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առթիվ

Կովկասի ինստիտուտը սիրով ընթերցողի ուշադրությանն է ներկայացնում «Վտանգված ժողովրդավարություններ» ժողովածուի հայերեն հրատարակությունը` Ալֆրեդ Ստեփանի խմբագրությամբ։ Այս
ժողովածուն քաղաքագիտության դասականների թարգմանությունների շարքով նախատեսված հրապարակումներից երկրորդն է Խուան Լինցի և Ալֆրեդ Ստեփանի` արդեն լույս տեսած գրքից հետո,
որը կոչվում է «Ժողովրդավարությանն անցնելու և ժողովրդավարության կայունացման խնդիրները. Հարավային Եվրոպա, Հարավային
Ամերիկա և հետկոմունիստական Եվրոպա»։
Ինչու այս անգամ ընտրեցինք «Վտանգված ժողովրդավարություններ» աշխատությունը։ Մեկ տարի առաջ լույս տեսած այդ գիրքը խիստ
արդիական է և արտացոլում է ամերիկյան քաղաքագիտության վերջին նվաճումները, բացի այդ գրքի խմբագիր Ալֆրեդ Ստեփանն այս
բնագավառի դասականներից է։ Ժողովածուն ունի նաև մի շատ ուշագրավ առանձնահատկություն. այն գիտնական-քաղաքագետների
և տարբեր երկրների նախկին վարչապետերի ու նախագահների միջև
ծավալված համագործակցության արդյունք է։ Քանի որ քաղաքական
ձևափոխումների մասին հետազոտությունները մեր երկրի համար
ունեն կիրառական մեծ նշանակություն, հետևաբար տեսական ամուր
հիմքի և պրակտիկ մեծ փորձի այսօրինակ համադրությունը հատկապես արժեքավոր է։ Հոդվածներում վերլուծվում են Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի, Լատինական Ամերիկայի, Ասիայի և Աֆրիկայի
տարբեր երկրներում ձևավորված քաղաքական իրավիճակները։ Հե-

ղինակներն առանձնացնում են մի շարք առանցքային խնդիրներ,
որոնք խոչընդոտում են ժողովրդավարական ձևափոխումներին, ինչպիսիք են օրինակ` էթնիկ-ազգային հակամարտությունները, պետական կառավարման մեջ ուժային գերատեսչությունների չափազանց
մեծ դերը, ինչպես նաև` նախագահական և կիսանախագահական
համակարգերում իշխանական իրավասությունների բաշխման անհամաչափությունները։ Հեղինակները փորձ են անում պարզելու, թե
ինչու են հաճախ այդ գործոնները հանիրավի թերագնահատում ինչպես գիտնականները, այնպես էլ գործող քաղաքական գործիչները, և
առաջարկում են երիտասարդ ժողովրդավարական երկրներում նման
խնդիրների լուծման հավանական ուղիներ։
Քաղաքագիտությունը Հայաստանում դեռևս շատ երիտասարդ
գիտություն է, և, բնականաբար, գիտական տերմինաբանությունն այս
բնագավառում մշակման փուլում է։ Ըստ այդմ` սույն աշխատության
թարգմանիչները, հարազատ մնալով բնագրի ոգուն և հայերենի բառակազմական սկզբունքներին, անհրաժեշտաբար ստեղծել են որոշ
նորակազմ տերմիններ, ինչը կարող է նպաստել միջազգային քաղաքագիտական զանազան հասկացությունների ճշգրիտ ընկալմանն ու
դրանց հայերեն տերմինակերտմանը, ինչն իր հերթին առհասարակ
որևէ գիտության զարգացման համար ունի հիմնարար նշանակություն։
Լիահույս ենք, որ այս գիրքն օգտակար ձեռնարկ կլինի քաղաքագիտություն ուսումնասիրող ուսանողների և գիտնական-քաղաքագետների, Հայաստանում աշխատող հասարակական և քաղաքական
կազմակերպությունների, ինչպես նաև լրագրողների համար։
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր հնարավոր դարձրեցին այս գրքի լույսընծայումը։ Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությանը, առանց որի ֆինանսական աջակցության անհնար կլիներ այս գրքի թարգմանությունն ու հրատարակումը, ինչպես
նաև` John Hopkins University Press-ին հայկական հրատարակության
հեղինակային իրավունքները մեզ տրամադրելու համար։
Երևան, հունիս, 2011թ.
Ալեքսանդր Իսկանդարյան, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն
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Մադրիդյան ակումբն անկախ կազմակերպություն է, որի նպատակն
է ամբողջ աշխարհում ամրապնդել ժողովրդավարությունը։ Նրա միջուկն են կազմում վաթսունութ նախկին վարչապետեր և նախագահներ նոր և վաղուց ձևավորված ժողովրդավարություններից։ Վարչապետերն ու նախագահներն առաջատար գիտնականներին, հանրային
ու մասնավոր կազմակերպություններին գնալով ավելի լայնորեն են
ներգրավում իրենց ընդհանուր ժողովներին և դժվարություններ ապրող ժողովրդավարություններին իրենց փորձառությունն ու տեխնիկական խորհրդատվությունն են փոխանցում։ Ես Մադրիդյան ակումբի նախագահ (2003-06թթ.) Ֆերնանդո Էնրիկե Կարդոզոյի (Fernando
Henrique Cardoso) կողմից հրավիրվել էի` Երրորդ ընդհանուր ժողովի գիտական համակարգումն անցկացնելու, որի ժամանակ երեք օր
ինտենսիվ զրույցներ էին տեղի ունենում նախագահների, վարչապետերի և ժողովրդավարության հարցերով զբաղվող գիտնականների միջև։ Մենք բոլորս, որ մասնակցել ենք այդ քննարկումներին,
երախտապարտ ենք բազմաթիվ նորաստեղծ ժողովրդավարություններում դեռևս առկա հրատապ հարցերին անդրադառնալու և ծագող խնդիրներին արձագանքելու նպատակով ստեղծված Մադրիդյան ակումբին։ Սույն հատորը, ինչպես և սրա նախորդը` Խորխե
Դոմինգեսի (Jorge Dominguez) և Էնթոնի Ջոնսի (Anthony Jones) խմբագրած «Ժողովրդավարության կառուցում. պրակտիկ և գիտական
եզրակացություններ»-ը ("The Construction of Democracy։ Lessons from
Practice and Research" (Johns Hopkins University Press, 2007)) ծնունդ է
առել Մադրիդյան ակումբի քննարկումներից։
Կարդոզոն` որպես Բրազիլիայի նախկին նախագահ, Սոցիոլոգիական միջազգային ասոցիացիայի նախագահ և Ժողովրդավա-

րացման երրորդ ալիքի գլխավոր ակտիվիստ և տեսաբան, իհարկե,
այն կենտրոնական դեմքն էր, որը նախապատրաստեց և անցկացրեց
գլխավոր համաժողովը, որից ծնունդ առավ այս հատորը։ Գիտաժողովի մյուս գլխավոր «ճարտարապետերն» էին Կանադայի նախկին
վարչապետ և Մադրիդյան ակումբի գլխավոր քարտուղար ու փոխնախագահ Կիմ Քեմփբելը (Kim Campbell) և Հարվարդի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների Քլարենս Դիլոնի անվան
պրոֆեսոր Խորխե Դոմինգեսը։ Մարիա Էլենա Ագուերոն (Maria Elena
Agiiero)` որպես Մադրիդյան ակումբի հատուկ ծրագրերի և ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների տնօրեն, վճռորոշ աջակցություն
ցուցաբերեց մեր բոլոր գործողությունները համակարգելու գործին։
Ես երախտապարտ եմ նաև Միջազգային հարաբերությունների և
արտաքին երկխոսության հիմնադրամին (Fundacion para las Relaciones
Internacionales y el Dialogo Exterior (FRIDE)) և հատկապես՝ նրա հիմնադիր նախագահ Դիեգո Հիդալգոյին (Diego Hidalgo) և Հյուսիսային
Ամերիկայի «Գորբաչով» հիմնադրամին, որոնք ստեղծեցին Մադրիդյան ակումբը և սատարեցին նրան` հնարավոր դարձնելով այս գրքի ստեղծումը։ Ես և Խուան Լինցը (Juan J. Linz) ժողովրդավարության
մասին գրքեր սկսել ենք հրատարակել Johns Hopkins University Press
հրատարակչության հետ 1978թ-ից, և, ինչպես միշտ, ես խորհրդատվության ու քաջալերման համար երախտապարտ եմ մեր խմբագիր Հենրի
Թոմին (Henri Tom)։

Ներածություն
Ժողովրդավարացման վերաբերյալ հիմնարար
գրականության մեջ թերի ուսումնասիրված
քաղաքական խնդիրները

ԱԼՖ ՐԵԴ ՍՏԵ ՓԱՆ

Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի սկսվելուց երեսունհինգ և
Բեռլինյան պատի փլուզումից քսան տարի անց շատ նոր ժողովրդավարություններ վտանգված են։ Այդ իսկ պատճառով ավելի
քան երբևէ անհրաժեշտ է մտածել այն մասին, թե ինչպես անել,
որ ավելի արդյունավետ գործեն։ Արևելքի և Արևմուտքի Երրորդ
ալիքի ժողովրդավարական պետությունների ավելի քան քսան
նախագահներից և վարչապետերից ու տարբեր երկրներից հրավիրված, ժողովրդավարացման մեջ մասնագիտած գիտնականներից կազմված խմբերը հավաքվեցին Մադրիդյան ակումբի
Երրորդ գլխավոր համաժողովին՝ քննարկելու այդ մարտահրավերները։ Համաժողովը նվիրված էր տեղական և միջազգային
տնտեսական հարցերին, այնպես որ համաժողովի նախապատրաստման կոմիտեն որոշեց բացարձակ առաջնություն տալ քաղաքական հարցերին։
Բայց ո՞ր քաղաքական հարցերին։ Քաղաքականությանն
առնչվող բազմաթիվ հրատապ հարցեր ունենալու պարագայում, ինչպես, օրինակ՝ նոր ժողովրդավարություններից շատերին սպառնացող անհավասարությունը, կոռուպցիան, ավտորիտար ամբոխավարության նոր ձևերը, վստահության նվազումը,
ծրագրահենքային կուսակցությունների թուլությունը, նարկո-
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թրաֆիկինգն ու ահաբեկչությունը երեքօրյա հանդիպման համար չափազանց մեծ ծավալի անկառավարելի օրակարգ էր ձևավորում։ Այդ իսկ պատճառով մենք ընդունեցինք ևս երկու ծրագրային որոշումներ։ Առաջինն այն էր, որ պետք է կենտրոնանալ
միայն երեք հարցերի վրա, որպեսզի համաժողովի ընթացքում
մենք անհրաժեշտ ժամանակ տրամադրենք քաղաքականությամբ գործնականում զբաղվողներին ու տեսաբաններին, որպեսզի նրանք կարողանան ախտորոշել հիմնախնդրի ակունքներն ու փորձեն գնահատել առկա և հնարավոր դեղատոմսերը։
Երկրորդ ծրագրային որոշումն այն էր, որ հնարավոր խնդիրների առատության պայմաններում մենք պետք է նախապատվությունը տայինք նրանց, որոնք ժողովրդավարացման տեսաբանների առաջին սերնդի կողմից վտանգավոր կերպով անտեսվել
էին կամ, եթե մենք դրանք չէինք էլ անտեսել, ապա այժմ զգում
ենք, որ սխալներ ենք գործել, և որ նոր ուսումնասիրություններն
սկսում են հիմնարար գրականության մեջ չքննարկված քաղաքական բարեփոխումներ ու փորձարարություններ հուշել։
Այս որոշումներն օրակարգից հանեցին քննարկման արժանի
որոշ խնդիրներ, ինչպես օրինակ՝ անհավասարությունը, բայց ոչ
թե այն պատճառով, որ անհավասարությունը հրատապ խնդիր
չէ, այլ այն պատճառով, որ հիմնարար գրականությունն արդեն
անդրադարձել էր դրանց, և որ սկզբնական ախտորոշումների ու
դեղատոմսերի, ինչպես օրինակ՝ բարձրակարգ կրթական հնարավորությունների ավելացման, իշխանությանը քաղաքացիների ավելի լայն հասանելիության և եկամուտների ստացման
ու բաշխման ավելի արդյունավետ ձևերի վերաբերյալ դեռևս
փոխհամաձայնություն է պահպանվում։ Հակառակ դրան՝ կան
հարցեր, որոնք, իսկապես, գրեթե լիովին անտեսված են եղել
ժողովրդավարացման առաջին սերնդի գրականության մեջ։
Օրինակ, "Transitions from Authoritarian Rule" («Անցում ավտորիտար կառավարման համակարգից») քառահատոր շարքում (որի
ստեղծմանը մասնակցել եմ և այդ իսկ պատճառով պատասխանատվություն եմ կրում), որն այլ աշխատություններից ավելի մեծ
ներդրում ունի ժողովրդավարությանն անցման ուսումնասիրությունների ոլորտի սահմանման գործում, բացարձակապես ոչ մի
գլուխ նվիրված չէ այն էթնիկ ու կրոնական հակամարտություն-
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ներին և/կամ անջատողական պատերազմների այն տեսակներին, որոնք քայքայեցին Հարավսլավիան, խարխլեցին Հարավային Ասիայի, Շրի Լանկայի ժողովրդավարության երբեմնի
առավել խաղաղ և հաջողակ մոդելները և ներկայումս վտանգում
են ժողովրդավարության հաստատման հնարավորությունը Նիգերիայում։1 Եվ, իհարկե, մեր ուշադրությունը կենտրոնացնելով
Հարավային Եվրոպայում ու Հարավային Ամերիկայում ժողովրդավարությանն անցման վրա՝ մենք լռել էինք իսլամի ու ժողովրդավարության փոխհարաբերության հարցում շուրջ։ Էթնիկ և
կրոնական հակամարտությունները խաղաղ ու ժողովրդավարական ձևով կարգավորման հնարավոր ուղիների մեր կողմից
նախկինում անտեսելը հանգեցրեց Երրորդ համաժողովում այդ
մարտահրավերների քննարկման անհրաժեշտությանը։
Մենք՝ ժողովրդավարացման տեսաբանների առաջին սերունդս, իրականում չենք տվել նաև այն հարցը, թե ինչպես նոր
ժողովրդավարությունները պետք է կառավարեն իրենց անվտանգության ապարատը՝ բանակը, ոստիկանությունն ու հատուկ
ծառայությունները։ Մեր գրեթե ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացած էր այն բանի վրա, թե ինչպես ազատվել հին, ավտորիտար, հաճախ զինվորական վարչակարգերից, և ընդհանրապես
քիչ էինք գրում այն մասին, թե ինչպես պետք է վերակազմավորվի բանակը։ Մենք գրեթե չէինք խոսում այն մասին, թե ինչպես
ոստիկանությունը քաղաքացիների համար վտանգի և կոռուպցիայի աղբյուրից կարող է վերածվել նրանց անվտանգությունը բարձրացնող կարևոր ռեսուրսի։ Մենք չէինք անդրադարձել
նաև այն հարցին, թե ինչպես ժողովրդավարությունները բոլոր
ժողովրդավարական պետությունների ներսում և նրանց միջև
կարող են ստեղծել նոր և արդյունավետ անվտանգության համակարգեր՝ պայքարելու նարկոթրաֆիկինգի և ահաբեկչական
համաշխարհային ցանցերի դեմ առանց քաղաքացիների՝ նոր
ձեռք բերված ազատությունները սահմանափակելու։ Ես ժողովրդավարացման առաջին սերնդի այլ տեսաբաններից առավել լավ
եմ գիտակցում, որ պատասխանատու եմ այս բացթողման համար, քանի որ 1971–1986թթ. ընթացքում ես հիմնականում գրում
էի անվտանգության հարցերի շուրջ։ Անվտանգությանը նվիրված
իմ երեք գրքերում ես միայն մեկ գլուխ եմ նվիրել այն հարցին,
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թե ինչպես ժողովրդավար քաղաքացիներն ու առաջնորդները
կարող են կառավարել իրենց բանակը, ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները։ Բարեբախտաբար, այս հատորը մեզ
հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու վերջին նորարարական հետազոտությանը և գնահատելու այս կարևոր ոլորտում
նորահայտ «լավագույն փորձը», ինչը մենք ոչ միայն բավարար
կերպով չէինք վերլուծել, այլև գրեթե լիովին անտեսել էինք։
Սխալն ուղղելու երրորդ գլխավոր հնարավորությունը ևս ընձեռվեց մեզ։ Ժողովրդավարացման տեսաբանների առաջին սերունդը ժողովրդավարական գործադիր իշխանության տեսակների վերլուծությունը չէր անտեսել։ Օրինակ, մենք նախագահականությանը նվիրված զգալի գրականություն էինք ստեղծել
և դրան հակառակ՝ գրականություն խորհրդարանականության
(պառլամենտարիզմ) հարաբերական արժանիքներին, հատկապես այն հարցի մասին, թե ինչ ներդրում նրանք ունեն «հեղաշրջումներ առաջացնելու» և «հեղաշրջումներ թույլ չտալու» գործում։ Եվ երբ նախագահականությունից զատ դիտարկվում էին
հնարավոր փոփոխությունները Բրազիլիայի, Արգենտինայի և
նույնիսկ Չիլիի պես երկրներում, թաքնված մոդելն ավելի մոտ
էր չուսումնասիրված և խորապես սխալ ընկալված ֆրանսիական տիպի խորհրդարանականությանը, որը սովորաբար անվանվում է «կիսանախագահականություն»։ Ինչևէ, մեր քաղաքական և տեսական բանավեճերում գրեթե ուշադրություն չէինք
դարձրել նախագահականության կամ կիսանախագահականության հնարավոր նոր տարբերակներին։ Դրա համար էլ մենք
որոշեցինք, որ մեր գալիք գլխավոր համաժողովի ընթացքում
գիտնականները, ինչպես նաև քաղաքական առաջնորդները
կքննարկեն երրորդ հարցը, թե կարո՞ղ ենք արդյոք սկսել մտածել ժողովրդավարական գործադիր իշխանության նոր տարբերակներ առաջարկելու մասին։
Բարեբախտաբար, մենք կարողացանք այդ երեք հարցերից
յուրաքանչյուրի համար երկու աշխատակից վարձել։ Նրանք
կազմեցին տեղեկատվական փաստաթղթերը, որոնք նախկին
վարչապետերի և նախագահների կողմից քննարկվելուց հետո
վերաշարադրվեցին այս հատորի համար։ Մենք մեր այդ երեք
հարցերին մոտեցանք հետևյալ կերպ։
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Չնայած ազգայնականության, կրոնի, լեզվի և ռասայական պատկանելության հիման վրա գոյություն ունեցող մշակութային հակամարտությունները, ինչպես արդեն նշել էի, մեծապես անտեսված են եղել ժողովրդավարացման դասական հիմնարար ուսումնասիրություններում, հիմա դրանք ակնհայտ մտահոգության
պատճառ են դարձել նորաստեղծ ժողովրդավարություններից
շատերի համար։ Քանի որ «ոչ քաղաքացիական հասարակությունները» գնալով ավելի ակնառու են դառնում, մենք մասնավորապես ցանկանում էինք վերաքննել «քաղաքացիական հասարակության» (որը Բրազիլիայի և Լեհաստանի պես երկրներում
բարեփոխումների առանցքն էր) մասին մեր սկզբնական մտքերը,
և ավելի շատ ուշադրությունը բևեռել այն բանի վրա, թե ինչն է
քաղաքացիական հասարակությունը դարձնում համագործակցողական՝ ի հակադրություն հակամարտողականի։
Այդ հարցերին են անդրադառնում Աշուտոշ Վարշնին էթնիկհամայնքային-կրոնական ապստամբություններին ու քաղաքացիական հասարակության տարբերակներին և Ռիչարդ Սիմեոնն
անջատողական պահանջատիրության ժողովրդավարական և
խաղաղ կարգավորմանը նվիրված գլուխներում։
Ըստ իս՝ քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ
տեսական քննարկումներում նշվող երեք առանցքային քայլերը համապատասխանում են այս գրքում արտահայտված մեր
մտահոգություններին։ Առաջին քայլը կապված է Ռոբերտ Փատնամի հետ, ում լայնորեն հետևում են ուրիշները նոր ժողովրդավարությունների մասին իրենց մտորումներում։ Փատնամի
արտահայտած հիմնական միտքն այն է, որ որքան ավելի մեծ
են քաղաքացիական հասարակության տեսակարար կշիռն ու
ակտիվությունը, այնքան ավելի լավ է ժողովրդավարության համար։2 Երկրորդ մեծ քայլն արել էր Շերի Բերնանը, երբ նշել էր, որ
1920-ականներին քաղաքացիական հասարակության տեսակարար կշռի և ամրության առումով Միացյալ Նահանգներին ամենամոտ կանգնած երկրներից մեկը Վեյմարյան Գերմանիան էր։3
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Նրա այդ ցնցող տեսակետը, իհարկե, ստիպում է մեզ, որ մենք
մտածենք ոչ միայն տեսակարար կշռի, այլև քաղաքացիական
հասարակությունում քաղաքական գործունեության տարբեր
տեսակների բովանդակության ու համատեքստի և այն մասին,
թե դրանք օգնո՞ւմ, թե՞ վնասում են պետության ժողովրդավարական կյանքին։ Երրորդ մեծ քայլը կատարել է հնդիկ հասարակագետ Աշուտոշ Վարշնին։ Հնդկաստանի մասին մրցանակ
շահած գրքում Վարշնին բացահայտել և բացատրել է, թե ինչու
քաղաքացիական հասարակության որոշ տիպեր (հատկապես
նրանք, որտեղ հանրային խաղաղություն հաստատելու նպատակով մեկտեղված են մուսուլմաններն ու հինդուիստները)
իրականում «ապստամբություն կանխող» են այն դեպքում, երբ
միայն մուսուլմաններ և միայն հինդուիստներ ներառող և միևնույն ժամանակ հավասար տեսակարար կշիռ ունեցող քաղաքացիական հասարակության միավորումներն «ապստամբություն ծնող» են։4
Վարշնին այժմ իր սկզբնական ուսումնասիրությունն ընդլայնում է՝ լայնածավալ դաշտային հետազոտություններ կատարելով որոշ մուսուլմանական ազդեցիկ պետություններում՝
ներկայումս ժողովրդավարական պետություն Ինդոնեզիայում,
Նիգերիայում, որտեղ էական համայնքային հակամարտություններով հանդերձ՝ որոշ ժամանակ սահմանային ժողովրդավարություն էր տիրում, և Մալայզիայում, որտեղ էթնիկ հակամարտությունները չնայած բավականաչափ լավ են կարգավորված,
բայց դեռևս չկա լիարժեք արդար ու ազատ ընտրություններ ունեցող ժողովրդավարություն։ Այս հատորում Վարշնին առաջին
անգամ քննարկում է իր նոր ուսումնասիրության արդյունքները։
Նրա ստացած միջանկյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ որոշ
կարևոր հայեցակարգային և քաղաքական ճշտումների պարագայում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների՝ ապստամբություն կանխող և ապստամբություն ծնող
տիպերի մասին իր դասական հնդկական ուսումնասիրության
գլխավոր փաստարկը գործում է։5
Վերջապես, քաղաքացիական հասարակությանը նվիրված
գրականության մեծ մասը հուշում է, որ քաղաքացիական հասարակությունը պետք պետությունից անկախ լինի։ Սակայն
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Վարշնին ցույց է տալիս, թե ինչպես են որոշ «ապստամբություն
կանխող» քաղաքացիական հասարակության խմբերին իրենց
ձևավորման ընթացքում օգնել պետական դեմքերը։ Այնուհետև
նա քննում է, թե դա ինչ նշանակություն ունի քաղաքացիական
հասարակության տեսության և ժողովրդավարական ընդունելի
գործընթացների համար։
Մեր գրքում զետեղված երկրորդ՝ համեմատական ֆեդերալիզմի ասպարեզում կանադացի նշանավոր գիտնական Ռիչարդ
Սիմեոնի հոդվածը սևեռված է անջատողականության հարցին։
Հաճախ էթնիկ-անջատողական շարժումները, ինչպես օրինակ՝ Բալկաններում, Նիգերիայում, Շրի Լանկայում և Չեչնիայում, աչքի են ընկել ատելությամբ, երկու կողմերից էլ բազմաթիվ սպանություններով և ավտորիտար գործելակերպով։ Դրա
հետևանքով բազմաթիվ դիտորդներ համարում են, որ բոլոր անջատողական շարժումները ժողովրդավարության ձախողման
հետևանք են, և անջատողականությունից պետք է խուսափել
ցանկացած գնով։
Այնուամենայնիվ, աշխարհի բազմաթիվ մասերում անջատողական պահանջները շարունակում են զգալի թիվ կազմել։
Հակառակ այս փաստին՝ ժողովրդավարացման առաջնորդները
դեռևս հիմնավորապես չեն մշակել գործողությունների շարք,
իսկ ժողովրդավարացման տեսաբանները չեն ստեղծել դրան
նվիրված գրականություն այն մասին, թե ինչպես է անջատողականությունը պայքարում, ինչ ելքեր կարող են լինել, հնարավո՞ր է արդյոք դրանք կարգավորել խաղաղ ճանապարհով և
ժողովրդավարական եղանակով։ Այս կարևոր հարցերին է անդրադառնում Սիմեոնը Քվեբեկին նվիրված իր քննարկումներում։ Սիմեոնի հոդվածը կարդալով՝ ես սկսեցի մտածել, որ եթե
նույնիսկ Քվեբեկը դառնա անկախ պետություն, անջատողականության կարգավորման քաղաքական գործընթացը հնարավոր
կլինի համարել հաջողված, քանի որ այնտեղ չի լինի բռնություն.
և՛ անկախ Քվեբեկը, և՛ անկախ Կանադան կմնան որպես ամուր
ժողովրդավարություններ, և այդ երկրներից ոչ մեկի սոցիալական և տնտեսական համակարգերը լրջորեն չեն տուժի։
Այդ հնարավոր ելքի համալիր պատճառների՝ Սիմեոնի հարուստ վերլուծությունը մեր ուշադրությունն է հրավիրում մի
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շարք առանցքային գործոնների վրա. Կանադայի դե ֆակտո
«անհամաչափ ֆեդերալիզմի» էվոլյուցիան Կանադայի բոլոր
մասերում, հատկապես 1960-ականներից սկսած՝ «քաղաքացիական ազգայնականության» ստեղծումը, բոլորով միասին «բռնությանը ոչ ասելը», ինչը 1970թ. կատարված առաջին և միակ
անջատողականությանն առնչվող քաղաքական սպանության
հետևանք էր, և անկողմնակալ պետական ինստիտուտի՝ Կանադայի Գերագույն դատարանի վճռական դերը, հատկապես
1998թ. նրա ընդունած որոշումը, որում ասված է, որ եթե հօգուտ
Քվեբեկի անջատման մասին «հստակ հարցով» ու «հստակ արդյունքով» հանրաքվե անցկացվի, Կանադայի մնացած մասը
«սահմանադրական պարտավորություն» կունենա բանակցելու
այդ հարցի 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 համաժողովի մասնակիցների մեծ մասը՝ և՛ քաղաքական առաջնորդները, և՛ ժողովրդավարացման տեսաբանները,
ծնունդով այն դարաշրջանից էին, երբ աշխարհի ոչ ժողովրդավարական շատ վարչակարգեր իրար էին խառնել բանակը,
ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները։ Ժողովրդավարությանն անցմանն առնչվող մտքերից շատերը նախկինում,
հասկանալի է, որ կենտրոնացած էին այն բանի վրա, թե ինչպես
ազատվել այդ միախառնված և բռնատիրական կառույցներից։
Բայց կենտրոնական հարցն այլ էր։ Տեսական մտորումների
մեծ մասը վերաբերում էր քաղաքացիական հասարակությանը,
ոչ բավարար չափով՝ քաղաքական հասարակությանը և շատ
քիչ՝ այն բանին, թե ինչ պետք է անել պետության ճնշիչ ապարատի հետ, եթե և երբ ժողովրդավարները գան իշխանության։6
Քաղաքացիներն ունեն անօտարելի իրավունքներ, բայց եթե
չկա ժողովրդավարական ձևով վերահսկվող ճնշիչ ապարատ
ունեցող պետություն, նոր ժողովրդավարության պայմաններում քաղաքացիների իրավունքները չեն կարող արդյունավետ
կերպով պաշտպանվել։ Ժողովրդավարությանն անցման սկզ-
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բում անվտանգության ապարատի հանդեպ ժողովրդավարական առաջնորդների վարած քաղաքականության առումով այն
կենտրոնացած էր հին իշխանավորներին իշխանությունից զրկելու (նույնիսկ եթե առաքելություններից շատերն ու առանձնաշնորհներն անփոփոխ էին մնում) և ապա, որքան հնարավոր
է, բանակի, ոստիկանության և հետախուզության նկատմամբ
վերահսկողության տարանջատման վրա։ Բայց ժողովրդավարական առաջնորդներից քչերն ունեին իրենց անվտանգության
համակարգը վերակառուցելու ռազմավարություն։
Այժմ՝ ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի սկզբից երեսունհինգ տարի անց, շատ երկրներում անկում է ապրում ժողովրդավարությանը սատարելը, քանի որ քաղաքացիները զգում են,
որ ոստիկանության համակարգում հասանելի և արդյունավետ
պետական իշխանություն չկա։
Գլոբալ համակարգված ահաբեկչությունը կամ նարկոթրաֆիկինգը ժողովրդավարական պետություններում իջեցնում են
կյանքի որակը և որոշ դեպքերում վտանգում հենց ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Գնալով ավելի պարզ է դառնում
նաև, որ այլևս համարժեք չէ այն մոդելը, որի համաձայն՝ ամեն
երկիր ինքնուրույն է գործում և իր ներսում տարանջատում հետախուզությունը, ոստիկանությունն ու զինված ուժերը։
Համաժողովում ներկա նախկին նախագահների ու վարչապետերի մեծ մասը համոզված էր, որ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար ոստիկանական, հետախուզական
և ռազմական գործողություններում գնալով ավելի է պետք խորացնել ներազգային և միջազգային համակարգումը։7 Միևնույն
ժամանակ նրանք հավասարապես մտահոգված էին այն հարցով, թե ինչպես խուսափեն ավանդական ժողովրդավարական
իրավական նորմերի քայքայումից, ինչին շատերն ականատես
եղան Գուանտանամոյում։ Այսպիսով, այս գրքի երկրորդ կարևոր թեման նվիրված է այն հարցին, թե ինչպես ստեղծել և վերահսկել մարդկանց՝ ժողովրդավարորեն կիրառելի անվտանգության ծառայությունները։
Նոր վտանգված ժողովրդավարություններից շատերը բախվում են այն բաներին, ինչին անդրադառնում է Չիլիում ծնված
գիտնական Ֆելիպե Ագուերոն իր «Նոր «կրկնակի մարտահրա-
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վերներ». զինված ուժերի, ոստիկանության և հետախուզության
միաժամանակյա ժողովրդավարական վերահսկողության ստեղծումն ու գործունեության արդյունավետությունը» հոդվածում։
Վերահսկողության և արդյունավետ գործելու այս նոր կրկնակի մարտահրավերին հաջողությամբ դիմակայելը պահանջում է
քաղաքականության և գիտության բնագավառների միանգամայն
նոր տիպի մասնագետներ և իրականում՝ նոր գրականություն,
որն արագորեն պետք է ներառվի ժողովրդավարացման համեմատական ուսումնասիրությունների մեջ։ Ագուերոյի՝ հղումներով հարուստ հոդվածը նման նոր գրականության սկիզբն է։
Ագուերոյի փաստարկները բազմապիսի են և ամբողջական։
Անհրաժեշտ է զգալիորեն հեռանալ «ազգային տարածքային
անվտանգության» գաղափարախոսությունից ու այն իրականացնելուց և անցնել «մարդու անվտանգության» կերտմանը։8
Մարդու անվտանգության հարցի առաջմղումը պետք է լավ
ժողովրդավարական կառավարման ինտեգրված մոտեցում ունենա պետության, ինչպես նաև ոստիկանության, հատուկ ծառայությունների և զինված ուժերի ներսում։ Այս նոր մոտեցումը
սկսում են կոչել «անվտանգության բնագավառի բարեփոխում»։9
Ագուերոն, որն Անվտանգության համակարգի բարեփոխումների խթանումն արագացնող համաշխարհային ցանցի միջազգային խորհրդատվական խորհրդի անդամ է, վերլուծում է այդ
նոր մոտեցման արձանագրած հաջողություններից մի քանիսը։
Ժողովրդավարացման վերաբերյալ հիմնարար ուսումնասիրությունները կենտրոնանում էին բարեփոխումների հաջորդայնության վրա, մինչդեռ մարդու անվտանգության համակարգի
բարեփոխումները որոշ սահմաններում պետք է միաժամանակ
կատարվեն։ Օրինակ, նոր ժողովրդավարություններից շատերում, որոնց անմիջապես նախորդել են զինվորական վարչակարգերը, առաջնային բարեփոխումները նվիրված են եղել ռազմական հարցերին և անտեսել են ոստիկանությունը։ Սակայն
այդ փորձը ցույց է տալիս, որ նման հաջորդականությունն ինքնին նոր խնդիրներ է ծնում։ «Թույլ կամ անարդյունավետ ոստիկանությունը ճնշում կգործադրի պաշտոնյաների վրա, որպեսզի
նրանք հասարակական կարգ ու կանոն հաստատելու նպատակով օգտագործեն բանակը կամ ռազմականացնեն ոստիկանու-
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թյունը։ Նա պնդում է, որ բարեփոխումների առաջընթացից ապրած հիասթափությունների հիմնական պատճառը ոչ այնքան
անվտանգության ծառայությունների դիմադրությունն է, որքան
«անգործությունը, օրինախախտումների վրա աչք փակելը կամ
ոչ ժողովրդավարական վարքի եռանդուն քաջալերումը կառավարության քաղաքացիական դերակատարների կամ քաղաքական հանրության կողմից»։
Ագուերոյի վերջին միտքը մեզ ստիպում է գիտակցել անվտանգության համակարգի բարեփոխման գործում ժողովրդավարական կառավարման առանցքային դերը։ Շատ մասնագետների կարծիքով՝ Երրորդ ալիքի բոլոր ժողովրդավարական երկրների պաշտպանության նախարարներից ամենատպավորիչն ու
արդյունավետը Նարցիս Սեռռան էր Իսպանիայից։ Որպես քաղաքացիական անձ, գիտնական, Բարսելոնայի նախկին քաղաքապետ՝ նա 1982-1990թթ. եղել է պաշտպանության նախարար
և բարեփոխումներ է իրականացրել քաղաքացիական-ռազմական հարաբերությունների գրեթե բոլոր բնագավառներում։ Սեռռայի ժողովրդավարական, քաղաքացիական կառավարումն
այն տիպի էր, որին ձգտում է Ագուերոն։ Այսպիսով, կարևոր
իրադարձություն կարելի է համարել այն, որ Սեռռան իր անգլերեն լեզվով գրած առաջին հրապարակումն է ներկայացրել այս
հատորում, որում նա խոսում է, թե ինչ կարևոր սկզբունքների է
հետևել և ինչպես է ծրագրավորել ու կատարել իր բարեփոխումները։ Սեռռան նաև համարվում է Եվրոպայում ահաբեկչության
դեմ նոր ժողովրդավարական քաղաքականության ջատագով և
այդ հարցերով երևելի մտածող։ Իմ և Ֆերնանդո Էնրիկե Կարդոզոյի (Fernando Henrique Cardoso) համառ խնդրանքով նա այդ
մարտահրավերների հանդեպ Եվրոպայի նոր քաղաքականության որոշ մոտեցումներ է քննարկել։
Աշխատելով ժողովրդավար գործադիր իշխանության և
օրենսդիրների հետ՝ Սեռռան սկսում է թվարկել այն բոլոր
անհրաժեշտ քայլերը, որոնք կհանգեցնեն այն հաստատ համոզմունքին, որ զինված ուժերի բնագավառում բարեփոխումներն
ավարտված են։ Առաջինը զինվորականներին քաղաքական
իշխանության մեջ խոր ներգրավվածությունից հեռացնելն էր։
Երկրորդ քայլը նպատակ ուներ գրեթե ամբողջովին վերացնելու
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նոր ժողովրդավարացող կառավարության նկատմամբ զինված
ուժերի դե ֆակտո խնամակալությունը, խնամակալություն, որի
արմատներն սկիզբ էին առնում այն հանգամանքից, որ զինվորականներն իրենք իրենց շարունակում էին դիտել որպես ազգի
պաշտպան և ունակ միակողմանի գործելու, երբ նրանց թվում
էր, որ իրադրությունն այդ է պահանջում։ Եվ երրորդ քայլն ընտրված կառավարության գործերում զինվորականների «միջամտության» վերացումն էր՝ հաշվի առնելով զինվորականության
ունակությունը՝ սահմանափակելու և նույնիսկ տապալելու որոշ
կարևոր բարեփոխումներ։
Դրանից հետո Սեռռան թվարկում է հավելյալ քայլերը, որոնք
պետք է կատարեին ինքը և նոր ժողովրդավարությունը մինչև նոր
ժողովրդավարական վարչակարգի ամրապնդումը։ Հետանցումային առաջին քայլը պետք է լիներ բյուջետային վերահսկման,
առաքելությունների հստակեցման և ուժային կառույցներում
բանակի կազմակերպական և քաղաքական ինքնավարությունը
վերացնելը։ Նա հավատում է, որ դա կարելի է անել միայն այն
դեպքում, եթե քաղաքացիական ժողովրդավարական կառավարությունը և հատկապես պաշտպանության նախարարությունը
ընդունակ լինի մշակելու, հստակեցնելու և վարելու վստահելի ռազմական քաղաքականություն։ Երկրորդ քայլն այն էր, որ
զինվորականներն ընդունեին ժողովրդավար քաղաքացիական
ու դատական համակարգերի առաջնայնությունը։ Նրա երրորդ
քայլն այն էր, որ ամբողջ բանակի վրա սահմանվեր գաղափարախոսական և կրթական վերահսկողություն։ Սեռռան ասում է,
որ տասներեք տարի պահանջվեց 1975-1988թթ. այդ վեց նախաև հետանցումային քայլերն Իսպանիայում կատարելու համար։
Սեռռայի՝ այս վեց քայլերի քննարկումների ամենամեծ արժեքն այն է, որ դրանց հստակ թվարկումը նոր ժողովրդավարական երկրների քաղաքացիներին հնարավորություն է տալիս կիրառելու քայլերի այդ ցանկը, ըստ որի՝ հնարավոր կլինի պարզել,
թե որքան են առաջ գնացել կամ տեղում կանգնել իրենց երկրները բանակի վրա ամուր ժողովրդավարական վերահսկողություն
սահմանելու գործում։ Ըստ իս՝ որոշ նոր ժողովրդավարություններ դեռ միայն առաջին քայլն են արել, ուրիշները՝ երեք-չորսը, և
շատ քչերն են ավարտին հասցրել բոլոր վեց քայլերը։
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Հոդվածի վերջին մասում Սեռռան վերլուծում է բանակի, ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների այն բարեփոխումները, որոնք անհրաժեշտ է անել և՛ հին, և՛ նոր ժողովրդավարություններում՝ ի պատասխան վերազգային ահաբեկչության
ու նարկոթրաֆիկինգի։ Նա պնդում է, որ ամենավտանգավոր
համադրումը, որոնց բախվում են նոր ժողովրդավարություններից շատերը, այս երեք ծառայությունների միախառնումն է
բանակի հսկողության ներքո։ Այդպիսով, նա ժողովրդավարական վերահսկողության պայմաններում անհրաժեշտ է համարում այդ ծառայությունների սկզբնական ապակենտրոնացումը։
Ապա նա, անկասկած, ի զարմանս որոշ ընթերցողների՝ պաշտպանում է որոշ վերակենտրոնացված ազգային ու միջազգային
կարողությունների զգուշավոր ստեղծումը, ինչպես օրինակ՝
անվտանգության տվյալների փոխտրամադրումը, նոր և համապատասխանեցված վերազգային օրենսդրությունը, ինչը հնարավորություն կտա ժողովրդավարական պետությունների միջև
իրականացնելու արագ էքստրադիցիա, և կսատարի ոստիկանությանը, որն իր առաջնահերթ խնդիրը տեսնում է քաղաքացիների անվտանգության պաշտպանության մեջ։
Սեռռան համոզված է, որ տագնապահարույց է ինքնավար
ուժերի վերստեղծումը, եթե նույնիսկ դրանք այժմ գտնվում են
ժողովրդավար գործադիրի ձեռքերում։ Այդպիսով, նա քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավար գործադիրին վերահսկելու համար բարեփոխումների տարբերակներ է առաջարկում, ինչպես օրինակ՝ անկախ դատական համակարգի, հատուկ ծառայություններին վերահսկող ինքնավար
խորհրդի դերի մեծացումը և նոր շունչ ստացած օրենսդրական
հնարավորությունները։
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ՆՈՐ Ա ՌԱ ՋԱՐԿ ՆԵՐ ԱՅՆ ՄԱ ՍԻՆ, ԹԵ Ի ՆՉ ՊԵՍ
ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽԵԼ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ
ԿԻ ՍԱ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Աշխարհի ժամանակակից ժողովրդավարական պետությունների (ժողովրդավարությունների) ժողովրդավարական կառավարման հիմնարար մոդելներից են (յուրաքանչյուրը՝ բազմաթիվ տարբերակներով) խորհրդարանականությունը (այնպես,
ինչպես այն հիմնադրվել էր Միացյալ Թագավորությունում),
կիսանախագահականությունը (որի օրինակն է Ֆրանսիական
հինգերորդ հանրապետությունը) և նախագահականությունը (որն առաջին անգամ հիմնվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում)։10 Մադրիդյան ակումբում մեր քննարկումների ժամանակ
մենք եկանք փոխհամաձայնության, որ ժողովրդավարություններից շատերը ներկայումս վտանգված են մասամբ այն պատճառով, որ ժողովրդավարության նոր ալիքի սկզբում նախագահականության և կիսանախագահականության մոդելներում
եղած միտումները համապատասխան կերպով վերլուծված չեն
եղել։
Իհարկե, ժողովրդավար գործիչներից ու ժողովրդավարության տեսաբաններից շատերը, ովքեր մտահոգ էին նախագահականության՝ որպես համակարգի որոշակի կարծրությամբ, քննարկել են նախագահականությունն ամբողջովին խորհրդարանականությամբ փոխարինելու հնարավորությունները։ Սակայն
նախագահականությամբ փոխարինմամբ պայմանավորված և
բարեփոխիչ ջանքերը նվազեցին 1990-ականների կեսերից հետո
երկու գլխավոր պատճառներով։
Առաջին. մեկը մյուսից հետո ժողովրդավարական պետություններում ժողովրդավար քաղաքական գործիչներն ու ժողովրդավարական ընտրողները չէին կարողանում հրաժարվել
ուժեղ, ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված նախագահ ունենալու հնարավորությունից, որը, ըստ նրանց համոզման, կարող է առաջ մղել քաղաքացիների մեծ մասի համար
ցանկալի բարեփոխումները։ Որքան էլ նախագահականության
տեսական հակափաստարկները ծանրակշիռ լինեն, նախագա-
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հականության դեմ քաղաքական պայքարը կարծես թե հաղթելու
հնարավորություն չունի։
Երկրորդ. պատմական իրադարձությունները կարծես թե
հարցականի տակ են դնում նախագահականությունը մերժող քաղաքականապես ամենաուժեղ հիմնավորումներից մեկը։ Քննադատները պնդում են, որ նախագահականությունն իր
ներդրումն է ունեցել հեղաշրջումների և զինվորական կառավարությունների ստեղծման մեջ։ Իսկապես, 1960-ականներին
և 1970-ականներին Լատինական Ամերիկայի քսան պետություններից միայն հինգն են խուսափել զինվորական վարչակարգերից։ Սակայն 1990-ականներից մինչև օրս զինվորական
վարչակարգերն անհետացել են Արևելյան Ասիայի և Լատինական Ամերիկայի նոր ժողովրդավարական պետություններում։
Իսկապես, 2009թ. Լատինական Ամերիկայում այլևս չկա ոչ մի
զինվորական վարչակարգ։
Սակայն, ինչպես այս գրքում Արտուրո Վալենսուելան է
(Arturo Valenzuela) պնդում, Լատինական Ամերիկայում նախագահականության հետ կապված որոշ նոր և անհանգստացնող
միտումները հուշում են մեզ, որ ևս մեկ անգամ անհրաժեշտ է
մտածել, թե ինչպես պետք է բարեփոխել նախագահականության ինստիտուտը հատկապես դրանց լատինաամերիկյան
տարբերակներում։
Այս պահին Լատինական Ամերիկայում զինվորական վարչակարգեր կարող են չլինել, սակայն, ինչպես Վալենսուելան է
փաստում, 1983թ. սկսած՝ տասնվեց նախագահներ են ստիպված
եղել թողնել պաշտոնը մինչև նրանց սահմանադրական ժամկետի ավարտը, տասնյոթերորդ նախագահը խախտել է սահմանադրական կարգը՝ ցրելով խորհրդարանը, և շատ ուրիշներ
օրենքները կարողացել են անցկացնել միայն իրենց հրամանագրերով։ Այսօր աշխարհի ժողովրդավարական պետությունների
շարքում անելանելի դրության մեջ գտնվող լատինաամերիկյան
նախագահական պետություններում կարելի է հանդիպել նախագահների ամենացածր վարկանիշներից շատերին, ամենաթույլ օրենսդրական հիմքերի մեծ մասին և բարեփոխումներ
կատարելու համար ոչ ժողովրդավարական այլընտրանքները
պաշտպանող հանրային կարծիքի ամենաբարձր մակարդակին։
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Այսպիսով, Լատինական Ամերիկայում ժողովրդավարության
արդյունավետության և ժողովրդավարական լեգիտիմության
նոր ճգնաժամ կա, և Վալենսուելան հզոր ապացույցների շարք
է ներկայացնում ցույց տալու համար, որ այդ ճգնաժամը մեծապես կապված է նախագահականության հետ։ Ինչևէ, այդպիսի
վտանգված նախագահական ժողովրդավարական պետություններն ուժեղացնելու այլընտրանքները սկսել են սկիզբ առնել
տարիներ շարունակվող բանավեճերից, որոնք վարել է Վալենսուելան իրավունքի արգենտինացի մեծ տեսաբան Կառլոս
Նինյոյի (Carlos Nino), ժողովրդավարության տեսության ռահվիրա Խուան Լինցի (Juan Linz) և Բոլիվիայի քննադատվող և այժմ
անտեսված նախագահ Գոնսալո Սանչես դե Լոսադայի (Gonzalo
Sanchez de Lozada) հետ։ Ես այդ այլընտրանքներն անվանում
եմ «խորհրդարանականացված նախագահականություն»։ Աչքի առաջ ունենալով նախագահականության բազմաթիվ ճգնաժամեր՝ Մադրիդյան ակումբը՝ որպես խումբ, և ես՝ որպես խմբագիր, մեր համաժողովում համոզեցինք Վալենսուելային այդ
այլընտրանքները քննարկելու և դրանցից մի քանիսն ի վերջո
տպագիր տեսքով առաջին անգամ այս հատորի միջոցով հասանելի դարձնելու անհրաժեշտության հարցում։
Ես 1980-ականներին և 1990-ականների սկզբին Բրազիլիայում, Չիլիում և Արգենտինայում նախագահականությունը
խորհրդարանականության որոշ տեսակով փոխարինելու ցանկալիությանն ու դրա իրականացմանը նվիրված բազմաթիվ քննարկումների եմ մասնակցել։ Միայն մի քանի բացառություններով քաղաքական առաջնորդների և հանրության համար
խորհրդարանականության ամենացանկալի ձևն իրականում
ֆրանսիական տեսակի կիսանախագահականությունն է, քանի
որ այն հանգեցնում է կրկնակի գործադիր իշխանության, որը
խորհրդարանին ենթակա վարչապետ ունի, բայց նաև կա ուղղակիորեն ընտրված նախագահ։11 Հետադարձ հայացք նետելով՝
զարմանում ես, թե որքան քիչ ուշադրություն ենք մենք իրականում դարձրել կիսանախագահականության հետ կապված հնարավոր խնդիրների ուսումնասիրությանը։
Կիսանախագահականությանը նվիրված գլխավոր գրքի հեղինակ Սինդի Սքեչը (Cindy Skach) և Ռուսաստանի քաղաքակա-
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նությունն ուսումնասիրող առաջատար մասնագետներից մեկը՝
Թիմոթի Ջ. Քոլթոնը (Timothy J. Colton), միավորվել են մեզ այս
հատորում կիսանախագահականության տեսության և պրակտիկայի քննադատական ուսումնասիրություն ներկայացնելու
համար, որի պակասը մենք ունեինք Երրորդ ալիքի սկզբներին։12
Նրանք դա անում են՝ հետկոմունիստական, մասնավորապես
Ռուսաստանի փորձը համեմատելով Ֆրանսիայի հինգերորդ
հանրապետության և Պորտուգալիայի անտեսված, սակայն
գնալով ավելի գրավիչ դարձող մոդելի հետ։ Դիտարկման համար նրանք նոր հարուստ էմպիրիկ ապացույցներ ունեն, քանի
որ հետկոմունիստական Եվրոպայում կիսանախագահականությունը դարձել է կառավարման որդեգրված մոդալ ձև։13 Նրանք
օգտագործում են ապացույցների այս համադրությունը՝ ցույց
տալու, որ շատ ավելի տարբերակներ կան, և այդ տարբերակներից մի քանիսում հնարավոր վտանգներ կան, որոնք դեռ նախկինում էին ախտորոշվել։
Ինչպես նշում են նրանք, կիսանախագահականության վերլուծությունների մեծ մասում քննարկվում են ընտրությունների
ճանապարհով ձևավորված այդ մոդելին բնորոշ «երկակի գործադիրի» երկու տեսակները։ Առաջին տարբերակ. նախագահը
երկու պալատներում էլ մեծամասնություն ունեցող կուսակցության կամ կոալիցիայի առաջնորդն է։ Երկրորդ տարբերակ.
նախագահը խորհրդարանում մեծամասնություն չունի, սակայն
այն ունի վարչապետը։14
Պատճառներից մեկը, ըստ որի՝ մարդիկ պնդում են, որ կիսանախագահականությունը լավագույնն է երկու աշխարհների
համար էլ, այն է, որ նրանք իմ անվանած առաջին տարբերակում
տեսնում են օրենսդիր մեծամասնությամբ մաքուր նախագահականություն և կարծում են, որ դա այդպես է, քանի որ այն զերծ
է բաժանված կառավարման թերություններից։ Նրանք երկրորդ
տարբերակը համարում են շատ մոտ խորհրդարանականին,
քանի որ կա վարչապետ, որը կառավարում է՝ օրենսդրական
մեծամասնություն ունենալով, և կառավարության առաջնորդն
է։ Այսպես, որոշ հեղինակների, ինչպես օրինակ՝ Արենդ Լիյփհարտի (Arend Lijphart) համար կիսանախագահականության
մեջ վտանգի տեղ չկա (որը համարյա թե գոյություն չունի բա-
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ժանված կառավարման ձևում), քանի որ իրականում այն միայն
հերթագայություն է ներառում (անցում մի տարբերակից մյուսին) ամենապակաս խնդրահարույց նախագահականության և
խորհրդարանականության երկու ձևերի միջև։
Ինչևէ, կիսանախագահականության մեջ իսկապես խնդրահարույց տեղեր կան։ Երկրորդ տարբերակը երբեք իրականում
մոտ չէ մաքուր խորհրդարանականությանը։ Պետության գլուխը որոշակի ժամկետով ուղղակի ընտրված նախագահն է, ում
հաճախ սահմանադրորեն վերագրված է արտաքին և ներքին
անվտանգության, հետախուզության, արտաքին հարաբերությունների, արտակարգ իրավիճակներ հայտարարելու և հրամանագրեր արձակելու իշխանական առանձնաշնորհները և
խորհրդարանն արձակելու ու նոր ընտրություններ նշանակելու
իրավունքը։ Սա մաքուր խորհրդարանական չէ, այլ լեգիտիմության ընտրական երկու տարբեր աղբյուրներ ունեցող «կրկնակի
գործադիր իշխանություն»։ Կիսանախագահականության պայմաններում ուղղակի ընտրված նախագահի այդպիսի իշխանություն ունեցող գրասենյակն այդպիսով պետության ներսում
ավելի ամուր հիմքեր ունի վարչապետի հետ մրցակցելու համար, քան որևէ այլ գրասենյակ մաքուր խորհրդարանականության պայմաններում։
Սակայն ես չեմ քննարկել կիսանախագահականության ամենախնդրահարույց մասը։ Իրականում առաջին և երկրորդ տեսակետները լիովին չեն փակում այդ մոդելի՝ ընտրությունների
միջոցով ստեղծվող բոլոր հնարավորությունները։ Տրամաբանորեն կարող է լինել նաև երրորդ տարբերակը, համաձայն որի՝ ո՛չ
նախագահը, ո՛չ էլ վարչապետը մեծամասնություն չունեն։15
Երրորդ տարբերակի հնարավոր խնդիրները ժողովրդավարացման ուսումնասիրություններին նվիրված հիմնարար
գրականության մեջ անտեսվել են, քանի որ այն բավականաչափ հնարավոր չի համարվել։ Հիմնական մոդելը, որն իրենց
մտքում են պահում ժողովրդավարացման ակտիվիստներն ու
տեսաբանները, Ֆրանսիայի հինգերորդ հանրապետությունն է,
որն իր առաջին քսանվեց տարիների ընթացքում միշտ համապատասխանել է առաջին տարբերակին և երբեք չի եղել երրորդ
դիրքում։16 Ինչևէ, ինչպես պնդում են Քոլթոնը և Սքեչը, նոր կի-
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սանախագահական երկրներից շատերը, ինչպես օրինակ՝ Ռուսաստանը, գրեթե միշտ գտնվել է երրորդ դիրքում։
Նրանք պնդում են, որ երրորդ տեսակետն ամենից ավելի է
լի վտանգներով ժողովրդավարության համար, քանի որ երկու
գործադիրներն էլ, հատկապես, երբ նրանցից ոչ մեկն էլ օրենսդիր մեծամասնություն չունի, ըստ սահմանադրության՝ որոշ
գործադիր առանձնաշնորհներ ունեն։ Նրանք պնդում են, որ երրորդ տարբերակում իրավիճակը հաճախ կարգավորվում է, երբ
նախագահներն օգտագործում են սահմանադրությամբ իրենց
վերագրված արտակարգ իշխանությունը և՛ հետախուզության,
ոստիկանության, և՛ ռազմական ռեսուրսները ոչ ժողովրդավարական միջոցներով ուժերի հավասարակշռությունը փոխելու
համար։
Քոլթոնն ու Սքեչը Ռուսաստանի օրինակի վրա մանրամասն
ցույց են տալիս, թե ինչպես երրորդ տարբերակը ներդրում ունեցավ այն բանում, երբ նախագահ Ելցինը հաճախ կառավարում էր ժողովրդավարության սահմանաեզրին, իսկ երբեմն էլ՝
«ժողովրդավարության արկղից» ժամանակ առ ժամանակ դուրս
գալով, ինչպես դա եղավ 1993թ., երբ նա ցրեց խորհրդարանը,
ստեղծեց նոր սահմանադրություն և ապա այդ նոր սահմանադրությունը վավերացրեց հանրաքվեի միջոցով։
Քոլթոնի և Սքեչի վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել
հետևյալը. մենք պետք է ծանոթ լինենք ոչ միայն ֆրանսիական
տիպի Հինգերորդ հանրապետության կիսանախագահականությանը (որը, իմ կարծիքով, գործնականում միակն է), բայց նաև՝
երկու շատ ավելի աչքի ընկնող տարբերակներին՝ ելցինյան «գերնախագահական կիսանախագահականությանը» և ի հայտ եկող
տարբերակին, որը ես անվանում եմ «խորհրդարանականացված կիսանախագահականություն»։ Այս վերջին տարբերակում
քաղաքականության և գործադիր կուսակցության սահմանադրական հարաբերությունները գործնականում ուսումնասիրված չեն։ Դա առաջին անգամ ի հայտ եկավ Պորտուգալիայում և
տարբեր տարբերակներով հիմա գերակշռում է Լեհաստանում,
Սլովենիայում, Լիտվայում և Խորվաթիայում։
«Խորհրդարանականացված կիսանախագահականություն»
արտահայտությամբ ես ցանկանում եմ ուշադրություն հրավի-
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րել քաղաքական գիտակցված որոշումների և գործողությունների վրա, որոնք կիսանախագահականությունից եկող հնարավոր խնդիրները մեղմելու նպատակով կանխամտածված
կերպով կարող են ընդունել առաջնորդները, սահմանադրություն ստեղծողներն ու ընտրողները։ Առաջարկը ենթադրում է
ուղղակի ընտրված նախագահ, սակայն ինչպես Պորտուգալիայում, Լիտվայում, Սլովենիայում և վերջերս նաև Խորվաթիայում է, նպատակաուղղված ջանքեր են գործադրվում՝ խուսափելու «գերնախագահականությունից»՝ նվազեցնելով նախագահի
լիազորությունները և ավելացնելով խորհրդարանի և երբեմն էլ՝
դատարանների լիազորությունները։17 Այս փոփոխությունների
նշանակությունն ընտրված քաղաքական գործիչների և վարչապետերի համար ժողովրդավարական կուսակցություններ և
կոալիցիաներ ստեղծելու գրավչությունը մեծացնելն է։ Դա այդպես է, քանի որ կիսանախագահականության այդ տարբերակում հավակնություններ ունեցող քաղաքական առաջնորդները
չեն կարող ղեկավարել կառավարությունները, եթե խորհրդարանի մեծամասնությունը դեմ է նրանց։
Ըստ իս՝ կիսանախագահականության այս տարատեսակն
ամենանվազ վտանգը կներկայացնի ժողովրդավարության համար, քանի որ այս դեպքում ամենից քիչ հավանական կլինի
երրորդ տարբերակի ի հայտ գալը։ Բացի այդ, եթե նույնիսկ դա
չվերացնի երկրորդ տարբերակին բնորոշ երկու գործադիրների
միջև հնարավոր լարվածությունը, այն դա ավելի պակաս վտանգավոր կդարձնի. Սլովենիայում և Լիտվայում նախագահներն
ավելի քիչ լիազորություններ ունեն, քան Ֆրանսիայում, իսկ
Պորտուգալիան ու Լեհաստանն այժմ դիտարկվում են որպես
համեմատաբար թույլ նախագահական պետություններ։18
Խիստ ուշագրավ է ութ հետհամայնավարական երկրների
դիտարկումը, որոնք 2004թ. Եվրամիության անդամ դարձան և
այդ իսկ պատճառով ստիպված եղան հաղթահարել ժողովրդավարության կայացման կարևոր շեմը։ Նոր անդամներից հինգը՝
Հունգարիան, Չեխիայի Հանրապետությունը, Էստոնիան, Լատվիան ու Սլովակիան, մաքուր խորհրդարանական պետություններ են։ Նրանցից ոչ մեկը Ֆրանսիական հինգերորդ հանրապետության ձևի կիսանախագահական (պետություն) չէ։ Ոչ մեկը
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«գերնախագահական կիսանախագահական չէ»։ Եվրոպական
Միության մնացած երեք նոր անդամները՝ Լեհաստանը, Սլովենիան ու Լիտվան, մոտ են «խորհրդարանականացված կիսանախագահականությանը»։
Այս նոր տարբերակի բացահայտման նշանակությունը միայն այն չէ, որ ուշադրություն է հրավիրում այդ նոր քաղաքական
համաձայնության վրա՝ որպես այդպիսինի, այլ նաև այն, որ դա
մեզ զգոն է դարձնում անսպասելի, բայց և ժողովրդավարական
տեսակետից օգտակար քաղաքական գործընթացների հարցում։
Այն ենթադրում է, որ գոյություն ունեն գործողության տեսակներ, որոնք պետք է կատարվեն քաղաքական առաջնորդների
և ընտրողների կողմից, որպեսզի նվազեցվեն կիսանախագահական կառավարման պայմաններում ժողովրդավարությանը
սպառնացող վտանգները։
Գիրքն ավարտվում է վերջաբանով, որը գրել է ժողովրդավարացման տեսաբանների առաջին սերնդի առավել ազդեցիկ
մտավորական առաջնորդներից մեկը՝ Ֆերնանդո Էնրիկե Կարդոզոն, որը նաև դարձավ ժողովրդավարական բարեփոխումների երկրորդ սերնդի բեղմնավոր առաջամարտիկներից մեկը
1995-ից մինչև 2003-ը Բրազիլիայի նախագահական երկու ժամկետների ընթացքում։

