ղովր դա վա րու թյան և գե րակշ ռող 
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման մո դել նե րով, ո րոնք Ե րկ րորդ 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո ե կած դա րաշր ջա նում 
զգա լի փո փո խու թյուն ներ և նո րա մու ծու թյուն ներ են ապ րել, և 
դա ա ռն վազն մեծ ու շադ րու թյան է ար ժա նի ա ռանց ապ րի ո րի 
մերժ ման և մի այն ա վան դույթ նե րի հի ման վրա։ 
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Լա տի նա կան Ա մե րի կայի ը նդ հատ ված նա խա գա հա կան 
պաշ տո նա վա րում նե րը, 1985-2005թթ.

 Ռաուլ Ալ ֆոն սին (Raúl Alfonsín) (Ար գեն տի նա, 1983-89թթ.)։ 
Պաշ տո նից հե ռա ցավ նո րըն տիր նա խա գահ Կառ լոս Մե նե մին 
(Carlos Menem) իշ խա նու թյան նա խա տես ված փո խան ցու մից 
հինգ ա միս ա ռաջ տն տե սու թյան ա րա գո րեն վե րահս կո ղու թյու-
նից դուրս գա լու, փո ղո ցային ցույ ցե րի և իր հա ջոր դի կող մից 
քն նա դա տու թյան են թարկ ված իր ի սկ հռ չա կած քա ղա քա կա-
նու թյունն ի րա կա նաց նե լու ա նըն դու նա կու թյան պայ ման նե-
րում։ Փոք րա մաս նու թյան նա խա գահ, փոք րա մաս նու թյուն 
կոնգ րե սում։ Զին վո րա կան նե րի դե րի բա ցա կա յու թյուն։ Փո խա-
րին վել է ը նտր ված հա ջոր դով։ 

Ժան-Բերտ րան Ա րիս տիդ (Jean-Bertrand Aristide) [եր կու ան գամ] 
(Հաի թի, 1991թ., 2001-4թթ.)։ Ը նտր վել է 1990թ., 1991թ.՝ գա հըն կեց 
ար վել զին վո րա կան հե ղաշրջ ման հետ ևան քով։ Ը նդ հա րում ներ 
նա խա գա հին սա տա րող նե րի և ը նդ դի մա խոս նե րի միջև։ Մե-
ծա մաս նու թյան նա խա գահ, փոք րա մաս նու թյուն Ա սամբ լե ա-
յում։ Փո խա րին վել է զին վո րա կան խուն տայով։ Նո րից ը նտր վել 
է 2000թ., հե ռա ցել՝ 2004թ. նախ կին զին վո րա կան նե րի խռո վու-
թյան և վար կա բեկ ման պատ ճա ռով։ Կա ռա վար ման մի ա հե ծան 
ոճ, առ ճա կատ ման քա ղա քա կա նու թյուն, կո ռուպ ցի այի մե ղա-
դրանք ներ։ Փո խա րին վել է Գե րա գույն դա տա րա նի գլ խա վոր 
դա տա վո րով՝ որ պես սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տե սած ժա-
մա նա կա վոր նա խա գահ։ 

Խոա կին Բա լա գեր (Joaquín Balaguer) (Դո մի նի կյան Հան րա պե-
տու թյուն, 1994-96թթ.)։ Վե րընտր վել է որ պես նա խա գահ 1994թ. 
կեղ ծիք նե րով լի, խիստ վի ճա հա րույց ը նտ րու թյուն նե րի հե-
տևան քով։ Զանգ վա ծային բո ղո քի ցույ ցե րը կազ մա լու ծել է ին 
եր կի րը։ Հա մա ձայ նել է պաշտ պա նել սահ մա նադ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րը, ո րոնք կր ճա տում է ին նրա պաշ տո նա վար ման 
ժամ կե տը եր կու տա րով։ Մե ծա մաս նու թյան նա խա գահ։ Զին վո-
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րա կան նե րի դե րի բա ցա կա յու թյուն։ Փո խա րին վել է ը նտր ված 
հա ջոր դով։ 

Աբ դա լա Բու քա րամ (Abdalá Bucaram) (Էկ վա դոր, 1996-97թթ.)։ 
Ը նտր վել է 1996թ., հե ռա ցել վեց ա միս ան ց՝ 1997թ.։ Տն տե սա կան 
ճգ նա ժամ, կո ռուպ ցի այի մե ղադ րանք ներ։ Փոք րա մաս նու թյան 
նա խա գահ, փոք րա մաս նու թյուն կոնգ րե սում։ Զին վո րա կան նե-
րը դա դա րեց րին ա ջակ ցու թյունն այն բա նից հե տո, ե րբ կոնգ րե-
սը նրան «մ տա վոր ա ռու մով ան գոր ծու նակ» ճա նա չեց։ Փո խա-
րին վել է կոնգ րե սի կող մից ը նտր վա ծով՝ շր ջան ցե լով փոխ նա-
խա գա հին։ 

Ֆեր նան դո Կո լոր դե Մելյո (Fernando Collor de Mello) (Բ րա զի լի ա, 
1990-92թթ.)։ Ը նտր վել է 1989թ., հե ռա ցել՝ 1992թ.։ Տն տե սա կան 
ճգ նա ժամ, զանգ վա ծային բո ղո քի ցույ ցեր, կո ռուպ ցի այի մե ղա-
դրանք ներ։ Փոք րա մաս նու թյան նա խա գահ, փոք րա մաս նու թյուն 
կոնգ րե սում։ Զին վո րա կան նե րի դե րի բա ցա կա յու թյուն։ Պաշ տո-
նանկ է ար վել, փո խա րին վել փոխ նա խա գա հով։ 

Ռաուլ Կու բաս (Rauúl Cubas) (Պա րագ վայ, 1998-99թթ.)։ Ը նտր-
վել է 1998թ., հե ռա ցել՝ 1999թ.։ Հե ռա ցու մը հրահր վել էր Կու բա-
սի կող մից նախ կին բա նա կի հրա մա նա տա րի ներ մամբ, սուր 
պա ռակ տում ներ իշ խող կու սակ ցու թյան մեջ։ Փոխ նա խա գա հի 
սպա նու թյունն ա րա գաց րեց պաշ տո նանկ ման վտան գը լայ նա-
ծա վալ ցույ ցե րի հետ ևան քով։ Կոնգ րե սը հա ջոր դին նշա նա կեց 
փոխ նա խա գա հի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում։ 

Ալ բեր տո Ֆու խի մո րի (Alberto Fujimori) (Պե րու, 1990-2000թթ.)։ 
Ը նտր վել է 1990թ., զին վո րա կան նե րի ա ջակ ցու թյամբ փա-
կել կոնգ րե սը 1992թ. ի նք նա հե ղաշրջ ման հետ ևան քով։ Սահ-
մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի և Սահ մա նա դիր ժո ղո վի 
ը նտ րու թյուն նե րի կոչ է ա րել։ Վե րընտր վել է 1995թ. և 2000թ., 
հե ռա ցել՝ 2000թ., ե րբ կոնգ րե սում մե ծա մաս նու թյան ա ջակ-
ցու թյու նը դա դա րեց վի ճարկ վող ը նտ րու թյուն նե րից և իր հե-
տա խու զու թյան ղե կա վա րին ներ կա յաց ված լայ նա մասշ տաբ 
կո ռուպ ցի այի մե ղադ րանք ներ ներ կա յաց նե լուց հե տո։ Ա նօ րի-
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նա կան ը նտ րու թյուն նե րի և կո ռուպ ցի այի դեմ պար բե րա կան 
բնույթ ստա ցած ցույ ցեր։ Զին վո րա կան նե րը մեծ դեր խա ղա ցին 
պաշ տո նա թող լի նե լու նա խա գա հի ո րոշ ման մեջ։ Փո խա րին վեց 
կոնգ րե սի նշա նա կա ծով. ա ռա ջին փոխ նա խա գա հը հրա ժա րա-
կան ներ կա յաց րեց, ե րկ րորդ փոխ նա խա գա հը շր ջանց վեց։ 

 Լու սի ո Գու տի եռ ռես (Lucio Gutierrez) (Էկ վա դոր, 2002-05թթ.)։ 
Ը նտր վել է 2002թ., հե ռա ցել` 2005թ.։ Բա նա կի նախ կին սպա 
Գու տի եռ ռե սը մի ա ցավ ցույ ցե րին սա տա րող կրտ սեր սպա նե-
րին, ին չը բե րեց նախ կին նա խա գահ Խա միլ Մա հո ւա դի հրա-
ժա րա կա նին։ 2002թ. ը նտր վեց նա խա գահ՝ ձա խե րի կող մից լայն 
ա ջակ ցու թյամբ։ Գու տի եռ ռե սը շու տով խն դիր ներ ու նե ցավ իր 
ա ջա կից նե րի հետ, ո րոնք կոնգ րե սում մի ա ցան ա ջե րին և փոր-
ձե ցին պաշ տո նանկ ա նել նրան։ Ե րբ Գու տի եռ ռե սը ձգ տեց վե-
րա կազ մա վո րել Գե րա գույն դա տա րա նը՝ փոր ձե լով ու ժե ղաց նել 
իր քա ղա քա կան ա ջակ ցու թյու նը նոր ա լյան սի մի ջո ցով, նրա 
գոր ծո ղու թյուն նե րը խիստ քն նա դատ վե ցին։ Ի նչ պես և իր նա-
խոր դը, նա բախ վեց փո ղո ցային զանգ վա ծային ան կար գու թյուն-
նե րի և ստիպ ված էր հե ռա նալ, ե րբ կոնգ րե սը քվե ար կեց նրան 
պաշ տո նից հե ռաց նե լու օգ տին։

 Խա միլ Մա հո ւադ (Jamil Mahuad) (Էկ վա դոր, 1998-2000թթ.)։ Ը նտր-
վել է 1988թ., հե ռա ցել՝ 2000թ.-ի ն։ Կո ռուպ ցի այի մե ղադ րանք ներ, 
բնիկ նե րի խմ բե րի զանգ վա ծային ցույ ցեր, Ա ՄՀ-ի հետ կապ ված 
տն տե սու թյան զսպ ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու հետ ևան քով զին-
ված ու ժե րի բարձ րաս տի ճան սպա նե րի միջև տա րա ձայ նու-
թյուն ներ։ Փոք րա մաս նու թյան նա խա գահ, փոք րա մաս նու թյուն 
կոնգ րե սում։ Զին վո րա կան ներն ակ տիվ դեր խա ղա ցին իր հրա-
ժա րա կա նի գոր ծում։ Փո խա րին վեց փոխ նա խա գա հով։

 Կառ լոս Ա նդ րես Պե րես (Carlos Andrés Pérez) (Վե նե սո ւե լա, 1989-
93թթ.)։ Ը նտր վել է 1989թ., հե ռա ցել՝ 1993թ.։ Լուրջ տն տե սա կան 
ճգ նա ժամ, եր կու զին վո րա կան հե ղաշրջ ման փորձ, կո ռուպ-
ցիայի մե ղադ րանք ներ։ Մե ծա մաս նու թյան նա խա գահ, հա մա րյա 
մե ծա մաս նու թյուն կոնգ րե սում, ո րը քայ քայ վեց։ Պաշ տո նանկ է 
ար վել։ Փո խա րին վել է կոնգ րե սի կող մից նշա նակ վա ծով։
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 Ֆեր նան դո դե լա Ռո ւա (Fernando de la Rúa) (Ար գեն տի նա, 1999-
2001թթ.)։ Ը նտր վել է 1999թ., հե ռա ցել՝ 2001թ.։ Տն տե սա կան ճգ նա-
ժամ, ցույ ցեր և փո ղո ցային բռ նու թյուն ներ, քա ղա քա ցի ա կան զո-
հեր, կո ռուպ ցի այի մե ղադ րանք ներ։ Փոք րա մաս նու թյան նա խա-
գահ, փոք րա մաս նու թյուն կոնգ րե սում։ Զին վո րա կան նե րը դեր 
չեն խա ղա ցել։ Փոխ նա խա գա հը հրա ժա րա կան է ներ կա յաց րել։ 
Կոնգ րե սը մի շարք փո խա րի նող ներ է նշա նա կել։

 Գոն սա լո Սան չես դե Լո սա դա (Conzalo Sánchez de Lozada) 
(Բո լի վի ա, 2002-03թթ.)։ Ը նտր վել է 2002թ., հե ռա ցել՝ 2003թ-ի ն։ 
Զանգ վա ծային ցույ ցեր և քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց սպա նու-
թյուն ներ։ Փոք րա մաս նու թյան նա խա գահ, մե ծա մաս նա կան 
կոա լի ցի ան ցր վեց։ Զին վո րա կան նե րի բա ցա հայտ դե րի բա ցա-
կա յու թյուն։ Փո խա րին վել է փոխ նա խա գա հով։

 Խոր խե Սեռ ռա նո (Jorge Serrano) (Գ վա տե մա լա, 1991-93թթ.)։ 
Ը նտր վել է 1991թ., հե ռա ցել՝ 1993թ.՝ կոնգ րե սը փա կե լու փոր ձից 
և Գե րա գույն դա տա րա նի ան դամ նե րին ձեր բա կա լե լուց հե տո։ 
Տն տե սա կան ճգ նա ժա մի հետ ևան քով առ ճա կա տում օ րենս դիր 
մարմ նի հետ։ Փոք րա մաս նու թյան նա խա գահ, փոք րա մաս նու-
թյուն կոնգ րե սում։ Հրա ժա րա կա նի գոր ծում զին վո րա կան ներն 
ակ տիվ դեր են ու նե ցել։ Փոխ նա խա գա հը հրա ժա րա կան է ներ-
կա յաց րել, փո խա րին վել է կոնգ րե սի նշա նա կա ծով։ 

Էռ նան Սի լես Սո ւա սո (Hernán Siles Suazo) (Բո լի վի ա, 1982-
85թթ.)։ Ը նտր վել է 1982թ., հա մա ձայն ել հե ռա նալ մեկ տա րի 
շուտ՝ 1985թ.՝ ը ստ ե կե ղե ցու միջ նոր դու թյամբ կա յա ցած հա մա-
ձայ նու թյան։ Գերս ղաճ, տա պալ ված տն տե սա կան քա ղա քա կա-
նու թյուն, զո հեր քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց շր ջա նում, կո ռուպ-
ցի այի մե ղադ րանք ներ։ Փոք րա մաս նու թյան նա խա գահ, փոք-
րա մաս նու թյուն կոնգ րե սում։ Զին վո րա կան ներն ակ տիվ դեր 
են ու նե ցել հրա ժա րա կա նի գոր ծում։ Փո խա րին վել է ը նտր ված 
նա խա գա հով։





Գ  ԼՈՒԽ  ՎԵ  ՑԵ  ՐՈՐԴ

Կի սա նա խա գա հա կա նու թյան 
դժ վա րու թյուն նե րը

ԹԻ ՄՈ ԹԻ Ջ. ՔՈԼ ԹՈՆ ԵՎ ՍԻՆ ԴԻ ՍՔԵՉ

 Բեռ լի նի պա տի ան կու մից հե տո « կի սա նա խա գա հա կա նու թյուն» 
ան վա նու մով հայտ նի, մինչ այդ հազ վա դեպ հան դի պող սահ մա-
նադ րա կան տե սա կը հետ կո մու նիս տա կան աշ խար հի սահ մա-
նադ րու թյուն նե րի հա մար դար ձավ օ րի նակ։ Ժո ղովր դի կող մից 
ը նտր ված պե տու թյան գլ խին և օ րենս դիր մարմ նին հաշ վե տու 
վար չա պե տին մեկ տե ղող մո դե լը շա տե րին թվում էր բո լոր սահ-
մա նադ րու թյուն նե րից ա մե նա խոս տում նա լի ցը։ Այն են թադ րում 
էր մի ա ժա մա նակ Ա ՄՆ-ի տի պի նա խա գա հա կա նու թյան ու ժեղ 
ղե կա վա րու մը և եվ րո պա կան տե սա կի խորհր դա րա նա կան հա-
մա կար գի ճկու նու թյու նը։ Շատ գիտ նա կան ներ և պրակ տիկ աշ-
խա տող ներ մի ա ձայն այդ հա մադ րու մը հա մա րում է ին կա տար-
յալ և նույ նիսկ՝ ան հրա ժեշտ տար բե րակ վտանգ ված ժո ղովր դա-
վա րու թյուն նե րի ու ժո ղովր դա վա րու թյանն ան ցման շր ջա նում 
գտն վող ե րկր նե րի հա մար։1 

Եվ սա կայն բազ մա թիվ ե րկր ներ, ո րոնք 1990-ա կան նե րի 
սկզբ նե րին՝ որ պես ժո ղովր դա վա րու թյանն ան ցման մաս, ը նտ-
րե ցին կի սա նա խա գա հա կան սահ մա նադ րու թյուն նե րը, տար բեր 
փոր ձա ռու թյուն ներ ու նե ցան՝ կապ ված սահ մա նադ րա կան կար-
գի ձևա վոր ման, ի նչ պես նաև՝ ժո ղովր դա վա րու թյան հետ։ Այդ 
ե րկր նե րից շա տե րում կի սա նա խա գա հա կա նու թյան խոս տում-
ներն ա րա գո րեն ձևա փոխ վե ցին կի սա նա խա գա հա կա նու թյան 
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դժ վա րու թյուն նե րի, քա նի որ այս սահ մա նադ րա կան մո դե լը 
սկ սեց ձևա վոր ման լուրջ եր կընտ րանք ներ ա ռաջ բե րել և ա վե լի 
շատ ա րա գաց րեց ժո ղովր դա վա րու թյան հե տըն թա ցը, քան ժո-
ղովր դա վա րու թյան ամ րապն դու մը։ Ռու սաս տանն այդ մի տու մի 
վառ օ րի նակ է։ 

Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան ձևա փոխ ման եր կա րատև շր-
ջապ տույտն իր հեր թին զար մանք, հույս և հի աս թա փու թյուն 
ա ռա ջաց րեց։ Մի խայիլ Գոր բա չո վի ղե կա վա րու թյամբ մի ա կու-
սակ ցա կան բռ նա տի րու թյան ա ռաջ նային ճեղ քու մը ապ շեց րեց 
ԽՍՀՄ-ին (նե րա ռյալ նրա կո րի զը կազ մող Ռու սաս տա նին) և 
աշ խար հին։ Բո րիս Ել ցի նի նա խա գա հու թյան սկզբ նա կան փու լը 
ոգ ևո րու թյան ա լիք ա ռա ջաց րեց` հույս ներշն չե լով, որ ան կախ 
և կո մու նիզ մը թո թա փած ռու սա կան պե տու թյու նը կա րող է սկ-
սել կա ռու ցել ար դյու նա վետ ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր։ Ա վե լի 
ո ւշ Ել ցի նը վերջ դրեց այդ հույ սե րի մեծ մա սին, բայց ոչ՝ բո լո րին։ 
Կար ծես կորց նե լով ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի նկատ մամբ 
իր սե րը՝ նա ի րար հետ ևից մի քա նի կա մա կոր քայ լեր կա տա րեց։ 
1993թ. ո ւժ կի րա ռեց ը նտր ված խորհր դա րա նը ցրե լու հա մար, 
նույն տար վա վեր ջում չհա վա սա րակշռ ված սահ մա նադ րու թյուն 
մտց րեց և դա ժան պա տե րազմ սկ սեց Չեչ նի այի ան ջա տո ղա կան-
նե րի դեմ։ Իր իշ խա նու թյան ներ քո ան ցում կա տար վեց դե պի 
ի րա կա նու թյու նից կտր ված և ան կան խա տե սե լի կա ռա վա րում, 
ո րը տե ղա ցի ո րոշ դի տորդ նե րի կող մից բնու թագր վեց որ պես 
«ընտր ված մի ա պե տու թյուն»։2 1994թ. Ել ցինն ին քը Ռո սաս տանն 
ան վա նեց «օ րի նա կա նաց ված ա նար խի ա»։3

Ել ցի նի կող մից ը նտր ված հա ջոր դը` Վլա դի միր Պու տի նը, 
2000թ. իշ խա նու թյան գա լուց հե տո ա վե լի հե ռուն գնաց նույն 
ճա նա պար հով։ Նա ան վտան գու թյան հա զա րա վոր սպա նե րի 
նշա նա կեց բարձր պաշ տոն նե րի, վե րահս կեց Չեչ նի այի դա ժան 
վե րագ րա վումն ու հնա զան դե ցու մը, սահ մա նա փա կեց լրատ վա-
մի ջոց նե րի ա զա տու թյու նը, վերս տին կենտ րո նաց րեց դաշ նու-
թյու նը և պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռեց խոս տում նա լից գոր ծա րար 
ը նտ րա նու ան դամ նե րի հան դեպ։ Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան 
հա մա կարգն այ սօր լա վա գույն դեպ քում կա րող է բնու թագր-
վել որ պես ավ տո րի տար իշ խա նու թյան և 1980-ա կան նե րի և 
1990-ա կան նե րի ա զա տա կան տար րե րի հիբ րիդ։ Ո րոշ վեր լու-
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ծա բան ներ գե րա դա սում են այն ո րա կել որ պես կա տա րյալ ավ-
տո րի տար։4

Այս ոչ ժո ղովր դա վա րա կան ար դյունքն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ-
ված էր ի հայտ ե կող հետ կո մու նիս տա կան վար չա կար գի ձևա-
վոր ման փու լի սահ մա նադ րա կան դի նա մի կայի հետ։ Սահ մա-
նադ րա կան զար գա ցում նե րը, հնա րա վոր է, որ ա մե նա վի ճար կե-
լին է ին Ռու սաս տա նում, քան հետ խորհր դային հար ևա ննե րից 
որ ևէ մեկ ու րի շի մոտ։ Ռու սաս տա նը բե րե լով որ պես օ րի նակ՝ 
մենք կքն նենք պարզ նա խա գա հա կա նու թյան և խորհր դա րա նա-
կա նու թյան գնա լով ա վե լի տա րած ված դար ձող այ լընտ րանք նե-
րի շա րու նակ վող և ծա գող խն դիր նե րը։ Ա րդյո՞ք Ռու սաս տա նի և 
այլ հետ կո մու նիս տա կան պե տու թյուն նե րի փոր ձը ցույց է տա-
լիս, որ կի սա նա խա գա հա կան սահ մա նադ րա կան մո դե լը սրում 
է ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման խն դիր ներն ու մար տա-
հրա վեր նե րը։ 
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Ռու սաս տանն սկ սեց քն նար կել խոր սահ մա նադ րա կան փո փո-
խու թյուն ներն ան մի ջա պես 1990թ. Ժո ղովր դա կան պատ գա մա-
վոր նե րի հա մա գու մա րի կի սամր ցակ ցային ը նտ րու թյուն նե րից 
հե տո, ե րբ այն դեռ ԽՍՀՄ ան բա ժա նե լի մասն է ր։ Գե րա գույն 
խորհր դի ա ռա ջին նա խա գահ Ել ցի նը մի ա ժա մա նակ նա խա գա-
հում էր Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, ո րը նպա տակ ու-
ներ գտ նե լու խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նի հիմ նա կան օ րեն-
քի փո խա րի նո ղին։ Սահ մա նադ րու թյան ստեղ ծու մը գրա վիչ էր 
հա մա րյա բո լոր քա ղա քա կան խա ղա ցող նե րի հա մար մի քա նի 
պատ ճա ռով. Խորհր դային Դաշ նու թյու նը քայ քայ վում էր, Ռու-
սաս տանն ին քը տա րած քային և էթ նիկ ո ւղ ղու թյուն նե րով ներ քին 
ճա քեր տա լու վտան գի տակ էր գտն վում, և քա ղա քա կան լե գի տի-
մու թյան նոր հիմ քե րի կա րիք կար։ 1978թ. ըն դուն ված Ռու սաս-
տա նի «բ րեժն ևյան» սահ մա նադ րու թյու նը (1977թ. խորհր դային 
սահ մա նադ րու թյան հի ման վրա) հա րյուր ան գամ փո փոխ վել էր 
և ա ղոտ ու հա կա սա կան հոդ ված նե րի սար դոս տայն էր դար ձել։ 
Մի ա կար ծու թյուն կար այն հար ցում, որ կա ռա վար ման մե խա-
նիզ մը նո րոգ ման կա րիք է զգում, որ պես զի ա պա հով վեն խոս-
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տաց ված տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան բա րե փո խում նե րը հատ-
կա պես, ե րբ նրանք բախ վում է ին խորհր դային պաշ տո նյա նե րի 
դի մադ րու թյա նը։

Սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 1990-ի վեր ջում ներ կա-
յաց րեց իր նա խա գի ծը, սա կայն հե տա գա ա ռա ջըն թա ցը գնա լով 
ա վե լի հա կա սա կան քա ղա քա կա նու թյան պատ ճա ռով դան դա-
ղեց։ Ել ցինն ա վե լի ե ռան դուն կեր պով կենտ րո նա ցել էր ի րեն 
դուր ե կած փո փո խու թյուն նե րից մե կի վրա, ո րը լա վա գույնս գոր-
ծեց հօ գուտ իր այդ ժա մա նակ ու նե ցած չա փա զանց մեծ ժո ղովր-
դա կա նու թյան. նա ներ մու ծեց նա խա գա հի պաշ տո նը։ Հա կա ռակ 
1990թ. մար տին ներ մուծ ված թույլ խորհր դային նա խա գա հա կա-
նու թյան, ո րը Գոր բա չո վին տր վեց խորհր դային խորհր դա րա նի 
քվե ար կու թյամբ, Ռու սաս տա նի նա խա գա հը պետք է ը նտր վեր 
ժո ղովր դի կող մից։ Հան րաք վեն հաս տա տեց նո րա մու ծու թյու նը 
1991թ. մար տին։ Ել ցի նը 1991թ. հու նի սին հաղ թեց ամ բողջ ե րկ-
րում այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ տն տե սա կան ճգ նա ժա մը 
Ռու սաս տա նում սուր է ր։ 1991թ. բյու ջե ի դե ֆի ցի տը կազ մում էր 
ՀՆԱ-ի 26 տո կո սը` հա կա ռակ 1990թ-ի 8.5 տո կո սի։5 Ել ցի նի ճոխ 
և ա ռանձ նա հա տուկ ե րդմ նա կա լու թյու նը տե ղի ու նե ցավ հու լի-
սին։ Օ գոս տո սին հա կա բա րե փո խա կան « պուտ չի» տա պա լու մից 
և դեկ տեմ բե րին Խորհր դային Մի ու թյան փլու զու մից հե տո նա 
հան կար ծա կի հայտն վեց ան կախ պե տու թյան ղե կին։

Այդ ի րա վի ճա կը, սա կայն, բար դաց ված էր մաս նատ ված 
սահ մա նադ րու թյամբ, ո րը շու տով դար ձավ նոր «կար կատ ման» 
են թա կա և գնա լով ա վե լի էր հե ռա նում ի րա կա նու թյու նից։ Ե րբ 
1992թ. սկզբ նե րին Ել ցինն սկ սեց իր ցն ցու մային թե րա պի ան, նա 
հիմ նա կա նում դուրս ե կավ սահ մա նադ րա կան քն նար կում նե-
րից՝ սահ մա նադ րա կան կո մի տե ի աշ խա տանք նե րի ա մե նօ րյա 
ղե կա վա րու մը թող նե լով իր քար տու ղա րին` ե րի տա սարդ մոս-
կո վյան պատ գա մա վոր Օ լեգ Ռու մյանց ևին։ 1991թ. նոյեմ բե րին 
Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի հա մա գու մա րը Ել ցի նին 
մեկ տա րի ժա մա նակ տվեց բա րե փո խում ներն ա ռաջ մղե լու հա-
մար։ Դրանք ի րա գոր ծե լու նպա տա կով նրան տր ված ի րա վա սու-
թյուն նե րը նե րա ռում է ին հա տուկ տն տե սա կան բա րե փո խում-
ներ ի րա կա նաց նե լը հրա մա նագ րե րով, դաշ նու թյան նախ կին 
օ րենսդ րու թյան «վ րայով ան ցնե լը», գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բո-
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լոր մար մին նե րը ստեղ ծե լը կամ փա կե լը և կա սեց նե լը այն ցան-
կա ցած օ րենսդ րա կան ակ տե րը, ո րոնք հա կա ռակ է ին տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն նե րին, սահ մա նադ րու թյա նը, Ռու սաս տա նի ան-
կա խու թյա նը կամ եր կու սին է լ։6 Գե րա գույն խոր հուր դը կա րող 
էր ար գե լա փա կել նա խա գա հի հրա մա նագ րե րը, բայց դա պետք է 
ա ներ դրանց հրա պա րա կու մից հե տո` յոթ օր վա ըն թաց քում։ 

Երբ 1992թ. վեր ջին այդ ժամ կետն ա վարտ վեց, հա մա գու մա-
րը պն դեց, որ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ ա վե լի մեծ 
դեր ու նե նա և պա հան ջեց սահ մա նադ րա կան լու ծում ներ, ո րոնք 
ա վե լի կու ժե ղաց նե ին ի րենց կար գա վի ճա կը։ Ել ցի նը մե ծա պես 
հա կադր վեց դրան, և հա կա մար տու թյու նը շու տով բե րեց ճգ նա-
ժա մի։ 1993թ. ապ րի լին խորհր դատ վա կան հան րաք վե ի ժա մա-
նակ նրա դիր քո րո շու մը հիմ նա կա նում պաշտ պա նու թյան ար-
ժա նա ցավ, ինչին հետ ևեց կրեմ լա մետ  Սահ մա նա դիր ժո ղո վի 
ստեղ ծու մը, և մի քա նի ա մս վա տա տա նում նե րից հե տո Ել ցի նը 
սեպ տեմ բե րի վեր ջին հրա մա յա կան տո նով խորհր դա րա նը փակ-
ված հայ տա րա րեց և դեկ տեմ բե րի 12-ին նոր օ րենս դիր մարմ նի 
ը նտ րու թյուն ներ նշա նա կեց։ Ե րբ պատ գա մա վոր նե րի ռազ մա-
կա նաց ված խում բը դի մադ րեց, մար տեր սկս վե ցին Մոսկ վայի 
կենտ րո նում, և Ել ցի նը զոր քե րին հրա մայեց շր ջա պա տել և գրո-
հել խորհր դա րա նի շեն քը։ Հա րյու րա վոր զո հեր ե ղան, և հա վա-
քույթ նե րի ու խոս քի ա զա տու թյուն նե րը ժա մա նա կա վո րա պես 
կա սեց վե ցին։ Մի քա նի շա բաթ ան ց Ել ցի նը կոչ ա րեց դեկ տեմ-
բե րի 12-ի ը նտ րու թյուն նե րին զու գա հեռ ան ցկաց նել սահ մա նա-
դրա կան աշ խար հա ժո ղով։ Չնա յած որ ը նտ րող նե րը ձևա վո րե-
ցին թույլ կազ մա կերպ ված և Ել ցի նին ու նրա ծրագ րին մե ծա պես 
հա կադր ված կու սակ ցու թյուն նե րից կազմ ված խորհր դա րան, 
նրանք բա վա րար չա փով պաշտ պա նե ցին նրա ա ռա ջար կած 
սահ մա նադ րու թյու նը։ Կա նոն նե րը ձևա փոխ վել է ին այն պես, որ 
ա ռա վե լա գույ նի հասց վեն այն (սահ մա նադ րու թյունն) ան ցկաց-
նե լու շան սե րը, և ո րոշ դի տորդ ներ նույ նիսկ կաս կա ծի տակ է ին 
առ նում, թե ի րա կա նում բա վա րար վե՞լ է 50 տո կո սի պա հան ջը։7 
Մեկ ու կես տաս նա մյակ պետք է ան ցներ, մինչև Ել ցի նյան սահ-
մա նադ րու թյան մեջ ստո րա կետ փոխ վեր` չնա յած այդ ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ե ղած բո լոր ձևա կան ու ոչ ձևա կան քա ղա քա-
կան ու ի նս տի տու ցի ո նալ փո փո խու թյուն նե րին։
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Կի սա նա խա գա հա կան սահ մա նադ րա կան կար գի պա րա գա յում, 
ո րը հայտ նի է նաև որ պես «երկ գոր ծա դի րի հա մա կարգ», ժո ղովր-
դի կող մից ը նտր ված պե տու թյան գլու խը հա մա գո յակ ցում է և 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը կի սում վար չա պե տի (Նա խա րար նե-
րի խորհր դի նա խա գա հի) հետ, ո ւմ ա ռա ջադ րում է նա խա գա հը, 
բայց ո րը հաս տատ վում է օ րենս դիր մարմ նի կող մից և հաշ վե-
տու է նրան։ Եր կու գոր ծա դիր նե րի մի ա ժա մա նա կյա գո յու թյու նը 
կի սա նա խա գա հա կա նու թյան ա ռանձ նա հա տուկ և ան կրկ նե լի 
յու րա հատ կու թյունն է։ Ի րա վա սու թյուն նե րի նման կի սումն ը ստ 
սահ ման ման բա ցա ռում է իշ խա նու թյան հս տակ բա ժա նու մը և 
տա նում սահ մա նադ րա կան եր կի մաս տու թյան։ 

ԱՂՅՈՒ ՍԱԿ 6.1 

Իշ խա նու թյուն նե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը կի սա նա խա գա հա կան 

հա մա կար գե րում

Կա յու ն 
մե  ծա մաս նու  թյու ն

Բա ժան ված 
մե  ծա մաս նու  թյու ն 

Բա ժան ված 
փոք րա մաս նու  թյու ն

Նա խա գահն ու  վար-
չա պե տը ու  նեն նու յն 
մե  ծա մաս նու  թյու նն 
օ րենս դիր մարմն  ու մ

Վար չա պետն ու  նի 
մե  ծա մաս նու  թյու ն, 
նա խա գա հը` ոչ

Ո՛չ նա խա գա հը, ո ՛չ 
վար չապե տը չու  նեն 
մե  ծա մաս նու  թյու ն

Նա խա գա հա կան 
հե գե մո նի ա

Հա մա գո յակ ցու մ Իշ խա նու  թյան 
վա կու  ու մ

Այս եր կու գոր ծա դիր նե րի լե գի տի մու թյու նը, հաշ վե տու լի-
նե լը և պա տաս խա նատ վու թյու նը հիմ նա վոր կեր պով տար բեր-
վում են. վար չա պե տը նշա նակ վում է օ րենս դի րի կող մից և նրան 
էլ հաշ վե տու է, մինչ դեռ նա խա գահն ա վե լի մեծ ան կա խու թյուն 
ու նի օ րենս դի րից և կա րող է գոր ծել ա ռանց նրա հա վա նու թյան։ 
Օ րենս դիր մարմ նից այդ ան կա խու թյու նը թույլ է տա լիս նա խա-
գա հին ա ռաջ տա նել իր օ րա կար գը, նույ նիսկ ե թե ներ խու ժում է 
վար չա պե տի տա րած քը։ Նա խա գա հի, վար չա պե տի և օ րենս դիր 
մարմ նի միջև լար վա ծու թյուն ներն ան բա ժա նե լի հետ ևանք են 
կի սա նա խա գա հա կա նու թյան կա ռուց ված քի և այդ պատ ճա ռով 
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շա րու նա կա կան ե ն։ Սա կայն օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյան առ-
կա յու թյու նը և այդ մե ծա մաս նու թյան ու եր կու գոր ծա դիր նե րի 
միջև փո խա դար ձա բար սա տա րող հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող 
են նվա զա գույ նի հասց նել այն բա նի հա վա նա կա նու թյու նը, որ 
այդ լար վա ծու թյուն նե րը կբե րեն լուրջ ի նս տի տու ցի ո նալ հա կա-
մար տու թյան։ 

Ինս տի տու ցի ո նալ շր ջա նակ նե րում իշ խա նու թյան և ի րա վա-
սու թյուն նե րի հա վա սա րակշ ռու թյան տե սա կե տից մենք ե րեք 
տար բեր հնա րա վո րու թյուն ներ ե նք ա ռանձ նաց նում, ո րոն ցից 
յու րա քան չյու րի ար մատ ներն ըն կած են ը նտ րա կան կա նոն նե-
րի և ի րա կա նու թյան մեջ (տես` Ա ղյու սակ 6.1)։8 Ա ռա ջի նում և 
ա մե նա քիչ բա խում նային հնա րա վո րու թյուն ներ պա րու նա կող 
տար բե րա կում ժո ղովր դի կող մից ը նտր ված նա խա գա հը կու-
սակ ցու թյան ան դամ է. և՛ նա, և՛ վար չա պե տը պաշտ պան վում են 
նույն օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյան կող մից։ Սա ծնում է այն, ին-
չը կա րե լի է ան վա նել կա յուն մե ծա մաս նու թյան կա ռա վա րում։ 
Ե րկ րորդ և ա վե լի խնդ րա հա րույց տար բե րա կում նա խա գա հը 
չու նի օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյուն, սա կայն վար չա պետն ու նի։ 
Սա բա ժան ված մե ծա մաս նու թյան կա ռա վա րումն է, կամ ին չը 
սո վո րա բար հա մար վում է հա մա գո յակ ցու թյուն։ Եր րոր դում և 
կի սա նա խա գա հա կա նու թյու նից ա մե նից շատ բա խում ներ ա ռա-
ջաց նող տար բե րա կում ո ՛չ նա խա գա հը, և ո ՛չ էլ վար չա պետն 
օ րենս դիր մարմ նում մե ծա մաս նու թյուն չու նեն։ Դա բա ժան ված 
փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րումն է։ 

Գործ նա կա նում բա ժան ված փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա-
րու մը մեկ տե ղում է նա խա գա հա կան կա ռա վար ման (բա ժան-
ված կա ռա վա րում) ա ռա վել խնդ րա հա րույց տե սա կը խորհր դա-
րա նա կան կա ռա վար ման (փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րում) 
ա ռա վել խնդ րա հա րույց տե սա կի հետ։ Նա խա գահն ան ջատ ված 
է օ րենս դիր մարմ նից, և միև նույն ժա մա նակ օ րենս դիրն ի նքն է 
մաս նատ ված։ Գույ նե րը խտաց նե լով՝ կա րե լի է ա սել, որ նա խա-
գա հը սո վո րա բար բա ժան ված է վար չա պե տից։ Դա կի սա նա խա-
գա հա կա նու թյան մո դե լի ա մե նա բարդ են թա տե սակն է, ո րի մեջ 
Ռու սաս տա նը գտն վում էր իր հետ կո մու նիս տա կան ժա մա նա-
կաշր ջա նի մեծ մա սում։

 Բա ժան ված փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու մը հատ կա պես 
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հղի է ժո ղովր դա վա րու թյան տա պալ մամբ։ Որ ևէ հս տակ մե ծա-
մաս նու թյան բա ցա կա յու թյու նը բե րում է ան կա յու նու թյան սցե-
նա րի, ո րը բնու թագր վում է մի կող մից` օ րենս դիր կոա լի ցի ա նե-
րի տե ղա շար ժե րով ու կա ռա վա րու թյուն նե րի վե րա կազմ մամբ, 
մյուս կող մից` նա խա գա հի շա րու նա կա կան մի ջամ տու թյուն նե-
րով ու ի րեն վե րա պահ ված ի րա վա սու թյուն նե րի կի րառ մամբ։ 
Որ քան ա վե լի մեծ է օ րենս դի րի կող մից քա ղա քա կան փո փո-
խու թյուն նե րին ցույց տր վող դի մադ րու թյու նը, կա ռա վա րա կան 
ան կա յու նու թյունն ու կա բի նե տի վե րա դա սա վո րում նե րը, ո րոնք 
ձա խող ված մե ծա մաս նու թյուն նե րի հետ ևանք են, այն քան քա-
ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում նա խա գահ ներն ա վե լի շատ ի նս-
տի տու ցի ո նալ խթան ներ պետք է օգ տա գոր ծեն և կա ռա վա րեն 
հրա մա նագ րե րով։ 

Ա մե նա վատ խն դիր նե րը ծա ռա նում են այս տեղ, քա նի որ 
բա ժան ված փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու մը կա րող է գլոր-
վել դե պի բռ նա տի րու թյուն։ Նա խա գա հը, ո րը մե ծա պես հույ սը 
դնում է հրա մա նագ րե րի վրա և ան տե սում ժո ղովր դա վա րա կան 
ճա նա պար հով ը նտր ված օ րենս դիր մար մի նը, կա րող է եր կի րը 
տա նել դե պի սահ մա նադ րա կան բռ նա տի րու թյուն՝ նե ղաց նե լով 
ո րո շում ըն դու նող նե րի շր ջա նա կը մինչև մի քա նի ձեռ նա սուն 
ոչ կու սակ ցա կան տեխ նոկ րատ նե րի։9 Կա բի նե տի նման տեխ նո-
կրա տա ցու մը խո չըն դո տում է ներգ րավ վա ծու թյան և մր ցակ ցու-
թյան ժո ղովր դա վա րա կան սկզ բունք նե րին, կա ռա վա րու թյանն 
ա վե լի է հե ռաց նում օ րենս դիր մարմ նից և ար գե լա կում խորհր-
դա րա նա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը։ Ա վե լի հա վա նա կան է, 
որ փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու մը ծա գում է նոր զար գա ցող 
և տա րա բա ժան ված կու սակ ցա կան հա մա կար գի հա մա տեքս-
տում, ե րբ չկան կու սակ ցա կան կոա լի ցի ա ներ, և նա խա գահն 
ի րեն քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րից « վեր» է հա մա րում։