ՄԱՍ I

Հնարավոր մշակութային
հակամարտությունների
ժողովրդավարական
կարգավորումը

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

Քաղաքացիական
հասարակությունը, իսլամը և
էթնոհամայնքային
հակամարտությունները
Ա ՇՈՒ ՏՈՇ ՎԱՐՇ ՆԻ

Այս հատորի որոշ այլ հոդվածներում դիտարկվում են ազգային
մակարդակի քաղաքական ինստիտուտները, ինչպես օրինակ՝
«անհամաչափ ֆեդերալիզմը»։ Հենվելով Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում, Մալայզիայիում և Շրի Լանկայում կատարած իմ
հետազոտությունների վրա՝ կկենտրոնանամ քաղաքացիական
հասարակության վրա, որը սահմանվում է որպես մեր հավաքական կյանքի ոչ պետական ոլորտ, որտեղ կազմակերպությունները գոյություն ունեն և գործում են պետությունից համեմատաբար անկախ։1 Ես սա անում եմ, որպեսզի անդրադառնամ այն
հարցին, թե ինչու էթնոհամայնքային հակամարտություններն
աշխարհում ինքնահատուկ են, և որպեսզի հարցնեմ, թե քաղաքացիական հասարակության որ տեսակի միավորումները կարող են կանխել նման տիպի հակամարտությունների բռնկումը։
Ինչպես քաջ հայտնի է, նման հակամարտությունները բացասական ազդեցություն ունեն ժողովրդավարության որակի և երբեմն
գոյության վրա։ Այս նոր հետազոտության մեջ ներկայացվում է
էթնոհամայնքային բռնության մի նորագույն ախտորոշում։
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Անհրաժեշտության դեպքում ես հակիրճ կմեկնաբանեմ իսլամի և հակամարտության միջև առկա հարաբերությունները։ Ներկա ինտելեկտուալ և քաղաքական մթնոլորտում մեծ ուշադրություն է դարձվում քաղաքականության մեջ իսլամի դերին։ Մուսուլմանները մեծամասնություն են կազմում վերը նշված երկրներում՝ Ինդոնեզիայում և Մալայզիայում, իսկ Հնդկաստանում և
Շրի Լանկայում՝ փոքրամասնություն։ Հնդկաստանը ժողովրդավարական զարգացող երկրների թվում ամենահներից և ամենակայուններից է։ Ինդոնեզիան ժողովրդավարական ձևով սկսել
է ապրել 1998թ-ից։ Մալայզիան սովորաբար դիտվում է որպես
կիսաժողովրդավարական, իսկ Շրի Լանկան մոտ երեք տասնամյակ ժողովրդավարական երկիր էր, մինչև որ անվերահսկելի մեծամասնականությունը խարխլեց նրա փխրուն ժողովրդավարությունն ու հանգեցրեց քաղաքացիական պատերազմի։
Ներկայումս Շրի Լանկան լավագույն դեպքում կարող է դիտվել
որպես կիսաժողովրդավարական երկիր. այնտեղ մեծամասնություն կազմող համայնքի ձայների համար կատաղի պայքար է
մղվում երկու հիմնական քաղաքական կուսակցությունների
միջև, բայց փոքրամասնություն կազմող գերակա համայնքի՝
թամիլների մասնակցությունն ընտրություններին նվազագույն
է (սակայն նույնը չի կարելի ասել այլ փոքրամասնություն կազմող համայնքների, հատկապես՝ մուրերի մասին)։ Այդ երկրների փորձի վրա հիմնվելով՝ կարելի է մի քանի մտքեր զարգացնել
էթնոհամայնքային հակամարտություններում իսլամի խաղացած դերի մասին, հատկապես՝ ժողովրդավարության և կիսաժողովրդավարության պայմաններում։
Այս հոդվածի վերջում ես երկու տեսակի եզրակացություններ կներկայացնեմ. մեկն այն մասին, թե ինչպես քաղաքացիական հասարակությունը կարող է մեղմել էթնիկ բռնությունը,
և մեկ ուրիշը՝ թե ի թիվս այլոց իսլամի և բռնության միջև եղած
(մեր ժամանակներում աքսիոմատիկ համարվող) կապն ինչպես
է միջնորդավորվում համայնքային հարաբերություններով, որտեղ մուսուլմանական համայնքները միախառնված են ուրիշների հետ։
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Հնարավոր խառնաշփոթից խուսափելու նպատակով նախ և
առաջ պետք է հստակ սահմանվեն երկու տերմիններ՝ «քաղաքացիական հասարակություն» և «էթնոհամայնքային հակամարտություն»։ Տարբեր գիտնականներ տարբեր կերպ են հասկանում դրանք։ Ինչպես եմ ես մեկնաբանում դրանք։
Քաղաքացիական հասարակություն ասելով՝ ես հասկանում
եմ մեր հանրային կյանքի այն տիրույթը, որը գտնվում է մի կողմից՝ պետական ինստիտուտների, մյուս կողմից՝ ընտանիքների
միջև, որը մարդկանց թույլ է տալիս կամովին միավորվել այլոց
հետ՝ հասարակական գործունեության ողջ բազմազանությամբ
զբաղվելու համար, և որը համեմատաբար անկախ է պետությունից։ Քաղաքացիական հասարակությունը կոլեկտիվ կյանքի ոչ
թե ոչ քաղաքական, այլ ոչ պետական տարածքն է։ Ավելին, իր
ոչ պետական գործառույթներում այն կարող է ներառել և՛ սոցիալական, և՛ քաղաքական գործունեությունը։ Ֆուտբոլային լիգաները, թղթախաղի ընկերակցությունները, ֆիլատելիստական,
երաժշտական և կինոակումբները կարող են հանրային լինել և ոչ
քաղաքական. սակայն արհեստակցական միություններն ու կուսակցությունները բազմակուսակցական համակարգերում (ոչ թե
միակուսակցական համակարգում) նախ և առաջ քաղաքական են
և ոչ թե հանրային, չնայած իրենց քաղաքական դերը կատարելիս
նրանք կարող են նաև սոցիալական ծրագրահենքեր (պլատֆորմ)
ստեղծել միմյանց մերձենալու համար։2 Այդ կազմակերպություններից երկուսն էլ քաղաքացիական հասարակության մաս են
կազմում՝ չնայած նրանք անկախ են պետությունից։
Արդյո՞ք «էթնոհամայնքային հակամարտությունները» և «էթնոհամայնքային բռնությունները» նույն բանն են, թե՞ մենք պետք
է տարբերակենք դրանք։ Ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեցող գրականության մեծ մասում էթնոհամայնքային բռնությունը չի տարբերակվում էթնոհամայնքային հակամարտությունից։
Ցանկացած էթնիկ և կրոնական բազմազանություններ ունեցող
հասարակություններում, որտեղ կա խոսքի ազատություն, որոշ
էթնոհամայնքային հակամարտություններ ինչ-որ չափով անխուսափելի են։
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Առանցքային հարցն այն է, թե էթնոհամայնքային հակամարտությունը (այսուհետև՝ էթնիկ կամ համայնքային) բռնացո՞ղ, թե՞
չբռնացող է, և արդյո՞ք այն գործում է հասարակարգի ինստիտուցիոնալացված խողովակներում։ Եթե էթնիկ դժգոհություններն
արտահայտվում են քաղաքական ճանաչված ինստիտուտների՝
խորհրդարանների, համաժողովների, բյուրոկրատական կառույցների ներսում, և դրանց կարգավորումն այնտեղ են փնտրում, կամ եթե դրանք որպես այլընտրանք ընդունում են փողոցային խաղաղ ցույցերի տեսք, և քաղաքացիական անհնազանդությունը նման քաղաքականության գագաթնակետն է, վստահաբար կարելի է ասել, որ դա հակամարտություն է, բայց ոչ՝ բռնություն։ Նման ինստիտուցիոնալացված հակամարտությունը,
որը բազմաթիվ ուղիներով կարող է ինչ-որ չափով առողջարար
լինել քաղաքականության համար, չպետք է հավասարեցվի այն
իրավիճակին, որտեղ բողոքը բռնության է վերածվում, զանգվածային խռովություններ են տեղի ունենում, որոշ էթնիկ խմբերի
հանդեպ պետական իշխանությունների թողտվությամբ սկսվում
են «պոգրոմներ» և որպես ծայրահեղ դրսևորում՝ քաղաքացիական պատերազմներ են սանձազերծվում։
Էթնոհամայնքային խաղաղությունը բոլոր գործնական նկատառումներով պետք է դիտարկվի որպես էթնիկ հակամարտության ինստիտուցիոնալացված «խողովակավորում» և կարգավորում։ Այն պետք է դիտարկվի որպես բռնության բացակայություն, և ոչ թե՝ հակամարտության բացակայություն։ Մենք հավանաբար կարող էինք ապրել ավելի խաղաղ աշխարհում, եթե
կարողանայինք մեր միջից վերացնել էթնիկ և ազգային հակամարտությունները, սակայն հետէթնիկ և հետազգային դարաշրջանը դեռ հասանելի չի թվում առնվազն առաջիկա և միջնաժամկետ հեռանկարում։
ՀԱ ՆԵ ԼՈՒԿ

Վաղ թե ուշ էթնիկ հակամարտություններն ուսումնասիրող
գիտնականների առջև հանելուկային էմպիրիկ օրինաչափության ենք հանդիպում։ Չնայած էթնիկ բազմազանությանը` որոշ
վայրեր, պետություններ, շրջաններ, քաղաքներ, գյուղեր, խա-
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ղաղ են մնում, մինչդեռ նման բազմազանություն ունեցող այլ
վայրերում հաճախ բռնություններ են բռնկում։ Նմանապես որոշ
բազմաէթնիկ հասարակություններ խաղաղության երկարատև
ժամանակաշրջանից հետո հանկարծ պայթում են։ Մինչև վերջերս ժամանակի և տարածության մեջ առկա տարբերություննե՛րը չեն եղել էթնիկության և ազգայնականության ուսումնասիրությունների կիզակետում։ Իմ "Ethnic Conflict and Civic Life"
(«Էթնիկ հակամարտությունն ու քաղաքացիական կյանքը»)
գիրքը գործ ունի այդպիսի բազմազանության հետ տարածության մեջ. նոր նախագծում, որը ներկայացվում է մի փոքր ավելի ուշ, առաջին հերթին գործ ունենք այդ բազմազանության հետ
ժամանակի մեջ։
Հնդկաստանում ժամանակի ընթացքում հինդու-մուսուլմանական բռնությունը հասկանալու համար իմ գրքում ուսումնասիրված են 1950թ-ից մինչև 1995թ. երկրում արձանագրված բոլոր հինդու-մուսուլմանական ապստամբությունները։3
Հետևություններից երկուսն էական են։ Առաջինը. համայնքային
ապստամբություններում ներգրավված գյուղերի չափաբաժինը
զգալի փոքր էր։ Գյուղական Հնդկաստանում, որտեղ դեռ ապրում է բնակչության երկու երրորդը, այդ ժամանակաշրջանում
եղել է համայնքային բռնությունների ժամանակ զոհվածների
ընդամենը 3.6 տոկոսը։ Հինդու-մուսուլմանական բռնությունը
նախ և առաջ քաղաքային երևույթ է։ Երկրորդ. Հնդկաստանի
քաղաքային բնակչության շրջանում հինդու-մուսուլմանական
խռովությունները խիստ տեղայնացված էին։ Ութ քաղաքներին՝
Ահմեդաբադ, Բոմբեյ, Ալիգարհ, Հայդարաբադ, Մեերութ, Բարոդա, Կալկաթա և Դելի, ընկնում էր երկրում համայնքային բռնությունների չափազանց անհամաչափ մասնաբաժին` քաղաքային
սպանությունների մոտավորապես կեսը և ինչպես քաղաքային,
այնպես էլ գյուղական համայնքային բռնությունների ժամանակ
կատարված բոլոր սպանությունների 45 տոկոսը։ Ինչևէ, որպես
խումբ այս ութ քաղաքներում ներկայացված է Հնդկաստանի
քաղաքային բնակչության մեկ հինգերորդը (և երկրի ընդհանուր
բնակչության ընդամենը 5-6 տոկոսը)։ Քաղաքային բնակչության
ութսուներկու տոկոսը «հակված չէ խռովությունների»։
Այլ կերպ ասած՝ Հնդկաստանի հինդու-մուսուլմանական
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բռնությունը հատկանշական է քաղաքներին։ Պետական (և ազգային) քաղաքականությունը լավագույնս դրսևորվում է այն ժամանակ, երբ ձևավորում է մի համատեքստ, որտեղ ակտիվանում
են բռնության կամ խաղաղության հետ կապակցված տեղական
մեխանիզմները։ Համայնքային բռնությունը բացատրելու համար մենք պետք է խորապես ուսումնասիրենք այդ տեղական
մեխանիզմները։
Արդյոք այդ պատկերը հատկանշական է միայն Հնդկաստանի՞ համար։ Քանի դեռ կանոնավոր կերպով տարբեր պետություններում չեն ուսումնասիրվել երկրների ներսում բռնությունները, մեր իմացածը ենթադրում է, որ Հնդկաստանում
առկա իրավիճակն առանձնահատուկ չէ։ Ինդոնեզիայում 1990ից 2003թթ. ընթացքում համարյա թե քաղաքացիական պատերազմներին մոտեցող խմբային բռնությունների ժամանակ կատարված բոլոր սպանությունների 85.5 տոկոսի համար պատասխանատու են ընդամենը տասնհինգ շրջաններ (կաբուպատեն),
որտեղ ապրում է երկրի ողջ բնակչության 6.5 տոկոսը։4 Քսաներորդ դարի Միացյալ Նահանգների ռասայական բռնությունների և 1960-ականների վերջերից սկսած՝ Հյուսիսային Իռլանդիայի «անկարգությունների» վերաբերյալ մեր ունեցած տվյալները
գրեթե համանման և ավելի լայն պատկեր են ցույց տալիս։5
Էթնոհամայնքային բռնությունը միտում ունի մեծապես
կենտրոնանալու տեղերում և շրջաններում և ոչ թե՝ աշխարհագրորեն երկրով մեկ հավասարապես տարածվելու։ Նախքան
էթնիկ հակամարտությունների վերածումը քաղաքացիական
պատերազմների հազվադեպ է էթնիկ հարաբերությունների
վատթարացում արձանագրվում երկրով մեկ։ Մենք հակված ենք
էթնիկ բռնությունների վերաբերյալ մասնակի կամ սխալ պատկերացումներ ձևավորել, քանի որ բռնությունն է այն երևույթը,
որ գրավում է լրատվամիջոցների ուշադրությունը և ոչ թե սովորական կյանքի ընթացքը, կամ դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ մենք սովորաբար էթնիկ բռնությունների վերաբերյալ
հետևություններ ենք անում քաղաքացիական պատերազմներից, որոնք, այնուամենայնիվ, հանդես են գալիս որպես էթնիկ
հակամարտության տարատեսակներից ընդամենը մեկը՝ չնայած ամենաաղետաբերը։ Էթնիկ շատ բռնություններ մինչև քա-
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ղաքացիական պատերազմների բռնկումն ընդունում են խռովությունների տեսք, և քաղաքացիական պատերազմներից զերծ
ժամանակահատվածները սովորաբար լեցուն են լինում բազմաթիվ բռնություններով։
Զանգվածային խռովությունների և քաղաքացիական պատերազմների միջև եղած սկզբունքային տարբերությունն ընդամենն
այն է, որ եթե խռովությունների ժամանակ պետության չեզոքությունը նույնիսկ կարելի է կասկածի տակ առնել, պետությունը
ո՛չ հրաժարվում է չեզոքության սկզբունքից, ո՛չ էլ դառնում է էթնիկ պայքարի կողմերից մեկը։ Քաղաքացիական պատերազմի
ժամանակ պետությունը միաժամանակ մի կողմ է նետում չեզոքության սկզբունքը և դառնում պետությանը մարտահրավեր
գցած կողմի դեմ պայքարող։ Այսպիսով, խռովություններն ու
քաղաքացիական պատերազմներն իրարից խիստ տարբերվող
երևույթներ են։
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԲԱ ՑԱՏ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ Ա ՎԱՆ ԴՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ

Մինչև վերջերս գիտնականներն էթնոհամայնքային բռնությունների չորս հիմնական բացատրություններ ունեին։ Սակայն
գիտության այժմեական չափանիշների համաձայն՝ այդ բացատրությունները բազմաթիվ թերություններ ունեն, որոնք ես
կքննարկեմ այս բաժնի վերջում։ Այստեղ շարադրված իմ նպատակների տեսանկյունից ամենակարևոր բացթողումն այն է, որ
այդ ավանդական մոտեցումները չեն կարողանում բացատրել
էթնոհամայնքային բռնությունների տեղային կենտրոնացումները, ինչը վերը նշված էմպիրիկ հայտնագործությունն է։ Եկեք
հերթականությամբ դիտարկենք այդ ավանդույթները։
Լրագրողական և հասարակական շրջանակներում լայնորեն տարածված առաջին հիմնական բացատրությունը հայտնի
է նաև «պրիմորդիալիզմ» («նախասկզբնականություն») անվանումով։6 Այն «նախասկզբնական» կամ հինավուրց թշնամանքն
է դիտարկում որպես ժամանակակից հակամարտության պատճառ։ Դարավոր թշնամանքը համարվում էր ռասայական, կրոնական և մշակութային տարբերություններից բխող երևույթ։ Հակամարտությունները ծագում էին այն դեպքում, երբ ռացիոնալ
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հաշվարկները ստորադասվում էին արյան կանչին և հինավուրց
թշնամանքին։ Չնայած այս տեսակետը տարածված է լրագրության մեջ, շատ քիչ գիտնականներ այսօր հինավուրց թշնամանքի վարկածին կողմ կքվեարկեն։ Պարզ ասած՝ նրանք հավատում
են, որ էթնիկ հակամարտությունները և նույնիսկ կրոնականները ժամանակակից ծագում ունեն, և եթե նույնիսկ կարելի է հին
ժամանակներում դրանց գոյության ապացույցներ գտնել, ապա
այդ հակամարտությունների նշանակությունն ու մասշտաբները խիստ տարբեր են։ Արդիականությունը չի բերում էթնիկ կամ
կրոնական ինքնության կորստի, ինչպես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո կարծում էին շատ գիտնականներ,
մտավորականներ ու քաղաքական գործիչներ։ Ընդհակառակը,
կարելի է ցույց տալ, որ պատճառների մեծ բազմազանությամբ
օժտված արդիականությունը կարող է խթանել էթնիկ կամ կրոնական հակամարտությունները։
Երկրորդ մեծ ավանդույթը հայտնի է «ինստրումենտալիզմ»
(«գործիքայնություն») անվանմամբ։ Հիմնական ենթադրությունն
այն է, որ գլխավոր խնդիրը հինավուրց թշնամանքը չէ. ընդհակառակը, քաղաքական վերնախավը անկախ այն բանից՝ հավատում է էթնիկությանը թե ոչ, քաղաքական կամ տնտեսական
նպատակներով օգտագործում է էթնիկությունը։ Հակամարտություններն այս դեպքում հետևանք են նման ցինիկ գործիքային
մանիպուլյացիաների։ Այս տեսակետն ի զորու չէ լուծելու հիմնական հանելուկը. վերնախավն իսկապես կարող է հզորանալ՝
համախմբելով էթնիկ ինքնությունը` առանց իրականում հավատալով դրան, բայց ինչո՞ւ են զանգվածները հետևում առաջնորդներին հատկապես այն ժամանակ, երբ հայտնի է, որ մասնակցության գինը բարձր է և կարող է հանգեցնել բանտարկության,
մարմնական վնասվածքների կամ մահվան։7
Երրորդ. նախկին երկուսից առավել նոր ավանդույթն անվանվել է «կոնստրուկտիվիզմ»։ Կոնստրուկտիվիզմի սկզբունքային դիրքորոշումն այն է, որ մեր ներկայիս ինքնությունը՝ լինենք հինդուիստ թե մուսուլման, հրեա թե քրիստոնյա, տիբեթցի
թե հան-չինացի, ժամանակակից է և ոչ թե հինավուրց։ Իմաստն
այն չէ, որ մինչև մեր ժամանակները չկային հինդուիստներ, մուսուլմաններ, քրիստոնյաներ, տիբեթցիներ կամ հան-չինացիներ։
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Ընդհակառակը, նախկինում ինքնություններն ընդհանուր առմամբ դեմ առ դեմ էին գործում և այն էլ՝ փոքր տարածքում։ Սովորական մարդիկ հազվադեպ էին փոխազդեցություններ ունենում իրենց բնիկ միջավայրից դուրս։ Հակամարտությունը, երբ
այն ի հայտ էր գալիս, կարգավորվում էր տեղական մակարդակով, իսկ ինքնություններն զգալիորեն ճկուն էին։
Արտատեղային մեծ համայնքները «ժողովուրդ» չեն ներառում. նման մեծ համայնքներն առաջին հերթին կազմված են
հոգևոր վերնախավից, դատական արիստոկրատիայից և հանրահայտ դեմքերից։8 Ժամանակակից շրջանը փոխել է ինքնության իմաստը` զանգվածների մեջ առաջացնելով ավելի լայն,
արտատեղային գիտակցության նշաններ։ Դա ինքնությունն ու
համայնքայնությունը դարձնում է ավելի լայն և ինստիտուցիոնալացված։
Դասական դարձած կոնստրուկտիվիստական փաստարկում
Լինդա Քոուլին ցույց է տալիս, թե ինչպես Ֆրանսիայի դեմ համախմբված բողոքականությունն ու կայսրության շահերը կարողացան լուծել դառը պատմական հակամարտությունները
շոտլանդացիների և անգլիացիների միջև և հանգեցրին տասնութերորդ և տասնիններորդ դարերում բրիտանական ինքնության
առաջացմանը։9 Ազգայնականությանը նվիրված այսօրվա ամենաազդեցիկ գրքերից մեկում՝ Բենեդիկտ Անդերսոնի (Benedict
Anderson) "Imagined Communities" (Երևակայական համայնքներ) գրքում ևս շեշտը դրվում է այն բանի վրա, թե ինչպես ժամանակակից տեխնոլոգիաները և ժամանակակից տնտեսական
համակարգը՝ տպագիր մամուլն ու կապիտալիզմը, հնարավոր
դարձրեցին ունենալու մեծ և ժողովրդականություն վայելող համայնքների տեսլականներ, որոնք միավորում են մի կողմից`
հոգևորականներից կազմված մինչարդիական, ոչ տեղական
կրոնական համայնքներն ու մյուս կողմից՝ արիստոկրատական
դինաստիաները։
Չորրորդ մեծ ավանդույթն ունի «ինստիտուցիոնալիզմ» անվանումը։ Դրա հիմնական իմաստն այն է, որ այդտեղ հստակորեն բացահայտվող կապ կա էթնիկ հակամարտության (կամ
խաղաղության) և քաղաքական ինստիտուտների միջև։ Դա կախված է այն հանգամանքից, թե բազմաէթնիկ հասարակություննե-
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րում առկա են փոխհամաձայնողակա՞ն (կոնսոցիոնալական),
թե՞ մեծամասնական ժողովրդավարություններ, դաշնայի՞ն, թե՞
ունիտար կառավարություններ, միամանդա՞տ, թե՞ բազմամանդատ ընտրական տեղամասեր, համամասնական ներկայացուցչությամբ ընտրական համակարգե՞ր, թե՞ մեծամասնական
համակարգեր։ Այդ մոտեցման մեջ պնդվում է, որ էթնիկ բազմակարծությունը պահանջում է քաղաքական ինստիտուտներ՝
իշխանության բաժանման ձևեր ու կանոններ, ընտրատեղամասերի տիպեր, քվեարկության համակարգերի բազմազանություն,
կուսակցական համակարգ, որոնք տարբեր են էթնիկապես միատարր կամ գոնե չպառակտված հասարակություններում։ Ինստիտուցիոնալ ձևերի անքննադատ որդեգրումը, անկախ այն
բանից, թե հասարակությունը էթնիկապես բաժանված է, թե
ոչ, կարող է էթնիկ հակամարտությունների առաջացման լուրջ
պատճառ դառնալ։ Ինստիտուցիոնալ ընտրության համապատասխանեցումը հասարակության էթնիկ քարտեզին լուծում է,
կամ առնվազն, մեղմացնում հակամարտությունը։
Արժե ուշադրություն դարձնել այս գրականության երեք գլխավոր թերություններին՝ առաջին երկուսը՝ հայեցակարգային,
մյուսը՝ էմպիրիկ։10 Հայեցակարգային թերությունները կապված
են երկու նոր գաղափարների՝ դրանց մեխանիզմների և տարբերակների հետ, որոնք վերջին տասը տարիների ընթացքում հետազոտությունների էվոլյուցիայի պատճառ են եղել։
Նախկինում գիտնականները հաճախ տեսության կառուցմանն անդրադառնում էին կառուցվածքային պայմանների և էթնիկ հակամարտության կամ ազգայնականության կապը պարզելուց հետո։ Էռնեստ Գելներն (Ernest Gellner) այդ միտումի
լավագույն օրինակն է։11 Նա պնդում էր, որ արդյունաբերական
դարաշրջանի ծագման համար ազգայնականություն է պահանջվում, ինչպես որ լեզվական չափորոշչավորումն անհրաժեշտ էր
դառնում քաղաքացիների հաղորդակցման համար, երբ արդյունաբերության մեջ աշխատանք գտնելու նպատակով գյուղական
զանգվածները շարժվում էին դեպի քաղաքներ։ 1990-ականների հասարակագիտական նորմերի առկայության պարագայում
այլևս կենսունակ չի դիտվում այդօրինակ մտածողությունը։ Այն
փաստը, որ արդյունաբերականացումն ազգայնականություն է
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պահանջում, դեռևս չի նշանակում, որ դա պետք է տեղի ունենա։ Կարո՞ղ է արդյոք կարիքը ստեղծել ի՛ր իսկ բավարարումը։
Պատմության և քաղաքականության մեջ բազմաթիվ կարիքներ
մնում են չբավարարված։ Վերջապես, անպայման պահանջվում
է հաշվի առնել այն կազմակերպությունները, շարժումները և
առաջնորդներին, որոնք իրականացնում են կարիքն այժմեական դարձնելու գործը։
Տարբերակների գաղափարը նմանապես հնարավոր է դարձնում առաջընթացը։ Էթնիկ բռնության մասին տևական մտորումները սովորաբար հենվում են բռնությունների տարբեր օրինակների միջև (երբեմն հենվելով մեկ-երկու դեպքերի խոր ուսումնասիրությունների վրա) ընդհանրություններ գտնելու վրա։12
1990-ականների կեսերին Քինգի, Քեոհանի և Վերբայի հեղինակության շնորհիվ դա սկսեց կոչվել «ընտրության սխալ», և
պատճառականության բացահայտման համար այն ոչ կիրառելի էին համարում։13
Հետագայում նշվում է, որ ընտրության սխալն այնքան էլ
անօգուտ չէ։ Այն կարող է, օրինակ, քայքայել գոյություն ունեցող տեսությունը, եթե նմանատիպ դեպքերի հիման վրա արված
ընդհանրացումները բերում են գոյություն ունեցող տեսական
ուղղափառությանը հակադիր պնդման։14 Բայց ինքնին դա բավարար չէ նոր, էմպիրիկ տեսակետից պատճառական արժանահավատ տեսության ստեղծման համար։
Ինչևէ, այս ուսումնասիրության նպատակներից ելնելով՝
ավանդական գրականության հիմնական բացթողումն այլ տեղում պետք է փնտրել։ Այս տեսություններն ի զորու չեն բացատրելու էթնիկ բռնությունների տեղային կենտրոնացումները։ Եթե
նախասկզբնական, գործիքային և կառուցվածքային փաստարկները՝ բոլորն էլ շատ ընդհանուր մակարդակի վրա, ճիշտ են,
ապա ինչո՞ւ այդքան տարբերակներ կան երկրների ներսում։ Եթե
քաղաքական ինստիտուտները վճռական նշանակություն ունեն,
ապա երկրների ներսում ինչո՞ւ են առկա տարբերություններ։
Ակնհայտ է, որ յուրահատուկ ինչ-որ տեղային բան է ներգրավված, որը երբ բացահայտվի և ներառվի, կսկսի բացատրել տարբերություններն ազգային մակարդակի բացատրությունների առկայության կամ բացակայության պայմաններում։
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Սույն դրույթի տրամաբանությամբ՝ Հնդկաստանի մասին իմ գրքում ընտրված էին վեց քաղաքներ՝ երեքը խռովությունների ենթակա և երեքը՝ խաղաղ, և դրանք դասավորված էին զույգերով։
Ամեն մի զույգում ներառված էր մեկ քաղաք, որտեղ համայնքային բռնությունը տեղական ծագում ուներ, և մի քաղաք, որտեղ դա հազվադեպ էր կամ գրեթե բացակայում էր։ Համոզված
լինելու համար, որ չենք համեմատելու խնձորները նարինջների
հետ, յուրաքանչյուր զույգի մեջ նվազագույն վերահսկողություն
իրականացնելու նպատակով մոտավորապես նույն համամասնությամբ հինդուիստների և մուսուլմանների պարունակությամբ քաղաքային բնակչություն ունեցողներն էին ընտրված։15
Այս համեմատությունից էր դուրս բերված քաղաքացիական
հասարակության և էթնոհամայնքային բռնության հարաբերությունը։ Ավելի ստույգ լինելու համար իմ պնդումները հենված
էին միջհամայնքային (կազմակերպություններ և ցանցեր, որտեղ
միախառնված էին հինդուիստներն ու մուսուլմանները) կապերի և ոչ թե ներհամայնքային (կազմակերպություններ և ցանցեր,
որոնք բաղկացած էին միայն հինդուիստներից կամ մուսուլմաններից) կապերի վրա։ Վերհիշելով հին արտահայտությունը՝ Ռոբերտ Փատնամն առաջինն անվանում էր «սոցիալական կապիտալի կամրջավորում», իսկ երկրորդը՝ «սոցիալական կապիտալի ներկապակցում»։16
Այդ ցանցերը հետագայում կարող են բաժանվել երկու տիպերի՝ կազմակերպական և առօրեական։ Առաջինը ես անվանում եմ «հանրային ներգրավվածության միավորված ձև», իսկ
երկրորդը՝ «հանրային ներգրավվածության առօրեական ձև»։
Միավորված ձևերի որոշ օրինակներ են գործարարների միավորումները, բժիշկների, իրավաբանների, ուսուցիչների և ուսանողների մասնագիտական կազմակերպությունները, ընթերցասերների ակումբները, մարզական ակումբները, փառատոների
կազմակերպիչները, արհեստակցական միություններն ու քաղաքական կուսակցությունները։ Ամենօրյա ներգրավվածության
ձևերը ծածկում են կյանքի առօրեական այնպիսի փոխազդեցություններ, երբ, օրինակ, հինդուիստ և մուսուլման ընտանիքներն
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այցելում են միմյանց, իրար հետ ճաշում, միասնաբար մասնակցում տոնակատարություններին և թույլ տալիս, որ մոտակայքում երեխաները խաղան իրար հետ։ Ներգրավվածության երկու ձևերն էլ, եթե դրանք ամուր են, բերում են խաղաղության, և
դրանց բացակայությունը կամ թուլությունը տեղ է բացում հանրային բռնությունների համար։ Երկու ձևերից միավորված ձևը,
պարզվում է, ավելի ամուր է, քան առօրեական ներգրավվածությունը, հատկապես, երբ դիմակայում է էթնիկ համայնքների
բևեռացման քաղաքական գործիչների փորձերին։ Ակտիվորեն
միավորված կյանքը, եթե այն միջհամայնքային է, գործում է որպես քաղաքական վերնախավի բևեռացման ռազմավարության
լուրջ զսպիչ։
Ինչո՞ւ պետք է այդպես լինի։ Քաղաքացիական կյանքն ու էթնիկ հակամարտությունը միանում են երկու կապերով։
Առաջինը. տարբեր համայնքների անդամների միջև նախկինում եղած և շարունակական շփումները թուլացնում են լարվածությունը և կանխում բռնությունը, երբ նման լարվածություններ
են առաջանում մոտակա քաղաքներում կամ նահանգներում
խռովությունների, մամուլում հաղորդվող կամ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող հեռու տեղերում եղած բռնությունների
կամ սրբապղծությունների, համայնքային նյարդայնություն կամ
հուզումներ հրահրելու նպատակով քաղաքական գործիչների
և խմբերի կողմից ասեկոսեներ տարածելու, ոստիկանության,
հանցագործների կամ երիտասարդության կողմից հանրային
անհնազանդություն առաջ բերելու սադրիչ գործողությունների հետևանքով։ Այս բոլորը կարելի է նույնացնել կայծերի հետ,
որոնք, անպայման չէ, որ հրդեհ առաջացնեն։ Տարբեր համայնքների միջև սերտ փոխազդեցություններ ունեցող քաղաքներում
լարվածությունների ժամանակ տարբեր թաղամասերում խաղաղության կոմիտեներ են ի հայտ գալիս ներքևից. տեղական
վարչախումբը կարիք չունի ողջ քաղաքի համար նման կոմիտեներ ստեղծելու վերևից։ Փոխադարձ համաձայնության և կամավոր ներգավվածության հետևանքով առաջինը երկրորդի համեմատությամբ խաղաղության լավագույն պահապանն է։ Նման
մեծապես ապակենտրոնացած լարվածությունը վերահսկող
կազմակերպությունները վերացնում են փոքր լարվածություն-
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ները, վերացնում են թյուրընկալումները և հաճախ խաղաղեցնում են թաղամասերը։ Նախկինում համայնքների միջև շփումներ չլինելու դեպքում նման կազմակերպությունները բնականոն
կերպով ներքևից չեն ծնվում։ Դրանք սովորաբար ստեղծվում են
վերևից, սակայն վերևից ստեղծված կազմակերպությունները
լավ չեն գործում, քանի որ դրանց քաղաքականացված անդամները, չնայած որ ընդգրկված են խաղաղության նպատակներով,
սովորաբար ընտրական շահերից ելնելով՝ արդեն իսկ ներդրում
ունեն բևեռացման և բռնության մեջ։ Նրանց ներկայությունը խաղաղության կոմիտեներում հաճախ ընդամենը խորհրդանշական է։
Երկրորդ. քաղաքներում, որտեղ բացի զուտ առօրեական
միավորվածությունից, գոյություն ունի նաև ասոցիացիոն միավորվածություն, խաղաղության հիմքերն ավելի ամուր են։ Նման
բնակավայրերում, որտեղ քաղաքական գործիչները, նույնիսկ
եթե տեսականորեն օգուտ են քաղում էթնիկ բևեռացումից, դժվարանում են էթնիկ բաժանվածություն ստեղծել, լայնածավալ
գրգռվածություն առաջացնել և բռնությունների դրդել։ Առանց
քաղաքական գործիչների և հանցագործների միջև սերտ կապի
մեծ խռովություններն ու սպանությունները խիստ անհավանական են։ Եթե միությունները, բիզնես-ասոցիացիաները, միջին
դասի բժիշկների և իրավաբանների ասոցիացիաները, աղքատ
խավերի կինոակումբները և վերջապես որոշ կուսակցություններ
միավորված են, ապա նույնիսկ հզոր քաղաքական-հանցավոր
միավորումները սովորաբար անկարող են քայքայել գոյություն
ունեցող միջհամայնքային կապերը։ Առօրեական միավորվածությունը թաղամասերում կարող է բավարար չլինել՝ դիմադրելու
հզոր քաղաքական գործիչների կողմից հովանավորվող հանցավոր խմբերի բռնություններին, բայց միություններն, ասոցիացիաներն ու որոշ քաղաքական կուսակցությունների միավորված
կադրերը, որոնք դժվար թե բևեռացնողների պես շահագրգռված
լինեն էթնիկ հակամարտություններով, խաղաղության պատնեշ
են դառնում երկու ճանապարհով. տեղերում նրանց ուժը բռնություններից օգուտ քաղող մարդկանց կարող է համոզել, որ խռովություններ կազմակերպելը հնարավորության սահմաններից
դուրս է, և եթե նույնիսկ բևեռացնող կուսակցությունների՝ բռնու-
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թյան կողմնակից կադրերն ու նրանց հետ միավորված հանցագործները փորձեն դա անել, ապա նրանց հետ կպահեն խռովություն հրահրելուց։ Միավորված կազմակերպություններն արգելակող պատնեշ են ստեղծում քաղաքական հովանավորություն
ունեցող հանցախմբերի դեմ։ Երբ առկա են ասոցիացիոնացված
միավորումներ, կազմաքանդող և բռնի արարքների հնարավոր
տարածությունը պարզապես սեղմվում է։
Համայնքների միջև քաղաքացիական կապերը զգալիորեն
տարբերվում են՝ կախված տեղից և տարածաշրջանից։ Կախված
այն բանից, թե որքան տարբեր համայնքներ են ներկայացված
տեղական բիզնեսում, միջին կարգի մասնագիտություններում,
կուսակցություններում և աշխատաշուկայում, դրանք կտարբերվեն տեղից տեղ։ Որպես արդյունք՝ եթե նույնիսկ նույն կազմակերպությունը կարող է մեկ քաղաքում կամ շրջանում լարվածություն և բռնություններ առաջ բերել, նա անկարող կլինի նույնն
անել մի այլ քաղաքում կամ շրջանում, որտեղ քաղաքացիական
ներգրավվածությունը հատում է համայնքային սահմանները։
Էթնիկ բռնությունների տեղական և շրջանային տարբերակները, դրանց աշխարհագրորեն անհավասար տարածումն այդպիսով կարող է քաղաքացիական ներգրավվածության գործառույթ
հանդիսանալ, որը տեղերում կամ շրջաններում տարբեր լինելու
միտում ունի։
Այս պնդումը պատկերված է Նկար 1-ում։ Այն կառուցված
է «կայծերի» (փոքր բախումներ, լարվածություններ, ասեկոսեներ) և «հրդեհի» (խռովություն) փոխաբերության հիման վրա,
որպեսզի ցույց տրվի քաղաքացիական հասարակության դերը։
Հինդուիստների և մուսուլմանների միջև համայնքային խաղաղության հզոր պատնեշը միջհամայնքային և ոչ թե ներհամայնքային կապերն են։
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Միջհամայնքային
քաղաքացիական
ﬕավորվածություն

Կայծերը ոչ ﬕ
հրդեհ չեն
առաջացնում

Ներհամայնքային
քաղաքացիական
ﬕավորվածություն

Համայնքային
հրդեհ

Կայծեր

Նկար 1: Քաղաքացիական հասարակությունը և էթնոհամայնքային
բռնությունը

Եթե փոքր ու մեծ քաղաքները կազմավորված լինեին բացառապես ներհինդուիստական կամ ներմուսուլմանական ուղղությունների համաձայն, ապա կայծեր արձակող և պատահականորեն բռնկող կրակի դեպքերը չափազանց շատ կլինեին։ Հնդկական քաղաքներում սոցիալական կապիտալի ներկապակցվածությունը մեծապես համապատասխան է հինդուիստականմուսուլմանական բռնության հետ, սակայն կամրջող կապերն
արդյունավետորեն կարող են մարել կայծերը՝ թույլ չտալով
դրանց խաթարել խաղաղության տեղային հավասարակշռությունը։ Իշխանության տեղական օրգանները՝ ոստիկանությունն
ու վարչախումբը, ինտեգրված քաղաքներում խռովություններ
կանխելու գործում պարզապես ավելի լավ են աշխատում։
Հնդկական քաղաքներում խռովությունների հիմնական
պատճառն իսլամական կամ հինդուիստական դավանանքը չէ։
Կրոնականության ակնհայտ աճ կա և՛ խաղաղ, և՛ բռնություններով լի քաղաքներում և ոչ միայն վերջիններում։ Խռովություններ
հրահրելու կամ կանխելու գործում քաղաքացիական կապերի
տեսակները՝ կամրջումն ու կապակցումը, միավորվածությունն
ու տարաբաժանվածությունը շատ ավելի մեծ նշանակություն
ունեն։

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՍԼԱՄԸ ԵՎ ԷԹՆՈՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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ՈՒ ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՔԱՅ ԼՈՒՄ ԵՆ ԿՈՂՔ ԿՈՂ ՔԻ