 Մարդ կան ցից շա տե րը կի սա նա խա գա հա կան սահ մա նա-
դրու թյու նը կա պում են Ֆրան սի ա կան հին գե րորդ հան րա պե-
տու թյան հետ (1958թ.)։ Սա կայն Ֆրան սի ան կի սա նա խա գա հա-
կա նու թյան ոչ տի պա կան և բա վա կա նին բախ տա վոր փորձ ու նի։ 
1965թ. ա ռա ջին ո ւղ ղա կի նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րից 
հե տո եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում նա վայե լել է կա յուն 
նա խա գա հա կան և օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյուն նե րի առ կա յու-
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թյունն Ազ գային ժո ղո վում և այդ պի սով խու սա փել այդ մո դե լի 
ա մե նա բա խում նա ծին են թա տար բե րակ նե րից։ Նույ նիսկ բա ժան-
ված փոք րա մաս նու թյան կա ռա վար ման 1988թ-ից 1993թ. ըն կած 
կարճ ժա մա նա կաշր ջա նը չվ տան գեց ֆրան սի ա կան ժո ղովր դա-
վա րու թյու նը, քա նի որ այդ ժա մա նակ ե րկ րի կու սակ ցա կան հա-
մա կար գը լավ կազ մա վոր ված էր, և նա խա գահ Ֆրան սո ւա Մի-
տե րանն (François Mitterrand) այդ հա մա կար գի մեջ լավ ին տեգր-
ված կու սակ ցու թյան ան դամ է ր։ Հետ ևան քում նույ նիսկ փոք րա-
մաս նու թյան իշ խա նու թյան հազ վա գյուտ տա րի նե րի ըն թաց քում 
Ֆրան սի ան կա րո ղա ցավ հե ռու մնալ սահ մա նադ րա կան բռ նա-
տի րու թյա նը տա նող սայ թա քուն ճա նա պար հից։

 ՌՈՒ ՍԱՍ  ՏԱ ՆԻ ԱՆ ՀԱ ՋՈՂ  ՍԿԻԶ ԲԸ

 Ռու սաս տա նի պա րա գան բո լո րո վին այլ է։ Ռու սա կան կի սա նա-
խա գա հա կա նու թյունն իր ներ մուծ ման պա հից ա մե նա բա խում-
նա ծին են թա տի պին էր պատ կա նում (բա ժան ված փոք րա մաս-
նու թյան կա ռա վա րում) և այդ պի սին մնաց ե րկ րի հետ կո մու նիս-
տա կան ամ բողջ տաս նա մյա կի ըն թաց քում։ Կար ևոր է նշել, որ ի 
տար բե րու թյուն իր փա րի զյան գոր ծըն կե րոջ՝ նա խա գահ Ել ցի նը 
եր բեք կա յուն նա խա գա հա կան ու օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյուն 
չի ու նե ցել։ Ե րբ 1998-1999թթ. ձախ թե քում ու նե ցող վար չա պետ 
Եվ գե նի Պրի մա կո վը մոտ էր Դու մա յում գոր ծուն մե ծա մաս նու-
թյան ստեղծ մա նը, Ել ցի նը՝ որ պես ե րկ գոր ծա դի րի մյուս կողմ, 
վա ղօ րոք հե ռաց րեց Պրի մա կո վին։ Այդ՝ սահ մա նադ րու թյամբ 
նա խա տես ված նա խա գա հա-վար չա պե տա կան դի նա մի կան 
գոր ծեց ժո ղովր դա վա րու թյան դեմ՝ ու ղերձ հղե լով նրանց, ով քեր 
ցան կա նում է ին և կա րող է ին կա յուն կու սակ ցա կան մե ծա մաս-
նու թյուն ձևա վո րել։

 Ռու սաս տա նի սահ մա նադ րա կան խառ նաշ փո թի խոր ար-
մատ ներն ըն կած են խորհր դային վեր ջին շր ջա նի և հետ խորհր-
դային վաղ շր ջա նի քա ղա քա կա նու թյան մեջ։ Հա սուն խորհր-
դային հա մա կար գում սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րը թույլ 
շղարշ է ին Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան վե րահս կո ղու թյան 
հա մար։ ԽՍՀՄ «հ պարտ» սահ մա նադ րու թյու նը (փաս տաթղ թի 
ձևա կան կող մի վե րա բե րյալ Ո ւոլ տեր Բեյգ հո թի (Walter Bagehot) 
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տեր մի նը) սահ մա նում էր ե րկ պա լատ խորհր դա րան (Գե րա գույն 
խոր հուրդ), նրան պա տաս խա նա տու վար չա պետ ու կա ռա վա-
րու թյուն և դրա գոր ծա դիր ան կյու նա քար հան դի սա ցող Գե րա-
գույն խորհր դի կո լեկ տիվ նա խա գա հու թյուն, ո րը 1970-ա կան նե-
րի վեր ջե րից ղե կա վա րում էր Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան 
գլ խա վոր քար տու ղա րը։10 Բո լո րը գի տե ին, որ հա մա ձայն ե րկ րի 
«ար դյու նա վետ» սահ մա նադ րու թյան (Բեյգ հո թի տեր մինն այն 
մա սին է, թե ի նչ պես են գոր ծերն ի րա կա նում ար վում)՝ կու սակ-
ցու թյան ա ռաջ նորդն ու Քաղ բյու րոն են հրա ման ներ ար ձա կում։ 

Ի րա վի ճակն ան կա յուն դար ձավ 1980-ա կան նե րի վեր ջի քա-
ղա քա կան ա զա տա կա նաց ման սկզ բում։ Ել ցի նը դար ձավ Ռու-
սաս տա նի օ րենս դիր ճյու ղի նա խա գահ և հե տո հույս ու ներ 
զբա ղեց նե լու Ռու սաս տա նի նա խա գա հի նո րաս տեղծ պաշ տո-
նը՝ ի նչ-որ տեղ կրկ նօ րի նա կե լով 1990թ-ի Գոր բա չո վի թռիչ քը 
Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան քար տու ղա րից մինչև ԽՍՀՄ 
նա խա գահ՝ մի տար բե րու թյամբ, որ Ել ցինն ո ւղ ղա կի ո րեն ը նտր-
ված էր ժո ղովր դի կող մից։ Ել ցի նի նոր պաշ տո նի ստեղ ծու մը 
Ռու սաս տա նին ա պա հո վեց կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար-
գի է ա կան տար րե րով։ Պաշ տո նին նշա նակ վե լով ազ գի կող մից` 
նա խա գա հը բարձ րա գույն խորհր դան շա կան դիրք ու ներ, սա-
կայն Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի հա մա գու մարն ու Գե-
րա գույն խոր հուր դը մնա ցին ան փո փոխ։ Նմա նա պես ան փո փոխ 
մնա ցին կա ռա վա րա կան կա բի նետն ու վար չա պե տը, ո րոնք 
ա ռա ջադր վում է ին նա խա գա հի կող մից, բայց հաս տատ վում Գե-
րա գույն խորհր դի կող մից, ի նչ պես որ դա ար վում էր ար խաիկ 
Նա խա գա հու թյան կող մից։ 

Մինչև 1993թ. Ռու սաս տա նի նա խա գա հի հե ղի նա կու թյան 
հա մար ա մե նա մեծ վտան գը, սա կայն, ներ կա յաց նում էր ոչ թե 
վար չա պե տը, այլ բզկտ ված խորհր դա րա նի նա խա գա հը։ Այդ 
պաշ տո նում 1990թ. կարճ ժա մա նակ լի նե լուց հե տո Ել ցի նը 
բա վա կան մեծ իշ խա նու թյուն էր կենտ րո նաց րել իր ձեռ քում՝ 
օ րենսդ րա կան օ րա կար գի վե րահս կո ղու թյուն, նա խա րա րա-
կան և այլ պաշ տոն նե րի հա մար ա ռա ջարկ ված թեկ նա ծու նե րի 
զտում, կի րարկ ման հա մար պար տա դիր հրա մա նագ րե րի ար-
ձա կում նա խա գա հու թյան մի ջո ցով և դաշ նու թյան վի ճա կի, ար-
տա քին և ներ քին գոր ծե րի ու ազ գային ան վտան գու թյան մա սին 
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հա մա գու մա րին հա ղոր դում նե րի ներ կա յա ցում։ Խորհր դա րա նի 
նա խա գա հի պաշ տո նում նրա հա ջոր դը՝ իր եր բեմ նի նվի րյալ 
Ռուս լան Խաս բու լա տո վը, ժա ռան գեց այս ի րա վա սու թյուն նե րի 
մեծ մա սը և ա մեն ի նչ ա րեց դրանք ա վե լաց նե լու հա մար։ Այդ պի-
սով, չնա յած նա խա գահն ու ներ իր ա ռանձ նաշ նորհ նե րի շար քը, 
նրա ի րա վա սու թյուն նե րից շա տե րը հա մընկ նում է ին Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա հի ի րա վա սու թյուն նե րին։

 Ծայ րաս տի ճան հեղ հե ղուկ, թույլ ի նս տի տու ցի ո նա լաց ված 
կու սակ ցա կան հա մա կար գի պայ ման նե րում ոչ մի գոր ծա դիր չէր 
կա րող հույս դնել օ րենս դիր մարմ նում ա մուր կու սակ ցա կան մե-
ծա մաս նու թյան վրա։ Հետ ևան քում Ռու սաս տա նը հենց սկզ բից 
հայտն վեց բա ժան ված փոք րա մաս նու թյան կա ռա վար ման պայ-
ման նե րում։ Դա վե րին աս տի ճա նի ան կա յուն կա ռուց վածք էր, 
քա նի որ գոր ծա դիր նե րից ոչ մե կը չու ներ օ րենսդ րա կան մե ծա-
մաս նու թյուն, բայց եր կուսն էլ, շր ջան ցե լով իշ խա նու թյան ճյու-
ղե րը, հնա րա վո րու թյուն ու նե ին կա ռա վա րել հրա մա նագ րե րով։ 
Կարճ ա սած` բա խում նե րի թա տե րա բե մը պատ րաստ է ր։11

 Բա խու մը եր կար սպա սեց նել չտ վեց՝ խթան վե լով կի սա նա-
խա գա հա կա նու թյան մո դե լի ի նս տի տու ցի ո նալ եր կա կի ու թյամբ։ 
Ե ՛վ նա խա գա հը, և՛ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հը պե տա-
կան ա պա րա տին վե րա բեր վում է ին որ պես ի րենց պար տա կան 
մի կա ռույ ցի՝ ո ւղ ղա կի հրա ման ներ տա լով բո լոր մա կար դա կի 
պաշ տո նյա նե րին և ծա ռա յու թյուն նե րին։ Եր կուսն էլ ի րա վունք 
ու նե ին հան դես գա լու օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րով։ 
Նա խա գա հը սահ մա նա փակ վե տոյի ի րա վունք ու ներ խորհր դա-
րա նի ըն դու նած օ րենք նե րի վրա, բայց ի րա վունք չու ներ ցրե լու 
խորհր դա րա նը և նոր ը նտ րու թյուն ներ նշա նա կե լու։ Այդ ի րա-
վուն քից նրան զր կե լով և մի ա ժա մա նակ ար տա կարգ ի րա վի ճակ 
հայ տա րա րե լու ի րա վա սու թյուն տա լով ու նշա նա կե լով զին ված 
ու ժե րի և Ա նվ տան գու թյան խորհր դի ղե կա վար՝ նրան զր կե ցին 
բա խում նային ի րա վի ճակ նե րից բնա կա նոն ժո ղովր դա վա րա-
կան ե լք գտ նե լու ռե սուր սից՝ միև նույն ժա մա նակ հնա րա վո րու-
թյուն տա լով նրան ի րա կա նաց նե լու սե փա կան ո րո շում նե րը։ 

Հա մա գու մա րը և Գե րա գույն խոր հուրդն ի րենց հեր թին կա-
րող է ին կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նին հաս նել ան վս տա-
հու թյան քվե ար կու թյան կամ նա խա գա հի նա խա ձեռ նու թյուն նե-
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րին խո չըն դո տե լու մի ջո ցով, ի նչ պես դա ե ղավ 1992թ. դեկ տեմ-
բե րին Ե գոր Գայ դա րի ղե կա վա րած «ե րի տա սարդ բա րե փո խիչ-
նե րի կա ռա վա րու թյան» հետ, ո րը փո խա րին վեց խորհր դային 
ար դյու նա բե րա կան բյու րոկ րա տի այի վե տե րան Վիկ տոր Չեռ-
նո միր դի նով։ Վար չա կար գի հա սու նա ցող ճգ նա ժա մի կանխ-
ման ել քեր գտ նե լու փաս տա ցի հնա րա վո րու թյուն նե րը սկզ բուն-
քո րեն տր ված է ին ոչ թե նա խա գա հին, այլ օ րենս դիր մարմ նին։ 
Հետ ևա բար, նա խա գահն ա վե լի մեծ գայ թակ ղու թյուն ու ներ այլ 
պե տա կան ի նս տի տուտ նե րի նկատ մամբ հա կա մար տու թյու նը 
հասց նե լու հս կա յա կան չա փե րի՝ դրա նով ի սկ օ գուտ քա ղե լով իր 
բա ցա ռիկ ռե սուրս նե րից։ Ներ մուծ ված և ար մա տա ցած էր մի թե-
րի սահ մա նադ րա կան բա նաձև, ո րն ի սկզ բա նե կախ վա ծու թյան 
մեջ էր գտն վում ը նտր ված ու ղուց, ո րից դժ վար էր խու սա փել։12

 Մենք չենք ցան կա նում ա սել, որ սահ մա նադ րա կան բա խում-
նե րը մի ակ խն դիրն է ին, քավ լի ցի՝ ո չ։13 Հա կա մար տու թյուն նե-
րը փո թորկ վում է ին բազ մա թիվ այլ հար ցե րի շուրջ, հատ կա պես 
նրանց, ո րոնք վե րա բե րում է ին շու կա յա կան բա րե փո խում նե րին 
և սե փա կա նու թյան վե րա բաշխ մա նը։ Շատ հար ցե րում խորհր-
դա րա նը մի տում ու ներ ա վե լի պահ պա նո ղա կան դիրք ըն դու-
նե լու, մինչ դեռ Ել ցի նի գոր ծա դիր թիմն ա վե լի ար մա տա կան 
բա րե փո խա կան դիր քո րո շում ու ներ։ Սահ մա նադ րա կան այս 
հար ցե րը, այլ հա կա մար տու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը չստ վե-
րե լով, այ նո ւա մե նայ նիվ, վեր ջին նե րիս հետ ռե զո նան սի մեջ է ին 
գտն վում և ան հա մե մատ ա վե լի դժ վա րաց նում դրանց լու ծու մը։ 
Կարճ ա սած՝ կի սա նա խա գա հա կան սահ մա նադ րու թյունն ա վե լի 
շատ բևե ռաց րեց քա ղա քա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դաշ տը, քան 
դյու րին դարձ րեց ան հա մա ձայ նու թյուն նե րի հան գու ցա լու ծու մը։ 
Խաս բու լա տո վի և Ռու մյանց ևի պես օ րենս դիր նե րը տն տե սա կան 
և սո ցի ա լա կան հար ցե րում չա փա վո րից ան ցան կա տա ղի հա կա-
նա խա գա հա կան դիր քի, մաս նա վո րա պես, որ պես զի ա ջակ ցու-
թյուն ստա նան այն մարդ կան ցից, ով քեր կողմ նա կից է ին ա վե լի 
հա վա սա րակշռ ված սահ մա նադ րու թյան։ Նա խա գա հա կան ճամ-
բա րը գնա լով ա վե լի շատ էր խու սա փում օ րենս դիր նե րի հետ բա-
նակ ցե լուց՝ կենտ րո նա նա լով նրան ցից ա ռա վել ա զա տա կան նե-
րին հո վա նա վո րե լու վրա՝ մնա ցա ծին ան վա նե լով «ան հույս հե-
տա դի մա կան ներ» և «իշ խա նու թյան ծա րավ մար դիկ»։
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Ո րոշ քա ղա քա կան խն դիր ներ, ո րոն ցից Ռու սաս տա նը տա ռա-
պում էր 1990թ-ից սկ սած, փչաց րին 1993թ. դեկ տեմ բե րին Ել ցի նի 
թե լադ րած սահ մա նադ րա կան կար գա վո րու մը։ Ել ցի նյան սահ-
մա նադ րու թյու նը, չնա յած տեխ նի կա պես կի սա նա խա գա հա կան 
էր, նա խա գա հին ու ժեղ և հա ճախ մի ա կող մա նի տխ րահռ չակ իշ-
խա նու թյուն էր տա լիս։ Օ րի նակ, 90-րդ հոդ վա ծը պա հան ջում է, 
որ « Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան նա խա գա հը հրա մա նագ րեր և 
հրա հանգ ներ է ար ձա կում», ո րի մի ակ սահ մա նա փա կումն այն 
է, որ դրանք չեն կա րող հա կա սել գո յու թյուն ու նե ցող օ րենք նե-
րին։ Ե թե մենք հա մե մա տենք Ռու սաս տա նի, Ֆրան սի այի հին գե-
րորդ հան րա պե տու թյան և Վեյ մա րյան Գեր մա նի այի նա խա գահ-
նե րի դե-յու րե իշ խա նու թյուն նե րը, ա պա Ռու սաս տա նի նա խա-
գա հը սահ մա նադ րու թյամբ հա մա րյա եր կու ան գամ ա վե լի հզոր 
է, քան Հին գե րորդ հան րա պե տու թյան նա խա գա հը և ա ռն վազն 
մեկ եր րոր դով ա վե լի հզոր, քան Վեյ մա րյան հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հը։14 

Մինչև 2000թ. Վլա դի միր Պու տի նի նա խա գահ դառ նա լը և 
հատ կա պես դրա նից հե տո քն նա դատ նե րը Ռու սաս տա նում և 
այլ տե ղե րում հա ճախ ռու սա կան հա մա կար գը ո րա կում է ին 
որ պես « գեր նա խա գա հա կան», և դա ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ-
ղա կի ո րեն կապ ված էր ե րկ րի հա կա ժո ղովր դա վա րա կան մի-
տում նե րի հետ։15 Ել ցի նի պաշ տո նա վար ման ժա մա նակ կշեռ քի 
նժա րը դե պի նա խա գա հը թե քե լը բա վա րար չէր ա րագ գե րակշ-
ռու թյուն ստա նա լու հա մար, և նա ա մեն դեպ քում ցան կա նում 
էր հա մա գոր ծակ ցու թյուն հաս տա տել օ րենս դի րի հետ և ոչ թե 
շարժ վել այն բա ցար ձակ վե րահս կո ղու թյան տակ պա հե լու ճա-
նա պար հով։ 1993թ. սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մից հե տո նա-
խա գահն ու խորհր դա րա նը շա րու նա կում է ին ը նտ րու թյուն նե րի 
տար բեր տե սակ նե րից տար բեր լե գի տի մու թյուն ստա նալ, տար-
բեր ա ռանձ նաշ նորհ նե րի է ին ձգ տում և մի ջոց ներ չէ ին խնա յում 
վայր կե նա կան օ գուտ ներ քա ղե լու հա մար։ 1995թ. խորհր դա րա-
նա կան ը նտ րու թյուն ներն ա վե լի պա ռակտ ված և նա խա գա հին 
ա վե լի հա կակ րող պատ գա մա վո րա կան կոր պուս ստեղ ծե ցին, 
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քան դա կար 1993թ. խորհր դա րա նում, ի սկ Ել ցի նի վե րընտ րու-
թյու նը 1996թ. հե տա գա յում թշ նա ման քի նոր շր ջա փուլ բա ցեց։

 Քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րի հան դեպ օ րենս դի րի դի-
մադ րու թյու նը և կա ռա վա րա կան ան կա յու նու թյու նը Ել ցի նին մեծ 
հնա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռե ցին գոր ծե լու ի նք նա կամ և կա ռա-
վա րե լու գոր ծա դիր հրա մա նագ րե րով։ Չնա յած նա 1990-ա կան-
նե րի վեր ջե րին ա վե լի մեծ օ րենսդ րա կան ռե սուր սի էր տի րա-
պե տում, այ նո ւա մե նայ նիվ, օ րենսդ րա կան մե ծա մաս նու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը լայն նա խա գա հա կան իշ խա նու թյան հետ 
մեկ տեղ նրան ստի պե ցին վտան գի պա հե րին դի մել մի ա կող մա-
նի հրա հանգ նե րի։ Խորհր դա րա նը, պա տաս խան տա լով վի րա-
վո րանք նե րին, 1998թ-ի օ գոս տո սյան ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մից 
հե տո նա խա գա հին են թար կեց պաշ տո նան կու թյան գոր ծըն թա-
ցի։ Ներ կա յաց ված մե ղադ րան քը մեկ տե ղել էր ան ցած տաս նամ-
յա կի բո լոր բաց թո ղում նե րը և քիչ էր մնա ցել, որ 1999թ. մայի սին 
այն հա ջո ղեր։

1993թ-ից սկ սած՝ Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու մը շա րու նա կա-
բար տա ռա պում էր թու լու թյու նից, ին չը նրան հե տապն դում էր 
բա ցա հայտ ձա խո ղում նե րի ժա մա նակ։ Ժո ղովր դա վա րու թյան 
հա մար ա վե լի քայ քայիչ էր այն, որ 1990-93թթ. հա նուն քա ղա-
քա կան կա յու նաց ման և սո ցի ա լա կան ա ռա ջըն թա ցի ի նս տի տու-
ցի ո նալ ան հա մա ձայ նու թյուն ներն օգ տա գործ վում է ին ավ տո-
րի տար մի տում ներն ար դա րաց նե լու հա մար։ Դա, հա մա ձայն 
1993թ. սահ մա նադ րու թյան, Ել ցի նին թույլ տվեց ձեր բա զատ վել 
օ րենս դիր մարմ նի նա խա գա հու թյու նից և ու ժեղ խորհր դա րա-
նա կան նա խա գա հից՝ այդ պի սով յու րաց նե լով շատ ի րա վա սու-
թյուն ներ, ո րոն ցից նա զուրկ էր նախ կի նում. Ստո րին պա լա տը 
(Պե տա կան դու մա) ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ցրե լու ի րա-
վուն քը, վար չա պե տից բա ցի բո լոր նա խա րար նե րի նշա նակ ման 
մե նաշ նոր հը, հրա մա նագ րեր ար ձա կե լու հա մա րյա ան սահ մա-
նա փակ ի րա վուն քը և նա խա գա հա կան իշ խող վեր նա խա վի և 
բյու րոկ րա տի այի պաշտ պան վա ծու թյունն օ րենսդ րա կան վե-
րահս կո ղու թյու նից։ 

Ո րո շա կի նա խա գա հա կան ի րա վա սու թյուն ներ կա րող է ին 
վե րահսկ վել մի այն Դաշ նային խորհր դի և ոչ թե՝ Պե տա կան 
դու մայի կող մից։16 Նո րից այդ ա մե նը Ել ցի նի նա խընտ րանքն 
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է ր։ Գի տակ ցե լով մե ծա մաս նու թյան ա ջակ ցու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյունն ու տես նե լով նման ա ջակ ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը 
Պե տա կան դու մա յում՝ Ել ցինն այն պես ա րեց, որ այդ ա ռանձ նա-
շնոր հը տր վեց Դաշ նային խորհր դին։ Այդ ժա մա նակ քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյուն նե րի և շար ժում նե րի շատ քիչ ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ է ին նս տած խորհր դում. հա կա ռա կը, այն գեր բեռն ված էր 
ան կու սակ ցա կան տա րած քային վեր նա խա վով, ո րի ան դամ ներն 
ը նդ հա նուր առ մամբ հա վա նու թյան է ին ար ժա նաց նում Ել ցի նի 
քա ղա քա կա նու թյու նը, քա նի որ ա ռա ջադր վում է ին նրա կող մից, 
ի սկ ը նտր վե լու դեպ քում նրա ա ջակ ցու թյունն ու հո վա նա վո րու-
թյունն է ին վայե լում։ 17

Ան շուշտ, Ել ցի նը զերծ մնաց այդ հս կա իշ խա նու թյունն ը նդ-
դի մու թյան ո չն չաց ման նպա տա կով օգ տա գոր ծե լուց, ա զատ խոս-
քը ճն շե լուց կամ մր ցակ ցային ը նտ րու թյուն նե րը վե րաց նե լուց։ 
Ի րա կա նում նա կան խամ տած ված կեր պով հրա ժար վեց զանգ-
վա ծային քա ղա քա կա նու թյան մեջ մտ նե լուց, բա ցա ռու թյամբ նա-
խա գա հա կան ը նտ րար շա վի. նա նաև մեր ժեց նա խա գա հա մետ և 
բա րե փո խու մա մետ կու սակ ցու թյուն ստեղ ծե լու ա ռա ջարկ նե րը։ 
Որ պես կողմ նա կի ար դյունք` նրա կու սակ ցա կան բա զա չու նե-
նա լը թերևս ի րեն խո ցե լի դարձ րեց օ լի գարխ նե րի և ա մեն տե-
սակի խար դախ նե րի ազ դե ցու թյան նկատ մամբ։

 Պու տի նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ան վե րահս կե լի կի րառ-
ման դեմ Ել ցի նի ար գե լակ նե րից քչե րը վերց րեց։ Նա խրա խու սեց 
« Մի աս նա կան Ռու սաս տան» կրեմ լա մետ կու սակ ցու թյան ստեղ-
ծու մը, ո րը 2003թ. դեկ տեմ բե րին կոա լի ցի ոն գոր ծըն կեր նե րի հետ 
մի ա սին վերց րեց Պե տա կան դու մայի 450 տե ղե րի եր կու եր րոր դը։ 
Նա օգ տա գոր ծեց « վար չա կան լծակ նե րը» և խորհր դա րա նա կան 
ու հա սա րա կա կան հս կո ղու թյու նից նա խա գա հի ա զատ լի նե լը 
Ել ցի նի և այդ հար ցում նաև Գոր բա չո վի ժա մա նակ հիմ նադր ված 
ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան նո րա մու ծու թյուն նե րը հետ 
շր ջե լու հա մար։ Նույ նիսկ Ել ցի նից ա ռա վել նա կա ռա վա րու թյա-
նը մո տե ցավ և մո տե նում է որ պես փակ պահ պան վող տա րած քի, 
ո րը պետք է ղե կա վա րեն կու սակ ցա կան և զանգ վա ծային քա ղա-
քա կա նու թյան ի րո ղու թյուն նե րի հետ կապ չու նե ցող ոչ կու սակ-
ցա կան տեխ նոկ րատ նե րը, բյու րոկ րատ ներն ու յու րային նե րը։ 
Կա բի նետ նե րի և խորհր դա րա նի կող մից ձևա վոր վող պե տա կան 
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քա ղա քա կա նու թյան այս պի սի տա րա բա ժա նու մը խո չըն դո տում 
է ներգ րավ վա ծու թյան և մր ցակ ցու թյան ժո ղովր դա վա րա կան 
սկզ բունք նե րը և սար սա փե լի կեր պով ի չիք դարձ նում խորհր-
դա րա նա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը։ 

Մի բան էր, ե րբ Ել ցի նը կա տա րե լա գոր ծում էր կրեմ լա կենտ-
րոն կա ռա վա րու թյու նը` որ պես ծայ րա հեղ քա ղա քա կան մաս-
նատ ման դեմ հա կա թույն և որ պես պարս պա կոր ծան գոր ծիք` 
եր կա րաձգ վող ար դի ա կա նաց նող բա րե փո խում ներն ա ռաջ մղե-
լու հա մար։ Մի այլ բան էր, ե րբ Պու տի նը, իր ա վե լի քիչ մի ա հե-
ծան նա խոր դի թո ղած ի նս տի տու ցի ո նալ ժա ռան գու թյու նը յու-
րաց նե լով և ըն դար ձա կե լով, մե ծաց նում էր գոր ծա դիր գե րակշ-
ռու թյունն ա նո րոշ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կի րառ վող 
«ու ժեղ պե տու թյուն» բա նաձ ևի շր ջա նակ նե րում։ Իր ան ձնա կան 
ժո ղովր դա կա նու թյան մե ծաց ման, նրա քմա հա ճույք նե րին ծա-
ռայող կա ռա վա րու թյան նա խա րար նե րի, կար գա պահ խորհր-
դա րա նի, սահ մա նա փակ ված ի նք նա վա րու թյամբ տա րած քային 
կա ռա վա րիչ նե րի, ի րենց մի շարք գոր ծըն կեր նե րի ձեր բա կա լու-
թյուն նե րից վա խե ցած խո շոր գոր ծա րար նե րի, ստր կա հաճ ազ-
գային հե ռուս տա տե սու թյան և հա մա րյա ամ բող ջո վին փակ ված 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի պա րա գա յում Պու տի նը կա ռա վա-
րում էր ըն դա մե նը մի քա նի ար դյու նա վետ զս պիչ նե րի և հա կակ-
շիռ նե րի հա մա կար գի օգ նու թյամբ։ Պա տա հա կան չէր, որ 2005թ. 
«Ֆ րի դըմ հաու սը» (Freedom House) ա ռա ջին ան գամ խորհր դային 
ժա մա նակ նե րից ի վեր Ռու սաս տա նը ո րա կեց որ պես «ոչ ա զատ» 
քա ղա քա կան հա մա կարգ՝ նրան դա սե լով Թուրք մենս տա նի, Ո ւզ-
բեկս տա նի և Բե լա ռու սի նման ե րկր նե րի շար քին։ Ը նդ հա նուր 
առ մամբ Ել ցի նի ա զատ շու կա յա կան բա րե փո խում նե րը մնա ցին 
ու ժի մեջ և շա րու նա կում են օգ նել Ռու սաս տա նի տն տե սու թյա-
նը ծա վալ վել, չնա յած նույ նիսկ այս տեղ է ա վե լա ցել պե տու թյան 
ներ կա յաց վա ծու թյու նը ար տա հան մանն ո ւղղ ված ար դյու նա բե-
րու թյան մեջ, ի սկ հա կա կո ռուպ ցի ոն օ րենք ներն ը նտ րո ղա բար 
են օգ տա գործ վում քա ղա քա կան թշ նա մի նե րի դեմ, ի նչ պես դա 
ե ղավ նավ թային մագ նատ Մի խայիլ Խո դոր կովս կու վրա գոր ծած 
հար ձակ ման պա րա գա յում։ Քա ղա քա կան ո լոր տում, սա կայն, 
հիմ նա կա նում առ կա է հե տըն թաց շար ժու մը։
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 Կա րո՞ղ էր ա րդյոք հետ խորհր դային Ռու սաս տա նը զար գա նալ 
այլ ու ղիով։ Պատ մա կան «ե թե»-նե րի խա ղը գայ թակ ղիչ, բայց 
սայ թա քուն ին տե լեկ տո ւալ խաղ է։ Եվ, սա կայն, ա մեն բան հաս-
տատ կա րող էր այլ ու ղեծ րով ըն թա նալ, ե թե հիմ նա կան խա ղա-
ցող նե րը սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռու թյա նը հաս նե լը և 
քա ղա քա կա նու թյան բաց լի նե լը դնե ին ի րենց օ րա կար գի ա ռա-
ջին տե ղե րում։ Խորհր դային իշ խա նու թյան և վաղ հետ խորհր-
դային փո փո խու թյուն նե րի ան սո վոր ժա ռան գու թյու նը հեշտ չի 
լի նի հաղ թա հա րել, սա կայն չկա որ ևէ բա ցա ռող հան գա մանք, որ 
դա ան հնար լի նի ա նել։

Ռու սաս տա նում իշ խա նու թյան ան ձնա վո րումն այն պի-
սի ծայ րա հեղ չա փե րի էր հա սել, որ մենք պետք է գի տակ ցենք, 
որ ի տար բե րու թյուն 1990թ-ի և 1993թ-ի, ո րոշ հիմ նա կան հետ-
ևանք ներ խիստ կախ ված են մեկ մար դու նա խա սի րու թյուն նե-
րից։ Ե թե Պու տի նը ցան կա նար, ի նչ պես Ֆրան սի այի հին գե րորդ 
հան րա պե տու թյու նում Շառլ դը Գո լը, նա ան կաս կած կկա րո ղա-
նար Ռու սաս տա նում ա վե լի բազ մա կենտ րոն ի նս տի տու ցի ո նալ 
կարգ հաս տա տել։ Ի հար կե, ճիշտ է, որ դը Գո լը Պու տի նից ա վե լի 
կա ռուց ված քայ նաց ված կու սակ ցա կան հա մա կարգ ու ներ աշ-
խա տե լու հա մար, սա կայն Գոր բա չո վի ու Ել ցի նի օ րի նակ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ փակ հա մա կար գե րում ևս ա ռաջ նորդ նե րը 
կա րող են սո վո րել ի րենց փոր ձից և փո խել ի րենց կար ծի քը, նույ-
նիսկ ե թե կու սակ ցա կան հա մա տեքստն ա ռանձ նա պես հակ ված 
չէ փո փո խու թյուն նե րի։ Այդ պի սին է նո րա րա րա կան և ա ռաջ 
նայող քա ղա քա կան ղե կա վար ման ար ժե քը։ Ոչ մի բան Պու տի-
նի ան ցյա լից, սա կայն, ցույց չի տա լիս, որ նա ե րբ ևէ ցան կա ցել է 
Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կարգ ներ մու ծել ա վե լի շատ 
ներգ րավ վա ծու թյուն և մր ցակ ցու թյուն, ո րոնք ժո ղովր դա վա րու-
թյան բախ տո րոշ չա փո րո շիչ ներն ե ն։18

Պու տի նը` որ պես նա խա գահ, շա րու նա կա բար ա սել է, որ ին-
քը սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի կողմ նա կից չէ՝ կար-
ծես դրան նայե լով որ պես մի Պան դո րայի ա րկ ղի, ո րն ա վե լի լավ 
է փակ պա հել։ Դի մադ րու թյու նը կոտր վեց, և մի շարք այլ քա-
ղա քա կան փո փո խա կան ներ փոխ վե ցին, ե րբ 2008թ. ա վարտ վեց 
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նրա նա խա գա հու թյան ե րկ րորդ ժամ կե տը։ Պու տի նը չփոր ձեց 
փո փո խու թյուն ներ մտց նել սահ մա նադ րու թյան մեջ, ի նչն ի րեն 
թույլ կտար նա խա գահ մնալ նա խա տես ված եր կու ա նընդ մեջ 
ժամ կե տից ա վե լի։ Նա` որ պես իր հա մար նա խընտ րե լի նա խա-
գա հի թեկ նա ծո ւի ա ռաջ մղեց իր հո վա նա վո րյալ Դմիտ րի Մեդ-
վեդ ևին (Dmitrii Medvedev), ո րը 2008թ. մար տին հեշ տու թյամբ 
հաղ թեց ը նտ րու թյուն նե րում։ Մայի սին Մեդ վեդ ևը ստանձ նեց 
պաշ տո նը, և Պու տի նը հե ռա ցավ, բայց ոչ թե գնաց թո շա կի, այլ 
տե ղա փոխ վեց Ռու սաս տա նի ե րկ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մյուս 
կող մը. դար ձավ վար չա պետ։ Այդ դիր քում նա շատ ա վե լի ը նդ-
րգկ ված է բարձ րա գույն ո րո շում ներ ըն դու նե լու մեջ, քան իր և 
Ել ցի նի որ ևէ վար չա պետ, և Մեդ վեդ ևը մինչև հի մա բարձ րա գույն 
գոր ծա դի րի կամ պար զա պես ձևա կան ֆի գու րի տպա վո րու թյուն 
է թող նում։ 2008թ. նոյեմ բե րին Մեդ վեդ ևը հայ տա րա րեց, որ կա-
ռա վա րու թյու նը հե տա մուտ է լի նե լու սահ մա նադ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րի, որ ա պա գա յում նա խա գա հի պաշ տո նա վար ման 
ժամ կե տը չոր սից դառ նա վեց տա րի։ Ո րոշ ժա մա նա կով դուրս 
գա լով նա խա գա հի պաշ տո նից՝ Պու տի նը բո լոր հնա րա վո րու-
թյուն ներն ու նի վե րա դառ նա լու այդ պաշ տո նին, ե թե այդ պես 
ցան կա նա, և եր կու ան գամ պաշ տո նա վա րե լու վե ցա կան տա-
րով։ Կախ ված նրա նից, թե այդ փո փո խու թյուն նե րը ե րբ կլի նեն, 
նա կա րող է ա նա ռար կե լի ո րեն կա ռա վա րել մինչև իր յո թա նա-
սու նա մյա կը կամ նույ նիսկ ա վե լի եր կար։19 

Ի տար բե րու թյուն Ել ցի նի, ե րբ խոս քը խորհր դա րա նի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին է, Պու տի նը դար ձավ « մե ծա մաս-
նու թյան մարդ»։ 2004թ. նա ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան մեջ փո-
փո խու թյուն ա ռա ջար կեց, ը ստ ո րի՝ պա հանջ վում է, որ Դու մայի 
բո լոր պատ գա մա վոր ներն ը նտր վեն՝ հա մա ձայն կու սակ ցա կան 
ցու ցակ նե րի` են թա կա լի նե լով 7-տո կո սա նոց ը նտ րա կան շե-
մին։ 2005թ. ըն դուն ված փո փո խու թյունն ու ժի մեջ մտավ 2007թ. 
խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ, ե րբ « Մի աս-
նա կան Ռու սաս տա նը» զբա ղեց րեց Դու մայի 450 տե ղե րից 315-
ը։ Դեռևս նա խա գահ լի նե լով՝ Պու տի նը 2007թ. դեկ տեմ բե րին 
գլ խա վո րեց « Մի աս նա կան Ռու սաս տա նի» թեկ նա ծու նե րի ցու-
ցա կը. 2008թ. ապ րի լին՝ վար չա պետ դառ նա լուց մի փոքր ա ռաջ, 
նա դար ձավ « Մի աս նա կան Ռու սաս տա նի» ա ռաջ նորդ։ Ա մեն ի նչ 
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հու շում է, որ նա կա րող է օգ տա գոր ծել այդ դիրքն ավ տո րի տար 
ո ւղ ղու թյամբ ա ռաջ շարժ վե լու և «մր ցակ ցու թյան դաշ տե րը» 
սահ մա նա փա կե լու ո ւղ ղու թյամբ, ո րոնք ա ռողջ ժո ղովր դա վա-
րու թյուն նե րում բնա կա նոն կեր պով բաց են և՛ կա ռա վա րու թյան, 
և՛ ը նդ դի մու թյան հա մար։ 

ԴԺ ՎԱ  ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ

Ռու սաս տա նը ցա վա լի, բայց հս տակ օ րի նակ է տա լիս, որ ե թե 
ժո ղովր դա վա րա ցող եր կիրն ի զո րու չի լի նում ի րա կան օ րենս-
դիր մե ծա մաս նու թյուն ստեղ ծել և ա պա հո վել, որ նա խա գա հը 
ներգ րավ ված լի նի ի նս տի տու ցի ո նա լաց ված կու սակ ցա կան հա-
մա կար գի մեջ, այն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կղե կա վար վի 
կի սա նա խա գա հա կան այն պի սի ձևով, ո րը մենք ան վա նել է ինք 
« պա ռակտ ված փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րում»։ 1993թ. պա-
ռակտ ված փոք րա մաս նու թյան կա ռա վար ման սուր ճգ նա ժա-
մային փուլ էր, ե րբ Ել ցի նը Ռու սաս տա նը հիմ նա կա նում դուրս 
հա նեց ժո ղովր դա վա րա կան մի ջա վայ րից և ա ռաջ մղեց այն պի սի 
սահ մա նադ րու թյուն, ո րը մե ծաց րեց նա խա գա հի իշ խա նու թյու նը։

Ռու սաս տա նի նման նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի մեծ մա-
սը թույլ ի նս տի տու ցի ո նա լաց ված կու սակ ցա կան հա մա կար գեր 
ու նի, և նա խա գահ նե րը, ով քեր ներ կա յաց նում են ի րենք ի րենց, 
ա ռն վազն սկզբ նա կան փու լում լի նում են քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րից « վեր» կանգ նած։ Կի սա նա խա գա հա կա նու թյու նը 
մի տում ու նի փակ վե լու գոր ծա դիր-օ րենս դիր հա րա բե րու թյուն-
նե րի բա խում նա ծին շր ջա նակ նե րի մեջ։ Այս պես օ րի նակ. հա-
մա րյա բո լոր նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը, 
բա ցա ռու թյամբ ե րեք բալ թյան ե րկր նե րի, ան կա խու թյուն ձեռք 
բե րե լիս նա խընտ րե ցին կի սա նա խա գա հա կա նու թյու նը, և ի րա-
կա նում նրանք բո լորն էլ եր կու գոր ծա դիր նե րին ը նդ գր կած ճգ-
նա ժա մեր ապ րե ցին։ Նրանց մի մա սը հե ռա ցավ այդ մո դե լից մի-
այն հետ գնա լու հա մար։ Ո ւկ րաի նա յում, օ րի նակ, նա խա գա հի 
ի րա վա սու թյուն նե րը կր ճա տած և խորհր դա րանն ու ժե ղաց րած 
սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն ներն ու ղեկ ցե ցին 2004թ. վեր-
ջի « Նարն ջա գույն հե ղա փո խու թյա նը»։ Սա կայն 2006թ. նոր նա-
խա գահ Վիկ տոր Յուշ չեն կոն հա կա ռակ ո ւղ ղու թյան փո փո խու-
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թյուն ներ ա ռա ջար կեց, ո րոնք պետք է վա վե րաց վե ին սահ մա-
նադ րա կան հան րաք վե ի մի ջո ցով։ Այս զար գա ցում նե րը խիստ 
հա կա դիր է ին Եվ րո պայի այլ կի սա նա խա գա հա կան ե րկր նե րին, 
ի նչ պես Լե հաս տանն ու Պոր տու գա լի ան, որ տեղ բարձ րա գույն 
գոր ծա դիր ան ձինք գե րա դա սե ցին ի րենց սահ մա նադ րու թյուն նե-
րը տա նել դե պի ա վե լի խորհր դա րա նա կան մո դե լը՝ նվա զեց նե-
լով նա խա գա հի իշ խա նու թյու նը և ու ժե ղաց նե լով այն պի սի ի նս-
տի տուտ ներ, ի նչ պի սիք են սահ մա նադ րա կան դա տա րան նե րը։ 

Այս պի սով, հետ կո մու նիս տա կան փորձն ի ՞նչ է պատ մում մեզ 
կի սա նա խա գա հա կա նու թյան ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծու նե ու-
թյան մա սին։ 2004թ. Ար ևե լյան և Կենտ րո նա կան Եվ րո պայի ո ւթ 
հետ կո մու նիս տա կան ե րկր ներ մտան Եվ րո պա կան Մի ու թյան 
մեջ։ Նրանց ան դա մակ ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր 1995թ. 
Կո պեն հա գե նում Եվ րա մի ու թյան վե հա ժո ղո վի ժա մա նակ ըն-
դուն ված քա ղա քա կան չա փա նիշ նե րը բա վա րա րե լով։20 Այդ ո ւթ 
ե րկր նե րից հին գը խորհր դա րա նա կան է ին (Հուն գա րի ան, Չե խի-
այի Հան րա պե տու թյու նը, Սլո վա կի ան, Էս տո նի ան և Լատ վի ան) 
և ե րե քը կի սա նա խա գա հա կան (Լե հաս տա նը, Լիտ վան և Սլո վե-
նի ան)։ Ե րեք կի սա նա խա գա հա կան ե րկր նե րի ը նդ հա նուր կողմն 
այն էր, որ նրանց ղե կա վար ման և կա ռա վար ման ո ճե րը ժա մա-
նա կի ըն թաց քում ա վե լի կու սակ ցա կա նա մետ դար ձան։ Քա ղա-
քա կան ու կու սակ ցա կան ա ռաջ նորդ ներն այդ է վո լյու ցիա յի մեջ 
բախ տո րոշ դեր ու նե ցան։ Ա վե լի կու սակ ցա կա նա մետ դառ նա-
լով՝ ա ռաջ նորդ ներն ի վի ճա կի է ին ի րենց ե րկր ներն ա վե լի մոտ 
բե րե լու մա քուր խորհր դա րա նա կան սահ մա նադ րա կան մո դե-
լին՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում նվա զեց նե լով նա խա գա հի իշ խա-
նու թյունն ու նա խա գա հա կա նու թյու նը հա վա սա րակշ ռե լով այլ 
ի նս տի տուտ նե րով։

Լե հաս տանն այս ա ռու մով կի սա նա խա գա հա կա նու թյան և 
ժո ղովր դա վա րա կան է վո լյու ցի այի հե տաքր քիր օ րի նակ է։ 1997թ. 
օ րենս դիր մե ծա մաս նու թյան կող մից սա տար վող նա խա գահն ու 
վար չա պե տը փոք րաց րին նա խա գա հա կան իշ խա նու թյու նը և մե-
ծաց րե ցին Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի իշ խա նու թյու նը։ Նա-
խա գահ Ա լեք սանդր Կվաս նիևվս կուն (Aleksander Kwasniewski) 
հարց րել են, թե ին չու այդ փո փո խու թյուն նե րը ե րկ րի ժո ղովր-
դա վա րա կան վե րա փո խում նե րի ա վե լի վաղ շր ջա նում չէ ին կա-
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տար վել, ին չը կա րող էր Լե հաս տա նը փր կել ա պա կա յու նաց նող 
ի նս տի տու ցի ո նալ ճգ նա ժա մե րից վաղ տա րի նե րի ըն թաց քում։ 
Նա պա տաս խա նել է, որ չնա յած պարզ էր, որ Լե հաս տա նը 
շարժ վե լու է խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի ո ւղ ղու թյամբ, 
նման քայ լը հնա րա վոր է մի այն, ե րբ կա քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյուն, ո րոնք մի ա սին վե րահս կում են 
և՛ նա խա գա հա կան, և՛ օ րենսդ րա կան ճյու ղե րը։21 

Կու սակ ցու թյուն նե րի ու կու սակ ցա կան հա մա կար գի և՛ ո րա-
կը, և՛ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը բախ տո րոշ են կի սա նա խա-
գա հա կա նու թյան ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան և կի սա նա խա-
գա հա կա նու թյան դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար։ 
Դժ բախ տա բար, խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյուն նե րը և 
այդ մե ծա մաս նու թյուն նե րի կող մից պաշտ պան վող ու դրանց 
սա տա րող նա խա գահ նե րը հազ վա դեպ են նոր ժո ղովր դա վա րու-
թյուն նե րում։ Այս ա մե նը ցույց է տա լիս, որ կի սա նա խա գա հա-
կա նու թյան հա մա տեքս տում հա կա մար տու թյուն նե րը նվա զեց-
նե լու ե րկ րի լա վա գույն հնա րա վո րու թյու նը կա րող է լի նել Պոր-
տու գա լի այի և Լե հաս տա նի օ րի նա կին հետ ևե լը և նա խա գա հի 
իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փա կե լը, հատ կա պես ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում հրա մա նագ րեր ար ձա կե լու և բա նա կի վրա 
վե րահս կո ղու թյուն ու նե նա լու ի րա վա սու թյուն նե րը։ Ե րբ նա խա-
գա հի իշ խա նու թյու նը նվա զեց վում է, և ե րբ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան նե րի պես այլ ի նս տի տուտ ներն ու ժե ղաց վում են, ին-
չի հետ ևան քով խորհր դա րա նա կա նու թյա նը շատ ա վե լի նման 
սահ մա նադ րա կան կարգ է հաս տատ վում, մենք կա րող ե նք այն 
զգու շո րեն ան վա նել « խորհր դա րա նա կա նաց ված կի սա նա խա-
գա հա կա նու թյուն»։ Եվ ի նչ պես ԵՄ նոր ան դամ նե րի փորձն է 
ցույց տա լիս, լավ հնա րա վո րու թյուն կա, որ այս խորհր դա րա-
նա կա նաց ման վերջ նա կան ար դյուն քը ժո ղովր դա վա րու թյու նը 
լի նի։

 Նույ նիսկ ֆրան սի ա ցի նե րը, ով քեր քա ռա սուն տա րուց ա վե լի 
կի սա նա խա գա հա կա նու թյան պայ ման նե րում են ապ րում, քն նա-
դա տե ցին և բա րե փո խե ցին ի րենց սահ մա նադ րու թյու նը 2002թ.։ 
Ի նչ պես նշ ված էր վե րը, կի սա նա խա գա հա կա նու թյան փոր ձը 
Ֆրան սի ա յում ա վե լի հա ջող ված էր, քան հետ խորհր դային պե-
տու թյուն նե րում։ 1965թ. ա ռա ջին ո ւղ ղա կի նա խա գա հա կան 
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ը նտ րու թյուն նե րից հե տո եր կու տաս նա մյակ շա րու նակ Ֆրան-
սի ան Ազ գային ժո ղո վում կա յուն նա խա գա հա կան ու օ րենս դիր 
մե ծա մաս նու թյուն ներ էր վայե լում։ Ի րա կա նում, սա կայն, այդ 
մո դե լի լար վա ծու թյուն նե րը ի հայտ ե կան Ֆրան սի ա յում ևս, ե րբ 
մե ծա մաս նու թյուն նե րը սկ սե ցին քայ քայ վել և հա մա գո յակց ման 
ժա մա նա կա հատ ված ներն ա վե լի հա ճախ դարձան։ Ֆրան սի այի 
ի նս տի տու ցի ո նալ հա կա մար տու թյան մեջ քա ղա քա կան գոր ծիչ-
ներն ու հան րու թյան ե րեք քա ռոր դը մե ղադ րե ցին կի սա նա խա-
գա հա կա նու թյան տար րե րին։ Սո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցու թյու-
նը 2007թ. նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի իր ծրագ րա հեն քի 
կենտ րո նա կան մաս դարձ րեց ի նս տի տու ցի ո նալ բա րե փո խում-
նե րի հան րաք վեն։22 

Իր ֆրան սի ա կան մարմ նա վոր ման մեջ կի սա նա խա գա հա-
կա նու թյու նը հան գեց րեց մի ի րա վի ճա կի, ե րբ գո լիս տա կան 
նա խա գահ Ժակ Շի րա կը (Jacques Chirac) սրե րը խա չեց սո ցի ա-
լիստ վար չա պետ Լի ո նել Ժոս պե նի (Lionel Jospin) և նրա majorité 
plurielle-ի հետ։ 2002թ. սեպ տեմ բե րին ֆրան սի ա ցի նե րը քվե ար-
կե ցին նա խա գա հա կան ման դա տի ժամ կե տը յո թից հինգ տա րի 
դարձ նե լու օգ տին՝ հույս ու նե նա լով վե րաց նել մի ա ժա մա նակ 
հա մա գո յակց ման հա ճա խա կի հան դի պող խռո վա հա րույց շր-
ջան ներն ու ե րկ գոր ծա դի րի ճգ նա ժա մե րը։ Ի սկ Ֆրան սի ան, ան-
կաս կած, կա յուն ժո ղովր դա վա րու թյուն է ։

 Կի սա նա խա գա հա կա նու թյան դժ վա րու թյուն նե րից տա ռա-
պող շատ փխ րուն ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ 
Ռու սաս տա նի հա մար ժա մա նակն է վե րագ նա հա տե լու իր սահ-
մա նադ րա կան շր ջա նակ նե րը։ Սահ մա նադ րա կան և դե-ֆակ տո 
փո փո խու թյուն նե րը Ֆրան սի ա յում, ի նչ պես նաև Լե հաս տա նում 
ու Պոր տու գա լի ա յում, ա վե լի շատ են ոգ ևո րում մեզ եզ րա հան-
գում ներ ա նե լու հա մար։ Մենք հա վա տում ե նք, որ հի մա ա ռաջ-
նորդ նե րի հա մար հար մար պահ է օգ տա գոր ծե լու կրկ նա կի ի նս-
տի տու ցի ո նալ է վո լյու ցի այի (այն է` ա վե լի շատ խորհր դա րա նա-
կա նու թյուն և ա վե լի շատ ժո ղովր դա վա րու թյուն) այս կար ևոր 
օ րի նակ նե րը՝ քսան մե կե րորդ դա րում Ռու սաս տա նում և այ լուր 
վե րաձ ևա վո րե լու սահ մա նադ րա կա նու թյու նը։



  Վեր ջա բան
Ա ռա ջըն թա ցի ու ղին

 ՖԵՐ ՆԱՆ ԴՈ ԷՆ ՐԻ ԿԵ ԿԱՐ ԴՈ ԶՈ

Ապ շե ցու ցիչ է, որ Ժո ղովր դա վա րաց ման եր րորդ ա լի քից ըն դա-
մե նը ե րեք տաս նա մյակ ան ց «Վ տանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն-
ներ» ան վա նու մով գիրք հրա տա րակ վեց։ Ո րո՞նք են ռիս կե րը։ 
«Եր րորդ ա լի քի» հա սա րա կու թյուն նե րի և ժո ղովր դա վա րա կան 
քա ղա քա կան ի նս տի տուտ նե րի միջև ը նտ րո ղա կան ան հա մա-
պա տաս խա նու թյուն նե՞ րը (ձ ևա փո խե լով Գյո թե ի խոս քե րը)։ 
Ի րենց բնակ չու թյան կա րիք ներն ու ձգ տում նե րը բա վա րա րե լու՝ 
ժո ղովր դա վա րո րեն ը նտր ված կա ռա վա րու թյուն նե րի ան կա րո-
ղու թյո՞ւ նը։ Մշա կու թային փա կու ղի՞ն, ո րը սահ մա նա փա կում է 
ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու-
նը «Արև մուտ քի» ե րկր նե րում։ Բայց Լա տի նա կան Ա մե րի կայի 
ե րկր նե րի մեծ մա սը մշա կու թային և աշ խար հագ րա կան ա ռու-
մով ա րդյոք այն չէ՞, ին չը կա րե լի է կո չել « Հե ռա վոր Ա րև մուտք»։ 
Եվ ը նդ հա կա ռա կը, ա րդյո՞ք Ար ևել քի ու Կենտ րո նա կան Եվ րո-
պայի ե րկր ներն ու նակ չեն վե րաձ ևա վո րե լու ժո ղովր դա վա րա-
կան ար ժեք նե րը և նե րա ռել դրանք ա ռօ րյա քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ (օ րի նակ՝ Ճա պո նի ան կամ նույ նիսկ Լե հաս տա նը և նախ կին 
խորհր դային տա րած քում ե ղած ո րոշ բալ թյան ե րկր ներ)։ 

Այս գիր քը, սկ սած Ա լֆ րեդ Ստե փա նի հա մա կող մա նի նե րա-
ծու թյու նից մինչև յու րա հա տուկ ի րա վի ճակ նե րի խոր վեր լու ծու-
թյուն նե րը, զգա լի ո րեն օգ նում է մեզ նոր ի րո ղու թյուն նե րի լույ-
սի ներ քո վե րաձ ևա կեր պել ժո ղովր դա վա րու թյան հար ցը ար դի 
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աշ խար հում, ի նչ պես սո ցի ա լա կան, այն պես էլ ի նս տի տու ցի ո-
նալ մա կար դակ նե րով։ Որ պես օ րի նակ՝ բա վա կան է հի շա տա կել 
հա սա րա կու թյան ներ սում ծա գող բա խում նային հա րա բե րու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ Ա շու տոշ Վարշ նի ի կա տա րած փայ լուն 
հա մադ րու մը, ո րն ը նդ գծում է տե ղա կան հա մայնք նե րում էթ նիկ 
փո խազ դե ցու թյուն նե րի ռա սա յա կան, տա րած քային, կրո նա կան 
և քա ղա քա կան կող մե րի բար դու թյու նը։ Կամ էլ Թի մո թի Քոլ թո-
նի ու Սին դի Սքե չի ոչ պա կաս խո րա թա փանց գլու խը՝ նվիր ված 
ռու սա կան տի պի կի սա նա խա գա հա կա նու թյա նը։

Հարկ չկա այս վեր ջա բա նում դի տար կե լու յու րա քան չյուր գլ-
խի ներդ րու մը նոր խոսք ա սե լու գոր ծում։ Ստե փա նը դա ա րել 
է իր նե րա ծու թյան մեջ։ Ես կսահ մա նա փակ վեմ մի քա նի կե տե-
րով, ի րա կա նում՝ եր կու, ո րոնք կա րող են լրաց նել կամ ա վե լի 
մեծ նշա նա կու թյուն տալ գր քի բո վան դա կու թյա նը։ Եվ ես կսահ-
մա նա փակ վեմ՝ քն նար կե լով այն ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնց ա վե լի 
ծա նոթ եմ` Հա րա վային Ա մե րի կայի ի րա վի ճա կը տա րա ծաշր-
ջա նում վեր ջին զար գա ցում նե րից մտ քեր հու շե լով կոր պո րա տի-
վիզ մի և ժա ռան գոր դու թյան շեշտ վա ծու թյան և « ժո ղովր դա վա րա-
կան ո գու» բա ցա կա յու թյան մա սին։ Ե կեք սկ սենք վեր ջին կե տից։ 
Քաջ հայտ նի է, որ ա մե րի կյան ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա դիր 
հայ րե րի միջև ըն թա ցող բա նա վե ճում ժո ղովր դա վա րու թյան կա-
ռուց ման հար թակ նե րը կար ծես թե ա վե լի պա կաս կար ևոր է ին 
դի տարկ վում, քան դրա ի դե ալ նե րի ո գեշն չու մը։ Նվիր ված լի նե-
լով Հին Հու նաս տա նին՝ նրանք ա տում է ին բռ նա կա լու թյու նը և 
ձգ տում ամ րապն դել այն ար ժեք նե րը, ո րոնք կկան խե ին քչե րի 
իշ խա նու թյու նը շա տե րի վրա։ Մի ակ ի նք նիշ խա նը ժո ղո վուրդն 
է ր։ Եվ հա ճախ նրանք դի մում է ին մի բա նաձ ևի, ո րն այ սօր հազ-
վա դեպ է օգ տա գործ վում. ձգ տել ժո ղովր դի եր ջան կու թյա նը։ Թո-
մաս Ջե ֆեր սո նի (Thomas Jefferson) նա մակ նե րում դրա շեշ տա-
դրու մը մե ծա պես ար ժա նի է հի շա տակ ման։ Բայց Ջե ֆեր սո նը 
մի ա կը չէր, ո րն ար տա հայ տել էր այդ գա ղա փա րը։ Ո ՛չ ին քը, ո ՛չ 
էլ ա մե րի կյան ժո ղովր դա վա րու թյան այլ տե սա բան ներ (և գոր-
ծիչ ներ) ի րենց չէ ին սահ մա նա փա կում այս հար ցով։ 

Ի րենց ա ռջև ու նե նա լով ան գլի ա կան ա վան դույթն (վա խե նա-
լով մի ա պե տու թյան հնա րա վոր վե րա դար ձից) ու Ֆրան սի ա կան 
հե ղա փո խու թյան կր քոտ տա րեր քը՝ հիմ նա դիր հայ րե րը ո ւղ-
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ղա կի կեր պով ճա նա պարհ հար թե ցին res publica (ժո ղովր դի իշ-
խա նու թյուն) հա մար, սա կայն գրե թե ան փո փոխ օգ տա գոր ծում 
է ին ի րենց գի տե լիք նե րը դա սա կան նե րի մա սին։ Դաշ նային նե րի 
թղ թե րը կար դա լով՝ շատ լավ կա րե լի է ա պա ցու ցել այդ կե տը։ 
Ի նչ պես սա տա նան խա չից, նրանք փախ չում է ին նախ նա կան 
հու նա կան ի մաս տով « ժո ղովր դա վա րու թյու նից»՝ ժո ղովր դով լի 
ա գո րայից, ի սկ ա վե լի ո ւշ՝ ամ բո խի գա լուս տով` դրա ամ բո խա-
վա րա կան այ լա սե րու մից։ Նրանք գի տակ ցում է ին, որ հա վա քա-
կան կամ քը բարդ հա սա րա կու թյուն նե րում չի կա րող ի ջեց վել 
մինչև այդ պի սի դրս ևո րում նե րի։ Այդ պի սով, նրանք ար տա հայ-
տում է ին ի րենց սե րը ներ կա յաց վա ծու թյան` որ պես ժո ղովր դի 
կամ քի ի րա վա կան հիմ քի նկատ մամբ։ 

Ա մե րի կյան ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա դիր նե րը չէ ին վս-
տա հում Մոն տեսքյոյի (Montesquieu) «օ րենք նե րի ո գուն»՝ ար դա-
րաց նե լու հա րա բե րա կան տե սա կե տի ըն դու նու մը, հա մա ձայն 
ո րի՝ կա ռա վար ման ձևե րը գտն վում են աշ խար հագ րա կան և սո-
ցի ա լա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ։ Հան րա պե տու թյուն 
ստեղ ծե լու գոր ծում, սա կայն, նրանք չար հա մար հե ցին իշ խա նու-
թյուն նե րի տա րան ջա տումն ու հա կակշ ռու մը։ Նրանք ա վե լի շատ 
շեշ տը ոչ թե դրե ցին ֆրան սի ա կան ի մաս տով «ա զա տու թյան» 
վրա, այլ ի նս տի տուտ նե րով ե րաշ խա վոր ված ա զա տու թյուն-
նե րի վրա։ Ա վե լին, նրանք օ րենք նե րը զուտ բնա կան հիմ քե րով 
դի տար կում է ին որ պես մի գոր ծըն թաց, ո րի մի ջո ցով օ րենս դիր 
մար մին նե րը « պար զաջ րում» է ին այն սո վո րա կան վար քը, ո րը 
բնա կան ե ղա նա կով ձևա վոր ված է ր։ Նրանք հա վա տում է ին, որ 
ան հա տի ա զա տու թյու նը հան րային կյան քի բա րո յա կան հիմքն 
է։ Հա սա րա կու թյան մեջ ապ րե լը ոչ թե ար տա քին պար տադ րանք 
է, այլ ա վե լի շուտ՝ քա ղա քա ցի նե րի կող մից վե րապր վող ան հրա-
ժեշ տու թյուն, որ հենց այդ ի սկ պատ ճա ռով ըն դու նում են սե փա-
կան ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը՝ ի շահ բո լո րի ա զա տու-
թյան։ Օ րենքն, այդ պի սով հա մա կե ցու թյան պայ ման է։ Եվ օ րեն քի 
ա ռջև հա վա սա րու թյու նը ծա գում է այն հա մոզ մուն քից, որ բո լոր 
մար դիկ ծն վում են հա վա սա րա պես ա զատ լի նե լու հա մար, ին չը 
յու րա քան չյու րի և բո լո րի բնա կան ի րա վունքն է։ 

Այս շր ջա նակ նե րում, որ տեղ ճա նաչ ված ի նք նիշ խա նու թյու-
նը մարդ կանց ձեռ քում է, և որ տեղ օ րեն քը միև նույն ժա մա նակ 
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ա մեն մի ան ձի ա զա տու թյան հիմքն է և յու րա քան չյու րի պաշտ-
պա նը, դա տա րան նե րը հա տուկ նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում, 
և նույ նիսկ ա վե լին, ե թե նկա տենք, որ դա տա վոր նե րի մեծ մա-
սը՝ որ պես ժո ղովր դի կամ քի ար տա հայ տու թյուն, պետք է պաշ-
տոն ստանձ նեն ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Դա տա վորն այս 
ի մաս տով դի տարկ վում է որ պես հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րի և 
մաս նա վոր ո լոր տի նկատ մամբ հար գան քի ե րաշ խա վոր ու մեկ-
նա բան։ Ոչ սո փես տա կան սահ մա նադ րու թյան մեկ նա բան Գե-
րա գույն դա տա րա նը ժո ղովր դա վա րա կան փո խազ դե ցու թյան 
կա նոն նե րը և «ա զա տու թյան ո գին» պաշտ պա նում է ցան կա ցած 
բռ նա զավ թո ղից՝ լի նի նա օ րենս դիր թե գոր ծա դիր ճյու ղը։ 

Այս կա ռույց նե րի հետ ևում ըն կած է այն, ին չը Թոք վի լը 
(Tocqueville) խո րա թա փանց կեր պով ը մբռ նել է այս պես. հա վա-
սա րու թյան ո րո շա կի վի ճակ, ո րը «կ րո նա կան ո գու» և «ա զա-
տու թյան ո գու» հա մա գո յու թյան, ի նչ պես նաև հո ղին տի րե լու՝ 
Նոր Ա նգ լի ա յում լայ նո րեն տա րած ված ի րա վուն քի հետ ևանք է։ 
Թո մաս Ջե ֆեր սո նը, զար մա նա լի ո րեն ժա մա նա կա կից բա ռեր 
գոր ծա ծե լով, դա հայ տա րա րեց որ պես սկզ բունք, ո րը գծեց մաս-
նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ ման նե րը։ Կրո նը, հա-
մա ձայն Թոք վի լի, քա ղա քա ցի նե րի ա զա տու թյան մեջ տես նում է 
մարդ կային կա րո ղու թյուն նե րի վեհ դրս ևո րում և քա ղա քա կան 
ո լոր տում Ա րար չի կող մից մտ քի աշ խա տան քի հա մար թողն ված 
բաց տա րածք։ Այս եր կու «ո գի նե րի»՝ ա զա տու թյան և կրո նի հա-
մա տե ղու մից, ի նչ պես որ դա ար վել է Նոր գա ղութ նե րում, եր ևում 
է, որ «ա զա տու թյու նը կրո նի մեջ տես նում է ... իր ի րա վունք նե րի 
ա ստ վա ծային աղ բյու րը։ Նա կրո նը դի տար կում է որ պես ա վան-
դույ թի պաշտ պան, ա վան դույ թը՝ որ պես օ րենք նե րի ե րաշ խիք 
և ի րենց սե փա կան կա յու նու թյան գրա վա կան» (Democracy in 
America, 1997)։

Դժ վար չէ պն դել, որ Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում իշ խա նու-
թյան հիմքն այլ աղ բյուր նե րից է գա լիս։ Ան գամ նկա տի չառ նե լով 
ի բե րա կան ա վան դույ թի կշի ռը՝ իշ խա նու թյան ժա ռան գա կան 
փո խանց ման իր մե խա նիզ մով և նույ նիսկ մի ա հե ծան իշ խա-
նա վո րի ան ձնա վոր մամբ և հե ռա նա լով «մ շա կու թա բա նա կան» 
մեկ նա բա նու թյուն նե րից՝ բա վա կան է կար դալ Ար տու րո Վա լեն-
սո ւե լայի հե ղի նա կած « Լա տի նա կան Ա մե րի կայի ը նդ հատ ված 
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նա խա գա հա կան պաշ տո նա վա րում նե րի մա սին» գլու խը՝ հաս-
կա նա լու հա մար Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի ու Լա տի նա կան Ա մե-
րի կայի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը։ Իշ խա նու թյան անձ-
նա վո րու մը նա խա գա հի կեր պա րի մեջ և ը նտ րող նե րի կամ քի ու 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի միջև կա պի բա ցա կա-
յու թյու նից ծա գող կու սակ ցա կան մաս նատ վա ծու թյու նը քա ղա-
քա ցի նե րի բնա կան ի րա վունք նե րի վրա հիմն ված «ա զա տու թյան 
ո գու» մեջ հա մոզ վա ծու թյան պա կա սի բա ցա հայտ նշան ներ ե ն։

Մեր քա ղա քա կան հա մա կար գը ա ռեղծ վա ծի դրոշմ է կրում. 
մեծ սպա սում ներ են առ կա պե տու թյան գլ խից, սա կայն դրան 
հա կադր վում է մաս նատ ված և ա ռանձ նա հա տուկ շա հե րի վրա 
հեն ված ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տու ցի ո նալ ճար տա րա պե-
տու թյու նը, ո րը պե տու թյան գլ խին են թարկ վե լու տրա մա բա-
նու թյա նը հա կա ռակ է։ Նա խա գա հա կան և կոնգ րե սա կան ը նտ-
րու թյուն նե րը, նույ նիսկ ե թե դրանք նույն ժա մա նա կա մի ջո ցում 
են տե ղի ու նե նում, տար բեր վում են այն բա նով, թե ի նչ պես են 
դրանք ձևավո  րում և ար տա ցո լում հա սա րա կու թյան մեջ ե ղած 
քա ղա քա կան նա խա պատ վու թյուն ներն ու շա հե րը։ Ա ռա ջի նը 
մե ծա մաս նու թյուն է ստեղ ծում պե տու թյան գլ խի շուրջ, ին չը 
հազ վա դեպ է կրկ նօ րի նակ վում կոնգ րե սում տե ղե րի բա ժան-
ման մեջ։ Այդ պի սով, մի այն հազ վա գյուտ դեպ քե րում է նա խա-
գա հը հենց սկզ բից ա մուր մե ծա մաս նու թյուն ու նե նում օ րենս դիր 
ճյու ղում՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով նրանց բա վա րա րել բնակ-
չու թյան սպա սում նե րը։ Այս պի սով, օ րենս դիր ու գոր ծա դիր ճյու-
ղե րի հա րա բե րու թյուն նե րի բա խում նային բնույ թը տի պա կան է 
Լա տի նա կան Ա մե րի կայի նա խա գա հա կա նու թյան հա մար։ Քա-
ղա քա կան հա մա կար գը կա ռա վար վում է հա կա մար տու թյան 
տրա մա բա նու թյամբ, ո րը շատ հե ռու է իշ խա նու թյան ճյու ղե-
րի միջև Մոն տեսքյոյի կան խա տե սած հա մա գոր ծակ ցու թյան ու 
ներ դաշ նա կու թյան տրա մա բա նու թյու նից։

Այս ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի ար դյունք ները շեշտ-
ված են Վա լեն սո ւե լայի կող մից՝ ը նդ հատ ված նա խա գա հու թյուն-
ներ, քա ղա քա կան ու վար չա կան ձա խո ղում ներ, նա խա գահ նե-
րի ու կա ռա վա րու թյուն նե րի հե ռա նա լու ան կա րո ղու թյուն։ Եվ 
տա րօ րի նակ է, որ մինչև հի մա ո մանք պն դում են, որ լա տի-
նաա մե րի կյան նա խա գա հա կան ո ճը պետք է ո րակ վի որ պես 
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« կայ սե րա կան»։ Ի րա կա նում տա րա ծաշր ջա նի՝ ժո ղովր դա վա-
րա կան կա նոն նե րով ա ռաջ նորդ վող ե րկր նե րի նա խա գահ նե րի 
« կայ սե րա կան» կողմն ա վե լի շատ պատ րանք է, քան ի րա կա-
նու թյուն։ Վեր ջերս ի նս տի տուտ նե րի՝ հատ կա պես կոնգ րես նե րի 
ամ րապն դումն ստի պեց նա խա գահ նե րին ի րենց կա ռա վա րումն 
ա ծան ցել տվյալ պա հին առ կա հար ցե րի բնույ թից հա տուկ նպա-
տակ նե րով ստեղծ ված կոա լի ցի ա նե րի հիմ քի վրա։ Գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյունն իր կա ռա վա րու թյան ծրագ րերն ի րա գոր ծե լու 
հա մար հա ճախ քա ղա քա կան սա տար ման պա կաս է ու նե նում, 
քա նի դեռ չկան իս կա պես քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ, 
կամ ե րբ նրանք գո յու թյուն ու նեն, հազ վա դեպ են կոնգ րե սում 
մե ծա մաս նու թյուն ձևա վո րում, քա նի որ ը նտ րա կան հա մա կար-
գի մե խա նիզմ նե րը հազ վա դեպ են թույլ տա լիս նման ար դյուն քի 
հաս նել։ Նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ նա խա գա հա կա նու թյունն 
ա պա ցու ցում է իր հա մե մա տա բար հա ջող ված լի նե լը, ի նչ պես 
օ րի նակ՝ Բրա զի լի ա յում, խորհր դա րա նա կան սա տա րու մը թանկ 
գնով է ձեռք բեր վում։ Գոր ծա դիր ու օ րենս դիր ճյու ղե րի փո խազ-
դե ցու թյան գի նը ժո ղովր դի հի աս թա փու թյունն է քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րից ու կոնգ րե սից և վեր ջա պես՝ հենց նա խա-
գահ նե րից։ 

Ճիշտ է, բա ցա ռու թյուն են կազ մում Չի լին ու Ու րուգ վայը, որ-
տեղ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ո ւժն ար դյու նա վետ է, 
քա նի որ դրանք խո րա պես ար մա տա վոր ված են ազ գային քա-
ղա քա կան կյան քում, մինչ դեռ այլ ե րկր նե րում, ի նչ պես Մեք սի-
կան, հա կա ռակ ա վան դա կան ու ու ժեղ կու սակ ցու թյուն նե րի 
գո յու թյա նը՝ ներ կա ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը չեն կա րո ղա ցել 
ներ դաշ նա կեց նել իշ խա նու թյան ճյու ղե րի հա րա բե րու թյուն նե-
րը։ Այս ի րա վի ճա կը պար բե րա բար դե պի փա կու ղի է տա նում։ 

Պատ մա կան տե սան կյու նից այն տպա վո րու թյունն է ստեղծ-
վում, որ Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում ժո ղովր դա վա րա կան տե-
սա կը, և ես ը նդ գծում եմ տե սակ բա ռը, ա ռանց ներ քին լար վա-
ծու թյուն նե րի գոր ծում է կար ծես թե մի այն ա վե լի ա վան դա կան 
ի րա վի ճակ նե րում (Ու րուգ վայ և նույ նիսկ Կո լում բի ա՝ չնա յած 
ա պս տամբ նե րի առ կա յու թյա նը), որ տեղ պատ մա կա նո րեն իշ-
խա նու թյան կրող նե րին դեռևս մեծ մար տահ րա վեր ներ չեն նետ-
վել զանգ վա ծային հա սա րա կու թյան ծա վա լու մից։ Ե րբ ա ռա-
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ջա նում են նման հա սա րա կու թյուն ներ, ի նչ պես Մեք սի կա յում 
և Ար գեն տի նա յում, ա ռանց « ժո ղովր դա վա րա կան ո գու» հա մա-
պա տաս խան ամ րապնդ ման կամ այլ խոս քե րով՝ ա ռանց հա սա-
րա կու թյան ներ սում ժո ղովր դա վա րա կան մշա կույ թի ար մա տա-
վոր ման, կամ նա խա գահն է դառ նում իս կա պես « կայ սե րա կան», 
կամ ի րա վի ճա կը մտ նում է ի նս տի տու ցի ո նալ փա կու ղի։

Հա վա սա րու թյան ո րո շա կի պայ ման նե րը, ո րոնք Թոք վիլն 
ը նդ գծել է որ պես ա մե րի կյան քա ղա քա կա նու թյու նը մի ա տարր 
դարձ նող բա ղադ րիչ-գոր ծոն, Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում սե-
փա կա նու թյան և առ այ սօր ե կա մուտ նե րի կենտ րո նաց ման բե ռի 
պատ ճա ռով վե րա նում ե ն։ Սո ցի ալ-տն տե սա կան ա ռում նե րով 
մաս նատ ված հա սա րա կու թյուն նե րում քա ղա քա կան ներ կա յաց-
վա ծու թյու նը, ե թե ը նդ հան րա պես կա րե լի է խո սել ներ կա յաց-
վա ծու թյան մա սին, նույն պես ցր ված է և մաս նատ ված։ Նրանք 
ժո ղովր դի պատ գամ նե րի հիմ քը և այդ տե ղից է լ՝ կոնգ րե սա կան 
ո րո շում նե րի լե գի տի մու թյու նը, ի նչ պես նաև նա խա գա հի ը նտ-
րու թյան հան գեց նող ձգ տում նե րի ու օ րենս դիր նե րի գոր ծու նե-
ու թյան մեջ հա մա պա տաս խա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար 
քա ղա քա կան ու մշա կու թային ո րո շա կի պայ ման նե րի պա կաս 
են զգում։ Մեծ քա ղա քա կան մասշ տա բով ներգ րավ վա ծու թյուն-
նե րը թույլ ե ն։ Ներ կա յա ցու ցիչ նե րը լայն դաշտ ու նեն մաս նա վոր 
շա հե րի շուրջ բա նակ ցե լու և նաև լավ հս տա կեց ված նպա տակ-
նե րին ծա ռայե լու հա մար՝ այդ պի սով կապ ստեղ ծե լով կոնգ րե սի 
ու հա սա րա կու թյան շեր տե րի միջև։ Կա րե լի է նույ նիսկ ա սել, որ 
կոնգ րե սը ձգ տում է դառ նալ լոբ բին գի ու կոր պո րա տիվ կա պեր 
հաս տա տե լու վայր։ Սա կայն կոնգ րե սը կորց նում է ը նդ հա նուր 
շա հե րին նվիր ված լի նե լու համ բա վը, ո րն ան հրա ժեշտ է ե րկ րին 
այն պի սի զգա ցո ղու թյուն հա ղոր դե լու հա մար, ե րբ ժո ղովր դա վա-
րու թյան պայ ման նե րում կա ռա վա րու թյու նը, խորհր դա րա նը և 
հա սա րա կու թյու նը հա մա ձայ նու թյան հաս նե լու հա մա պա տաս-
խան ու հար մար տեղ են գտ նում, և ե թե նույ նիսկ չի հե տապնդ-
վում մե ծա մաս նու թյան կամ քի ար տա հայ տու թյան նպա տակ, 
ա պա գո նե հարգ վում է փոք րա մաս նու թյան կար ծի քը։ Փոք րա-
մաս նու թյունն ա մեն դեպ քում պահ պա նում է հա ջորդ ը նտ րու-
թյուն նե րում իշ խա նու թյու նը փո խե լու հե ռան կա րը։

Չ նա յած խորհր դա րա նի ան դամ նե րի վար քի ու ի րենց շա-
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հե րի նկատ մամբ ը նտ րա զանգ վա ծի ու նե ցած զգաց մունք նե րի 
կա պի փխ րու նու թյա նը՝ կոնգ րե սա կան ի նս տի տուտ ներն ա ռն-
վազն ո րոշ ե րկր նե րում ա մուր են և լավ կա ռուց ված։ Նրան ցում 
ժո ղովր դա վա րու թյան կա ռուց ված քը և կա ռուց ման հե նա րան-
նե րը տե սա նե լի են և լավ են գոր ծում։ Ը նտ րու թյուն նե րը պար-
բե րա բար ան ց են կաց վում, օ րենք ներ են ստեղծ վում։ Գոր ծա դիր 
ճյու ղի ո րո շում ներն ու հրա մա նագ րե րը հա ճախ են քն նա դատ-
վում և այլն։ Հա սա րա կու թյան հատ ված նե րի շա հերն ու նույ նիսկ 
ո րոշ ար ժեք ներ ար տա ցոլ ված են օ րենսդ րա կան ի նս տի տուտ-
նե րում։ Բայց դրանք ոչ միշտ են մի ա ձուլ վում կա յուն քա ղա քա-
կան փի լի սո փա յու թյա նը կամ տե սա կետ նե րին, ին չը թույլ կտար 
հե տապնդ վող ը նդ հա նուր նպա տակ նե րին տե ղյակ լի նե լով` կա-
տա րել ը նտ րու թյուն։

Հա ճախ օ րենս դիր նե րի ու ո րոշ սո ցի ա լա կան հատ ված նե րի 
միջև կա պը հաս տատ վում է ը նտ րու թյուն նե րից հե տո՝ ոչ որ-
պես ը նտ րար շա վի ժա մա նակ քա ղա քա կան դիր քո րո շում նե-
րի ար դյունք։ Այս դեպ քում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն 
ի րենց ո րոշ ան դամ նե րի մի ջո ցով ա վե լի շատ «ար տա ցո լում» են, 
քան ներ կա յաց նում հա սա րա կու թյու նով մեկ ցր ված մաս նատ-
ված շա հե րը, և դրանք ա սես պրիզ մայի մի ջով ար տա ցոլ վում 
են օ րենս դիր ճյու ղում։ Այդ շա հե րը կա պակց ված չեն ար ժեք նե-
րի հետ. դրանք չեն ծա գում այն ծրագ րե րից կամ փի լի սո փա յու-
թյու նից, ո րոնք, օգ տա գոր ծե լով դա սա կան ար տա հայ տու թյու-
նը, եր ջան կու թյուն են բե րում ժո ղովր դին։ Ժո ղովր դա վա րա կան 
ի նս տի տուտ նե րի մե խա նիզմն ա ռաջ է շարժ վում, բայց ա ռանց 
հո գու, նրան փայ փայող «ո գու»՝ յու րա քան չյու րին վե րա բե րող 
օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րու թյան մա սին հա մոզ մուն քի, 
ը նդ հա նուր շա հե րի և ա վե լի մեծ սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյան 
հաս նե լու ու ղի նե րի փնտր տու քի։ 