Իմ նոր նախագծի նպատակներն էին՝ (ա) ընդլայնել համեմատման տարածքն ու տարբեր ազգերի և տարբեր քաղաքների միջև
համեմատություններ փնտրել և (բ) ուսումնասիրել ժամանակի
ընթացքում եղած փոփոխությունները՝ կենտրոնանալով քաղաքների վրա, որոնք սովորաբար եղել են բռնություններով լի,
սակայն խաղաղ են դարձել, և հակառակը։ Ես քաղաքներ էի
ընտրել Շրի Լանկայից, Մալայզիայից և Ինդոնեզիայից։
Շրի Լանկայում ուսումնասիրության օբյեկտներ էին ընտրված թամիլ-սինհալական խռովությունները։ Ես ընտրել էի Կոլոմբո, Կանդի և Նեգոմբո քաղաքները։ Առաջին երկուսում մինչև
1983թ. սարսափելի խռովություններ էին եղել, Կոլոմբոյում՝
ավելին, քան Կանդիում, իսկ Նեգոմբոն միշտ խաղաղ էր մնացել։ Ավելին, այդ երեք քաղաքներից և ոչ մեկում խռովություններ
չեն եղել 1983թ-ից ի վեր, երբ քաղաքացիական պատերազմ սկսվեց երկրի հյուսիսային ծայրամասում։ Այդ ժամանակվանից ի
վեր Շրի Լանկայի զինված ուժերն ու թամիլ ապստամբները
մեծ թվով մարդկանց են փոխադարձաբար ոչնչացրել, սակայն
թամիլ և սինհալ քաղաքացիական անձինք՝ ոչ։ Ուշագրավ է, որ
սովորաբար խռովություններ հրահրող կայծերը, հյուսիսում
տեղի ունեցած դարանակալությունների ժամանակ սպանված
սինհալ զինվորների մարմինների տուն բերելը հարավ, «Թամիլ
վագրերի» հարձակումը Կանդիում բուդդայական սրբավայրի՝
Ատամի տաճարի (Temple of the Tooth) վրա, առկա էին 1983թից և՛ առաջ, և՛ հետո։ Սակայն նման սադրանքները բոլոր երեք
քաղաքներում էլ խաղաղ ճանապարհով էին կարգավորվում
1983թ-ից հետո այն դեպքում, երբ դրանից առաջ բռնությունների պատճառ էին հանդիսանում։
Մալայզիայում ընտրված քաղաքներն էին Կուալա Լումփուրը, Փենանգն ու Իպոհը։ Առաջին երկուսում լուրջ մալայական-չինական ընդհարումներ են եղել մինչ 1969թ. ընկած ժամանակաշրջանում, իսկ երրորդում շատ քիչ բռնություններ էին
գրանցվել։ Բոլոր երեքում էլ 1969թ. հետո մալայա-չինական
ընդհարումներ չեն եղել։ Մալայզիայում այժմ արդեն երեք տաս-
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նամյակից ավել մալայա-չինական ընդհարումներ չեն եղել, մի
բան, որ 1969թ. ոչ մի դիտորդ և մալայզիացի քաղաքական գործիչ չէր կանխատեսում։
Ինդոնեզիայում 1950-ականներին և 1960-ականներին բազմաթիվ բռնություններ են եղել, բայց ոչ քրիստոնյա-մուսուլմանական առանցքի շուրջ։ Բռնությունները հիմնականում հակաչինական էին։ Սկսած 1990-ականների կեսերից՝ քրիստոնյամուսուլմանական բռնությունները տարածվեցին երկրի տարբեր
մասերով։ Ուսումնասիրությունը կենտրոնացած էր առաջին
հերթին ժամանակի ընթացքում քրիստոնյա-մուսուլմանական
հարաբերությունների փոփոխման վրա և երկրորդ՝ հակաչինական բռնության վրա։ Ուսումնասիրվել են վեց քաղաքներ՝ Ամբոնը, Փոսոն ու Սոլոն (բոլորն էլ բռնությունների ենթակա, վերջինը՝ ավելի քիչ, քան առաջին երկուսը) և Մանադոն, Փալուն ու
Յոգյակարթան (բոլորն էլ խաղաղ)։
Ի՞նչ կերպ է իսլամը ներգրավված (եթե ներգրավված է) այդ
հակամարտություններում։ Նախ և առաջ պետք է նշել, որ թեև
Շրի Լանկայի բնակչության 7 տոկոսը մուսուլմաններ են, հակամարտության հիմնական առանցքը չէր ներառում նրանց։
Շրի Լանկայի էթնոկրոնական պատկերը կարելի է ներկայացնել
քառամաս բաղադրությամբ. (ա) Շրի Լանկայի բնակչության 74
տոկոսը էթնիկ սինհալներ են, և 70 տոկոսը՝ դավանանքով բուդդայականներ, (բ) 18 տոկոսը էթնիկ թամիլներ են, և 15 տոկոսը՝
դավանանքով հինդուիստներ, (գ) 7 տոկոսն էթնիկ մուրեր են, և
7 տոկոսը՝ դավանանքով մուսուլմաններ, և (դ) բնակչության 8
տոկոսը՝ տարբեր էթնիկ ծագում ունեցող դավանանքով քրիստոնյաներ։ Առաջնային բախումը (ա)-ի և (բ)-ի միջև էր։ Սինհալները, որոնք հիմնականում բուդդայականներ են, և թամիլները,
որոնք հիմնականում հինդուիստներ են, ներքաշված էին ներքին
քաղաքական մարտերի մեջ՝ սկսած 1950-ականներից։ Պայքարը պարբերաբար բռնի բնույթ էր ունենում և սկսած 1983թ-ից`
վերածվեց քաղաքացիական պատերազմի, որի ընթացքում ամենամոտ հաշվարկներով զոհվեց ավելի քան վաթսուն հազար
մարդ։
Ժամանակ առ ժամանակ եղել են թամիլ-մուսուլմանական
փոքր ընդհարումներ, սակայն Շրի Լանկայում մուսուլմաններն
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ընդհանուր առմամբ խաղաղ դեր են խաղացել քաղաքականության մեջ։ «Թամիլի վագրերը», որոնք քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ կռվում էին թամիլների կողմից, ծագումով
հինդուիստներ էին և ոչ մուսուլմաններ։ 1990-ականերից թամիլ
«վագրերի» քաղաքականության առանձնահատուկ նորույթը
դարձան մահապարտ ռմբահարները։ Կառավարության երկու
ղեկավարներ՝ ներառյալ մեկը Հնդկաստանից և մի քանի գլխավոր քաղաքական դեմքեր, սպանվել էին մահապարտ ռմբահարների կողմից։
Մալայզիայում նույնպես պատմական տեսակետից հիմնական բաժանումը չէր ներառում իսլամը։ Մալայզիայի հիմնական
էթնոկրոնական խմբերի բաշխումը հետևյալն է. (ա) էթնիկ մալայացիներն ու այլ «բնիկները» կազմում են բնակչության 60 տոկոսից ավելին, որոնցից գրեթե բոլորը մուսուլմաններ են, (բ)
բնակչության 24 տոկոսը էթնիկ չինացիներն են, որոնք տարբեր դավանանքների են հարում՝ հիմնականում կոնֆուցիականությանը, բուդդայականությանը և քրիստոնեությանը, (գ)
8 տոկոսն էթնիկ հնդիկներն են, հիմնականում՝ հինդուիստներ (բայց նաև մուսուլմանական մաս ունեցող)։ Անկախությունից ի վեր՝ հիմնական պառակտումը (ա)-ի և (բ)-ի մեջ էր,
որը դիտվում և վերապրվում էր գրեթե ամբողջությամբ էթնիկ
և ոչ թե կրոնական հիմքերի վրա։ Մալայզիայում ամենամեծ
բախումը 1969թ. մալայացիների և չինացիների միջև ամենևին
էլ կրոնական բովանդակություն չուներ։ Մալայացիները՝ որպես էթնիկ և ոչ թե մուսուլմանական կրոնական խումբ, ընդհարվեցին չինացիների հետ, որոնք Մալայզիայում գոյություն
են ունեցել որպես էթնիկ խումբ և ռասա։
Մալայզիայի քաղաքականության մեջ իսլամը մեծ չափով
մուտք գործեց վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում։ Որոշ
բացառություններով այն սկզբունքորեն խնդիր է եղել մալայական համայնքի ներսում։17 Այն մալայական առաջատար UMNO
(United Malays National Organization, Միացյալ մալայական ազգային կազմակերպություն` Մալայզիայի խոշորագույն քաղաքական կուսակցությունը) քաղաքական կուսակցության կողմից ներկայացված չափավոր մուսուլմանների և PAS-ի (մալայերեն` Parti Islam Se-Malaysia- Համամալայական իսլամական
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կուսակցություն` իսլամական քաղաքական կուսակցություն
Մալայզիայում) կողմից ներկայացված շատ ավելի կրոնական
մուսուլմանների միջև քաղաքական պայքարի տեսք է ընդունել։
Մալայզիայում իսլամական պետության հաստատումը հաճախ
եղել է PAS-ի բացեիբաց հայտարարված նպատակը, մինչդեռ
1980-ականների սկզբից ի վեր, երբ իսլամը դարձավ ուժ Մալայզիայի քաղաքականության մեջ, UMNO-ն ձգտում էր համադրել
իսլամական հաստատությունների վերահսկողությունը ժամանակակից տնտեսական քաղաքականության հետ հատկապես առևտրում և ենթակառուցվածքներում։18 Անկախությունից
ի վեր UMNO-ն չնայած միշտ կոալիցիայի անդամ է եղել, բայց
մշտապես իշխել է Մալայզիայում որպես դաշնային կենտրոն,
մինչդեռ PAS-ը կարևոր դեր է խաղացել տասներեք նահանգներից միայն չորսում, որոնք բոլորն էլ գտնվում են թերակղզու
հյուսիսային մասում, և բոլոր չորսն էլ ունեին գերակշռող մալայական բնակչություն (Կելանթան, Թերենգգանու, Կեդահ և Փերլիս)։ PAS-ը անկարող էր տարածվել դրանցից այն կողմ։
Չնայած UMNO-ն վերջին ժամանակներս սկսել է կորցնել իր
լեգիտիմությունը, այն պատմականորեն կապված է 1960-ականների Մալայզիայի՝ աղքատությունից մինչև եկամուտների միջին մակարդակ ունեցող երկրի վերելքի հետ, մի կազմակերպություն, որը քիչ թե շատ վերացրեց աղքատությունը։ Դեռ հարց է,
թե UMNO-ն կկորցնի՞ արդյոք իշխանությունը, իսկ ընդդիմադիր
կուսակցությունների կոալիցիան, որը հնարավոր է, որ ներառի
PAS-ը, մոտ ապագայում կփոխարինի նրան։
Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել Ինդոնեզիայի մասին։ Վերջին ժամանակներս այն եղել է միջազգային անվտանգության և քաղաքական շրջանակների առանձնահատուկ ուշադրության
կենտրոնում։ Իսլամական ահաբեկչական խմբերը ոտքի տեղ
են արել, երկրի որոշ հատվածներում մուսուլմանա-քրիստոնեական հարաբերությունները փոթորկուն են դարձել, իսկ այն
հանգամանքը, որ որոշ իսլամական խմբեր ներգրավված են
ընդհարումների մեջ, ինչպես նաև՝ մահապարտ ռմբահարները, կասկածից վեր է։19 Ինդոնեզիայի 88 տոկոսը մուսուլմաններ են, 8 տոկոսը՝ քրիստոնյաներ, 2 տոկոսը՝ հինդուիստներ,
և 1 տոկոսը՝ բուդդայականներ։ Քրիստոնյաները հավասարա-
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չափ չեն բաշխված. հիմնականում կենտրոնացած են արևելյան
կղզիներում, ինչպես օրինակ՝ Մալուկյան կղզիներն ու Սուլավեսին, որտեղ պատահում էին մուսուլմանա-քրիստոնեական
ամենազազրելի ընդհարումները։
Ինչևէ, երկու կարևոր փաստ պետք է նշվի։ Առաջինը. ինչպես
և Հնդկաստանում, զանգվածային բռնություններն Ինդոնեզիայում մեծապես տեղայնացված են։ Ինչպես ես արդեն հայտնել
էի, երկրի ողջ բնակչության 6.5 տոկոսն ունեցող տասնհինգ շրջաններ (կաբուպատեն) պատասխանատու են 1990-ից 2005թթ.
զանգվածային բռնությունների ընթացքում բոլոր սպանությունների 85.4 տոկոսի համար։20 Երկրի մեծ մասում մուսուլմաններն ու քրիստոնյաներն իրար հետ խաղաղ են ապրում։
Երկրորդ. չնայած Ինդոնեզիայի մասին միջազգային նորություններում հիմնական տեղը զբաղեցնում էին երկրի իսլամական ահաբեկչական ցանցերը, Ինդոնեզիայում իսլամի վերաբերյալ շատ ավելի կարևոր բաներ գիտական գրքերում են թաքնված
մնացել։ ՆՈՒ-ն (Նահդիթուլ Ուլամա) և Մուհհամդիյան պատմականորեն եղել են և մնում են Ինդոնեզիայի երկու ամենամեծ
իսլամական կազմակերպությունները։ Առաջինն ունի 25-ից 30
միլիոն անդամներ, իսկ վերջինը՝ 20-ից 25 միլիոն։ Այս կազմակերպությունները դպրոցներ, համալսարաններ, հիվանդանոցներ, գրադարաններ և հանրակացարաններ են տնօրինում։ Մեծ
քանակությամբ ինդոնեզական մուսուլմաններ անցնում են այդ
հաստատություններով և ոչ թե բռնություններ իրականացնողների ցանցերով։
Ո՞րն է այդ կազմակերպությունների գաղափարախոսությունը։ Ոչ մեկը բռնի քաղաքականություն չի վարում։ Եվ ոչ մեկը չի
սատարում ընդհարումներին և ահաբեկչական ռմբահարումներին։21 Իսկապես, ամենամեծ մուսուլմանական կազմակերպությունը՝ ՆՈՒ-ն, բոլորովին էլ չի ցանկանում, որ պետությունը
դառնա իսլամական՝ ասելով, որ իսլամն ամբողջովին անձնական հավատքի հարց է։ Աբդուրահման Վահիդը, որը 1999թ. և
2001թ. եղել է Ինդոնեզիայի նախագահը, նաև երկար ժամանակ
ղեկավարել է ՆՈՒ-ն և եղել դրա գլխավոր գաղափարախոսը,
պնդում է. «Ըստ իս՝ իսլամական հասարակությունն Ինդոնեզիայում դավաճանություն է սահմանադրությանը, քանի որ դա ոչ
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մուսուլմաններին կդարձնի երկրորդ կարգի քաղաքացիներ»։22
Ըստ իր տեսակետի, որը տարածվում էր ՆՈՒ-ի հաստատությունների միջոցով, քարոզվող իսլամը կարող է ծաղկել միայն
ազգային և աշխարհիկ պետության ներսում, որը պաշտոնապես անկախ է իսլամից։ Իսլամի և պետականության «սիրախաղը» կխոչընդոտի կրոնական կյանքի ինքնությանն ու կենսունակությանը։
Նման կազմակերպությունները ձևավորում են ինդոնեզական իսլամի հիմնական ընթացքը։ Բռնություններ իրականացնողների ցանցերը պարզապես ծայրահեղություն են։ Այդ ծայրահեղությունները կարող են զգալի ուժ կուտակել, սակայն դրանք
մեծ ժողովրդականություն չեն վայելում։ Դրանք ինդոնեզական
մուսուլմանների վրա չեն կարող այն ազդեցությունն ունենալ,
ինչն ունեն ՆՈՒ-ն և Մուհհամդիյան։
Կարճ ասած, այդ երկրներում իսլամը, ինչպես և աշխարհի այլ կրոնական համակարգերը, «բազմաձայն» է և ոչ՝ «միաձայն»։23 Անհիմն բան է իսլամի և բռնության միջև հավասարության նշան դնելը։
ԿԻ ՐԱ ՌԵ ԼԻ՞ Է Ա ՐԴՅՈՔ ՀՆԴ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ԲԵ ՐԱԿՆ ԱՅ ԼՈՒՐ

Նախ և առաջ պետք է նշել, որ սկզբնական բացահայտումներից մի քանիսն իրենց զուգահեռներն ունեին Հնդկաստանի հետ։
Վերն արդեն իսկ ամփոփվել են Ինդոնեզիայի մասին տվյալները։ Էթնոհամայնքային բռնություններն ունեն մեծ չափով տեղական և տարածաշրջանային կենտրոնացում։ Դա այդպես էր, երբ
Սուհարթոյի Նոր վարչակարգն իր բռնի ավարտն ունեցավ Ինդոնեզիայում 1998թ., ինչպես որ դա 1969թ. եղավ Մալայզիայում,
երբ 1957թ. անկախությունից ի վեր երկրում տեղի ունեցան ամենասարսափելի ընդհարումները։ Շրի Լանկայում ևս տեղային
կենտրոնացումներն ակնհայտ էին թե՛ 1956թ., թե՛ 1958թ., և թե՛
կղզու ամենավատ փուլը նշանավորող 1977-1983թթ.։
Արդյո՞ք հնդկական վարկածը, այն է՝ միավորված քաղաքացիական հասարակությունը, որպես խաղաղության պատվար, գործում է և այլ երկրներում։ Բացահայտվող նյութերը ենթադրում են, որ հավանաբար մեր տեսության մեջ սկզբնական
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տարբերակման կարիք կա (ա) տարաբաժանված քաղաքացիական հաստատությունների (միություններ, եկեղեցիներ, դպրոցներ, բիզնես-ասոցիացիաներ և այլն) պատմություն ունեցող
բազմաէթնիկ հասարակությունների, ինչպես օրինակ՝ Միացյալ
Նահանգները, Հարավային Աֆրիկան, Մալայզիան և Շրի Լանկան, և (բ) բազմաէթնիկ հասարակությունների միջև, որտեղ էթնիկ խմբերը միախառնված քաղաքացիական կյանք են վարում,
ինչպես օրինակ՝ Հնդկաստանում կամ Ինդոնեզիայում։ Միջէթնիկ և միջհամայնքային քաղաքացիական միավորվածությունը
կարող է վերջիններիս համար խաղաղության կարևորագույն
բանալին լինել, սակայն Միացյալ Նահանգների պես երկրներում սպիտակամորթների և սևամորթների համատեղ հաստատությունների հարաբերական բացակայության պարագայում
պատմականորեն որևէ տեղ չի մնում միջռասայական միավորման համար, ինչը հանգեցնում է տարբեր պատմական և հասարակական պայմաններում խաղաղության ճշգրիտ մեխանիզմների հանելուկին։
Իսկապես, եթե մենք ավելի խոր մտածենք այս տարաբաժանման մասին, ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ հասարակության
մեջ պատմականորեն տարաբաժանված են որոշ խմբեր և ոչ
թե հասարակություններ՝ որպես ամբողջություն։ Հնդկաստանում, որտեղ քաղաքական կուսակցությունները, միությունները, բիզնես-ասոցիացիաները և կամավորական ծառայություններն էթնոհամայնքային առումով մեծապես միախառնված են,
տարաբաժանման հիմքում ընկած են պատմականորեն նշանակալի հարաբերությունները ժամանակակից քաղաքական
դիսկուրսում դալիթներ կոչվող «ցածր կաստաների» և «վերին
կաստաների» միջև։ Դարեր շարունակ դալիթները եղել են «բորոտներ», իսկ վերին կաստաները՝ ծիսականորեն և սոցիալապես գերակա դիրքում։24 Պատմականորեն չեն եղել ասոցիացված ինստիտուտներ, որտեղ վերին կաստաներն ու «բորոտները» կարող էին շփվել՝ ի տարբերություն հինդուիստների
և մուսուլմանների հարաբերությունների, որոնք ընդհանուր
քաղաքացիական տարածքներ ունեն Հնդկաստանի շատ վայրերում։ Նույնը և բողոքականները, կաթոլիկներն ու հրեաներն ի վերջո կարողանում են ընդհանուր քաղաքացիական
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հավաքատեղիներ գտնել Միացյալ Նահանգներում, մինչդեռ
սպիտակներն ու սևերն ընդհանուր առմամբ՝ ոչ։25
Ֆիրոնի և Լաիթինի կողմից դեդուկտիվ կերպով առաջարկված «ինքնավերահսկում» կոչվող խաղաղության մեխանիզմը,
որը դեռևս էմպիրիկ ստուգման կարիք ունի, կարող է համապատասխան լինել նման տարաբաժանված հավաքատեղիներում։26
Դա նշանակում է ներէթնիկ կամ ներհամայնքային վերահսկում
սեփական երիտասարդության վրա, որը սովորաբար ամենից
հեշտությամբ է հակված հարված հասցնելու կամ պատասխան
հարվածներ տալու ուրիշ խմբերին։ Երբ այն իրականացվում է
մեծահասակների, էթնիկ միավորումների կամ եկեղեցիների
պես քաղաքացիական կազմակերպությունների կողմից, ներէթնիկ վերահսկողությունը կարող է հանգեցնել նույն արդյունքներին, ինչին որ Հնդկաստանում հանգեցնում են միջէթնիկ ներգրավվածությունները։
Այս երկու վարկածներն էլ՝ միջէթնիկ ներգրավվածությունն
ու ներէթնիկ վերահսկումը, հիմնվում են քաղաքացիական հասարակության վրա։ Նոր բազմերկիր նախագծում ևս ուսումնասիրված երրորդ և չորրորդ վարկածները վերաբերում են պետությանը։ Պետք է բաց մնալ պետական մակարդակի մեխանիզմների համար, հատկապես, եթե (ա) պետությունը ունակ է էթնիկ
կայծերի ի հայտ գալուն պես արագորեն և արդյունավետ կերպով միջամտելու՝ թույլ չտալով հրդեհի բռնկումը, (բ) պետությունը ձևավորում և գործադրում է այնպիսի հանրային քաղաքականություն և դժգոհ համայնքին տալիս արդարության և բավարարվածության այնպիսի զգացում, որ դրանով նվազեցնում է
հանրային հուզումների հնարավորությունը։
Այս դիտողությունները, իհարկե, չեն նշանակում, որ էթնիկ
հակամարտությունների ժամանակ պետությունը միայն վերը
նշված երկու դերն է կատարում։ Հայտնի է, որ աշխարհի տարբեր մասերում պետությունները նաև երկու այլ տիպի դեր են
խաղում։ Երբեմն պետությունը խռովություններ է հրահրում՝
հստակորեն բռնելով դիմակայության մեջ գտնվող երկու էթնիկ
խմբերից մեկի կողմը, իսկ այլ դեպքերում նրանք պարզապես
հանդուրժում են խռովությունները՝ շատ քիչ գործողություններ
կատարելով, նույնիսկ երբ բռնության կայծերը սկսում են բռն-
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կել։27 Դիտարկենք Հնդկաստանից վերցված օրինակ, չնայած ուրիշ օրինակներ ևս կարող են բերվել։28
2002թ. մարտին և ապրիլին Հնդկաստանի Գուջարաթ նահանգում հինդուիստ-մուսուլմանական սարսափելի բռնություններ
տեղի ունեցան։29 Հասանելի աղբյուրներից պարզ է դառնում, որ
նահանգային իշխանությունները ոչ միայն փորձ չարեցին կանխելու սպանությունները, այլև խրախուսում էին դրանք։30 Այն
մասին, որ կառավարությունը «պաշտոնապես խրախուսում»
էր հակամուսուլմանական բռնությունը, չէր կարելի եզրակացնել թերթերի հաղորդագրությունների հիման վրա ստացված
ապացույցներից, հետագայում, սակայն, հետազոտական և հետաքննող հանձնաժողովները կարող էին անել այդ եզրահանգումը։ Այստեղ ինչն է կասկածից վեր. այն, որ պետությունը մեծ
եռանդով քաջալերում էր վրեժխնդիր սպանությունները դրանք
կասեցնելու փոխարեն, ինչը նրանից պահանջում էր սահմանադրությունը։
Գուջարաթի կառավարության հետ սերտ կապի մեջ գտնվող
ոչ կառավարական (հասարակական) կազմակերպությունների (ՀԿ-ների) հայտարարությունները վերին աստիճանի ցուցադրական էին։ Համաձայն Վիշվա հինդու փարիշադի (ՎՀՓ)
ղեկավարի՝ Գուջարաթը «1 000 տարվա ընթացքում մուսուլմանական արմատականությանը ցուցաբերվող հինդուիստների առաջին բացահայտ արձագանքն» էր։31 ՎՀՓ-ի նման կազմակերպությունները հավատում են, որ Բհարատյա Ջանաթա
կուսակցության (ԲՋԿ) կառավարությունն արել է հենց այն, ինչ
պահանջվում էր. վրեժխնդիր գործողություններ թույլ տվեց, որ
կատարվեն ընդդեմ մուսուլմանների՝ ներառյալ նրանց, ովքեր ոչ
մի կապ չունեին սկզբում Գուջարաթիի Գոդհրա քաղաքում հինդուիստ ուխտագնացներ տեղափոխող գնացքի երկու վագոններ
պայթեցրած հանցախմբի հետ, մի միջադեպ, որը խռովության
պատճառ դարձավ։ Ազատական տեսակետներից նույնպես, ինչպես և, ինչն ավելի կարևոր է, սահմանադրության տեսակետից,
ինչպիսին էլ որ լինեն գաղափարախոսական համոզմունքները, կառավարության գործը չէ բորբոքել իր իսկ քաղաքացիների հանդեպ եղած հասարակական զայրույթը կամ չնայած սադրանքներին՝ թույլ տալ զանգվածին բռնարարքներով արտա-
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հայտվել։ Ոչ մի ընտրված կառավարություն, որը երդվել է պահպանել իր քաղաքացիների կյանքը, չի կարող «ակն ընդ ականի»
ծարավ քրեական հանցախմբերի նման վարվել։ Բայց դա այն էր,
ինչ պատահեց։ Հազարից ավել մարդիկ զոհվեցին։
Այսպիսով, պետությունները կարող են կատարել երեք հստակ դեր. լինել խռովություններ կանխող, խռովություններ հանդուրժող կամ խռովություններ հրահրող։ Ավելացնելու կարիք
չկա, որ երբ պետությունն առաջին դերն է տանում, ինչը սովորաբար պահանջում է սահմանադրությունը, նա ուղղակի ներդրում է անում էթնիկ խաղաղության մեջ և ոչ՝ ընդհակառակը։
ԸՆԴ ԼԱՅ ՆԵՆՔ Ո ՒՂ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Չնայած, որ նոր նախագիծը դեռևս ավարտված չէ, քաղաքային
մակարդակում ապացույցներ արդեն ստացվել են։ Որոշ նյութեր
հստակորեն տանում են հնդկական վարկածի ուղղությամբ, իսկ
ուրիշները՝ ոչ։ Ես սկզբում հակիրճ կամփոփեմ Շրի Լանկայի
նյութերը, ապա ավելի հանգամանորեն կանգ կառնեմ Մալայզիայի արդյունքներն ընդլայնելու հարցի վրա։
Ինչպես արդեն նշել էի, Շրի Լանկայի երեք՝ Կոլոմբո, Քանդի
և Նեգոմբո քաղաքներից վերջինում երբեք թամիլ-սինհալական
ընդհարումներ չեն եղել։ Նեգոմբոն կես ժամվա հեռավորության
վրա է գտնվում Կոլոմբոյի սրտից, որտեղ 1956, 1958 և 1977-83թթ.
խռովություններ հաճախ էին տեղի ունենում։ 1983թ. Կոլոմբոյի
խռովությունները, որի մեջ ներքաշվեց պետությունը, ընդունեցին զազրելի «պոգրոմների» տեսք՝ բռնությունները տարածելով
կղզու շատ մասեր։ Այդ ժամանակ Նեգոմբոյում նույնիսկ որոշ
հրկիզումներ եղան, բայց խռովություններ՝ ոչ։
Հարցազրույցներից պարզ երևում է, որ Նեգոմբոն բացառիկ
կերպով էթնիկապես ներքուստ կապակցված է։ Ամենաազդեցիկ տեղական հաստատությունը կաթոլիկ եկեղեցին է։ Ինչպես և ամենուրեք, Շրի Լանկայում թամիլներն ու սինհալները
Նեգոմբոյում էթնիկապես բաժանված են, սակայն ի տարբերություն այլ տեղերի՝ քաղաքի թամիլների և սինհալների մեծ մասը
դավանում է կաթոլիկություն։ Եկեղեցին երկու էթնիկ խմբերը
միացնում է իրար և պատմականորեն կամրջում սոցիալական
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կապիտալը, որը հիմնավոր, օրգանական արմատներ է գցել։
Ավելին, քաղաքում գոյություն ունեն նաև մի շարք ինտեգրված
կազմակերպություններ՝ բիզնեսի, աշխատանքային, միջին դասի։ Այդպիսով, Նեգոմբոյի օրինակը համապատասխանում է էթնիկ խաղաղություն հաստատելու գործում քաղաքացիական միավորման դերի վերաբերյալ հնդկական տարբերակին։ Դժբախտաբար, դա այն քիչ քաղաքներից է, որտեղ երկու առաջատար
էթնիկ համայնքների միջև նման միավորվածություն գոյություն
ունի։ Շրի Լանկայում թամիլների և սինհալների մեծ մասը համապատասխանաբար հինդուիստներ և բուդդայականներ են և
ոչ քրիստոնյաներ։ Ընդհանուր առմամբ կրոնը Շրի Լանկայում
կամրջող դեր չի կատարում, ինչպես, օրինակ զանգվածների
հանրային կյանքի տարբեր շերտերում։
Մալայզիայից քաղաքների մակարդակով ստացած արդյունքները նույնպես ցնցող են։ Չնայած դեռևս միանշանակ պարզ չէ,
թե ինչով կարելի է բացատրել 1969թ-ից ի վեր մալայա-չինական
խաղաղությունը, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ հնդկական վարկածը՝ էթնիկ ներգրավվածությունը, կիրառելի չէ` որպես էթնիկ
խաղաղության հիմք։ Մալայզիայում մալայացիներն ու չինացիները շարունակում են մեծապես տարաբաժանված մնալ, ինչպես
առօրեական կյանքում, այնպես էլ՝ կազմակերպություններում։
Հարցը ժամանակային հեռանկարում դիտելու համար, եկեք
համեմատենք 1969թ. Մալայզիայի ամենավատ մալայա-չինական ընդհարումների վայր եղող, բայց այդ ժամանակվանից ի
վեր մալայա-չինական խաղաղություն վայելող Կուալա Լումփուրը (ԿԼ) հնդկական ուսումնասիրության ամենախաղաղ քաղաքներից մեկի՝ Կալիքաթի հետ։32 Զանգվածային ուսումնասիրություններ Կալիքաթում կատարվել էին 1995թ., իսկ ԿԼ-ում՝
2005թ.։ Ընտրանքի մեթոդաբանությունը գրեթե նույնն էր։
Այն ժամանակ, երբ Կալիքաթի հինդուիստների և մուսուլմանների ընտրանքի 83 տոկոսը հայտնել է, որ «հաճախ են միասին ճաշում», ԿԼ-ում այդ հարաբերակցությունը կազմում էր 1.8
տոկոս, իսկ եթե ավելացնենք՝ «երբեմն ենք միասին ճաշում»,
ընդհանուրը կկազմի ընդամենը 8 տոկոս։ Կալիքաթի ընտրանքի մոտ 90 տոկոսը հայտնել էր, որ հինդուիստ և մուսուլման
երեխաներն իրար հետ խաղում են հարևանությամբ, իսկ ԿԼ-
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ում դա ասել է 15 տոկոսը։ Կալիքաթի հինդուիստների ու մուսուլմանների 84 տոկոսը սոցիալական առիթներով այցելում
էին միմյանց. նման բան անելու մասին ասել էր ԿԼ-ի մալայացիների և չինացիների 20 տոկոսը։
Կալիքաթում գործարարների, աշխատանքային և միջին դասի մասնագետների միավորումների և քաղաքացիական կազմակերպությունների ճնշող մեծամասնությունը միավորված է։
ԿԼ-ում ընտրանքի միայն 3 տոկոսն էր ասել, որ իրենց անդամակցած բիզնես-կազմակերպությունները խառը ներկայացուցչություն ունեն. միայն 2 տոկոսն է ասել, որ խառն աշխատանքային կազմակերպությունների անդամ են. մոտ 2.3 տոկոսն է
խառը միջին դասի մասնագիտական կազմակերպությունների անդամ, և վերջապես՝ միայն 1.8 տոկոսը, 5.7 տոկոսը և 1.4
տոկոսն է համապատասխանաբար ասել, որ անդամակցում է
խառը ՀԿ-ների, կուսակցական կազմակերպությունների և համայնքային միավորումների։
Կարճ ասած` և՛ առօրեական, և՛ կազմակերպությունների
ներքին կյանքում ԿԼ-ն մեծապես տարաբաժանված քաղաք է։
Երկու հարց ևս անհրաժեշտ է նշել։ ԿԼ-ն Մալայզիայի ամենից
աշխարհաքաղաքացիական քաղաքն է։ Համենայն դեպս, ենթադրությունն այն է, որ վերջնական վիճակագրությունը նախագծի
համար ընտրված երկու այլ մալայզիական քաղաքներում միավորվածության նույնիսկ ավելի ցածր մակարդակ ցույց կտա։
Երկրորդ. խմբային փոխազդեցությունների ներկա միտումները լիովին համապատասխան են պատմական պատկերին։
Ավելի վաղ՝ քսաներորդ դարում, Ֆարնիվալը մալայական հասարակությունը նկարագրել է որպես մի տեղ, որտեղ տարբեր
էթնիկ խմբեր ապրում են խիստ տարաբաժանված, և հանդիպման լավագույն վայրն է առևտրական շուկան։ 1970-ականներին հրապարակված մանրակրկիտ ուսումնասիրության մեջ ևս
եզրակացվում է, որ «չնայած քաղաքի էթնիկ կազմի զգալի փոփոխություններին՝ ռասայական խմբերի տարաբաժանումը շարունակվում է». այս առումով բացառություն են կազմում միայն
ԿԼ-ի բարձր խավին պատկանող մի քանի թաղամասեր։33
Չնայած զգալի ցածր ներգրավվածությանը՝ 1969թ-ից մինչ օրս
շարունակվող մալայա-չինական խաղաղությունն ամենաեր-
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կարն է վերջին մեկ դարի ընթացքում։ Շատ վերլուծաբաններ պնդում են, որ երկարատև խաղաղությունը հետևանք է հենց բնում
լարվածությունը խեղդելու պետության ունակության կամ ոստիկանության գործունեության։34 Հետագա ուսումնասիրությունները ցույց կտան, թե արդյոք բացատրությունները ճի՞շտ են։
Մինչդեռ անհրաժեշտ է նշել, որ Մալայզիայի կառավարությունը չի կարծում, որ կարող են խաղաղություն ապահովել միայն պետական մակարդակի միջոցառումները, նույնիսկ եթե հիմա դա կարողանում են անել։ Մալայզիայի ռասայական խաղաղությունը փխրուն համարելով՝ կառավարությունը սոցիալական
միավորվածությանը նպատակաուղղված նոր շարժում է ձեռնարկել։ Ռուկուն Թեթանգա (Rukun Tetangga) համայնքների մակարդակով գործող կոմիտեներն այդ շարժման հիմնական շարժիչ ուժն են։ Հույս ունենալով, որ դրանք առօրյա կյանքում իրար
կմիավորեն երեք ազգերին՝ մալայացիներին, չինացիներին և հնդիկներին, կառավարությունը նպատակ է դրել ժամանակի ընթացքում ողջ երկիրը ծածկել նման կոմիտեներով։ Ենթադրաբար
մի անգամ ստեղծվելով կառավարության կողմից՝ դրանք կսկսեն
ապրել իրենց ուրույն կյանքով։ Համաձայն «Սթրեյթս թայմսում»
(Straits Times) 2005թ. հրապարակված հոդվածի՝
Ազգային միասնության դեպարտամենտի գլխավոր տնօրեն
Աբդուլ Ռաշիդ Սահադն ասել է, որ աշխատավայրում ռասայական բևեռացումը երկրում մտահոգիչ միտումներ ունի։ Նա
ասել է, որ իրենց համայնքների հետ սերտորեն կապված լինելու աշխատողների միտումն աստիճանաբար սողոսկում է
աշխատավայրեր, ինչն անառողջ երևույթ է Մալայզիայի նման
բազմազգ երկրի համար։
«Զրոյական ռասայական հակամարտության» հասնելու
ջանքերում դեպարտամենտը դրամաշնորհներ է հատկացրել
Ռուկուն Թեթանգաներին և հանրային կրթական ծրագրերին,
հատկապես նրանց, որոնք նպատակաուղղված են տարբեր
ռասաների ամենազգայուն հատվածի՝ քաղաքային բնակչությանը։ Ռուկուն Թեթանգաները թաղամասերի վերահսկող
խմբեր են, որոնք ղեկավարվում են բնակավայրերի բնակիչների կողմից՝ հանցագործությունների դեմ պայքարելու և ռա-
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սայական միասնություն հաստատելու համար։ Աբդուլ Ռաշիդն ասել է, որ կառավարությունը հույս ունի մինչև տարվա
վերջ 7.5 մլն մարդկանց ծառայելու համար 3 000 RT- ներ հիմնել և աստիճանաբար 12 մլն մարդկանց համար դրանց թիվը
2010թ. հասցնել 4 800-ի»։35

Եթե նման տագնապներ կարող են ի հայտ գալ Մալայզիայի
պես կիսաժողովրդավարությունում, որն ունակ է էթնոհամայնքային հարաբերությունների կարգավորման համար մեծ ուժեր
գործի դնել, սոցիալական կապիտալի կամրջումը` հատկապես
կազմակերպական կարգի, էթնիկ խաղաղության համար որպես
ավելի կարևոր գործոն պետք է դիտվի բազմաէթնիկ ժողովրդավարություններում։ Ժողովրդավարությունները խմբային հարաբերությունների կարգավորման համար հեշտությամբ չեն կիրառում պետական թելադրանքը։ 1971թ. Մալայզիան կարող էր
ուժի կիրառմամբ մալայամետ մեծամասնության անունից դրական պատասխան տալ և արգելել դրա վերաբերյալ ցանկացած
քննարկումները։ Մնացած էթնիկ խմբերը պարզապես ստիպված
կլինեին ընդունել նոր կանոնները, որոնք կողմ կլինեին մալայացիների շահերին, անկախ նրանից՝ համաձայն են թե ոչ։ Նման
որոշումը հաճախ հանգեցնում է լուրջ, երբեմն բռնի միջամտության ժողովրդավարությանը։ Քաղաքականության վերաբերյալ
նման բանավեճերը ժողովրդավարական երկրներում սովորաբար չեն արգելվում։ Նույնիսկ Մալայզիան է վերջերս սկսել զգալ
այդ բանը։
ԿԱ ՐՈ՞Ղ Է Ա ՐԴՅՈՔ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՕԳ ՆԵԼ ԻՆ ՏԵԳՐ ՎԱԾ
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ Ի ՀԱՅՏ ԳԱ ԼՈՒՆ

Հաճախ ենթադրվում է, որ քաղաքացիական հասարակությունը,
լինելով հավաքական կյանքի ոչ-պետական ոլորտ, ամբողջովին
կախված է քաղաքացիների նախաձեռնություններից և ոչ մի
գործ չունի այն բանի հետ, ինչը պետությունը կարող է անել կամ
փորձել անել։ Օրինակներն ապացուցում են, որ պատմությունն
ավելի բարդ է, և պետությունը կարող է դրական դեր խաղալ։ Դիտարկենք մեկ օրինակ։
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Հնդկաստանում Բոմբեյի անմիջապես կողքին գտնվող Բհիվանդի քաղաքը հայտնի էր 1970- և 1980-ականներին հինդուիստ-մուսուլմանական ընդհարումներով, որոնց ընթացքում
մոտ երկու հարյուր մարդ զոհվեց։ Շրջադարձային եղավ 1988թ.
երեք տարով ոստիկանության նոր պետի ժամանումը։ Այդ
երեք տարիների ընթացքում Բհիվանդին խռովությունների
հնարավորության տխրահռչակ համբավ ունեցողից վերածվեց
մի քաղաքի, որը կարող էր մանրակրկիտ ձևով աշխատել համայնքային խաղաղության համար և պահպանել այն նույնիսկ
ամենավատ ժամանակներում, ինչպես եղավ 1988թ. և 1993թ.,
և դարձյալ՝ 2002թ.։ Բանալին ընդհանուր մտահոգություններ
ներկայացնող հարցերի շուրջ կազմակերպված ձևով հինդուիստական-մուսումանական շփումների ստեղծումն էր։ 1988թից ի վեր խաղաղությունը պահպանվում է։
Բհիվանդի քաղաքը կարծես թե առողջ և ամուր քաղաքացիական միավորվածության հավաքատեղի չէ։ Հիմնականում
ոչ պաշտոնական ոլորտում գոյություն ունեցող փոքր տեքստիլ
արդյունաբերության կենտրոն հանդիսացող Բհիվանդին լի էր
«բարաքատիպ սփռվող գաղութներով, նեղ փողոցներով, դազգահների երբեք չդադարող աղմուկով», և «քաղաքի քաղաքացիական շինությունները կործանման եզրին էին ամեն կողմում
սնկերի պես բազմացող «շանթի» (հնդկ.՝ խաղաղություն) վանկարկումներից»։36 Հինդուիստներն ու մուսուլմանները հակված
էին ապրել տարաբաժանված հարևանությամբ։
Այս պայմանների և քաղաքային բռնությունների պատմության պարագայում ոստիկանապետը չվախենալով պնդում էր,
որ արդեն բռնկած կրակի դեմ պայքարելու փոխարեն ոստիկանության համար ավելի լավ է իրար մոտեցնել հինդուիստներին
և մուսուլմաններին նրանց փոխըմբռնման հասցնելու համար։
Նպատակը խաղաղության ամուր կառույցներ ստեղծելն էր։ Եթե
հինդուիստներն ու մուսուլմանները կարողանան հաճախ հանդիպել և ընդհանուր խնդիրներ քննարկել, ապա հնարավոր է, որ
հաղորդակցման և նաև վստահության պաշար կուտակվի, ինչն
իր հերթին կարող է խաղաղարար դեր կատարել համայնքային
լարվածությունների ժամանակ։ Համոզված լինելով, որ «նախազգուշացված լինելը զինված լինելն է», ոստիկանապետը որո-
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շեց քաղաքի բոլոր թաղային կոմիտեները (մոհալա սամիտները)
վերցնել իր վերահսկողության տակ։37
Քանի որ տարաբաժանված կենսակերպը նորմա էր քաղաքում,
յուրաքանչյուր կոմիտե երկու հարևան շրջաններ էր ծածկում և
կազմված էր հավասար թվով հինդուիստներից ու մուսուլմաններից, որոնք ընտրվում էին տեղերում հայտնի լինելու սկզբունքով։
Կոմիտեների անդամներն այն մարդիկ էին, որոնք «զգալի հեղինակություն և ազդեցություն ունեին համապատասխան թաղամասում (մոհալաների) և հանցավոր անցյալ չունեին»։38 Հատուկ
ուշադրություն էր դարձվում այն բանի վրա, որ վստահ լինեին, որ
«խաղաղության անկեղծ ձգտում» չունեցող «համայնքականներ
կամ հայտնի հանցագործներ» չէին ընտրվել։ Ամեն երկու-երեք
կոմիտեներին մեկ ոստիկան էր կցված, որը պետք է լիազոր պաշտոնյա լիներ։ Երբ հնարավոր էր, կոմիտեների մեջ ընդգրկում էին
բժիշկների և իրավաբանների պես մեծ հարգանք վայելող մասնագետների։ Սակայն ամենաաղքատ շրջաններում, որտեղ նման
մասնագետներ չկային, կոմիտեները կազմվում էին «կուլիներից
և նույնիսկ՝ տնային տնտեսուհիներից»։ Լինեին դրանք մասնագետներ, կուլիներ, թե տնային տնտեսուհիներ, կոմիտեի անդամ
լինելու միակ նախապայմանն այն էր, որ նրանք հարգված լինեին հարևանների կողմից իրենց ազնվության ու բարյացակամության համար, ինչի մասին տեղացիների կարծիքն էր հարցվում, և
որ հանցավոր անցյալ չունենային, ինչի համար ոստիկանական
տվյալներն էին ուսումնասիրվում։
Ողջ քաղաքը ծածկելու համար յոթանասուն նման կոմիտեներ ստեղծվեցին։ Նրանք պետք է «փոխադարձ մտահոգության
հարցեր» քննարկեին։39 Նրանք ոստիկանության սպայի գլխավորությամբ անհրաժեշտության դեպքում պետք է հավաքվեին սովորաբար շաբաթն առնվազն մեկ անգամ, բայց լարվածությունների ժամանակ՝ ամեն օր։ Եվ ժամանակի ընթացքում
դրանք այնքան բարեհաջող գործունեություն ունեցան, որ նույնիսկ ոչ անդամները սկսեցին մասնակցել կարևոր հանդիպումներին՝ այդպիսով ընդլայնելով «փոխադարձ վստահությունը»։
1988-92թթ. երկրով մեկ Բաբուրի մզկիթը քանդելու համար
հինդուիստ ազգայնականների ղեկավարած զորահավաքն իր
գագաթնակետին հասավ։ Որպես հետևանք՝ Հնդկաստանի մեծ
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մասում համայնքային լարվածությունը բարձր էր, և Բհիվանդիում ևս առկա էին լարվածության և թշնամանքի բազմաթիվ
պահեր։ Բայց «երբ հույզերը շատ էին շիկանում... երկու կողմերի
անդամներն էլ հավաքվում էին մեկտեղ և կամովին իրենց վրա
պարտականություն էին վերցնում ողջ գիշեր պարեկելու փողոցներում։ Ասեկոսեներ տարածելը հենց սկզբում ճնշվում էր, իսկ
դրանք տարածողները հանձնվում էին ոստիկանությանը ... [Որպես հետևանք] չարագործները նախընտրում էին թաքնվել, ...
[և] կոմիտեների անդամների կողմից նրանց հանդեպ ցուցադրվող աչալրջության շնորհիվ ամբողջովին մեկուսացված էին»։40
Ոչ մի զոհ չեղավ։
2002թ. հարևան Գուջարաթ նահանգում հակամուսուլմանական դաժան ընդվզումներ եղան։ Երբ Գուջարաթում խռովությունները կատաղի դարձան, Բհիվանդիում սպանվեց ծայրահեղական հինդուիստական ազգայնական կազմակերպության
ղեկավար Բաջրանգ Դալը։ Կասկած կար, որ նրա վրա հարձակվել էին մուսուլմանները՝ վրեժ լուծելու Գուջարաթում հինդուիստական ազգայնական հանցախմբերի կողմից մուսուլմաններին
սպանելու համար։ Նորից լարվածություններ ի հայտ եկան, բայց
հետո նվազեցին։ Ոչ մի խռովություն Բհիվանդիում չեղավ։
Ի՞նչ եզրակացություններ կարելի է անել այս օրինակից։ Բհիվանդիի փորձը, մասնավորապես, հարցականի տակ է դնում
որոշ շրջանակներում լայն տարածում գտած այն գաղափարը,
որ պետության և քաղաքացիական հասարակության մեջ մրցակցային հարաբերություններ են լինում։ Քաղաքացիական
հասարակությունը մեր կյանքի ո՛չ հակապետական և ո՛չ էլ ոչ
պետական տարածքն է, որի կենսունակությունը ոչ անհրաժեշտաբար ապահովում է պետությունը։ Քաղաքացիական հասարակությունը սովորաբար հակապետական է, երբ պետությունը
կանխամտածված կերպով կամ ակամա սկսում է ճնշել քաղաքացիական կյանքը, իսկ եթե ոչ, ապա այն հակապետական չէ։
Քանի որ քաղաքացիական կապերը ստեղծվել էին իշխանության տեղական մարմինների նախաձեռնությամբ, Բհիվանդիի փորձը հուշում է, որ պետություն-քաղաքացիական հասարակություն զույգի սիներգիան (համատեղ ջանքերի արդյունք)
հնարավորություն է տալիս դիմակայելու տեղական ծագում
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ունեցող բռնություններին։ Տեղերում ուժեղ քաղաքացիական
հայացքներ ունենալու պարագայում պետությունը բավական
հեշտությամբ կարող է կանխել խռովությունները։ Միավորված
կազմակերպություններ ունեցող քաղաքները շատ ավելի հեշտ է
վերահսկել համայնքային լարվածությունների ժամանակ, քանի
որ օգտակար տեղեկություններն արագորեն անցնում են քաղաքացիական հասարակությունից դեպի պետական մարմիններ,
ու երկուսն էլ աշխատում են սիներգիկ կերպով։ Կայծերը հանգցնում էին մինչև հրդեհի բռնկելը։ Այլ քաղաքներ, որոնք ավելի ուշ
հետևեցին թաղային կոմիտեների Բհիվանդիի մոդելին, զգալի
հաջողություններ ունեցան։41
Իհարկե, այն փաստը, որ Բհիվանդիի իշխանություններն
օժանդակեցին և սնեցին քաղաքացիական հասարակության
ինքնավար կազմակերպություններին, չի նշանակում, որ պետությունը սովորաբար այդպես է գործում։ Լատինական Ամերիկայի` քսաներորդ դարի պատմությունը լի է պետության
կարիքներին ծառայելու նպատակով պետության կողմից
ստեղծված կորպորատիվ կառույցների` ընկերակցությունների, բանվորական միությունների, գյուղացիական կազմակերպությունների օրինակներով։42 Կորպորատիվ կառույցներին
թույլ չեն տալիս պետությունից անկախ լինել, ինչն իրական
քաղաքացիական հասարակության «տարբերանշանն» է։
Կարճ ասած՝ չնայած պետությունը իրականում կարող է
սատարել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացմանը, Բհիվանդիի օրինակը չպետք է դիտվի
որպես զարգացող երկրներում պետական գործողությունների
բնականոն ընթացք։ Որպես կանոն՝ այս տիպի կազմակերպությունների ստեղծումը ժողովրդավարական քաղաքականության
վարում է ենթադրում։ Ավտորիտար վարչակարգերը քաղաքացիական հասարակության ինքնավար կազմակերպությունների
ստեղծումը խրախուսելու միտում չունեն, նույնիսկ եթե դրանք
էթնիկ միավորվածություն են ցանկանում։ Տիտոյի իշխանության
ներքո Հարավսլավիան հայտնի էր էթնիկ միավորման խրախուսմամբ, սակայն, անգամ լինելով ամենամեղմ կոմունիստական պետություն, այն պետությունից անկախ կազմակերպությունների գոյություն թույլ չէր տալիս։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 տումնա 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 վածու 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 Մալայ 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 քացի ա կան մի ա վոր ման եր կար չի տևի։ Կան, ի հար կե, բազմաէթ 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։ Սակայն էթ նիկ հա մա կե ցու թյան վե րա բե րյալ ըն դար ձակ գրակա 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։
Երկրորդ. իսլամի մասին իմ պնդումները վերը ներկայացված ընդհանուր պնդումների ավելի մասնակի դեպքերն են։ Հաճախ է պնդվում կամ ենթադրվում, որ իսլամը՝ որպես կրոն, անքակտելի հարաբերությունների մեջ է համայնքային բռնության
հետ։ Իմ հետազոտությունների մեջ ներառված երկրներում այդ
պնդումը չի հաստատվում։ Երբ մուսուլմաններն ընդգրկված են
լայնածավալ բռնություններում, դա ինքնին իսլամական կրոնի
հետևանքը չէ, այլ հետևանք է նրանց և այլ համայնքների միջև
որոշ տեսակի կապերի։