Տաս նին նե րորդ դա րից ե կած ա սաց ված քը դեռևս ու ժի մեջ է. 
թշ նա մի նե րին՝ օ րենք, ի սկ ըն կեր նե րին՝ ա մեն ի նչ՝ սկ սած նրանց 
հա մար շա հա վետ մի ջոց նե րի հաս տա տու մից։ Այս պայ ման նե-
րում դժ վար թե զար մաց նի սահ մա նադ րու թյան դեմ հե ղաշր-
ջում նե րի ու նա խա գահ նե րին մի կողմ նե տե լու շա րու նա կա կան 
լի նե լը։ Ե րեկ պե տա կան հե ղաշր ջում նե րը ռազ մա կան մի ջոց նե-
րով է ին կա տար վում։ Այ սօր նրանք ժո ղովր դի հա վա նու թյանն են 
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ար ժա նա նում։ Սերն ա զա տու թյան նկատ մամբ հա րա բե րա կան 
է, կա ռա վա րու թյուն նե րի ան ձեռն հա սու թյու նը կամ հա սա րա-
կու թյան սպա սում նե րը բա վա րա րե լու ան կա րո ղու թյու նը, ո րոնք 
ժո ղովր դա վա րու թյամբ ա վե լի են ո ւժգ նա նում, ճա նա պարհ են 
հար թում ամ բո խա վար նե րի, ազ գի «փր կիչ նե րի» ի հայտ գա լու 
հա մար։ Քա ղա քա ցի ա կան բնակ չու թյու նը, ե թե կա րե լի է այդ բա-
ռը գոր ծա ծել ը նտ րա զանգ վա ծը ո րա կե լու հա մար, չի զգում, որ 
այն պայ ման նե րում, ո րոնց մեջ նա գոր ծում է, մտա հոգ է ժո ղովր-
դա վա րա կան պե տու թյան կող մից ըն դուն ված ո րո շում նե րով։ 
Դրա հետ ևան քով ի հայտ է գա լիս այն, ին չը Բրա զի լի ա յում կայ-
սե րա կան ժա մա նա կաշր ջա նից հե տո քն նա դատ վել է` ան դուն-
դը « հա սա րա կա կան կար ծի քի», այն է՝ տե ղե կաց ված կար ծի քի և 
«ազ գային կար ծի քի», այ սինքն՝ բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան 
ըն կա լում նե րի միջև։ Վեր ջինս ա վե լի քիչ է կապ ված ա մե նօ րյա 
քա ղա քա կա նու թյան հետ, բայց ոչ ա վե լի պա կաս է գի տակ ցում 
իր ան մի ջա կան շա հե րը և ոչ ա վե լի պա կաս քա ղա քա կան նշա-
նա կու թյուն ու նի, քա նի որ գործ ու նի ը նտ րող նե րի մե ծա մաս նու-
թյան հետ։ 

Գոր ծա դի րի, ու մից ա մեն ի նչ են սպա սում, և չեն բա վա րար-
վում այդ սպա սում նե րը, և օ րենս դի րի կող մից, ո րն օ րենս դիր նե-
րի կամքն ա ռանց ի րենց հա մա պա տաս խան կու սակ ցու թյուն նե-
րի կամ քի հետ կա պե լու փի լի սո փա յու թյան յու րա հա տուկ շա հե-
րի խառ նուրդ է, այս փո խազ դե ցու թյուն նե րում իշ խա նու թյուն նե-
րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյու նը փխ րուն է։ Դա նույ նիսկ ա վե լի 
դժ վար է դառ նում այն բա նի հետ ևան քով, որ դա տա րան նե րը 
լա տի նաա մե րի կյան ե րկր նե րում, բա ցա ռու թյամբ Բրա զի լի այի 
նման մի քա նի ե րկր նե րի, հա ճախ եր կի մաստ սահ մա նադ րու-
թյուն նե րի տա ռը և ա վե լի լայ նո րեն՝ «ո գին» ի րա գոր ծե լու իշ խա-
նու թյու նից և եր բեմն նույ նիսկ ան կա խու թյու նից կամ մի ջոց նե-
րից զուրկ ե ն։ 

Հաս կա նա լի է, որ աչ քի ա ռաջ նման պատ կեր ու նե նա լով, 
մար դը շա րու նա կում է տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կան ճգ-
նա ժա մե րից ել քեր փնտ րել։ Սցե նար ներն ու դե րա կա տար նե րը 
կա րող են փոխ վել. ե րեկ գե նե րալ ներն է ին պա տաս խա նա տու 
ճգ նա ժա մե րի հա մար, այ սօր այդ դե րը խա ղում են ամ բո խա վար 
կաու դի լի ո նե րը (ա ռաջ նորդ նե րը)։ Ե րեկ՝ ա նըն դու նե լի սցե նար-
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նե րով շարժ վող բռ նա պե տու թյուն ներ, այ սօր՝ հա մընդ հա նուր 
կո ռուպ ցի ա կամ մարդ կանց կա րիք նե րը բա վա րա րե լու գոր ծում 
կա ռա վա րու թյան ան կա րո ղու թյուն։ Մենք մինչև վեր ջերս մտա-
ծում է ինք, որ խորհր դա րա նա կան հա մա կար գը ի զո րու է ամ-
րապն դել կու սակ ցու թյուն նե րը և տա նել ի նս տի տու ցի ո նալ այն-
պի սի ձևե րի, ո րոնք կհան գեց նեն ա վե լի լայն հա մա գոր ծակ ցու-
թյան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև և ոչ թե՝ հա կա մար տու թյան։ 
Այ սօր, ի նչ պես նշում է Ար տու րո Վա լեն սո ւե լան, քա ղա քա կան 
գոր ծիչ ներն ու գիտ նա կան ներն ու սում նա սի րում են կի սա նա-
խա գա հա կա նու թյան ֆրան սի ա կան կամ պոր տու գա լա կան մո-
դել նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Այս մո դել նե րում կա րող է ո րոշ 
ա ռաջ խա ղա ցում նկատ վել, բայց զգու շա վոր, քա նի որ դա է պա-
հան ջում Ռու սաս տա նում կամ նույ նիսկ Ֆրան սի ա յում տե ղի ու-
նե ցա ծի վեր լու ծու թյու նը։ 

Ի դեպ, նույ նիսկ հա սուն ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում գոր ծող 
կի սա նա խա գա հա կա նու թյու նը քն նա դա տու թյան է են թարկ վում։ 
2007թ. հրա տա րակ ված իր L’lmpasse (Փա կու ղին) գր քում նախ կին 
վար չա պետ Լի ո նել Ժոս պե նը Ֆրան սի այի հին գե րորդ հան րա-
պե տու թյու նը քն նա դա տե լիս չի ե րկմ տում մա քուր նա խա գա հա-
կա նու թյու նը նշել որ պես իր կող մից նա խընտ րե լի տար բե րակ։1 
Նա խա գա հի, ո րը են թադր վում է կա ռա վա րու թյու նից ան ջատ 
և վեր կանգ նած, և խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան վրա 
հեն ված վար չա պե տի միջև ե ղած ոչ հս տակ հա րա բե րու թյուն նե-
րը սկիզբ են դնում բա խում նե րի, ո րոնք դժ վար է լու ծել ը նդ հա-
նու րի շա հե րին հա մա պա տաս խան։ Այս ի մաս տով շե ղու մը դե-
պի ու ժեղ ա ռաջ նորդ ոչ մի այն « ռու սա կան ո գու» ար տա հայ տու-
թյուն կլի նի, որ տեղ նա խա գահն ըն կալ վում է որ պես ցար. ա վե լի 
հս տակ սահ ման ված ու ու ժեղ իշ խա նու թյան կենտ րոն փնտ րե լը, 
հա մա ձայն Ժոս պե նի վեր լու ծու թյան, սկիզբ է առ նում նաև հենց 
կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գի բնույ թից, ո րը ոչ հս տակ իշ-
խա նա կան ի րա վա սու թյուն նե րի գորշ սահ ման ներ է գծում։

Կան մի քա նի հնա րա վոր ի նս տի տու ցի ո նալ լու ծում ներ ժո-
ղովր դա վա րա կան հա մա կար գը քայ քայող ճգ նա ժա մե րը նվա-
զա գույ նի հասց նե լու հա մար։ Լա տի նա կան Ա մե րի կայի ե րկր նե-
րի դեպ քում ես չէ ի բա ցա ռի նույ նիսկ վե րա դար ձը խորհր դա րա-
նակա նու թյան վե րա բե րյալ մտո րում նե րին դրա ի րա կան լի նե լու 
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պայ ման նե րում` մի ա ման դատ ը նտ րա տա րածք ներ, կու սակ-
ցու թյուն նե րի քա նա կի կր ճա տում, ո րո շում ներ ըն դու նե լու գոր-
ծըն թաց նե րում ը նտ րա զանգ վա ծի մաս նակ ցու թյունն ը նդ լայ նող 
ստեղ ծա գոր ծա կան ձևեր և այլն։ Ի նչ ևէ, ես կար ծում եմ, որ ա ռանց 
ժո ղովր դա վա րու թյան ու ժեղ պաշտ պա նու թյան, ին չը կշեշ տի և 
կու ժե ղաց նի օ րեն քի իշ խա նու թյու նը, ա ռանց « հա վա սա րու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի» (հատ կա պես այն հնա րա վո-
րու թյուն նե րը, ո րոնք են թադ րում են կր թա կան հե ղա փո խու թյուն 
և ա վե լի լայն տն տե սա կան հա սա նե լի ու թյուն) հա սա րա կու թյան 
մաս նատ վա ծու թյու նը, ան տես ված զանգ ված նե րը և իշ խա նա-
կան վեր նա խա վի շա հե րի բա խու մը դժ վար թե հան գեց նեն ա վե-
լի մեծ քա ղա քա կան կա յու նու թյան տա րա ծաշր ջա նի ո րոշ ե րկր-
նե րում։ Մենք նաև հենց ժո ղովր դա վա րու թյան նկատ մամբ հզոր 
հա վա տի պա կաս ու նենք։ Ա ռանց ժո ղովր դա վար նե րի ի նչ պե՞ս 
կա րող է ժո ղովր դա վա րու թյու նը կա յա նալ։

Ես սա չեմ ա սում այ սօր վա գե րակշ ռող հո ռե տե սու թյունն 
ա վե լաց նե լու հա մար։ Հա կա ռակ այդ հո ռե տե սու թյան՝ ես կար-
ծում եմ, որ, չնա յած հիմ քեր կան Ժո ղովր դա վա րաց ման եր րորդ 
ա լի քի ար դյունք նե րի մռայլ գնա հատ ման հա մար, Լա տի նա կան 
Ա մե րի կա յում ար դեն առ կա են այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, ո րոն-
ցում շո շա փե լի ի րա կա նու թյուն է տե ղե կաց ված քա ղա քա ցի նե րի 
ի հայտ գա լը, ո րոնք ցան կա նում են կշ ռա դատ ված գոր ծել։ Ու-
տո պի ական կամ բա ռի վատ ի մաս տով՝ «մ շա կու թային» մո տե-
ցում կլի նի հա նուն հե տա դի մա կան Volksgeist-ի (ժո ղովր դի ո գու) 
փոր ձել խան գա րել ի նս տի տու ցի ո նալ վե րա նա խագ ծում նե րին, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ կի սա նա խա գա հա կա նու թյան ա ռա ջար կը կամ 
ա վե լի իս կա կան խորհր դա րա նա կա նու թյան վե րած նուն դը, ին չը 
տա րա ծաշր ջա նը կդա տա պար տի հին ի բե րի ա կան ա վան դույ-
թին, ո րն այլևս գո յու թյուն չու նի ո ՛չ Իս պա նի ա յում, ո՛չ էլ Պոր-
տու գա լի ա յում։ Հա վա սա րա պես ա նի մաստ կլի նի ե րա զել ա մե-
րի կյան հան րա պե տու թյուն նե րը քա ղա քա ցի ա կան ժո ղովր դա-
վա րու թյան մեջ ը նկղ մե լու մա սին։ Մեր ժո ղովր դա վա րու թյու նը 
զանգ վա ծային հա սա րա կու թյան, ին տեր նե տի, հե ռուս տա տե-
սու թյան և սո ցի ա լա կան հա մե րաշ խու թյան վե րա բե րյալ ա վե լա-
ցող մտա հո գու թյուն նե րի ժա մա նա կա կիցն է։ Մենք չենք կա րող 
հա վակ նել այն ոչ սե փա կա նու թյան ձգ տող ան հա տա պաշ տու-
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թյան վրա հե նե լուն, ոչ էլ թույլ տալ, որ այն կուլ գնա կո լեկ տի-
վին, պե տու թյա նը, ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րին կամ հզոր 
կու սակ ցու թյուն նե րին։

Կա րե լի է Հե գե լի նման ա սել, որ հա կա ռակ ա մե րի կյան ժո-
ղովր դա վա րու թյան՝ լա տի նաա մե րի կա ցի նե րի ա զա տու թյան 
բա րո յա կան հիմ քե րը գտն վում են պե տու թյան մեջ, ո րը են թադ-
րա բար դրանց կրո ղը պետք է լի նի։ Ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան 
եր ևույ թի նո րա մու ծու թյու նը գա լիս է այն բա նից, որ այն պի սի ու-
ժեր և ար ժեք ներ են ծա գում, ո րոնք քա ղա քա կա նու թյան հիմ քե րը 
չեն կա պում մի այն պե տու թյան հետ։ Ա ռանց ժո ղովր դա վա րու-
թյու նը հե նե լու սե փա կա նու թյան ձգ տող ան հա տա պաշ տու թյան 
և ժո ղովր դա վա րա կան հա մա ձայ նագ րի հիմք հան դի սա ցող 
ա զատ ան հատ նե րի գա ղա փա րի վրա, ո րն օ տար է մեզ հա մար 
կամ ա ռն վազն դրա շուրջ հա մա ձայ նու թյուն չկա, մենք պետք է 
նո րից ներ մու ծենք այն պի սի գոր ծե լա կերպ ու փայ փայենք այն-
պի սի ար ժեք ներ, ո րոնք պաշտ պանն են այն բա նե րի, ո րոնք հիմ-
նա րար են` ա զա տու թյուն ներ, օ րի նա կան ի րա վունք ներ, օ րեն քի 
ա ռջև է ա կան, ի նչ պես նաև ձևա կան հա վա սա րու թյան ձգտ ման 
զգա ցում և հա մընդ հա նուր նվիր վա ծու թյուն բա րուն։ Այդ նվիր-
վա ծու թյու նը ժո ղովր դա վա րու թյան մեջ հա մոզ վա ծու թյան հիմք 
կա րող է ծա ռայել մի այն այն դեպ քում, ե րբ պար զա պես հռե տո-
րա կան մա կար դա կից այն կողմ ան ցնե լով՝ դառ նա ա մե նօ րյա 
քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի մաս։ Հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ-
լայն ման ու ան հա վա սա րու թյուն նե րի նվա զեց ման գոր ծը չի կա-
րող հիմն ված լի նել մի այն հա մե րաշ խու թյան զգա ցու մից բխող 
ան հա տա կան բա րո յա կան ազ դակ նե րի վրա։ Դրանք խամ րում 
են, ե րբ ստույգ ա ջակ ցու թյուն չեն գտ նում հան րային քա ղա քա-
կա նու թյան մեջ և չեն բե րում կա ռա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի։ Այն, այդ պի սով, պետք է ան ցնի որ պես հա վա սա րու թյան 
հաս նե լու խթան հան դի սա ցող շու կա յա կան ու ժե րից այն կողմ։ 
Մյուս կող մից` հայ րիշ խա նա կան, ու ժեղ պե տու թյան ա վան դույ-
թը պետք է փոխ վի պե տու թյամբ, ո րը բաց է քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան հետ ե րկ խո սու թյան ու հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հա մար, դի մա կա յում է և ար ձա գան քում նրա ճնշ մա նը նաև նոր 
հա մա տեքս տում, ո րն ա վե լի հե ռուն է գնում « պե տու թյուն կամ 
ան հատ», « շու կա կամ պե տու թյուն» եր կաս տի ճան տե սա կե տից։ 
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Ե թե մենք կառ չած մնանք մի այն ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ-
նա պա տե րին կամ նույ նիսկ ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռուց ված քին 
ան կախ այն բա նից, թե որ քան կկա տա րե լա գոր ծենք այդ ի նս տի-
տուտ նե րը, մենք չենք կա րող լց նել այն դա տար կու թյու նը, բու-
ժել այն հի վան դու թյուն նե րը, ո րոնք տա րած վել են քա ղա քա կա-
նու թյան մեջ։ Այն ա ռաջ ու հետ է շարժ վում հա սա րա կու թյան 
մի ակ կար գա վո րի չի՝ շու կայի ա ռա վե լու թյուն նե րի և ժո ղովր դի 
հետ խորհր դակ ցու թյուն նե րով ժո ղովր դա վա րու թյա նը փա կու ղի 
մտց նող նա խա գա հի ավ տո րի տար քմա հա ճույք նե րի միջև։ Այս 
դեպ քում են թադր վում է, որ իշ խա նու թյուն ու նե ցող նե րի « քա ղա-
քա կան կամ քը» բա վա րար է ազ գին եր ջան կաց նե լու հա մար (հա-
վա սա րու թյուն և նման բա ներ)։ Մյուս կող մից՝ շու կայից կա րե լի 
է ա կն կա լել ող ջա խո հու թյուն ռե սուրս ներ հատ կաց նե լու և ե կա-
մուտ ներ ձևա վո րե լու գոր ծում, բայց ոչ թե՝ ան հա վա սա րու թյան 
և սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի լու ծում։ Նոր թափ հա ղոր դել ը նտ-
րա կան օ րենք նե րին և ներ կա յա ցուց չու թյան զգա ցո ղու թյա նը, 
կյան քի կո չել օ րեն քի գե րա կա յու թյունն ան կախ ան ձի սո ցի ա լա-
կան ու քա ղա քա կան կար գա վի ճա կից, ստեղ ծել մաս նակ ցա կան 
մե խա նիզմ ներ, ո րոնք մշ տա պես հան րաք վե նե րի դի մե լուց այն 
կողմ են ան ցնում և ժո ղովր դա վա րու թյու նը չեն սահ մա նա փա-
կում կոնգ րե սով, այլ տա րածք ներ են ը նդ լայ նում մաս նակ ցա-
կան քն նար կում նե րի հա մար, և ա մեն ին չից վեր՝ պն դել ա զա-
տու թյան ու հա վա սա րու թյան հիմ նա րար ար ժեք նե րը. դրանք են 
մեզ ո ւղղ ված ա ռա ջի կա գե ղե ցիկ մար տահ րա վեր նե րը։

Երկ րորդ մեկ նա բա նու թյու նը կապ ված է կոր պո րա տի վիզ մի 
վե րա բե րյալ իմ նա խորդ դի տո ղու թյան հետ։ Կային ժա մա նակ-
ներ, ե րբ այս թե ման գտն վում էր ա կա դե մի ա կան և քա ղա քա կան 
օ րա կար գի վե րին մա սե րում։ Դրան հա տուկ ու շադ րու թյուն է 
դարձ վում Ֆի լիպ Շմի տե րի (Philippe Schmitter) աշ խա տու թյուն-
նե րում։ Մա նոի լես կո ւի (Manoilescu) պես Շմի տե րը հար ցա կա նի 
տակ է դնում կոր պո րա տի վիզ մի մա սին հին պատ կե րա ցու մը՝ 
որ պես մի բա նի, ո րը կապ ված է մի այն պե տու թյան հետ, և ցույց 
է տա լիս, որ կա նաև հա սա րա կա կան կոր պո րա տի վիզմ։ Բազ-
մա կար ծու թյան՝ որ պես ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ քեր ստեղ-
ծո ղի պաշտ պան նե րի հետ իր բա նա վե ճում Շմի տե րը շեշ տում 
է այն փաս տը, որ աշ խա տա վոր նե րի շա հե րը պաշտ պան վում 
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են մե ծա պես կո ր պո րա տիվ վար չա կար գե րում, ի նչ պես Պե րո նը 
(Perón)՝ Ար գեն տի նա յում և Վար գա սի նը (Vargas)՝ Բրա զի լի ա յում։ 
Հետ ևա բար, կար ևոր է կոր պո րա տի վիզ մի և է լի տա րիզ մի միջև 
հա վա սա րու թյան նշան չդ նել և նույ նիսկ չհան գեց նել կոր պո րա-
տի վիզ մի բո լոր ձևե րը ֆա շիզ մին կամ ավ տո րի տա րիզ մին։ Այս 
դեպ քում կոր պո րա տիվ և նաև ա րհ մի ու թյուն նե րի շա հե րը են-
թարկ վում են պե տու թյա նը, ո րը հա նուն ազ գային շա հե րի «ճն-
շում» է դա սա կար գային հա կա մար տու թյուն նե րը և ղե կա վա րում 
տն տե սու թյունն ու ազ գը։ 

Այս քան տա րի ներ ան ց, ե րբ Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում 
Ժո ղովր դա վա րաց ման եր րորդ ա լի քի բարձ րա կե տում ե նք, ես 
նպա տա կա հար մար եմ գտ նում վե րա նայել իմ ո րոշ հնա ցած մտ-
քեր։ Զար մա նա լի է, որ ներ կա ժո ղովր դա վա րա կան պայ ման նե-
րում, օ րի նակ` Բրա զի լի ա յում և Մեք սի կա յում (ե թե նշենք ա մե-
նից նշա նա կա լի օ րի նակ նե րը` միև նույն ժա մա նակ չմո ռա նա լով 
Ար գեն տի նայի և Ու րուգ վայի մա սին), որ տեղ առ կա են ը նտ րու-
թյուն նե րի բազ մա կի փորձ, խոս քի ա զա տու թյուն ու ա մեն տե-
սա կի ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե ր, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կոր պո րա տիվ կա պերն ա ռաջ վա պես ա մուր են, և ա զա տա կան 
ո գին էլ նույն չափ թույլ է։ 

Ե թե քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, ի նչ պես նշ ված էր 
վե րը, թույլ են և ը նդ հա նուր շա հեր ու նե ցող խմ բե րը՝ ակ տիվ, 
կոր պո րա տիվ կա պե րը (ի նչ պես Շմի տերն է ցույց տա լիս՝ խառն-
ված չեն ը նդ հա նուր շա հեր ու նե ցող խմ բե րով կամ լոբ բի նե րով), 
հա կա ռա կը, ու ժեղ են մնում։

Այս դրույթն ա պա ցու ցե լու հա մար բա վա կան է նայել, թե ազ-
գային կոնգ րես նե րի օ րա կար գե րի որ մասն են կազ մում նախ-
կի նում «ա զա տա կան» կոչ վող այն պի սի օ րենք նե րի քն նար կում-
նե րը, ո րոնք կապ ված են հան րային ծա ռայող նե րի, պե տա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի, ա րհ մի ու թյուն նե րի ու մաս նա գի տա կան 
ա սո ցի ա ցի ա նե րի շա հե րի հետ։ Բայց կար ևոր է չխառ նել այս 
կոր պո րա տիվ տե սակ նե րը հին, ֆա շիս տա տիպ կոր պո րա տիվ 
ավ տո րի տա րու թյան հետ։ Դրանք տար բեր սո ցի ա լա կան ու քա-
ղա քա կան բնույ թի եր ևույթ ներ են, ի նչ պես պատ շաճ կեր պով 
նշել է Շմի տե րը։ 1970-ա կան նե րին Բրա զի լի ա յում զին վո րա կան 
վար չա կար գի (ո րը չի կա րե լի ֆա շիս տա կան հա մա րել) բարձ րա-
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կե տում ես հոդ ված եմ գրել այն բա նի մա սին, ին չը կո չել է ի « բյու-
րոկ րա տա կան օ ղակ ներ»՝ ցան ցեր կազ մած, ը նդ հա նուր շա հեր 
հե տապն դող խմ բեր, ո րոնք կա մուրջ է ին պե տա կան ա պա րա տի 
ու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հատ ված նե րի միջև։ Ի նձ 
թվում էր, թե այդ ժա մա նակ « քա ղա քա կա նու թյու նը» վար վում 
էր ոչ թե քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի, այլ ա վե լի շատ այդ 
հիբ րի դային ձևե րի մի ջո ցով, ո րոնք կա պում է ին պե տու թյու նը 
հա սա րա կու թյան հետ այն ժա մա նակ, ե րբ կու սակ ցա կան կյան-
քը շն չա հեղձ էր լի նում ավ տո րի տա րու թյու նից։ 

Այ սօր ա մե նից շատ աչ քի ը նկ նողն այս տե սա կի ցան ցե րի կա-
յու նու թյունն է նույ նիսկ ժո ղովր դա վա րա կան վե րածնն դից հե տո։ 
Ա վե լի հս տակ ա սենք, որ հնա րա վոր չէ հաս կա նալ ո րոշ լա տի-
նաա մե րի կյան հա սա րա կու թյուն նե րին՝ հեն վե լով մի այն պե-
տու թյուն-քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն եր կատ ման վրա. 
կար ծես թե այդ բևեռ նե րից յու րա քան չյու րը գո յատ ևում է ան ջատ 
գո յա բա նա կան տա րած քում, սա կայն ի րա կա նում դրանք փոխ-
կա պակց ված ե ն։ Բարդ ու փո փո խա կան մի շղ թա կա, ո րը կա-
պում է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի ա վան դա կան ձևե րը (կու սակ ցու թյուն ներ, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ներ, կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, 
ա րհ մի ու թյուն ներ և այլն) կոր պո րա տիվ-բյու րոկ րա տա կան մի-
ա վո րում նե րի հետ։ Նույ նիսկ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան նոր ձևե րը՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
գնա լով ա վե լի մեծ չա փե րով ու զար մա նա լի ո րեն փոխ կա պակց-
ված են դառ նում կա ռա վա րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հետ։ Ա վե-
լին, նրանց օգ տա գոր ծու մը կա ռա վա րու թյուն նե րի, մի ու թյուն նե-
րի և կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից մի բան է, ո րը վեր լու ծու թյան 
ու գնա հատ ման կա րիք է զգում, որ պես զի մենք կա րո ղա նանք 
վե րաձ ևա վո րել այն հայե ցա կե տե րը, ո րոնք ըն կած են ժա մա նա-
կա կից ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում, քա նի 
որ սխալ կլի նի չդի տար կել այդ գոր ծըն թաց նե րը որ պես վե րա ժո-
ղովր դա վա րաց ման ձգտ ման մաս։ 

Ես սա չեմ ա սում այն նպա տա կով, որ նվա զեց նեմ պե տու-
թյան վրա քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ճնշ ման նշա նա-
կու թյու նը կամ հեր քեմ նրա հա րա բե րա կան ի նք նա վա րու թյու նը, 
ա ռա վել ևս` քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին նոր է ներ գի ա 
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հա ղոր դե լու գոր ծում դրա` վե րը դի տարկ ված նշա նա կու թյու-
նը նվա զեց նե լու հա մար։ Հարցն այն է, թե որ քա նով է ժո ղովր-
դա վա րու թյան ա պա գան կախ ված լի նե լու ներ կա յաց վա ծու թյան 
ու ներգ րավ ման ա վան դա կան ձևե րի, ա զա տա կան ժո ղովր դա-
վա րու թյան կող մից ան ցյա լում մերժ ված կոր պո րա տիվ տե սա կի 
կա պե րի նո րո վի վե րաի մաս տա վո րու մից։ Եվ չի՞ ազ դում ա րդյոք 
« հա սուն ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում» ի րենք ի րենց բյու րոկ րա-
տաց նող մեծ կա պի տա լիս տա կան ըն կե րու թյուն նե րի կոր պո րա-
տի վիզ մը քա ղա քա կա նու թյան վրա։

Լա տի նա կան Ա մե րի կայի դեպ քում ի րենք ի րենց ժո ղովր դա-
վա րաց րած ե րկր նե րում կոր պո րա տիվ կա պե րի կա յու նու թյա նը 
կամ դրանց նո րաց մա նը զու գա հեռ առ կա են ըն թաց քի մեջ գտն-
վող նաև այլ մի տում ներ, ո րոն ցից մի քա նիսն ա վե լաց նում են ժո-
ղովր դա վա րա կան կար գին չհաս նե լու ռիս կե րը։ Ես բա ցա հայտ 
հղում եմ կա տա րում Վե նե սո ւե լա յում տա րա ծաշր ջա նային ար-
ձա գանք ներ ու նե ցող վեր ջին քա ղա քա կան զար գա ցում նե րին։ 
Շատ վեր լու ծա բան ներ դրան ցում ամ բո խա հա ճու թյան վե րա-
ծնունդ են տես նում, բայց ես կար ծում եմ, որ այդ տեղ մի շատ 
ա վե լի է ա կան բան կա։ Դա ամ բոխա հա ճու թյուն է, ո րը չի փոր-
ձում պե տա կան վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նել տն տե սու թյան 
վրա։ Իս կա պես, այն, ին չին մենք վկա ե նք, ավ տո րի տար պե-
տա կա նու թյան ու ժե ղա ցումն է, ո րը հեն ված է այն պի սի քա ղա-
քա կան հա մախմ բող ո ճի վրա, ո րն իր հեր թին ոչ մի այն ա ռաջ-
նոր դի խա րիզ մայի վրա հեն ված հա մար վե լու հա մար մի տում 
ու նի ամ րապն դել կոր պո րա տի վիզ մը ա րհ մի ու թյուն նե րում ու 
մեծ պե տա կան ըն կե րու թյուն նե րում, այլ նաև հետ գնալ « հե ղա-
փո խու թյան» կու սակ ցու թյան վրա հիմն ված քա ղա քա կան հա-
մախմբ ման հին ձևե րին։ Սա իս կա պես շատ ա վե լի հա մա պա-
տաս խա նում է 1930-ա կան նե րին և 1940-ա կան նե րին գե րակշ ռող 
քա ղա քա կան հա մախմբ ման և ավ տո րի տար կոր պո րա տի վիզ մի 
ո ճի կրկ նու թյա նը։ 

Ա ռա ջին դեպ քում քն նե լով քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան զու գորդ ված կյան քում 
կոր պո րա տիվ կա պե րի գո յու թյու նը` մենք ա կա նա տես կլի նենք 
ան ցյա լից ե կող տար րե րի` կրկ ներ գի ձևով հար մա րեց մա նը ժո-
ղովր դա վա րա կան այ սօր վա մար տահ րա վեր նե րին։ Ե րկ րորդ 
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դեպ քում մենք դի մա կա յած կլի նենք ժո ղովր դա վա րու թյան ցան-
կա ցած տե սա կին ան հա րիր գոր ծե լա կեր պին, ար ժեք նե րին ու 
գա ղա փա րա խո սու թյան վե րաս տեղծ մա նը կամ վե րա դար ձին։ 
Ի ՞նչն է նո րու թյան հմայք հա ղոր դում դե պի « կեղծ ժո ղովր դա-
վա րու թյուն» ճա նա պարհ ստեղ ծե լու այս ժա մա նա կա կից փոր-
ձե րին՝ դա հա կահ ռե տո րու թյունն է՝ հա կագ լո բա լա ցու մը, հա-
կաա մե րի կայ նու թյու նը։ Այս հռե տո րու թյու նը փո թոր կում է 
կա րո տախ տով տա ռա պող հա կաիմ պե րի ա լիս տա կան ձա խե-
րի մտ քերն ու սր տե րը տն տե սա կան ու քա ղա քա կան «այլ զար-
գաց ման» հույ սի թարմ շն չով։ Նույ նիսկ մի կողմ թող նե լով կեղծ 
ժո ղովր դա վա րու թյան վե րա կանգ նու մը՝ այ սօր վա քա ղա քա կան 
կյան քի բար դու թյու նը նոր հե տա զո տու թյուն նե րի և նոր վեր լու-
ծու թյուն նե րի կոչ է ա նում։ 

Բ րա զի լի այի դեպ քում, օ րի նակ, որ տեղ ժո ղովր դա վա րու-
թյան հիմ նա րար կա նոն նե րի (քա ղա քա ցի ա կան ու քա ղա քա կան 
ա զա տու թյուն ներ, ա զատ մա մուլ, ան կախ դա տա րան ներ, քա-
ղա քա կան հա վաք նե րի ա զա տու թյուն, ար դար ու կա նո նա վոր 
ը նտ րու թյուն ներ, իշ խա նու թյան պար բե րա կան փո փո խու թյուն 
և այլն) ան վի ճար կե լի գե րակշ ռու թյուն կա, հե տաքրք րա շարժ է 
ներ կա կա ռա վար ման մեջ տես նել կու սակ ցա կան ու պե տա կան 
ա պա րա տի շա հե րի մի ա խառ նում։ Եվ միև նույն ժա մա նակ շու-
կայի ամ րու թյու նը հատ կա պես ֆի նան սա կան ո լոր տում, և մեծ 
կա պի տա լիս տա կան կոր պո րա ցի ա ներն ան սպա սե լի կա պեր են 
ստեղ ծում տն տե սա կան կյան քի ու հան րային գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր հատ ված նե րի միջև։ Ըն դա մե նը մեկ օ րի նակ. Բրա զի-
լիա  յում և ցան կա ցած այլ ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա վա րու-
թյուն նե րում կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամ նե րը վճ ռո րոշ դեր 
են կա տա րում կա պի տա լի կու տակ ման և ար տադ րու թյունն ու 
շու կան ա վե լի դի նա միկ դարձ նե լու գոր ծում։ Տաս նա մյակ ներ 
ա ռաջ Բրա զի լի այի պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րում խո շոր 
կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամ ներ հիմն վե ցին։ Դրանք ի րենց 
բաժ նե տե րե րի մեջ միշտ զգա լի հա րա բե րակ ցու թյամբ մաս նա-
վոր կա պի տալ ու նե ին։ Նրանց մաս նա բա ժին նե րը վա ճառ վում 
են բոր սա յում, մի մա սը՝ շատ բարձր ար ժե քով, և նրանք ա մե րի-
կյան դե պո զի տար ստա ցա կան ներ (Ա ԴՍ-ներ) են ա ռա ջար կում 
Նյու Յոր քի բոր սա յում։ Պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կեն սա-
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թո շա կային հիմ նադ րամ նե րում կու տակ ված կա պի տա լը զգա լի 
է։ Ե րբ այն ներդր վում է շու կա, կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամ-
նե րը վե րահս կո ղու թյան ի րա վունք են ստա նում կամ ազ դում են 
բազ մա թիվ մեծ ըն կե րու թյուն նե րի վրա, օ րի նակ՝ հան քար դյու-
նա բե րու թյան և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո լորտ նե րի ու հա րյու-
րա վոր այլ ըն կե րու թյուն նե րի վրա։ Այս ա մե նը լի ո վին բնա կան 
է և առ կա է աշ խար հի բո լոր կա պի տա լիս տա կան տն տե սու-
թյուն նե րում, սա կայն Բրա զի լի ան ա ռանձ նա հա տուկ տարր է 
պա րու նա կում. մի կու սակ ցու թյան, կոնկ րետ՝ Աշ խա տան քային 
կու սակ ցու թյան (ԱԿ, ո րն իշ խա նու թյան ղե կին է) ազ դե ցու թյու-
նը վճ ռո րոշ է հիմ նա կան կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամ նե րի 
խոր հուրդ նե րի վրա։ 

 Կա րո՞ղ է ա րդյոք շու կայի ու քա ղա քա կա նու թյան, մաս նա-
վոր ըն կե րու թյուն նե րի ու հս կա բյու րոկ րա տա կան կոր պո րա-
ցի ա նե րի միջև ոչ գծային կա պի և ժո ղովր դի տե ղյա կու թյու նից 
հե ռու՝ կա պի տա լիս տա կան ներ խուժ ման վրա ազ դե ցու թյուն ու-
նե ցող տն տե սա կան ո րո շում նե րի վրա կա ռա վա րա կան ու կու-
սակ ցա կան ազ դե ցու թյան ա վե լի խո սուն օ րի նակ լի նել։ Հա սա-
րա կու թյան տար բեր մա կար դակ նե րի հատ ման կե տում կա րե լի 
է տես նել և՛ ժո ղովր դա վա րա կան-կա պի տա լիս տա կան մտա ծո-
ղու թյա նը հա մա հունչ կա տա րյալ մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քը, և՛ 
քա ղա քա կան ու մաս նակ ցային մո տե ցում նե րին նվիր ված լի նե-
լու չա փա նիշ նե րը, և՛ կոր պո րա տիս տա կան կա պե րը։ Դա մար-
տահ րա վեր է նե տում գծային կամ պար զա միտ մտա ծո ղու թյա նը՝ 
նկա րագ րե լու այդ գոր ծըն թաց նե րով ստեղծ ված ի րա վի ճա կը և 
կան խա տե սե լու զար գա ցում ներն ու հետ ևանք նե րը։ Ե թե դա լի-
նում է Բրա զի լի ա յում, ա պա ի ՞նչ կա րե լի է ա սել Ռու սաս տա նում 
տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին։ 

Ես կսահ մա նա փակ վեմ այս հպան ցիկ քն նար կում նե րով, որ-
պես զի ը նդ գծեմ, թե որ քան ժա մա նա կին է այս գիր քը, և թե ին չու 
է այն կոչ վում «Վտանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն ներ»։ Ժո ղովր-
դա վա րու թյունն այն քան շատ տե սակ ներ է են թադ րում և այն-
քան շատ կեր պա րա նա փո խու թյուն նե րի է են թարկ վում այ սօր-
վա աշ խար հում, որ եր ևի թե ժա մա նակն է հաս կա նա լու, որ մեր 
հաս կա ցո ղու թյու նը ժո ղովր դա վա րու թյան մա սին դեռ չի հա սել 
այն բարձ րա կե տին, ե րբ ու նակ կլի նենք բա ցատ րե լու ժա մա նա-
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կա կից ի րա վի ճակ նե րը։ Ո րոշ ե րկր նե րում ան ցումն ա նա վարտ 
է, և ժո ղովր դա վա րու թյու նը՝ տա պալ ված։ Այս դեպ քե րում ա վելի 
լավ է դա դա րել նրանց «ոչ ժո ղովր դա վա րա կան» ո րա կե լուց և 
ա ռանց այլ պատ մա կան հա մա տեքս տե րում ծն ված հաս կա ցու-
թյուն նե րը կրկ նե լու լա վա գույն ճա նա պարհ ներ փնտ րել, սահ-
մա նել հայտն վող քա ղա քա կան հա մա կար գե րը՝ մի ա ժա մա նակ 
հրա ժար վե լով դրանք « ժո ղովր դա վա րու թյուն ներ» ան վա նե լուց։

Հա վա սա րա պես ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի նոր գոր ծե-
լա կեր պի և ար ժեք նե րի ի հայտ գա լուն, ո րոնք ար տա հայ տում 
և ա ռաջ են մղում մաս նակ ցու թյան ու պա տաս խա նատ վու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան մշա կույ թը։ Տե ղե կաց ված քա ղա քա ցի նե րը, 
ակ տիվ հա սա րա կա կան կար ծի քը և հան րային քն նարկ ման 
տա րածք նե րի ը նդ լայ նու մը քսան մե կե րորդ դա րի բաց հա սա-
րա կու թյուն նե րի « ժո ղովր դա վա րա կան ո գու» վճ ռո րոշ շար ժիչ-
ներն ե ն։ Նույ նիսկ գի տակ ցե լով նո րաց ված կոր պո րա տի վիզ մի 
հետ քե րի գո յու թյու նը՝ կա րող է չլի նել բա ցա ռող ան հա մա տե-
ղե լի ու թյուն դրանց ու այ սօր վա ժո ղովր դա վա րու թյան ձևե րի 
միջև։ Զանգ վա ծային հա սա րա կու թյուն նե րում, կոր պո րա տիվ 
շա հե րի ու ղեկ ցու թյամբ հան դերձ, մեծ բյու րոկ րա տա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը՝ լի նեն դրանք հան րային թե մաս նա վոր, 
կա րող են հա մա գո յակ ցել կեն սու նակ ակ տիվ քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան հետ՝ հան գեց նե լով այն բա նին, որ ի նս տի տու-
ցի ո նա լաց ված քա ղա քա կան ձևե րը տեղ են ա պա հո վում ը նդ հա-
նուր շա հե րի վե րա բե րյալ բա նա վե ճի հա մար, և որ գե րակշ ռում 
է ա զա տու թյան մթ նո լոր տը, որ տեղ բա զում և նույ նիսկ հա կա սա-
կան կար ծիք ներ ու շա հեր կա րող են բռն կել։ Սա ա մեն դեպ քում 
լա վա գույն ե լքն է՝ մի ա կը, ո րը կա րող է պահ պա նել ժո ղովր դա-
վա րու թյան է ու թյու նը։
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Ծա նո թագ րու թյուն ներ

  ՆԵ  ՐԱ  ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ . ԺՈ  ՂՈՎՐ  ԴԱ ՎԱ  ՐԱՑ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ 

ՀԻՄ  ՆԱ  ՐԱՐ ԳՐԱ ԿԱ  ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԵՋ ԹԵ ՐԻ 

ՈՒ ՍՈՒՄ  ՆԱ  ՍԻՐ  ՎԱԾ ՔԱ  ՂԱ ՔԱ  ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 Տե՛ս՝ Guillermo O'Donnell, Phillippe C. Schmitter, and Laurence White-1. 

head, eds., Transitions from Authoritarian Rule (Baltimore։ Johns Hop-

kins University Press, 1986)։

  Տե՛ս՝ Robert D. Putnam, 2. Making Democracy Work։ Civic Tradition in 

Modern Italy (Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1993)։ Իր վեր-

ջին աշ խա տան քում, հատ կա պես՝ Bowling Alone։ The Collapse and 

Revival of Ameri can Community (New York։ Simon and Schuster, 2000) 

գր քում նա տար բե րու թյուն է դնում «խմ բե րի ներ սում ներ կա պակց-

վա ծու թյան» և «խմ բե րի միջև կամր ջա վոր ման» միջև։

 Sheri Berman, "Civil Society and the Collapse of the Weimar Repub lic", 3. 