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

Անջատողականության շուրջ
խաղաղ և ժողովրդավարական
քննարկումներ
Կանադայի օրինակը

ՌԻ ՉԱՐԴ ՍԻ ՄԵ ՈՆ

Ժողովրդավարական վարչակարգերի տապալումների կամ էթնիկ հակամարտությունների ուսումնասիրությունները, բնականաբար, ստիպում են կենտրոնանալ անհաջողությունների վրա
և հարցնել՝ ինչու։ Այս գլուխը պատասխանում է այն հարցին, թե
հաջողության դեպքում այն կարո՞ղ է արդյոք դաս լինել ուրիշների համար։ Օրինակը Կանադան է։
Այստեղ չի ենթադրվում, որ կանադական ժողովրդավարությունը կատարյալ պետության օրինակ է։ Կանադացիները բուռն
կերպով քննարկում էին իրենց մեջ «ժողովրդավարության պակասը»՝ կենտրոնանալով դրա հիմքում ընկած առանցքային
այնպիսի հարցերի վրա, ինչպիսին է օրինակ՝ մեծամասնական
ընտրական համակարգը, որը լրջորեն խաթարում էր խորհրդարանում ստացած տեղերի և տրված ձայների հարաբերակցությունը և չափազանցնում տարածքային տարբերությունները,
վեստմինստրյան խորհրդարանական համակարգը, որը չափազանց մեծ իշխանություն էր տալիս վարչապետին, միջկառավարական հարաբերությունները, որոնք հաճախ խաղից դուրս էին
մղում ժողովրդին և այլն։ Կանադացիները նաև անհանգստա-
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նում էին ընտրություններին մասնակցողների թվի նվազումից
և քաղաքացիների ներգրավվածությունից հատկապես երիտասարդ քաղաքացիների շրջանում։1 Այս գլուխը կենտրոնանում
է մի հարցի վրա, որտեղ Կանադան չի կարողացել դրական
արդյունք արձանագրել տարբերությունների համատեղման ու
կարգավորման հարցում։
Կանադական ժողովրդավարության առջև կանգնած է «խոր
տարբերությունների» երեք որոշակի կողմերի կարգավորման
խնդիրը։2 Առաջինը և ամենակարևորը, որտեղ պարզ դատողությամբ կանադական միությունը միայն քայքայելու ներուժ ուներ, լեզուն է։ Կանադան երկազգ դաշնություն է։ Ֆրանսախոս
կանադացիները կազմում են բնակչության մեկ քառորդը. նրանք
հիմնականում հավաքված են Կանադայի՝ չափերով երկրորդ՝
Քվեբեկի նահանգում, որտեղ կազմում են բնակչության ավելի
քան չորս հինգերորդը։ Քվեբեկցիներն ազգային ինքնության ուժեղ զգացում ունեն և հարուստ, յուրահատուկ ու ինքնավար քաղաքացիական հասարակություն։ Քվեբեկի և նրանից մեծապես
տարբերվող մնացյալ Կանադայի հարաբերությունների կարգավորումն այն հիմնական մարտահրավերն էր, որին 1867թ. հիմնադրվելուց ի վեր դիմակայում էր կանադական պետությունը։3
Երկրորդ. Կանադան Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի և Լատինական Ամերիկայի շատ երկրների պես բնիկ բնակչություն
ունի, որը պատմության ընթացքում շահագործվել և մարգինալացվել է։ Վերջին տարիներին բնիկ կանադացիները՝ «առաջին
ազգը», քաղաքականապես համախմբվեց՝ հետապնդելով ինքնակառավարման, հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման և անցյալ անօրենությունների դիմաց փոխհատուցումներ
ստանալու նպատակներ։
Երրորդ. Կանադան բազմամշակույթ երկիր է։ Կանադան
օրինական ներգաղթի և օտար երկրներում ծնված բնակչության
թերևս աշխարհում ամենաբարձր մակարդակն ունի։ Այսօր (ռասայական խտրական ներգաղթի քաղաքականության երկար
պատմությունից հետո) նորեկների մեծ մասը ոչ արևմտյան ծագում ունի, և ներգաղթողները մեծ մասամբ հակված են բնակություն հաստատել մի քանի մեծ քաղաքային կենտրոններում։
Կանադայի արձագանքն էր ստեղծել մի «խճանկար»՝ «միախառ-
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նող կաթսայի» փոխարեն։ Սահմանադրությունն ու Բազմամշակութայնության ակտը՝ որպես երկրի հիմնական առանձնահատուկ բնորոշիչ, հայտարարել էին բազմամշակութայնությունը։4
Ինչևէ, այս գլխում ես կանգ կառնեմ կանադական բազմազանության ֆրանսախոս-անգլախոս կամ Քվեբեկ-Կանադա կողմի
վրա։
Քաղաքական տարաձայնությունների կարգավորման «հաջողությունը», իհարկե, լայն իմաստով հարաբերական բան է։ Դրա
շուրջ նաև բանավեճ է մղվում։ Քվեբեկից դուրս բնակվող կանադացիների մեծ մասի համար հաջողությունը որոշվում է ազգային
միասնության և միջկառավարական ներդաշնակության պահպանմամբ։ Բայց Քվեբեկի քաղաքացիների գրեթե կեսը (և հնարավոր է, որ ֆրանսախոս բնակչության մեծամասնությունը) շարունակում են սատարել անկախ Քվեբեկին և համարում են, որ
Կանադական Դաշնությունը մի զսպաշապիկ է, որը թույլ չի տալիս Քվեբեկի կառավարությանը գործելու որպես առանձին ազգի
կառավարություն։ Նրանք, «հաջողություն» ասելով, հասկանում
են դաշնության մեջ Քվեբեկի առանձնահատուկ վիճակի լիարժեք ընդունում (Քվեբեկի դաշնայինների դիրքորոշումը) կամ անկախության հասնելը (Indépendantiste Parti Québécois կամ PQ
(Քվեբեկի անկախության կուսակցության) դիրքորոշումը)։
Այս գլխի համատեքստում «հաջողություն» ասելով՝ ես նկատի չունեմ բանավեճի որևէ կողմի հաղթանակը։ Ավելի ստույգ՝
ես անդրադառնում եմ այն խիստ հաճելի փաստին, որ երկրի՝
որպես ամբողջական մեկ քաղաքական միավորի ապագայի մասին բանավեճը 1960-ականներից ի վեր վարվում է ժողովրդավարական և խաղաղ ձևով։
ԿԱ ՆԱ ԴԱՆ ԵՎ ՔՎԵ ԲԵ ԿԸ

1995թ. Քվեբեկի քվեարկողները մի մազաչափ հեռավորության
վրա էին (նահանգով մեկ անցկացված հանրաքվեի ժամանակ
ձայների մեկ տոկոսից էլ պակաս) անկախ ազգի կարգավիճակ
ունենալուց, որը միավորված կլիներ մնացյալ Կանադայի հետ
«տնտեսական և քաղաքական գործընկերությամբ»։ Չնայած
որ անկախության շարժումը գոյություն ունի 1960-ականնե-
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րից, Քվեբեկի անկախության կուսակցությունն առաջին անգամ
կառավարություն ձևավորեց 1976թ.։ Հանրաքվեի նպատակին
մերձ արդյունքը շատերին առաջին անգամ ստիպեց մտածել,
որ անջատումը կարող է իրականանալ։ Եվ դրա հետ մեկտեղ
եկավ այն գիտակցումը, որ երկիրը ցավալիորեն անպատրաստ
է գործ ունենալ անջատման քաղաքական և տնտեսական
հետևանքների հետ։
Նախկինում եղած սահմանադրական բանակցություններն
անհաջողության մատնվեցին՝ գտնելու այն բանաձևը, համաձայն որի՝ կճանաչվեր Քվեբեկի անկախ կարգավիճակը՝ որպես
քվեբեկցիների առաջնային կառավարման ձև։ Քվեբեկից դուրս
բնակվող կանադացիներն ստիպված եղան լրջորեն հավատալ
«նահանգների հավասարության» գաղափարին, և շատերը
հետևեցին նախկին վարչապետ Պիեռ Թրյուդոյին, որը պնդում
էր հատուկ կարգավիճակի ընդունման անխուսափելիությունը` համարելով, որ դա կլինի սայթաքուն զառիթափի վրա արված առաջին քայլը, ինչը վաղ թե ուշ հանգեցնելու է անխուսափելի անջատմանը։5
1995թ. հանրաքվեի արդյունքի վտանգից մազապուրծ լինելով՝ դաշնային կառավարությունը համոզվեց, որ էական նշանակություն ունի անջատման վերաբերյալ բանավեճ վարելու խաղի կանոնների հստակեցումը։ Մասնավորապես, հասկացան, որ
քվեբեկցիների առջև դրված հարցն անազնիվ կերպով կապակցված էր շարունակելի «գործընկերության» մասին հարակից խոստումներ տալուն։ «Գործընկերությունը» կպահանջեր մնացյալ
Կանադայի համաձայնությունը։ Ավելին, դաշնային կառավարությունը պնդել էր, որ այս հարցի պես չափազանց կարևոր որոշումը չպետք է ընդունվի միայնակ գործող քվեբեկցիների պարզ
մեծամասնության կողմից։ Անգլախոս քվեբեկցիները և ներգաղթածների խմբերը՝ ալոֆոնները (այլախոսները), խիստ թշնամաբար էին տրամադրված անկախության հանդեպ, և ոմանք խոսում էին Քվեբեկի հետագա մասնատման մասին անկախության
հաստատման դեպքում։ Քվեբեկի բնիկների համայնքն իր ուրույն
հանրաքվեն անցկացրեց, որի ժամանակ 95 տոկոսը քվեարկեց
Կանադական պետության կազմում մնալու օգտին։
Քվեբեկի առաջնորդները պնդում էին, որ ստանդարտ ժո-
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ղովրդավարական կանոնը «հիսուն տոկոս + մեկ ձայնն» է։ Երբ
հասնեն դրան, կսկսվեն լիակատար անջատման վերաբերյալ
բանակցությունները։ Դաշնայինները հիմնավորում էին, որ գրեթե ամենուրեք սահմանադրական հիմնարար փոփոխությունները պահանջում են «գերմեծամասնությունների» համաձայնությունը, և չեն կարող անտեսվել Քվեբեկի փոքրամասնությունների՝ անգլախոսների, բնիկ ժողովրդի և այլախոսների շահերը։ Եվ
երկրի մնացյալ մասերում կանադացիների տնտեսական ու քաղաքական հետաքրքրությունները չեն կարող հավասարումից
դուրս թողնվել։6 Դրա հետևանքով դաշնային կառավարությունը
«հանրաքվեի» հարցը ներկայացրեց Կանադայի Գերագույն դատարան՝ խնդրելով որոշում ընդունել այն հարցի վերաբերյալ,
թե որևէ նահանգ իրավունք ունի արդյոք միակողմանի անջատվելու՝ Կանադայի՝ գոյություն ունեցող սահմանադրության կամ
ինքնորոշումը կարգավորող միջազգային իրավունքին համապատասխան։
Դատարանը եկավ այն եզրակացության, որ իրավունքի ոչ
մի աղբյուր թույլ չի տալիս միակողմանի անջատումը։ Նա նշեց,
որ Կանադայի սահմանադրությունը լուռ է այդ հարցում, և որ
համաձայն միջազգային օրենքների՝ ինքնորոշման իրավունքը
կախված է այն բանից, թե անկախության դիմող ազգը ճնշվո՞ւմ
է արդյոք մեծամասնության կողմից։ Դա հստակորեն ժողովրդավարական Կանադայի դեպքը չէ, որտեղ ֆրանսախոս կանադացիները կենտրոնական դեր են խաղում ազգային քաղաքականության մեջ։
Սակայն դատարանը նաև ասաց, որ այն դեպքում, երբ «հստակ մեծամասնությամբ» և «հստակ հարցով» Քվեբեկը քվեարկի անջատման օգտին, մնացյալ Կանադան «սահմանադրական
պարտավորություն» կունենա՝ բանակցելու այդ հարցի շուրջ։
Դատարանն իր որոշման հիմքերը գտավ՝ քննարկելով սահմանադրության հիմքում գտնվող հիմնարար սկզբունքները՝ ժողովրդավարությունը, ֆեդերալիզմը, սահմանադրականությունը, ինչպես նաև օրենքի գերակայությունն ու փոքրամասնությունների նկատմամբ հարգանքը։ Սա պետք է ուղեցույց լինի
ցանկացած անջատման գործընթացի համար, չնայած անհասկանալի է մնում, թե ինչպես դա պետք է կենսագործվի։7
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Դա Կանադայի համար հիմնարար նշնակություն ունեցող
որոշում էր։ Առաջին անգամ ընդունվեց, որ անջատումը սահմանադրորեն հնարավոր է, բայց դա կարող է տեղի ունենալ միայն
իրավական և սահմանադրությանը համապատասխան գործընթացով։ Երկու կողմերն էլ այդ որոշման մեջ իրենց դիրքերի սատարում տեսան, և երկուսն էլ այն հաղթանակ համարեցին։8
Դաշնային կառավարությունը հետևեց այս որոշմանը՝ ընդունելով Հստակեցման ակտը, (Clarity Act), որը հստակեցնում
է, թե ինչ պայմաններում հանրաքվեն սկիզբ կդնի բանակցային
գործընթացին։9 Այն հաստատում էր, որ դաշնային խորհրդարանը կարող է իրեն վերապահել որոշում ընդունելը, թե արդյոք
հանրաքվեին դրված հարցն արդար կերպով է ձևակերպված, և
մեծամասնությունը բավարար է արդյոք բանակցությունները
երաշխավորելու համար։ Քվեբեկն արձագանքեց իր օրենսդրությամբ՝ հաստատելով Քվեբեկի իրավունքը՝ անջատվելու սեփական որոշման և պարզ մեծամասնության հիման վրա։ Բոլորովին չհստակեցվեց այն հարցը, թե երբ և ինչպես այդքան խոր
կապակցված երկու հասարակությունները կարող են բանակցել
միմյանցից անջատվելու շուրջ։
Քսանմեկերորդ դարի առաջին տասնամյակում ինքնիշխանական շարժումը կարծես թե անկում է ապրում։ Դաշնային
ազատական կառավարությունն իշխում է նահանգային մակարդակի վրա. անկախական Bloc Québécois-ը (Բլոք Քվեբկոուան,
անջատողականների ֆեդերալիստական ճյուղը), որը գործում է
համապետական մակարդակի վրա, կարծես թե մնաց տեղում՝
չիմանալով՝ որ ուղղությամբ շարժվել։ Չնայած շատերը շարունակում են կողմ լինել անկախությանը, այնուամենայնիվ, կրքերը կարծես թե հանդարտվում են։ Թվում է, թե ասպարեզը թողնված է կանադական դաշնության ներքո Քվեբեկի զարգացման
ոչ պաշտոնական ճանապարհների, և, հնարավոր է, որ երկու
կողմերից էլ՝ ավելի մեծ ճկունությամբ կատարվող փնտրտուքի
համար։ Սակայն 2004թ. Քվեբեկի ազատական կառավարությունը քիչ ժողովրդականություն էր վայելում, իսկ Bloc Québécois-ը
դաշնային ընտրություններում նորից մեծ թվով տեղեր ստացավ։ Մինչև 2008թ. երկար ժամանակ կառավարած ազատական
կուսակցությունը փոխարինվեց փոքրամասնություն ունեցող
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պահպանողական կուսակցության կառավարությամբ։ Ձգտելով ուժեղացնել Քվեբեկում ունեցած օժանդակությունը, նպատակ ունենալով ստեղծել մեծամասնական կառավարություն՝
այն արձագանքեց Քվեբեկի մտահոգություններին՝ սատարելով
ապակենտրոնացված «բաց ֆեդերալիզմին», որը ներառում է
հիմնական հարկային փոխանցումները նահանգ, և խորհրդարանի որոշմանը, որն առաջին անգամ հաստատեց, որ Քվեբեկը
«պետություն» է Կանադայի կազմում։10
ՔՆ ՆԱՐ ԿԵՆՔ ԱՆ ՋԱ ՏՈՒ ՄԸ

Այսպիսով, Կանադան չորս տասնամյակների ընթացքում հզոր
անջատողական շարժում ապրեց։ Տարբեր պահերին երկրի՝ որպես միավորված դաշնության գոյությունը կասկածի տակ էր
առնվում։ Բանավեճերը հաճախ վիճահարույց և տարակարծիք
էին։ Բայց ամենացնցող և հիմնարար փաստն այն էր, որ քննարկումներն անցնում էին բավականին քաղաքակիրթ եղանակով։
Միակ դեպքը, երբ բանավեճը բռնի բնույթ կրեց, 1970թ-ի կարճ
դրվագն էր (հոկտեմբերյան ճգնաժամը), երբ ծայրահեղական
քվեբեկցի անջատողականների խումբն առևանգեց բրիտանացի
մի դիվանագետի և ապա՝ առևանգեց ու սպանեց Քվեբեկի կառավարության ֆեդերալիստ մի նախարարի։ Դաշնային և Քվեբեկի կառավարությունները խիստ կտրուկ կերպով դիմեցին
Պատերազմական միջոցների ակտի գործադրմանը։ Այդ դրվագն
արագ ավարտ ունեցավ։ Front du Libération du Quebec (Քվեբեկի
ազատագրության ճակատ)-ը շուտով անհետացավ, բայց շարունակվեցին անջատման օգտին հնչող ժողովրդավարական
ելույթները։ Դրանից հետո երկու կողմերից էլ քննարկումները ընթացան լիովին ժողովրդավարական, ոչ բռնի և խաղաղ
ձևով։
Աչքի առաջ ունենալով, թե որքան հաճախ են այլ երկրներում
նման շարժումները գլորվում դեպի բռնություններ և քաղաքացիական պատերազմներ, արժե հարց տալ, թե Կանադայի դեպքում
ինչը հնարավորություն տվեց նման ժողովրդավարական բանավեճ անցկացնելու այդպիսի կենսական հարցի շուրջ։ Այս համալիր երևույթի բացատրման համար առանձին վերցված մեկ փո-
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փոխական կամ գործոն բավարար չէ։ Սակայն դրա զգուշավոր
պատասխանը պետք է ներառի հետևյալ հարցերի քննարկումները։ Ես հատուկ նշանակություն եմ տալիս մշակութային, պատմական, ինստիտուցիոնալ և համատեքստային գործոններին։
Մ ՇԱ ԿՈՒՅԹՆ ՈՒ ԱՐ ԺԵՔ ՆԵ ՐԸ

Ժողովրդավարության մշակույթը
Ինչպես Քվեբեկում, այնպես էլ մնացյալ Կանադայում, մեծ նվիրվածություն է առկա ժողովրդավարական արժեքների և ազատ ու
բաց քննարկումների հանդեպ։ Սա նշանակում է, որ իրականում
մնացյալ Կանադայից ձայներ չհնչեցին, թե անջատողականները
«դավաճան» են։ Ոչ ոք չպնդեց, թե նրանց պետք է զրկել իրենց
գաղափարները արտահայտելու, նահանգային կառավարություն ընտրելու և խորհրդարանի անջատողական անդամներ
Օտտավա ուղարկելու հնարավորությունից։11 Որպես հետևանք`
անջատողական շարժումը երբեք ընդհատակ չմղվեց, ստիպված
չեղավ մարգինալացվել, երբեք չվերացավ։ Կարիք չեղավ բռնի
միջոցների դիմելու։ Դրա պատիվը, ինչպես Քվեբեկում, այնպես էլ մնացյալ Կանադայում, պատկանում է քաղաքացիների
ու նրանց առաջնորդների հանդուրժողականությանը։ Արժե նշել
նաև, որ միայն քիչ թվով քաղաքական գործիչներ (եթե այդպիսիք կային) Քվեբեկից դուրս առաջարկել էին, որ Քվեբեկի անկախությունը պետք է ամբողջովին մերժվի. բոլորը լռելյայն կամ
բացահայտ ընդունեցին, որ իրենց նվիրվածությունը ժողովրդավարությանը ինչ-որ տեղ կնշանակի, որ իրենք ստիպված կլինեն
ընդունել անջատումը։ Ոչ ոք չպնդեց, թե դաշնությունը պետք է
կամ կարող է բռնի կերպով պահպանվել։12
Այս տեսակետն այժմ Կանադայի Գերագույն դատարանի որոշմամբ դարձել է Կանադայի սահմանադրական օրենքի
մաս. անջատման վերաբերյալ որոշման մեջ Secession Reference
(1998), որպես եզրակացություն` նշվել է, որ Կանադան տրոհելի է միայն որոշ պայմանների պարագայում։ Սրանից քաղված
դասն այն է, որ որքան ավելի բաց է ժողովրդավարական տարածքը, այնքան ավելի մեծ են խաղաղ գործընթացի հնարավորություններն անկախ արդյունքից։
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Գերակշռող «քաղաքակիրթ» ազգայնականություն
Հաշվի առնելով Բրիտանիայի հետ պատմական կապը, բազմամշակութայնությունն ու տարածքային առանձնահատկությունները՝ ոմանք կասկած են հայտնում, թե ընդհանրապես
գոյություն ունի՞ «անգլո-կանադական ինքնություն» ասվածը։
Իրականում առկա է վառ արտահայտված ազգային ինքնության
զգացում։ Սակայն իր սկզբնավորումից ի վեր Կանադայի՝ որպես
ներգաղթյալ հասարակության պատմությունը ցույց է տալիս, որ
անգլո-կանադական ազգայնականությունը երբեք արմատավորված չի եղել երկրի էթնիկ նույնականության մեջ։ Նրա համերկրային հայեցակարգը ևս երբեք սևեռված չի եղել նապոլեոնյան
ունիտար պետության եվրոպական տիպի հայեցակարգի վրա։
Այդ պատճառով չնայած Քվեբեկից դուրս ապրող կանադացիները խորապես մտահոգ են կանադական քաղաքական միության
պահպանմամբ, նրանք այլընտրանքային զարգացման պաշտպաններին, նույնիսկ՝ արմատականներին չեն դիտարկում որպես օրենքից դուրս գտնվողներ։
Քվեբեկի պարագան փոքր-ինչ ավելի բարդ է։ Առաջին. քվեբեկյան ազգայնականներն ուժեղ կերպով իրենց նույնացնում են
Քվեբեկի՝ որպես առաջնային պատկանելության օբյեկտի հետ։
Սակայն ոչ բոլոր ազգայնականներն են «անկախականներ»։
Իրականում Քվեբեկում ազգային հարցի նկատմամբ դիրքորոշումները լայնորեն տարբեր են` ոմանք կոչ են անում այնպիսի
«նորացված ֆեդերալիզմի», որն ավելի ոչ սիմետրիկ և ավելի
ապակենտրոնացված կլինի, մի այլ խումբ ինքնիշխանության
կողմնակից է` շարունակաբար համագործակցելով մնացյալ
Կանադայի հետ, և վերջապես նրանք, ովքեր լիակատար անջատում են ցանկանում։13 Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություններն այժմ էլ ցույց են տալիս, որ նույնիսկ անկախության ձգտող մարդիկ Կանադայի հետ ամուր կապվածություն
են պահպանում, որ քվեբեկյան դիրքորոշումների մեծ մասը
պատկանում է միջին կատեգորիային (անկախություն-գործընկերություն և նորացված ֆեդերալիզմ) և որ ստատուս-քվո պահպանող ֆեդերալիստներն ու լիովին անջատում պահանջողները
եզրային «խաղացողներ» են։14
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Որպես արդյունք՝ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների ընթացքում արտահայտված դիրքորոշումները
մեծապես կախված են հարցի ձևակերպումից։ Ինչպես նախկին
Չեխոսլովակիայում, որտեղ կարծես թե քվեարկողների մեծ մասը հեշտությամբ վերանայեց իր դիրքորոշումը, անկախության
հանրաքվեի ժամանակ «այո» արդյունքը կարող էր հավասարապես երկիմաստ լինել՝ երկու կողմերի համար էլ խոր թյուրիմացությունների տեղիք տալով։
Քվեբեկյան ինքնությունը, իսկապես, արմատավորված է լեզվի մեջ՝ Քվեբեկը դիտարկելով որպես ֆրանսախոս հասարակություն։ Անկախության սատարումը հիմնականում կենտրոնացած
է նահանգի ֆրանսախոս մեծամասնության շրջանում։ Չնայած
դրան՝ Քվեբեկը նաև բազմազան և բազմամշակույթ հանրություն
է, և ինչպես քաղաքականության, այնպես էլ Քվեբեկի նահանգի
հրապարակային ելույթներում կրքոտ տոնով շեշտվում է, որ իր
ազգայնականությունն ավելի շատ ներքին երևույթ է, քան արտաքին։15
Ես չեմ ցանկանում ուռճացնել այս հարցը. անգլո-կանադական հանրության մեջ որոշ տարրերի մեջ թշնամանք կա երկլեզվության հանդեպ, և քվեբեկյան որոշ ազգայնականներ պաշտպանում են Քվեբեկի ինքնության ավելի էթնիկ մոդելը։ Համենայն
դեպս, զարմանալի է, որ լեզվական ջրբաժանի երկու կողմերում
էլ նման տեսակետները դիտարկվում են որպես ոչ իրավական։
Երբ Քվեբեկի նահանգի զայրացած վարչապետ Ժակ Փարիզոն
1995թ. հանրաքվեում չնչին տարբերությամբ պարտվելու հարցում մեղադրեց «փողն ու էթնիկ քվեարկությունը», նա քննադատության արժանացավ երկու կողմերից էլ և անմիջապես կորցրեց իր պաշտոնը։ Այդպիսով, չնայած ցանկալի քաղաքական
կառուցվածքի ջատագովների միջև եղած խոր տարբերություններին՝ բանավեճը չէր վարվում էթնիկ ինքնությունների փոխադարձ թշնամանքի պայմաններում։

Ընդհանուր քաղաքական և սոցիալական արժեքները
Քվեբեկի և մնացյալ Կանադայի հիմնարար տարբերությունը
լեզվի մեջ է՝ գերակշռող ֆրանսերենի՝ Քվեբեկում և անգլերե-
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նի՝ այլուր։ Կան նաև որոշ այլ մշակութային տարբերություններ, ինչպիսիք են օրինակ՝ Քվեբեկում մի քիչ ավելի սոցիալ-ժողովրդավարական մոտեցումը պետության դերին, և հնարավոր
է՝ քաղաքականություն վարելու ավելի եվրոպական «ասոցիատիվ» կամ կոնսենսուսային մոդելին։ Բայց սրանք կարծես թե
համեմատաբար փոքր տարբերություններ են՝ հստակորեն ոչ
ավելի մեծ, քան այլ նահանգների միջև գոյություն ունեցողները։
Իսկապես, ամենազարմանալին պետության դերի և հանրային
քաղաքականության վերաբերյալ քվեբեկցիների ու մնացյալ կանադացիների տեսակետների նմանությունն է։ Այդպիսով, Կանադա-Քվեբեկ բանավեճը տարբերվում է մրցակցային և հակադրութային տեսակետներից։ Սրանք երկուսն էլ սոցիալական
և տնտեսական առումով միմյանց շատ նման հասարակություններ են, որոնք ձգտում են կարգավորել իրենց քաղաքական հարաբերությունները։
ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Կանադան միշտ «բանակցված» երկիր է եղել։ Եվրոպացիների և
բնիկ ժողովրդի առաջին շփումների ժամանակ ազատ առևտրի
զարգացումը երկու խմբերի փոխադարձ հարմարեցում էր պահանջում։ Երբ Բրիտանիան հաղթեց Ֆրանսիային և վերահսկողություն սահմանեց այն տարածքի վրա, որն այսօր «Կանադա»
է կոչվում, Բրիտանիան համաձայնեց, որ ֆրանսականադացիները կարող են պահպանել իրենց կաթոլիկ դավանանքը, իրենց
լեզուն և քաղաքացիական իրավունքի իրենց տարբերակիչ կերպը։16 1867թ. համադաշնության գաղափարը նույնպես բանակցության առարկա դարձավ Բրիտանիայի հյուսիսամերիկյան
գաղութների միջև. այն ներառում էր «Կանադա» միացյալ գաղութը երկու նոր նահանգների՝ Օնտարիոյի և Քվեբեկի միջև
բաժանման հարցի շուրջ բանակցությունները։ Նմանապես
Կանադայի անկախացումը Բրիտանիայից չդարձավ հեղափոխության, այլ՝ քայլ առ քայլ արվող գործընթացի հետևանք, որը
նեղ իմաստով դեռ ավարտված չէ։17 Այսպիսով, կարևոր կանադական ավանդույթը բանակցությունն ու հարմարեցվելն է և ոչ
թե՝ առճակատումն ու մրցակցությունը։ Ավանդույթի հզոր ուժն
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էր ձևավորել անջատման բանավեճի էությունը։ Ավելին, փոխհարմարվածության ավանդույթը, որը ձևավորվել էր նախկին
բաժանումներում, կարող է եթե ոչ լուծում, ապա տիպական
օրինակ լինել նոր ակնհայտ տարբերությունների հանդեպ հակազդեցությունների համար։
Օրինակ, ֆեդերալիզմի տրամաբանությունն ընդհանրացված անկախության և բազմակի ինքնությունների առկայությամբ կարող է լայն շրջանակներ տրամադրել Կանադայի ներսում բնիկների ինքնակառավարման համար։
ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՑԻ Ո ՆԱԼ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ

Բազմամիավոր դաշնություն
Անջատման ընթացքը կարող էր լրիվ տարբեր լինել, եթե Կանադան երկու մասերից բաղկացած դաշնություն լիներ, որտեղ
Քվեբեկը դիմակայելիս լիներ միասնական անգլիական Կանադային։ Իրականում Քվեբեկը երկակի դեր է խաղում դաշնության
մեջ. նա միաժամանակ «երկու ազգերից» մեկն է և մեկն է տասը
նահանգներից (և երեք տարածքներից)։18 Սա նշանակում է, որ
միայն առանձին դեպքերում է Քվեբեկը լիովին մեկուսացված
եղել։ Այդ պահերը, ինչպես օրինակ՝ 1982թ. քվեբեկցիների իղձերը չարդարացրած սահմանադրական կարգավորման մերժումը
Քվեբեկի կողմից, իսկապես, եղել են ամենաճգնաժամայինները
Կանադայի քաղաքականության մեջ։ Բայց խնդրահարույց շատ
հարցերում Քվեբեկը դաշնակիցներ է ունեցել այլ նահանգներում` ի դեմս իր ամենամեծ հարևան Օնտարիոյի` հարկային և
տնտեսական հարցերում, արևմտյան նահանգների` այն հարցերում, թե ինչ անել նահանգային իրավասություններում առկա
դաշնային «միջամտության» հետ, ատլանտյան նահանգների,
ում հետ հավասարապես շահագրգռված էր շարունակել տարածքային տնտեսական հավասարեցման ծրագրերը։ Քվեբեկի՝
նահանգային ինքնավարության հասնելու շարունակական պնդումն օգնում էր նաև այլ նահանգներում ուժեղ նահանգային
ռազմավարություն իրականացնելու գործում, հատկապես՝ Ալբերտայի նման հարուստ նահանգներում։
Պատճառական կապը երկկողմանի էր. ապակենտրոնաց-
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ված Կանադան օգնում էր պահել Քվեբեկը, իսկ Քվեբեկի ներկայությունը այն վստահությունն էր ներշնչում, որ կանադական
ֆեդերալիզմը մեծապես ապակենտրոնացված կլինի։ 2003թ.
Քվեբեկի դաշնային կառավարության առաջարկով նահանգներն ու տարածքները ստեղծեցին նոր Դաշնային խորհուրդ՝
միավորելով նրանց վարչապետերին։ Դա նահանգներում ապրող բնակչության, հարստության և տարածքային տարբերությունները կամրջելու և Օտտավայի հետ բանակցություններում նահանգային ալյանս ձևավորելու գործում մեծ հաջողություն էր։ Դաշնություն-նահանգ (2004թ. առողջապահության
վերաբերյալ) համաձայնագիրը բացահայտորեն ընդունեց «ոչ
սիմետրիկ ֆեդերալիզմը»։ Այս ամենն ավելի շատ ինտեգրեց
Քվեբեկը համականադական քաղաքականության հյուսվածքում
և նվազեցրեց միայն Օտտավա-Քվեբեկ հակամարտության վերաբերյալ հետաքրքրությունը։ Սրանից քաղած դասն այն էր, որ
բևեռացումն ավելի քիչ հավանական է, երբ դաշնությունը բազմաթիվ միավորներից է բաղկացած։19

Նահանգային ինքնավարություն. կենտրոնախույս շարժում
Կանադական դաշնային համակարգը Քվեբեկին (և այլ նահանգներին) բարձր աստիճանի ինքնավարություն է տրամադրում։
Իսկապես, դաշնային մի նախարար Քվեբեկի կառավարությունը
ներկայացրել է որպես աշխարհի ամենաուժեղ ենթապետական
կառավարություն։ Վտանգն այստեղ, իհարկե, այն է, որ նման
ուժեղ նահանգային կառավարություն ունենալու պարագայում
կարծես թե մի քայլ է մնում մինչև լիակատար անջատումը։ Սակայն դրական կողմն այն է, որ դաշնությունը պետք է այնքան
ճկուն լինի, որ կարողանա «մարսել» Քվեբեկի` իրար հաջորդած
կառավարությունների ազգաստեղծ ազդակը (maitres chez nous`
մենք մեր տան տերերն ենք). ինչպես՝ նահանգում ֆրանսերեն
լեզվի պահպանման ու զարգացման միջոցառումներում, տնտեսական զարգացման ձգտելու կամ առանձնահատուկ սոցիալական քաղաքականություն վարելու հարցերում։ Քվեբեկի քաղաքական առաջնորդները հաճախ ֆեդերալիզմը բնութագրում էին որպես Քվեբեկի ազգային նկրտումների համար
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զսպաշապիկ, իսկ դաշնային կառավարությունը համարում
էին կենտրոնացմանը հակված։ Իրականում Քվեբեկի կառավարությունը լայն իրավական և գանձարանային պաշարներ
ունի իր տրամադրության տակ։
Եվ իրար հաջորդող դաշնային կառավարությունները հաճախ էին ձեռնպահ մնում քաղաքականության կարևոր ոլորտների վրա ավելի մեծ կենտրոնական վերահսկողություն սահմանելու ցանկությունից՝ հասկանալով, որ նման գործողություններն իրենցից հեռու կվանեն Քվեբեկը։ Այդպիսով, չնայած
Քվեբեկն ունակ չէր սահմանադրորեն հասնելու իր հատուկ
կարգավիճակին, նա Կանադայի ներսում նախաձեռնությունների և տարանջատման լայն դաշտ ուներ։ Եվ չնայած սահմանադրության շրջանակներում ոչ սիմետրիկ ֆեդերալիզմին հասնելու հնարավորության բացակայությանը՝ ոչ պաշտոնական
անհամաչափության բարձր աստիճան էր գերակշռում։ Դրանից
քաղած դասն այն է, որ ապակենտրոնացումը, ինչը փոքրամասնության խմբերին իրենց ինքնության և մեծամասնության կամքի
տարածումից պաշտպանելու հարցերում վերահսկողությամբ
էր օժտում, կարող է հարմարվելու արդյունավետ մեխանիզմներ
տրամադրել։ Եթե Կանադան դաշնության տեսքով ստեղծված
չլիներ, այն կդադարեր որպես երկիր գոյություն ունենալ։

Ինտեգրում կենտրոնում. կենտրոնամետ շարժում
Մինչև այժմ մենք կենտրոնացել էինք ֆեդերալիզմի ունակության
վրա՝ ողջունելու ինքնավարությունը՝ որպես բանավեճը համեմատաբար քաղաքակիրթ ձևով վարելու հիմնական փաստարկ։
Այժմ մենք կանդրադառնանք մեդալի մյուս երեսին։ Սա իրականացվում է տարբեր ճանապարհներով։ Ամենահիմնական քաղաքական մակարդակում Կանադայում իրականում անհնար
է դաշնային կառավարություն կազմել առանց Քվեբեկի էական
օգնության։ Կանադայում բոլոր կառավարող կուսակցությունները տարբեր շահեր ունեցող կոալիցիաներ են, սակայն Քվեբեկն
իրականում միշտ հաղթող կոալիցիայի մաս է կազմում։ Միայն
փոքր բացառությամբ Կանադայի բոլոր վարչապետերը, սկսած
1960-ականներից, քվեբեկցիներ են եղել։ Ավելին, դաշնային թա-
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գավորական հանձնաժողովի 1960-ականների զեկույցում գրված էր, որ ֆրանսախոս քվեբեկցիները բավարար չափով չեն
ներկայացված կառավարության գլխավոր պաշտոններում և
կարևոր պետական ծառայություններում, և իրականում համակարգում ներկայացվածներն ստիպված են աշխատել անգլերեն լեզվով։ Իրականում այժմ այդ թերներկայացվածությունը վերացված է։
Կանադան պաշտոնապես երկլեզու երկիր է։ Պետական լեզվի մասին դաշնային օրենքն այնպես է գրված, որ պաշտպանի
և ծառայի լեզվական փոքրամասնություններին ինչպես Քվեբեկում, այնպես էլ մնացյալ Կանադայում, և ապահովի ֆրանսախոսների մեծ ներկայացվածությունը պետական մարմիններում։
Այսպիսով, դեպի բարձր մակարդակի ինքնավարություն «կենտրոնախույս շարժումը» ուղեկցվում է «կենտրոնամետ շարժման»
քայլերով համապետական կառավարությանը քվեբեկցիների կապված լինելն ու մաս կազմելն ապահովելու համար։ Այդ
պատճառով էլ անջատողական շարժումը հասկացավ, որ եթե
ցանկանում են հանրաքվեի ժամանակ հաջողության հնարավորություն ունենալ, պետք է մեկտեղել անկախության առաջարկը
«գործընկերության» կամ «ասոցիացիայի» մասին շեշտադրումների հետ։ Դրանից քաղած դասն այն էր, որ փոքրամասնության
խմբերի ինքնավարությունը մեծ գոյակցության մի մասն է, սակայն հավասարապես կարևոր է փոքրամասնությունների ինտեգրումը կենտրոնական քաղաքական համակարգին։20
Տարբերությունների համատեղման և կառավարման վերաբերյալ գրականությունը երկու ճամբարների բաժանվելու միտում ունի։ Մի ճամբարը պնդում է, որ կայունության կարելի
է հասնել ֆեդերալիզմի կամ համակեցության այլ ձևերի միջոցով բազմազանությունը ճանաչելու, ինստիտուցիոնալացնելու
և վերջինս իշխանությամբ օժտելու ճանապարհով։ Ուրիշները
պնդում են, որ կայունության կարելի է հասնել այնպիսի հաստատություններով, որոնք առաջնորդների համար ձգողական
ուժ են ստեղծում՝ տարբերությունները ջնջելու, կտրելու կամ
դրանցից այն կողմ անցնելու համար։21 Կանադական մոդելի և՛
հաջողությունները, և՛ անհաջողությունները ենթադրում են, որ
ճիշտ մոտեցումը և/և, և ոչ թե՝ կամ/կամ մոտեցումն է։22
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Անկախ դատարանի դերը
Երբ քաղաքական հակամարտության խաղադրույքները բարձր
են լինում, բոլոր կողմերի համար վստահելի անկախ հաստատությունը կարող է որոշիչ դեր ունենալ։ Կանադայի Գերագույն
դատարանը բազմաթիվ դեպքերում այդ դերն է կատարել։23
1980թ. չհաջողված սահմանադրական բանավեճից հետո դաշնային կառավարությունը փորձ արեց միակողմանի շտկել
սահմանադրությունը։ Նահանգների կոալիցիան հարցը տեղափոխեց դատարան։ Այն համարեց, որ չնայած օրենքի տառը դաշնային կառավարությանը տալիս է պահանջվող իշխանությունը, բայց առաջանում է սահմանադրական «կոնվենտի»
անհրաժեշտություն, ինչը նահանգների կողմից սկզբունքային
համաձայնություն է պահանջում, մինչև որ փոփոխությունները մտնեն ուժի մեջ։ Այդ որոշումը կողմերին ստիպեց վերադառնալ բանակցությունների սեղան։24 1998թ. հանրաքվեի`
գրեթե հաստատված արդյունքներից հետո դատարանը նորից
միջնորդի դեր խաղաց։ Դատարանը նմանապես որոչիշ դեր
խաղաց բնիկ ժողովրդի և կանադական կառավարության միջև
բանակցությունների համար հիմքեր ստեղծելու գործում։ Դրա
դասն այն էր, որ հաշտեցումը հեշտացվում է, երբ գոյություն ունի վեճից վեր կանգնած և ոչ մի կողմին չհարող ու կարևոր սահմանադրական արժեքներին նվիրված հաստատություն։

Նկատառումներ սահմանադրական փոփոխությունների
վերաբերյալ
Սահմանադրության մեջ Կանադա-Քվեբեկ հարաբերությունների վերահստակեցման փորձերի հաջորդական շարքը (վերջինը՝
1992թ.) հաջողություն չունեցավ։ Երկրի կարևորագույն կողմերի վերաբերյալ փոխհամաձայնության բացակայությունն այդ
բանավեճն անհրաժեշտություն դարձրեց. այդ նույն փոխհամաձայնության բացակայությունը կանխորոշեց դրա տապալումը։
Մյուս կողմից` շատ ավելի հեշտ է որոշակի քաղաքական հարցերի շուրջ համաձայնության գալ, որը դե-ֆակտո բավականին
մեծ անհամաչափություն կապահովի։ Սահմանադրական բա-
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նակցությունների հետագա անպտուղ տարիներից հետո` ներառյալ Քվեբեկում անցկացված երկու հանրաքվեները և 1992թ.
բարդ հարցերի փաթեթի շուրջ անցկացված համազգային հանրաքվեն (Շառլոտթաունի համաձայնագիրը), և՛ կանադացիները,
և՛ քվեբեկցիները լռելյայն համաձայնեցին, որ սահմանադրական
սակարկումից ու հանրաքվեներից պետք է խուսափել, քանի դեռ
չի զգացվում դրանց բացարձակ անհրաժեշտությունը։25
ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԱՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵՐ

Տարաբաժանված, բայց փոխկապակցված
հասարակություններ
Շատ առումներով լեզուն հիմնական դեր ունի։ Այն բազմաթիվ ճանապարհներով պաշտպանում է Քվեբեկի ինքնատիպությունն և ինքնությունը։ Օրինակ, զանգվածային մշակույթը,
լրատվամիջոցները և հասարակական կյանքը, քվեբեկյան և
«անգլո-կանադական» մշակույթների քաղաքացիական հասարակությունների միջև հարաբերականորեն քիչ շփումներ ունենալով, գոյություն ունեն «երկու միայնությունների» տեսքով։ Սակայն այլ հարցերում Քվեբեկն ու մնացյալ Կանադան խորապես
փոխկապակցված են։ Բացի գլոբալացումից և հյուսիսամերիկյան ինտեգրումից, տնտեսական կապերը Կանադայի ներսում
ամուր են մնում։ Ֆրանսախոս քվեբեկցիների և անգլախոսների
միջև երբեմնի եղած տնտեսական անհամաչափությունը հիմա
վերացված է։ Չնայած քվեբեկյան և անգլո-կանադական քաղաքացիական հասարակությունները մեծապես տարբեր են, այնուամենայնիվ, գյուղատնտեսությունից մինչև համասեռամոլների
վերաբերյալ կարծիքների ընդհանրությունները նախադրյալներ
են ստեղծում սոցիալական կապիտալը զգալի կերպով «կամրջելու» համար։26
Քվեբեկն իրենից արևելք ու արևմուտք ընկած նահանգներից
այդքան էլ մեկուսացած մաս չէ։ Սա ևս մեղմացնում է բանավեճի լարվածությունը։ Ոչ մի կողմն էլ չի ցանկանում վտանգել
այն տնտեսական կամ այլ հարաբերությունները, որոնք որոշիչ
նշանակություն ունեն երկուսի բարեկեցության համար։ Դա է
պատճառը, որ անկախության առաջարկները միշտ ուղեկցվում
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են ասոցիացված լինելու և գործընկերության գաղափարներին
նվիրվածության դրսևորումներով։ Սրա դասն այն է, որ քաղաքականություն մշակողները պետք է ընդգծեն մրցակցող խմբերի
միջև փոխկախվածության ստեղծման կարևորությունը՝ առանձնահատուկ նշելով, որ յուրաքանչյուրի բախտը կապված է մյուսների բախտի հետ։ Այս հեռանկարը նաև ենթադրում է, որ սխալ
կլինի միասնությունը պահպանելու համար գերագնահատել
ընդհանուր ինքնության նշանակությունը։ Ընդհանուր էական
կամ նյութական շահերը ևս կարող են ամուր սոսնձի դեր կատարել։

Միացյալ Նահանգների ներկայությունը
Ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ջանասիրաբար խուսափում էր խառնվել կանադական
բանավեճին։ Չնայած դրան՝ երկու կողմերն էլ հասկանում են,
որ Միացյալ Նահանգները մեծ ներդրում ունի իր հյուսիսային
սահմանի մոտ գտնվող երկրի քաղաքական և տնտեսական կայունության մեջ, որի հետ այն միավորված է Հյուսիսամերիկյան
ազատ առևտրի համաձայնագրով։ Սա ևս կարծես թե մեղմող
դեր ունի և՛ Քվեբեկի անջատողական ռազմավարության (շարունակվող ասոցիացիայի շեշտման պատճառներից մեկը, եթե
հասնեն անկախության), և՛ մնացյալ Կանադայի հակազդեցության հարցում։ Այստեղից քաղված դասը հետևյալն է. անկողմնակալ արտաքին «խաղացողները» և բարենպաստ աշխարհագրական հարևանությունը կարող են մեղմել ներքին հակամարտությունները. կողմնակալ արտաքին «խաղացողները» կարող
են խորացնել այն։

Բռնությանը «ոչ» ասելը
Վերջում վերադառնամ 1970թ. քվեբեկյան ազգայնականության
հետ կապված բռնության դեպքին։ Դաշնային և նահանգային
կառավարությունները կտրուկ և դաժանորեն արձագանքեցին
առևանգման և ապա սպանության դեպքերին։ Օգտագործվեցին
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արտակարգ ուժերը, զորքը գործի անցավ, բազմաթիվ անմեղ
մարդիկ ձերբակալվեցին և այլն։ Ոմանք՝ ներառյալ այս տողերի հեղինակը, այդ ժամանակ կարծում էին, որ հակազդեցությունը չափազանց դաժան էր։ Սակայն հետադարձ հայացք գցելով՝
տեսնում ես, որ առանցքային փաստն այն էր, որ իշխանության
կողմից ուժի կիրառմանը շատ արագ հետևեց վերադարձը բնականոն, բաց ժողովրդավարական քաղաքականությանը։ Չկար
ուժի շարունակական կիրառում. ժողովրդավարական տարածքն արագորեն վերաբացվեց։ Դրանից պարզ դարձավ, որ բռնությունը չի հանդուրժվի, իսկ նույնիսկ արմատական անջատողական հայացքների ազատ արտահայտումը լիովին կընդունվի։
Որպես հետևանք` բռնության վրա հենված շարժումն արագորեն մարեց, և քվեբեկյան ազգայնականությունը շարունակվեց
ժողովրդավարական ուղիով։ Սրանից քաղած դասը հետևյալն է.
երբ անհրաժեշտ է լինում բռնությունը կասեցնել, այնուամենայնիվ, պետք է բաց պահել ժողովրդավարական քաղաքականության խողովակները։
Այս և, հնարավոր է, այլ գործոններ գալիս են բացատրելու,
թե ինչու Կանադան ունակ եղավ անջատման մասին բանավեճը, որն իսկապես «Կանադա» կոչվող քաղաքական միավորի
քաղաքական ապագային էր վերաբերում, տանել զգալիորեն
քաղաքակիրթ ձևով և խաղաղ, ժողովրդավարական քաղաքականության շրջանակներում։ Ոչ մի առանձին երկիր չի կարող
մոդել հանդիսանալ ուրիշների համար, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրի պայմանները կտարբերվեն։ Կանադան հիմնարար
հակասության լուծմանը մոտենալու համար առանձնահատուկ
առավելություն ուներ հարուստ տնտեսության և լիովին կայացած ժողովրդավարական քաղաքականության շրջանակներում։
Երաշխիքներ չկան, որ Կանադան կշարունակի այս նույն հաջողությամբ կարգավորել իր հակամարտությունները։ Ընդհանուր
բնակչության մեջ ֆրանսախոս մասի շարունակվող նվազումը
կարող է արագորեն նոր լարվածություններ առաջ բերել. կանադական ավանդական «էլիտար հարմարվողականության»
(elite accommodation) քաղաքականությանը ներկայացվող
ամբոխավարական մարտահրավերները նույնպես կարող են
վտանգել ձեռք բերված համաձայնությունները։
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Բացարձակ ճշգրտությամբ մենք չենք կարող իմանալ, թե
ինչպիսին կլինեն կանադացիների հակազդումները Քվեբեկում
անջատման հանրաքվեի դրական արդյունքից օրեր և ամիսներ
անց։ Այս վերլուծությունը կանխատեսում է, որ արդյունքը «թավշյա ամուսնալուծությունը» կլինի, և որ երկու անջատված երկրներն էլ կմնան լիովին կայացած ժողովրդավարություններ։ Բայց
վտանգավոր կլինի պարզապես ենթադրել, որ կգերակշռի սառը
դատողությունը. հույզերն ու ստեղծված պայմանները հեշտությամբ կարող են արագորեն սրել լարվածությունները։ Օրինակ,
որոշ անգլախոս քվեբեկցիներ կողմ են արտահայտվում «անջատմանը»՝ ասելով, որ եթե Քվեբեկը կարող է դուրս գալ Կանադայի կազմից, ապա իրենք ևս պետք է իրավունք ունենան դուրս
գալու Քվեբեկից։ Սա վերարթնացնում է «էթնիկ զտումների» ուրվականը։ Բնիկ կանադացիները 1995թ. Քվեբեկում անցկացրեցին իրենց սեփական հանրաքվեն՝ ճնշող մեծամասնությամբ
քվեարկելով Կանադայի կազմում մնալու օգտին՝ դաշնային
կառավարության սահմանադրական առաջնային պարտականություն համարելով իրենց մտահոգությունները։ Կապիտալի
արտահոսքն ու դոլարի անկումը կարող են տնտեսական խուճապ առաջացնել։ Ինչևէ, տնտեսական հարցերում հնարավոր
հետանջատողական ցանկալի «գործընկերությունը» կարող է
ուժգին դիմադրություն առաջացնել մնացյալ Կանադայում։ Եվ
երկար ժամանակով չի կարող երաշխավորված լինել ինքնակամ հատվածների բաժանված մնացյալ Կանադայի ապագա
միասնությունը։ Խաղաղ անջատման վերաբերյալ բանակցությունները հանդուրժողականության և ճկունության նույնիսկ
ավելի մեծ կարիք ունեն, քան հարմարվողականության շուրջ
վարվող բանակցությունները։ Այսպիսով, կանադացիները
չպետք է ինքնագոհ կեցվածքով վստահեցնեն, որ բաժանված
հասարակություններում առկա հակամարտությունների կարգավորման համար կախարդական դեղամիջոց ունեն։
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Սակայն Կանադայի օրինակը չի ենթադրում, որ այն կիրառելի
կարող է լինել ամենուրեք։ Դա կարող է հաստատել բաժանված
հասարակություններում հակամարտությունների կարգավորմանը նվիրված գրականության մեջ արվող որոշ ընդհանրացումներ։
Առաջին. դա նվիրվածությունն է ժողովրդավարական արժեքներին և հանդուրժողականությանը։ Որոշիչ նշանակություն
ունի խաղի ժողովրդավարական կանոնների վերաբերյալ փոխադարձ համաձայնությունը։ Քաղաքակիրթ բանավեճի համար էական նշանակություն ունեն նվազագույն մակարդակի
վստահության և հարգանքի առկայությունը։ Հավասարապես
անհրաժեշտ է, որքան որ հնարավոր է, բանավեճը քաղաքական
սահմանին հասցնելու փոխարեն պահպանել բաց, ժողովրդավարական տարածքներ, որտեղ կարող է ընթանալ բանավեճը։
Հիմնարար նշանակություն ունի քաղաքական ապագայի վերաբերյալ բանավեճ վարելու անհրաժեշտության մասին վստահեցումը Կանադայի Գերագույն դատարանի կողմից պաշտպանվող արժեքների՝ ժողովրդավարության, սահմանադրականության ու իրավունքի գերակայության և փոքրամասնությունների
հանդեպ հարգանքի պայմաններում։
Ավելին, Կանադայի օրինակը ենթադրում է, որ բազմաթիվ
այլ գործոններ են օգնում համաձայնության հասնելու և մեղմելու հակամարտությունը նույնիսկ այն դեպքում, երբ փոքրամասնությունները ձգտում են ավելի մեծ ինքնավարության։ Մի
կողմից՝ անհրաժեշտ է նվիրված լինել «կենտրոնախույս շարժմանը»՝ համոզված լինելու համար, որ տարբեր փոքրամասնություններ բավականաչափ ինքնակառավարում և իշխանություն
ունենան՝ կարգավորելու իրենց սեփական գործերը, բայց մյուս
կողմից՝ կենսական նշանակություն ունի կենտրոնում փոքրամասնությունների ներկայացվածությունն ու ձայնը, ինչպես նաև
«կենտրոնամետ շարժմանը» նվիրվածությունն ապահովելը՝
համոզված լինելու համար, որ փոքրամասնություններն ավելի շուտ ներառված են, քան հեռացված ավելի մեծ քաղաքական
համակարգից։ Նաև մեծապես ցանկալի է, որ առկա լինի փոք-