World Politics 49 (April 1997), 401-29։

  Տե՛ս նրա` 4. Ethnic Conflict and Civic Life։ Hindus and Muslims in India 

(New Haven, Conn.։ Yale University Press, 2002)։ Այս գիր քը 2002թ-ին 

Ա մե րի կյան քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի ա սո ցի ա ցի այի կող մից 

ար ժա նա ցել է «Գ րե գո րի Լյու բերթ» մր ցա նա կի (Gregory Luebbert 

Prize)` որ պես հա մե մա տա կան քա ղա քա գի տու թյան լա վա գույն 

գիրք։

  Նա նաև նե րա ռել է բուդ դա յա կան մե ծա մաս նու թյուն և մեծ հին-5. 

դուիս տա կան ու ա վե լի փոքր մու սուլ մա նա կան փոք րա մաս նու-

թյուն ներ ու նե ցող, տա րա ձայ նու թյուն նե րից բզկտ ված Շրի Լան կայի 

վեր լու ծու թյու նը։ 

 Օ րի նակ, գրե լով Բրա զի լի ա յում «ա բեր տու րայից» ("abertura"-ժո-6. 

ղովր դա վա րաց ման սկիզբ) տասն չորս տա րի ան ց, ես նշել է ի, որ հա-
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րյու րա վոր փայ լուն գր քեր կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 

մա սին, տաս նյակ գր քեր քա ղա քա կան հա սա րա կու թյան մա սին և 

հա մա րյա ոչ մի՝ պե տա կան ան վտան գու թյան ա պա րա տի, հատ կա-

պես՝ ոս տի կա նու թյան, հե տա խու զու թյան ու նույ նիսկ բա նա կի մա-

սին։ Տե՛ս իմ` Rethinking Military Politics։ Brazil and the Southern Cone 

(Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1988), 4-12։

 Մենք հան դի պել է ինք Կոր տե սում (Իս պա նի այի խորհր դա րա նում) 7. 

2004թ-ի նոյեմ բե րին, մի քա նի թա ղա մաս հե ռու Ա լո չայի եր կաթգ ծի 

կա յա րա նից, որ տեղ 2004թ. մար տի 11-ին ռմ բա հար ման հետ ևան քով 

191 մարդ էր զոհ վել։

 Այս տե ղա շար ժի վե րա բե րյալ նրա մեջբե րած հիմ նա րար գրա կա-8. 

նու թյու նը նե րա ռում է Լո րենս Ո ւայթ հե դի (Laurence Whitehead) հե-

ղի նա կած "On Citizen Security" գլու խը նրա Democra tization։ Theory 

and Experience (Oxford։ Oxford University Press, 2002) գր քում; և Rob 

McRae, Donald Hubert, and Lloyd Axworthy, eds., Human Security and 

the New Diplomacy։ Protecting People, Promoting Peace (Montreal։ 

McGill-Queens University Press, 2001)։ 

 Ա գո ւե րոն ա սում է, որ «անվ տան գու թյան ո լոր տի» բա րե փո խում նե-9. 

րի մո տե ցու մը սկիզբ է ա ռել հետ բա խում նային ի րադ րու թյուն նե րում 

զար գաց մանն ա ջակ ցե լու ամ բող ջա կան մո տեց մամբ հե տաքրքր ված 

բրի տա  նա կան քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում, որ տեղ լավ կա ռա-

վա րու մը, կա յուն զար գա ցու մը և ան վտան գու թյան ո լոր տի ամ բող-

ջա կան բա րե փո խու մը դի տարկ վում էր որ պես սեր տո րեն փոխ կա-

պակց ված։ Ա նվ տան գու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րի այս մո տեց-

մա նը (ո րի մաս նա գետ ներն այժմ ամ սագ րեր են սկ սում թո ղար կել, 

ո րոնք հե տաքր քիր կլի նեն ժո ղովր դա վա րաց ման մաս նա գետ նե րին) 

նվիր ված ո րոշ գրա կա նու թյա նը ծա նո թա նա լու հա մար տե՛ս՝ Robin 

Luckham, "Democratic Strategies for Security in Transition and Conflict" 

in Governing Insecurity։ Democratic Control of Military and Security 

Establishments in Transitional Democracies,ed. Gavin Cawthra and 

Robin Luckham (London։ Zed Books, 2003). Տե՛ս նաև՝ Laurie Nathan, 

"Obstacles to Security Sector Reform in New Democracies", Journal of 

Security Sector Management 2, no. 3 (September 2004) և Chris Smith, 

"Security-Sector Reform։ Development Breakthrough or Institutional 

Engineering?" Conflict, Security and Development 1, no. 1 (2001), 5-20։ 

 Ես այս միտ քը զար գաց րել ու պաշտ պա նել եմ իմ 10. Arguing Comparative 
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Politics (Oxford։ Oxford University Press, 2001) գր քի նե րա ծու թյան մեջ, 

էջ 13-17։

  Նաև 1990-ա կան նե րի սկզբ նե րին ո րոշ հայտ նի գիտ նա կան ներ, ի նչ-11. 

պես՝ Ջի ո վա նի Սար տո րին (Giovanni Sartori) և Ջանֆ րան կո Պաս-

կո ւի նոն (Gianfranco Pasquino) սկ սե ցին « կի սա նա խա գա հա կա նու-

թյունն» ա ռա ջար կել որ պես լա վա գույ նը եր կու աշ խարհ նե րի « մա-

քուր նա խա գա հա կա նու թյան» և « մա քուր խորհր դա րա նակա նու-

թյան» հա մե մատ։ Նրանց հիմ նա վո րում նե րի հա մար տե՛ս՝ Քոուլ թո-

նի և Սքե չի հե ղի նա կած գլուխն այս հա տո րում։

 Ն րա գիր քը կոչ վում է 12. Borrowing Constitutional Designs։ Constitutional 

Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic (Princeton, N.J.։ 

Princeton University Press, 2005)։ 

 Օ րի նակ, հա մա ձայն 13. Semi-Presidentialism in Europe (Oxford։ Oxford 

University Press, 1999) գր քի խմ բա գիր Ռո բերտ Էլ ջի ի (Robert Elgie)՝ 

ը ստ նրա դա սա կարգ ման ու ժա մա նա կա կից հաշ վար կի՝ եվ րո պա-

կան հետ կո մու նիս տա կան քսանյոթ ե րկր ներ ըն դու նել են կի սա նա-

խա գա հա կա նու թյու նը։ Տե՛ս նրա "Variations on a Theme", Journal of 

Democracy 16 (July 2005)։ 102։ 

 Այս հա տո րում Քոլթոնն ու Սքեչն ի րենց գլ խում մի դա սա կար գում 14. 

են ներ կա յաց նում, որ տեղ կան « կա յուն մե ծա մաս նու թյան կա ռա վա-

րում» ու « բա ժան ված մե ծա մաս նու թյան կա ռա վա րում» հաս կա ցու-

թյուն նե րը, ո րոնք ես ան վա նում եմ «ա ռա ջին տար բե րակ» և «երկ-

րորդ տար բե րակ»։ Ես ըն դա մե նը օգ տա գոր ծել եմ « տար բե րակ» տեր-

մի նը մի այն ը նդ գծե լու հա մար նրանց հիմ նա վոր ման իմ շատ հա-

կիրճ ներ կա յա ցու մը։ «Ընտ րու թյուն նե րով ստեղծ ված» կի րա ռա կան 

ար տա հայ տու թյու նը ներ մուծ վել է Սին դի Սքե չի կող մից Bor rowing 

Constitutional Designs գր քում։

  Քոլթո նը և Սքեչն այս տար բե րակն ան վա նում են « բա ժան ված փոք-15. 

րա մաս նու թյան կա ռա վա րում»։

 Ֆրան սի ա յում այդ ար դյուն քին հաս նե լուն ա ջակ ցած բազ մա թիվ 16. 

ան տես ված մե խա նիզմ նե րին ու պայ ման նե րին, ո րոնք բա ցա կա յում 

են կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գե րից շա տե րում, ծա նո թա նա-

լու հա մար տե՛ս՝ Alfred Stepan and Ezra N. Suleiman, "The French Fifth 

Republic։ A Model for Import? Reflections on Poland and Brazil" հոդ վա ծը 

Politics, Society, and Democracy։ Comparative Studies, ed. H. E. Chehabi 

and Alfred Stepan (Boulder, Colo.։ Westview Press, 1995), գր քում, էջ 
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393-414։ Այդ հոդ վա ծը նո րից ներ կա յաց ված է Arguing Comparative 

Politics գր քում։ Ֆրան սի այի օ րի նակն ա վե լի մեծ պատ մա կան ման-

րա մաս նե րով դի տարկ ված է Skach, Borrowing Constitutional Designs 

գլ խում։ 

 Այս պն դու մը հեն ված է 1998թ-ի հու նի սին Լի սա բո նում Պոր տու-17. 

գա լի այի նախ կին վար չա պետ ու նա խա գահ Մա րի ո Սո ւա րե շի 

(Mário Soares) հետ Ստե փա նի, 2001թ-ի մայի սի 21-ին Լե հաս տա նի 

նա խա գահ Ա լեք սանդր Կվաս նիևս կու հետ Վար շա վա յում Սին դի 

Սքե չի հար ցազ րույց նե րի, 2004 թ-ի Մադ րի դյան ա կում բի հան դիպ-

ման ժա մա նակ Սլո վե նի այի նախ կին նա խա գահ Մի լան Կու չա-

նի (Milan Kuchan) հետ եր կա րատև զրույց նե րի և այն պի սի աշ խա-

տու թյուն նե րի վրա, ի նչ պես՝ Leszek Lech Garlicki, "The Presi dency in 

the New Polish Constitution", East European Constitutional Review 6 

(Spring-Summer 1997), 81-89; և Miro Cerar, "Slovenia," in Elgie, Semi-

Presidentialism in Europe, 232-59։ 1997թ. Լե հաս տա նում, ի նչ պես ցույց 

են տա լիս Քոլ թո նը և Սքե չը, նա խա գահն ու խորհր դա րա նա կան մե-

ծա մաս նու թյու նը` եր կուսն էլ նույն կու սակ ցու թյու նից, ևս ա վե լաց-

րել են սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի իշ խա նու թյու նը, որ պես զի 

նվա զեց նեն նա խա գա հի ի նք նա վա րու թյու նը։ Լիտ վա յում (ի տար-

բե րու թյուն Սո ւա րե շի, Կվաս նիևս կու կամ Կու չա նի) խա րիզ մա տիկ, 

բայց ի նչ-որ տեղ և խառ նա կիչ ազ գայ նա կան ա ռաջ նորդ Վի տաու-

տաս Լանդս բեր գի սը (Vytautas Landsbergis), ո րը Լիտ վայի խորհր-

դա րա նի նա խա գա հողն էր ու գոր ծող նա խա գա հը, ցան կա նում էր 

մե ծաց նել իշ խա նու թյու նը։ Ը նտ րող նե րը չար դա րաց րե ցին այդ ցան-

կու թյու նը։ Նա խա գա հա կան իշ խա նու թյու նը մե ծաց նե լուն նվիր ված 

նրա 1992թ-ի մայի սի հան րաք վեն տա պալ վեց ը նտ րող նե րի ցածր 

մաս նակ ցու թյան պատ ճա ռով, և Լանդս բեր գի սի ժո ղովր դա կա նու-

թյան նվա զումն ու վատ թա րա ցող տն տե սա կան վի ճա կը փաս տո րեն 

ստի պե ցին նրան չմաս նակ ցել հա ջորդ տա րի կա յա նա լիք ա ռա ջին 

նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րին։ Նո րան կախ Խոր վա թի այի 

ա ռա ջին նա խա գահ Ֆրանյո Թուջ մանն (Franjo Tudjman) (1990-99թթ.) 

իր հա տուկ ի րա վա սու թյուն նե րը մե ծաց րեց այն աս տի ճա նի, որ 

1999թ-ի ն՝ իր մահ վան ժա մա նակ, Խոր վա թի ան կի սա նա խա գա հա-

կան գեր նա խա գա հա կան պե տու թյուն է ր։ 2000թ-ի փետր վա րին նոր 

նա խա գա հի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ Ստյե պան Մե սիչն (Stjepan 

Mesić) ը նտ րա կան կամ պա նի ան տա նում է ր՝ խոս տա նա լով ը նտր-
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վե լու դեպ քում պաշտ պա նել նա խա գա հի ի րա վա սու թյուն նե րը սահ-

մա նա փա կող սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րը և թույլ տալ 

խորհր դա րա նին ղե կա վա րել այդ գոր ծըն թա ցը։ Այդ խոս տում նե րը 

օգ նե ցին նրան ա ռա վե լու թյան հաս նել Դրա ժան Բու դի սայի (Dražen 

Budisa) նկատ մամբ և հաղ թել ը նտ րու թյուն նե րի ե րկ րորդ փու լում։ 

Նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րից ա ռաջ խորհր դա րա նա կան մե-

ծա մաս նու թյուն ստա նա լով՝ կոա լի ցի ան, ո րը հաղ թեց Թուջ մա նի 

Խոր վա թի այի Ժո ղովր դա վա րա կան մի աս նա կան կու սակ ցու թյա նը 

(Croatian Democratic Union Party (HDZ)), Մե սի չի օգ նու թյամբ անց-

կաց րեց սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն ներ` նվա զեց նե լով նա-

խա գա հի և ա վե լաց նե լով խորհր դա րա նի իշ խա նու թյու նը։ Մե սի չը 

վե րընտր վեց նա խա գահ 2005թ-ի հուն վա րին, մաս նա վո րա պես այն 

պատ ճա ռով, որ կա տա րեց իր խոս տում նե րը։

 Սա կայն որ պես Պոր տու գա լի այի նախ կին վար չա պետ՝ Ա նի բալ Քա-18. 

վա ցո Սիլ վան (Aníbal Cavaco Silva), մեր հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ 

ը նդ գծեց, որ Պոր տու գա լի ա յում մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող վար-

չա պետն այն պես ա զատ չէ պե տու թյան գլ խից, ի նչ պես որ վար չա-

պե տը պետք է լի ներ մա քուր խորհր դա րա նա կան հա մա կար գում, 

քա նի որ Պոր տու գա լի ա յում խորհր դա րա նում մե ծա մաս նու թյուն 

չու նե ցող նա խա գա հը շա րու նա կում է ի րա վա սու թյուն ու նե նալ ցրե-

լու խորհր դա րա նը և նոր ը նտ րու թյուն ներ նշա նա կե լու մե ծա մաս-

նու թյուն ձեռք բե րե լու նպա տա կով։ Ա միս նե րի ըն թաց քում Պոր տու-

գա լի ա յում դա իս կա պես տե ղի ու նե ցավ։ Սթի վեն Դ. Րո փե րը (Steven 

D. Roper) նա խա գա հա կան իշ խա նու թյան հա մա լիր գնա հատ ման 

հա մա ձայն՝ Ֆրան սի ային տվել է 5, Սլո վե նի ային ա վե լի քիչ՝ 3, և 

Լիտ վային՝ 1 գնա հա տական ներ։ Տե՛ս նրա "Are All Semipresidential 

Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential Regimes," 

Com parative Politics 34 (April 2002), 253-72։ 

Գ ԼՈՒԽ  1. ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա  ԿԱՆ ՀԱ  ՍԱ  ՐԱ  ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, 

ԻՍ  ԼԱ ՄԸ ԵՎ  ԷԹ  ՆՈ ՀԱ  ՄԱՅՆ ՔԱՅԻՆ ՀԱ  ԿԱ  ՄԱՐ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Այս գլ խի նախ կին տար բե րա կը ներ կա յաց ված էր Մադ րի դյան 

ա կու մ բի 2004թ-ի նոյեմ բե րին կա յա ցած ը նդ հա նու ր ժո ղո վի ժա մա նակ։ 

Ես շնոր հա կալ եմ ժո ղո վի մաս նա կից նե րին, ան հայտ ըն թեր ցող նե րին և 
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Ա լֆ րեդ Ստե փա նին՝ հոդ վա ծի եր կու  նախ նա կան տար բե րակ նե րի վե-

րա բե րյալ նրանց մե կ նա բա նու  թյու ն նե րի հա մար։

Չ նա յած, որ վեր ջին ե րեք ե րկր նե րի հե տա զո տու  թյու ն նե րը դեռևս շա-1. 

րու  նակ վու մ են, հին դու  իստ-մու  սու լ մա նա կան հա րա բե րու  թյու ն նե-

րի մա սին իմ աշ խա տանքն ար դեն տպագր ված է. Ethnic Con fl ict and 

Civic Life։ Hindus and Muslims in India (New Haven, Conn.։ Yale Uni-

ver sity Press, 2002)։ Քա նի որ քն նար կու մն  ե րը կենտ րո նա նու մ են Հնդ-

կաս տա նի վրա, այս գլ խու մ ես մե ծ չա փով կհեն վեմ իմ գր քի վրա։

Մի ա կու  սակ ցա կան հա մա կար գե րու մ քա ղա քա կան կու  սակ ցու -2. 

թյու ն նե րը պե տու  թյան հա վել ված ներ են և չեն կա րող հեշ տու  թյամբ 

քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու  թյան գոր ծա ռու յթ ներ ի րա կա նաց նել։ 

Բազ մա կու  սակ ցա կան հա սա րա կար գե րու մ իշ խող կու  սակ ցու  թյու ն-

նե րը կա րող են պե տա կան ի նս տի տու տ նե րի մաս դառ նալ, բայց 

ը նդ դի մա դիր կու  սակ ցու  թյու ն նե րը՝ ոչ, ին չը նրանց թու յլ է տա լիս 

հան րային գոր ծու  նե ու  թյան ոչ պե տա կան ո լորտ նե րու մ լու րջ խա-

ղա ցող ներ լի նել։

Տ վյալ նե րի խու մ բը հա վաք ված է Չի կա գոյի հա մալ սա րա նից Սթի վեն 3. 

Վիլ կին սո նի (Steven Wilkinson) հետ հա մա գոր ծակ ցու  թյամբ։

Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean and Mohammed Zulfan Tad-4. 

joeddin, "Creating Datasets in Information-Poor Environments։ Patterns 

of Collective Violence in Indonesia" (1990-2003), journal of East Asian 

Studies 8, no. 3 (September 2008). Տե՛ս նաև՝ Ashutosh Varshney, 

"Analyzing Collective Violence in Indonesia։ An Overview", նու յն հա-

մա րի մե ջ։

 Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի հա մար տե՛ս՝ Stanley Lieberson and Arnold 5. 

Silverman, "The Precipitants and Underlying Conditions of Race Riots", 

American So ciological Review (December 1965); Հյու  սի սային Իռ-

լան դիայի հա մար՝ Michael Poole, "Geographical Location of Political 

Violence in Northern Ireland," in Politi cal Violence։ Ireland in Com pa-

ra tive Perspective, ed. John Darby, Nicholas Dodge, and A. C. Hepburn 

(Belfast։ Appletree Press, 1990)։

Robert Kaplan, 6. Balkan Ghosts։ A Journey through History (New York։ St. 

Martin's Press, 1993)։

Ashutosh Varshney, "Nationalism, Ethnic Confl ict, and Rationality", 7. 

Perspectives on Politics (March 2003)։
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Benedict Anderson, 8. Imagined Communities (London։ Verso Press, 1982)։

Colley, 9. Britons (New Haven, Conn.։ Yale University Press, 1991)։ 

Այս ջր բա ժան ներն ա վե լի խոր քն նար կե լու  հա մար տե՛ս՝ Ashutosh 10. 

Varshney, "Ethnicity and Ethnic Confl ict" in Oxford Handbook of Com-

pa rative Politics, ed. Carles Boix and Susan Stokes (New York։ Oxford 

University Press, 2007)։

Ernest Gellner, 11. Nations and Nationalism (Oxford։ Blackwell, 1983)։ 

Օ րի նակ՝ Դո նալդ Հո րո վի ցի (Donald Horowitz)` հա կա մար տու  թյու ն-12. 

նե րի վե րա բե րյալ պն դու մն  ե րը հեն վու մ են ը նդ հան րու  թյան սկզ-

բու ն քի վրա։ Donald Horowitz, Ethnic Groups in Con fl ict (Berkeley։ 

University of California Press, 1985)։ Իր ա վե լի ու  շ հրա տա րակ ված 

աշ խա տու  թյու  նու մ Հո րո վի ցը նշու մ է տար բե րու  թյու ն նե րը և քն-

նար կու մ դրանք։ Տե՛ս՝ Horow itz, The Deadly Ethnic Riot (Berkeley։ 

University of California Press, 2001), գլու խ 12։

Gary King, Robert Keohane, and Sidney Verba, 13. Designing Social In quiry 

(Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1994)։

 Ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս հետ ևյալ մտ քե րի փո խա նա կու -14. 

թյու  նը Վարշ նի ի և Լեյ թի նի (David Laitin) մի ջև. Ashutosh Varshney, 

"Recognizing the Tradeoffs We Make" և David Laitin, "Ethnography and/

or Rational Choice," both in Qualitative Methods 4, no. 1 (Spring 2006)։

 Քա ղաք ներն է ին՝ Ա լի գարն ու  Կա լի կու  թը, Հայ դե րա բադն ու  Լաք նո-15. 

վը և Ահ մա դա բադն ու  Սու  րա թը։

Robert Putnam, 16. Bowling Alone։ The Collapse and Revival of American 

Community (New York։ Simon and Schuster, 2000)։

Այն հար ցը, թե խնա մա կա լու  թյան (custody) ի րա վու ն քը պետք է 17. շա-

րի ա թի՞, թե՞ քա ղա քա ցի ա կան օ րենք նե րի վրա հեն ված լի նի, ե թե 

ա մու  սինն ա մու ս նա լու  ծու  թյու  նից ա ռաջ իս լա մի ց ան ցել է հին դու  իզ-

մի , շատ է քն նարկ վել և մա լա յա-հնդ կա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րու մ 

վե ճի ա ռար կա էր 2007թ-ի ն։ 

Վեր լու  ծու  թյան հա մար, թե ի նչ պես այդ պայ քա րը ծա վալ վեց ի շահ 18. 

Մա լայ զի այի չա փա վոր մու  սու լ ման նե րի, մի նչ դեռ Պա կիս տա նու մ 

այն գնաց ծայ րա հե ղու  թյան ու  ղ ղու  թյամբ, տե՛ս՝ S. Val Reza Nasr, The 

Islamic Leviathan (Oxford։ Oxford University Press, 2001)։

 Լաս կար Ջի հա դը բա ցա հայտ կեր պով ըն դու  նեց Մա լու  կու  ու մ խռո-19. 

վու  թյու ն նե րին մաս նա կից լի նե լը։ Տե՛ս՝ Noorhaidi Hasan, "Faith and 
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Politics։ The Rise of Laskar Jihad in the Era of Transition in Indonesia," 

Indonesia 73 (2002), 145-69։

Varshney, Panggabean, and Tadjoeddin, "Creating Datasets"։20. 

 Ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս՝ Douglas Ramage, 21. Politics in Indonesia։ 

Democracy, Is lam and the Ideology of Tolerance (London։ Routledge, 

1995)։

 Մեջբ., ն.տ., էջ 64։22. 

Alfred Stepan, "The World's Religious System and Democracy։ Craft ing 23. 

the Twin Tolerations", Arguing Comparative Politics (Oxford։ Oxford 

University Press, 2001) գր քու մ։ 

Ա ռա ջին դեմ քից ար ժե քա վոր տպա վո րու  թյու ն նե րի հա մար տե՛ս՝ 24. 

Narendra Jadhav, Untouch ables։ My Family's Triumphant Journey out of 

the Caste System in Modem India (New York։ Scribner, 2005)։

Nathan Glazer, 25. We Are All Multiculturalists Now (Cambridge, Mass.։ 

Harvard University Press, 1996)։

James Fearon and David Laitin, "Explaining Inter-Ethnic Coopera tion", 26. 

American Political Science Review (December 1996)։

 Գու  ջա րաթ նա հան գու մ 1969թ-ի սար սա փե լի խռո վու  թյու ն նե րը 27. 

նման վար քի օ րի նակ ե ն։ Տե՛ս՝ Varshney, Ethnic Confl ict, գլու խ ներ 

10 և 11։

 Հի մա լայ նո րեն ըն դու ն վու մ է պե տու  թյան մի  ջամ տու  թյու  նը Շրի 28. 

Լան կայի 1983թ-ի խռո վու  թյու ն նե րին։ Իս կա պես, 1994թ-ից 2005թ. 

Շրի Լան կայի նա խա գահ Չանդ րի կա Կու  մա րա տու ն գան (Chandrika 

Kumaratunga) իր պաշ տո նա վար ման ըն թաց քու մ բա ցա հայտ նե րո-

ղու  թյու ն է խնդ րել 1983թ-ի բռ նու  թյու ն նե րու մ պե տու  թյան դե րի հա-

մար։ Այդ բռ նու  թյու ն նե րի հայտ նի վեր լու  ծու  թյու ն նե րի հա մար տե՛ս՝ 

Stanley Tambiah, Sri Lanka։ Ethnic Fratricide and the Dismantling of 

Democracy (Chicago։ University of Chicago Press, 1991)։

 Հե տա գա ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս՝ Ashutosh Varshney, "Un-29. 

der standing Gujarat Violence", Items and Issues, Newsletter of the Social 

Science Research Coun cil, New York (Fall 2002)։

 Սա հիմն  ված է 30. Times of India, Indian Express և Hindustan Times թեր-

թե րի խոր ըն թերց ման վրա։

"Parivar Wars", 31. Times of India, June 26, 2002։ 

Ինչ ևէ, 1998թ-ին մա լա յա-հնդ կա կան խռո վու  թյու ն ներ ե ղել ե ն։32. 

Manjit Singh Sidhu, 33. Kuala Lumpur and Its Population (Kuala Lum pur։ 
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Surindar Publications, 1978), 21։ Նաև տե՛ս՝ C. G. Clarke and M. S. 

Sidhu, "Racial Segregation in Peninsular Malaysian Towns", Geographical 

Journal 143 (1977)։

James Jesudason, "State Legitimacy, Minority Political Participation, 34. 

and Ethnic Confl ict in Indonesia and Malaysia," in Social Cohesion and 

Con fl ict Prevention in Asia, ed. Nat J. Colletta, Teck Ghee Lim, և Anita 

Kelles-Viitanen (Washington D.C.։ World Bank, 2001)։

"Workers of the Same Race Stick Together", 35. Straits Times, February 1, 

2003։ Հաշ վի առ նե լով մա լա յա-հնդ կա կան խռո վու  թյու ն նե րի ա ճը` 

հեշտ չէ ա սել, թե այդ քա ղա քա կա նու  թյու նն ի նչ պես էր կի րառ վու մ 

կամ աշ խա տու մ։

Suresh Khopade, 36. Bhiwandi Riots and After, չհ րա տա րակ ված ձե ռա գիր, 

նա խա բան։

 Նու յն տե ղու մ, էջ 115։ 37. 

Այս պար բե րու  թյան մե ջ բե րու մն  ե րը նու յն տե ղից են, էջ 116։ 38. 

Այս պար բե րու  թյան եր կու  մե ջ բե րու մն  երն էլ նու յն տե ղից են, էջ 118։39. 

 Նու յն տե ղու մ, էջ 119։40. 

Usha Thakkar, "Mohalla Committees of Bombay։ Candles in Omi nous 41. 

Darkness", Economic and Political Weekly, February 7, 2004։

 Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի վե րա բե րյալ կոր պո րա տիզ մի  մա սին 42. 

նյու  թե րը տե՛ս Alfred Stepan, State and Society։ Peru in Comparative 

Perspective (Princeton, N.J.։ Princeton Uni versity Press, 1978) և James 

Malloy, ed., Authoritarianism and Corporat ism in Latin America (Pitts-

burgh։ University of Pittsburgh Press, 1977)։ Իր վեր ջին գր քու մ Յա շա րը 

(Deborah Yashar) « կոր պո րա տիս տա կան քա ղա քա ցի ու  թյու ն» տեր-

մի նն օգ տա գոր ծու մ է մի նչև 1980-ա կան նե րը սկիզբ ա ռած նորա զա-

տա  կա նու  թյու նն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նու մ քսա նե րորդ դա րի 

Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի կա ռու ց ված քային մո դե լը բնու  թագ րե լու  

հա մար։ Տե՛ս՝ Deborah Yashar, Contesting Citizenship in Latin America 

(New York։ Cambridge University Press, 2005)։

 Տի տոյի՝ Հա րավս լա վի ա յու մ ի նք նա կա ռա վար վող ար դյու  նա բե րա-43. 

կան հա սա րա կու  թյան կեն սա կեր պի մա սին տե՛ս՝ Sharon Zukin, 

Beyond Marx and Tito (New York։ Cambridge University Press, 1975) և 

Ellen Comisso, Workers' Control under Plan and Market։ Implications of 

Yugoslavia's Self-Management (New York։ Cambridge University Press, 

1979)։
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 Վեր ջին էմ պի րիկ տվյալ նե րի մա սին տե՛ս՝ Donald Rothchild and Philip 44. 

Roeder, "Power Sharing as an Impediment to Peace and Democracy" and 

"Dilemmas of Power Sharing in Divided Societies," in Sustainable Peace 

(Ithaca, N.Y.։ Cornell University Press, 2005)։

Գ ԼՈՒԽ  2. ԱՆ ՋԱ  ՏՈ  ՂԱ ԿԱ  ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԽԱ ՂԱՂ ԵՎ 

ԺՈ ՂՈՎՐ  ԴԱ ՎԱՐ ՁԵՎՈՎ  ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԸ. 

Կա նա դայի օ րի նա կը

Այս հար ցե րը լի ո վին ու  սու մն  ա սիր ված են Վի լյամ Քրո սի (William 1. 

Cross) խմ բագ րու  թյամբ Բրի տա նա կան Կո լու մ բի այի հա մալ սա րա-

նի հրա տա րակ չու  թյան (University of British Columbia Press) կող մի ց 

հրա տա րա կած կարճ մե  նագ րու  թյու ն նե րի շար քու մ՝ The Canadian 

Democratic Audit։

Ար տա հայ տու  թյու  նը Չարլզ Թեյ լո րինն (Charles Taylor) է։ Տե՛ս՝ John 2. 

Erik Fossum, "Deep Diversity versus Constitutional Patriotism", Eth-

nicities 1 (2001), 179-206։ 

Եվ, իս կա պես, բրի տա նա ցի նե րի կող մի ց մե կ դար ա ռաջ Նոր Ֆրան-3. 

սի ան նվա ճե լու ց հե տո բրի տա նա ցի նե րը Canadiens (ֆր.՝ կա նա դա-

ցի նե րին) թու յլ տվե ցին պահ պա նել ի րենց լե զու ն, հռո մե  ա կան-կա-

թո լիկ կրո նը և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վու ն քի հա մա կար գը։ 

Այդ բազ մա զա նու  թյան ե րեք կող մե  րի խոր վեր լու  ծու  թյան օ րի նակ 4. 

տե՛ս՝ Will Kymlicka, Finding Our Way։ Rethinking Ethnocultural 

Relations in Canada (Toronto։ Oxford University Press, 1998)։ 

Այդ պատ մու  թյու  նը լավ ներ կա յաց ված է Peter Russell, 5. Consti tu ti onal 

Odyssey։ Can Ca nadians Become a Sovereign People? 3rd ed. (Toronto։ 

University of Toronto Press, 2004) գր քու մ։

 Միջ կա ռա վա րա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րի դաշ նային նա խա րար 6. 

Սթե ֆա նի Դի ո նի (Stephane Dion) և Քվե բե կի վար չա պետ Լյու  սիյեն 

Բու  շա րի (Lucien Bouchard) մի ջև նա մա կագ րու  թյան և այս բա նա վե-

ճու մ դաշ նային դիր քո րոշ ման ման րա մաս նե րին ծա նո թա նա լու  հա-

մար տե՛ս Dion, ed. Straight Talk։ Speeches and Writings on Canadian 

Unity (Mon treal։ McGill-Queen's University Press, 1999)։

 7. Reference the Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R.։

 Դա տավճ ռի մե կ նա բա նու  թյու ն նե րի հա մար տե՛ս David Schnei der-8. 
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man, ed., The Que bec Decision։ Perspective on the Supreme Court Ruling 

on Secession (Toronto։ James Lorimer, 1999)։

Canada, 9. Clarity Act 2000. c.26։

Տե՛ս՝ Keith G. Banting, Roger Gibbins, Peter M. Leslie, Alain Noel, Richard 10. 

Simeon, and Robert Young. Open Federalism։ Interpretation, Signifi  cance 

(Kingston, Canada։ Institute of Intergovernmental Relations, 2006)։ 

Ան ջա տո ղա կան նե րի ֆե դե րա լիս տա կան ճյու  ղը՝ Բլոք Քվեբ կոու  ան 11. 

(Bloc Québécois) կարճ ժա մա նակ պառ լա մե ն տու մ ե ղել է ա մե  նա-

մե ծ ը նդ դի մու  թյու  նը` հեգ նա բար ան վան վե լով « Նո րին Մե ծու  թյանը 

նվիր ված ը նդ դի մու  թյու ն»։ 

Անգ լի ա կան Կա նա դա յու մ նման մտա ծո ղու  թյան օ րի նակ նե րի հա-12. 

մար տե՛ս՝ Richard Sim eon, ed. Must Canada Fail? (Montreal։ McGill-

Queen's University Press, 1977) և David Cameron, ed., The Referendum 

Papers։ Essays on Secession and National Unity (Toronto։ University of 

Toronto Press, 1999)։ 

Ան հա մա չափ ֆե դե րա լիզ մը պատ կա նու մ է այն տե սա կին, ե րբ մե կ 13. 

(կամ ա վե լի) պե տու  թյու ն ներ կամ նա հանգ ներ ա վե լի շատ իշ խա-

նու  թյու ն և պա տաս խա նատ վու  թյու ն են ու  նե նու մ, քան մն ա ցա ծը։ 

Ան հա մա չա փու  թյու  նը կամ ձևա կա նո րեն նե րառ ված է լի նու մ սահ-

մա նադ րու  թյան մե ջ, կամ դե-ֆակ տո կի րառ վու մ է մի ջ կա ռա վա րա-

կան հա րա բե րու  թյու ն նե րու մ։ Կա նա դայի սահ մա նադ րու  թյան մե ջ 

քիչ ան հա մա չա փու  թյու ն կա, բայց զգա լի չա փե րով այն կա գործ նա-

կա նու մ։

 Տե՛ս՝ Tony Hill, "Variability of Support for Sovereignty in Quebec", pa per 14. 

presented to the Midwest Political Science Association, Chicago, 2005։ 

Օ րի նա կի հա մար՝ Alain-G. Gagnon and Francois Rocher, "Presen ta-15. 

tion," in Repliques au détracteurs de la souveraineté du Quebec (Montréal, 

vlb édi-teur, 1992)։ Դրան հա մա կիր, բայց ա վե լի հո ռե տե սա կան 

տե սա կե տի հա մար տե՛ս՝ Jeremy Webber, "Just How Civic Is Civic 

Nationalism in Quebec?" in Citizenship, Diversity and Pluralism։ Canadian 

and Comparative Perspectives, ed. Alan Cairns, John С Co urt ney, Peter 

Mackinnon, Hans J. Michelmann, and David E. Smith (Montreal։ McGill-

Queen's University Press, 2000), 87-107։ 

Այս ա ռև տու  րը նե րառ ված է 16. Quebec Act (1774 Geo III, c.83)-ու  մ։ Այդ 

ակ տը մաս նա վո րա պես ստեղծ ված էր ֆրան սի ա ցի-կա նա դա ցի նե-

րին տար հա մո զե լու  հա մար՝ մի  ա նա լու  ա մե  րի կա ցի հե ղա փո խա-
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կան նե րին, և ա մե  րի կյան գա ղու թ նե րու մ այն հայ տա րար ված էր 

որ պես Ա ՄՆ ան կա խու  թյու նն ար դա րաց նող բրի տա նա կան պառ լա-

մե ն տի նող կա լի օ րենք նե րից մե  կը։

Ս.Մ.Լիփ սե թը (S. M. Lipset) ի նչ-որ տեղ հա կա սա կան ձևով հե-17. 

տաքն նու մ է Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի և Կա նա դայի հե ղա փո խա կան 

և հա կա հե ղա փո խա կան ա վան դու յթ նե րի կի րա ռու մն  իր Continental 

Divide։ The Values and Institutions of the United States and Canada (New 

York։ Routledge, Chapman, and Hall, 1992) գր քու մ։

 Կա նա դա յու մ մի ջ կա ռա վա րա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րի դի նա մի -18. 

կայի վեր լու  ծու  թյան հա մար տե՛ս՝ Richard Simeon, Federal-Pro vincial 

Diplomacy։ The Making of Recent Policy in Canada (Toronto։ University 

of Toronto Press, 1971; reissued with a new postscript, 2006)։

Ronald L. Watts, 19. Comparing Federal Systems, 2nd ed. (Montreal։ McGill-

Queen's University Press, 1999), էջ 113։ 

Տե՛ս՝ Richard Simeon and Daniel Patrick Conway, "Federalism and the 20. 

Management of Confl ict in Divided Societies," in Multinational De-

mocra cies, ed. Alain-G. Gagnon and James Tully (Cambridge։ Cam bridge 

University Press, 2001), էջ 338-65։ 

Այս բա նա վե ճի լրիվ քն նարկ ման մա սին տե՛ս՝ John McGarry, Bren-21. 

dan O'Leary, and Richard Simeon, "Integration or Accommodation? The 

Endur ing Debate in Confl ict Regulation," in Constitutional Design for 

Divided So cieties։ Integration or Accommodation? ed. Sujit Choudhry 

(Oxford։ Oxford University Press, 2008), էջ 41-90։

 Սա Լիյփ հար տի և Հո րո վի ցի դա սա կան բա նա վեճն է։ Տե՛ս օ րի նա-22. 

կի հա մար Ա րենդ Լիյփ հար տի (Arend Lĳ phart) և Դո նալդ Հո րո վի-

ցի (Donald Horowitz) հե ղի նա կած գլու խ նե րը The Architecture of 

Democracy։ Constitutional Design, Confl ict Management and De mo-

cracy, ed. Andrew Reynolds (Oxford։ Oxford University Press, 2002)։ 

Horowitz, "Constitutional Design" գր քի էջ 15-36, և Lĳ phart, "Wave of 

Power-Sharing" գր քի էջ 37-54։

 Սա, չնա յած այն բա նին, որ դա տա րա նը նշա նակ ված էր դաշ նային 23. 

կա ռա վա րու  թյան կող մի ց։ Ի նը դա տա վոր նե րից ե րե քը պետք է լի նե-

ին Քվե բե կի դա տա վո րա կան կազ մի ց։

 Պի տեր Ռա սե լը (Peter H. Russell) 1980թ. ա ռանց նա հան գի է ա կան 24. 

հա մա ձայ նու  թյան սահ մա նադ րա կան փո փո խու  թյու ն ներ կա  տա -

րե լու  դաշ նային կա ռա վա րու  թյան փոր ձե րի վե րա բե րյալ՝ Կա-
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նա դայի Գե րա գու յն դա տա րա նի ո րո շու  մը նկա րագ րել էր որ պես 

« կաս կա ծե լի ար դա րա դա տու  թյան հի ման վրա պե տու  թյան կա ռա-

վար ման հան դու նգն ար վեստ»։ Peter Russell, ed., The Court and the 

Constitution։ Comments on the Supreme Court Reference on Cons ti-

tutional Amendment, 1982 (Kings ton, Canada։ Institute of In ter go vern-

men tal Relations, 1982)։

 Տե՛ս՝ Harvey Lazar, "Non-constitutional Renewal։ Toward a New Equi-25. 

librium in the Federation," in Canada։ The State of the Federation 1997։ 

Non-constitutional Renewal (Montreal։ McGill-Queen's University Press, 

1998)։

David Cameron and Richard Simeon, eds., 26. Language Matters։ Path ways of 

Association in Canadian Voluntary Associations (Vancouver։ Univer sity 

of British Columbia Press, 2008)։

Գ ԼՈՒԽ  3. ՆՈՐ «ԿՐԿ  ՆԱ ԿԻ  ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ  ՎԵՐ». ԲԱ ՆԱ ԿԻ, 

ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵ ՏԱ  ԽՈՒ ԶՈՒ ԹՅԱՆ 

ԺՈ ՂՈՎՐ  ԴԱ ՎԱ  ՐԱ  ԿԱՆ ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ  ՂՈՒ ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ  ԹՅՈՒ ՆԸ 

 Գի լեր մո Օ’ Դո նե լը (Guillermo O'Donnell) խո սու մ է ժո ղովր դա վա-1. 

րու  թյան « դան դաղ մահ վան» մա սին, որ տեղ քա ղա քա ցի ա կան իշ-

խա նու  թյան կի րառ ման տա րած քի և ա զա տա կան կոնս տի տու  ցի-

ո նա լիզ մի  ե րաշ խա վոր ման ա նընդ հատ փոք րա ցու մ է տե ղի ու  նե-

նու մ։ "Transitions, Continuities, and Paradoxes," in Issues in Democratic 

Con solidation։ The New South American Democracies in Comparative 

Perspec tive, ed. Scott Mainwaring, Guillermo O'Don nell, and J. Samuel 

Valenzuela (Notre Dame, Ind.։ University of Notre Dame Press, 1992)։ 

Ար տու  րո Վա լեն սու  ե լայի « Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի ը նդ հատ ված 2. 

նա խա գա հա կա նու  թյու ն նե րը» (-ն րա ներդ րու մն  այս հա տո րի մե ջ) 

հոդ վա ծու մ պաշտ պան վու մ է այն մի տ քը, որ մի նչ դեռ «ան ցյա լու մ 

խնդ րի հիմ քու մ զին վո րա կա նու  թյու նն էր ... Լա տի նա կան Ա մե  րի կա-

յու մ զին վո րա կան ներն այլևս բա ցա հայտ կեր պով չեն մի  ջամ տու մ 

քա ղա քա կա նու  թյա նը»։ Սա կայն նա պն դու մ է, որ «ան կա յու  նու  թյու -

նը մն ու մ է շա րու  նակ վող խն դիր և եր բեմն  ըն թա նու մ է այն պի սի 

ու  ղ ղու  թյու ն նե րով, ի նչն ան ցյա լի չա րա գու  շակ վեր հու շն է»։ Նա այդ 
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գոր ծըն թա ցի ա կու ն քու մ ե ղա ծը նա խա գա հա կա նու  թյան տա րած-

քային ա ռանձ նա հատ կու  թյու ն նե րի մե ջ է տես նու մ։

Դ րա լավ օ րի նակ է ա հա բեկ չու  թյա նը պե տու  թյան դի մա կա յու  թյու նն 3. 

ու  ժե ղաց նե լու  հա մար Վլա դի մի ր Պու  տի նի ան ցկաց րած ի նս տի տու -

ցի ո նալ բա րե փո խու մն  ե րը։ Տե՛ս՝ "Putin Issues Plan to Tighten Grasp, 

Citing Terrorism։ Overhaul of Political System - Oppo nents Call It Step 

Back", New York Times, Tuesday, September 14, 2004, A1։ Նման քա-

ղա քա կան բա րե փո խու մն  ե րը մե  ծա պես ստ վեր են նետու մ զին ված 

ու  ժե րից ու  պե տա կան ան վտան գու  թյան այլ ծա ռա յու  թյու ն նե րից ժո-

ղովր դա վա րու  թյա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րի վրա և են թա կա են 

դարձ նու մ դրանց։ 

Alfred Stepan, 4. Rethinking Military Politics։ Brazil and the Southern Cone 

(Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1988)։

 Հետ բա խու մն  ային ժո ղովր դա վա րու  թյու ն նե րի հա մար տե՛ս՝ Gavin 5. 

Cawthra and Robin Luckham, eds., Governing Insecurity։ Democratic 

Control of Military and Security Estab lishments in Transitional 

Democracies (London։ Zed Books, 2003)։

 Տե՛ս՝ Philippe C. Schmitter, "Transitology։ the Science or the Art of De-6. 

mo cratization?" in The Consolidation of Democracy in Latin America, ed. 

Joseph S. Tulchin with Bernice Romero (Boulder, Colo.։ Lynne Rienner, 

1995)։

Maryann K. Cusimano, 7. Beyond Sovereignty։ Issues for a Global Agenda 

(Boston։ St. Martin's, 2000); Michael C. Desch, Jorge I. Dominguez and 

An dres Serbin, eds. From Pirates to Drug Lords։ The Post-Cold War 

Caribbean Security Environment (Albany։ State University of New York 

Press, 1998).

Անվ տան գու  թյան ո լոր տի բա րե փո խու մն  ե րի հայե ցա կար գը ծն-8. 

վել է քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րու մ զար գաց մանն ա ջակ ցու  թյան 

ա ռու  մով, որ տեղ նշ վու մ էր կա պը լավ կա ռա վար ման, կա յու ն զար-

գաց ման և ան վտան գու  թյան ո լոր տի (նե րա ռյալ՝ զին ված ու  ժե րը, 

խորհր դա րա նա կան խմ բա վո րու մն  ե րը, ան վտան գու  թյան մի  ա վո-

րու մն  երն ու  ոս տի կա նու  թյու  նը) մի ջև։ Տե՛ս՝ Chris Smith, "Security-

sector Reform։ Development Breakthrough or Institutional Engineering?" 

Confl ict, Security and Development 1, no.1 (2001), 5-20; Nicole Ball, 

"Transforming Security Sectors։ The IMF and World Bank Approaches", 

Confl ict, Security and Development 1, no. 1 (2001), 45-66; Laurie Nathan, 
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"Obstacles to Security Sector Reform in New Democracies", Journal of 

Se curity Sector Management 2, no. 3 (2004), www.ssronline.org/jofssm/

issues/jofssm_0203_nathan.pdf?CFID=i2o8258&CFTOKEN=3642779; and 

Robin Luckham, "Democratic Strategies for Security in Transition and 

Confl ict," in Cawthra and Luckham, Governing Insecurity։

Մե րի Կալ դո րի (Mary Kaldor) ղե կա վա րած հե տա զո տա կան խմ բի 9. 

կող մի ց Բար սե լո նա յու մ 2004թ-ի սեպ տեմ բե րի 15-ին Եվ րա մի  ու  թյան 

ը նդ հա նու ր ար տա քին և ան վտան գու  թյան քա ղա քա կա նու  թյան 

բարձ րա գու յն ներ կա յա ցու  ցիչ Խա վի եր Սո լա նային (Javier Solana) 

Եվ րո պայի հա մար ներ կա յաց ված մարդ կային ան վտան գու  թյան 

վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ նե րը տե՛ս՝ "A Human Security Doctrine for 

Europe", The Barcelona Report of the Study Group on Europe's Security 

Capabilities, Presented to the European Union High Representative for 

Common Foreign and Security Policy, Javier Solana, Barcelona, September 

15, 2004։ Տե՛ս նաև՝ Rob McRae, Don Hubert, and Lloyd Axworthy, eds., 

Human Security and the New Diplomacy։ Protecting People, Promoting 

Peace (Montreal։ McGill-Queen's University Press, 2001); և Miriam 

Kornblith, "Human Security։ Defi nition and Challenges for Latin America 

and the Caribbean," in Human Security, Confl ict Prevention and Peace, 

ed. Moufi da Goucha and Francisco Rojas Aravena (Santiago։ UNESCO-

FLACSO-Chile, 2003). On citizen se curity, see Laurence Whitehead, 

Democratization։ Theory and Experience (Oxford։ Oxford University 

Press, 2002), chap. 7։

Felipe Aguero, "Legacies of Transitions։ Institutionalization, the Mili tary, 10. 

and Democracy in South America", Mershon International Studies Re-

view 42, no. 2 (1998), 383-404։

Wendy Hunter, 11. Eroding Military Infl uence in Brazil։ Politicians against 

Soldiers (Chapel Hill։ University of North Carolina Press, 1997); Jorce Za-

verucha, FHC, forcas armadas e policia։ Entre 0 autoritarismo e a democracia 

(Rio de Janeiro։ Record, 2005) և Jorge Zaverucha, "La militarizacion de la 

seguridad publica en Brasil", Nueva Sociedad, no. 213 (2008)։

Felipe Aguero, "Democratizatíon у militares։ Balance de diecisiete años 12. 

desde la transićion," in Chile։ Politica у modemización democrática, ed. 

Manuel Alcántara and Leticia M. Ruiz Rodríguez (Barcelona։ Edicions 

Bel-latera, 2006)։
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 Տե՛ս՝ Narcís Serra, 13. La transicion militar։ Refl exiones en tomo a la re-forma 

democratica de las fuerzas armadas (Barcelona։ Debate, 2008)։

Muthiah Alagappa, ed. 14. Coercion and Governance։ The Declining Po litical 

Role of the Military in Asia (Stanford, Calif.։ Stanford University Press, 

2001)։

John Bailey and Jorge Chabat, eds., 15. Transnational Crime and Public 

Security։ Challenges to Mexico and the United States (Berkeley։ University 

of California Press, 2002); Oscar Rocha, "Civil Military Relations and 

Security Policy in Mexico", CSIS Mexico Project, September 10, 2003։

Michael Bratton and Nicolas van de Walk, 16. Democratic Experiments in 

Africa։ Regime Transitions in Comparative Perspective (Cambridge։ Cam-

bridge University Press, 1997)։

J. Kayode Fayemi, "Governing the Security Sector in a Democratising 17. 

Polity։ Nigeria," in Gavin Cawthra and Robin Luckham, Governing 

Insecurity.

 Քա նի դեռ շատ դեպ քե րու մ բա նա կը բիզ նես է վա րու մ իր ծախ սե-18. 

րը հո գա լու  հա մար, կար ևոր է, որ բարձ րա գու յն զին վո րա կան խա-

վը սո վո րա բար նե րառ ված է լի նու մ մե ծ ըն կե րու  թյու ն նե րի վար-

չու  թյու ն նե րի կազ մե  րու մ։ Harold Crouch, "Civil-Military Relations 

in Southeast Asia," in Consolidating Third Wave Democracies։ Themes 

and Per spectives, ed. Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu, և 

Hung-mao Tien (Baltimore։ Johns Hopkins University Press, 1997)։ Տե՛ս 

նաև՝ Geoffrey Robinson, "Indonesia։ On a New Course?" և James Ockey, 

"Thailand։ The Struggle to Redefi ne Civil-Military Relations", եր կու սն 

էլ՝ M. Alagappa, Co ercion and Governance գր քու մ։ Լա տի նա կան Ա մե -

րի կայի հա մար տե՛ս՝ Rut Diamint, Democracia у seguridad en America 

Latina (Buenos Aires։ Grupo Editor Latinoamericano, 2001) և Arnoldo 

Brenes and Kevin Casas, Soldados como ermpresarios։ Los negocios de los 

militares en centroamerica (San José, Costa Rica։ Fundación Arias Para la 

Paz, 1998)։ 

 Robin Luckham, "Democratic Strategies"։19. 

 Նու յն տե ղու մ, էջ 18։20. 

Peter Feaver, 21. Armed Servants։ Agency, Oversight, and Civil-Military 

Relations (Cambridge, Mass.։ Harvard University Press, 2003)։

 Նու յն տե ղու մ։ Բրա զի լի ան ևս լավ օ րի նակ է. տե՛ս՝ Paulo de Mesquita 22. 

Neto, "From Intervention to Participation։ The Transformation of Military 
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Politics in Brazil, 1974-1992" (PhD diss., Columbia University, 1995) և 

Eliézer Rizzo de Oliveira, "O papel das forcas armadas na nova constituicao 

e no futuro da democracia no Brasil," Vozes 82, no. 2 (1988)։

 Peter D. Feaver and Richard H. Kohn, eds. 23. Soldiers and Civilians։ The 

Civil-Military Gap and American National Security (Cambridge, Mass.։ 

MIT Press, 2001)։

Տե՛ս՝ Նար ցիս Սեռ ռայի կա տա րած գրա կա նու  թյան տե սու  թյու  նը 24. 

նրա La transicion military գր քու մ։

Տե՛ս Felipe Aguero, 25. Soldiers, Civilians, and Democracy։ Post-Franco 

Spain in Comparative Perspective (Baltimore։ Johns Hopkins University 

Press, 1995), և Narcis Serra, La transicion militar, ու  այս հա տո րու մ նրա 

աշ խա տու  թյու  նը։ 

Ար գեն տի նա յու մ, օ րի նակ, ո րին մի  ժա մա նակ գո վու մ է ին վա ղօ-26. 

րոք ռազ մա կան բա րե փո խու մն  եր ան ցկաց նե լու  ձգտ ման հա մար, 

դրան ցից շա տե րը մն ա ցին ա նա վարտ զին վո րա կան նե րի ճնշ ման 

և ղե կա վա րու  թյան ան հա ջո ղու  թյու ն նե րի պատ ճա ռով։ Rut Diamint, 

Democracia у seguridad. See also, Rut Diamint, ed. Control civil у fuerzas 

armadas en las nuevas democracias Latinoamericanas (Buenos Aires։ 

Grupo Editor Latinoamericano, 1999)։ Թայ վա նը, Հա րա վային Կո րե ան, 

Ֆի լի պին ներն ու  Թայ լան դը ևս խառն ար դյու նք նե րի օ րի նակ ե ն։ M. 

Alagappa, Coercion and Governance. Նի գե րի ան և Գա նան ևս կա րող են 

նե րառ վել այդ ցու  ցա կու մ։ Eboe Hutchful, "Pulling Back from the Brink։ 

Ghana's Experience," in Cawthra and Luckham, Governing Insecurity։ 

Այս ա ռար կայի վե րա բե րյալ վեր ջին գի տա կան ու  սու մն  ա սի րու -27. 

թյու ն նե րի հա մար տե՛ս՝ Thomas С. Bruneau and Scott D. Tollefson, 

eds., Who Guards the Guardians and How։ Democratic Civil-Military 

Relations (Austin։ University of Texas Press, 2006)։

Ready,28.  Aim, Foreign Policy, WOLA Report, March 2008։ 

Իս պա նի այի հա մար տե՛ս՝ Aguero, 29. Soldiers, Civilians, and Democracy.։ 

Ար ևե լա կենտ րո նա կան Եվ րո պայի հա մար տե՛ս՝ Harald von Riekhoff, 

"Introduction/' in The Evolution of Civil-Military Relations in East-

Central Europe and the Former Soviet Union, ed. Natalie L. Mychajlyszyn 

and Harald von Riekhoff (Westport, Conn.։ Praeger 2004)։ Աֆ րի կայի 

հա մար տե՛ս՝ Ann M. Fitzgerald and Anicia Lala, eds., Net working the 

Networks։ Supporting Regional Peace and Security Agendas in Africa 

(Shrivenham, UK։ GFN-SSR, 2001)։ Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի հա մար 



ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ   •   ԷՋ 106-107 243

տե՛ս՝ Diamint, Democracia у seguridad։ Իր վեր ջին ու  սու մն  ա սի րու -

թյան մե ջ Ար տու  րո Սո տո մայո րը (Arturo Sotomayor) պար զել է, որ 

ՄԱԿ-ի խա ղա ղա պահ գոր ծե րին մաս նակ ցե լու ց ստաց վող օ գու տ-

նե րը կախ ված են այն բա նից, թե ի նչ չա փով են մաս նա կից ե րկր-

նե րի պե տա կան ծա ռա յու  թյու ն ներն ի րա կա նու մ և ար դյու  նա վետ 

ղե կա վար վու մ քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց կող մի ց ու  ա րդյոք մաս-

նակ ցող ու  ժերը են թա կայ վա՞ծ են քա ղա քա ցի ա կան վե րահս կո ղու -

թյան ա վան դու յթ ներ ու  նե ցող բա նակ նե րին։ Arturo С Sotomayor, "The 

Peace Soldier from the South։ From Praetorianism to Peacekeeping?" (PhD 

diss., Columbia University, 2004)։ Խա ղա ղա պա հու  թյան չկան խա տես-

ված ար դյու նք նե րի հա մար տե՛ս՝ Michael C. Williams, "Civil-Military 

Relations and Peacekeeping," Adelphi Paper 321 (London։ International 

Institute for Strategic Studies Lon don, 1998)։ Քա ղա քա ցի-բա նակ հա-

րա բե րու  թյու ն նե րի վրա գլո բա լաց ման, ժո ղովր դա վա րաց ման, տեխ-

նո լո գի ա կան նո րա մու  ծու  թյու ն նե րի և տն տե սա կան փո փո խու  թյու ն-

նե րի ազ դե ցու  թյան վեր լու  ծու  թյան հա մար տե՛ս՝ Thomas C. Bruneau 

and Harold Trinkunas, eds., Global Politics of Defense Reform (New York։ 

Palgrave Macmillan, 2008)։

Arthur Trindade de Maranhao Costa, 30. Entre a lei e a ordem (Rio de Janeiro։ 

FGV, 2004)։ Ոս տի կա նու  թյան ա պա ռազ մա կա նաց ման քա ղա քա կա-

նու  թյու  նը և դրա տար բեր կող մե  րը հաս կա նա լու  տար բեր ու  ղի նե րի 

քն նարկ ման մա սին տե՛ս Arthur Costa and Matheus Medeiros, "Police 

demilitarisation։ Cops, soldiers and democracy", Confl ict, Security and 

Development 2, no. 2 (2002)։

Juan Linz and Alfred Stepan31. r Problems of Democratic Transition and 

Consolidation։ Southern Europe, South America and Post-communist 

Europe (Baltimore։ Johns Hopkins University Press, 1996)։ 

Ար գեն տի նայի Գե րա գու յն դա տա րա նի դա տա վոր Ռաու լ Զա ֆա րո-32. 

նին (Raul Zaffaroni) խո սու մ է ոս տի կա նա կան իշ խա նու  թյան մա սին, 

ո րը սպառ նու մ է օ րեն քի իշ խա նու  թյա նը։ "No me gusta el autoritarismo 

cool", Pagina 12, August 29,2004։ Տե՛ս նաև՝ Catalina Smulovitz, "Citizen 

Insecurity and Fear։ Public and Private Responses in Argentina", Crime 

and Violence in Latin America։ Citizen Security, Democracy, and the 

State, ed. Hugo Fruhling, Jo seph S. Tulchin, and Heather A. Goiding 

(Baltimore and Washington, D.C.։ Johns Hopkins University Press and 

Woodrow Wilson Center Press, 2003) գր քու մ։
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 Տե՛ս՝ Charles Call, "Police Reform, Human Rights and Democrati zation in 33. 

Post-Confl ict Settings։ Lessons from El Salvador," in Rebuilding Societies 

after Civil Wars։ Critical Roles for International Assistance, ed. K. Kumar 

(Boulder, Colo.։ Lynne Rienner, 1997)։ Թե ի նչ պես է այդ եր կընտ րան քը 

լու ծ վել Գվա տե մա լա յու մ, տե՛ս՝ Jennifer Schirmer, "The Guatemalan 

Politico-Military Project։ Whose Ship of State?" in Political Armies։ The 

Military and Nation Building in the Age of Democracy, ed. Kees Koonings 

and Dirk Kuĳ t (London։ Zed Books, 2002)։

 Տե՛ս օ րի նա կի հա մար՝ Angelina Snodgrass Godoy, "Lynching and the De-34. 

mocratization of Terror in Postwar Guatemala", Human Rights Quarterly 

24 (2002)։ 640-61 և նու յն հե ղի նա կի՝ "LaMuchacha Respondona։ Crime 

and Human Rights in Contemporary Guatemala" հոդ վա ծը, ո րը ներ-

կա յաց ված էր Լա տի նա կան Ա մե  րի կա յու մ ժո ղովր դա վա րու  թյա նը 

և մար դու  ի րա վու նք նե րին նվիր ված հա մա ժո ղո վու մ, Լա տի նաա մե -

րիկյան հե տա զո տու  թյու ն նե րի կենտ րոն, Օ րե գո նի հա մալ սա րան, 

Յու  ջին, 2003թ., նոյեմ բե րի 5-8։

Claudio Fuentes, "Violent Police, Passive Citizens։ The Failure of So-35. 

cietal Accountability in Chile," in Enforcing the Rule of Law։ The Politics 

of Social Accountability in Latin America, ed. Enrique Peruzzotti and 

Catalina Smulovitz (Pittsburgh։ University of Pittsburgh Press, 2006)։

Gino Costa and Carlos Basombno, 36. Liderazgo civil en el ministe-rio del 

interior։ Testimonio de una experiencia de reforma policial у gestion 

democrdtica de la seguridad en el pern (Lima։ Institute de Estudios 

Peruanos, 2004); և Carlos Basombno, "The Militarization of Public Security 

in Peru/' in Fruhling, Tulchin, and Golding, Crime and Violence։

Rachel Neild, "From National Security to Citizen Security։ Civil So ciety 37. 

and the Evolution of Public Order Debates" հա տու կ հոդ ված (Mon treal։ 

International Center for Human Rights and Democratic Development, 

1999) ։

Ոս տի կա նա կան բա րե փո խու մն  ե րի հա մար տե՛ս՝ Rachel Neild, "De-38. 

mo cratic Police Reforms in War-Torn Societies". Confl ict, Security and 

Development 1, no. 1 (2001)։ Նի գե րի այի օ րի նա կու մ տե՛ս՝ Innocent 

Chukwuma, "Reforming the Nigerian Police։ Issues at Stake" in Providing 

Security for People։ Enhancing Security through Police, Justice, and 

Intelligence Reform in Africa, ed. Chris Ferguson and Jef frey O. Isima 
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(Shrivenham, UK։ Global Facilitation Network for Security Sector Reform, 

2004)։

 Նյու  Յոր քի ոս տի կա նա կան դե պար տա մե ն տի բա րե փո խու մն  ե րի 39. 

փորձն օգ տա կար է նման մի  տու մն  ե րին դի մա կայե լու  հա մար։ Տե՛ս՝ 

Amnesty International, Police Brutal ity and Excessive Force in the New 

York City Police Department (New York, 1996); և Jerome H. Skolnick 

and James J. Fyfe, Above the Law։ Police and the Excessive Use of Force 

(New York։ Free Press, 1993)։ Հա րա վային Աֆ րի կայի հա մար տե՛ս 

նաև՝ Themba Masuku, "Numbers that Count։ National Monitoring of Po-

lice Conduct", SA Crime Quarterly, no. 8 (June 2004)։

Costa and Basombno, 40. Liderazgo civil։

Dennis P. Rosenbaum, ed., 41. The Challenge of Community Policing 

(Thousand Oaks, Calif.։ Sage, 1994) և Joseph A. Schafer, Community Po-

licing։ The Challenges of Successful Organizational Change (El Paso, Tex.։ 

LFB Scholarly Publishing, 2001)։

Mark Shaw, 42. Crime and Policing in Post-Apartheid South Africa։ Trans-

forming under Fire (Bloomington։ Indiana University Press, 2002)։

Paulo Mesquita Neto and Adriana Loche, "Police Community Part nerships 43. 

in Brazil," in Fruhling, Tulchin, and Golding, Crime and Violence։ Լա-

տի նա կան Ա մե  րի կա յու մ ոս տի կա նու  թյան բա րե փո խու մն  ե րին ծա-

նո թա նա լու  և այն ու  սու մն  ա սի րե լու  հա մար տե՛ս՝ Hugo Fruhling, 

"Police Reform and the Process of Democratization", Crime and Violence. 

գր քու մ։ Նաև՝ Hugo Fruhling, "Policia comunitaria у reforma policial en 

America Latina։ Cual es el impacto?" Centro de Estudios en Seguridad Ciu-

dadana, Universidad de Chile, Serie Documentos, May 2003։

Gavin Cawthra and Robin Luckham, "Democratic Control and the 44. 

Security Sector։ The Scope for Transformation and its Limits", Cawthra 

and Luckam, Governing Insecurity գր քու մ։

Ժո ղովր դա վա րու  թյանն ու  ար դյու  նա վե տու  թյա նը հաս նե լու  ճա նա-45. 

պար հին բա նա կի, ոս տի կա նու  թյան և հե տա խու  զու  թյան փոխ կա-

պակց վա ծու  թյան խն դիր նե րի ներ կա յաց ման հա մա կող մա նի ջան-

քե րին ծա նո թա նա լու  հա մար տե՛ս՝ FLACSO-Chile, Reporte del sector 

seguridad de America Latina у el Caribe (Santiago, 2007)։

Anicia Lala, "Picturing the Landscape։ Police, Justice, Penal and In-46. 

telligence Reforms in Africa", Ferguson and Isima, Providing Security։ 

գր քու մ։



246 ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ   •   ԷՋ 113-115

Ք ևին Օ ’Բ րայե նի (Kevin O'Brien) "Controlling the Hydra։ An Historical 47. 

Analysis of South African Intelligence Oversight" հոդ վա ծը՝ ներ կա յաց-

ված Զին ված ու  ժե րի ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու  թյան Ժն ևի 

կենտ րո նի, Հե տա խու  զու  թյան վե րահսկ ման Նոր վե գի այի խորհր դա-

րա նա կան կո մի  տե ի, Դու ր հա մի  հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան 

դե պար տա մե ն տի Մար դու  ի րա վու նք նե րի կենտ րո նի կազ մա կեր-

պած հա մա ժո ղո վու մ, Օս լո, 2003թ., սեպ տեմ բեր։ Հա րա վային Աֆ-

րի կա յու մ հե տա խու  զու  թյան բա րե փո խու մն  ե րի և նրանց սահ մա-

նադ րա կա նաց ման բա նակց ված բնու յ թի վե րա բե րյալ տե՛ս՝ Sandy 

Africa, "The Restructuring of the Intelligenc e Services in South Africa։ 

An Assessment of the Transformation Process”՝ Ferguson and Isima, Pro-

vi ding Security գր քու մ։ 

Այս կող մե րն ը նդ գծ ված են Laurence Lustgarten and Ian Leigh, 48. In 

from the Cold։ National Security and Parliamentary Democracy (Oxford։ 

Oxford University Press, 1994) գր քու մ մե ջ բեր ված է՝ Kieran Williams 

and Dennis Deletant, Security Intelligence Services in New Democracies։ 

The Czech Republic, Slovakia, and Romania (Houndsmills, Hampshire, 

UK։ Palgrave, 2001), 15։ Տե՛ս նաև՝ J. J. Blais, "The Political Accountability 

of Intelligence Services-Canada", Intelligence and National Security 4, no. 

1 (1989) և Joseph F. Ryan, "Review of the Canadian Security Intelligence 

Service։ A Suitable Model for the United Kingdom?" Intelligence and 

National Security 5, no. 3 (1990)։ Հե տա խու  զու  թյան վե րա բե րյալ վեր-

ջին և խոր հա մե  մա տա կան ու  սու մն  ա սի րու  թյու  նը տե՛ս՝ Thomas C. 

Bruneau and Steven C. Boraz, eds., Reforming Intelligence։ Ob stacles to 

Democratic Control and Effectiveness (Austin։ University of Texas Press, 

2007)։

Hans Born, "Democratic and Parliamentary Oversight of the Intel ligence 49. 

Services։ Best Practices and Procedures", Working Paper Series - no. 20, 

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 

May 2002։

Philip B. Heymann, 50. Terrorism, Freedom, and Security (Cambridge, Mass.։ 

MIT Press, 2003), 133։

James A. Baker and Lee H. Hamilton, 51. The Iraq Study Group Report։

The Way Forward - A New Approach (Washington, D.C. Filiquarian, 

2007)։
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Գ ԼՈՒԽ  4. ԶԻՆ ՎԱԾ ՈՒ  ԺԵ ՐԻ, ՈՍ  ՏԻ  ԿԱ  ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՈՒ 

ՀԵ  ՏԱ ԽՈՒ  ԶՈՒ ԹՅԱՆ ԿՈՂ  ՄԻՑ ԺՈ  ՂՈՎՐ  ԴԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱ ՆԸ 

ՍՊԱՌ ՆԱ ՑՈՂ  ՎՏԱՆԳ  ՆԵ ՐԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ.

Իս պա նի այի օ րի նա կը

Այս ու  սու մն  ա սի րու  թյու  նը մե  ծա պես հեն ված է հե ղի նա կի ան ձնա-1. 

կան փոր ձի վրա, այն պես որ այն չու  նի սո վո րա կան հղու մն  եր, ի նչ-

պես այլ գլու խ նե րը։ Ի նչ ևէ, նրանց հա մար, ով քեր հե տաքրքր ված 

են Իս պա նի այի ան ցման վե րա բե րյալ հե տա գա ըն թեր ցու մն  ե րով 

տե՛ս Իս պա նի այի մա սին գլու  խը "The Paradigmatic Case of Reforma 

pactada-ruptura pactada։ Spain", Problems of Democratic Transition and 

Consolidation։ Southern Europe, South America, and Post-Communist 

Europe, ed. Juan J. Linz and Al fred Stepan (Baltimore։ Johns Hopkins 

University Press, 1996), 87-116 գր քու մ։ Իս պա նի ա յու մ ան ցման ու  ժո-

ղովր դա վա րու  թյան ամ րապնդ ման շր ջա նու մ բա նա կի վրա աս տի-

ճա նա կան վե րահս կո ղու  թյու ն սահ մա նե լու  վե րա բե րյալ լայ նո րեն 

փաս տագր ված վեր լու  ծու  թյան հա մար տե՛ս՝ Felipe Agtiero, Soldiers, 

Civilians, and Democracy։ Post-Franco Spain in Comparative Perspective 

(Baltimore։ Johns Hopkins University Press, 1995)։ Իս պա նա խոս ըն-

թեր ցող նե րը կա րող են ծա նո թա նալ՝ Narcis Serra, La transicion militar։ 

Refl exiones en tomo a la reforma democrdtica de las fuerzas armadas 

(Barcelona։ Debate, 2008)։

Գ ԼՈՒԽ  5. ԼԱ ՏԻ  ՆԱ ԿԱՆ Ա  ՄԵ ՐԻ ԿԱՅԻ Ը ՆԴ ՀԱՏ ՎԱԾ 

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԱ  ԿԱՆ ՊԱՇ ՏՈ  ՆԱ ՎԱ  ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ.

այ լընտ րանք նե՞ր

David Scott Palmer, "Peru։ Collectively Defending Democracy in the 1. 

Western Hemisphere," in Beyond Sovereignty։ Collectively Defending 

Democ racy in the Americas, ed. Tom Farer (Baltimore։ Johns Hopkins 

University Press, 1996), 258։ 

Ան ցած պատ մու  թյա նը ծա նո թա նա լու  հա մար տե՛ս՝ Jonathan Hartlyn 2. 

and Arturo Valenzuela, "De mocracy in Latin America Since 1930", Latin 

America since 1930։ Economy, Society, and Politics, ed. Leslie Bethel 

(Cambridge։ Cambridge University Press, 1994) գր քու մ։
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Marta Lagos, "A Road with No Return? Latin America's Lost Illusions", 3. 

Journal of Democracy 14 (April 2003), 161-73.։

 Դա սա կան հե տա զո տու  թյու ն է՝ Charles W. Anderson, 4. Politics and 

Economic Change in Latin America (Princeton, N.J.։ Van Norstrand 

Press, 1967)։ Տե՛ս նաև՝ John J. Johnson, The Military and Society in 

Latin America (Stanford, Calif.։ Stan ford University Press, 1964) և Edwin 

Lieuwen, Generals vs. Presidents։ Neomilitarism in Latin America (New 

York։ Praeger, 1964)։

Alfred Stepan, 5. The Military in Politics։ Changing Patterns in Brazil 

(Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1971); և Guillermo 

O'Donnell, Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism։ Studies in 

South American Politics (Berkeley։ University of California Press, 1973)։

 Տե՛ս՝ Farer, 6. Beyond Sovereignty, տար բեր տե ղե րու մ։

Dankwart A. Rustow, "Transitions to Democracy։ Toward a Dynamic 7. 

Model", Comparative Politics 2 (April 1970), 337-63։ Տե՛ս նաև՝ Juan 

J. Linz and Alfred C. Stepan, Problems of Democratic Transition and 

Consolidation (Baltimore։ Johns Hopkins University Press, 1996)։

Peter Hakim, "Latin America's Lost Illusions։ Dispirited Politics", 8. Jour nal 

of Democracy 14 (April 2003), 121։ 

Ան դեր սո նը (Anderson) 9. Politics and Economic Change -ու  մ այս մտ քին 

է հան գու մ` նկա րագ րե լով քսա նե րորդ դա րի կե սե րին նա խա գա հա-

կան ժո ղովր դա վա րու  թյու ն նե րի շա րու  նա կա կան ճգ նա ժա մե  րը։

J. Mark Payne et al., 10. Democracies in Development։ Politics and Reform 

in Latin America (Washington, D.C.։ Inter-American Development Bank, 

2002), 74, 211։

Juan J. Linz, "Presidential or Parliamentary Democracy։ Does It Make a 11. 

Difference?"՝ The Failure of Presidential Democracy, ed. Juan J. Linz and 

Arturo Valenzuela (Baltimore։ Johns Hopkins University Press, 1994) գր-

քու մ, էջ18-19։ Այս դա սա կան ու  սու մն  ա սի րու  թյան ա ռա ջին տար բե-

րա կը գր վել է 1984թ. Վու դ րո Վիլ սո նի ան վ. գիտ նա կան նե րի մի  ջազ-

գային կենտ րո նու մ (Woodrow Wilson International Center for Scholars) 

կա յա ցած հա մա ժո ղո վի հա մար։ Շատ գիտ նա կան նե րից ա վե լի շատ 

Խու  ան Լինցն է իր խո րա թա փանց ու  սու մն  ա սի րու  թյու ն նե րի մի  ջո-

ցով մշ տա պես զգու  շաց րել նա խա գա հա կան ժո ղովր դա վա րու  թյու ն-

նե րի թե րու  թյու ն նե րի մա սին։

 Վե նե սու  ե լայի նախ կին նա խա գահ Ռա ֆայել Կալ դե րան (Rafael Cal-12. 
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dera - 1969-73), ո րն ավ տո րի տար վար չա կար գի վեր ջը դրած է լի տար 

հա մա ձայ նագ րի ճար տա րա պետն էր, նու յ նիսկ ա վե լի բա ցա սա կան 

ազ դե ցու  թյու ն ու  նե ցավ իր կու  սակ ցու  թյան վրա, ե րբ իշ խա նու  թյու  նը 

ստանձ նեց Պե րե սի (Perez) պաշ տո նան կու  թյու  նից հե տո։ Չկա րո ղա-

նա լով ա ռա ջադր վել իր հիմն  ած կու  սակ ցու  թյան կող մի ց` նա պն դեց, 

որ մաս նակ ցի ը նտ րու  թյու ն նե րին որ պես ան կախ թեկ նա ծու ։ Պաշ-

տո նից հե ռա նա լու ց հե տո նախ կին նա խա գահ նե րի կրկ նա կի ա ռա-

ջադ րու մն  ե րը Լա տի նա կան Ա մե  րի կայի պատ մու  թյան ա ռաս պել-

ներն են դար ձել։ Դա շա րու  նակ վել է նաև վեր ջին տաս նա մյակ նե րին 

ոչ մի  այն Վե նե սու  ե լա յու մ Կալ դե րայի և Կառ լոս Ա նդ րես Պե րե սի 

դեպ քու մ, այլև այն քան տար բեր դեմ քե րի, ի նչ պի սիք է ին` Լե ո նել 

Ֆեր նան դե սը (Leonel Fernandez) Դո մի  նի կյան Հան րա պե տու  թյու -

նու մ, Խոր խե Ա լե սանդ րին (Jorge Alessandri) Չի լի ու մ, Ա լան Գար սի-

ան (Alan Garcia) Պե րու  ու մ, Ի պո լի տո Մե խյան (Hipolito Mejia) Դո մի -

նի կյան Հան րա պե տու  թյու  նու մ, Ռաու լ Ալ ֆոն սի նը (Raul Alfonsin) և 

Կառ լոս Սաու լ Մե նե մը (Carlos Saul Menem) Ար գեն տի նա յու մ և Խու -

լի ո Մա րի ա Սան գվի նե տին (Julio Maria Sanguinetti) Ու րու գ վա յու մ։ 

Ի հա վե լու մն ՝ Linz and Valenzuela, 13. Failure of Presidential Democracy, see 

Juan J. Linz, "The Perils of Presidentialism", Journal of Democracy 1 (Win-

ter 1990), 51-69; և Arturo Valenzuela, "Latin America։ Presidentialism in 

Crisis", Journal of Democracy 4 (October 1993)։ 3-16.։ Այս տե սա կե տե րի 

քն նա դատ նե րը, գի տակ ցե լով նա խա գա հա կա նու  թյան հետ կապ ված 

խն դիր նե րը, ձգ տու մ են գե րագ նա հա տել ժո ղովր դա վա րու  թյանն 

ան ցման սկզբ նա կան տա րի նե րին նա խա գա հա կա նու  թյան հա ջո-

ղու  թյու ն նե րը։ Տե՛ս՝ Scott Mainwaring et al., eds., Presidentialism and 

Democracy in Latin America (New York։ Cambridge University Press, 

1997) գր քու մ ե ղած ու  սու մն  ա սի րու  թյու  նը։ 

Այդ ո լոր տի մա սին գրած կար ևոր աշ խա տանք նե րից է՝ Matthew 14. 

Soberg Shugart and John Carey, Presidents and Assemblies։ Constitutional 

Design and Electoral Dy namics (New York։ Cambridge University Press, 

1992)։

Linz and Stepan, 15. Problems of Democratic Transition, 276-282։ 

Ա րենդ Լիյփ հարտն (Arend Lĳ phart) այդ պն դու մն  ա նու մ է` նա խա-16. 

պատ վու  թյու ն տա լով խորհր դա րա նա կան կա ռա վար մա նը։ Տե՛ս 

նրա՝ "Constitutional Design for Divided Societ ies", Journal of Democracy 
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15 (April 2004), 102։ Լին ցը (Linz) նու յն պես հո ռե տես է կի սա նա խա-

գա հա կա նու  թյան հար ցու մ։ 

Ես խո րա պես պար տա կան եմ Պոր տու  գա լի այի նախ կին վար չա-17. 

պետ Ան տո նի ո Գու  տի ե րե սին (Antonio Gutierrez) մաս նա վոր խո-

սակ ցու  թյան ժա մա նակ այդ մտ քերն ի նձ հայտ նե լու  հա մար։ Ա րենդ 

Լիյփ հար տը նշու մ է, որ գեր մա նա կան ու  ֆրան սի ա կան խորհր դա-

րա նա կան հա մա կար գի կա նոն նե րի այս հա մա տե ղու  մը կա պա հո վի 

կա բի նե տի ար դյու  նա վե տու  թյու  նը` մի և նու յն ժա մա նակ ա պա հո վե-

լով խորհր դա րա նի բա ցա ռիկ ի րա վու ն քը՝ փո խե լու  կա ռա վա րու -

թյա նը և պա հան ջե լու  ը նտ րու  թյու ն ներ։ Տե՛ս՝ Lĳ phart, "Constitutional 

Design", 104։

 Լա տի նա կան Ա մե  րի կա յու մ սահ մա նադ րա կան ճար տա րա պե տու -18. 

թյան եր կա րատև ա վան դու յթ կա, ո րը սկզ բու մ նպա տա կաու ղղ ված 

էր նա խա գա հա կան վար չա կար գե րի՝ « հաղ թո ղը տա նու մ է ա մե ն ի նչ» 

մի  տու  մը մե ղ մաց նե լու ն։ Դա նե րա ռու մ էր հա մա մաս նա կան ը նտ-

րա կար գի ներ մու  ծու  մը, բազ մա կի գոր ծա դիր նե րին՝ Ու րու գ վա յու մ, 

Ազ գային ճա կա տը Կո լու մ բի ա յու մ, ո րը ձգ տու մ էր իշ խա նու  թյան 

հա վա սար բա ժան ման եր կու  հիմն  ա կան կու  սակ ցու  թյու ն նե րի մի ջև, 

վար չա պե տե րի կար գա վի ճա կը պե րու  ա կան և վե նե սու  ե լա կան սահ-

մա նադ րու  թյու ն նե րու մ և նա խա գահ նե րին կոնգ րես նե րը ցրե լը թու յ-

լատ րող դրու յ թը Ու րու գ վայի ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րու  թյան 

մե ջ։ Կու  բայի 1940թ-ի սահ մա նադ րու  թյու նն ու  ժեղ խորհր դա րա նա-

կան կող մե ր ու  ներ։ Դա սա կան ու  սու մն  ա սի րու  թյան օ րի նակ տե՛ս՝ 

Karl Lowenstein, "The Balance between Legislative and Executive Power։ 

A Study in Comparative Consti tutional Law", University of Chicago 

Law Review 5 (1937-38), 566-608; և William S. Stokes, "Parliamentary 

Government in Latin America", American Political Science Review 39 

(June 1945), 522-535.։ Տե՛ս նաև՝ Carl J. Friedrich, Constitutional Go-

vernment and Democracy։ Theory and Practice in Europe and America 

(Boston, Mass.։ Ginn and Company, 1950)։

Fundación Milenio-ին մոտ էր կանգ նած Moviemiento Nacionalista 19. 