92

ՎՏԱՆԳՎԱԾ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

րամասնության և մեծամասնության խմբերի կողմից «տարաբաժանված» նվիրվածություն տնտեսական և քաղաքական հավասարությանը, այնպես որ հանկարծ տարաձայնությունները
չսրվեն և միմյանց չուժեղացնեն։ Կանադայի օրինակը նաև ցույց
է տալիս ժողովրդավարական արժեքներին և օրենքի գերակայությանը նվիրված լինելը ապահովող որոշ անկախ, անկողմնակալ մարմինների գույություն ունենալու մեջ վստահ լինելու
անհրաժեշտությունը։
Նաև կարևոր է դրսևորել չափավորություն, ինչն այն իրողության երկուստեք գիտակցումն է, որ ինչպիսին էլ լինի անջատման բանավեճի արդյունքը, սերտորեն կապակցված հասարակությունները պետք է շարունակեն համատեղ գոյակցել որպես
հարևաններ և առևտրական գործընկերներ։ Նրանք չպետք է այրեն բոլոր կամուրջները։
Ի՞նչ դասեր կարելի է քաղել անջատման վերաբերյալ բանավեճի՝ Կանադայի երկարատև փորձից։ Կանադացիները
չեն հայտնագործել որևէ կախարդական բանաձև, որը հեշտությամբ կարելի է կիրառել այլ տեղում։ Իսկապես, այստեղ ներկայացված օրինակի շատ կողմեր մեծապես պայմանավորված
են Կանադայի պատմությամբ և յուրահատուկ համատեքստով։
Կանադայի՝ որպես «բանակցված» երկրի պատմական ժառանգությունը չի կարող ընդօրինակվել, ոչ էլ ժողովրդավարական,
քաղաքացիական և քաղաքական մշակույթը կարելի է մեկ օրում
ստեղծել։ Նման անջատողական միտումներ ունեցող երկրներից
շատերը գոյություն ունեն՝ շատ ավելի վտանգավոր աշխարհագրական հարևանություն ունենալով։ Քչերն ունեն Կանադայի
տնտեսական անվտանգությունը։ Անջատման խաղադրույքները, իսկապես, բարձր են Կանադայում, բայց դրանք, հնարավոր
է, որ ավելի ցածր են, քան այլ երկրներում։ Համենայն դեպս, Կանադայի օրինակը մեզ որոշ դասեր է տալիս, որոնք կարող են օգտակար լինել լուծելու հակամարտություններն անկախ միջնորդ
երրորդ կողմերի կարևորությունից. ամենից կարևոր է այնպիսի
ինստիտուտների ստեղծումը, որոնք կենտրոնում համատեղում
են ենթապետական ազգերի ինքնավարությունը նրանց լիարժեք
ներկայացվածության հետ։ Այս ամենն անկախ արդյունքից կարող է օժանդակել ժողովրդավարական բանավեճին։

ՄԱՍ II

Դեպի ժողովրդավարորեն
կիրառելի անվտանգության
ծառայությունների ստեղծումն ու
վերահսկումը

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

Նոր, «կրկնակի» մարտահրավեր
Բանակի, ոստիկանության և անվտանգության
ուժերի ժողովրդավարական վերահսկողությունն
ու արդյունավետությունը

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 Քանի դեռ նոր ժողովրդավարությունների կայունությունը ստույգ ապահովված չէ, հիմնական մտահոգությունները կապված են այն բանի հետ, թե նրանք ունակ կլինե՞ն արդյոք
առաջ տանելու օրենքի գերակայությունը և երաշխավորելու
իրենց քաղաքացիների հիմնական ազատություններն ու կարիքները։2 Զինված ուժերի, ոստիկանության և անվտանգության
ծառայությունների առումով նոր ժողովրդավարությունները հաճախ վատ են պատրաստված՝ դիմակայելու կրկնակի մարտահրավերներին, այդ ծառայությունների վրա ժողովրդավարական
վերահսկողություն սահմանելու համար ինստիտուտներ ստեղծելու և դրանք իրենց քաղաքացիների պաշտպանության ու անվտանգության արդյունավետ գործիքների վերածելու։ Այս դժվարությունների աղբյուրը ոչ միայն այդ ծառայությունների մեջ է,
այլև ամենից առաջ՝ անգործության, հանցակցության կամ կառավարության ու քաղաքական հասարակության քաղաքացիա-
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կան գործիչների ոչժողովրդավարական վարքագծի ակտիվ քաջալերման մեջ։3
Ավտորիտար վարչակարգից ժառանգություն ստացած անվտանգության ծառայությունները, բանակն ու ոստիկանական
ինստիտուտները հատկապես ենթակա են գոյատևելու ու վերահարմարվելու այն նոր ժողովրդավարություններում, որոնք առաջացել են բանակցային գործունեությամբ իրականացված վերափոխումների հետևանքով։ Այս դեպքերում անվտանգության ուժերը պահպանում են ինքնավարության և առանձնաշնորհների
բարձր մակարդակ, ինչպես և դրսևորում են այնպիսի վարքագիծ, որը հակասում է ժողովրդավարական նորմերին։4 Այդ նոր
ժողովրդավարությունների առաջնային գործերից է այն ինստիտուտների ստեղծումը, որոնք կօգնեն սանձահարել այդ միտումները և ապահովել վերահսկողությունը, մի աշխատանք, որը
պահանջում է անջատ և լավ հստակեցված առաքելությունների
նախագծման ղեկավարում այն տարբեր զինված ծառայությունների համար, որոնք միաժամանակ համապատասխան կերպով
համակարգվում են՝ ձգտելով քաղաքական ղեկավարության
ընդհանուր նպատակներին։
Երբ ժողովրդավարացումը ոչ թե բանակցային գործունեությամբ իրականացված փոփոխությունների, այլ զինված հակամարտությունների կարգավորման հետևանքով է ի հայտ գալիս,
իշխանությունները ստիպված են լինում դիմակայել ավելի համալիր ու բազմազան մարտահրավերներին, այն է՝ ինստիտուտների վերաստեղծմանը՝ միաժամանակ փորձելով ապահովել
քաղաքացիների անվտանգությունը։ Այդ մարտահրավերներին դիմակայելու դժվարությունները հաճախ տանում են դեպի
անապահովության բարձր մակարդակի կամ վատ պատրաստված ուժերի ծավալմանը։5
Անցումային շրջաններին նվիրված գրականության մեջ նշվում է քայլերը ողջամտորեն հաջորդականացնելու անհրաժեշտությունը, որ այդ փխրուն և նորաստեղծ ժողովրդավարական
կառավարությունները գերբեռնված չդառնան՝ միաժամանակ ի
հայտ եկող մարտահրավերներին անհապաղ դիմագրավելով։6
Բայց շատ դեպքերում ժողովրդավարության ստեղծումը չի կարող իրեն այդպիսի ճոխություն թույլ տալ, ինչն ավելի սազական
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է այն դեպքերին, երբ բանակցությունները ինստիտուցիոնալ
շարունակականության ավելի բարձր աստիճան են թույլ տալիս։ Ավելին, նոր ժողովրդավարությունների մեծ մասի համար
անվտանգության մարտահրավերներում վերահսկողության
խնդիրների կայուն առկայությունը վերահսկողության ապահովման և բարեփոխումների ու արդիականացման համաժամանակյա ընթացք է պահանջում։
Սպառնալիքներն ուժգնանում և բազմապատկվում են ամրապնդված վերազգային կազմակերպված հանցավորության
և միջազգային ահաբեկչության համատեքստում։7 Դա նպաստում է բազմակերպ ազդեցության այլասերված սցենարի տարածմանը, օրինակ` հանգեցնում է անվտանգության ուժերում
և ծառայություններում կոռուպցիայի խթանմանը, բանակի ու
ոստիկանության գործառույթների միախառնմանն ու հանրության կողմից անապահովության զգացողության էական մեծացմանը, որն իր հերթին առաջ է բերում ուժային, բայց որպես
կանոն՝ անհեռանկար հակազդեցություն։ Հաճախ արդյունքը լինում է հետևյալը. անվտանգության ուժերում քաղաքացիական
ազատությունների նկատմամբ հարգանքի բացակայություն և
անվտանգության անհարկի գերագնահատում, զարգացման,
քաղաքականության և սոցիալական հարցերի անվտանգայնացում։ Բանակի, ողջ ոստիկանության և անվտանգության ծառայությունների առջև ծառացող խնդիրները սերտորեն փոխկապակցված են։ Թույլ և անարդյունավետ ոստիկանական ուժերը ճնշում են գործադրում իշխանությունների վրա, որպեսզի
նրանք ոստիկանական դեր կատարելու համար օգտագործեն
բանակը, որը դրա համար վատ է պատրաստված, կամ ռազմականացնեն ոստիկանությունը։ Մի քանի թույլ վերահսկվող
անվտանգության ծառայությունների գոյությունը կարող է վնասել բանակի ու ոստիկանության և այլ ինստիտուտների պրոֆեսիոնալիզմին։ Այդ ոլորտի խնդիրներն իրենց հերթին գտնվում
են զարգացման մարտահրավերների և հասարակության ու
քաղաքականության առանձնահատկությունների համատեքստում։ Ինչևէ, այդ փոխկապակցվածությունը հազվադեպ է համապատասխան կերպով քննարկվում քաղաքականություն
ձևավորողների կողմից և միայն վերջերս է դարձել գիտական
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ուսումնասիրությունների առարկա։ Ո՛չ ժողովրդավար քաղաքական գործիչները, ո՛չ էլ ժողովրդավարության ստեղծմամբ հետաքրքրվող հասարակագետները դեռևս այդ փոխկապակցվածությունը ուսումնասիրելու համար ինտեգրված մոտեցում չեն
մշակել։ Գիտնականները տարբեր մոտեցումներ են դրսևորում,
երբ ուսումնասիրում են քաղաքացիներ-զինվորականներ հարաբերություններն ու պաշտպանությունը, ոստիկանությունը և
դատական բարեփոխումները. հատկապես հետախուզությունն
է այս քիչ ուսումնասիրված համատեքստում լիովին աչքաթող
արված։ Այնուամենայնիվ, ելնելով գործնական կարիքներից և
նոր ընկալումներից` այս խնդիրներին սկսում են մոտենալ անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների նեղ շրջանակներից
դուրս եկող և ողջախոհությանը միտված հայեցակարգից։8 Միևնույն ժամանակ անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների
նպատակներն ու գործընթացներն ավելի հստակորեն կապված
են մարդկանց և քաղաքացիների անվտանգության, քան ժամանակին շեշտադրված պետական անվտանգության հետ, չնայած,
ինչպես այլ ծանրակշիռ հայեցակարգերի պարագայում է, այնպես էլ անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգը ստեղծվել է որպես տարբեր սահմանումների ենթակա
մրցակցային դաշտ, որը տարբեր կիրառություններ ունի առաջնային գործիչների, քաղաքական հիմքերի և նպատակների տեսակետից։9 Հակամարտություններով ծանրաբեռնված Հարավի
շրջանների համար օգնության և աջակցության ռազմավարությունների երկընտրանքի առջև գտնվող զարգացած երկրների
կողմից սկզբում մշակված այս հայեցակարգերն այժմ ամենուր
յուրացված են գործիչների կողմից։
Ինչևէ, ժողովրդավարության համար պետական անվտանգության գործիչներից և ինստիտուտներից սկիզբ առնող սպառնալիքները նոր ժողովրդավարություններով չեն սահմանափակվում։ Հին ժողովրդավարությունների դեպքում ռազմական
ծառայությունների, ոստիկանության և անվտանգության ծառայությունների կորպորատիվ հետաքրքրությունները վերածվում
են անհարկի ազդեցությունների քաղաքականության ընդունելի
սահմաններից այն կողմ տարածվող ինքնավարության ոլորտների վրա և արտաքին վերահսկողության հանդեպ դրսևորում
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են դիմադրություն։ Չնայած հին ժողովրդավարությունները հենվում են ավելի ուժեղ և բարդ ինստիտուտների վրա, այնուամենայնիվ, նրանք տարբերվում են այդ վտանգներին դիմակայելու
ունակությամբ, ջանասիրության չափերով և ինստիտուցիոնալ
կարողությունների ցուցադրմամբ ժողովրդավարական վերահսկողության գործում։ Հավելենք, որ հին ժողովրդավարությունները ևս տառապում են հանրության անհատների և բանակի ու
անվտանգության ծառայությունների անդամների ունեցած դիրքորոշումների միջև առկա լուրջ անջրպետից։
ԶԻՆ ՎԱԾ ՈՒ ԺԵ ՐԸ

Բանակը հատկապես նոր ժողովրդավարություններում այն դերակատարներից է, որը հակված է ինքնավարության բարձր մակարդակի հասնելուն՝ խուսափելով ընտրված պաշտոնյաների
իշխանությանը ենթարկվելուց։ Ինքնավարությունը սովորաբար
ժառանգություն է զինվորական-ավտորիտար վարչակարգերից,
սակայն դա հաճախ տարածվում է նաև ժողովրդավարությանն
անցման ժամանակ ու դրանից հետո։ Դա պատահում է հատկապես այն դեպքերում, երբ բյուրոկրատական զինվորական վարչակարգից հետո բանակը վերահաստատվում է՝ ունենալով նոր
քաղաքացիական իշխանություններ, որոնք շատ թույլ են ղեկավարում և վերահսկողություն ապահովելու համար կամ շատ
մեծ ցանկություն կամ էլ այլ ընտրություն չունեն, բացի քմահաճ
բանակին հաճոյանալը։
Լատինական Ամերիկան նման բազմաթիվ օրինակներ ու10
նի։ Բրազիլիայում, օրինակ, բանակը ժողովրդավարացման
առաջին փուլում ընդլայնեց իր ինքնավարությունը։ Տեսնելով,
որ ավտորիտար իշխանությունն աստիճանաբար թուլանում է
և անգործունյա դառնում, բանակը վերահաստատեց ինքն իրեն
քաղաքացիական կառավարման ընթացքում՝ ապահովելով ինքնավարության բարձր մակարդակ, ազդելով քաղաքական գործընթացների վրա և պահպանելով այն առանձնաշնորհները,
որոնց մեծ մասն ի վերջո ժամանակի ընթացքում կորցրեց, բայց
տարբեր ոլորտներում պահպանեց իր անկախությունը պաշտպանելու լծակները։11 Չիլիում ավտորիտարությունից մնացած
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սահմանադրական ժառանգությունը զինվորական կառավարման ավարտից հետո տասնհինգ տարվա համար ինքնավարության բարձր մակարդակ ապահովեց բանակն։ Բանակի
առանձնաշնորհների թվում են՝ սենատորների նշանակումն ու
մասնակցությունը սահմանադրական դատարանի անդամների
նշանակմանը, ինչպես նաև բարձրագույն պաշտոնատար անձանց աշխատանքից ազատելու իրավունքից նախագահին զրկելը։ Բանակի համար սահմանադրական երաշխիքների խումբը չի վերացվի մինչև բարեփոխումների ավարտը՝ սկսած 2005թից մինչև նախագահ Լագոսի (Lagos) պաշտոնավարման վերջը։12
Նույնիսկ Հարավային Եվրոպայում Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի առաջատարներից մեկում՝ Իսպանիայում, որը կարող է մոդել հանդիսանալ ժողովրդավարությանն իր հաջողված
և խաղաղ անցման համար, բանակը որոշ ինքնավարություն և
որոշումներ վիճարկելու իրավասություններ ստացավ անցման
վաղ փուլերում, մինչև որ սանձվեց բանակային և պաշտպանական համարձակ բարեփոխումներով։13 Նման գծեր կարելի է
տեսնել Ասիայում, որտեղ տարբեր օրինակներ են Պակիստանն
ու Թայլանդը։14
Մյուս կողմից՝ Մեքսիկան անվտանգության ոլորտում մեծ
ռիսկերի է գնում, որոնք հնարավոր դարձան քաղաքական անցման շրջանի հետևանքով «բացված» տեղերում և տրված հնարավորությունների պատճառով։ Քաղաքացիական միակուսակցական կառավարման ավարտով, երբ բանակը պատմականորեն
ճնշված էր, նոր հնարավորություններ ստեղծվեցին բանակի վերահաստատման համար մրցակցային քաղաքական ղեկավարման և երկրի ողջ տարածքով մեկ բարձր կազմակերպված ու
վերազգային քրեական բռնության ակտիվացման հետևանքով
առաջ եկած անվտանգության բարձր պահանջի հետևանքով։15
Ժողովրդավարացման այլ օրինակներում, ինչպես այն տեղերում, երբ դա հաջորդում էր ժառանգական նոր տիպի կառավարմանը, ինչպես դա տեղի էր ունենում աֆրիկյան շատ երկրներում, բանակի մասնատվածությունը, էթնիկ տարբեր ուղղվածության կամ պատկանելության այլ գործոնների հետ մեկտեղ
դարձավ միաժամանակ և՛ հնարավորություն, և՛ մեծ ռիսկ։ Որոշ
տեղերում (Նիգեր, Բուրունդի) զինվորականները խոչընդոտե-
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ցին ժողովրդավարացմանը 1990-ականներին, մինչդեռ այլ տեղերում (Նիգերիա, Գանա) զիջեցին։16 Ինչևէ, զինվորական կառավարման ավարտը, ինչպես որ եղավ Նիգերիայում, խթանեց
քաղաքացիների հանդեպ կիրառվող բռնությունները՝ դժվարացնելով անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները։17
ԻՆՔ ՆԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Բանակի անկախությունն արտացոլվում է բյուջեի, կրթության
և արդարադատության ամենակարևոր ոլորտներում։ Բյուջետային նախապատվությունների և հատկացումների առումով
բանակը հաճախ խուսափում է կոնգրեսի և նույնիսկ՝ գործադիր
իշխանության քաղաքացիական պաշտոնյաների վերահսկողությունից։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսավորման աղբյուրներին,
որոշ դեպքերում, ինչպես Չիլիում էր, և վերջերս Պերուում է, զինված ուժերին ուղղակիորեն և ինքնաբերաբար զգալի ռեսուրսներ են տրամադրում բյուջետային հատկացումների ամրագրված տոկոսի տեսքով։ Այլ դեպքերում, ինչպես Ֆիլիպիններում,
Ինդոնեզիայում, Թայլանդում և Էկվադորում, զինվորականների
կողմից վարվող բիզնեսը ծաղկում է՝ գրեթե լիովին դուրս լինելով քաղաքացիական վերահսկողությունից։18 Կրթության ոլորտում բանակը միտում ունի խուսափելու ազգային կրթական
իշխանությունների և նույնիսկ՝ պաշտպանության բարձրագույն
պաշտոնյաների վերահսկողությունից։ Շատ երկրներում բանակը լիակատար ազատություն ունի կրթության ուղղվածությունն
ու բովանդակությունը որոշելու, ինչպես նաև գիտական աստիճաններ շնորհելու հարցում՝ ներառյալ քաղաքացիական անձանց՝ ռազմական ակադեմիաներում և բանակի հետ կապված
համալսարաններում։ Որպես ներքին գործերին միջամտություն
ընկալվող երևույթների հանդեպ դիմադրությունը հենվում է այն
բանի վրա, որ զինվորական լինելը յուրահատուկ կարգավիճակ
է և միանգամայն բացառիկ մասնագիտություն, որն առանձնահատուկ արժեքների ընդգծում է պահանջում, որոնք միայն
կարող են ստեղծվել և զարգացվել հենց ծառայության ներսում։
Բանակը նաև իրեն դիտում է որպես իշխանություն, իրեն համարում է ամենից լավը նպատակաուղղված և պատրաստված
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հայրենասիրություն, պատիվ և նման այլ հասկացություններ
սահմանելու ու ազգային շահերը պաշտպանելու գործում։19
Մարդու իրավունքների ուսուցման ներառումը բոլոր ծրագրերի մեջ դառնում է նոր ժողովրդավարական վարչակարգերի
մեջ բանակի ներգրավվածության մաս, այն դեպքում, երբ զինվորական կառավարման ներքո մեծապես խախտվում են մարդու իրավունքները, բայց այս հարցերը հաճախ դուրս են մնում
արտաքին վերահսկողությունից կամ չեն համապատասխանում
հասարակության մեջ գերակշռող տեսակետներին։
Ինչպես և կրթության ոլորտում, զինվորական արդարադատությունը շատ դեպքերում դուրս է մնում ազգային դատարանների իրավասության շրջանակներից, իսկ զինվորական դատարանները շարունակում են իրենց խնամակալության տակ պահել
քաղաքացիական անձանց։ Նախկին զինվորական վարչակարգերի ներքո մարդու իրավունքների մեծ խախտումների դեպքում
անպատժելիության տարբեր աստիճաններ են դիտարկվում, իսկ
նոր ժողովրդավարական վարչակարգերում շատ դեպքերում
խախտումները, հատկապես հասարակական կարգի պահպանման ամենօրյա հարցերում, հեռու են լրիվ վերացված լինելուց։
Շատ դեպքերում բանակը շարունակում է խնամակալել ոստիկանությանը։ Վերջապես, կարելի է ասել, որ պետական բարեփոխումները՝ այս հասկացությունն ու ծրագրերի համալիրը՝ սկսած վերջին ալիքի ժողովրդավարությունների ի հայտ գալուց,
որոնք երբեմն նշանակում են հանրային ոլորտի հարմարվելը
շուկայական բարեփոխումներին կամ հարմարվել և հաշվետու
լինելը մասնակցության պահանջներին, հազվադեպ են այն չափերով տարածվում, որ ողջունեն այն բարեփոխումները, որոնք
կներառեն պետության համար բախտորոշ ճյուղը՝ բանակը՝ այդպիսով ներգրավվելով ավելի մեծ արդյունավետությանն ու հաշվետու լինելուն նպատակամղված ավելի մեծ բարեփոխումների
մեջ։ Այստեղ, ինչպես և այլ ոլորտներում, հիմնական պատասխանատվությունն ընկնում է ավելի շատ քաղաքական ղեկավարության, քան բանակի վրա։
Հին ժողովրդավարությունները վերահսկողության և հաշվետու լինելու ոլորտներում բախվում են իրենց իսկ համալիր խնդիրներին։ Ռոբին Լյուեկհամը (Robin Luekham), օրինակ, պնդում
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է, որ «Հարավային Աֆրիկայի պես նոր ժողովրդավարություններում զգալիորեն ավելի շատ հաշվետու լինելու իրավիճակ կա
անվտանգության ոլորտներում, քան կայացած շատ ժողովրդավարություններում, ինչպիսիք են՝ Հնդկաստանը, Ֆրանսիան
կամ Միացյալ Թագավորությունը»։20 Մեծ բանակային էլիտայի
առկայության պարագայում բյուրոկրատական ապարատի
ակնհայտ մեծ չափերի պատճառով անարդյունավետ աշխատանքի հնարավորությունները մեծանում են, և վերահսկողությունն ավելի դժվար է լինում իրականացնել։21 Զինված ուժերի և
քաղաքական համակարգի հարաբերությունները ևս հնարավոր
են դարձնում քաղաքացիական իշխանության հրամանագրերից
խուսափելը՝ իրար դեմ խաղալով, լինելով բյուրոկրատիայի կամ
կառավարության մաս՝ դրանով մեծացնելով իրենց ինքնավարությունը, ինչպես որ դա տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգներում։22 Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ևս նախազգուշացնում են դիրքորոշումների և համոզմունքների առումով բանակի
և քաղաքացիական դաշտի միջև մեծացող անդունդի մասին։23
Նոր ժողովրդավարություններում նախկին վարչակարգերի ներքո անվտանգության ուժերի կողմից մարդու իրավունքների և
նրանց կանոնավոր խախտումների վերաբերյալ տեսակետների
շարունակական բաժանման պատճառով այդ անջրպետն ավելի
է խորանում։ Բոլոր հին թե նոր ժողովրդավարություններում այդ
խախտումների կարևորության տեսակետից վերլուծաբանները
կոչ են անում թարմացված ուշադրություն դարձնել բանակի և
հասարակության հարաբերությունների սոցիալական, մշակութային և կրթական հարցերին։24
ԸՆԴ ԴԻ ՄԱ ՆԱ ԼՈՎ Ի ՆՔ ՆԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱ ՆԸ

Ժողովրդավարական վերահսկողությունից անկախ լինելը խոչընդոտել է բանակի և պաշտպանության շատ բարեփոխումներ։
Որոշ դեպքերում բարեփոխումները հետևել են միջազգային վերահսկողության ներքո զինված հակամարտության ավարտին,
ինչպես դա եղել է Սալվադորում կամ բանակցված անցման
արդյունքում, ինչպես Հարավային Աֆրիկայում, մի դեպք, որը
գնահատվում է իր բարեփոխումների արդյունավետության ու
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խորության առումով։ Ոչ մի տեղ, սակայն, բարեփոխումներն
այնքան մանրակրկիտ և հաջողված չեն եղել, ինչպես Իսպանիայում ժողովրդավարության երրորդ ալիքի ժամանակ։ Բանակն այնտեղ հեռացվեց կառավարումից, ականատես եղավ
իր սահմանադրական դիրքի վերանայմանը և ենթարկվեց հզոր
պաշտպանության նախարարի վերահսկողությանը։ Զինված ուժերի կառուցվածքը վերափոխվեց, և զինվորական կրթությունն
ու պաշտոնեական առաջխաղացման պայմանները վերանայվեցին՝ հանուն արդիականացման և ժողովրդավարացման իդեալների։25 Սկսելով ղեկավարման և վերահսկողության ինստիտուցիոնալ հայեցակարգի մշակումից, որի կենտրոնում ակտիվ
պաշտպանության նախարարության ստեղծման խնդիրն էր,
բարեփոխումները տարածվեցին մյուս կարևոր ոլորտների վրա,
այնպես որ այդ ինքնավարությունը վերահսկվում էր վերջինիս
ժողովրդավարական իշխանություններին ամբողջովին ենթակա
դարձնելու նպատակով։ Բարենպաստ միջազգային իրադրության պայմաններում և միջազգային կազմակերպությունների
օգնությամբ կատարված բարեփոխումների հաջողված բոլոր
դեպքերը օգուտ են քաղել լայն ժողովրդական ու քաղաքական
աջակցությունից և առաջատար քաղաքական վերնախավի կողմից խոր բարեփոխումներ կատարելու բացահայտ որոշումից։
Այլ երկրներ ևս սկսել էին նման փորձեր, սակայն հիմնականում
ունակ չէին եղել մնալ այդ ուղեծրում առանց քաղաքացիական
հասարակության համախմբման բարեփոխումների համար և/
կամ վերնախավերի կողմից կամքի կամ պնդելու ունակության
բացակայության պատճառով։26 Բացի ղեկավարման, վերահսկողության ու հսկողության համար համարժեք ինստիտուտների
բացակայության վնասները կրելուց, շատ երկրներ դժվարացան
նաև անվտանգության հարցերի քաղաքացիական փորձագետների կադրերի, ինչպես և նրանց աշխատանքին օգնող անկախ
հետազոտական կենտրոնների ստեղծման գործում։
Այս ոլորտում դժվար է նշել հարցին անհրաժեշտ պատասխանատվությամբ մոտեցած ժողովրդավարական առաջնորդների բավարար թվով անուններ։ Մի քանի ամբողջովին հաջողված
դեպքերը նոր ժողովրդավարական միջավայրում բանակի, ոստիկանության և հետախուզության կողմից քաղաքականության
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հայեցակարգերի վերանայման գործում ջանքեր ու ռեսուրսներ
չխնայող ղեկավարման և ժամանակի ընթացքում այդ քաղաքականությանը հետևելու հետևանք են։ Հակառակ դրան՝ անհաջողությունների կամ մի քանի չնչին հաջողություններից հետո
ձախողման պատճառն ավելի շատ խելամիտ բարեփոխումներ
ծրագրելու և դրանց հետամուտ լինելու հարցում ղեկավարության ապիկարությունն էր, քան ամեն տեսակի «օբյեկտիվ» խոչընդոտները։27
ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Բանակի միջազգային հարաբերությունները խնդրո առարկա են
դառնում, երբ դրանց հետևանքով մեծանում է բանակի ինքնավարությունը։ Քաղաքացիական ղեկավարության թուլությունը
երկար տարիներ թույլ էր տալիս ազգային բանակների միջազգային հարաբերությունների անկախ զարգացում, ինչն իր արտացոլումն էր գտնում պարբերաբար անցկացվող միջազգային
ռազմական համաժողովներում, ինչպես օրինակ՝ Լատինական
Ամերիկայում։ Միայն վերջերս որպես քաղաքացիական իշխանության հաստատման առողջ փորձ՝ առաջնությունը տրվեց
պաշտպանության նախարարների համաժողովներին։ Սակայն
միջազգային հարաբերությունների մթնոլորտը ոչ միշտ է բարենպաստ՝ հաշվի առնելով ամերիկյան տարածաշրջանի համար
արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ղեկավարման մեջ Միացյալ Նահանգների Հարավային հրամանատարության դերի գուցե և ոչ կանխամտածված կերպով մեծացումը։ Քաղաքացիական անձանց կողմից ղեկավարվող ցանցերը, որոնք
այդքան կարևոր են այլ համատեքստերում, խոչընդոտների են
հանդիպում այդտեղ ամրապնդվելու հարցում, միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների կողմից տարածաշրջանի հիմնական ոլորտներում քաղաքականության իրագործումն ավելի
շատ կատարվում է Պաշտպանության դեպարտամենտի, քան
Պետական դեպարտամենտի կողմից, և հատկապես այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ Հարավային հրամանատարությունը ԱՄՆ քաղաքացիական ծառայությունների է ներառում իր ղեկավարության
տակ՝ համակարգելու Լատինական Ամերիկայի նկատմամբ
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վարվող քաղաքականությունը։28 Ի հայտ եկած այլ ժողովրդավարությունների համատեքստը, ինչպես օրինակ՝ Հարավային Եվրոպան, շատ ավելի բարենպաստ է քաղաքացիական իշխանության հաստատումն ապահովելու համար։ Այս առումով ՆԱՏՕ-ն
և այլ ատլանտյան ու եվրոպական ցանցեր շատ օգտակար եղան
Իսպանիային և ավելի ուշ՝ Արևելյան ու Կենտրոնական Եվրոպային այնպես, ինչպես Աֆրիկյան միության ղեկավարմամբ
այլ ցանցերը՝ Աֆրիկային, և ՄԱԿ-ի կողմից անցկացվող խաղաղապահ գործողությունները` Լատինական Ամերիկայի և այլ
երկրների համար։ Ամենակարևոր գործոնն այն էր, որ կառավարությունների ժողովրդավար պաշտոնյաներն ու միջազգային
կազմակերպություններն էին առաջնորդում այդ բոլոր հարաբերությունները։29
ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Ժողովրդավարական իրավունքներ ունենալու և վայելելու անքակտելի պայմանը քաղաքացիների անվտանգությունն է։ Այն
ուժերը, որոնք պետք է դա ապահովեին, հաճախ, պարզվում
է, որ թույլ են հանցագործությունները կանխելու և դրանց դեմ
պայքարելու գործում, և երբեմն իրենք են հանցավոր գործողությունների մեջ ներգրավված լինում։ Շատ դեպքերում նոր ժողովրդավարությունները ոստիկանական ուժեր են ժառանգություն ստանում, որոնք ռազմականացված են կամ վերահսկվում
են բանակի կողմից, մարդու իրավունքների խախտողներ են ու
երբեմն՝ կոռումպացված, և գրեթե ամենուրեք բնակչությունը
վախենում է նրանցից։ Այս դեպքերում ամենամեծ գործը ոստիկանական ուժերի ապառազմականացումն է և պաշտպանական ոլորտից դուրս գտնվող քաղաքացիական ժողովրդավար
իշխանավորների վերահսկողությանը ենթարկելը։30 Դրա վառ
օրինակներ են Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիայի ձևափոխումը՝ ապառազմականացումը, անջատումը զինված ուժերի
մնացած մասերից ու ենթարկեցվելը Ներքին գործերի նախարարությանը և 1970-ականներին ոստիկանության վերակառուցումը, ինչը ճանապարհ բացեց ազգային ոստիկանության ու տարածքային ոստիկանական ուժերի համար։
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Հետբախումնային նոր ժողովրդավարությունները շատ ավելի բարդ մարտահրավերների են բախվում կազմաքանդված
կազմակերպություններից նոր ոստիկանական ծառայություններ ստեղծելու, նոր անձնակազմ հավաքելու և կազմակերպական նոր կառույցներ ստեղծելու առումով։ Ոստիկանությունը
դառնում է գործունակ պետություն, կառավարություն և բյուրոկրատիա ստեղծելու համալիր ջանքերի անբաժանելի մաս։31
Ոստիկանության համար քաղաքացիական կառավարման
ձևավորումն ու այդ կառավարման ու վերահսկողության համար
համապատասխան ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ստեղծումը ո՛չ հեշտ է, ո՛չ էլ արագ է արվում։ Դա հաճախ ներառում
է նախկին վարչակարգի գործիչների հետ կամ զինված հակամարտության մեջ գտնվող ընդդիմադիր կազմակերպությունների միջև բանակցություններ։ Հաջողված համարվող դեպքերում,
ինչպես օրինակ՝ Սալվադորը կամ Հարավային Աֆրիկան, քաղաքական և հասարակական կազմակերպությունների ու միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ մշտական շարժում է արձանագրվել դեպի բարեփոխումները։
Շատ դեպքերում, սակայն, պետական պաշտոնյաները չեն
կարողացել բավարար ուշադրություն դարձնել հասարակական
կարգի պաշտպանության ուժերին՝ դրա փոխարեն նախընտրելով կենտրոնանալ բանակի բարեփոխման և բանակ-քաղաքացիներ հարաբերությունների վերաձևավորման վրա։ Դրա
գինը բարձր է։ Ոստիկանական ուժերը մեծացրել են իրենց ինքնավարությունը՝ տեղ բացելով անարդյունավետության ու կոռուպցիայի տարածման համար։ Արգենտինան, օրինակ, որը
սկզբում դիտարկվում էր որպես բանակի բարեփոխման հաջողված դեպք, հետագայում հետ շրջեց նախկին ձեռքբերումները և
սկսեց մտածել հասարակական կարգի պահպանման գործում
բանակն օգտագործելու մասին՝ հույս չունենալով հենվել կոռումպացված ոստիկանական ուժերի վրա, որը սկսեց հիշեցնել
մի ոստիկանություն, որից բնակչությունն ավելի շատ էր վախենում, քան հանցագործներից։32 Լատինական Ամերիկայում
բանակի միջոցով ոստիկանական գործառույթներ իրականացնելը եղել է Բրազիլիայում, Բոլիվիայում, Մեքսիկայում, Պերուում ու Սալվադորում և այլ տարածաշրջանների բազմաթիվ
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երկրներում՝ ներառյալ հին ժողովրդավարությունները, ինչպես
Հնդկաստանը։ Պերուում Ֆուխիմորիի պաշտոնավարման ներքո կոռումպացված զինվորական վարչախմբի շղարշի տակ ոստիկանությունը դարձավ ծայրահեղ կոռումպացված և անարդյունավետ։ Նույնիսկ Սալվադորի ու Հարավային Աֆրիկայի
հաջողված դեպքերում վերակազմավորված ոստիկանական
ուժերը (կամ ծառայությունները) հավասարապես անկարող էին
կանխել հանցագործությունների աճն ու անապահովությունը։
Սալվադորում ապառազմականացումն իրագործվեց ոստիկանության վերակազմավորումից առաջ՝ առաջ բերելով այն, ինչը
դիտարկվում էր որպես «ապահամախմբող երկընտրանք»։33 Այս
երկընտրանքը հատկապես հետբախումնային ժողովրդավարություններում ընդգծում է նաև անվտանգության ոլորտում խնդիրների փոխկապակցվածությունը և անվտանգության ոլորտի
բարեփոխումներում ժողովրդավարացումն ու արդյունավետությունն առաջ տանելու գործում միաժամանակության անհրաժեշտությունը։
Ոստիկանության և քաղաքացիական անվտանգության խնդիրներին ժամանակին չանդրադառնալը հաճախ հանցավորության ծավալման ժամանակ գնալով ավելի անկառավարելի
դարձող ոստիկանական ուժերի գործունեության հետևանք է։
Սա աչքաթող անելուն օգնում էր այն տեսակետը, որ այդ հանցագործություններն ավելի շատ կապված են ավտորիտար անցյալի, քան նոր ժողովրդավարական իրողությունների հետ։ Մարդու
իրավունքների կազմակերպությունները, որոնք ավելի սովոր են
գրաքննության ենթարկել կառավարությանն ու ոստիկանությանը, քան համագործակցել նրանց հետ, դանդաղում էին, իսկ
շատ տեղերում հիմա էլ են հապաղում իրենց օրակարգեր մտցնել քաղաքացիների անվտանգության և ոստիկանության բարեփոխման հարցերը։34 Ավելին, պետական պաշտոնյաները նախընտրում են երբեմն անտեսել նոր ժողովրդավարական վարչակարգերի ներքո ոստիկանության կողմից չարաշահումները՝
ներառյալ կտտանքները՝ երևի թե ազդվելով այն գաղափարից,
որ կվերացվեն նման չարաշահումները՝ ինքնաբերաբար և ոչ թե
հատուկ ջանքեր գործադրելով։35
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Արդյունավետության պակասը
Ապառազմականացման և վերահսկողության հարցերից բացի,
ժողովրդավարությունները ոստիկանական ուժերի խնդիրներում
բախվում են արդյունավետության լիակատար բացակայության,
որը կազմակերպական, սարքավորումների, ուսուցման, մեթոդների, կադրային քաղաքականության և ընտրության ու համալրման հարցերում ընդհանուր թերացումների արդյունք է։ Իհարկե, կիզակետում գտնվում են կառավարման խնդիրները, որոնք
արգելակում են հետևողական ու վճռական քաղաքականության
իրագործմանը, ըստ որի՝ պատժելի կլինեն ամեն տեսակի ոչ
օրինական գործողությունները, ակտիվ կերպով կդիմադրեն կոռուպցիային և կապահովեն բարեփոխումների ու արդիականացման քաղաքական, հասարակական ու հանրային սատարումը։36
Համակողմանի և հավասարակշռված մոտեցումը, օրինակ, կարող է դիմակայել լրատվամիջոցների ճնշմանը ոստիկանական
և դատական «կոշտ միջոցների» գործադրմամբ կատարվող հանցագործությունների աճի մասին։ Այդ խնդրի բարդությունը չգիտակցելը հանգեցնում է անցանկալի հետևանքների։

Կազմակերպումը
Ստորաբաժանումների աստիճանակարգային շղթայում հստակ, որոշող կարևոր կազմակերպական քայլեր հազվադեպ են
կատարվում, և ստորաբաժանումների միջև համապատասխան
համակարգումը շատ հեռու է կատարյալ լինելուց։ Որոշ դեպքերում յուրահատուկ հանցավորության խնդիրներին դիմակայելու նպատակով այդ շղթայից դուրս գտնվող հատուկ ստորաբաժանումներ են ստեղծվում և դառնում ռազմականացման ենթակա։ Ներքին վերահսկողություն չի սահմանվում կամ բավարար
կերպով չի գործում։37 Ուժի կիրառումը միշտ չէ, որ արձագանքում է առկա հանցավոր միտումներին, ինչը հետևանք է վատ
հետազոտությունների կամ դրանց բացակայության, կամ արձագանքում է ավելի շատ հարուստների և հզորների, քան հասարակ քաղաքացիների պահանջերին։ Նաև մասնավորեցված
կամ ենթապայմանագրային անվտանգության ծառայություն-
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ները, որոնք տարածում են գտել շատ վայրերում, ենթակա չեն
լինում ոստիկանական վերահսկողության օրենքների, առկա
եկած հետևանքների և մարդու իրավունքների վրա ունեցած ազդեցության առումով։38

Ուսուցումը
Միջազգային օգնության կողմից սատարվող նոր ուժերի ձևավորման գործում հատուկ ապառազմականացված ոստիկանական հմտությունների ուսուցումը գրեթե տեղ չունի գործող կրթական ծրագրերում։ Դա հանգեցնում է ծավալուն և չափազանցված բռնություների, ինչպես որ դա տեղի ունեցավ Բրազիլիայի
մեծ քաղաքներում, և ոստիկանների շրջանում շատ մեծ թվով
մահվան դեպքերի։39 Հետաքննության և հանցագործությունների
վրա ազդելու՝ քաղաքացիների իրավունքներին համապատասխանող և միաժամանակ հանցագործությունների նվազմանը
միտված արդյունավետ տարբեր մեթոդների ուսուցումը սովորաբար վատ է կազմակերպվում։

Անձնակազմն ու աշխատանքի ընդունելը
Անձնակազմի ու կադրերի ընտրության խնդիրները կախված են
անձնակազմի մեծությունից, որը սովորաբար պահանջվածից
ավելի փոքր է լինում հիմնականում սուղ ֆինանսական միջոցների պատճառով։ Վատ ուսուցման հետևանքներն ավելի են ակնառու դառնում աշխատանքի ընդունման այնպիսի մեխանիզմի
դեպքում, երբ միշտ չէ, որ կադրերի մանրակրկիտ ստուգում է
անցկացվում օրենքը չարաշահած նախկին պետական գործակալների ներթափանցումից խուսափելու համար։ Սակայն կազմակերպության ստորին օղակներում աշխատող անձնակազմը,
որն իրականում ոստիկանական գործողություններ իրականացնողն է, ի վերջո հաճախ հանրության անվստահությունը հարուցող ղեկավարության սխալների գինը վճարողն է դառնում։ Օրինականության`որպես գործունակ պետության կարևոր մասի
ապահովումը պահանջում է, որ անձնակազմը բոլոր պետական
ծառայողներին վայել հարգանքի արժանանա։ Որոշ տեղերում
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այդ նպատակին հասնելու համար ինչ-որ չափով հաջողությամբ օգտագործվում են ներքին վերահսկողությունն ու ոստիկանական անձնակազմի պարագայում Մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակը, ինչպես, օրինակ, դա արվում է Պերուում։40

Թափանցիկությունն ու հաշվետու լինելը
Թափանցիկությունը, հաշվետու լինելը և հասարակության հետ
ամուր կապը երաշխավորող սկզբունքներն ու մեխանիզմներն
անփոխարինելի են այս խնդիրներին դիմակայելու գործում։41
Օրինակ, տեղերում համայնքային ոստիկանության կողմից օրինականության, հաշվետու լինելու ապահովման և մի շարք այլ
նախաձեռնություններում Հարավային Աֆրիկայի նոր ոստիկանական ծառայությունը որոշ չափով հաջողված օրինականացման փորձերում հետևել է այս սկզբունքներին։42 Բրազիլիան
ևս՝ որպես ոստիկանության ավելի մեծ բարեփոխումների մաս,
ակտիվ է եղել որոշ նահանգներում ու մեծ քաղաքներում ոստիկանություն-հանրություն գործընկերությունն առաջ մղելու
գործում։43 Բարելավված գործունեությունը, սակայն, չի կարող
առաջխաղացում արձանագրել առանց արդարադատության
ոլորտի միաժամանակյա բարեփոխումների՝ ներառյալ ավելի
լավ բանտային համակարգն ու վերաինտեգրման քաղաքականությունը։ Իսկապես, ժողովրդավարական գործընթացների հետ
որոշ իմաստով կապված ոստիկանության արդյունավետությունը չի կարող մեծանալ առանց պետական այլ ինստիտուտների,
քաղաքական հանրության և քաղաքացիական հասարակության զուգահեռ առաջընթացի։ Բարեփոխիչները պետք է մտածեն հնարավորությունների ու հատկապես սահմանափակումների մասին այն սոցիալական ու տնտեսական պայմաններում,
որոնք իրենց արտահայտությունն են գտնում հասարակությունների ներսում դիտվող հարաճուն անհավասարության և հասարակության մեջ ջրբաժանների առաջացման այլ փաստերում,44
ինչպես նաև միջազգային կազմակերպված հանցավորության
դաժանության մեջ ու լայնորեն ծավալվող գործողություններում։45
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Հետախուզական ծառայություններն անփոխարինելի գործիքներ են ժողովրդավար պետական պաշտոնյաների կողմից ներքին ու արտաքին անվտանգության ոլորտներում տեղեկացված
որոշումներ ընդունելու համար հատկապես գնալով մեծացող
վերսահմանային սպառնալիքների լույսի ներքո՝ ներառյալ միջազգային կազմակերպված հանցավորությունն ու ահաբեկչությունը։ Նոր ժողովրդավարություններն այս ոլորտում հանդիպում են այնպիսի խնդիրների, որոնցից ոչ բոլորն են տարբերվում պետական անվտանգության այլ հատվածների խնդիրներից։ Հետախուզական կառույցների հիմնական մասը կամ
ժառանգված է լինում նախկին վարչակարգերից և մնում թույլ,
թերբեռնված, կամ ուժեղ է և անկախ է նոր ժողովրդավարական
պաշտոնյաներից, կամ էլ պետք է ամբողջովին վերաստեղծվի։
Վերաստեղծումը կամ վերակազմակերպումը ընդհանրապես
դանդաղ է ընթանում, քանի որ այս ոլորտը պատրաստվածության մի մակարդակ է պահանջում, որտեղ չի կարելի իմպրովիզներ անել։ Բանակ-քաղաքացիներ հարաբերությունների և ոստիկանության վերափոխումների մասին հոգ տանելուց հետո է
միայն գալիս հետախուզության հերթը։46
Այն ժամանակ, երբ նախկին ավտորիտար ղեկավարների՝ տեղեկություններ հավաքող ամենաքաղաքականացված և պատժիչ
ծառայությունները հիմնականում կազմաքանդվում են (առանց
գրանցումների, դոսյեների և նախկին գործակալների վրա փոքր
վերահսկողության կամ դրա բացակայության), շատ այլ ծառայություններ, ինչպես օրինակ` զինված ուժերում և ոստիկանությունում, պահպանվում են։ Դրանք արդյունավետ վերահսկելու
կարողությունը, իհարկե, կախված է բանակի վրա իրական վերահսկողություն սահմանելու կարողությունից, որի շատ տարբերակներ են դիտարկվում նոր ժողովրդավարություններում։
Ընդհանուր առմամբ, սակայն, դրանք այնպիսի ծառայություններ են, որոնք դիմադրում են արտաքին վերահսկողությանը։
Այստեղ ժողովրդավարական կառավարման առաջնային և հստակ մարտահրավերներ պարունակող գործն ամուր ենթակայության սահմանումն է, ժողովրդավարական պաշտոնյաների
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լեգիտիմացումը և, ինչպես բանակում, արտաքին հետախուզության մեջ մասնագիտացված ծառայություններին երկրի ներսում
հետախուզություն կատարելուց զերծ պահելը։

Կառավարումն ու վերահսկողությունը
Ժողովրդավարացումից հետո տարբեր ժամանակահատվածներում նոր վարչակարգերը սկսում են ստեղծել նոր ծառայություններ, ինչպես Ազգային անվտանգության ծառայությանը
փոխարինելու նպատակով 1995թ. Ազգային անվտանգության
գործակալության ստեղծումը Հարավային Աֆրիկայում կամ
վերջերս Չիլիում Ազգային տեղեկատվական գործակալության
ստեղծումը։47 Բրազիլիան ևս ժողովրդավարացման ընթացքում
վերակազմակերպեց և քաղաքացիականացրեց իր ազգային հետախուզությունը, իսկ Պերուում քննարկվում է ազգային համակարգի ստեղծումը։ Չնայած այս ամենը նպատակաուղղված
է կարևոր ոլորտներում պետության կարողությունները մեծացնելուն, այնուամենայնիվ, անջատ, ուժեղ անվտանգության ծառայությունները մնում են վերահսկողությունից ու նոր ծառայությունների համակարգման իրական սահմաններից դուրս։
Այստեղ նորից ենթակայությունների հստակ շղթան էական
նշանակություն ունի այնպիսի կառավարում հաստատելու համար, որը կերաշխավորի համապատասխանությունն օրենսդրորեն հաստատված կանոններին, ինչպես նաև հավաստի տեղեկություններ ստանալու գործը։ Վերահսկողությունն ու ղեկավարումը, երբ խոսքը հատկապես վերաբերում է հետախուզությանը, մեկընդմիշտ սահմանված չեն լինում, և դրան պետք է նայել
որպես գործընթացի։ Սա ավելի շատ լինում է նոր ժողովրդավարությունների պարագայում, որոնք գործի են դնում նախկին
վարչակարգերի հետախուզությունների վերակազմավորված
հատվածները։ Արդյունքը ստացվում է այդ ծառայություններում
նոր ժողովրդավարական իրավիճակներին հարմարվելու նպատակով կատարված փոփոխություններից և ժողովրդավարական իշխանությունների կողմից սահմանված նոր կանոններից։
Ջանքերը պետք է ուղղված լինեն դրանց անշեղ համապատաս-
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խանեցմանը սահմանադրական կարգին և անվտանգության ծառայության վերաբերյալ հատուկ օրենսդրության ընդունմանը։

Հաշվետու լինելն ու վերահսկողությունը
Ինչևէ, հաշվետու լինելն ու վերահսկողությունն ամենակարևոր
բաներն են ժողովրդավարություններում հետախուզություն
հիմնելու համար հիմնարար կարիքներից բացի, պետական ղեկավարության կողմից առաքելությունները սահմանելու և ուղղորդելու ու վերահսկելու գործում։ Նոր ժողովրդավարություններին վերահսկելու բազմաթիվ մոդելներ են առաջարկվում՝
սկսած կոնգրեսական կամ խորհրդարանական կոմիտեներից
մինչև հատուկ կոմիտեներ, ինչպես օրինակ՝ Կանադայի գովաբանված Անվտանգության հետախուզության վերահսկողության
կոմիտեն, որը կազմված է Կանադայի կառավարության ղեկավարի կողմից նշանակված հատուկ խորհրդականներից, որոնք
խորհրդարանի անդամներ չեն։ Կանադական համակարգի մի
քանի կողմեր նշվել են որպես այդ կոմիտեների ազդեցության
հիմք, ինչպես օրինակ՝ անկախությունը գործադիրից, հետաքննություններ սկսելու իրավասությունը, գործնականում ոչ թե
կուսակցականամետ կեցվածքի, այլ քաղաքական հատվածի
ներկայացվածության արտացոլումը, տեղեկություններին լայնորեն հասանելի լինելը, ինստիտուցիոնալ փորձաքննության և
համարժեք օժանդակ անձնակազմի առկայությունն ու լրատվամիջոցներով հասարակական կարծիքը համախմբելու կարողությունը։48 Վերահսկող կոմիտեների հաջողության համար ընդգծվում է այդ կոմիտեները խորհրդարանի և՛ ներսից, և՛ դրսից
փորձառու անձնակազմով ապահովելը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության մեջ վերահսկող կազմակերպությունների ինտեգրումն ու լիարժեք օգտագործումը։49

«Հետախուզական պետության» վտանգը
Չնայած նոր ժողովրդավարությունները անվտանգության ծառայություններ ստեղծելու կամ դրանք վերաստեղծելու գործում
բախվում են դժվարությունների, հին ժողովրդավարություններն
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ավելի պակաս դժվարության խնդիրների չեն բախվում կառավարման, վերահսկողության և այդ ծառայությունները վերահսկելու առումով։ Իրականում իրենց երկարատև գոյության, մեծ
փորձառության և բյուրոկրատական բարդ կառուցվածքի պատճառով այդ ծառայությունները շատ խորամանկ են դառնում վերահսկողությունից խուսափելու և վերահսկող մարմինների կողմից պահանջվող տեղեկությունները չտրամադրելու գործում։
Երկրի ներսում առկա ահաբեկչական վտանգներին դիմակայելու ժամանակ այդ ծառայությունների` կառավարման և վերահսկողության հարցում թույլ տված ձախողումներն ավելի ակնհայտ
են դառնում՝ ազդելով հավաքված տեղեկությունների որակի
վրա և վտանգելով երկար ժամանակ պահպանվող քաղաքացիների ազատություններն ու իրավունքները՝ առաջ բերելով Ֆիլիպ Հեյմանի (Philip Heymann) խոսքերով ասած՝ «դեպի հետախուզական պետություն գլորվելու» խնդիրը։50 Տեղեկություններ
ստանալու նպատակով կտտանքների ու վերջերս կիրառվող այլ
անօրինական գործողությունների կիրառման վտանգները միախառնվում են տեղեկությունների մշակման ու վերլուծման ձախողումների հետ, ինչպես հաղորդվում է, օրինակ, Իրաքի հետազոտության խմբի զեկույցում։51 Նոր ժողովրդավարություններում
հետախուզության կազմակերպման ու բարեփոխման արդյունավետության ուսումնասիրությունները պետք է կենտրոնանան
վերահսկողության և համակարգման վրա՝ միևնույն ժամանակ
տարբեր աստիճանի ապակենտրոնացում թույլ տալով, և զերծ
մնան անօրինական միջոցներ կիրառելուց, որոնք քայքայում են
օրենքի գերակայության և ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման ջանքերը։

Անվտանգության ոլորտի խնդիրների այս հակիրճ քննարկումը, որոնց դեմ պայքարում են նոր ժողովրդավարությունները,
ընդգծում են այն տարբեր մարտահրավերները, որոնց նրանք
հանդիպում են՝ կախված ժողովրդավարությանը հասնելու ճանապարհներից, ինչպես և այն դժվարությունները, որոնց դիմակայում են հին ժողովրդավարություններն անվտանգության նոր
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համատեքստում։ Այս քննարկումը նաև ցույց էր տվել այն ուղիները, որոնց հետևել են բարեփոխումներում հաջողության հասածները, և այն մտահոգության ոլորտները, որոնք դեռևս ջանքեր են
պահանջում և՛ ժողովրդավարական վերահսկողությանը, և՛ արդյունավետությանը հասնելու համար։ Ստորև ներկայացվում են
այս քննարկման մի քանի կարևոր եզրակացություններ այնպիսի
ձևակերպումներով, որոնք կարող են օգտակար լինել որպես ուղեցույց ապագայի համար։
Նախ և առաջ քաղաքականությունը պետք է հետևի այնպիսի ինտեգրված մոտեցման, ըստ որի՝ անվտանգության ոլորտի
բոլոր տարրերը պետք է էական կերպով փոխկապակցված լինեն։ Սակայն ինտեգրված և համակողմանի մոտեցումը պետք է
պահպանի բանակի, ոստիկանության ու հետախուզության գործառույթների խիստ սահմանազատումը և գիտակցի պետական
այլ ինստիտուտների, քաղաքական հանրության ու քաղաքացիական հասարակության զարգացման հետ դրանց հարաբերությունը։
Այս ոլորտում ժողովրդավարության համար վտանգները
հաղթահարելու գործում հաջողության հասնելու ամենաէական
բաղադրիչը քաղաքացիական ամուր կառավարման ձևավորումն
է, որի քաղաքականությունը կայուն և շարունակական է և աշխատում է ստորաբաժանումների հստակ շղթայում։ Կենտրոնական ինստիտուտների ստեղծումը, ինչպես օրինակ` քաղաքացիական անձանց կողմից պաշտպանության նախարարության
ստեղծումն ու հնարավորությունների ընձեռումն էական գործոն
է այդ ղեկավարման իրագործման համար։ Բարձրագույն ղեկավարության համար խորհրդատվական մարմիններն օգտակար
գործիքներ են, բայց նրանք պետք է արտացոլեն այդ փոխկապակցվածությունը, ինչպես նաև քաղաքական ու քաղաքացիական հասարակությունների կողմից ի սկզբանե քաղաքացիական
քաղաքական ներդրումը։
Ներքին վերահսկողությունը, ինչպես և արտաքին, հաշվետու
լինելն ու վերահսկելիությունը պարտադիր են և՛ գործունեության
արդյունավետության, և՛ օրենքի գերակայության հետ համապատասխանության համար։ «Սպիտակ գրքերն» ու նման զեկույցներն օգտակար են առողջ բանավեճ ծավալելու և վերահսկողու-

ՆՈՐ, «ԿՐԿՆԱԿԻ» ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ

117

թյան մեջ տարբեր դերակատարների ներգրավելու համար։ Միևնույն ժամանակ գործադիր ղեկավարության և վերահսկողության,
ինչպես և վերահսկողության համար գոյություն ունեցող ինստիտուտներում պետք է ստեղծվեն փորձառու քաղաքացիական
աշխատակազմեր, ինչը թույլ կտա արդյունավետ ու շարունակական քաղաքական ուղղորդում և վերահսկողություն իրականացնել։ Հանրային հատվածի ներսում և դրանից դուրս այս ոլորտում գիտահետազոտական ինստիտուտներն անհրաժեշտ են
կառավարմանը, վերահսկողությանը և հսկմանը աջակցելու համար։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները՝ ներառյալ մարդու իրավունքների կազմակերպությունները և
մտավորականները, պետք է ներգրավվեն անվտանգության հարցերի և քաղաքականության վերաբերյալ հանրային բանավեճերի
ու հսկման գործառույթների մեջ։
Պաշտոնական միջազգային կազմակերպությունների ակտիվ
մասնակցությունն ու ներգրավումն օգնում են անվտանգության
ոլորտի ծառայությունների քաղաքացիական-քաղաքական կառավարման և դրանց վերահսկման ամրապնդմանը։ Զինվորականներ-զինվորականներ ուղղակի հարաբերություններն ու այլ
ծառայություններ ներառող նման հարաբերությունները պետք է
լավ վերահսկվեն։ Զինվորականների կողմից վարվող արտաքին
հարաբերություններն ու քաղաքականությունը, ինչպես օրինակ`
Լատինական Ամերիկայի հանդեպ ԱՄՆ Հարավային հրամանատարության կողմից վարվողը, ընդհանրապես վնասակար են։
Վերջապես, անվտանգության ոլորտի ու հանրության միջև
ձևավորվող մշակութային համատեքստը, արժեքներն ու դիրքորոշումները վճռորոշ դեր են կատարում երկարատև ընթացքի
ժամանակ։ Անվտանգության ոլորտի ծառայությունների և հասարակության անդամների միջև արժեքային ու դիրքորոշման
անդունդը հաղթահարելու նպատակով առանձնահատուկ քաղաքականություն պետք է ձևավորվի։ Այդ անդունդը վերացնելու
այլ միջոցների հետ մեկտեղ անվտանգության ոլորտում կրթական բաղադրիչների կառավարումը և դրանց վերահսկողությունը պետք է գերակայություն ունենան։ Երբ ժողովրդավարության
հաստատմանն անաչառ զեկույցներ են հետևում և օգտակար կիրառական առաջարկներ են արվում, դրանք պետք է դիտարկվեն
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որպես շարունակական հանրային բանավեճեր անցկացնելու
ռեսուրս, որը հանգեցնում է անվտանգության ոլորտի ու հանրության միջև մշակութային անջրպետը վերացնելուն։

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ

Զինված ուժերի, ոստիկանության
ու հետախուզության կողմից
ժողովրդավարությանը սպառնացող
վտանգներից այն կողմ
Իսպանիայի օրինակը

ՆԱՐ ՑԻՍ ՍԵՌ ՌԱ

Քաղաքական յոթ հարցեր են ուղղորդել իմ ուսումնասիրությունն Իսպանիայի փորձի և վտանգված ժողովրդավարությունների համար դրանց կիրառման վերաբերյալ։1
1. Հետախուզության ոլորտում ինչպե՞ս կարող են ժողովրդավարություններն իրենց արդյունավետ պաշտպանել
միջազգային հանցագործություններից ու ահաբեկչությունից սեփական գործողություններով և այլ ժողովրդավարությունների հետ համագործակցության նոր ձևերով այնպես, որ դրանք լիովին համապատասխանեն ժողովրդավարական արժեքներին ու գործելակերպին։
2. Կարո՞ղ են արդյոք Նյու Յորքի վրա 2001թ-ի սեպտեմբերի 11-ի և Մադրիդի 2004թ-ի մարտի 11-ի հարձակումներն
ու դրանց հետևանքները լույս սփռել ժողովրդավարական
գործադիր ու օրենսդիր մարմինների հարաբերությունների և նրանց կողմից զինված ուժերի, ոստիկանության և
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անվտանգության ծառայությունների կառավարման որակի վրա։
Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարը փոխե՞լ է
արդյոք դասական առումով զինված ուժերի կիրառումը։
Ինչպե՞ս կարող են կառավարությունները կազմավորել և
պատրաստել ոստիկանական այն ուժերը, որոնք հասանելի են և վայելում են իրենց ժողովրդավար քաղաքացիների վստահությունը։
Ժողովրդավարության տեսանկյունից ո՞րն է օպտիմալ
միջազգային համակարգումը ոստիկանության, հետախուզության և զինված ուժերի ժողովրդավարությունների։
Կարո՞ղ են արդոք նոր արդյունավետ կարգավորումներ
դիտարկվել, որոնք լիովին համապատասխանեն ժողովրդավարական արժեքներին։
Ինչպե՞ս է Եվրոպական Միությունը, որի լիիրավ և ակտիվ
անդամն է Իսպանիան, ստեղծում նոր ինստիտուտներ և
գործելակարգ՝ բարձրացնելու իրենց քաղաքացիների անվտանգությունն առանց ժողովրդավարական որևէ ազատություն սահմանափակելու։

Այդ հարցերին արձագանքելը շատ հրատապ է ոչ միայն Իսպանիայի, այլև շատ ուրիշ վտանգված ժողովրդավարությունների համար։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ
անցման գործընթացներից շատերը, որոնք կարող են ներառվել
այսպես կոչված Երրորդ ալիքի մեջ, կանգ են առել կամ ծայրահեղ դեպքերում՝ վատացել են։ Այդ մասնակի ժողովրդավարական պետությունները տառապում են պետական գործերի մեջ
զինվորականության միջամտության տեսակներից, որոնք շատ
բանով տարբերվում են գնալով ավելի անընդունելի դարձող պետական հեղաշրջումներից։ Իսկապես, Իսպանիայի օրինակն
առանձնահատուկ հետաքրքրական աղբյուր է համեմատական
քաղաքական ուսումնասիրությունների համար, քանի որ սա
այն հազվագյուտ դեպքերից է, երբ վերահսկողության, բանակի,
ոստիկանության և անվտանգության ծառայությունների ոլորտ-
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ներում հասել են ժողովրդավարական ընթացակարգերի համարյա լիակատար ամրապնդմանը։
Ընդունված փաստ է, որ ժողովրդավարական համակարգին
բանակի, ոստիկանության և անվտանգության ծառայությունների կողմից սպառնացող վտանգները հակառակ հարաբերակցության մեջ են գտնվում ժողովրդավարության հասունության
կամ տվյալ երկրի կայացման հետ։ Արժե նաև հիշատակել, որ
վտանգն ավելի մեծ է լինում, երբ վերը հիշատակված երեք ուժերն ուղղակիորեն համագործակցում են իրար հետ և հատկապես այն ժամանակ, երբ այդ երեքը կախված են լինում զինված
ուժերից։
Իսպանիայի դեպքը ենթադրում է, որ այդ ուժերից մեկի համար դժվար է խնդիրը մեկուսացված ներկայացնել, և ապացուցում է, որ բոլոր երեք ուժերի բարեփոխումները դրանք ժողովրդավարական դարձնելու նպատակով, պետք է փոխկապակցված
և նաև ողջ համակարգի ժողովրդավարացման մաս լինեն։
Հենց որ ժողովրդավարության ամրապնդման որոշակի աստիճան է ձեռք բերվում, այս երեք հատվածներից ժողովրդավարական համակարգին ներկայացվող վտանգները կամ խնդիրները կարող են կապված լինել` (ա) գործադիրի կողմից այս հատվածները պետական վարչակազմի մաս դարձնելու փորձի հետ,
(բ) զինված ուժերի և ավելի պակաս չափով մյուս երկու հատվածների, իրենց ինքնավարությունը ծավալելու ու ամրապնդելու, որպես ինստիտուտներ գործելու և կառավարության մաս
չլինելու միտումի հետ։
Իսպանիան սառը պատերազմի ավարտից հետո և գլոբալացման առկա գործընթացների պայմաններում ծագած անվտանգության նոր շրջանակների և դրան սպառնացող վտանգների
լավ օրինակ է։ Նա ունի այն նույն խնդիրներից, մարտահրավերներից և կարիքներից շատերը, որոնք ունեն մյուս ժողովրդավարական երկրները, բացառությամբ ԱՄՆ-ի, որը բացարձակապես այլ մակարդակ ունի իր անհամեմատելի ռազմական հզորության պատճառով։
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ԻՍ ՊԱ ՆԻ ԱՅԻ ՓՈՐՁՆ Ա ՆՑ ՄԱՆ ԵՎ ԱՄ ՐԱՊՆ ԴԱՆ
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐՈՒՄ

Զինված ուժերը
Իսպանիայի անցման շրջանի կարևորագույն գործոններից են
զինված ուժերը, չնայած ակնհայտ է, որ ի տարբերություն այլ
երկրների` նրանք ո՛չ սկիզբ են դրել ավտորիտար վարչարարությանը, ո՛չ էլ քաջալերել այն։ Ճիշտ է, որ Ֆրանկոյի (Franco)
վարչակարգը չի կարող դիտարկվել բառիս բուն իմաստով որպես զինվորական բռնապետություն, քանի որ զինվորականությունը՝ որպես կորպորատիվ մարմին, իշխանություն չի ունեցել։
Սակայն զինված ուժերը Ֆրանկոյի վարչակարգի գոյատևման
վերջնական երաշխավորն են եղել. նրանք բացառիկ վերահսկողություն են ունեցել օրինապահ ուժերի վրա, և ճնշող մեծամասնությունը լիովին համապատասխանում էր Ֆրանկոյի գաղափարախոսական դրույթներին։ Ավելին, երբ բռնապետը մահացավ, համարյա բոլոր քաղաքական խմբերը, որոնք սատարում
էին վարչակարգին, ցրվեցին, և զինված ուժերը դարձան համակարգի շարունակելիության երաշխավորները։ Այդ ժամանակվա
բանակի բարձրագույն սպաների հայտարարություններն ապացուցում են, որ նրանք համարում էին, որ դա իրենց առաքելությունն է։ Ծովակալ Պիտա դա Վեյգան (Pita da Veiga), որը եղել է
գեներալ Ֆրանկոյի վերջին տարիների և միապետության առաջին տարիների Ռազմածովային ուժերի նախարարը, քանի դեռ
Կոմունիստական կուսակցության օրինականացմանը դեմ լինելու պատճառով հրաժարական չէր ներկայացրել, իր պաշտոնական ճառում հայտարարել էր. «Մենք վերահսկել ենք հայրենիքի
անվտանգությունը և հավաստիացնում ենք, որ նրա էությունը
մնում է անփոփոխ, քանի որ մենք դրա պահապաններն ենք»։
Այսօրվա տեսակետից ակնհայտ է, որ անցման ու նոր սահմանադրության վերաբերյալ քաղաքական ուժերի միջև աճող
փոխզիջումը՝ սկզբում Ադոլֆո Սուարեսի (Adolfo Suarez) գլխավորած գործընթացների և ապա՝ 1982թ-ից Ֆելիպե Գոնսալեսի
(Felipe Gonzalez) ղեկավարած Սոցիալիստական կուսակցության ժողովրդական աջակցության հետ միասին կարևոր գործոններ եղան ռազմական բարեփոխումների համար։ Սակայն
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կային և այլ գործոններ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն, երբ քննարկվում են գործընթացներն ու բանակը։ Առաջին. բանակի
կողմից որպես Կաուդիլիոյի օրինական ժառանգորդ ընդունվող
թագավոր Խուան Կառլոս (Juan Carlos) Առաջինն այն կարևոր
անձն էր, ում հղում էին կատարում զինված ուժերը՝ հանգելով
քաղաքական փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության գիտակցմանը։
Երկրորդ. գեներալ Գուտիեռռես Մեյադոյի (Gutierrez Mellado)
նշանակումը պաշտպանական հարցերով փոխվարչապետի
պաշտոնում ճանապարհ բացեց անհրաժեշտ ռազմական բարեփոխումների համար՝ միաժամանակ զերծ պահելով կորպորատիվ ղեկավարության ձևավորումից, ինչը կխանգարեր զինված
ուժերի բարեփոխումներին։
Զինված ուժերի վրա վերահսկողություն սահմանելու աստիճանական գործընթացը կարելի է բաժանել յոթ փուլերի, չնայած
փուլերից մի քանիսն իրար փոխադարձաբար ծածկում են։ Այդ
փուլերը լավ հարմարեցված են Իսպանիայի համար և կարող
են այլ դեպքերի մեծ մասի համար քննարկումների օրինակ ծառայել։
Առաջին փուլում համարյա լիակատար վերահսկողություն
կար քաղաքական իշխանությունների վրա զինված ուժերի կամ
ֆրանկոյական շրջանակների կողմից, որոնցում բանակը լիովին
ներգրավված էր։ Դա Ֆրանկոյի քառասուն տարվա բռնապետության ընթացքում եղած իրավիճակն էր։
Երկրորդ փուլում, որը հետևեց անմիջապես Ֆրանկոյի մահվանը, զինված ուժերը կառավարության խնամակալությունն էին
կատարում, քանի որ իրենք իրենց համարում էին ազգային էության պահապաններ և քննարկում էին կորպորատիվ մարմնով
գործելու հնարավորությունները, երբ զգացին, որ իրավիճակը
դա է պահանջում։ Մենք այս փուլը կարող ենք տեղավորել միապետության առաջին մի քանի ամիսների մեջ, մինչև որ վարչապետի պաշտոնում Կառլոս Արիաս Նավառռան (Carlos Arias
Navarra) փոխարինվեց Ադոլֆո Սուարեսով, և գուցե կարելի է
քննել Սուարեսի կառավարման առաջին հատվածները մինչև
գեներալ Գուտիեռռես Մեյադոյի նշանակումը։
Երրորդ փուլում բանակը կորցրեց իր իշխանության մեծ մա-
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սը, բայց դեռևս ունակ էր և երբեմն կիրառում էր իր կարողությունները՝ սահմանափակելով քաղաքական բարեփոխումները
կառավարական քաղաքականությունը կարգավորելու համար
և/կամ արգելելով որոշ գործողություններ։ Այս փուլում նման
կարգավորման օրինակներ են՝ 1976թ-ի սեպտեմբերին երեք զինված ուժերի գեներալ-լեյտենանտների հանդիպումը վարչապետի հետ, որի ժամանակ նրանք երաշխիքներ պահանջեցին, որ
Կոմունիստական կուսակցությունը չի օրինականացվի, 1978թին ուղղակի և անուղղակի պայմաններ դնելը սահմանադրության տեքստի վերաբերյալ և UMD-ի (Union Militar Democratica`
Զինվորական ժողովրդավարական միություն) զինվորական
անդամներին 1979թ. և 1980թ. համաներում շնորհելու մասին
խորհրդարանի որոշման արգելափակումը։
Այդ երեք փուլերը սովորաբար կազմում են անցման շրջանը,
որտեղ էական գործոններն էին իշխանությանը և քաղաքականությանը զինված ուժերի միջամտելու կարողության «հեռացումը» կամ կորուստը։ Իսպանիայի դեպքում երեք փուլերը մոտավորապես համընկան UCD-ի (Union de Centro Democratico` Ժողովրդավարական կենտրոնի միություն) կառավարման հետ։
Չորրորդ փուլն այն է, երբ բանակը հրաժարվեց ամբողջական
քաղաքական միջամտությունից, բայց անցավ իր կազմակերպական և քաղաքական ինքնավարությունը պաշտպանելուն։ Սա
հաստատող ուժեղ օրինակ է բանակի դիմադրությունը պաշտպանության նախարարության ստեղծմանը, որը ռազմական քաղաքականությունը ղեկավարելու հնարավորություն կունենար։
Դրա հիմնական մասը հանգեցրեց նախկինում գոյություն ունեցած երեք ռազմական նախարարությունների գործառույթների
և բյուջեների տեղափոխմանը զինված ուժերից յուրաքանչյուրի գլխավոր շտաբներ և գլխավոր շտաբների խորհուրդ՝ որպես
«ռազմական միավորումների բարձրագույն կոլեգիալ մարմին»։
Չորրորդ փուլն ավարտվեց միայն Ազգային պաշտպանության
ակտի (Ley de Defensa Nacional) 1984թ-ի փոփոխությունից հետո՝
Ֆրանկոյի մահվանից և ժողովրդավարությանն անցման սկզբից
ինը տարի անց։
Հինգերորդ փուլը նշանավորվեց քաղաքացիական գերակայության ձևական, որոշ առումով՝ մասնակի ընդունման շուրջ
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ծավալված պայքարով։ Զինվորականները քաղաքացիական
իշխանություններից տարբերվող հայտարարություններ էին
անում, չէին ենթարկվում շատ հրամանների կամ գործում էին՝
ըստ իրենց նախաձեռնության և հակառակ քաղաքացիական
իշխանությունների կամքին։ Իսպանիայում այդ պայքարի լավ
օրինակ են զինվորական արդարադատության համակարգի
գործողությունները, երբ քաղաքացիական իշխանություններին
չենթարկվելու պատճառով, ի տարբերություն ժողովրդավարացման ակտիվիստների, քաղաքացիական անձանց ավելի մեղմ են
պատժում կամ բոլորովին չեն պատժում։
Վեցերորդ փուլը կարող է կոչվել բանակի՝ որպես ամբողջության վրա գաղափարախոսական վերահսկողություն ստանալու
պայքարի փուլ։ Զինվորական կորպորացիան ընդունեց իր վրա
կազմակերպական վերահսկողությունը, բայց ընդվզեց, որպեսզի պահպանի մասնագիտության որոշման, ռազմական կրթության, զինվորական կարիերային հասնելու և առաջխաղացման
ներքին մեխանիզմների վերաբերյալ ինքնուրույն որոշումներ
ընդունելու հնարավորությունը։ Այս վեցերորդ փուլը ոչ հստակ
սահմաններ ունի յոթերորդ և վերջին փուլի հետ, որը համապատասխանում է զինված ուժերի վրա ժողովրդական վերահսկողությանը։ Յոթերորդ փուլի վերջում գործադիր իշխանությունն
է ձևավորում ռազմական քաղաքականությունը, նախարարությունն ուղղորդում է ռազմական քաղաքականությունը և իրագործում զինված ուժերի ղեկավարումն ու վերահսկումը, մինչդեռ օրենսդիր իշխանությունը վերահսկում է գործադիրին և բանակին, իսկ զինվորական արդարադատությունը դառնում է արդարադատության համակարգի մաս, որը ժողովրդավարության
պայմաններում պետք է միակը լինի։ Իսպանիայի դեպքում այս
փուլն իրականություն դարձավ միայն 1980-ականների վերջին
երկու տարիների ընթացքում՝ Ֆրանկոյի վախճանից տասներեք ու ժողովրդավարական սահմանադրության վավերացումից
տասը տարի անց։
Վերջին չորս փուլերը ժողովրդավարության ամրապնդման
ժամանակահատվածն են կազմում, ինչը, քանի դեռ զինված ուժերն ենք դիտարկում, ենթադրում է, որ անցումային շրջանում
առաջացած ժողովրդավարական իշխանությունը սկսում է վե-
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րահսկել ու առաջնորդել այն։ Դա սոցիալիստների կառավարության կատարած գործն էր 1982թ-ի ընտրություններից հետո։
Ողջ գործընթացում առաջընթաց էր արձանագրվում և՛ անցման ընթացակարգերի, և՛ ամրապնդման ժամանակ հետևյալ
երեք ուղղություններով համակարգված միջոցառումների ընդունմամբ.
1. Զինված ուժերը գործում են ժողովրդավարական երկրներին բնորոշ գործադիր ու օրենսդիր իշխանությունների
գործողություններին համաձայն և նրանց հետ հարաբերվելով։
2. Անխուսափելի բախումը կարգավորելու գործում, հատկապես այդ գործընթացի առաջին փուլերում այս ուղղությունը հաճախ ավելի շատ կապված է լինում ընդհանուր,
քան ռազմական քաղաքականության հետ։
3. Մասնագիտական շրջանակների վերասահմանմամբ բանակի կողմից այնպիսի արժեքների յուրացումը, որոնք
մոտ են կանգնած հասարակության մեջ եղածներին, ում
նրանք ծառայում են, որպես ինստիտուտ գոյություն ունեցող զինված ուժերին տանում են պետական իշխանությունների հետ շարունակական երկխոսության, նույնիսկ
մրցակցային դիսկուրսի մեջ՝ դառնալով կառավարության
ինտեգրված և համախոհ մաս։
Հեշտ չէ մի քանի պարբերության մեջ ընդհանրացնել այն
հնարավոր դասերը, որ քաղում ենք հասունացող ժողովրդավարությանը բանակի կողմից սպառնացող հնարավոր վտանգները նվազեցնելու գործում Իսպանիայի փորձից։ Ինչևէ, առաջին
դասը պետք է լինի անցման ընդհանուր առաջընթացի հաջողության վճռորոշ ազդեցությունը բանակի վրա ժողովրդավարական-քաղաքացիական վերահսկողություն սահմանելու գործում։ Ծայրահեղ դժվար է բանակի վրա ժողովրդավարական
վերահսկողություն սահմանել կիսաժողովրդավարական կամ
վտանգված ժողովրդավարությունների պայմաններում առանց
կառավարությանը ժողովրդի աջակցությունը ստանալու ուղիներ գտնելու և այլ ոլորտներում բարեփոխումներ կատարելու։
Իսպանիայի դեպքում բանակի տարաձայնություններն աճում
էին Սուարեսի կառավարության թուլացմանը և ժողովրդի կող-
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մից նրա աջակցության նվազմանը զուգահեռ։ Զինված ուժերն
անցումային շրջանում ժողովրդավարության համար ամենամեծ վտանգն են ներկայացնում այն դեպքում, երբ համակողմանի առաջընթացը դեպի ժողովրդավարություն դանդաղում է կամ
կանգ առնում։
Ողջ գործընթացի հաջողության կարևորագույն բանալին
պաշտպանության նախարարության ստեղծումն է և նրան իրավասություններով օժտելը։ Իսպանիայում Գուտիեռռես Մեյադոն
հասկացավ այդ դասը և վերացրեց նախկին երեք նախարարությունները՝ հետևելով բռնապետության վերջին տարիներին գեներալ Դիաս Ալեգրիայի (Diaz Alegria) տված հանձնարարականներին։ Ճշմարիտ է, որ երկրում բանակի վրա քաղաքացիական
վերահսկողության աստիճանի լավագույն և ամենահամեմատելի ցուցիչը պաշտպանության նախարարության իրական կարողությունների վերլուծությունն է։
Այս ոլորտում ժողովրդավարության կայացումը էվոլյուցիոն
գործընթաց է՝ սկսած լիակատար ինստիտուցիոնալ բանակից,
որը փորձում է հասարակության վրա տարածել իր արժեքները,
մինչև զինված ուժեր, որոնք իրենց սկզբունքներն ու արժեքները պահպանում են որպես իրենց արդյունավետության պայման,
բայց ընդհանուր առմամբ ընդունում են իրենց հասարակության
արժեքներն ու սկզբունքները, որոնք ամրագրված են սահմանադրության մեջ։ Իսպանական փորձի շատ կողմեր օգնել են
այդ գործընթացին՝ սկսած օրենսդրական փոփոխություններից
(զինվորական արդարադատությունը դարձվել է ժողովրդավարական) մինչև կանանց առջև զինված ուժերի դռները բացելը և
ամենավճռորոշը՝ սահմանադրության մեջ պարունակվող հիմնարար իրավունքների խոր ու մանրամասն բացատրությունը։
Իսպանական փորձը ցույց է տալիս, որ պարտադիր չէ, որ
օրենքները բացահայտ կերպով զինված ուժերին իշխանություն
տան։ Բավական է` այդ ոլորտում օրենսդրությունը երկիմաստ
լինի, և նրանք անմիջապես փորձում են ընդլայնել իրենց ազդեցությունը։ Ահա թե ինչու բանակի ինքնուրույնությունը սահմանափակող ցանկացած օրենսդրություն հստակ և թափանցիկ
պետք է լինի։
Վերջապես, ընտրված ժողովրդավարական կառավարության
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ռազմական քաղաքականությունը վերահսկելու անհրաժեշտության ակտիվ և բարյացակամ ընդունումը ողջ գործընթացի հաջողության կարևորագույն բանալին է։

Ոստիկանությունը
Ոստիկանական ուժերը մի այլ ինստիտուտ է, որը բռնապետության վերացումից հետո արմատական փոփոխությունների կարիք է զգում այդ վարչակարգում ոստիկանական ուժերի առանձնահատուկ ճնշող և քաղաքականացված բնույթի պատճառով։
Իսպանիայի նորելուկ ժողովրդավարությունը ոստիկանության
հետ լուրջ խնդիրներ է ունեցել։ Ոստիկանությունը հիմնականում
հանդուրժող է եղել բռնապետության նկատմամբ և վերահսկվել
է բանակի կողմից, քանի որ Հասարակական կարգի պահպանման ուժերը՝ անվանում, որը տրված էր Ռազմականացված ոստիկանությանը և Քաղաքացիական գվարդիային (Policía Armada у
Guardia Civil), բանակի, ռազմածովային ու ռազմաօդային ուժերի
հետ մեկտեղ զինված ուժերի մաս էին կազմում։ Մյուս դժվարությունը բասկերի անջատողական ահաբեկչական խմբերի՝ ԷՏԱ-ի
(ETA, բասկ. Euskadi Ta Askatasuna, «Բասկերի երկիր և ազատություն»` բասկյան ձախ արմատական անջատողական կազմակերպություն) դեմ պայքարելու համար որոշակի կառույցների
պահպանումն էր։
Նպատակը հստակ էր ամենասկզբից. աստիճանաբար ակնհայտ պատժիչ ոստիկանական ուժերը՝ նրա ինստիտուտների
հետ միասին (ինչպես օրինակ՝ Քաղաքական-հանրային բրիգադը (Politico-Social Brigade), որը պատասխանատու էր ընդդիմադիր քաղաքական ու արհեստակցական միությունների բոլոր
գործողություններին հետևելու ու վերահսկելու համար և հաճախ նրանց առաջնորդներին կանգնեցնում էր Հասարակական
կարգի տրիբունալի առջև (Public Order Tribunal), վերածել ոստիկանական ուժերի, որոնց նպատակն է պաշտպանել անհատի
իրավունքներն ու ազատությունները։ Բայց դժվար էր գտնել անվտանգության ուժեր, որոնք կգործեին նոր իրավիճակին համապատասխան. 1975թ-ի և 1978թ-ի միջև ընկած ժամանակահատ-

ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ, ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ...

129

վածում նրանք պատճառ էին դարձել քսանյոթ հոգու մահվան,
երբ միջամտել էին ցույցերը ցրելուն։
Հասարակական կարգի տրիբունալը ցրվեց սահմանադրությունն ընդունելուց առաջ, և 1978թ. ընդունվեց նոր Ոստիկանության ակտը։ Այդ օրենսդրությունը վերջ դրեց ոստիկանական
գործառույթների պատժիչ բնույթին և ոստիկանական ուժերը կենտրոնացրեց բազմաթիվ այլ խնդիրների լուծման շուրջը։
Նոր ուժը՝ Ազգային ոստիկանական ուժերը, ստեղծվեցին Ռազմականացված ոստիկանությանը փոխարինելու համար, և անվտանգության ուժերի հանդեպ որևէ գործողություն հաշվետու
չէր այլևս զինվորական տրիբունալներին, չնայած նոր ոստիկանությունը լիովին ապառազմականացված չէր բանակի հետ առկա լարվածությունների պատճառով։
Բարեփոխումներ կատարվեցին ոստիկանության կերպարը փոխելու ուղղությամբ։ Դա ներառում էր «գորշեր» (Ios grises)
անվանումով հայտնի Ռազմականացված ոստիկանության գորշ
համազգեստների փոխարինումը դարչնագույներով։ Տարօրինակ էր, որ ընտրվեց դարչնագույնը, երբ ոստիկանական սպաները շարունակում էին ընկալվել որպես բանակայիններ, քանի
որ զինվորական համազգեստները ևս դարչնագույն էին։ Իրականում գույնը մեկ անգամ ևս փոխվեց, այս անգամ` կապույտի։
1978թ. աահմանադրությունն իր 104-րդ հոդվածով բացահայտորեն վավերացնում է այդ փոփոխություններից շատերի
ոգին՝ Անվտանգության ուժերի (ոստիկանության ու Քաղաքացիական գվարդիայի) հիմնական առաքելությունը սահմանելով
որպես «իրավունքների ու ազատությունների ազատ իրագործման պաշտպանություն օրենքն ու կարգուկանոնը երաշխավորելու համար»՝ այդպիսով խուսափելով «հասարակական կարգի» ցանկացած հիշատակումից, որն այնքան հատկանշական էր
նախկին վարչակարգի համար։
Սահմանադրության հեղինակների ընդունած ամենակարևոր
որոշումը ոստիկանությունն ու Քաղաքացիական գվարդիան
բանակից անջատելն էր։ Սա սահմանադրության տեքստի վերաբերյալ բանավեճի ամենահակասական հարցերից էր։ Խորհրդարանի Ժողովրդավարական միության (The Alianza Popular) անդամները և զինվորական սենատորները մինչև ամենավերջին
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պահը պաշտպանում էին ոստիկանության և Քաղաքացիական
գվարդիայի պահպանումը զինված ուժերի կազմում։
Այդ սկզբունքները կյանքի կոչելը, սակայն, այդքան էլ հեշտ
չէր։ Սահմանադրությունը բավարար չէր. նույնիսկ 1980թ. մի
քանի գեներալ-կապիտաններ շարունակում էին պնդել, որ Ազգային ոստիկանության կատարած հանցագործությունների
գործերը գտնվում են զինվորականների իրավասության ներքո։ Սահմանադրությանը համապատասխանելու նպատակով
1980թ. Զինվորական արդարադատության օրենսգրքի շուտափույթ փոփոխություններն անհրաժեշտություն էին դարձել։
Ավելին, որոշ մակարդակից բարձր գտնվող ոստիկանության ու
Քաղաքացիական գվարդիայի բոլոր հրամանատարները բանակայիններ էին. հակառակ դեպքում նրանք պարտավոր էին երկու տարի ուսանել ռազմական ակադեմիայում։
Ոստիկանական ուժերի ներկայացուցիչների համար արհեստակցական միություններին անդամագրվելու իրավունքը, հավաքների ազատությունն ու արտահայտման ազատությունը, որպեսզի ոստիկաններն այլ քաղաքացիների պես ունենային նույն
իրավունքները, գնում էր ապառազմականացմանը համընթաց։
Ոստիկանական արհեստակցական միությունների օրինականացումը երկար ճանապարհ անցավ մինչև նոր մտածելակերպի
ձևավորումը ժողովրդավարական Իսպանիայում։
Երկրորդ կարևոր միջոցառումը, որը նախատեսված էր սահմանադրության մեջ, մի քանի տարբեր ոստիկանական ուժերի
ստեղծումն էր, քանի որ ինքնավար համայնքներին ու տարածաշրջաններին թույլատրված էր իրենց սեփական ուժերն ունենալ։ Բասկերի երկիրը, Նավարան և Կատալոնիան դրանից հետո ստեղծեցին իրենց սեփական ոստիկանական ուժերը։
Երրորդ կարևոր միջոցառումն այն է, որ սահմանադրությամբ
նախատեսվեց ստեղծել դատական ոստիկանություն՝ քննող դատավորների կարգադրությունները կատարելու համար։ Սա բացարձակ նորամուծություն էր։ Որոշ գիտնականներ պնդում են,
որ գեներալների կորպուսից տարբերվող նոր դատական կորպուս պետք է հիմնվի այդ խնդիրների համար, բայց այդ քայլն
անհրաժեշտ չէ, քանի դեռ կան բավարար մարդկային ու նյութական ռեսուրսներ, և կանոնները հստակ են ու ոչ երկիմաստ։
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Անվտանգության ուժերի բնագավառում Իսպանիայի` անցման շրջանում կրած դժվարությունների ապացույց է այն, որ
Անվտանգության ուժերի պետական օրգանական ակտը (LOFCS)
հնարավոր եղավ ընդունել միայն 1986թ.։ Այդ ակտը հստակ կերպով ապառազմականացրեց Ազգային ոստիկանությունը և հնարավոր դարձրեց Քաղաքացիական գվարդիայի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում քաղաքացիական անձի նշանակումը։
Այդ ակտը 1985թ. Քաղաքացիական պաշտպանության ակտի
(Civil Defense Act) հետ քննադատվել է իր ծայրահեղ կենտրոնամետության, այդ հարցը պետության բացառիկ ենթակայության
տակ պահելու, անարդյունավետ համագործակցություն սահմանելու համար։ 1992թ. հակասական Օրենքի և հասարակական կարգի պաշտպանության ակտն ավելի մեծ ուշադրություն
դարձրեց այս հարցին և փոփոխվեց այն բանից հետո, երբ Սահմանադրական դատարանն անվտանգության ուժերին շնորհված որոշ լիազորություններ համարեց սահմանադրությանը
չհամապատասխանող։ Դրանից կարճ ժամանակ անց անվտանգության ամբողջ բնագավառում երկարատև ճգնաժամ սկսվեց,
որի գագաթնակետն էր Քաղաքացիական գվարդիայի առաջին
քաղաքացիական գլխավոր տնօրենի պաշտոնից հեռացնելն այն
բանից հետո, երբ նա պահուստային ֆոնդերն օգտագործեց ի
շահ իրեն։ Հետագայում նույն պատճառով դատարանները Ներքին գործերի նախարարության այլ պաշտոնյաների ևս ազատազրկման դատապարտեցին։
Իսպանական ոստիկանական ուժերի հարմարվելը նոր քաղաքական իրավիճակին հնարավորություն է տալիս մեզ քննել
այդ ժողովրդավարական գործընթացի առնվազն երկու կողմեր,
որոնք ըստ իս՝ լիովին հաջողված չէին։ Ներքին գործերի ու Արդարադատության նախարարությունները միավորվեցին։ Բայցևայնպես, իսպանական փորձը չի հաստատում, որ դա լավ լուծում է
երկուսի միջև համագործակցության և նույնիսկ՝ անխուսափելիորեն վիճահարույց խնդիրների լուծման համար։ Ավելի լավ կլիներ դրանց մոտենալ որպես երկու ոլորտի՝ արդարադատության
ու ազգային անվտանգության, որոնք պետք է տարբեր լինեն, քան
հավատալ, որ երկուսին մեկ նախարարության մեջ միավորելը կարող է լուծել բոլոր խնդիրները։ Մենք պետք է նաև հիշենք,
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որ առանց գործադիրից անմիջական պատասխանատվությունը
հանելու, ոստիկանության ու նրա հնարավոր չարաշահումների
բարձրագույն վերահսկողները դատավորներն են։ Հետադարձ
հայացք գցելով՝ չի կարելի ասել, որ Իսպանիայի դեպքում երկու
նախարարությունների միավորումը նպաստեց անվտանգության
համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը։
Երկրորդ խնդրահարույց ոլորտը պահուստային ֆոնդերն
են։ Իսպանիայում և՛ Պաշտպանության նախարարությունը անվտանգության ծառայության համար, և՛ Ներքին գործերի նախարարությունն ապահովված են պահուստային ֆոնդերով։ Իսպանական փորձը ցույց է տալիս, որ կարևոր է գտնել այդ ֆոնդերի ծախսումը վերահսկելու մեխանիզմներ առանց վերացնելու
նրանց պահուստային պայմանները, բայց ներգրավելով խորհրդարանը։ Երբ ֆոնդերը վերահսկվում են միայն այն մարդկանց
կողմից, ովքեր օգտվում են դրանցից, համարյա անդիմադրելի մղում է առաջանում օգտվել դրանցից, լավագույն դեպքում՝
ոչ միտումնավոր, վատագույն դեպքում՝ ի շահ այն մարդկանց,
ում համար դրանք հասանելի են։ Դա շատ նշանակալի գործոն
էր սոցիալիստական կառավարության վերջին տարիների անվտանգության ճգնաժամի համար, երբ դա պատճառ դարձավ
Քաղաքացիական գվարդիայի առաջին քաղաքացիական գլխավոր տնօրենի հեռացման և ապա՝ դատապարտման համար ու
սկիզբ դրեց Ներքին գործերի նախարարության այլ պաշտոնյաների դատական հետապնդմանը։
Եզրափակելով՝ դիտարկենք պետական անվտանգության
ապարատում առաջացած ճգնաժամի ապակայունացնող ներուժը ցանկացած ժողովրդավարության համար։ Ճգնաժամը,
որը եղավ Իսպանիայում 1994թ-ից 1996թ. ընկած ժամանակահատվածում և ուղղակի ազդեցություն ունեցավ Քաղաքացիական գվարդիայի, Ազգային ոստիկանական ուժերի և ողջ
CESID-ի (իսպաներեն Centro Superior de Informaciցn de la Defensa
- Պաշտպանական տեղեկատվության բարձրագույն կենտրոն `
Իսպանիայի հետախուզական վարչություն 1977-2002թթ.) վրա,
ամենամեծ հարվածն էր իսպանական ժողովրդավարությանը
1981թ-ի փետրվարի 23-ի պետական հեղաշրջման փորձից հետո։ Ճգնաժամը հրահրված էր ընդդիմադիր կուսակցություննե-
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րի կողմից, որոնք պատրաստ էին ոչնչի առջև կանգ չառնել, որպեսզի կանխեին ընտրություններում չորս անընդմեջ հաղթանակներից հետո Սոցիալիստական կուսակցության հերթական
կառավարումը։ Նրանք նույնիսկ խախտեցին «Պետական հակաահաբեկչական պակտը», բայց Իսպանիայի ժողովրդավարական համակարգը կարողացավ դիմադրել ճգնաժամին և հարթեց
այն՝ մի այլ կուսակցության իշխանության բերելով։

Անվտանգության ծառայություններ
Ֆրանկոյի մահվան ժամանակ վարչակարգին ընդդիմադիր
ոլորտների բացահայտման ու վերացման գործին նվիրված ոստիկանական անվտանգության ծառայությունից (BIS՝ Սոցիալական հետաքննությունների ծառայություն) զատ, ևս երեք տիպի
անվտանգության ծառայություններ կային՝ (1) վարչապետին
կից Բարձրագույն պաշտպանության շտաբը, (2) բանակի շտաբի պետը և (3) բանակի հետ կապված ու Ֆրանկոյի ժամանակ
նրա բռնապետության վերջում նշանակված ու 1973թ. ԷՏԱ-ի
կողմից սպանված Ֆրանկոյի առաջին վարչապետ ծովակալ
Կառռերո Բլանկոյի (Carrero Blanco) հիմնադրած անվտանգության ծառայությունը՝ SECED-ը (իսպաներեն Servicio Central de
Documentaciցn - Կենտրոնական տեղեկատվական ծառայություն` Իսպանիայի հետախուզական վարչություն Ֆրանկոյի իշխանության օրոք` 1972-1977 թթ.), որը պետք է պարզեր ու հակադարձեր անհնազանդության շարժումներին՝ հատկապես 1968թ.
համալսարաններում բողոքի ցույցերից հետո։ Ընդհանուրն այդ
բոլոր անվտանգության ծառայությունների համար այն էր, որ
նրանք վերահսկվում էին բանակի կողմից։
Անկախ իր ծագումից և այն փաստից, որ SECED-ի առաջին
տնօրենը ներքաշված էր փետրվարի 23-ի հեղաշրջման փորձի
մեջ և դրա համար նույնիսկ դատապարտվել էր, ծառայությունը բացահայտորեն չէր դիմադրում անցումային գործընթացներին։ Հակառակը, SECED-ի ղեկավարները որոշիչ դեր խաղացին
1976թ. և 1977թ.` դեպի բարեփոխումներ ճանապարհը հարթելու
նպատակով օժանդակելով Ադոլֆո Սուարեսի կառավարության
և ժողովրդավարական ընդդիմության շփումներին, փորձելով
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հովանավորել այն ուժերին, որոնց համարում էին ավելի չափավոր, քան Կոմունիստական կուսակցությունը։ Նրանք Ադոլֆո
Սուարեսի հրամանի համաձայն՝ նաև մասնակցություն ունեցան
այնպիսի գործընթացների, ինչպիսին արտաքսման մեջ գտնվող
Generalitat de Catalunya-ի (Կատալոնիա երկրամասի կառավարություն) նախագահ Ջոսեպ Տառռադեյասի (Josep Tarradellas)
հետ երկխոսությունն էր։
Սակայն ակնհայտ էր, որ այդ մարմինը չէր կարող շարունակել գոյություն ունենալ ժողովրդավարական իրավիճակում,
և երբ նշանակվեց գեներալ Գուտիեռռես Մեյադոն (Gutiérrez
Mellado), կառավարությունը որոշեց միավորել Բարձրագույն
պաշտպանության շտաբի անվտանգության ծառայությունը
SECED-ի հետ՝ 1978թ. ստեղծելով CESID-ը։ Այս նոր ծառայությունը մաս էր կազմում Պաշտպանության նախարարության։
Առաջին մի քանի տարիների ընթացքում այն զուրկ էր հստակ
մանդատից և կառավարության կողմից արդյունավետ վերահսկողությունից ու նաև տառապում էր նախկին վարչակարգի ժամանակ ձևավորված նախկին անդամների ժառանգած գործելակերպի իներցիայից։ Ակնհայտ դարձավ, որ 1981թ. փետրվարին
հեղաշրջման փորձից հետո գործունեության ուղղվածության
փոփոխությունները միանգամայն անհրաժեշտ են։
Կառավարությունը CESID-ի տնօրեն նշանակեց գնդապետ-լեյտենանտ Էմիլիո Ալոնսո Մանգլանոյին (Emilio Alonso Manglano)՝
նոր, արմատապես մի այլ շրջան բացելով, որի ընթացքում
CESID-ն արժեքավոր տեղեկություններ տրամադրեց զինված ուժերում ներքին իրավիճակի մասին՝ սկսելով ապաակտիվացնել
1982թ. ընտրությունների նախօրեին նախատեսված հեղաշրջման ծրագրերը։ CESID-ն իրականացնում էր մի գործողություն՝
պայքար հետընթացի դեմ, որը ոչ մի այլ ինստիտուտ չէր կարող
նույն արդյունավետությամբ անել։
1985թ. հետո հետընթացի դեմ պայքարն այլևս բացարձակ
առաջնայնություն չուներ, և CESID-ը ջանաց դառնալ անվտանգության ծառայություն այն երկրների ծառայությունների շարքում, որոնց հետ համագործակցում էր՝ աշխատանքներն ուղղելով դեպի արտասահման և նախապատվություն տալով ահաբեկչության դեմ պայքարին։ 1985թ-ի դեկտեմբերյան հրամա-
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նագիրը փոխարինեց նախարարական կարգադրությանը, որը
կարգավորում էր CESID-ի կառուցվածքն ու առաքելությունը՝
սկսած 1982թ-ից։ Այդ հրամանագիրը ճանապարհ հարթեց նոր
փուլի համար, որի գագաթնակետը եղավ 2002թ. CNI-ի (Centro
Nacional de Inteligencia՝ Ազգային կենտրոնական հետախուզություն) ստեղծումը, որը փոխարինեց CESID-ին։
Ներքին գործերի նախարարությունը փորձեց նույն ժամանակահատվածում շատ հիմնավոր պատճառաբանությամբ պայքար մղել ահաբեկչության դեմ, մեկ այլ անվտանգության ծառայություն ստեղծել` նույնիսկ արտասահմանում համապատասխան ցանց ձևավորելով։ Այս ծառայությունների և Քաղաքացիական գվարդիայի ծառայությունների միջև գործունեության համակարգումը միշտ դժվար է եղել հետաքննական հնարավորություններ կորցնելու բացահայտ փաստերով և այն պատճառով,
որ մեկ կամ մյուս ծառայությունը ցանկանում էր առաջատար դեր
ունենալ ի վնաս մնացածի։ Իսլամական ահաբեկչական հարձակումներն ապացուցեցին, որ համակարգման նման խնդիրներ
կան գրեթե բոլոր երկրներում, և նրանցից շատերը գործադիրին
վերակազմավորման ծրագրեր են ներկայացրել կամ գտնվում են
այդ գործընթացների մեջ։ Սակայն ծառայությունների որոշակի
բազմազանության գոյությունը կարծես թե նպատակահարմար
է, և աճող խորհրդարանական հսկողությունը խրախուսում է
համակարգումը Իսպանիայի կառավարության ներսում։
Իսկապես, Իսպանիայի՝ այդ ժամանակաշրջանից քաղած
դասերը ցույց են տալիս, որ ավելի լավ է որոշակի բազմազանությամբ անվտանգության ծառայություններ ունենալ, նույնիսկ
եթե դա համակարգման մշտական ջանքեր է պահանջում, որոնք
պետք է տարբերվեն՝ կախված այն բանից, թե ինչ վտանգներ են
ծագում։ Խորհուրդ չի տրվում, որ վարչապետի հետ ուղղակիորեն կապված լինի մեկ ծառայություն, քանի որ դա վերջ է դնում
նախարարությունից ճկուն կախվածությանը, ինչն անհրաժեշտություն է և ապացուցվել է ազգային անվտանգության ուժերի
ճգնաժամով, ինչպես նաև նրանով, ինչ եղել է CESID-ում իննսունականներին։
Հակահետախուզական ծառայությունները պետք է հիմնարար
կերպով փոքրացվեն՝ և նախկին դարաշրջանի իներցիան կոտ-
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րելու համար քաղաքական միջամտություն է անհրաժեշտ։ Վերջապես՝ բանակը պետք է սահմանափակվի սեփական ոլորտում
գործող անվտանգության ծառայություններով, ինչը պահանջում
է երկարատև «քաղաքացիականացման» գործընթացի սկիզբ։ Իսպանիայի դեպքում ՆԱՏՕ-ին անդամակցումը օգնեց զինված ուժերից յուրաքանչյուրին համապատասխանող անվտանգության
ծառայությունների խնդիրների վերահստակեցմանը։
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