Revolucionario-ին (MNR), ո րը հե տա գա յու մ ղե կա վար վեց կու  սակ-

ցա կան նա խա գահ Գոն սա լո Սան չես դե Լո սա դայի կող մի ց (Gonzalo 

Sanchez de Lozada), ո րը լայն սահ մա նադ րա կան բա րե փո խու մն  ե րի 

վե րա բե րյալ նա խա ձեռ նու  թյու ն նե րի ջա տա գովն  էր և ան ձնա պես 

հե տաքրքր ված էր հանձ նա ժո ղո վի քն նար կու մն  ե րով։ Հանձ նա ժո-



ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ   •   ԷՋ 173-175 251

ղո վի աշ խա տանք ներն ա ջակ ցու  թյու ն ստա ցան Konrad Adenauer 

Foundation և National Endowment for Democracy կազ մա կեր պու  թյու ն-

նե րի կող մի ց։ Հանձ նա ժո ղո վու մ լայ նո րեն ներ կա յաց ված է ին Բո լի-

վի այի այդ ժա մա նակ վա բո լոր քա ղա քա կան ու  ղ ղու  թյու ն նե րը և ը նդ-

գրկ ված է ին բո լի վի ա կան հայտ նի ի րա վա բան ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ 

Ֆեր նան դո Ա գու  ի րեն (Fernando Aguirre), Ռաու լ Էս պա նյան (Raul 

Espana), Խու  ան Կրիս տո բալ Ու րի ոս տեն (Juan Cristobal Urioste) և 

Կառ լոս Ու գո Մո լի նան (Carlos Hugo Molina)։ Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա-

տանք նե րին մաս նակ ցած մի  ջազ գային փոր ձա գետ նե րից է ին հանձ-

նա ժո ղո վի նա խա գահ Խու  ան Լին ցը, Բո լի վար Լա մու  նի են (Bolivar 

Lamounier), Կառ լոս Նի նյոն (Carlos Nino), Կա րի նա Պե րե լին (Carina 

Perelli) և Ար տու  րո Վա լեն սու  ե լան։ Ա ռան ձին հար ցե րի վե րա բե րյալ 

հանձ նա ժո ղո վը ստա ցել էր նաև Ֆրանց Թե դի ե քի (Franz Thedieck), 

Յու  գեն Ռոզ նե րի (Jugen Roesner) և Դե լի ա Ֆե ռեյ րա Ռու  բի ոյի (Delia 

Ferreira Rubio) խոր հու րդ նե րը։ Այս հոդ վա ծու մ մե նք ան դրա դառ-

նու մ ե նք մի  այն վար չա կար գի տի պին վե րա բե րող ա ռա ջարկ ված 

սահ մա նադ րա կան դրու յթ նե րին։ Milenio-ի տեքս տու մ կո չեր կային 

նաև ար դա րա դա տու  թյան խորհր դի ստեղծ ման մի  ջո ցով դա տա կան 

հա մա կար գի հե ռու ն գնա ցող բա րե փո խու մն  ե րի, ա պա կենտ րո նաց-

ման և տե ղա կան կա ռա վար ման նոր նոր մե  րի, բնիկ ժո ղո վու րդ նե րի 

ի րա վու նք նե րի և ե րաշ խիք նե րի նոր սահ մա նու մն  ե րի և այլ հար ցե րի 

վե րա բե րյալ։ Այս ա ռա ջարկ նե րից շա տե րը նե րառ վել է ին Բո լի վի ա-

յու մ 1993-94թթ-ին ըն դու ն ված սահ մա նադ րա կան բա րե փո խու մն  ե րի 

մե ջ, թեև այս գլ խու մ նկա րագր ված վար չա կար գի տի պին վե րա բե-

րող ա ռա ջարկ նե րը չէ ին ըն դու ն վել։ Խու  ան Լին ցի ներդ րու  մը հանձ-

նա ժո ղո վի քն նար կու մն  ե րու մ վճ ռո րոշ էր` հանձ նա ժո ղո վի աշ խա-

տանք նե րին հա ղոր դե լով նրա ի րա զեկ վա ծու  թյու նն ու  Եվ րո պայի և 

Ա մե  րի կա նե րի ե րկր նե րի սահ մա նադ րա կան փոր ձա ռու  թյան մա-

սին ու  նե ցած հան րա գի տա րա նային գի տե լիք նե րը։ Կառ լոս Նի նյոյի 

ներդ րու մն  է ա կան էր հատ կա պես դա տա կան բա րե փո խու  թյու ն նե րի 

մա սին քն նար կու մն  ե րու մ։ Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին մաս-

նակ ցե լու  ժա մա նակ նրա ող բեր գա կան մա հով Լա տի նա կան Ա մե -

րի կան կորց րեց սահ մա նադ րու  թյան հար ցե րով իր ա մե  նա հայտ նի 

գիտ նա կան նե րից մե  կին և հի ա նա լի մար դու ն։ Ա ռա ջարկ վող սահ-

մա նադ րու  թյան տեքս տի հետ կա րող եք ծա նո թա նալ հետ ևյալ տե-

ղու մ՝ Fundación Milenio, Proyecto de Reforma a la Constitucion Politica 
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del Estado 1991-1992. Serie Instituciones de la democracia (La Paz, Bolivia։ 

Fundacion Milenio, 1997)։

Ժո ղովր դա վա րա կան կար գեր հաս տատ վե լու ց հե տո Բո լի վի այի ժո-20. 

ղովր դա վա րու  թյու  նու մ կոա լի ցի ա ներ ստեղ ծե լու  քա ղա քա կա նու -

թյան նկա րագ րու  թյան հա մար տե՛ս Rene Mayorga, "Bo livia's Silent 

Revolution", Journal of Democracy 8, no. 1 (January 1997), 142-156; և 

Eduardo Gamarra, "Hybrid Presidentialism and Democratization։ The 

Case of Bolivia" in Presidentialism and Democracy in Latin America, ed. 

Scott Mainwaring and Matthew Soberg Shugart (New York։ Cambridge 

University Press, 1997)։

Գ ԼՈՒԽ 6. ԿԻ ՍԱ  ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԱ  ԿԱ  ՆՈՒ ԹՅԱՆ 

ԴԺ ՎԱ  ՐՈՒ  ԹՅՈՒՆ  ՆԵ ՐԸ

Այս աշ խա տան քի ա վե լի վաղ տար բե րա կը սկզ բու մ ներ կա յաց-

վել է Մադ րի դի ա կու մ բի 2004թ. նոյեմ բե րի 12-ից 13-ը կա յա ցած Եր-

րորդ գլ խա վոր ժո ղո վին, ա պա հրա տա րակ վել որ պես՝ "The Russian 

Predicament։ A Fresh Look at Semi-Presidentialism", Journal of Democracy 

16, no. 3 (July 2005)։ Մենք ե րախ տա պարտ ե նք Ռաու լ Ալ ֆոն սի նին (Raul 

Alfonsín), Դան տե Կա պու  տոյին (Dante Caputo), Ա նի բալ Կա վա կո Սիլ-

վային (Aníbal Cavaco Silva), Խոր խե Դո մի ն գե սին (Jorge Dominguez), 

Գոն սա լո Սան չես դե Լո սա դային (Gonzalo Sanchez de Lozada), Հոն-Կու  

Լի ին (Hong-Koo Lee), Խո սե Մա րի ա Մա րա վա լին (José María Maravall), 

Յենս Մայեր հեն րի խին (Jens Meierhenrich), Ա լֆ րեդ Ստե փա նին (Alfred 

Stepan), Ար տու  րո Վա լեն սու  ե լային (Arturo Valenzuela) և Դա նի ել Զո վա-

տոյին նրանց մե կ նա բա նու  թյու ն նե րի հա մար։ Բո լոր առ կա սխալ նե րը 

մե րն ե ն։

 Ջի ո վա նի Սար տո րին (Giovanni Sartori), օ րի նակ, են թադ րու մ է, որ 1. 

դժ վար կա ցու  թյան մե ջ հայտն ված ո րոշ ժո ղովր դա վա րու  թյու ն ներ 

կա րող են օ գու տ քա ղել «ար մա տա կան կեր պով կի սա նա խա գա-

հա կա նու  թյան ան ցնե լու ց», և Ջ անֆ րան կո Պաս կու  ի նոն (Gianfranco 

Pasquino) նմա նա պես են թադ րու մ է, որ «ընդ հա նու ր առ մամբ ո րոշ 

պայ ման նե րու մ կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գե րը կար ծես թե 

և՛ կա ռա վար ման կա րո ղու  թյու ն նե րով, և՛ ի նս տի տու  ցի ո նալ ճկու  նու -

թյամբ ա վե լի շատ են օ ժտ ված, քան խորհր դա րա նա կան ու  նա խա-
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գա հա կան հա մա կար գե րը»։ Տե՛ս՝ Sartori, Comparative Constitutional 

En gineering։ An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes 

(New York։ New York University Press, 1994), 137; և Pasquino, "Semi-

presidentialism։ A Political Model at Work", European Journal of Political 

Research 31, no. 1 (January 1997)։ 128-37, էջ 136-37-ի մե ջ բե րու  մը։

Lilia Shevtsova, 2. Yeltsins Russia։ Myths and Reality (Washington, D.C.։ 

Carnegie Endowment for International Peace, 1999)։ Ել ցի նի կա ռա վար-

ման մի  ա պե տա կան ու  այլ կող մե  րի մա սին տե՛ս՝ Timothy J. Colton, 

Yeltsin։ A Life (New York։ Basic Books, 2008)։

Boris Yeltsin, 3. The View from the Kremlin (London։ HarperCollins, 1994), 

6։

Մենք խո րու  թյամբ չենք քն նար կի տա րած ված հաս կա ցու  թյու ն նե-4. 

րը, ո րոնք օգ տա գործ վու մ են Եր րորդ ա լի քի ժա մա նակ մաս նա-

կի ժո ղովր դա վա րաց ման մի  ջով ան ցած Ռու  սաս տա նը և շատ այլ 

ե րկր ներ մի  այն մի  քա նի տա րի ան ց հե տըն թա ցի պատ ճա ռով կա-

ղա պա րե լու  հա մար։ Ռու  սաս տա նի նկատ մամբ վեր ջերս կի րառ վող 

վեր նագ րե րի թվու մ են « կա ռա վար վող ժո ղովր դա վա րու  թյու  նը», «մր-

ցակ ցային ավ տո րի տա րիզ մը» և ա վե լի ծա նոթ՝ « ներ կա յա ցու ց չա-

կան ժո ղովր դա վա րու  թյու  նը»։ Տե՛ս օ րի նակ՝ Lilia Shevtsova, "Russian 

Democracy in Eclipse։ The Limits of Bureaucratic Authoritarianism", 

Journal of Democracy 15, no. 3 (July 2004), 67-77։ Տե՛ս նաև՝ Lucan Way 

and Steven Levitsky, "The Rise of Com petitive Authoritarianism", Journal 

of Democracy 13, no. 2 (April 2002)։

William Maley, "The Shape of the Russian Macroeconomy," in 5. Rus sia 

in Search of Its Future, ed. Amin Saikal and William Maley (Cambridge։ 

Cambridge University Press, 1995), 48-65, հատ կա պես էջ 53։

 Տե՛ս՝ Stephen White, Richard Rose, and Ian McAllister, 6. How Russia 

Votes (Chatham, N.J.։ Chathouse Publishers, 1997), 57-87, հատ կա պես՝ 

էջ 74-76։ Տե՛ս նաև՝ "Yeltsin Wins Sweeping Powers to Push Reform", 

Financial Times (Lon don), November 2,1991, 3։ 

Ել ցի նը խու  սա փեց սահ մա նադ րու  թյու նն ըն դու  նել կա նո նա վոր 7. 

հան րաք վե ի մի  ջո ցով, ե րբ ը ստ Ռու  սաս տա նի օ րենք նե րի՝ կա րիք 

կլի ներ ստա նալ ո ղջ ը նտ րա զանգ վա ծի 50 տո կոս ձայ նե րի պաշտ-

պա նու  թյու  նը։ 1993թ-ի դեկ տեմ բե րի քվե ար կու  թյու  նը, հա մա ձայն 

Ել ցի նի հրա մա նագ րի, կա յա ցած էր հա մար վե լու  մաս նակ ցու  թյան 

50 տո կո սի դեպ քու մ և այդ ձայ նե րի կե սի կողմ լի նե լով։ Պաշ տո նա-
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կան տվյալ նե րով սահ մա նադ րու  թյան քվե ար կու  թյա նը մաս նակ ցել 

է ին քվե ար կող նե րի մոտ 54 տո կո սը, բայց նու յ նիսկ ե թե դա ճիշտ է, 

կն շա նա կի, որ Ել ցի նի սահ մա նադ րու  թյու նն ի րա կա նու մ հա վա նու -

թյան է ար ժա նա ցել, և այդ պի սով՝ լե գի տի մաց վել Ռու  սաս տա նի քա-

ղա քա ցի նե րի մի  այն 31 տո կո սի կող մի ց։

Cindy Skach, 8. Borrowing Constitutional Designs։ Constitutional Law 

in Weimar Germany and the French Fifth Republic (Princeton, N.J.։ 

Princeton University Press, 2005), 15։

Clinton Rossiter, 9. Constitutional Dictatorship։ Crisis Government in the 

Modem Democracies (Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1948)։ 

Կի սա նա խա գա հա կա նու  թյան ու  սահ մա նադ րա կան դիկ տա տու -

րայի մի ջև հա րա բե րու  թյու ն նե րի վե րա բե րյալ տե՛ս՝ Skach, Borrowing 

Constitutional Designs, 12-30,49-70։

 Տե՛ս՝ Walter Bagehot, 10. The English Constitution (1867; Oxford։ Oxford 

University Press, 2001)։

Alexander M. Yakovlev, 11. Striving for Law in a Lawless Land։ Memoirs of a 

Russian Reformer (London։ M. E. Sharpe, 1996), 130։ Ի րա վա բան-գիտ-

նա կան և նախ կին օ րենս դիր Յա կովլ ևը 1993թ-ի սահ մա նադ րու  թյան 

նա խա գի ծը կազ մող կո մի  տե ի գլ խա վոր խորհր դա կան նե րից է ր։ 

Ա վե լի ու  շ նա Դաշ նային խորհր դու մ նա խա գա հի լի ի րավ ներ կա-

յա ցու  ցիչն է ր։ Օ րենս դիր ճյու  ղու մ մաս նատ ման մի  տու մն  ե րի մա սին 

հատ կա պես տե՛ս՝ Josephine T. Andrews, When Majorities Fail։ The 

Rus sian Parlia ment, 1990-1993 (New York։ Cambridge University Press, 

2002)։ 

Ընտր ված ու  ղու ց կախ վա ծու  թյան մա սին տե՛ս՝ Paul Pierson, 12. Politics 

in Time։ History, In stitutions, and Social Analysis (Princeton, N.J.։ 

Princeton University Press, 2004)։

 Գոր ծա դի րի և օ րենսդ րի մի ջև մր ցակ ցու  թյու  նը սահ մա նադ րու  թյան 13. 

մի  ակ աչ քի ը նկ նող մա սը չէ։ Դաշ նային կա ռա վա րու  թյան և մար զե-

րի մի ջև իշ խա նու  թյան հաշ վեկ շի ռը ևս թեժ բա նա վե ճի ա ռար կա է ր։

 Շու  գար տի (Shugart) և Քե րի ի (Carey) նա խա գա հի իշ խա նու  թյան ցու -14. 

ցի չի փո փոխ ված տար բե րակն այդ ե րկր նե րը հա մե  մա տե լու  հա մար 

օգ տա գոր ծե լով՝ Ֆրան սի այի նա խա գա հի հա մար ստա ցել է ինք 13 մի -

ա վոր, Վեյ մա րյան Գեր մա նի այի նա խա գա հի համար՝ 17 և Ռու  սաս-

տա նի (1993թ.) նա խա գա հի համար՝ 26։ Մեր հաշ վարկ նե րի հա մար 

մե նք ա վե լաց րել է ինք ար տա կարգ ի րա վա սու  թյու ն նե րը, ո րոնք Շու -
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գարտն ու  Քե րին չէ ին ը նդ գր կել, բայց ո րոնք մե նք վճ ռո րոշ ե նք հա-

մա րու մ։ Տե՛ս՝ Mathew Soberg Shugart and John M. Carey, Presidents and 

Assemblies։ Constitutional Designs and Electoral Dynamics (Cambridge։ 

Cambridge University Press, 1992), 150-55։

 Տե՛ս հատ կա պես M. Steven Fish, 15. Democracy Derailed in Russia։ The 

Failure of Open Politics (New York։ Cambridge University Press, 2005)։

Ն ման սահ մա նադ րա կան ը նտ րու  թյան և դրան դի մադ րե լու  շու րջ բա-16. 

նա վե ճի հա մար տե՛ս՝ Viktor Sheinis, Moscow News no. 46 (November 

12, 1993)։

RFE/RL 17. Research Report, February 4,1994։

Robert A. Dahl, 18. Polyarchy։ Participation and Opposition (New Haven, 

Conn.։ Yale University Press, 1971)։

 Նախ քան նա խա գա հա կա նու  թյան ժամ կե տը վեց տա րի դարձ նե-19. 

լը Մոսկ վա յու մ քն նարկ վու մ էր խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի 

ան ցնե լու  հար ցը։ Փո փո խու  թյու ն նե րը հա վա նու  թյան է ին ար ժա նա-

ցել Պու  տի նի կոշտ գծի կողմն  ա կից նե րի ու  հա կաարևմ տյան ու  ղղ-

վա ծու  թյու ն ու  նե ցող գոր ծըն կեր նե րի կող մի ց` նե րա ռյալ ան վտան-

գու  թյան հա մա կար գի ու  նա խա գա հի ա պա րա տի պաշ տո նյա նե րը։ 

Ա ռա ջարկ նե րից մե կն այն էր, որ այդ պի սով վե րաց վեր ե րկ րի ա ռաջ-

նոր դի պաշ տո նա վար ման ամ րագր ված ժամ կե տը։

 Տե՛ս՝ "Conclusions of the Presidency", European Council in Co penhagen 20. 

Press Release, document DOC/93/3, June 22,1993, ո րը բա ցա հայտ ներ-

կա յաց նու մ է ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ նե րը, ո րոնց պետք է 

բա վա րա րեն ԵՄ հնա րա վոր բո լոր ան դամն  ե րը, մի նչև ԵՄ ըն դու ն-

վե լը։

 Սին դի Սքե չի հար ցազ րու յ ցը նա խա գահ Ա լեք սանդր Կվաս նիևս կու  21. 

հետ, Վար շա վա, 2001թ., մայի սի 21, 2001։

Ֆ րան սի այի ներ կա սահ մա նադ րա կան դժ վա րու  թյու ն նե րի քն նար-22. 

կու մն  ե րի և քն նա դա տու  թյան հա մար, որ սահ մա նադ րու  թյու  նը « վատ 

է հար մա րեց ված ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա վա րու  թյան կա րիք նե-

րին», տե՛ս Ռո բերտ Գրե հե մի  (Robert Graham) մե կ նա բա նու  թյու  նը 

Financial Times (Լոն դոն) թեր թու մ, սեպ տեմ բե րի 1, 2004թ., էջ 15։

 ՎԵՐ ՋԱ  ԲԱՆ. ՃԱ ՆԱ ՊԱՐՀ ԴԵ ՊԻ Ա ՌԱՋ

1.  Lionel Jospin, L'lmpasse (Paris։ Flammarion, 2007)։



Հե ղի նակ նե րը

 

 ՖԵ ԼԻ ՊԵ Ա ԳՈ ՒԵ ՐՈ (Felipe Agiiero)

Ծն վել է Չի լի ում և Soldiers, Civilians and Democracy։ Post-Franco Spain 

in Comparative Perspective (1995) գր քի հե ղի նակն է։ Ա տե նա խո սու թյան 

տես քով ա-րդ աշ խա տանքն ար ժա նա ցել է Ա մե րի կյան քա ղա քա գի տա-

կան ա սո ցի ա ցի այի Գաբ րի ել Ալ մոն դի մր ցա նա կին՝ որ պես հա մե մա-

տա կան քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում 1991-92թթ.-ի լա վա գույն ա տե-

նա խո սու թյուն։ Նա Choice ամ սագ րի կող մից տար վա ա մե նան շա նա կա-

լի ա կա դե մի ա կան գր քե րից մե կը ճա նաչ ված՝ Fault Lines of Democracy 

in Post-transition Latin America (1998) գր քի ու Հա սա րա կա կան գի տու-

թյուն նե րի հե տա զո տա կան խորհր դի կող մից ա ջակ ցու թյուն ստա ցած  

Memorias militares sobre la represion en el Cono Sur։ Visiones en disputa 

en dictadura у democracia (2005) նա խագ ծի հա մախմ բա գիրն է։ Նա Ա նվ-

տան գու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րի ա ջակց ման հա մաշ խար հային 

ցան ցի մի ջազ գային խորհր դատ վա կան վար չու թյան ան դամ է։ Ա գո ւե-

րոն Պրինս տո նի Հե ռան կա րային հե տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի տու տի 

և Նոտր Դա մի Մի ջազ գային հե տա զո տու թյուն նե րի Կել լո գի ի նս տի տու-

տի հրա վիր ված գի տաշ խա տող է ե ղել։ Նա Մա յա մի ի հա մալ սա րա նի 

քա ղա քա գի տու թյան ա սո ցի աց ված պրո ֆե սոր է։ 

 ՖԵՐ ՆԱՆ ԴՈ ԷՆ ՐԻ ԿԵ ԿԱՐ ԴՈ ԶՈ (Fernando Henrique Cardoso)

(1995թ-ից 2003թ-ը Բրա զի լի այի նա խա գահ) գիտ նա կան է, ով վճ ռա կան 

դեր է խա ղա ցել իր ե րկ րում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան, քա ղա-

քա կան հան րու թյան ու պե տու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի և ժո ղովր-

դա վա րա կան վե րազ գային բազ մա թիվ շար ժում նե րի մեջ։ 1960-ա կան-

նե րին Կար դո սոն գիրք է գրել Բրա զի լի ա յում ստր կա տի րու թյան և կա-

պի տա լիզ մի մա սին։ 1970-ա կան նե րի սկզբ նե րին նա ղե կա վա րել է Սան 
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Պաու լոյի հա մալ սա րա նի քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նը, մինչև որ զին-

վո րա կան վար չա խումբն ար գե լել է նրան դա սա վան դել։ Չի լի ում, ար-

տաքս ման մեջ գտն վե լիս, նա Էն ցո Ֆա լե տոյի (Enzo Faletto) հետ մի ա սին 

գրել է Dependency and Development in Latin America (1969) գիր քը։ Նա 

վե րա դար ձել է Բրա զի լի ա՝ ստեղ ծե լու CEBRAP հան րային քա ղա քա կա-

նու թյան ի նս տի տու տը, ո րն օգ նել է վե րա կեն դա նաց նել գի տու թյունն ու 

քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը։ Նա իր գոր ծու նե ու թյու նը գնա լով 

տե ղա փո խեց քա ղա քա կա նու թյուն և Բրա զի լի այի Սո ցի ալ-դե մոկ րա-

տա կան կու սակ ցու թյան (PSDB) հա մա հիմ նա դիրն էր ու Սե նա տում այդ 

ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյան ա ռաջ նոր դը։ Ժո ղովր դա վա րա կան շր ջա-

նում ար տա քին գոր ծե րի և ֆի նանս նե րի նա խա րար աշ խա տե լուց հե-

տո նա ը նտր վեց Բրա զի լի այի նա խա գահ։ Նրա բազ մա թիվ մի ջազ գային 

գոր ծու նե ու թյուն նե րի շար քում ե ն՝ Մի ջազ գային սո ցի ո լո գի ա կան ա սո-

ցի ա ցի ան նա խա գա հե լը, Քեմբ րի ջի հա մալ սա րա նի Սի մոն Բո լի վա րի 

ամ բի ո նի վա րիչ լի նե լը և Մադ րի դյան ա կում բի նա խա գահ ը նտր վե լը՝ 

մի կազ մա կեր պու թյան, ո րն ը նդ գր կում է ա վե լի քան հի սուն նախ կին 

վար չա պե տեր ու նա խա գահ ներ, ո րոնք մտա հոգ են աշ խար հով մեկ ժո-

ղովր դա վա րու թյան խո րաց մամբ։ Նա վեր ջերս հրա տա րա կեց A Arte da 

politica։ A História que vivi ան վա նու մով իր քա ղա քա կան կյան քի հի շո-

ղու թյուն նե րի 700-է ջա նոց գիր քը։ 

  ԹԻ ՄՈ ԹԻ Ջ. ՔՈԼ ԹՈՆ (Timothy /. Colton)

Ծն վել է Կա նա դա յում և Տո րոն տոյի հա մալ սա րա նի քա ղա քա գի տու թյան 

պրո ֆե սոր էր մինչև Հար վարդ տե ղա փոխ վե լը, որ տեղ նա Մո րիս և Ան նա 

Ֆելդ բեր գի (Morris and Anna Feldberg) ան վան Կա ռա վար ման ու ռու սա-

կան հե տա զո տու թյուն նե րի պրո ֆե սոր է ու Ռու սա կան և Եվ րա սի ա կան 

հե տա զո տու թյուն նե րի Դեյ վի սի կենտ րո նի տնօ րեն։ Նա Հա սա րա կա կան 

գի տու թյուն նե րի հե տա զո տա կան խորհր դի Խորհր դային հե տա զո տու-

թյուն նե րի մի ա ցյալ կո մի տե ի և Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ա մե-

րի կյան խորհր դի նախ կին նա խա գահն է և Հե ռան կա րային ռու սա կան 

հե տա զո տու թյուն նե րի Քե նա նի ի նս տի տու տի գի տաշ խա տող։ Նրա բազ-

մա թիվ գր քե րից ե ն՝ Commissars, Commanders, and Civilian Authority։ The 

Structure of Soviet Military Politics; The Dilemma of Reform in the Soviet Union; 

և Moscow։ Governing the Soviet Metropolis-ը, ո րը 1985թ-ին Ա մե րի կյան 

հրա տա րա կիչ նե րի ա սո ցի ա ցի այի կող մից ար ժա նա ցել է կա ռա վար ման 
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ու քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի ո լոր տում լա վա գույն գր քի մր ցա նա կին։ 

Նա շատ է գրում Ել ցի նի օ րոք գեր նա խա գա հա կա նու թյան և Պու տի նի օ րոք 

ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան մա սին Journal of Democracy; 

Post-Soviet Affairs; Foreign Affairs; ամ սագ րե րում ու Բրու քինգս հիմ նադ րա-

մի (Brookings Foundation) հա մար, և ա մե նից շատ՝ Yeltsin։ A Life (2008) իր 

գր քում։

 ՆԱՐ ՑԻՍ ՍԵՌ ՌԱ (Narcís Sera)

Տն տե սա գի տու թյու նից գի տա կան աս տի ճա նը (PhD) ստա ցել է Բար սե լո-

նայի հա մալ սա րա նում և Իս պա նի այի տար բեր հա մալ սա րան նե րում դա-

սա վան դե լուց հե տո 1979թ-ին ը նտր վել է Բար սե լո նայի քա ղա քա պետ։ Նա 

Ֆե լի պե Գոն սա լե սի սո ցի ա լիս տա կան կա ռա վա րու թյու նում զբա ղեց րել 

է պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի պաշ տոնն ո ւթ տա րի նե րի ըն թաց քում, 

ո րի մի ժա մա նա կա հատ վա ծում ե ղել է նաև Իս պա նի այի փոխ նա խա գահ։ 

Նա ժո ղովր դա վա րաց ման մաս նա գետ նե րի կող մից լայ նո րեն ճա նաչ ված 

է որ պես աշ խար հի բո լոր նոր ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում ա մե նա հա-

ջող ված և նո րա րար պաշտ պա նու թյան նա խա րա րը։ Սեռ ռան մե ծա պես 

պա հանջ ված է Եվ րո պա կան Մի ու թյու նում ու Լա տի նա կան Ա մե րի կա-

յում՝ որ պես մարդու ան վտան գու թյան ո լոր տում ժո ղովր դա վա րա կան 

բա րե փո խում նե րի ռազ մա վա րու թյան հար ցե րով խորհր դա տու։ 1986թ-ից 

մինչև 2004թ-ը Սեռ ռան Իս պա նի այի խորհր դա րա նի ան դամ է ր՝ ը նտր ված 

Բար սե լո նայից։ Նա օգ նել է հիմ նադ րել Բար սե լո նայի Մի ջազ գային հե-

տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի տու տը (IBEI) և Մադ րի դյան ա կում բի 2005թ-ի 

ժո ղովր դա վա րու թյան ու ա հա բեկ չու թյան հար ցե րով մի ջազ գային հա մա-

ժո ղո վի հիմ նա կան ին տե լեկ տո ւալ կազ մա կեր պիչն է ր։ Նրա մե ծա քա նակ 

հրա պա րա կում նե րի թվում ե ն՝ Մա նո ւել Կաս տել սի (Manuel Castells) հետ 

խմ բագ րած՝ Europa en construcción։ Integracion, identitades у seguridad (2004), 

La transición military։ Reflex-iones en tomo a la reforma democrática de las fuerzas 

armadas (2008) գր քե րը և Ջո զեֆ Ստիգ լի ցի (Joseph Stiglitz) հետ խմ բագ րած՝ 

The Washington Consensus Recon sidered։ Toward a New Global Governance 

(2008) հա տո րը։
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 ՌԻ ՉԱՐԴ ՍԻ ՄԵ ՈՆ (Richard Simeon) 

Ե րեք տաս նա մյա կից ա վե լի և՛ որ պես գիտ նա կան, և՛ որ պես քա ղա քա-

կա նու թյամբ զբաղ վող մարդ՝ մե ծա պես ներգ րավ ված է ե ղել Կա նա դա-

յում դաշ նային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ։ Նա քա ղա քա գի տու թյան և 

ի րա վուն քի պրո ֆե սոր է Տո րոն տոյի հա մալ սա րա նում և ե ղել է Վի լյամ 

Լայոն Մա քեն զի ի ան վան կա նա դա կան հե տա զո տու թյուն նե րի պրո-

ֆե սոր Հար վար դի հա մալ սա րա նում։ Նա հե ղի նակն է Federal-Provincial 

Diplomacy։ The Making of Recent Policy in Canada (1972) գր քի, ո րը 2005թ.-

ին Ա մե րի կյան քա ղա քա կան գի տու թյուն նե ի կող մից « ֆե դե րա լիզ մի ու-

սում նա սի րու թյուն նե րում մնա յուն ներդր ման» հա մար ար ժա նա ցել էր 

գր քե րի Matha Derthick մր ցա նա կին։ Նրա բազ մա թիվ այլ գր քե րից ե ն՝ Is 

Partnership Possible? (1998); Citizen Engage ment in Conflict Resolution (1997) 

/ Ջե նիս Գրոս Սթայ նի (Janice Gross Stein) և Դեյ վիդ Քե մե րո նի (David R. 

Cam eron) հետ հա մա տեղ/ և Toward a Social Contract (1994) գր քե րը։ Սի մե-

ո նը ե ղել է Կա նա դայի Քո ւինս հա մալ սա րա նի Պե տա կան կա ռա վար ման 

դպ րո ցի տնօ րեն։ Նա աշ խա տել է պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան բազ մա-

թիվ կո մի տե նե րում՝ կենտ րո նա նա լով այն պի սի հար ցե րի վրա, ի նչ պի սիք 

ե ն՝ սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րը, ֆե դե րա լիզ մի նոր ու ղի ներն ու 

ժո ղովր դա վա րա կան նո րա ցում նե րը, և հա ճախ կար ծիք ներ է ներ կա յաց-

րել Կա նա դայի խորհր դա րա նում։ Նա Կա նա դայի Թա գա վո րա կան ըն կե-

րու թյան ան դամ է ։

 ՍԻՆ ԴԻ ՍՔԵՉ (Cindy Skach)

 Հա մե մա տա կան կա ռա վար ման ու ի րա վուն քի պրո ֆե սոր է Օ քս ֆոր-

դի հա մալ սա րա նում և Բրե սե նոս քո լե ջի (Brasenose College) հե տա զո-

տող ու դա սա խոս։ Նախ կի նում նա Հար վար դի հա մալ սա րա նում ե ղել 

է կա ռա վար ման ա սո ցի աց ված պրո ֆե սոր և Եվ րո պա կան հե տա զո-

տու թյուն նե րի Մին դա դե Գյունզ բուրգ (Minda de Gunzburg) կենտ րո-

նի և Հար վար դի Ռու սա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի Դեյ վի սի (Davis) 

կենտ րո նի ան դամ։ Օ քս ֆոր դի հա մալ սա րա նի Սբ.Էն թո նի ի քո լե ջում 

նրա փի լի սո փա յու թյան դոկ տո րի թեզն ար ժա նա ցել է Ա մե րի կյան քա-

ղա քա կան գի տու թյուն նե րի ա սո ցի ա ցի այի Ջորջ Լա վոյի (Georges Lavau) 

մր ցա նա կին՝ 2000-2005թթ. Ֆրան սի ային նվիր ված լա վա գույն ա տե նա-

խո սու թյան հա մար։ Նա հետ դոկ տո րա կան հե տա զո տող էր Կո լում բի ա 

հա մալ սա րա նի Ռու սաս տա նի ա ռա ջան ցիկ հե տա զո տու թյուն նե րի Հա-
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րի մա նի (Harriman) ի նս տի տու տում։ Նա հե ղի նակ է Borrowing Constitu-

tional Designs։ Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth 

Republic (2005) և շու տով լույս տես նող The Constitution of Peoples գր քե-

րի։ Նրա հոդ ված նե րը հայտն վել են այն պի սի ամ սագ րե րում, ի նչ պի սիք 

ե ն՝ World Politics, Journal of Democracy, Journal of Common Market Studies, 

American Journal of In ternational Law և International Journal of Constitutional 

Law ամ սագ րե րը։

 ԱԼՖ ՐԵԴ ՍՏԵ ՓԱՆ (Alfred Stepan)

 Հե ղի նակ է բազ մա թիվ գր քե րի՝ նե րա ռյալThe Military in Politics։ Changing 

Patterns in Brazil (1971), State and Society։ Peru in Comparative Perspective (1978), 

The Breakdown of Democratic Regimes, (խմբ. Խո ւան Լին ցի (Juan Linz) հետ, 

1978), Problems of Democratic Transition and Consolidation։ Southern Europey 

South America, and Post-communist Europe (Խո ւան Լին ցի հետ, 1996), 

Arguing Comparative Politics (2001) և Democracy in Multinational Societies։ 

India and other Polities (Խո ւան Լին ցի և Յո գենդ րա Յա դա վի (Yogendra 

Yadav) հետ, տպագ րու թյան մեջ)։ Նա Վա լաս Սայ րի (Wallace Sayre) ան վան 

կա ռա վար ման պրո ֆե սոր է և Կո լում բի այի հա մալ սա րա նի Ժո ղովր դա վա-

րու թյան, հան դուր ժո ղա կա նու թյան ու կրո նի կենտ րո նի տնօ րե նը։ Նախ-

կի նում Ստե փա նը Օլ սոուլզ (All Souls) քո լե ջի դա սա խոս էր ու Օ քս ֆոր դի 

հա մալ սա րա նում Գլեդս տոու նի ան վան կա ռա վար ման պրո ֆե սոր, ի նչ-

պես նաև Բու դա պեշ տում, Վար շա վա յում ու Պրա հա յում Կենտ րո նա կան 

եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի ա ռա ջին ռեկ տորն ու նա խա գահն է ր։ Նա 

Ար վես տի ու գի տու թյուն նե րի ա մե րի կյան ա կա դե մի այի ու Բրի տա նա կան 

ա կա դե մի այի ան դամ է։ Նա իր կա րի ե րան սկ սել է որ պես The Economist-ի 

հա տուկ թղ թա կից։

ԱՐ ՏՈՒ ՐՈ ՎԱ ԼԵՆ ՍՈ ՒԵ ԼԱ (Arturo Valenzuela)

 Հե ղի նակն է դա սա կան դար ձած՝ The Breakdown of Demo cratic Regimes։ 

Chile (1978) գր քի և բազ մա թիվ այլ աշ խա տու թյուն նե րի՝ նե րա ռյալ Խո ւան 

Լին ցի հետ խմ բագ րած ե րկ հա տոր The Failure of Presidential Democracy և 

Hacia una democracia moderna։ La opcion democratica (Խո ւան Լին ցի և Ա րենդ 

Լիյփ հար տի (Arend Lijphart) հետ, 1990) գր քե րը։ Նա կա ռա վար ման պրո-

ֆե սոր է և Ջորջ թաու նի հա մալ սա րա նի Լա տի նա մե րի կյան ու սում նա սի-
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րու թյուն նե րի կենտ րո նի տնօ րե նը։ Նախ կի նում նա դա սա վան դել է Դյու-

կի հա մալ սա րա նում։ Նա խա գահ Քլին թո նի ե րկ րորդ պաշ տո նա վար ման 

ըն թաց քում Վա լեն սո ւե լան աշ խա տել է Սպի տակ տա նը՝ որ պես նա խա-

գա հի հա տուկ օգ նա կան և Ազ գային ան վտան գու թյան խորհր դում՝ որ պես 

Մի ջա մե րի կյան գոր ծե րի գլ խա վոր տնօ րեն։ Նրան հա ճախ կա րե լի էր լսել 

BBC-ով ու NPR-ով և տես նել NewsHour with Jim Lehrer, Nightline և Today 

Show հե ռուս տած րագ րե րում։ Նրա քա ղա քա կան մեկ նա բա նու թյուն նե-

րը տպագր վել են Washington Post և ե րե սուն մեկ այլ թեր թե րում։

 

Ա ՇՈՒ ՏՈՇ ՎԱՐՇ ՆԻ (Ashutosh Varshney)

Բ րաու նի հա մալ սա րա նի քա ղա քա գի տու թյան պրո ֆե սոր է։ Նա իր գի-

տա կան աս տի ճա նը (PhD) ստա ցել է 1990թ-ին MIT-ո ւմ, մինչև Բրաու նի 

հա մալ սա րան տե ղա փոխ վե լը դա սա վան դել է Հար վար դի և Մի չի գա նի 

Ա նն Ար բո րի հա մալ սա րան նե րում։ 2008թ.-ին իր հե տա զո տու թյուն նե-

րի հա մար նա ար ժա նա ցել է Գու գեն հայ մի (Guggenheim) և Կար նե գի ի 

(Carnagie) մր ցա նակ նե րին։ Նրա գր քե րի թվում ե ն՝ Ethnic Conflict and 

Civic Life։ Hindus and Muslims in India (2002) գիր քը, ո րը շա հել է Ա մե րի-

կյան քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի ա սո ցի ա ցի այի Գրե գո րի Լյու բեր թի 

(Gregory Luebbert) մր ցա նա կը, Democracy, Development, and the Country-

side։ Urban-Rural Struggles in India (1995) գիր քը, ո րն ար ժա նա ցել է Դա նի ել 

Լեր նե րի (Daniel Lerner) մր ցա նա կին MIT-ո ւմ, India in the Era of Economic 

Reforms (Ջեֆ րի Սաք սի (Jeffrey Sachs) հետ, 2000) և Midnight’s Diaspora։ 

Critical Encounters with Salman Rush die (Դե նի ել Հեր վի ցի (Daniel Herwitz) 

հետ, 2009) գր քե րը։ 



Այբբենական ուղեցույց

2001 թ. սեպ տեմ բեր 11, ա հա բեկ չա կան  
հար ձա կում Նյու Յոր քում, 142, 145

Ա գո ւե րո Մա րի ա Է լե նա, 10
Ա գո ւե րո Ֆե լի պե, 19, 20, 95-117, 254 
ծ.14, 256

Ազ գային կենտ րո նա կան հե տա-
խու զու թյուն (Centro Nacional de 
Inteligencia), 134, 145

Ազ գային ոս տի կա նա կան ու ժեր, 106, 
129-132, 140

ազ գայ նա կա նու թյուն, 15, 18, 39, 42-45, 
66-67, 76-81, 89

Ա լեգ րի ա Դի աս, 127
Ա լե սանդ րի Խոր խե, 249 ծ.12
Ա լո չայի եր կաթգ ծի ռմ բա հա րու թյուն, 

227 ծ.7
Ալ ֆոն սին Ռաուլ, 161-164, 180, 249 ծ.12
ա հա բեկ չու թյուն` սո վո րա կան հան-
ցա վոր, 144, ժո ղովր դա վա րու թյուն-
նե րը վտանգ վում են, 13-14, 18-19, 
97-98, Եվ րո պա կան Մի ու թյան ռազ-
մա վա րու թյան դեմ, 136, 143-144, գլո-
բա լա ցում, 140, հե տա խու զա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ, 144-148, իս լա մա կան, 
54-55, 119-120, 136, 143-145, զին ված 
ու ժեր, 136, 146-148, Պե րու, 154-156, 
Իս պա նի ա, 119, 127, 130, 133-135, 
137, 143-145, 159, Մի ա ցյալ Նա հանգ-
ներ, 122, 143-145

Ա մե րի կյան դե պո զի տար ստա ցա կան-
ներ, 223

ԱՄՆ Հա րա վային հրա մա նա տա րու-
թյուն, 105, 117

անգ լո-կա նա դա կան ազ գայ նա կա նու-
թյուն, 80

Ան դեր սոն Բե նե դիկտ, 43
ան ջա տո ղա կան, 13, 15-16, 71-92, 186
անվ տան գու թյան (հա տուկ) ծա ռա յու-

թյուն ներ, 13, 18, 95-99, 104, 112-118, 
133-135, 144-148

«Անվ տան գու թյան բնա գա վա ռի» բա-
րե փո խում, 137, 227 ծ.9, 228 ծ.11, 
239-240 ծ.8

անվ տան գու թյան հա մա կար գի բա րե-
փո խում նե րի խթա նումն ա րա գաց-
նող հա մաշ խար հային ցանց, 20

անվ տան գու թյան ու ժեր/ ծա ռա յու-
թյուն ներ, տե՛ս` հե տա խու զա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ, զին ված ու ժեր, ոս-
տի կա նա կան ու ժեր

Անվ տան գու թյան ու ժե րի պե տա կան 
օր գա նա կան ա կտ (LOFCS), 130

«Ան ցում ավ տո րի տար կա ռա վար ման 
հա մա կար գի» ( O’Donnell et al), 12

Աշ խա տան քային կու սակ ցու թյուն 
(ԱԿ), 224

ապս տամ բու թյուն, 15, 38-41, 46-51, 
56-61, 64-68

Ավստ րա լի ա, 72
Ավ տո րի տար վար չա կար գեր` քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի խո չըն դո տում, 
67-68, կոր պո րա տիվ, 220-221, ժո-
ղովր դա վա րու թյան հայտ նի խորհր-
դակ ցու թյուն, 218-219, վերջ 249 ծ.12, 
Հաի թի ում, 180, Լա տի նա կան Ա մե-
րի կայի կա նոն նե րը, 151, ան ցյալ, 
12-13, 107-109, ամ բո խա վա րու թյուն, 
11, Ռու սաս տա նում, 186, 197-198, 
201-202, Իս պա նի ա յում, 122-128, 140-
141, ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան 
մե նեջ մեն թի հետ քե րով, 107-109, 
111-112, ու ժե ղա ցում, 222, Մի ա ցյալ-
Նա հանգ նե րի կող մից սա տար վող, 
153-155

Ար գեն տի նա, 14, 107, 152, 180, 220, 242 
ծ.26, 243 ծ.32, 249 ծ.12

ար դյու նա բե րա կա նա ցում, 44
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Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմ նադ րամ 
(Ա ՄՀ), 158

Ա րիս տիդ Ժան-Բերտ րան, 154, 180

Բա ժան ված հա սա րա կու թյուն, 91
 Բա ժան ված մե ծա մաս նու թյան կա ռա-
վա րում, 191

 Բա ժան ված փոք րա մաս նու թյան կա-
ռա վա րում, 191-196, 203, 228 ծ.15

 Բա լա գեր Խոա կին, 155, 180
 Բալ կան ներ, 17
 Բաս կե րի ա հա բեկ չու թյուն, 128, 138, 

140, 146
 Բար սե լո նայի զե կույց, 240 ծ.9
 Բե լա ռուս, 200
 Բեր նան Շե րի, 15
Բ լան կո Կառ ռե րո, 133
Բ լոք Քվե բեկ, 76, 236
Բ հա րա տյա Ջա նա թա կու սակ ցու թյուն 

(ԲՋԿ), 59
 Բո լի վի ա, 107, 154, 158, 174-180, 183, 

252 ծ.20
 Բո ղո քա կա նու թյուն, 43
 Բուդ դա յա կա նու թյուն/ Բուդ դա յա կան-
ներ, 52, 61, 226

 Բուշ Ջորջ Վ., 138
 Բու րուն դի, 100
 Բու քա րամ Աբ դա լա, 157, 181
Բ րա զի լի ա, 9, (“abertura” - ժո ղովր դա-
վա րաց ման սկիզբ), 226 ծ.6, Կար-
դո զոն, 31, Մելյո դե Կո լոր, 158, 181,  
կոր պո րա տիվ վար չա կարգ, 220, 
ժո ղովր դա վա րա կան, 222-223, ան-
վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 
վե րա կազ մա կեր պում, 113, բա նա կի 
ավ տո րի տար իշ խա նու թյուն, 99, 241, 
մի ա պե տու թյուն, 171, ոս տի կա նա-
կան կո ռուպ ցի ա, 107, ոս տի կա նա-
կան բռ նու թյուն ներ, 110, նա խա գա-
հա կա նու թյուն, 14, 171, 212, ժո ղովր-
դա վա րու թյան ա ռանցք, 15

Գայ դար Ե գոր, 196
 Գա նա, 101
 Գար սի ա Ա լան, 249 ծ.12
 Գել ներ Էռ նեստ, 44
 Գեր նա խա գա հա կան կի սա նա խա գա-
հա կա նու թյուն, 29

Գ լո բա լա ցում, 87, 121, 136-148, 223, 
243 ծ.29

 Գոն սա լես Ֆե լի պե, 122

 Գոր բա չով Մի խայիլ, 188, 194, 199
 գոր ծա դիր կա ռա վա րու թյան մաս նա-
ճյու ղեր, 23, 254 ծ.13

 Գո ւան տա նա մո, 9, 147
 Գու ջա րաթ (Հնդ կաս տան), 58-59, 67-68
 Գու տի եռ ռես Լու սի ո, 154, 157, 182
 Գու տի ե րես Ան տո նի ո, 250 ծ.17
Գ վա տե մա լա, 152, 156, 171-179

Դալ Բաջ րանգ, 67
 Դաշ նային նե րի թղ թե րը, 209
Դե Կեր խո վե դ'Օստ գե մի Ժիլ, 143
 Դը Գոլ Շառլ, 201
 Դո մի նի գես Խոր խե, 9
 Դո մի նի կյան Հան րա պե տու թյուն, 155, 

180, 24

Ել ցին Բո րիս, 29, 186-189, 193-202, 253-
254 ծ.7

Եվ րա խոր հուրդ, 143, 204
Եվ րո պա կան ան վտան գու թյան ռազ-
մա վա րու թյուն, 137

Եվ րո պա կան Մի ու թյուն, 30, 120, 136, 
204-205, 240 ծ.9, 255 ծ.20

Եվ րո պա կան ներ քին գոր ծե րի նա խա-
րա րու թյուն, 143

Ե րե ւա կա յա կան հա մայնք ներ, 43

զին ված ու ժեր` ի նք նա վա րու թյուն, 
98-107, 121, 241-242 ծ.22, քա ղա քա ցի-
ա կան վե րահս կո ղու թյուն, 112-113, 
վ տանգ ված ժո ղովր դա վա րու թյուն, 
95, 121, ան վտան գու թյան ծա ռա յու-
թյուն, 113-114, մի ջա մե րի կյան իշ-
խա նու թյան վե րահս կո ղու թյուն, 105, 
26, մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն-
ներ, 105, կա ռա վա րում, 13, 18-23, 
112-118, Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի կա-
ռա վա րու թյան մա նի պու լյա ցի ա, 103, 
նոր ա ռա քե լու թյուն ներ, 137-140, ոչ 
ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գեր, 
18, ոս տի կա նու թյունն Ար գեն տի նա-
յում, 107, ոս տի կա նա կան գոր ծա-
ռույթ ներ, 97, 103, 105, Նա խա գահ ներ 
Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, 152,  
պե տա կան բա րե փո խում ներ, 102, 
ա հա բեկ չու թյուն, 136, 146-148

 զին վո րա կան ար դա րա դա տու թյուն, 
102

 Զին վո րա կան ժո ղովր դա վա րա կան 
մի ու թյուն (UMD), 124
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 զին վո րա կան նե րի կող մից վար վող 
բիզ նես, 101, 241 ծ.18

 Զո ւա զո Էռ նան Սի լես, տե՛ս` Սո ւա զո 
Էռ նան Սի լես 

«Էթ նիկ հա կա մար տու թյուն ու քա ղա-
քա ցի ա կան կյանք» (Վարշ նի), 39

էթ նիկ հա մա կե ցու թյուն, 69
էթ նո հա մայն քային հա կա մար տու-
թյուն ներ, 35-49, 58-59, 66-69

Էկ վա դոր, 101, 154-158, 181, 182
Էս տո նի ա, 30, 204
Է ՏԱ (ETA), 128, 133, 138, 140, 146

Թա միլ ներ, 51, 60
 Թայ լանդ, 100
թմ րա նյու թե րի թրա ֆի կինգ, 11-12, 19, 

140. տե՛ս նաեւ հան ցա վո րու թյուն
 Թուրք մենս տան, 200
 Թոք վիլ Ա լեք սիս դե, 210, 213
Թրյու դո Պի եռ, 74

Ժո զեպ Տա ռա դե լաս, 133
 Ժո ղովր դա վա րա կան եր րորդ ա լիք. 
եւ Կար դո զոն, 9, գլ խա վոր հա մա ժո-
ղով, 11, Լա տի նա կան Ա մե րի կա, 220, 
հո ռե տե սու թյուն, 217, քա ղա քա կան 
ի նս տի տուտ ներ, 207, կի սա նա խա-
գա հա կա նու թյուն, 24, Իս պա նի ա, 
99-100, 104, ան ցման գոր ծըն թաց նե րի 
մի ջեւ, 120

 Ժո ղովր դա վա րա կան կենտ րո նի մի ու-
թյուն (UCD), 124

Ժոս պեն Լի ո նել, 206, 216,

Ին դո նե զի ա, 16, 35, 39, 51-56, 103
իս լամ, 13, 36, 51-56, 69, 230 ծ.18. տե՛ս 
նաեւ մու սուլ ման ներ

իս լա մա կան ա հա բեկ չու թյուն, 54-56, 
119-120, 138, 141-143

Իս պա նի ա` զին ված ու ժեր, 122-128, 
ավ տո րի տար վար չա կար գեր, 122-
128, 140, Սո ցի ա լա կան հե տաքն նու-
թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն (BIS), 133, 
CESID, 134-135, քա ղա քա ցի ա կան 
գվար դի ա, 106, 128, 130, 135, 141, 145, 
Ազ գային կենտ րո նա կան հե տա խու-
զու թյուն, 134, 145, Կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցու թյուն, 122-124, 1978-ի 
սահ մա նադ րու թյուն, 124, 128, 140, 
Է ՏԱ-ի ա հա բեկ չա կան հար ձա կում-

ներ, 128, 133, 138, 140, 146, ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի գործ-
նա կան օգ տա գոր ծում, 120-121, 126, 
Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյուն, 141, 145, GAL, 147, ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ, 132-135, 
144-148, Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա-
րու թյուն, 131, 134, 145, Ռազ մա կան 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներ, 
105, իս լա մա կան ա հա բեկ չու թյուն, 
120, Մադ րի դում 2004թ. մար տի 11-ի 
ա հա բեկ չա կան հար ձա կում, 142, 144, 
227 ծ.7, զին վո րա կան ու ժեր, 136-138, 
140-144, ոս տի կա նա կան ու ժեր, 128-
133, 140-145, հե տա դի մա կան ու ժեր, 
217, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներ, 
130, ան վտան գու թյան ու ժե րի վե-
րահս կում, 103-104, 122-133, 144-148, 
Սո ցի ա լիս տա կան կու սակ ցու թյուն, 
122, 124-125, 132, Ժո ղովր դա վա րա-
կան եր րորդ ա լիք, 100, 104, Ժո ղովր-
դա վա րա կան կենտ րո նի մի ու թյուն 
(UCD), 124, Զին վո րա կան ժո ղովր դա-
վա րա կան մի ու թյուն (UMD), 124

Իս պա նի այի քա ղա քա ցի ա կան գվար-
դի ա, 106, 128, 131-132, 135, 141, 145

Ի տա լի ա, 141, 172
Ի րա քի հե տա զո տու թյան խմ բի զե կույց, 

115

Լա գոս Ռի կար դո, 100
 Լաի թին Դեյ վիդ, 57
 Լանդս բեր գիս Վի տաու տաս, 229 ծ.17
 Լա տի նա կան Ա մե րի կա` ավ տո րի տար 
վար չա կարգ, 151-152, սահ մա նադ-
րա կան ճար տա րա պե տու թյուն, 250 
ծ.18, կոր պո րա տի վիզմ, 68, 234 ծ.42, 
ժո ղովր դա վա րու թյուն, 152-153, բա-
նա կի ի նք նա վա րու թյուն, 99-107, 
նա խա գահ ներ, 152-182, 211-218, 250 
ծ.18, Եր րորդ ա լի քի ժո ղովր դա վա րա-
ցում, 220, Ա ՄՆ Հա րա վային հրա մա-
նա տա րու թյուն, 117

 Լատ վի ա, 30, 204
 Լե հաս տան, 29-30, 204-206, 207
 Լիյփ հարտ Ա րենդ, 27, 249 ծ.16, 250 ծ.17
 Լինց Խո ւան, 10, 26, 175
 Լիտ վա, 29-30, 204, 229 ծ.17
Լյո սա Մա րի ո Վար գաս, 174
 Լյո ւեկ համ Ռո բին, 102
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« Լու սա վոր ու ղի» ա հա բեկ չա կան կազ-
մա կեր պու թյուն, 155

Խաս բու լա տով Ռուս լան, 195-196
 Խո դոր կովս կի Մի խայիլ, 200
 խորհր դա րա նա կա նաց ված կի սա նա-
խա գա հա կա նու թյուն, 29, 30

 խորհր դա րա նա կա նաց ված նա խա գա-
հա կա նու թյուն, 26

 խորհր դա րա նա կա նու թյուն, 14, 24, 26-
27, 151-173, 187, 213, 228 ծ.11. տե՛ս  
նաեւ կի սա նա խա գա հա կա նու թյուն

 Խոր վա թի ա, 29, 230 ծ.17
 Խո ւան Կառ լոս Ա ռա ջին ( թա գա վոր), 

123
Խո ւա րես Բե նի տո, 171
 Խու լի ո Մա րի ո Սան գո ւի նե տի, 249 ծ.12

կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյուն, 
97, 111, 136, 140-148,

 կա թո լիկ ե կե ղե ցի, 60, 81, 158 
Կալ դե ռա Ռա ֆայել, 248
 Կայ ծե րը տա նում են դե պի հա կա մար-
տու թյուն, 47-50, 58, 67-68, 157

 կա յուն մե ծա մաս նու թյան կա ռա վա-
րում, 191, 228 ծ.14

 Կա նա դա` բնիկ բնակ չու թյուն, 72, 
81-82, քա ղա քա ցի ա կան ազ գայ նա-
կա նու թյուն, 18, տար բե րու թյուն նե րի 
կա ռա վա րում, 72, 85, 90, Ֆրան-
սի ա, 8, ներ գաղ թյալ հա սա րա կու-
թյուն, 74-75, 79, հե տա խու զու թյան 
վե րահս կո ղու թյան կո մի տե, 114, 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյուն, 75, 85, 
91, բազ մամ շա կու թայ նու թյուն, 73, 
բազ մա մի ա վոր դաշ նու թյուն, 82-84, 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն, 76, 
Քվե բե կի ան կա խու թյու նը, 17, 70-92, 
մնա ցյալ Կա նա դա, 18, 72-81, 87, 90, 
ան վտան գու թյան սկզ բունք նե րը, 136, 
Գե րա գույն դա տա րան, 18, 91, 237 
ծ.23, 238 ծ.24

 Կա նա դայի ան վտան գու թյան հե տա-
խու զու թյան վե րահս կո ղու թյան կո-
մի տե, 114

 Կան դի (Շ րի Լան կա), 51, 60-61
 Կաստ րո Ֆի դել, 153
 Կար դո զո Ֆեր նան դո Էն րի կե, 9, 21, 31, 

207 -225, 256
 կի սա նա խա գա հա կա նու թյուն, 24-31, 

172, 178, 185-205, 228 ծ.11, 252 ծ.1. 
տե՛ս  նաեւ Ֆրան սի ա, հին գե րորդ 
հան րա պե տու թյուն, խորհր դա րա 
նա կա նու թյուն, խորհր դա րա նա կա-
նաց ված կի սա նա խա գա հա կա նու-
թյուն, նա խա գա հա կա նու թյուն,
 գեր նա խա գա հա կան կի սա նա խա գա-
հա կա նու թյուն 

կի րա ռում, 115
 Կո լոր դե Մելյո Ֆեր նան դո, 158, 159, 

181
 Կո լում բի ա, 151, 212, 250 ծ.18
 Կո մու նիստ, 185
 Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյուն, 

122-124, 133, 193
 կոն ֆու ցի ա կա նու թյուն, 53
 Կոս տա Ռի կա, 151
 կոր պո րա տի վիզմ, 208, 219-225, 234 ծ.42 
 Կո ւա լա Լում փուր( Մա լայ զի ա), 61-62
 Կու բա, 151, 153, 253 ծ.18
 Կու բաս Ռաուլ, 181
 Կու չան Մի լան, 229 ծ.17
Կ վաս նի եւս կի Ա լեք սանդր, 204, 229 
ծ.17, 255 ծ.21

կտ տանք, 109, 115
կ րոն/ կրո նա կա նու թյուն, 15, 50-51, 

69, 208

Հաի թի, 152, 154, 163, 180
 հան րային ներգ րավ վա ծու թյան ա ռօ-
րե ա կան ձեւ, 46-48

 հան րային ներգ րավ վա ծու թյուն, 46-49
 հան ցա վո րու թյուն, 97, 106-112, 119, 

130, 136, 141-145
 Հա րա վային Ա մե րի կա. տե՛ս  Լա տի-
նա կան Ա մե րի կա

 Հա րա վային Աֆ րի կա, 56, 103, 111
 Հա րավս լա վի ա, 13, 68
 Հե գել Գե որգ, 218
 Հեյ ման Ֆի լիպ, 115
 Հի դալ գո Դի ե գո, 10
 հին դո ւիստ, 16, 52, 61, 66, 226 ծ.5, 230 
ծ.18, 232 ծ.18

 հին դու-մու սուլ մա նա կան ա պս տամ-
բու թյուն ներ, 39, 46-49, 57-59, 65-68

 Հյու սի սային Իռ լան դի ա, 40
հնդ կա կան վար կած, 56-59
Հնդ կաս տան, 35, 39, 55-58, 64-67, 103, 

107. տե՛ս նաեւ հին դու-մու սուլ մա-
նա կան ա պս տամ բու թյուն ներ

 Հո լան դի ա, 141
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 Հուն գա րի ա, 30, 204
հր դեհ (խ ռո վու թյուն, ը նդ հա րում), 47-

50, 58, 65, 68

ձա խող ված նա խա գա հա կա նու թյուն-
ներ, 154-171

Ճա պո նի ա, 207

Մադ րի դյան ա կումբ, 8-10, 11-14, 24, 
26, 229-230, 229 ծ.17, 252, 257-258

 Մադ րի դում 2004 թ. մար տի 11-ի ա հա-
բեկ չա կան հար ձա կում, 142, 144, 227 
ծ.7

 Մա լայ զի ա, 16, 35, 51-52, 56, 61-64, 69, 
232 ծ.18

 Մա հա պարտ ռմ բա հար, 53
 Մա հո ւադ Խա միլ, 157, 182
 Մանգ լա նո Է մի լի ո Ա լոն սո, 134
 Մա նոի լես կու Մի խայիլ, 219
 մար դու ի րա վունք ներ, 102-103, 108, 113
Մեդ վե դեւ Դմիտ րի, 202
 Մե խյան Ի պո լի տո, 249 ծ.12
 Մեծ Բրի տա նի ա, 43, 79-81, 146
 Մե յա դո Գու տի եռ ռես, 127, 134
 Մե նեմ Կառ լոս, 180, 249 ծ.12
 Մե սիչ Ստյե պան, 229 ծ.17
 Մեք սի կա, 100, 107, 152, 171, 212, 220
 Մի ա վոր ված ազ գեր, 106, 136-137, 

141-142
 մի ա վոր ված քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյուն, 51, 61, 64-69

 մի ա վոր ված քա ղա քա ցի ա կան ներգ-
րավ վա ծու թյուն, 46-49

 Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն, 24, 103. 
տե՛ս  նաեւ Մեծ Բրի տա նի ա

 Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ` ավ տո րի տար 
վար չա կար գե րի ա ջակ ցում, 152-156, 
սահ մա նադ րու թյուն, 174, հիմ նա-
դիր սկզ բունք ներ, 208-209, 218-219, 
անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյու նը 
ար դա րաց նում է կու սակ ցու թյան 
քա ղա քա կա նու թյու նը, 146, մի ջա մե-
րի կյան քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա-
կա նա թյան վե րահս կո ղու թյուն, 106, 
կա ռա վա րու թյան ռազ մա կան մա նի-
պու լյա ցի ա, 103, ազ գային հա կաա-
հա բեկ չա կան ռազ մա վա րու թյուն, 
143, կի սա նա խա գա հա կա նու թյան 
մո դել, 24, 185-186, ռա սա յա կան տա-
րա բա ժա նում, 56-57, ռա սա յա կան 

բռ նու թյուն, 40, կրո նա կան քա ղա քա-
ցի ա կան տեղ, 56-57

 մի ջազ գային հան ցա վո րու թյուն, 
տե՛ս` հան ցա վո րու թյուն

 միջ հա մայն քային քա ղա քա ցի ա կան 
մի ա վոր վա ծու թյուն, 50, 57

 Մի տե րան Ֆրան սո ւա, 193
 Մո հա լա սա միտ ներ (Հնդ կա կան հա-
րե ւա նու թյան կո մի տե), 65

 Մոն տեսքյո Բա րոն դե, 209
 Մո րա լես Է վո, 167, 178
 Մուհ հա մա դի յա, 56
 մու սուլ մա նա-ք րիս տո նե ա կան հա րա-
բե րու թյուն ներ, 54

 մու սուլ ման ներ, 16, 52, 226 ծ.5, 232 ծ. 
18, տե՛ս նաեւ հին դու-մու սուլ մա նա-
կան ա պս տամ բու թյուն ներ, իս լամ

Յա կով լեւ Ա լեք սանդր, 254 ծ.11
Յեյ լի հա մալ սա րան, 175
Յուշ չեն կո Վիկ տոր, 203

Նա խա գա հա կա նու թյուն, 14, 24, 151-
180, 185-186, 228 ծ.11, 248-249 ծ.12, 
տե՛ս նաեւ կի սա նա խա գա հա կա նու-
թյուն, գեր նա խա գա հա կան կի սա նա-
խա գա հա կա նու թյուն 

նա խասկզբ նա կա նու թյուն, 41
 Նա վառ ռա Ա րի աս, 123
 ՆԱ ՏՕ, 106, 135, 137
 նար կոթ րա ֆի կինգ, 11-12, 19, 140, տե՛ս 
նաեւ հան ցա վո րու թյուն

« Նարն ջա գույն հե ղա փո խու թյուն» 
(Ո ւկ րաի նա ), 203

 Նե գոմ բո ( Շրի Լան կա), 51, 60
 Նի գեր, 100-101
 Նի գե րի ա, 13, 16, 101
 Նինյո Կառ լոս, 25-26, 251 ծ. 19
 Նյու Յոր քի բոր սա, 223
 Նոր Զե լան դի ա, 72
 Նոր վար չա կարգ (Ին դո նե զի ա), 56
« Նոր «կրկ նա կի» մար տահ րա վեր ներ. 
բա նա կի, ոս տի կա նու թյան եւ հե-
տա խու զու թյան մի ա ժա մա նա կյա 
ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու-
թյան ստեղ ծումն ու գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը» (Ա գո ւե րո) 
19-20

 ՆՈՒ (Նահ դի թուլ Ու լա մա), 55-56

Շի րակ Ժակ, 206
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Շ միտ տեր Ֆի լիպ, 219
 Շոտ լան դի ա, 43
 շու կա յա կան բա րե փո խում ներ, 102, 

196, 200
 շու կա յա կան ո ւժ, 218-219
Շ րի Լան կա, 13, 17, 35, 51, 56, 60-61, 

226 ծ.5, 233 ծ.28

Ոս տի կա նա կան ու ժեր` հաշ վե տու լի-
նե լու հար ցե րը, 106-111, քա ղա քա ցի-
նե րը ժո ղովր դա վա րու թյան մեջ, 119, 
կո ռուպ ցի ա, 107, 243 ծ.32, ժո ղովր-
դա վա րու թյու նը ան կում է ապ րում, 
19, կա ռա վա րում, 13, 18-23, 95-99, 
103-111, 116-117, զին ված ու ժե րը 
Ար գեն տի նա յում, 107, զին վո րա կան 
գոր ծա ռույթ ներ, 97, 103, 105, ոչ ժո-
ղովր դա վա րա կան վար չա կարգ, 18, 
կազ մա կեր պում, 109-110, հան րային 
ծա ռա յու թյուն, 140-145, աշ խա տան քի 
ըն դու նե լը, 110, Իս պա նի ա յում, 128-
132, ու սու ցում, 110, թա փան ցի կու-
թյու նը, 111, քա ղա քա ցի ա կան գվար-
դի ա, 128, քա ղա քա կան-հան րային 
բրի գադ, 128

Չա վես Ու գո, 159
 Չե խի այի Հան րա պե տու թյուն, 30, 204
 Չեչ նի ա, 17, 186
 Չեռ նո միր դին Վիկ տոր, 196
 Չի լի, 14, 99, 113, 212, 249 ծ.12
 Չի նա կան, 51, 61, 63

Պա կիս տան, 100, 232 ծ.18
 Պան-մա լայ զի ա կան Իս լա մա կան կու-
սակ ցու թյուն (PAS), 53

 Պա րագ վայ, 152, 181
 պե տա կան մի ջամ տու թյուն էթ նիկ բռ-
նու թյա նը, 58-60, 66-68

 Պե րես Կառ լոս Ա նդ րես, 159, 182, 249 
ծ. 12

 Պե րոն Խո ւան, 220
 Պե րու` Ա լան Գար սի ա, 249 ծ. 12, զին-
ված ու ժե րի ֆի նան սա վո րում, 101, 
Ֆու խի մո րի, 108, 155-157, 174, 181, 
ներ քին ոս տի կա նա կան վե րահս կո-
ղու թյուն, 111, ոս տի կա նա կան  կո-
ռուպ ցի ա, 107, վար չա պե տեր, 250 
ծ.18, ազ գայ նա կա նաց ված ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյուն ներ, 113, 
ա հա բեկ չու թյուն, 154-156

 Պի տա դա Վեյ գա Կաս տի լո-Ալ վա րեզ, 
122

 Պոր տու գա լի ա, 26, 29, 141, 172, 204-
206, 216-217, 229 ծ.17

 Պու տին Վլա դի միր, 186, 197-202, 239 
ծ. 3

Պ րի մա կով Եվ գե նի, 193

Ջե ֆեր սոն Թո մաս, 208

ռա սա յա կան բե ւե ռա ցում, 63
 ռա սա յա կան հա կա մար տու թյուն, 15, 

40, 63
 ռա սա յա կան տա րա բա ժա նում, 62
 Ռաս տով Դանկ վարտ Ա., 160
 Ռո ւա Ֆեր նան դո դե լա, 183
 Ռու կուն Թե թան գա (Մա լա յա կան հա-
րե ւան կո մի տե), 63

 Ռու մյան ցեւ Օ լեգ, 188, 196
 Ռու սաս տան, 26-29, 185-206, 208, 216, 

253 ծ.4, 253 ծ.7, 254 ծ.14

Սալ վա դոր, 103, 107
Սան չես դե Լո սա դա Գոն սա լո, 26, 183
 Սեռ ռա Նար ցիս, 21, 119-146, 258
 Սեռ ռա նո Խոր խե, 156, 183
 Սիլ վա Ա նի բալ Քա վա ցո, 230 ծ.18
Սի մե ոն Ռի չարդ, 17, 71-92, 259
 Սին հալ, 51, 52, 59
Ս լո վա կի ա, 30, 204
Ս լո վե նի ա, 30, 204, 229 ծ.17, 230 ծ.18
 Սո ցի ա լա կան հե տաքն նու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն (BIS), 133

 սո ցի ա լիս տա կան կա ռա վա րու թյուն, 
126, 133

 Սո ցի ո լո գի ա կան մի ջազ գային ա սո ցի-
ա ցի ա, 9

 Սո ւա սո Էռ նան Սի լես, 154, 158, 161, 
183

 Սո ւա րեշ Մա րի ո, 229 ծ.17
 Սո ւա րես Ա դոլ ֆո, 122, 123, 126, 133
 Սու հար թո ( Ին դո նե զի այի նա խա-
գահ), 56

Ս տե փան Ա լֆ րեդ, 11-31, 207-208, 260
Սքեչ Սին դի, 26, 29, 185-205, 208, 259

Վա լեն սո ւե լա Ար տու րո, 25, 151-183, 
208, 216, 260-261

 Վա հիդ Աբ դու րահ ման, 55
 Վարշ նի Ա շու տոշ, 15-16, 35-69, 208, 

261
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 Վեյ մա րյան Գեր մա նի ա, 15, 197, 254 
ծ. 14

 Վե նե սո ւե լա, 151, 159, 182, 248-249 
ծ.12, 250 ծ.18

 Վեր բա, Սիդ նի, 45
 Վիշ վա հին դու փա րի շա դի (ՎՀՓ), 59
Վ րի ես Գիյս դե, 142
 
տա րա բա ժան ված քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյուն ներ, 57, 60-67

Տուջ ման Ֆրանյո, 229 ծ.17

Ուզ բեկս տան, 200 
Ուկ րաի նա, 202
Ու րուգ վայ, 212, 220, 248-249 ծ.12, 250 
ծ.18

Փալ մեր Դեյ վիդ Սքոթ, 151,
 Փատ նամ Ռո բերտ, 15, 46

քա ղա քա ցի ա կան ազ գայ նա կա նու-
թյուն, 18, 79

 քա ղա քա ցի ա կան ժո ղովր դա վա րա-
կան կա ռա վա րու թյուն, 22-23

 քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը, 
իս լա մը եւ էթ նո հա մայն քային հա կա-
մար տու թյուն նե րը (Վարշ նի), 34-69

 քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ, 41, 42, 
51-52

 քա ղա քա ցի ա կան/ հա մայն քային մի ա-
վոր վա ծու թյուն, 46-50, 57

 քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյուն, 23
 քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներ, 130
 Քեմփ բել Կիմ, 10
 Քե ո հան Ռո բերտ, 45
 Քինգ Գե րի, 45
 Քոլ թոն Թի մո թի Ջ., 26, 29, 185-205, 

208, 257
 Քոլ լի Լին դա, 43
Ք վե բեկ, 17-18, 71-92. տե՛ս  նաեւ Կա-
նա դա

Ք վե բե կի Ա զա տագ րու թյան ճա կատ 
(Front du Liberation du Quebec), 77

Ք վե բե կի ակ տը, 236 ծ.16
Ք վե բե կի ան կա խու թյան կու սակ ցու-
թյուն, 73, 79-80

ք րիս տո նե ու թյուն/ք րիս տո նյա ներ, 
52, 54

Օտ տա վա, 83
«Օ րեն քի եւ հա սա րա կա կան կար գի 
պաշտ պա նու թյան ա կտ», 131

Ֆար նի վալ  Ջոն Սայդ նամ, 62
 Ֆե դե րա լիզմ (դաշ նայ նու թյուն), 17, 35, 

75-76, 79, 82-84, 186, 236 ծ.13
 Ֆեռ նան դես Լե ո նել, 249 ծ.12
 Ֆի լի պին ներ, 101, 242 ծ.26
 Ֆու խի մո րի Ալ բեր տո, 108, 155-157, 

174, 181
Ֆ րան կո Ֆրան ցիս կո, 122-125, 133
Ֆ րան սի ա, հին գե րորդ հան րա պե տու-
թյուն` կա ռուց ված քայ նաց ված կու-
սակ ցու թյուն, 201, Ժոս պե նի քն նա-
դա տու թյուն, 216, նա խա գա հա կան 
ի րա վա սու թյուն( իշ խա նու թյուն), 
192, 197-198, 254 ծ.14, կի սա նա խա-
գա հա կա նու թյան մո դել, 14, 24, 26, 
28, 29, 172, 192, 205-206,

Ֆ րան սի ա` « բա լո տաժ» ը նտ րա զանգ-
վա ծային հա մա կարգ, 174-175, Կա-
նա դա, 81, սահ մա նադ րա կան բա րե-
փո խում, 205, Եվ րո պա կան ժան դար-
մա կան ո ւժ, 141, հա մախմբ ված բո-
ղո քա կա նու թյուն, նա խա գա հա կան 
ի րա վա սու թյուն, 30, սո ցի ա լիս տա-
կան կու սակ ցու թյուն, 206, եր րորդ եւ 
չոր րորդ հան րա պե տու թյուն ներ, 172

Ֆ րան սի ա կան հե ղա փո խու թյուն, 208
«Ֆ րի դըմ հաուս» (Freedom House), 200
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Կովկասի ինստիտուտի հրապարակումները
(մինչև 2008 թ., Լրատվամիջոցների Կովկասյան ինստիտուտ)

Ս. Մինասյան. Լեռնային Ղարաբաղը քսանամյա հակամարտությունից 
հետո. անխուսափելի՞ է արդյոք ստատուս-քվոյի երկարաձգումը/ Կովկասի 
ինստիտուտի վերլուծական զեկույց №2, օգոստոս 2010. – Եր.: Կովկասի 
ինստիտուտ, 2010 – 80 էջ։
ISBN 978-99941-2-413-8 ռուսերեն

Վ.Դյատլով, Է.Մելքոնյան. Սփյուռքահայություն. ակնարկներ սոցիալ-
մշակութային տիպաբանության շուրջ/ Խմբ. Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: Կովկասի 
ինստիտուտ, 2010 – 207 էջ։
ISBN 978-99941-2-321-6 ռուսերեն

Ա.Իսկանդարյան, Ս.Մինասյան. Քաղաքականության պրագմատիզմը 
պատմական սահմանափակումների պայմաններում. հայ-թուրքական 
գործընթացի վերլուծություն/ Կովկասի ինստիտուտի վերլուծական 
զեկուցումներ, №1, հունվար 2010. - Եր.: Կովկասի ինստիտուտ, 2010։
Ռուսերեն` 59 էջ, ISBN 978-99941-2-341-4 
Անգլերեն` 48 էջ, ISBN 978-99941-2-340-7 

Կովկասյան հարևանություն. Թուրքիա և Հարավային Կովկաս/ Խմբ. 
Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: Կովկասի ինստիտուտ, 2008։
Ռուսերեն` 171 էջ, ISBN 978-99941-2-180-9 
Անգլերեն` 146 էջ,  ISBN 978-99941-2-220-2 
Հեղինակներ՝ Ա.Իսկանդարյան, Դ.Գոկսել, Հ.Հաջի-Զադե, Գ.Տեր-Գաբրիելյան, 
Ի.Խաինդրավա, Ս.Մինասյան, Ռ.Մուսաբեկով, Մ.Մայիլյան, Պ.Զաքարեիշվիլի, 
Կ.Ձուգաև, Վ.Շարիյա, Ա.Գորգուլու

Ս. Մինասյան, Վրաստանի էթնիկական փոքրամասնությունները. 
ինտեգրման ներուժը երկրի հայ փոքրամասնության օրինակով. - Եր.: 
Լրատվամիջոցների կովկասյան ինստիտուտ և «Երկիր» հասարակական 
կազմակերպությունների միություն, 2006:
Ռուսերեն` 172 էջ, ISBN-99941-2-053-0
Հայերեն` 180 էջ, ISBN-99941-2-058-1
Անգլերեն` 92 էջ, ISBN-99941-2-058-1
Ֆրանսերեն` 92 էջ, ISBN 978-99941-2-066-6
Վրացերեն` 108 էջ, ISBN 978-99941-2-065-9

Հետխորհրդային ԶԼՄ-ներ. քարոզչությունից լրագրություն/ Խմբ.` 
Վ.Չեթերյան, Ն. Իսկանդարյան. – Եր.: Լրատվամիջոցների կովկասյան 
ինստիտուտ, 2005 – 192 էջ: 
ISBN 99941-2-014-x ռուսերեն
Հեղինակներ` Ս.Բոնդարենկո, Լ.Գրիբալ, Ի.Հուսեյնովա, Մ.Դուրդիևա, 
Ի.Կոստրիչենկո, Ռ.Մելոյան, Մ.Մուսխելիշվիլի, Ռ.Լանի, Ա.Սուխով, 
Ա.Խամագաև, Ա.Խառչենկո, Վ.Չեթերյան,Դ.Շմիդտ
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Սփյուռք, նավթ և վարդեր. ինչով են ապրում Հարավային Կովկասի 
երկրները/ Խմբ.` Ի. Խաինդրավա, Ա. Իսկանդարյան. – Եր.: Հայնրիխ Բյոլլի 
անվ. հիմնադրամ և Լրատվամիջոցների կովկասյան ինստիտուտ, 2005 – 241 էջ: 
ISBN 99930-78-74-3 ռուսերեն
Հեղինակներ` Ա.Աբասով, Ս.Բագիրով, Ռ.Բադալով, Տ.Ջուվարլի, Զ.Մամեդլի, 
Ռ.Մուսաբեկով, Ա.Կարագուլյան, Ա.Իսկանդարյան, Ն.Իսկանդարյան, 
Է.Մելքոնյան, Ռ.Մելոյան, Ա.Թադևոսյան, Ա.Խաչատրյան, Դ.Բերձենիշվիլի, 
Ռ.Գոցիրիձե, Դ.Դարչիաշվիլի, Օ.Կանդելակի, Դ.Ուսուպաշվիլի, 
Ի.Խաինդրավա, Լ.Խոմերիկի
 
Կրոնը և քաղաքականությունը Կովկասում. միջազգային գիտաժողովի 
նյութեր/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: Լրատվամիջոցների կովկասյան 
ինստիտուտ, 2004 – 120 էջ: 
ISBN 99930-78-42-5 ռուսերեն
Հեղինակներ` Տ.Սվետոխովսկի, Է.Մելքոնյան, Ի.Խաինդրավա, Դ.Ֆուրման, 
Կ.Կաարիայնեն, Ա.Իսկանդարյան, Ս.Խասիև

Կովկաս-Ռուսաստան. օրինական և ապօրինի գաղթ/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. 
- Եր.: Լրատվամիջոցների կովկասյան ինստիտուտ, 2004 – 160 էջ:
ISBN 99930-78-37-9 ռուսերեն
Հեղինակներ` Գ.Վիտկովսկայա, Դ.Պոլետաև, Ե.Տյուրյուկանովա, Ե.Կրասինեց

Գաղթը Կովկասում. գիտաժողովի նյութեր/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: 
Լրատվամիջոցների կովկասյան ինստիտուտ, 2003 – 132 էջ: 
ISBN 99930-78-30-1 ռուսերեն
Հեղինակներ` Լ.Հարությունյան, Գ.Վիտկովսկայա, Վ.Դյատլով, 
Ա.Իսկանդարյան, Է.Մելքոնյան, Գ.Պողոսյան, Գ.Սվանիդձե, Դ.Սվանիդձե, 
Ա.Սկակով, Լ.Խոպերսկայա

Վիկեն Չեթերյան. Փոքր պատերազմներ և մեծ խաղ. – Եր.: Լրատվամիջոցների 
կովկասյան ինստիտուտ, 2003 – 132 էջ: 
ISBN 99930-78-25-5 ռուսերեն

Հետխորհրդային Հարավային Կովկաս: Սոցիալական ու քաղաքական 
գիտությունների գծով հրապարակումների ցանկ և տեսություն. Ռուսաստան, 
Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, 1991-2001թթ/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. – 
Մոսկվա: Լրատվամիջոցների կովկասյան ինստիտուտ, 2002 – 132 էջ:
ISBN 5-94398-007-5 ռուսերեն
Հեղինակներ-կազմողներ` Դ.Մալիշևա, Ա.Յունուսով, Ս.Մանուկյան, 
Մ.Մուսխելիշվիլի

Կովկասի ինստիտուտի տարեգրքեր
Կովկաս-2008/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: Կովկասի ինստիտուտ, 2010 – 
211 էջ։
ISBN 978-99941-2-364-2 ռուսերեն
Հեղինակներ՝ Ա.Յունուսով, Ս.Զոլյան, Գ.Նոդիա, Դ.Պետրոսյան, Ա.Խաչատրյան, 
Ս.Արությունով, Ա.Իսկանդարյան, Ս.Մինասյան, Գ.Գոգսաձե, Գ.Սանաձե, 
Բ.Արաս, Ռ.Գիրագոսյան, Վ.Շկոլնիկով
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Կովկաս-2007/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: Կովկասի ինստիտուտ, 2009 – 
256 էջ։
ISBN 978-99941-2-219-6 ռուսերեն
Հեղինակներ՝ Ռ.Ռաջաբով, Ա.Իսկանդարյան, Գ.Գեգեշիձե, Գ.Գոգսաձե, 
Դ.Պետրոսյան, Ս.Մինասյան, Տ.Ջրբաշյան, Դ.Հարությունյան, Դ.Մալիշևա, 
Մ.Այդին, Ս.Մարկեդոնով, Վ.Շկոլնիկով, Ա.Կասաև

Կովկաս-2006/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: Կովկասի ինստիտուտ, 2008 – 
314 էջ։
ISBN 978-99941-2-090-1 ռուսերեն
Հեղինակներ՝ Ա.Յունուսով, Մ.Մուսխելիշվիլի, Գ.Ջորջոլիանի, 
Գ.Հարությունյան, Ա.Եղիազարյան, Դ.Պետրոսյան, Ս.Մինասյան, 
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