Զինված ուժերի դերը քսանմեկերորդ դարի նոր
առաքելություններում
Իսպանիայի անցումային գործընթացները զինված ուժերից, ոստիկանությունից և անվտանգության ծառայություններից եկող
սպառնալիքների մասին մեզ օգտակար մտքեր են տրամադրում։
Իսպանիայի օրինակը կարող է նաև մտորումների նյութ տալ
գլոբալացմամբ ու վտանգների ձևափոխմամբ պայմանավորված
հիմնարար փոփոխությունների վերաբերյալ։
2004թ. մարտի 11-ի ահաբեկչական հարձակումը Մադրիդում
ողբերգական ապացույցն էր այն բանի, որ Իսպանիայի անվտանգության հայեցակարգը փոփոխության կարիք ունի. հարևան
երկրներից ոչ մեկը չի սպառնում Իսպանիայի տարածքային ամբողջականությանը, սակայն հսկայական թվով քաղաքացիներ
վնասվեցին Մադրիդի քաղաքամերձ գնացքների վրա ուղղակի
ու բիրտ հարձակումից։ Անվտանգությանն ուղղված սպառնալիքն այլևս «տարածքային» չէր. դա «մարդու անվտանգության»
հարց էր։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը վերջին տասը
տարիների ընթացքում վերահստակեցրել ու մշակել է մարդու
անվտանգության հայեցակարգը։ Որոշ երկրներ, ինչպես Կանադան, ընդունել են այն, բայց շատ նշանակալի է, որ Ամերիկյան
պետությունների կազմակերպությունն իր 2000թ. համաժողովից
հետո նույնպես դա արել է՝ այդ ժամանակից սկսած հետևելով
անվտանգության հայեցակարգի բազմաչափ բնույթի ձևակերպմանը, ըստ որի՝ վերջ է դրվել զինվորականների կողմից այդ խնդիրների սեփականաշնորհմանը։
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Եվրոպական Միությունն իր առաջին անվտանգության ռազմավարությունն ընդունել է 2003թ.։ Այն ընդգրկում է ահաբեկչության, կազմակերպված հանցավորության, պետական ճգնաժամերի և տարածաշրջանային հակամարտությունների սպառնալիքներին անդրադառնալու ծրագրերը։ Դրանք ոչ թե եվրոպական, այլ գլոբալ հակամարտություններ են։ Բայց իսկական
վճռորոշ հարցն այն է, որ փոխվել է ոչ միայն այդ կազմակերպությունների ընկալումն ու հայեցակարգը, այլև իսպանական
ու համաշխարհային հասարակական կարծիքը։ Այս իմաստով
Եվրոպական անվտանգության ռազմավարությունը եզրակացրել է, որ այդ վտանգները չեն կարող լուծվել միայն ռազմական
միջոցներով, և դրանցից յուրաքանչյուրը տարբեր գործիքների
միասնություն է պահանջում։
Այս իրավիճակում զինված ուժերի խնդիրները հիմնականում ծագում են նոր կարիքներին հարմարվելու նրանց անկարողությունից։ Իսպանիայի դեպքում հասարակական կարծիքը
բանակի վրա փող ծախսելը համարում է չարդարացված, քանի որ հավատում է, որ ավանդական առաքելություններն այլևս
անիմաստ են։ Զինված ուժերը ժողովրդավարական վարչական
կառուցվածքի մեջ մտցնելը հավելյալ ջանքեր է պահանջում,
քան քաղաքացիական իշխանություններին ենթարկելը. անհրաժեշտություն կա առկա պայմաններում փնտրելու ու բացահայտ դարձնելու նրանց raisons d’être-ն (գոյության իմաստը)՝
հեռու պահելով բանակին երկրի ներսում նոր առաքելություններ փնտրելուց։ Ակնհայտ է, որ ռազմական բյուջեների կտրուկ
նվազեցումն երկրներից շատերում՝ և՛ Արևելյան Եվրոպայում, և՛
Լատինական Ամերիկայում, ինքնին բավարար լուծում չէ, նույնիսկ եթե դա կարող է նվազեցնել երկրների միջև հակամարտությունները և օգնել ֆինանսավորելու սոցիալական ծրագրերը։
Այսպես կոչված «անվտանգության բնագավառի» բարեփոխումն
անհրաժեշտություն է բոլոր այն երկրներում, որտեղ նվազեցվել
են զինված ուժերի կարողությունները։ Հակառակ դեպքում՝ կարող է մեծանալ պետության թուլացման և ոչ համարժեք առաքելություններ փնտրելու ռիսկը։
Իսպանիայում զինված ուժերը երկրի ներսում նոր առաքելություններ փնտրելու միտում չեն ցուցաբերում ՆԱՏՕ-ին և հատ-
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կապես ԵՄ-ին անդամակցելու պատճառով, ինչպես և ՄԱԿ-ի
բազմաթիվ խաղաղապահ առաքելություններին մասնակցելու,
շարունակական առաքելություններ իրագործելու պատճառով։
Անտարակույս, Իսպանիայի զինված ուժերի՝ գնալով ավելի մեծ
մասնակցությունը ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություններին
բարելավել է նրանց հեղինակությունն իսպանական հասարակական կարծիքում, չնայած դրա համար բարձր գին է վճարվում,
ինչպես օրինակ` 2003թ. մայիսին Թուրքիայում օդանավի կործանումը, երբ վաթսուներկու իսպանացի զինվոր զոհվեց։ Գլոբալ անվտանգության մեջ ներդրում ունենալու ճանապարհով
Իսպանիայի անվտանգության ապահովման համար զինված
ուժերի օգտագործումը կախված կլինի Եվրոպայից, որն ունակ
է հասնելու բազմակողմանի և միասնական արձագանքի նոր
իրավիճակին։ Իրականում եվրոպական մակարդակի վրա գործելը շատ ավելի արդյունավետ է գլոբալ անվտանգության մեջ
ներդրում ունենալու համար, քան բոլոր եվրոպական ազգերի
առանձին գործողությունների հանրագումարը։
Օտարերկրյա առաքելություններում իսպանական զինված ուժերի օգտագործումն օգնել է ԷՏԱ-ի ահաբեկչության դեմ նրանց՝
որպես գործիք կիրառելը կանխելուն։ Այս խնդրում Իսպանիայի
բոլոր ժողովրդավարական կառավարությունները համակարծիք
են։ Էական է նվազեցնել ահաբեկչության հանրային աջակցությունը, և Իսպանիայում զինված ուժերի օգտագործումը անարդյունավետ է, քանի որ ահաբեկիչները կարող են հայտարարել,
որ նրանք պատերազմում են Իսպանիայի դեմ, ինչը ճիշտ այն
է, ինչ նրանք ուզում են։ Նախագահ Բուշի (Bush) հայտարարությունն առ այն, որ Միացյալ Նահանգները պատերազմում է ահաբեկչության դեմ, իրականում նշանակում է առաջին իսկ քայլով
հաղթանակի դափնին զիջել ահաբեկիչներին։
Նոր իրավիճակը հարցեր է բարձրացնում զինվորական արժեքների` հասարակության մեջ եղած արժեքներից ունեցած հեռավորության մասին։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, որ իսպանական զինված ուժերը մարտնչում են այլ բանակների դեմ, որտեղ
միակ նպատակը ռազմական հաղթանակն է։ Ավելի իրական են
այն գործողությունները, որոնց նպատակն է պաշտպանել մարդկանց, բաժանել պատերազմող կողմերին և/կամ համագործակցել
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խաղաղապահ ծրագրերում, քանի դեռ այլ տարածաշրջաններում
և երկրներում ինստիտուտները վերակառուցման փուլում են։ Այդ
ոլորտներում արդյունավետ լինելու համար պահանջվում է համաձայնել այն սկզբունքներին ու արժեքներին, որոնք հասարակությանը բերում են այդ տեսակի գործունեություն ծավալելուն։
Այդ պատճառով պետք է հակադրվել զինված ուժերի բնականոն
միտումին՝ կորպորատիվ ձևով վերասահմանելու իրենց բնույթը,
իրենց արժեքները և իրենց ներկայացուցիչների ձևավորումն ու
պատրաստումը։ Ժողովրդավարական առաջնորդների համար
կարևոր է հասկանալ, որ մեր ժամանակներում ո՛չ զինվորական
արժեքների, ո՛չ էլ ռազմական դոկտրինների սահմանումը չի կարող լինել բացառապես զինվորականների գործը։
Վերջերս Իսպանիայում հավանության արժանացած ռազմավարական պաշտպանության զեկույցն արձագանքել է այդ իրավիճակին՝ զինված ուժերի համար երեք գլխավոր առաքելություններ
սահմանելով։ Առաջին. կանխել ցանկացած տեսակի ագրեսիան և
անհրաժեշտության դեպքում հակադարձել դրան։ Երկրորդ. ներդրում ունենալ միջազգային խաղաղության և կայունության մեջ։
Երրորդ. պահպանել քաղաքացիների անվտանգությունն ու բարեկեցությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում մերթընդմերթ ներդրում ունենալով քաղաքացիական վարչախմբի գործերում։ Այդ
սահմանումները մշակվել են 2003թ. ամենանշանակալի քաղաքական կուսակցությունների միջև փոխհամաձայնության հիման
վրա։
Իսպանական առկա փորձը զինված ուժերի առումով աշխատանքների չորս ուղղություններ է առաջարկում այն երկրների
համար, որոնք դեռևս չեն կարող դիտարկվել որպես կայացած ժողովրդավարություններ։ Դրանք են.
• Նոր առաքելություններ սահմանել զինված ուժերի համար հատկապես մարդու անվտանգության և միջազգային
համագործակցության ոլորտներում։ Դրանց սահմանումը
կօգնի կանխել զինված ուժերի փորձը՝ ծածկելու ցանկացած լեգիտիմության պակասը, որը կարող է հանգեցնել
ավանդական առաքելությունների պարզ շարունակականությանը, կամ երկրի ներսում նոր առաքելություններ
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փնտրել, որը կարող է անընդունելի միջամտություն լինել
պետության գործերին կամ հեռու պահել քաղաքացիական իշխանություններին իրենց գործերից։
• Շարունակել անվտանգության և պաշտպանության
ոլորտների արդիականացումը՝ հիմնելով պաշտպանության նախարարություններ, որոնք համապատասխան
կլինեն նրանց, որոնք գոյություն ունեն արդեն կայացած
ժողովրդավարություններում։
• Տարածաշրջանային համագործակցության մեխանիզմներ ստեղծել անվտանգության ոլորտում, ինչպես որ եվրոպական գործընթացներն էական նշանակություն ունեցան Իսպանիայում խնդիրները լուծելու համար։
• Յուրաքանչյուր երկրի զինված ուժերն ուղղորդել դեպի տարածաշրջանային և միջազգային կառավարման մեջ ավելացող ներդրումներին։

Ոստիկանությունը՝ որպես հանրային ծառայություն
Առաջին. Իսպանիայում բռնապետության ավարտից հետո մենթալիտետի լիակատար փոփոխություն եղավ ինչպես ոստիկանական ուժերի անդամների, այնպես էլ ընդհանուր հասարակության մեջ։ Ոստիկանությունը պետության շահերը սպասարկողից վերածվեց քաղաքացիների շահերին ծառայողի։ Այդ
պատճառով ժողովրդավարությանը վտանգից հեռու պահելու
նպատակով անհրաժեշտ բարեփոխումների մասին խոսելու փոխարեն ավելի լավ է վերլուծել այն փոփոխությունները,
որոնք կարող են հանգեցնել ավելի մեծ արդյունավետության
ու երկրի ներսում անվտանգության նոր մարտահրավերներին
արձագանքելուն։ Պետք է նաև նշել, որ ԷՏԱ-ից եկող ահաբեկչական լուրջ սպառնալիքները մինչև վերջերս դանդաղեցնում էին
գործադիրի կողմից բարեփոխումներ սկսելու պատրաստակամությունը՝ մտահոգվելով փոփոխությունների ընթացքում արդյունավետության հնարավոր ցածրացման մասին։ Իհարկե,
համաձայնություն կար, որ ոստիկանության բարեփոխումները
խորհրդարանական մեծ աջակցության կարիք են զգում, քանի որ
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դա պետական լեգիտիմության և ոստիկանության արդյունավետության համար պահանջվող կայուն իրավիճակի հարց էր։
Բարեփոխումների ամենահրատապ հարցերն այսօր կապված են գլոբալացումից բխող սպառնալիքների ու ռիսկերի հետ։
Հարկ է նշել միջազգային ահաբեկչությունը, բայց և թմրանյութերի թրաֆիկինգը, կազմակերպված մաֆիաները և ներգաղթի
հոսքերի հնարավոր վերահսկումը։
Երկրորդ. մենք պետք է նաև նշենք, որ մինչև հիմա չլուծված
խնդիր է ոստիկանական տարբեր ուժերի գործունեության համակարգումը։ Սահմանադրությունը հիմնում է եռամակարդակ
ոստիկանական համակարգ` պետական ոստիկանություն, տարածքային (ինքնավար համայնքների) ոստիկանություն և տեղական կամ մունիցիպալ ոստիկանություն։ Նախատեսվում
է, որ նրանք պետք է համակարգվեն տարբեր մակարդակների
անվտանգության կոմիտեների կողմից, սակայն իրականում
այդ մեխանիզմները ոստիկանության համակարգման միայն
որոշ խնդիրներ են լուծում։ Գործողությունների համակարգումը
բավարար մակարդակի վրա չէ՝ սկսած պետական մակարդակից մինչև Ազգային ոստիկանական ուժերի և Քաղաքացիական
գվարդիայի միջև հարաբերությունները։ Գլոբալացման բերած
նոր վտանգները պահանջում են Ոստիկանության ամբողջական
համակարգում։ Կարծիքներ կան հօգուտ Ոստիկանության և
Քաղաքացիական գվարդիայի միավորման՝ վերջ դնելով վերջինիս ռազմականացվածությանը՝ որպես գործողությունների համակարգման ամենաապահով ուղի։ Սակայն միաժամանակ նոր
միջազգային իրադրությունը հնարավորություններ է ընձեռում
ռազմականացված ոստիկանական կորպուսի համար, որն ամենից շատ է հարմարված միջազգային առաքելությունների համար։ Առաջին քայլը կատարվեց 2006թ. սեպտեմբերին, երբ միավորվեցին Ոստիկանության գլխավոր տնօրենի ու Քաղաքացիական գվարդիայի գլխավոր տնօրենի պաշտոնները։
Իսպանիայի Արտաքին գործերի նախարարությունը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում հայտարարեց, որ Իսպանիան պատրաստվում է միջազգային առաքելությունների համար Քաղաքացիական գվարդիայի հազարհոգանոց միավորում
ստեղծել։ Այդ որոշումը կապված էր այլ եվրոպական երկրների
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(Ֆրանսիա, Իտալիա, Պորտուգալիա և Հոլանդիա) հետ, որոնք
որոշեցին ստեղծել Եվրոպական ժանդարմական ուժեր, որոնք
ունակ կլինեն մեկ ամսվա ընթացքում ութ հարյուր ոստիկան
տրամադրել։ Իտալիայի Վինչենցե քաղաքում տեղակայված այդ
ուժերը պաշտոնապես ներկայացվեցին 2006թ. հունվարի 23-ին։
Երրորդ. իրավունքի և օրինապահության ողջ համակարգի
արդյունավետության բարձրացմանը նպաստելու համար բարեփոխումներ անցկացնելու կարիք կար։ Առաջին անհապաղ կատարվելիք գործերից էր ամրացնել տեղական ոստիկանական ուժերը հատկապես մեծ քաղաքներում, քանի որ նրանց ավելի մեծ
հասանելիությունը մարդկանց ավելի արդյունավետ է դարձնում
քաղաքային հանցավորության դեմ պայքարը։ Նրանք պետք է
կարողանան գործել որպես քրեական ոստիկանություն առնվազն մանր հանցագործությունների դեպքում։ Դա կպահանջի
իրավական բարեփոխումներ, տեղական արդարադատության
ուժեղացում և արագ դատավարություններ։ Իսպանիան ավելի շատ ոստիկաններ ունի, քան միջին հաշվով Եվրոպան, այնպես որ սա աշխատակիցների քանակն ավելացնելու հարց չէ,
այլ ավելի շատ՝ գործառույթների վերակազմավորման ու ներկա
օրենսդրության կողմից տեղական ոստիկանական ուժերին ոչ
բավարար կարևորություն տալուն վերջ դնելու ուղի։
Չորրորդ. Իսպանիան անհրաժեշտ բարեփոխումներ կատարելու կարիք ունի կազմակերպված հանցավորության և ահաբեկչության դեմ պայքարի՝ Եվրոպական Միության ջանքերին
միանալու համար՝ իր հարևան Ֆրանսիայի ու Պորտուգալիայի
հետ ավելի սերտ համագործակցության մեխանիզմներ ստեղծելով։ Վերջին տարիներին և 2001թ. սեպտեմբերի 11-ից հետո
ԵՄ-ն ահաբեկչության դեմ պայքարում եվրոպական համագործակցությունը բարելավելու նպատակով տարբեր միջոցներ ձեռնարկեց, ինչպես օրինակ՝ իրավապահ «Եվրայուստ» (Eurojust)
գործակալության, միասնական հետաքննչական խմբերի ստեղծումը և Ձերբակալությունների եվրոպական օրդերը։ Միևնույն
ժամանակ Եվրապոլին ահաբեկչության դեմ նրա պայքարում
նոր գործառույթներ տրվեցին, և ահաբեկչության ֆինանսավորման ու փողերի լվացման վերաբերյալ նոր օրենսդրություն
ընդունվեց։ Սակայն այդ բոլոր նոր ինստիտուտները այնքան էլ
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արդյունավետ չեն գործում, և ընդունված շատ որոշումներ չեն
իրականացվում։ Մադրիդում 2004թ. մարտի 11-ի հարձակումներից հետո ԵՄ-ն հակաահաբեկչական քաղաքականությանը նոր լիցք հաղորդեց՝ ստեղծելով ԵՄ հակաահաբեկչության
համակարգողի պաշտոնը։ Այդ պաշտոնը պատասխանատու
է ԵՄ-ի երկրների միջև համակարգումը բարելավելու գործում՝
համոզված լինելու համար, որ 2001թ-ից ընդունված միջոցները
լիովին կկատարվեն։ ԵՄ հակաահաբեկչության առաջին համակարգողը՝ հոլանդացի Գիյս դե Վրիեսը (Gijs de Vries), նշանակվեց
2004թ.։ Երեք տարի անց անձնական պատճառներով նա հրաժարական տվեց։ Նա չկարողացավ աշխատանքում հաջողությունների հասնել՝ դժվարություններ ունենալով եվրոպական ներքին
գործերի նախարարությունների հետ հարաբերություններում։
Նրա հեռանալուց հետո այդ քաղաքականության զարգացումը
կաթվածահար եղավ համարյա վեց ամսով մինչև բելգիացի Ժիլ դե
Կերխովե դ’Օուստգեմի (Gilles de Kerchove d’Oussdghem) նշանակումը՝ որպես ԵՄ հակաահաբեկչության նոր համակարգողի։
Եվրախորհուրդը 2005թ. դեկտեմբերին հաստատեց Եվրոպական Միության հակաահաբեկչական ռազմավարությունը։
ԵՄ-ն հասկանում է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարը պետք
է հենված լինի մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի
վրա, ինչպես նաև այն բանի վրա, որ հնարավորություն ստեղծվի Եվրոպայի քաղաքացիների համար ապրել ազատության,
անվտանգության և արդարադատության պայմաններում։ Ռազմավարությունը նախատեսում է տարբեր միջոցառումներ լայն
նպատակների հասնելու համար՝ կանխել, պաշտպանել, հետապնդել և արձագանքել։
Ահաբեկչության դեմ պայքարում ԵՄ ռազմավարության ու
ԱՄՆ ռազմավարության համեմատություններն անխուսափելի
են։ Այդ երկուսի միջև հիմնական տարբերություններից մեկն այն
է, որ ԵՄ-ն ավելի շատ հույսը դնում է ոստիկանական ու դատական կարողությունների, իսկ ԱՄՆ-ն ավելի շատ կենտրոնանում
է ռազմական կարողությունների վրա։ Այս իմաստով Եվրոպական Միությունն ԱՄՆ-ից ավելի մեծ առաջընթաց է գրանցել քաղաքականության, արդարադատության և անվտանգության ծառայությունների ոլորտներում համագործակցության մեջ։ Մյուս
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կարևոր տարբերությունը Եվրոպական ռազմավարության մեջ
ահաբեկչության կանխման ընդգծումն է։ Եվրոպական Միությունը ձգտում է պայքարել ծայրահեղականացման և ահաբեկչության մեջ ներգրավման դեմ ինտեգրման, հավասար հնարավորությունների, մարդու իրավունքների հարգման և օրենքի գերակայության միջոցով։ Կարելի է ասել, որ ԵՄ-ն ձգտում է պայքարել
ահաբեկչության դեմ արմատներից՝ ոչ միայն պայքարելով ահաբեկչական հարձակումների դեմ։ Ամփոփելով՝ կարելի է ասել, որ
եվրոպական պետություններն ամերիկյանից տարբերվող իրենց
ուրույն մոտեցումն են մշակել ահաբեկչության դեմ պայքարում
և միշտ հարգել են մարդու իրավունքներն ու օրենքի գերակայությունը։

Հետախուզական ծառայությունները և անվտանգությանը
սպառնացող նոր մարտահրավերները
Նոր վտանգները և հատկապես միջազգային ահաբեկչությունը թելադրում են արմատական փոփոխությունների անհրաժեշտություն անվտանգության ծառայություններն ուժեղացնելու նպատակով։ Սառը պատերազմի ընթացքում Խորհրդային
Միության մասին արժանահավատ տեղեկություններ ստանալու
դժվարություններից զատ, մենք վստահում էինք Միացյալ Նահանգների հետախուզությանը, ինչպես և նրա ռազմական հակադարձման հնարավորություններին։ Դա այլևս խնդիր չէ, երբ
վտանգը սպառնում է երկրի ներսից, ինչպես որ դա դրամատիկ
կերպով ցուցադրեց Ալոչայի գնացքի ռմբահարումը։ Իրադարձությունները նաև ապացուցեցին, որ իսլամական ահաբեկչությունը գործողություններ կատարելիս կախված է սովորական
հանցավոր ցանցերի հետ կապերից (օրինակ՝ պայթուցիկներ
գնելը) և նրանց ֆինանսավորումներից։ Սովորական հանցագործությունները, որոնք անկախ այն բանից՝ կատարված են կազմակերպված հանցախմբերի կողմից թե ոչ, կանխելու և դրանց
դեմ պայքարելու համար համապատասխան տեղեկությունները
պետք է համեմատվեն այն տեղեկությունների հետ, որոնք մինչև
այժմ եղել են արտասահմանյան երկրներին հետևող անվտանգության ծառայությունների ոլորտում։
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Մենք չենք կարող այլևս հույս դնել մեկ առանձին երկրի հետախուզության վրա, որքան էլ այն ուժեղ լինի։ Նոր իրավիճակը
նշանակում է մեծացնել յուրաքանչյուր երկրի անվտանգության
կարողություններն ու ինտենսիվ համագործակցությունը պետությունների միջև։ Մարտի 11-ի գնացքի ռմբահարության, ինչպես նաև 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի հեղինակների հետքերը գտնվել են տարբեր երկրներում, և ցանցերը լիովին բացահայտվել
են միայն երկրի ներսի և արտասահմանյան ազգային ծառայություններից ստացված տարբեր տեղեկությունները մեկտեղելով։
Այս պայմաններում իսպանական նոր օրենքները պետք է դիմակայեն երեք խնդիրների, որոնք ընդհանուր են անվտանգության ծառայությունների համար. կախվածությունը (ումի՞ց են
նրանք հրամաններ ստանում), համակարգումն ու վերահսկողությունը։ Օրենքը ոչ մի փոփոխություն չի ներմուծում, քանի դեռ
դիտարկվում է կախվածությունը՝ չնայած, որ դա թույլ է տալիս
փոփոխություններ կատարել՝ համաձայն հրամանագրերի։ Դա
խելամիտ է թվում, քանի որ Արտաքին գործերի նախարարությունը կարծես թե համապատասխան չէ հետախուզության նոր
համալիր բնույթին, իսկ այդ ծառայությունների՝ Ներքին գործերի նախարարության կազմի մեջ լինելը կբերի երեք հզոր ծառայությունների՝ ոստիկանության, Քաղաքացիական գվարդիայի և
Ազգային շահերի խորհրդի (Council for the National Interest։ CNI)
կենտրոնացմանն այնտեղ։ Իսպանական փորձը ցույց է տալիս,
որ հակակշիռների գոյությունն անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար
գործոն է անվտանգության ծառայությունները վերահսկելու համար։
2002թ. ակտը համակարգման նպատակներով ստեղծեց փոխնախարարներից մեկի նախագահությամբ կառավարական լիազոր կոմիտե։ Այդ լուծման ռիսկերը նման են նրանց, որոնք մենք
հիշատակել ենք ոստիկանության համակարգման վերաբերյալ.
ոստիկանական համագործակցությունն առաջ է ընթանում, բայց
անհրաժեշտաբար չի բարելավում օպերատիվ համակարգումը։
Դա մեծ չլուծված խնդիր է այս ոլորտում։
Վերջապես, օրենքը ժամանակի ընթացքում խիստ կարևոր
նորամուծություն մտցրեց, որն արժե հիշատակել. այն է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարը պետք է տարվի ժողովրդավարության
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համար միշտ ընդունելի ուղղություններով և նրա սկզբունքների
համաձայն։ Հինգ տարվա ժամանակահատվածի համար Գերագույն դատարանի դատավոր է նշանակվել, ում առաքելությունն
է ապահովել դատարանի թույլտվությունը անվտանգության
ծառայությունների այնպիսի գործողությունների համար, երբ
դրանք կարող են վնաս պատճառել քաղաքացիների իրավունքներին։

Իսպանիայի անվտանգության համակարգի էվոլյուցիան, ինչպես նաև վերջին տարիներին անվտանգության հայեցակարգի
արմատական ձևափոխումը մտահոգվելու տեղիք տվեցին։
Նախ և առաջ պետք է հաստատել, որ նոր իրավիճակը մեծացնում է այն վտանգը, որ անվտանգության ծառայություններն
ավելի շատ կօգտագործվեն կառավարության ընդունած քաղաքականությունն ու կուսակցական քաղաքականությանն աջակցող դիրքորոշումներն արդարացնելու համար, քան հօգուտ ազգային շահերի, ինչպես դա եղավ Միացյալ Նահանգներում և Մեծ
Բրիտանիայում։ Իսպանիայում այն համոզմունքը, որ Ալոչայում
գնացքի ռմբահարման գործում ԷՏԱ-ի պատասխանատու լինելու վարկածը պահպանելու փորձերը կօգնեն կառավարող կուսակցությանն ընդհանուր ընտրությունների ժամանակ, հանգեցրեց ընտրություններում ճիշտ հակառակ արդյունքի։ Ավելի մեծ
խորհրդարանական վերահսկողությունը կարող է ապագայում
հեռու պահել կամ հակազդել նման դիրքորոշումներին։ Ծառայությունների խիստ մասնագիտացումը, արտաքինը ներքինից
տարբերակելը կարող է առկա պայմաններում սահմանափակ
հնարավորություններ ունենալ։ Հետախուզական ծառայությունների ապառազմականացումն առաջարկվում է ոչ միայն ժողովրդավարության ամրապնդման նկատառումներից ելնելով,
այլև արդյունավետության բարձրացման համար՝ նվազեցնելով
զուտ ռազմական վտանգները։
Այս նոր մարտահրավերներին դիմակայող Իսպանիան յու-
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րացրել է այն դասերը, որ ահաբեկչության դեմ պատերազմը
պետք է վարվի բոլոր այն միջոցներով, որոնք համապատասխան
են օրենքի գերակայությանը։ Չնայած ամեն մի ահաբեկչությունը
մեղմ ասած՝ նույնը չէ, այս սկզբունքներին համապատասխան
գործելն անօտարելի նախապայման է այդ պայքարի արդյունավետության համար. ահաբեկչության սպառնալիքների նվազեցումը միշտ նշանակում է դրա հանրային աջակցության նվազեցում։ Հենց այդ պատճառով համապատասխան միջոցների
օգտագործումը հաջողության անհրաժեշտ բաղադրիչ է ժողովրդավարական պետություններում։ Իսպանիայում ոստիկանությունում գտնվող ահաբեկչության մեջ մեղադրվողների մահվան
դեպքերը և օրինակ՝ GAL-ը (ԷՏԱ-ի դեմ պայքարելու նպատակով
իսպանական կառավարության պաշտոնյաների կողմից ստեղծված մահվան խմբեր) ու պետության կողմից ստեղծված տարբեր
դիմակներ կրող այլ հակաահաբեկչական կազմակերպությունները միայն ծառայեցին ԷՏԱ-ին համակրող կազմակերպությունների ընտրական աջակցության մեծացմանը և փաստորեն
հետաձգեցին ահաբեկչական սպառնալիքների նվազեցումը։
Այս վերլուծության վերջում, որտեղ միաժամանակ քննվում
էին զինված ուժերը, ոստիկանությունն ու անվտանգության ծառայությունները, մենք կարող ենք համարել, որ ահաբեկչության
դեմ պայքարը մոտ ապագայում գուցե չի պահանջի զինված ուժերի օգտագործում իրենց դասական իմաստով։ Այդ պայքարի
բեռը կընկնի քաղաքական, ոստիկանական և անվտանգության
ծառայությունների ոլորտի վրա։
Զինված ուժերի ոլորտի ամենամեծ վտանգը զինված ուժերի
օգտագործումն է, առանց պատերազմին բնորոշ դե-յուրե կամ
դե-ֆակտո իրավիճակի ստեղծման, ինչն արդարացնում է ծայրահեղականությունը հասարակական կարծիքում։ Պատերազմն
օգտագործվում է Գուանտանամոյի, «Աբու Ղրեյբ» բանտում կիրառվող կանոնների, ապստամբների ռմբակոծման և այդ գործընթացների ժամանակ բազմաթիվ քաղաքացիական անձանց
սպանությունների նման անօրինականությունները պաշտպանելու համար։ Պատերազմն օգտագործվում է նաև պայքարը
ցանկացած միջոցներով՝ մարդկանց առևանգումներով, քաղաքացիական անձանց պատանդ պահելով կամ առանց տարբե-
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րակելու մեքենաներով ռմբահարումներով, վարելն արդարացնելու համար։
Եթե նպատակը բռնապետերից ազատվելն ու դեպի ժողովրդավարություն առաջ շարժվելն է, մենք պետք է եզրակացնենք,
որ նման մարտավարությունը լրիվ սխալ ուղղություն է։ Իսպանիայի փորձը, չնայած շատ յուրահատուկ լինելուն, երկիմաստ
չէ։ Նորահայտ ժողովրդավարություններն ուժեղանում են, երբ
մեծանում է հասարակական կարծիքի կշիռը, և թուլանում են,
երբ հանրությունը տուրք է տալիս ծայրահեղականությանը։
Անհրաժեշտ է արդյունավետ հարձակում գործել քաղաքական իրողությունների ներսում ահաբեկչությունը ծնող և փայփայող պատճառների վրա։ Դա պետք է որպես «խղճի ու մտքի»
հարց դիտարկել, եթե մենք իսկապես ցանկանում ենք շարժվել
դեպի կայուն լուծումներ։ Ոստիկանական ոլորտն անհապաղ
ջանքեր է պահանջում նոր պայմաններին հարմարվելու ու խնդիրները վերագնահատելու համար, օրինակ՝ կապված տեղական ոստիկանական ուժերի հետ, որոնք պետք է արձագանքեն
ներկա ինքնավարությունների հետ կապված ռիսկերին։ Հետախուզական ծառայությունները ևս պետք է արմատապես փոխեն
իրենց նախապատվությունները։ Նրանք պետք է պետություններին հսկելուց տեղափոխվեն դեպի կազմակերպված հանցախմբերի, ահաբեկիչների և այսօր այդքան անհրաժեշտ միջազգային
համագործակցության մեխանիզմներ փնտրելուն, նույնիսկ եթե
դա բերի ինքնավարության կորստի։ Քաղաքացիներն անվտանգությունը գերադասում են անկախությունից։ Նրանք կարող են
միջանկյալ դիրք ընդունել՝ համարելով, որ պետությունը թույլ է
անվտանգության հարցերում, և դա կարող է նաև դժգոհություններ առաջացնել ազատությունների համակարգից։ Այս վտանգը
կանխելը պետք է ավելի շատ Եվրոպական քաղաքական նախագծի, քան ազգային իշխանությունների նպատակը լինի։

ՄԱՍ III

Նախագահականության և
կիսանախագահականության
վերաիմաստավորումը

ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

Լատինական Ամերիկայի
ընդհատված նախագահական
պաշտոնավարումները
Այլընտրանքնե՞ր

ԱՐ ՏՈՒ ՐՈ ՎԱ ԼԵՆ ՍՈ ՒԵ ԼԱ

Քառորդ դարից ավելի է անցել այն ժամանակվանից, երբ Լատինական Ամերիկայում սկսվեց մի շրջան, որը դարձավ նրա
սահմանադրական ժողովրդավարության ամենից լիարյուն և
կայուն փորձառությունը։ Չնայած բռնապետությունները բնականոն երևույթ էին 1960-ական և 1970-ականներին (միայն Կոլումբիան, Կոստա Ռիկան և Վենեսուելան այդ տասնամյակների ընթացքում խուսափեցին ավտորիտար վարչակարգերից), այսօր բացի Կուբայից, բոլոր լատինաամերիկյան երկրներում իշխում են ընտրված կառավարությունները։ Ինչպես
նշում է Դեյվիդ Սքոթ Փալմերը (David Scott Palmer), Լատինական Ամերիկան կազմող քսան երկրներում 1930թ-ից մինչև
1980թ. եղել է կառավարությունների 277 փոփոխություն,
որոնցից 104-ը (կամ 37.5 տոկոսը)՝ զինվորական հեղաշրջման
միջոցով։ Ի հակադրություն դրան՝ 1980թ-ից 1990թ. տարածաշրջանում կառավարության երեսունյոթ փոփոխություններից միայն յոթն է իրականացվել զինվորական միջամտության
հետևանքում, որոնցից ընդամենը երկուսը կարելի է հանգիստ
խղճով բնութագրել որպես հստակ հակաժողովրդավարական։

152

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻՍԱՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հեղաշրջումների ընդհանուր թիվն այդ տասնամյակում տասնիններորդ դարի սկզբից՝ անկախության ձեռքբերումից ի վեր,
ցանկացած տասնամյակի հետ համեմատած ամենացածրն է
Լատինական Ամերիկայի պատմության մեջ։1
1980-ականներին հեղաշրջումներ տեղի են ունեցել միայն
չորս երկրներում՝ Բոլիվիայում, Հաիթիում, Գվատեմալայում
և Պարագվայում։ 1990թ. սկսած՝ միայն Հաիթիում և Պերուում
է հաջողվել ուժով փոխել սահմանադրորեն ընտրված կառավարությունը։ 1989թ. Արգենտինան ավելի քան վաթսուն տարվա ընթացքում առաջին անգամ վկա եղավ մի քաղաքացիական
բարձրագույն գործադիրից մյուսին իշխանության փոխանցմանը։ 2000թ. Մեքսիկան արձանագրեց ավելի քան յոթ տասնամյակ տևած միակուսակցական վարչակարգից բազմակուսակցականի անցումը։ Լատինական Ամերիկայի պետությունների մեծ մասը երբեք չէր ունեցել այդչափ շատ՝ իրար հաջորդած ընտրովի կառավարություններ առանց դեպի ավտորիտարություն հետդարձի։2
Չնայած դրան՝ մարեց ժողովրդավարության վերելքի առաջ
բերած ոգևորությունը։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ լատինաամերիկացիները
դեռևս ավելի քան չորսը մեկի հարաբերակցությամբ են սատարում ժողովրդավարությանը և այն նախընտրում բռնապետությանը։ Միևնույն ժամանակ նույն հարցումները բացահայտել
են ժողովրդավարությունից ունեցած դժգոհությունների աճ և
պատրաստակամություն՝ հարցականի տակ դնելու ժողովրդավարական կառավարման շահերն ու գործունեությունը։3
Հատկապես անհանգստացնող է կառավարման բարձրագույն
օղակների վրա ազդող շարունակվող անկայունության պատկերը։ Հիշատակված երկրներում նախագահները տեսնում են
իրենց աշխատանքի հանրային վարկանիշի անկումը, մինչդեռ
օրենսդիրներն ու կուսակցական առաջնորդները նույնիսկ ավելի ուժգին են սայթաքում։ Նախագահներից շատերը պաշտոնից
հեռացել են՝ իրենց հետևից թողնելով չիրականացած հույսեր և
թուլացած հաստատություններ, սակայն գոնե առնվազն հեռացել են պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ Սակայն
տասնհինգը՝ ավելի շուտ։ Այս խումբը ժամկետից շուտ հեռանա-
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լու նվաստացումն է ապրել՝ կապված պաշտոնանկության կամ
հարկադրված պաշտոնաթողության հետ, երբեմն՝ անկայունության պայմաններում, ինչն ինքնին վտանգում էր սահմանադրական ժողովրդավարությունը։ Տասնվեցերորդ բարձրագույն
գործադիր անձը խախտել է սահմանադրական կարգը՝ փակելով կոնգրեսները։
Անցյալում հարցի կիզակետում զինվորականներն էին։ Հավակնություններով առաջնորդվող գեներալները կարող էին
պաշտոնից դուրս շպրտել ընտրված նախագահին կամ արգելել
այն քաղաքականության իրագործումը, որը դուր չէր գալիս զինվորականությանը և նրանց դաշնակիցներին։ Նոր հերոսներն
ու ուժերը պետք է որ թույլտվություն ստանային՝ մասնակցելու
զինվորականների կողմից վարվող քաղաքականության «խաղին», եթե զգուշացել են պաշտպանել այն ամենը, ինչն արմատական կամ ամբոխավարական հնչողություն ուներ։ Սպաները
կուսակցական խմբակցություների միջև հաշտարար դատավորի դեր պետք է կատարեին և որոշեին, թե քաղաքացիական իշխանությունը վերականգնելու նպատակով երբ նշանակել նոր
ընտրություններ, իսկ հեղաշրջում կատարող խմբերը միշտ քաղաքացիական վերնախավի հավանությանն էին արժանանում։4
Այն բանից հետո, երբ 1959թ. Կուբայում Ֆիդել Կաստրոն (Fidel
Castro) բռնազավթեց իշխանությունը և կղզում հեղափոխական-կոմունիստական վարչակարգ հաստատեց, տարածաշրջանում բևեռացումն ուժեղացավ, և զինվորական խունտաները
գնալով ավելի շատ սկսեցին թողնել քաղաքական դատավորի
դերը՝ նպաստելով ծաղկուն «բյուրոկրատական-ավտորիտար»
բռնապետություններին։5
Լատինական Ամերիկայի ժողովրդավարությունն այլևս չի
վտանգվում Միացյալ Նահանգների կողմից սատարվող տեղական վերնախավերի կողմից, որոնք վախենում էին ցանկացած
բարեփոխիչ շարժումներից, ինչպես ենթադրյալ խորհրդային ճակատից։ Զինվորական կառավարությունները հիմնականում չկարողացան հարմարվել 1970-ականների և 1980-ականների տնտեսական ճգնաժամերին։ Այդ ժամանակաշրջանի վերջերից ԱՄՆ
արտաքին քաղաքականությունը, հակազդելով սառը պատերազմի ավարտին, որպես կոմունիզմից պաշտպանվելու թեև տհաճ
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պատվար հանդիսացող ավտորիտար վարչակարգերին սատարելուց շրջվեց դեպի ավտորիտարության՝ որպես լեգիտիմ կառավարման ամրապնդմանը խոչընդոտող գործոնի ճանաչումը։
Միացյալ Նահանգները միացավ արևմտյան կիսագնդի մնացած
ազգերին՝ սահմանադրական ժողովրդավարությունների ուժային
քայքայումը կանգնեցնելու մեխանիզմներ ստեղծելու նպատակով։6 Սառը պատերազմի ավարտից հետո կատարված կարևոր
փոփոխությունն այն էր, որ լատինաամերիկյան զինվորականներն այլևս բացեիբաց չեն խառնվում քաղաքականությանը։
ՁԱ ԽՈՂ ՎԱԾ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Մեղմացած բևեռացումն ու զինվորականների հետ քաշվելը զորանոցներ, այնուամենայնիվ, չազդարարեցին հանդարտ, հաջողված նախագահական կառավարման դարաշրջանի սկիզբը։
Անկայունությունը մնաց որպես մշտական խնդիր և երբեմն այնպիսի ձևեր էր ընդունում, որոնք վերարթնացնում էին դժբախտ
անցյալի մռայլ հուշերը։ Երկու տասնամյակի ընթացքում նախագահների մի ամբողջ շարք, սկսած հիպերսղաճի հետևանքով Բոլիվիայի նախագահ Էռնան Սիլես Սուասոյի (Hernan Siles
Suazo) հրաժարականից մինչև 2005թ. Էկվադորի նախագահ Լուսիո Գուտիեռռեսի (Lucio Gutiérrez) վաղաժամկետ հեռանալը,
չկարողացավ ավարտին հասցնել սահմանադրությամբ նախատեսված կառավարման ժամկետները (այս «ընդհատված» բարձրագույն գործադիրների լրիվ ցուցակի հետ ծանոթանալու համար տե՛ս՝ այս գլխի հավելվածը)։
Սրանցից երեք դեպքեր մնացածից այնքան են տարբերվում,
որ արժանի են հատուկ ուշադրության։ Հաիթիում Արիստիդը
(Aristide) իրականում երկու անգամ գահընկեց արվեց։ Նրա դեմ
առաջին պետական հեղաշրջումը եղավ 1991թ. սեպտեմբերին՝
1990թ. դեկտեմբերի ժողովրդական ընտրություններում նրա
աներկբա հաղթանակից ինն ամիս անց։ Դա «դասական» զինվորական «պուտչ» չէր, որն իրագործվեց նախկին արմատական
հոգևորականի կողմից ամբոխավարությունից վախեցած փոքրաթիվ քաղաքացիական վերնախավի ուժեղ աջակցությամբ։
Արիստիդը 1994թ. դեկտեմբերին՝ ԱՄՆ ռազմական ներխուժու-
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մից հետո իր պաշտոնում վերականգվելուց հետո, իր երկրորդ,
ոչ հաջորդող պաշտոնավարման ժամկետը սկսեց 2001թ., չնայած իր (արևմտյան կիսագնդի ամենաաղքատ) երկրի խնդիրները հսկայական էին։ Դրանք այդպես էլ նույնությամբ մնացին,
նույնիսկ երբ հանցագործների խմբերը և զայրացած նախկին
զինվորականները հարձակվեցին Պորտ օ Պրենսի վրա և ստիպեցին նրան վիճահարույց պայմաններում 2004թ. փետրվարի
29-ին ամերիկյան ինքնաթիռով փախչել Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն։
Պերուում նախագահ Ալբերտո Ֆուխիմորին (Alberto Fujimori) (քաղաքական հետնապահը, որը 1990թ. նոյեմբերին` քվեարկության առաջին փուլում, հավաքելով ձայների ընդամենը 25 տոկոսը, հաղթեց ընտրությունների լրացուցիչ փուլում)
autogolpe (ինքնահեղաշրջում) իրականացրեց։ Նյարդայնանալով իր ախոյանների կողմից կառավարվող օրենսդիր մարմնի
հետ գործարքի մեջ մտնելու հեռանկարից՝ նա իր կողմը գրավեց
զինվորականներին և 1992թ. ապրիլին փակեց խորհրդարանը։
Միջազգային քննադատությունն արագ և կտրուկ էր, սակայն
Ֆուխիմորիի վճռորոշ գործողությունները (ներառյալ՝ «Լուսավոր ուղի» (Sendero Luminoso) ահաբեկչական կազմակերպության նկատմամբ հաղթանակը) օգնեցին նրան ապահովել և՛
խորհրդարանական ընտրություններն իր դաշնակիցների համար, և՛ երկրորդ ժամկետի համար իր սեփական վերընտրությունը 1995թ.։ Ֆուխիմորին ստիպված էր պաշտոնաթող լինել
2000թ.՝ չնայած բացահայտ կեղծված ընտրությունների մասին
եղած հակադիր կարծիքներին, երբ նա նպատակադրվել էր երրորդ անգամ զբաղեցնել պաշտոնը։
Երրորդ ոչ սովորական դեպքը վերաբերում է Դոմինիկյան
Հանրապետությանը, որտեղ երկար ժամանակ իշխող նախագահ Խոակին Բալագերի (Joaquin Balaguer) վերջին պաշտոնավարման ժամկետը դադարեցնելու վերաբերյալ որոշումն ընդունեցին անմիջապես նրա երդմնակալության արարողությունից առաջ։ 1994թ. տարեց Բալագերը լայնածավալ կեղծիքների
մասին մեղադրանքների և շարունակվող քաղաքացիական
խռովությունների պայմաններում ընթացած դաժան ընտրարշավի հետևանքով հաղթեց վեցերորդ անգամ՝ մի փոքր առա-
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վելությամբ հետևում թողնելով իր հին ախոյանին։ Գործելով
ԱՄՆ Պետքարտուղարության մեծ ճնշման տակ՝ Բալագերն
օգնեց լիցքաթափել իրավիճակը՝ թույլ տալով, որ իր ժամկետը
կրճատվի հինգից երկու տարվա և համաձայնելով այլևս երբեք
չմասնակցել ընտրություններին։
Մնացյալ տասներեք դեպքերում ամեն մի նախագահ սուր
տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական մտահոգությունների
պատճառներով ժամկետից շուտ թողեց իր պաշտոնը, քանի որ
շատերը համարում էին, որ նախագահի անհապաղ հեռացումն
էական կլինի իրավիճակը շտկելու համար։ Որոշ նախագահներ
իրենց պարտավորված զգացին հեռանալ, երբ կանխամտածված
կերպով սկսեցին այնպիսի գործողություններ, որոնք նպատակաուղղված էին կասեցնելու կամ քայքայելու ժողովրդավարությունը։ Ուրիշները կարծեցին, թե իրենց դիրքերը թուլացել են ոչ
միայն հանրության վստահության թուլացման և ահագնացող
խժդժությունների, այլև այն բանի հետևանքով, որ զինվորական
հրամանատարներն այլևս չէին կարողանում ապահովել կարգ ու
կանոնն ու իրենց ցուցաբերվող աջակցությունը։ Վերջին խումբը
հեռացավ ավելի պակաս դրամատիկ պայմաններում, ինչը հանգեցրեց անդունդ տանող գործողությունների և հանրային աջակցության կորստին։
1993թ. մայիսի 25-ին Գվատեմալայի նախագահ Խորխե Սեռռանոն (Jorge Serrano) 116 անդամներից բաղկացած օրենսդիր
մարմնի (որտեղ իր կուսակցությունն ընդամենը տասնութ տեղ
ուներ) հետ ստեղծված պատային դրությունից փորձեց դուրս
գալ՝ Ֆուխիմորիի տիպի ինքնահեղաշրջում կատարելով։ Նա
ձերբակալեց կոնգրեսի առաջնորդներին, Գերագույն դատարանի դատավորներին ու մարդու իրավունքների ազգային պաշտպանին և Սահմանադիր ժողովի ընտրություններ հայտարարեց,
որոնք պետք է կայանային վեց ամսվա ընթացքում։ Այդ ամենը,
սակայն, շուտով սկսեց դեպի վատը գնալ, քանի որ միջազգային
հանրությունը, կուսակցությունների առաջնորդները, գործարար
խմբերը, զինված ուժերը և հազարավոր ուսանողների ու քաղաքացիական խմբերի ցույցերը դեմ դուրս եկան դրան։ Հունիսի
1-ին ընդդիմության հետ շփումներ ունեցող բարձրաստիճան
սպաները Սեռռանոյին ասացին, որ նա և իրեն սատարող փոխ-
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նախագահը պետք է հեռանան։ Կոնգրեսը մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանին ընտրեց՝ կատարելու նախագահի
պարտականությունները։
Էկվադորում յոթ տարի անց կրկին բարձրաստիճան սպաները նախագահ Խամիլ Մահուադին (Jamil Mahuad) ստիպեցին
թողնել պաշտոնն այն բանից հետո, երբ բնիկներից կազմված
ցուցարարներն ու խռովարար զորքերը գրավեցին կոնգրեսը՝
ցուցադրելու տնտեսական լճացումից և աճող դեֆիցիտից դուրս
գալու նպատակով նրա կողմից առաջարկված խիստ միջոցների հետ կապված իրենց զայրույթը։ Մահուադի պաշտոնից հեռացումը մի մասն էր այն գործարքի, որին գնաց բարձրագույն
հրամանատարությունը մասնավոր սեփականության պետականացմանը վերջ դնելու համար։ Մահուադը, որը 1998թ. նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հավաքել էր
ձայների ընդամենը 35 տոկոսը, և որի կուսակցությունը զբաղեցնում էր խորհրդարանական 121 տեղերից միայն 35-ը, սահմանափակ աջակցություն ունենալով, մի ճգնաժամից մյուսի մեջ էր
հայտնվում։ Նա արժանացավ նույն բախտին, ինչ նրա նախորդը՝
Աբդալա Բուքարամը (Abdala Bucaram), և հաջորդը՝ Լուսիո Գուտիեռռեսը (Lucio Gutierrez)։
Անհաջողության մատնված հաջորդ նախագահը երկու անգամ ընտրված Ֆուխիմորին է։ Առաջնորդվելով նախկինում
ահաբեկչության դեմ իր պայքարի և Պերուի տնտեսության
խթանման հաջողություններով՝ գյուղատնտեսության նախկին
պրոֆեսորը մեծապես հենվեց զինվորական և գաղտնի ծառայությունների իր դաշնակիցների վրա՝ չանհանգստանալով
լուրջ կուսակցական կառուցման և կոնգրեսի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար։ 1995թ. իր վերընտրությունից
հետո նա սկսեց ճնշումներ գործադրել դատարանների վրա
սահմանադրական մեկնաբանությունների կապակցությամբ,
ինչը հնարավորություն էր տալիս իրեն երրորդ անգամ ընտրվելու։ Հասարակության կողմից նրան ցուցաբերված աջակցությունը հօդս ցնդեց, իսկ նրա կարծր, միահեծան ոճը հարվածեց
հենց իրեն, երբ 2000թ. ապրիլյան ընտրությունները կեղծելու
փորձերը զանգվածային բողոքներ և միջազգային քննադատություն առաջ բերեցին։ Հնարավոր պաշտոնանկման ու քրե-
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ական մեղադրանքի հարուցման հեռանկարի առջև հայտնվելով, երբ իր հետախուզության ղեկավարին բռնեցին կաշառք
առաջարկելու մեջ, Ֆուխիմորին գնաց Ճապոնիա և այնտեղից
2000թ. նոյեմբերին ներկայացրեց իր հրաժարականը։ Կոնգրեսը շրջանցեց նրա փոխնախագահին և, հետաձգելով նոր քվեարկությունները, ընտրեց իր սեփական թեկնածուին` որպես
ժամանակավոր նախագահի։
Բոլիվիացի Սիլես Սուասոն (Siles Suazo) իր երկրի նախագահն է եղել 1956թ-ից մինչև 1960թ.։ Նա տարիներ շարունակ
կատարվող հեղաշրջումներից ու հակահեղաշրջումներից հետո
վերադարձավ պաշտոնին 1982թ.՝ բախվելով հսկայական տնտեսական խնդիրների՝ ներառյալ գերսղաճը։ Կոնգրեսի երկու
պալատներից և ոչ մեկում մեծամասնություն չունենալով և իր
առջև ունենալով աշխատավորների բուռն շարժումը՝ նա տեսավ, որ տնտեսության կայունացման իր քաղաքականությունը
պարբերաբար ձախողվում է, երբ նա փորձում էր կամուրջներ
գցել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) սահմանած չափանիշների և տեղական խմբերի պահանջների միջև եղած անդունդի վրայով։ Ոչ մի բան կարծես թե չէր օգնում։ Հրամանագրերով կառավարումը, կոնգրեսում լոբբի անցկացնելու փորձերը,
տեխնոկրատական կառավարության նշանակումը նմանապես
անարդյունավետ էին, քանի որ անվճռական Սիլես Սուասոն
մի մոտեցումից մյուսին էր անցնում։ Վերջում դիմեց հացադուլի` որպես հանրության համակրանքին արժանանալու ծայրահեղ միջոցի։ Նրան աջակցող ուժերի փոշիացման և հեղաշրջման
մասին ասեկոսեների պայմաններում նախագահը վերջապես
համաձայնեց կաթոլիկ եկեղեցու միջնորդությամբ կայացած համաձայնագրին, ըստ որի՝ կոնգրեսը մեկ տարով առաջ է գցում
նախագահական ընտրությունները՝ այդպիսով կրճատելով նրա
մանդատի ժամկետը։
1989թ. բրազիլական քաղաքականությանը հետևողները
զարմացած էին, երբ Ֆերնանդո Կոլոր դե Մելյո (Fernando Collor
de Mello) անունով անհայտ գավառական նահանգապետն իր
հմայքը, գեղեցիկ արտաքինը, լրատվամիջոցներին դուր եկող
«հակաքաղաքական» հաղորդագրությունները վերածեց նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում 28.5 տոկոս ձայ-
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ների և վերջապես՝ հաղթեց երկրորդ փուլում։ Մելյոն, ում ad hoc
(հատուկ ստեղծված) կուսակցությունը Կոնգրեսում զբաղեցնում էր տեղերի ընդամենը 5 տոկոսը, շուտով խաղից դուրս
թողեց ավելի հին կուսակցություններին։ Նրա իրավասությունները սահմանափակելու կոնգրեսի ջանքերը, դրան ավելացրած՝ անկայուն, սղաճից փլուզված տնտեսությունը, ստիպեցին
նրան դժկամորեն շարժվել դեպի իր օրենսդրական կոալիցիայի
ընդլայնումը։ Մինչ նա շատ ավելի հեռուն կգնար, կոռուպցիոն
սկանդալը հասցրեց նրա պաշտոնանկմանն ու հրաժարականին 1992թ.։
Վենեսուելայի նախագահ Կառլոս Անդրես Պերեսը (Carlos
Andres Perez) (1989-95թթ.) բացառություն էր կազմում այն
առումով, որ և՛ ինքը, և՛ իր կուսակցությունը ճնշող մեծամասնությամբ հաղթեցին ընտրություններում։ Պերեսը 1970-ականների վերջերին՝ իր նախկին նախագահության ժամանակ, արդեն ամուր տնտեսություն էր ունեցել, և Վենեսուելայի՝ նավթից
կախված տնտեսության պայմաններում նավթի գների անկման
հետևանքում շրջապտույտի մեջ հայտնված մարդիկ հույս ունեին, որ նա ամեն ինչ հետ կբերի։ Բախվելով արագորեն վեր
մագլցող բյուջետային դեֆիցիտին և սղաճին` Պերեսն արագորեն կյանքի կոչեց ԱՄՀ-ի կողմից հավանության արժանացած
չափավոր տնտեսության փաթեթը, որը ներառում էր նավթի
գների բարձրացումը։ Դրա հետևանքով բռնություններով լեցուն և լայնածավալ այնպիսի խռովություններ եղան, որ Պերեսը ստիպված էր ռազմական դրություն հայտարարել։ Նրա կառավարման ոճը չօգնեց նրան աջակցություն ստանալ նույնիսկ
իր համախոհների շրջանում։ Իր սեփական կուսակցության
առաջնորդները, որոնցից շատերը դեմ էին նրա թեկնածությանը, զայրացել էին, որ նա իրենց տեղյակ չի պահում իր նախաձեռնություններին և անտեսում է բարեփոխումների վերաբերյալ իրենց առաջարկները։ 1991թ. հոկտեմբերին հողը Պերեսի
ոտքերի տակից գնաց, երբ նա պարտվեց տեղական կուսակցական ընտրություններում։ Հաջորդ տարի երկու աննախադեպ զինվորական խռովություններ (առաջինը ղեկավարում էր
բանակի գնդապետ և ապագա նախագահ Ուգո Չավեսը) եղան,
որոնց արդյունքը եղավ 120 սպանված։ Երբ Պերեսի սեփական
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կուսակցությունը հրաժարվեց նրանից՝ չհաշված այն մեղադրանքները, որ նա իր քմահաճույքով օգտագործել է նախագահական գաղտնի հիմնադրամը, նրա ջանքերը՝ աջակցություն
գտնելու իրեն ընդդիմադիր հիմնական կուսակցության այլախոհական թևից, անհաջողության մատնվեցին, և 1993թ. դեկտեմբերին նա պաշտոնանկ արվեց և պաշտոնից հեռացվեց։
Ս ԽԱ՞Լ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ

Ինչպե՞ս բացատրել այս անհաջողությունների շարանը։ Գիտնականները նշում են, որ ժողովրդավարություն ձևավորելը մի
բան է, իսկ այն ամրապնդելը՝ բոլորովին այլ բան։ Ինչպես նշում
է Դանկվարտ Ա. Ռաստովը (Dankwart A. Rustow), ժողովրդավարությանը ժամանակ է պետք ինքն իրեն «հարմարվելու»
համար։7 Բարեփոխիչներն ընդգծում են, որ ժամանակ է պետք
պետական ինստիտուտներն ամրապնդելու, ավելի մեծ թափանցիկության և օրենքի գերակայության համար օրենքներ
և գործընթացներ մշակելու, քաղաքական կուսակցություններ ու հասարակական կազմակերպություններ ստեղծելու,
ամրանալու և պետության գործադիր ու օրենսդիր ճյուղերի
միջև աշխատանքային արդյունավետ հարաբերություններ
կառուցելու համար։ Ժողովրդավար կառավարությունները
պետք է ընտելանան շփոթեցնող տնտեսական և սոցիալական մարտահրավերներին և կառավարման անողոք քննությունը հանձնելու համար բարելավված պետական գործառույթների, պատասխանատվության և ներկայացվածության
կարիք ունեն։ Դոնոր կազմակերպությունները և միջազգային
ֆինանսական ինստիտուտները նպատակների երկար ցուցակներ են կազմել՝ սկսած տեղական իշխանությունների
ամրապնդումից մինչև իրավական հարցերի լուծման ավելի
թափանցիկ մեթոդների ստեղծումը։
Պետեր Հաքիմը (Peter Hakim) ճշգրիտ նկարագրել է այն արգելքները, որոնց այժմ բախվում են նորահայտ լատինաամերիկյան ժողովրդավարությունները։8 Միևնույն ժամանակ, երբ նա
ընդգծում է իր համոզվածությունը, որ «չկան մեկ կամ մի քանի
պատճառներ, որոնք կարող են բացատրել լատինաամերիկյան
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հիվանդությունները», նա նաև հատուկ նշում է ավելի ուժեղ քաղաքական կուսակցություններն ու ավելի լավ ղեկավարումը՝
որպես հաջողված կառավարման անհրաժեշտ պայման։ Մեթոդաբանական առումով անհասկանալի է, թե ինչու առանձին
ինստիտուտների կամ ինստիտուտների խմբի ամրապնդումը
պետք է բարելավի ժողովրդավարությունների՝ իրենք իրենց կայացնելու գործում հաջողակ լինելու և գործունակ մնալու ընդհանուր ցուցանիշը։ Շատ ավելի մեծ աշխատանք պետք է տարվի,
որպեսզի մենք կարողանանք տարբերակել իսկապես էական
գործոնները նրանցից, որոնք օգտակար, բայց վճռորոշ չեն։
Ձախողված նախագահականությունների ուսումնասիրությունը կարող է օգնել մեզ՝ անելու այդ տարբերակումը։ Հիշատակման արժանի են հատկապես երկու զարգացումներ։ Մեկը
սկիզբ է առնում իրական խնդիրների կոնկրետ լուծումներ փնտրող բողոքի շարժումների թեժությունից, որը կարող են զգալ
նախագահներն ու այլ պաշտոնատար անձինք։ Սա հազիվ թե
նորություն լինի Լատինական Ամերիկայի համար, որտեղ պետությունը և նրա գլուխը՝ նախագահը, դիտարկվում են որպես
բացարձակ իշխանության աղբյուր և պատասխանատվության
վերջնական կրող։ Շատ դեպքերում վճարվող քաղաքական գինը կապված է լինում առանձնահատուկ թեմաներ ձևավորող,
ԱՄՀ-ին համապատասխանող քաղաքականություն վարելու
հետ։ Ոչ միայն նախագահներ Մահուադն ու Պերեսը, այլև Արգենտինայի նախագահ Ֆերնանդո դե լա Ռուան (Fernando de la
Rúa) (պաշտոնից հեռացվել է 2001թ. դեկտեմբերին) ու Բոլիվիայի նախագահ Գոնսալո Սանչես դե Լոսադան (Gonzalo Sánchez
de Lozada) (դուրս է շպրտվել 2003թ. հոկտեմբերին կատաղի ցուցարարների կողմից) զգացել են վտանգված ազգային տնտեսությունը կայունացնելու նպատակով երկուսի կողմից էլ որդեգրված տնտեսական զսպման միջոցների դեմ բողոքների ալիքը։ Եվ
չնայած հասարակության բողոքների վախից արվող փաստացի
կտրուկ քայլերից խուսափող նախագահները (այս խումբն ընդգրկում է Կոլոր դե Մելյոյին (Collor de Mello), Սիլես Սուասոյին
(Siles Suazo) և Սեռռանոյին (Serrano), ինչպես նաև Արգենտինայի
նախագահ Ռաուլ Ալֆոնսինին (Raúl Alfonsín) և Էկվադորի նախագահ Աբդալա Բուքարամին (Abdullah Bucaram)) թանկ գին
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են վճարել իրենց անգործության դիմաց, երբ ազգային արժույթն
արժեզրկվել է, և սղաճը դուրս է եկել վերահսկողությունից։
Դժգոհությունները կարող են նախագահներին դժվար կացության մեջ գցել։ Անվերահսկելի ցույցերը կարող են չափից դուրս
կատաղի դառնալ, սակայն նրանց դեմ ուժի կիրառումը կարող
է հետադարձ ազդեցություն ունենալ։ Նախագահի կերպարի
մեջ իշխանության մարմնավորումը հավելյալ բարդություններ
է հարուցում։ Կառավարության անհաջողությունները չեն դիտվում որպես կուսակցության կամ քաղաքական շարժումների,
այլ՝ որպես բարձրագույն գործադիրի ձախողում։ Պետության
գլխի խորհրդանշական ատրիբուտները նախկին հզոր և ոչ ժողովրդավար նախագահների մասին հաճախ չափազանցված
ժողովրդական հիշողությունների հետ մեկտեղ քաղաքացիների
մեջ այնպիսի սպասումներ են ծնում, որ առաջնորդը կամ կլուծի
երկրի խնդիրները, կամ էլ կհանդիպի կոռուպցիայի և անձեռնհասության մեջ դառը մեղադրանքների։
Նախագահական համակարգերում ճգնաժամերը հաճախ
այլևս կապված չեն լինում առանձնահատուկ դժգոհությունների
և դրանք ուղղելու հետ և դրա փոխարեն վերածվում են մի հարցի՝
արդյոք բարձրագույն գործադիրը պետք է հեռանա՞, թե՞ ոչ։ Ոստիկանությունն ու բանակը, վախենալով ժողովրդականություն
չվայելող և վարկաբեկված նախագահի հետ նույնացումից, կարող են թույլ արձագանքներ տալ հասարակական կարգին ուղղված սպառնալիքներին։ Եթե խռովություններն են գլուխ բարձրացնում, որոշակի ժամանակով ընտրված նախագահը կարող է
իր վիճակն անտանելի համարել առանց հեռանալու պատրաստի ռազմավարություն ունենալու, խորհրդարանը ցրելու և նոր
ընտրություններ նշանակելու հնարավորության, որոնք կարող
են լուծում լինել վարչապետական վարչակարգերի ժամանակ։
Փողոցի ճնշումները (ներառյալ՝ բռնությունների տհաճ հեռանկարը) և սահմանադրական հիմնավորվածության սահմանները տեղաշարժող կոնգրեսական գործողությունները կարող
են այն լինել, ինչը կարող է ստիպել ձախողված նախագահին
նայել ճակատագրի աչքերին։ Միևնույն ժամանակ նախագահի
հեռացմամբ առաջ եկած քաղաքական հակասություններն ու
անհանգստություններն ինքնին կարող են կառավարման ճգնա-
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ժամը հանգեցնել սահմանադրական կարգի լայնածավալ ճգնաժամի։
Երկրորդ զարգացումը կապված է առաջինի հետ և օգնում է
բացատրել այն։ Չնայած քաղաքացիները սպասում են, որ պետության գլուխը կլուծի խորացած խնդիրները, լատինաամերիկյան ժողովրդավար նախագահները մեծապես թույլ են գտնվում.
նրանք ավելի շատ «իշխում» են, քան «կառավարում»։9 Պետական ինստիտուտների թուլությունն ավելի քիչ դեր ունի անհաջողության մեջ, քան քիչ կամ ընդհանրապես ներքին կարգուկանոն չունեցող մասնատված կուսակցությունների` քաղաքական միջավայրից աջակցություն ստանալու և այն պահպանելու
ակնհայտ դժվարությունը։ Այդ խնդրի լուծմանը խանգարում են
անվերահսկելի կուսակցական պառակտումները կանխելու համար անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ խթանների պակասը, մի
կուսակցությունից մյուսը «թռչելը» և այլն։ Առանց կոնգրեսում
մեծամասնություն ունենալու օրենսդրական աջակցություն
ստեղծելու նախագահների ջանքերը հաճախ սահմանափակվում էին միայն այնպիսի օրենսդիրներ գտնելով նախագահի
սեփական կուսակցությունից դուրս, որոնք շագագրգռված չեն
համագործակցել թույլ բարձրագույն գործադիրի հետ կամ ներդրում ունենալ ուժեղի հաջողություններում։ Համագործակցության տրամաբանությունը խրախուսելու փոխարեն նախագահական վարչակարգերը, թվում է, բացահայտորեն առաջացնում
են հակամարտության տրամաբանություն, քանի որ նախագահի
ընդդիմությունը նախագահի հաջողությունն ընկալում է որպես
իրենց շահերին հակասող և անհաջողակ նախագահին ընկալում են որպես մեկին, ումից պետք է խուսափել։
«Ավելացման քաղաքականություն» վարելու և իշխող կոալիցիաներ կառուցելու լուրջ ունակությունների կարիքը հատկապես
ակնհայտ է դառնում, երբ գիտակցում ես, թե քանի ձախողված
լատինաամերիկյան նախագահներ են առաջին փուլում զուրկ
եղել մեծամասնության աջակցությունից։ Այս ուսումնասիրության մեջ քննարկված տասնհինգ նախագահներից միայն Հաիթիի նախագահ Արիստիդը, Վենեսուելայի նախագահ Պերեսը և
Պարագվայի նախագահ Ռաուլ Կուբասն (Raúl Cubas) են ընտրվել
բացարձակ մեծամասնությամբ։ Ալֆոնսինը և արգենտինացի Դե
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լա Ռուան հավաքել էին 48 տոկոս, մինչդեռ մնացած տասը նախագահները ընտրապայքարի հաղթողներ էին դարձել երկրորդ
փուլում՝ քիչ ձայներ հավաքելով առաջին փուլում։ Ֆուխիմորին,
Սեռռանոն, Բուքարամը, Գուտիեռռեսը և Սանչես դե Լոսադան
սկզբնական փուլում 25 տոկոսից պակաս ձայներ էին հավաքել։
Միևնույն ժամանակ միայն Պերեսն ու Կուբասն (որը 199899թթ. մեկ տարուց պակաս է եղել Պարագվայի բարձրագույն գործադիր անձը) են ղեկավարել օրենսդիր մեծամասնություններին։
Մի հետազոտության մեջ, որտեղ ուսումնասիրվել են 1978թ-ից
մինչև 2000թ. Լատինական Ամերիկայի տասնութ երկրներում բոլոր նախագահական ընտրությունները, պարզվել է, որ ձայների
50 տոկոսից ավելի եղել է միայն այդ երկրների կեսում։ Օրենսդիր
մեծամասնության աջակցությունը նույնիսկ ավելի հազվադեպ
է և հանդիպում է այդ հետազոտության մեջ ուսումնասիրված
ամեն չորս նախագահական ժամկետներից միայն մեկում։10
Որքան ավելի պառակտված է ընդդիմությունը, և որքան
ավելի փոքր է նախագահի սեփական կուսակցությունը, այնքան ավելի մեծ են դառնում իշխող մեծամասնական կոալիցիան
«կարկատելու» մարտահրավերները։ Օրենսդիրները կարող են
լիովին անտեսել ծրագրային նկատառումները և դրա փոխարեն
ձգտել հնարավորինս շատ օգուտներ քաղել` ելնելով առանձին
ընտրատեղամասերի շահերից։ Դրանից հետո կոալիցիաները
կարճ կյանք են ունենում և հատուկ այդ նպատակով ստեղծվելով` նպատակադրված են լինում շուտափույթ կերպով օգտվել
ստեղծված մեծ հնարավորությունից կամ այդ պահին պարզապես մարել ճգնաժամը, քան ներկայացնել օրենսդիրների կայուն
մեծամասնությունը։ Նույնիսկ մեծամասնական կոալիցիաները
կարող են քիչ բան անել քաղաքականության լայն շրջանակներում ընդհանուր ծրագիր ընդունելու համար։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները հաճախ մասնակից չեն համարվում հաջողված
քաղաքականությանը, բայց ռիսկի են ենթարկվում ձախողումների դեպքում, ինչը սահմանափակ տարբերակներ է թողնում`
աջակցելու նախագահի ընտրարշավին, նույնիսկ երբ նրանց
տեղեր են խոստանում կառավարության կազմում։ Եթե ընդդիմադիր ուժերը գան այնպիսի հետևության, որ նրանք ավելի շատ
օգուտ կարող են քաղել նախագահի անհաջողության պատճառ
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հանդիսանալուց, քան օգնելուց նրան՝ հասնելու հաջողության,
այդ դեպքում տվյալ նախագահականությունը կարող է մահացու շրջապտույտի մեջ ընկնել։ Առանց անելանելի դրություններից դուրս գալու և աշխատող մեծամասնություններ ստեղծելու
նպատակով նոր ընտրությունների հեռանկարի գործադիր-օրենսդիր հարաբերությունները կարող են հայտնվել տխուր փակուղու առջև, ինչը Խուան Լինցն (Juan J. Linz) անվանում է «նախագահականության զրոյական հանրագումարով խաղ»։11
Նախագահի կողմից կոալիցիա ստեղծելու երկունքի ցավերն
ինքնին կարող են հետևանք լինել կառավարման իշխանությունը և գործադիրի գործողությունների ազատությունը հաճախ
հեղհեղուկ և հնարավոր անտագոնիստական գործընկերներին
հանձնելու չկամության։ Այդպիսով, նախագահների համար ևս
իշխանությունը կիսելու գինը կարող է գերազանցել ստացվող
օգուտները՝ բերելով այլասերված իրադրության, երբ նախագահն ավելի շատ իր վարչակազմին պահում է թույլ և քաղաքականապես մեկուսացված, քան իր իրավասությունները զիջում է
քաղաքական դաշնակիցների պահանջներին։
Չնայած «փոքրամասնության նախագահները», հնարավոր
է, որ ավելի վաղ հանդիպեն դժվարությունների, քան նրանք,
ովքեր կոնգրեսում պաշտպանվում են օրենսդրական հստակ
մեծամասնությունների կողմից, բայցևայնպես, կուսակցական
ուժեղ ներկայացուցչությունը կոնգրեսում նախագահի հաջողության երաշխիք չէ։ Ե՛վ Պերեսը, և՛ Կուբասը քամահրական վերաբերմունք ցույց տվեցին իրենց սեփական կուսակցությունների
հանդեպ և բախվեցին քաղաքական հեղաշրջումների (ինչպես
մենք արդեն տեսել ենք, այդ պատճառով ընդդիմադիր օրենսդիրներին նոր կոալիցիայի մեջ ընդգրկելու առաջինի փորձերը
ձախողվեցին)։ Նախագահները կարող են նաև տեսնել, որ իրենց
պարտված հակառակորդները (հնարավոր է, որ նաև իրենց սեփական կուսակցության անդամները, որոնցից նրանք առաջ
էին ընկել թեկնածու դառնալու ժամանակ) դառնում են իրենց
կոնգրեսական ամենադաժան քննադատները։ Ավելի փչացնելով գործը՝ նախկին նախագահները կարող են պաշտոնին վերադառնալու ուժգին ձգտում ունենալ՝ չխորշելով այդ ժամանակ
իրենց հին կուսակցությունները մասնատելուց։12 Երբ գործերը
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վատանում են, դաշնակիցները նրանց լքում են՝ պահպանելու
իրենց կենսունակությունն ապագա ընտրությունների ժամանակ։ Ի հակադրություն խորհրդարանական համակարգերում
եղող իրավիճակների՝ օրենսդիրները կարող են դավաճանել
առանց ռիսկի ենթարկելու իրենց տեղերը կամ ազդելու նախագահի պաշտոնում մնալու ունակության վրա։
Ամեն ինչ ավելի վատացնելով՝ գործադիրը հաճախ չի դիմանում կոնգրեսի վրա հարձակումներ գործելու գայթակղությանը`
փորձելով շրջանցել նրան իր հրամանագրերով։ Օրենսդիր մարմնի, կուսակցությունների և քաղաքական գործիչների նկատմամբ
վստահության կտրուկ անկումը, ինչը հաճախ իրավացիորեն
նշվում է որպես լատինական ժողովրդավարություններում առկա լուրջ խնդիր, միայն սենսացիաների հետևից ընկած լրագրության և քննադատաբար տրամադրված ոչ կառավարական կազմակերպությունների (ՀԿ-ներ) գործունեության հետևանք չէ, այլ
նաև հետևանք է կանխամտածված հռետորության այն նախագահների, որոնք փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերն օրենսդիր մարմնի հաշվին։ Սովորաբար որքան ավելի շատ են նախագահի կողմից հրամանագրերով կառավարելու իրավասությունները, այնքան ավելի վատ են լինում նրա հարաբերությունները
կոնգրեսի հետ։ Գործադիրի առանձնաշնորհների կիրարկումն
ունի վտանգ օրենսդիր մարմինը փոխզիջումների և հարմարվողականության դաշտից վերածելու մի բացասական տրամադրված համաժողովի, որի նպատակն է մերժել նախագահի առաջարկները։ Հրամանագրեր արձակելու հնարավորության հաճախակի օգտագործումը, հնարավոր է, որ նախագահին ավելի
ուժեղ դարձնի, սակայն նախագահական համակարգը կդարձնի
ավելի թույլ և ավելի փխրուն՝ ավելի շատ խրախուսելով հակամարտությունը, քան միմյանց հարմարվելը։
Լատինաամերիկյան քաղաքականության առեղծվածն այն է,
որ ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված նախագահը
քայքայում է ժողովրդավարական ինստիտուտները՝ փորձելով
դրա տակ քողարկել սեփական թուլությունը։ Նույնիսկ նրանք,
ովքեր լիովին չեն տապալվել, հաճախ իրենց հետևից թողնում
են կորցրած հնարավորությունների ժառանգություն։ Նախագահականության առաջացրած «աշխարհաժողովային» գայ-
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թակղությունները՝ զուգորդված «քաղաքականության՝ որպես
սովորական բանի» վրա սիրելի դարձած հռետորական հարձակումներով, կարող են բերել հակառակ երևույթի՝ առաջնորդի
ձեռքերում իշխանության կենտրոնացմանը և նույնիսկ դրա չարաշահումներին, երբ նախագահը կարողանում էր լայն մեծամասնական աջակցություն ստանալ։ Ֆուխիմորիի, Արիստիդի և
բոլորովին վերջերս Վենեսուելայում՝ Չավեսի ու Բոլիվիայում՝
Մորալեսի ուսանելի պատմությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես նախագահականությունը կարող է վերաճել անձնակենտրոն և ինքնահռչակ ավտորիտար կարգի, չնայած քաղաքական
անկայունությունն ու հեղինակության բացակայությունը շատ
ավելի հաճախ հանդիպող կերպեր են։
ԱՐԴՅՈՔ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈ՞ՒՆՆ Է ԵԼ ՔԸ

Դիտարկումներից երևում է, որ Լատինական Ամերիկայում
կառավարման խնդիրը կարող է լինել ավելին, քան ընդամենը առանձին կուսակցությունների, առաջնորդների կամ ինստիտուտների դրվագային թուլության հետևանք։ Գուցե հենց
նախագահականությունն իր բնույթով ավելի հավանակա՞ն է
դարձնում հակամարտությունների սրումը, քիչ հնարավոր է
դարձնում համագործակցությունը, ավելի դժվար հասանելի`
կուսակցական կարգուկանոնը և նպաստում կուսակցությունների մասնատմանը։ Գուցե ժամանակն է, որ այդ տարածաշրջանի
բարեփոխիչները մեկ անգամ և՞ս մտածեն նախագահականից
խորհրդարանական կառավարման անցնելու մասին։13
Չնայած «նախագահականությունը» և «խորհրդարանականությունը» կառավարման տեսակներ են, որոնք զգալի ներքին
տարբերակներ են պարունակում, և չնայած կան կառավարման
խառը ձևեր, որոնք երկուսի տարրերն էլ համատեղում են, այնուամենայնիվ, բացատրական նպատակներով երկու համակարգերը կարող են հստակորեն տարբերակվել մի շարք կարևոր
չափանիշներով։14 Նախագահական վարչակարգերը «մրցակցող
իրավասություններ» են։ Ե՛վ գործադիրը, և՛ օրենսդիրը կարող
են պահանջել իրենց սեփական մանդատը՝ կիրարկելու համար
իրենց տարբերվող, չնայած երբեմն միմյանց «ծածկող» իրավա-
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սությունները։ Նախագահներն ու կոնգրեսները կարող են ընտրություն կատարել համագործակցության և հակադրվածության
միջև. համակարգի կանոնները (ձևական կամ ոչ ձևական) չեն
կարողանում բավարարել երկուսին էլ։ Ի հակադրություն դրան՝
խորհրդարանական կառավարման ժամանակ օրենսդիր մարմինը ծնում է գործադիրին, որն ապա որպես մեծամասնության
կամ փոքրամասնության կառավարություն՝ ծառայում է օրենսդիր մեծամասնության կամքին։ Կաբինետային կառավարումը
նշանակում է, որ խորհրդարանի անդամները պատասխանատու գործադիր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Սա չի պահանջում,
որ միայն մեծ կուսակցությունների առաջնորդներն ու ապագա
նախարարները պետք է մասնակցեն խորհրդարանական ընտրություններին գործադիր պաշտոններ ստանալու համար, այլ
նաև այն, որ միջոցներ է տրամադրում, որոնցով օրենսդիրները
կարող են գործադիր ճյուղի լուրջ փորձ ձեռք բերել և ավելի սուր
զգալ այն հիմքերը, որոնց վրա հենված` առաջ են տարվում երկրի գործերը` այդպիսով խրախուսելով ավելի փորձառու և սթափ
ղեկավարում իրականացնողներին։
Ավելին, նախագահականության դեպքում բարձրագույն գործադիրը միաժամանակ պետության և կառավարության գլուխն
է։ Պետության գլխի կարգավիճակում նախագահները դեսպանների և միապետերի են ընդունում, ուղևորվում պաշտոնական
հուղարկավորությունների և ներկայացնում երկիրը հաղթանակների և ողբերգությունների ժամանակ։ Որպես կառավարության գլուխ՝ նախագահը կաբինետի անդամներ և ենթակաբինետային պաշտոնյաներ նշանակելու լայն իրավասություններ
ունի, չնայած դրանց մի մասն օրենսդիրների կողմից հաստատման կարիք ունի կամ կոնգրեսի կողմից վերահսկողություն է
պահանջում։ Խորհրդարանական վարչակարգերում «արարողակարգային» և «արդյունավետ» դերերը տարբերակված են,
որտեղ պետության գլուխը (կամ սահմանադրական միապետը,
կամ նախագահը) կատարում են խորհրդանշական գործառույթները և գուցե մեղմող ուժ են ճգնաժամերի ժամանակ։ Վարչապետերը՝ որպես գործադիրներ, ղեկավարում են կոլեգիալ կառավարությունները, որոնք արտացոլում են կուսակցությունների և
կոալիցիաների հրամայականները։ Չնայած մեդիայի դարաշր-
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ջանում վարչապետերը, որպես կառավարության ղեկավարներ,
ավելի տեսանելի են դառնում և իրենց իրավասությունների շրջանակներում մեծ հեղինակություն ու ճանաչում են ձեռք բերում, այնուամենայնիվ, նրանց պաշտոնն ինքին պահանջում է,
որ նրանք ղեկավարեն՝ ունենալով իրենց կուսակցությունների և
ի վերջո՝ խորհրդարանի մեծամասնության վստահությունը։
Երրորդ. նախագահների ուղղակի ընտրությունը նշանակում է, որ ինչ-որ մեկը կարող է հասնել բարձրագույն պաշտոնի
առանց կուսակցական ու կառավարման մեծ փորձի և աջակցության՝ թեկնածուներով առատ ընտրարշավների ժամանակ առաջ
ընթանալով շնորհիվ լրատվամիջոցներով ունեցած անմիջական
ելույթների։ Հաջողության հասնելու համար նախագահները
պետք է աշխատեն կոնգրեսի հետ, չնայած վերջինիս քննադատելու հսկայական գայթակղության, և պետք է հասնեն այդ համագործակցությանը հիմնականում քաղաքական միջոցներով և
ոչ թե՝ օգտագործելով իրենց պաշտոնական և սահմանադրական
իշխանությունը։ Նախագահի սեփական կուսակցության ղեկավարությունը կարող է բաժանված լինել կոնգրեսի, գործադիր
ճյուղի բարձր մակարդակների և կուսակցական կազմակերպությունների միջև։ Այս երեք խմբերից յուրաքանչյուրը հաճախ իր
ուրույն նպատակներն ու դրդապատճառներն է ունենում, քանի
որ դրանց անդամները տարբեր հաշվարկներ են անում, թե ինչ
լավագույն դիրքեր զբաղեցնեն ապագա քաղաքական հաջողությունների հասնելու համար։ Կաբինետային կառավարությունների վարչապետերը սովորաբար լրատվամիջոցների կողմից
առաջ մղված սիրողական մակարդակի քաղաքական գործիչներ
չեն, այլ ավելի շատ՝ նախարարական ծանրակշիռ փորձ ունեցող
փորձառու կուսակցական առաջնորդներ և ամեն տեսակի շահեր ունեն իրենց կուսակցություններին և օրենսդիր մարմնում
կոալիցիոն գործընկերներին մոտ գտնվելու, քան «դրանց դեմ»
գործելու համար։
Չորրորդը և վերջինը. նախագահներն ու կոնգրեսները ընտրվում են ամրագրված, երբեմն իրար չհամապատասխանող ժամանակահատվածների համար, ինչը կարող է հանգեցնել մի իրավիճակի, որտեղ օրենսդիր մեծամասնությունը փոխվում է, մինչդեռ նախագահը դեռ տարիներ շարունակ մնում է իր պաշտո-
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նին։ Խորհրդարանական վարչակարգերում կառավարությունը
կարող է փոխվել, երբ վարչապետի կուսակցությունը կորցնում է
իր մեծամասնական դիրքը (կամ ընդհանուր ընտրությունների,
կամ էլ՝ կոալիցիաների քայքայման հետևանքով) կամ երբ վարչապետի կուսակցությունն ընդվզում է և նոր առաջնորդ պահանջում։ Ղեկավարության կամ կառավարության ցանկացած
ճգնաժամ այլ խոսքով՝ գործի է դնում ինստիտուցիոնալ «պահպանիչ կափույրը», ինչպես օրինակ՝ նախարարների հրաժարականները, խորհրդարանների լուծարումը և նոր ընտրությունները։ Կառավարական ճգնաժամերն, այդպիսով, հազվադեպ են
դառնում վարչակարգի ճգնաժամեր։ Խորհրդարանականության
այս ճկունությունը հստակ հակադրվում է նախագահականության առանձնահատուկ կարծրությանը, որի պայմաններում ղեկավարման թերությունները կամ վարվող քաղաքականության
անհաջողությունները կարող են արագորեն պտտահողմի մեջ
ընկնել՝ հանգեցնելով ինստիտուցիոնալ կամ նույնիսկ զանգվածային առճակատումների, որոնք բռնություններով լի անկայունության ներուժ ունեն` ուղեկցվելով մարդկային ու քաղաքական կորուստներով։
Որպես հետևանք` խորհրդարանական վարչակարգերը հենվում են քաղաքական տրամաբանության վրա, որը խրախուսում է համագործակցությունը և փոխհամաձայնությունը կապակցված քաղաքականության համատեքստում։ Օրենսդիր և
գործադիր իշխանությունների միասնականացումը մեծ տեղ է
հատկացնում հաջողությունն առավելագույնի հասցնելու, և նոր
ընտրություններից խուսափելու նպատակով միասին աշխատելուն։ Նախագահականության հիմքում ընկած տրամաբանությունն ավելի ենթակա է հակամարտությունների, ինչը նշանակում է, որ սխալ հաշվարկներն ու ղեկավարման այլ անձնական
անհաջողությունները շատ ավելի հեշտությամբ նենգափոխված
տրամաբանության լայն տեղ են տալիս, ինչը օրենսդիրների մեջ
նախագահի տապալման հույս է արթնացնում հատկապես նրա
պաշտոնավարման ժամկետի վերջում կամ հատկապես դժվար
ժամանակներում, երբ քաղաքացիներն առանձնահատուկ կերպով են սպասում որևէ փրկչի կամ նրա չգալու դեպքում՝ քավության նոխազի։
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Մինչ խորհդարականության ընդունման դյուրինությունը կարող
է գրավիչ թվալ քաղաքագետների համար, նման փոփոխության
գաղափարն իրական անեծք է դառնում լատինաամերիկյան շատ
քաղաքացիների համար։ Նախագահականությանը վերագրվող հզոր խորհրդանշական հեղինակությունը դուրս է պրծնում
տարածաշրջանի պատմության էջերից, և նրա քաղաքականությունը կանգնած է լայն բացված ոտքերի վրա, ինչպես մի հսկա։
Ճիշտ է, հաջողակ ժողովրդավար նախագահները քիչ են և հազվագյուտ, բայց, միևնույն ժամանակ, բավական շատ լեգենդներ
կան, ինչպես օրինակ՝ լեգենդը Մեքսիկայի նախագահ Բենիտո
Խուարեսի մասին (Benito Juarez) (1861-63թթ., 1867-72թթ.), ինչը Լատինական Ամերիկան պահում է որպես գերազանցապես
(par excellence ) նախագահականության մայրցամաք։ Բրազիլիան, որը բացառիկ է տարածաշրջանում, 1822թ. անկախություն
ձեռք բերելուց ի վեր մինչև 1888թ. պաշտոնապես միապետություն մնալու պատճառով հստակորեն պարտվեց խորհրդարականությանն անցման 1993թ. հանրաքվեի ժամանակ։ Կարծես
թե գլխավոր պատճառներից է վախն այն բանից, որ նախագահականությունից հրաժարվելը քաղաքացիներին կզրկի ազգի
առաջնորդի կերպարի մեջ իրենց ներկայացված զգալուց։
Մի կողմ թողնելով ծանրակշիռ հղումներն ավանդույթներին՝
նախագահականությունը դեն նետելու դեմ տարածաշրջանում
ամենից շատ տարածված փաստարկն այն է, որ թույլ առաջնորդների, կուսակցությունների և օրենսդիր մարմնի պատճառով խորհրդարանական կառավարություններն անպայման անհաջողություն կունենան՝ դրանով իսկ ավելի մեծ անկայունություն առաջացնելով։ Այս փաստարկն անտեսում է, թե ինչպես է
իշխանությունների տարանջատման վրա հենված քաղաքական
խրախուսական կառուցվածքն ուժեղացնում կուսակցությունների մասնատումն ու կարգուկանոնի բացակայությունը և քաջալերում թույլ ղեկավարումը։ Դա նաև անտեսում է խորհրդարանական կառավարությունների էական էվոլյուցիան, որը տեղի է
ունեցել՝ սկսած Ֆրանսիական երրորդ և չորրորդ հանրապետությունների (1870-1940, 1946-58) ամենաերերուն օրերից և Երկ-
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րորդ համաշխարհային պատերազմին հետևած տարիների ընթացքում Իտալիայի «երաժշտական աթոռների» կաբինետների
ժամանակվանից։
Արժե նշել, որ բոլոր նոր հետխորհրդային ժողովրդավարություններն Արևելյան Եվրոպայում մերժել են կառավարման նախագահական ձևերը՝ դրա փոխարեն նախապատվություն տալով
կիսանախագահական համակարգերին (հենվելով Ֆրանսիական
հինգերորդ հանրապետության վրա), որտեղ ժողովրդի կողմից
ընտրված, առանձնակի լիազորություններ՝ ներառյալ արտաքին
հարաբերությունները և անվտանգության հարցերում իշխանություն ունեցող նախագահները համագոյակցում են վարչապետերի հետ, որոնց կառավարությունների գոյատևումը պայմանավորված է խորհրդարանի աջակցությամբ։15 Նկատի ունենալով
նախագահական համակարգից հրաժարվելու լատինաամերիկացիների դիմադրությունը՝ կիսանախագահական բանաձևերը կարող են դիտարկվել որպես ավելի իրատեսական այլընտրանքներ։ Խնդիրն այն է, որ կիսանախագահականությունը չի
լուծի նախագահականությանը բնորոշ որոշ խնդիրներ և, իսկապես, կարող է դրանք ավելի վատթարացնել՝ նյութականացնելով
պետության երկու իշխանությունների միջև ծագած հակամարտությունը ի դեմս նախագահի ու վարչապետի անձերի։16
Ֆրանսիական տիպի կիսանախագահականության մոդելից
ավելի նախընտրելի է խորհրդարանական համակարգը՝ ժողովրդի կողմից ընտրված, բայց ինչ-որ տեղ ավելի պակաս ուժ
ունեցող նախագահով հանդերձ, որոշ չափով ավելի մոտ Պորտուգալիայի սահմանադրական կարգին։ Նախագահի ուժը
պետք է հատկապես սահմանափակվի ճգնաժամերին միջամտելու դերով, երբ կառավարություն կազմելու կամ խորհրդարան
ցրելու կարիք է առաջանում։ Նախագահը չպետք է ունակ լինի
մրցակցելու վարչապետի հետ քաղաքականություն ձևավորելու
և այն իրականացնելու մեջ։ Սակայն խորհրդարանական համակարգը, երբ կա խորհրդարանին պարտական վարչապետ
և առանձին ընտրված նախագահ, պահանջում է ժամանակակից խորհրդարանական պրակտիկայի երկու նորմեր ընդունել,
որոնք դեռ պետք է պորտուգալացի ընտրողների հավանությանն
արժանանան` (1) անվստահություն հայտնելու կառուցողական
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քվեարկություն, երբ կառավարությունը ցրելու քվեարկությունը
պահանջում է նորի առաջարկում, (2) հնարավորություն, ըստ
որի՝ վարչապետը որպես վստահության հարց, կարող է ցանկացած օրենսդրական առաջարկություն անել, որոնք պետք է ինքնաբերաբար ընդունվեն, քանի դեռ խորհրդարանը չի քվեարկել
կառավարությունը ցրելու օգտին։17
ԴԵ ՊԻ ԼԱ ՏԻ ՆԱԱ ՄԵ ՐԻԿՅԱՆ ՀԻԲ ՐԻ՞Դ. FUNDACION
MILENIO*-Ի Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿԸ

Նախագահականությունից խորհրդարանականությանն անցնելու վերաբերյալ բրազիլացիների հավանությունը ստանալու
համար անցկացված համազգային հանրաքվեի տապալման
հետևանքով հատկապես դժվար է սպասել, որ Լատինական
Ամերիկայի երկրները կհրաժարվեն նախագահականությունից։
Բայց դա չի նշանակում, որ պետական ապարատի անդամալուծության պարագայում ավելի մեծ կայունության նպատակով
համագործակցություն և անվտանգության բանալի տրամադրող
բարեփոխումներն օրակարգից հանված են։18 Իսկապես, հարավային կիսագնդում սահմանադրության ճարտարագիտության
վերջին ալիքը ձգտում է հակազդել փոքրամասնության նախագահականությունների բացասական ազդեցություններին այնպիսի միջոցներով, ինչպիսիք են օրինակ՝ նախագահի և կոնգրեսի ընտրությունները` դարձնելով դրանք միաժամանակյա կամ
որդեգրելով ֆրանսիական «բալոտաժը» (քվեարկությունը), ըստ
որի՝ ամենաշատ ձայներ հավաքած թեկնածուներն անցնում են
երկրորդ փուլ, եթե նրանցից ոչ մեկն առաջին փուլում բացարձակ մեծամասնություն չի հավաքել։
Դժբախտաբար, երկրորդ փուլի ներմուծումը կարող է ավելի
ցայտուն դարձնել փոքրամասնության նախագահականության
թուլությունները՝ ստիպելով բարձրագույն գործադիր անձանց
հավատալ, որ իրենք լայն ժողովրդական մանդատ են ստացել և
մոռանալ, որ նրանք երկրորդ լավագույն ընտրությունն են ընտրազանգվածի մեծամասնության համար։ Ավելի լուրջ ասած՝
* իսպաներեն, «Հազարամյակ» հիմնադրամ` Վերլուծական մասնավոր
կենտրոն Բոլիվիայում. գործում է 1991 թ-ից)
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«բալոտաժը» առանձին նախագահական թեկնածուի պաշտպանության համար լայն կոալիցիա ստեղծելուց տարհամոզելու միտում ունի, քանի որ կուսակցությունները ձգտում են երկրորդ փուլ անցնելու նպատակով իրենց համար բավականաչափ
աջակցություն ձեռք բերել՝ հույս ունենալով հաղթել՝ հակառակ
ընտրազանգվածի ընդամենը հարաբերական մեծամասնություն
ունենալուն։ Սա ավելացնում է այն բանի հավանականությունը, որ երկրորդ փուլի հաջողակ թեկնածուն կարող է ավելի քիչ
աջակցություն ունենալ օրենսդիր մարմնում, քան եթե հաղթեր
մեկ փուլով։ Պերուում Ֆուխիմորին երկրորդ փուլում քվեների
62.5 տոկոսը ստացավ այն բանից հետո, երբ առաջին փուլում
պարտվել էր առաջին տեղը զբաղեցրած Մարիո Վարգաս Լյոսային։ Եվ ավելին, նրա կուսակցությունն օրենսդիր մարմնում
զբաղեցրեց տեղերի միայն 16.9 տոկոսը։ Գվատեմալայում Սեռռանոն, որը հետագայում անհաջող կերպով փորձեց կրկնօրինակել Ֆուխիմորիին՝ ձգտելով գործադիր-օրենսդիր պատային
վիճակից դուրս գալու նպատակով փակել օրենսդիր մարմինը,
ընտրությունների երկրորդ փուլում ստացավ ձայների 68 տոկոսը, սակայն Ազգային կոնգրեսում ապահովեց տեղերի ընդամենը 15.5 տոկոսը։
Հետաքրքիր է, որ վերջին շրջանում սահմանադրական բարեփոխումների ուղղությամբ ջանքերը չեն ներառում «մեծամասնության» նախագահ ծնող այլընտրանքային մեթոդը. օրենսդիր
մարմինների ընտրություններում երկրորդ փուլի մտցնելը, երբ
ոչ մի թեկնածու չի ստանում ընտրազանգվածի անհրաժեշտ մեծամասնությունը, մի տարբերակ, որը նախատեսված է ԱՄՆ
Սահմանադրությամբ և Տասներկուերորդ փոփոխությամբ։ Բոլիվիայի 1967թ. սահմանադրության մեջ նման դրույթի առկայությունն էր, որ հանգեցրեց միջազգային փորձագետների խմբի
կողմից խորհուրդներ ստացող սահմանադրական իրավունքի
մասնագետներից և կուսակցական առաջնորդներից կազմված
մեծ բազմակուսակցական հանձնաժողովի ստեղծմանը, որը
Բոլիվիայի իշխանություններին՝ որպես Բոլիվիայի սահմանադրության համակողմանի բարեփոխման մասի առաջարկեց և՛
նախագահական, և՛ խորհրդարանական համակարգերի էական
կողմերը մեկտեղող հիբրիդ համակարգի ընդունում։ Հանձնա-
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ժողովը ստեղծվել էր Լա Պասում Fundacion Milenio-ի կողմից և
աշխատանքներն ավարտել 1992թ.։ Այն ղեկավարում էր Յեյլի
համալսարանի քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի պատվավոր պրոֆեսոր (Sterling Professor) Խուան Խ. Լինցը։19
Երբ Milenio հանձնաժողովը 1991թ. Բոլիվիայի Սանտա
Կրուս քաղաքում սկսեց իր աշխատանքները, անդամների մեծ
մասը կողմնակից էր ֆրանսիական «բալոտաժի» ընդունմանը՝
պնդելով, որ օրենսդիր մարմնում ժողովրդի նախընտրանքի
հարաբերական մեծամասնության ամենաբարձր մակարդակ
չունեցողներին հնարավոր հաղթանակ ապահովող երկրորդ
փուլը, ըստ սահմանման, ավելի քիչ լեգիտիմ կլինի։ Եվ չնայած, որ հանձնաժողովի անդամները շուտով փոխեցին իրենց
կարծիքը՝ գալով այն եզրակացության, որ առանձին նախագահական թեկնածուի հստակ ընտրական մեծամասնության
բացակայության պայմաններում օրենսդիր մարմինն, իր բոլոր
շեղումներով հանդերձ, ըստ էության, ընտրողների կամքի արտահայտման ավելի լայն ներկայացուցիչն է։ Դա նշանակում է,
որ մեծապես ընդունելի է և լեգիտիմ, երբ օրենսդիր մարմինն է
ընտրում այն թեկնածուին, ով կարող է հավանության արժանանալ՝ ստանալով մեծամասնության աջակցությունը։
Milenio-ի սահմանադրության նախագիծը, կառուցված լինելով այդ ելակետի հիման վրա, հստակ տարբերակում էր
ընտրազանգվածի մեծամասնության կողմից ընտրված նախագահներին և կոնգրեսական ընտրությունների երկրորդ փուլում
ընտրված նախագահներին։ Առաջինն իր լեգիտիմությունը կստանա ուղղակի ընտրողների կողմից և ինքնըստինքյան օրենսդիր մարմնի կողմից նախագահ կհայտարարվի. վերջինը կստանա իր լեգիտիմությունն օրենսդիր մարմնի կողմից։ «Ծանր
հետևանքներով հղի սահմանադրական ճգնաժամերի և ըստ
իրենց բացառիկ իրավասության» դեպքերում ընտրողների մեծամասնության կողմից ընտրված նախագահները պետք է ունակ լինեն օրենսդիր մարմնի երկու պալատների բացարձակ մեծամասնության կողմից վստահության քվեի կոչ անել։ Եթե նախագահը պարտվում է վստահության քվեարկության ժամանակ,
նա պետք է կարողանա և՛ նախագահի, և՛ օրենսդիր մարմնի նոր
ընտրություններ նշանակել իննսուն օրվա ընթացքում և պայքա-
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րել հաջորդ հինգ տարի ժամկետով վերընտրվելու համար։ Միևնույն ժամանակ օրենսդիր մարմինը «ծանր սահմանադրական
ճգնաժամերի» դեպքում պետք է կարողանա իր բոլոր անդամների երկու երրորդով հեռացնել այդ նախագահներին, մի քայլ, որը
պետք է ինքնաբերաբար սկիզբ դնի իննսուն օրվա ընթացքում և՛
նախագահի, և՛ կոնգրեսի ընտրություններին։
Ըստ այլընտրանքային սցենարի՝ եթե ոչ մի նախագահի թեկնածու չի ստանում ժողովրդի մեծամասնության քվեն, Milenio-ի
նախագիծը նախատեսում է, որ ամենամեծ հարաբերական
մեծամասնություն ունեցող թեկնածուն, ընտրությունների օրվանից սկսած, պետք է հինգ օր ժամանակ ունենա որպես նախագահ կոնգրեսի կողմից վավերացվելու համար՝ վերջինիս
առաջարկելով կառավարության ծրագիրն ու մեծամասնական
կոալիցիան, որը կպաշտպանի այն։ Եթե նա այդտեղ պարտվի,
երկրորդ ամենաբարձր արդյունքն ունեցող թեկնածուն պետք
է հինգ օր ժամանակ ունենա կառավարություն ձևավորելու
համար։ Եթե երկուսն էլ տապալվեն, կոնգրեսը պետք է գաղտնի քվեարկությամբ իր բոլոր անդամների մեծամասնությամբ
ընտրի նախագահ՝ քվեարկելով այնքան անգամ, որքան կպահանջվի։ Հանձնաժողովն իր սահմանադրության նախագծում
ներառեց դրույթներ, որոնք կխրախուսեն օրենսդրական ղեկավարության հիմքի վրա կառավարող կոալիցիաների կազմավորումը՝ թույլ տալով կոնգրեսի անդամներին թողնել իրենց
պաշտոնը՝ որպես կառավարության անդամ կամ դիվանագետ
ծառայելու համար՝ միաժամանակ իրենց օրենսդրական պարտականությունները ժամանակավորապես հանձնելով իրենց
փոխարինողներին։
Որպես խորհրդարանական վարչակարգերում անվստահության քվեարկության տարբերակ՝ կոնգրեսի կողմից փուլային
ճանապարհով ընտրված նախագահը պետք է ենթակա լինի անվստահության քվեի, եթե այն պաշտպանվում է կոնգրեսի բոլոր
անդամների մեկ երրորդի կողմից։ Նման քվեարկությունը պետք
է հանգեցնի նախագահի հեռացմանը յոթ օրվա ընթացքում, եթե
վավերացվի կոնգրեսի անդամների երեք հինգերորդի կողմից,
և անվստահության քվեն փոխարինող նախագահ է նշանակում
կոնգրեսի անդամներից կամ նախկին նախագահական ընտրու-
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թյուններում երեք ամենաբարձր տեղերը զբաղեցրածներից՝ բացառելով հեռացված նախագահին։ Եթե անվստահության քվեարկությունը տապալվում է, այն չի կարող կրկնվել մեկ տարվա
ընթացքում։ Նոր նախագահը, որը պետք է պաշտոնավարի իր
նախորդի ժամկետի ընթացքում, նույնպես չպետք է ենթակա լինի անվստահության քվեարկության առնվազն մեկ տարվա ընթացքում։
Հանձնաժողովը հստակորեն խուսափեց կրկնակի գործադիրի ստեղծումից, ինչն առկա է կիսանախագահական վարչակարգերում, որտեղ նախագահը և՛ պետության, և՛ կառավարության գլուխն է։ Առաջարկված բարեփոխումների գործնական
հետևանքը, սակայն, կլինի կառավարման հիբրիդային համակարգի ներմուծումը, որը կփոփոխվի՝ կախված ընտրողների
մեծամասնությանը տիրանալու տվյալ նախագահի թեկնածուի ունակությունից։ Այն դեպքերում, երբ նախագահն ընտրված
է ընտրազանգվածի մեծամասնության կողմից, քաղաքական
համակարգն ավելի շատ կգործի, ինչպես դասական նախագահական վարչակարգերում, նույնիսկ եթե նախագահը չի հենվում կոնգրեսական մեծամասնության վրա։ Երբ նախագահներն ընտրվում են օրենսդիր մարմնի կողմից երկրորդ փուլով,
քաղաքական համակարգը կգործի ավելի շատ որպես խորհրդարանական կառավարում, որի կաբինետի անդամներն առաջարկվում են կոնգրեսականներից, և գլխավոր գործադիրը ենթակա է անվստահության քվեի կառուցողական քվեարկության։
Երկու դեպքերում էլ սուր ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի փակուղային վիճակը կարող է հանգուցալուծվել` նոր ընտրություններ
նշանակելով։ Վերջապես, հանձնաժողովի մի մասի մեջ հստակ
սպասում կար, որ բոլիվիական կուսակցությունների ամուր մեծամասնություններ ստեղծելու անկարողության պարագայում
ամենից հավանականն է, որ Բոլիվիան կկառավարվի երկրորդ
մոդելով՝ շեշտելով Բոլիվիայի քաղաքականության «խորհրդարանակացման» միտումը։
Բոլիվիայի կոնգրեսն ընդունեց Milenio հանձնաժողովի հեռուն գնացող բարեփոխումների առաջարկներից շատերը՝ ներառյալ դատական համակարգի բարեփոխումները, ապակենտրոնացումը և Բոլիվիայի բազմաէթնիկ հասարակության ճա-
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նաչման միջոցներն ու ընտրություններին ժողովրդի ավելի լայն
մասնակցության խրախուսումը։ Այնուամենայնիվ, վերը նշված
այն փոփոխությունները, որոնք կփոխեին Բոլիվիայի նախագահական համակարգը, չընդունվեցին՝ պահպանելով այն դրույթը,
որը պարտադրում էր օրենսդիր մարմնին նախագահ ընտրել
երկու և ոչ թե՝ երեք առաջատարներից, այն դեպքում, երբ ոչ մի
նախագահի թեկնածու չէր ստացել ձայների բացարձակ մեծամասնությունը։
Չնայած Բոլիվիայի ժողովրդավարական կառավարման խայտաբղետ պատմությանը՝ 1980-ականներին զինվորականության
հեռացումը քաղաքականությունից զարմանալիորեն բերեց մի
ընտրված նախագահից մյուսին հանդարտ անցման շարքին՝ ներառյալ տարբեր կուսակցությունների նախագահներին։ Բոլոր
ընտրություններում վերջնական արդյունքը որոշվում էր օրենսդիր մարմնում, մինչև որ Էվո Մորալեսը (Evo Morales) 2005թ.
կարողացավ ստանալ ձայների բացարձակ մեծամասնությունը։ Իսկապես, մի անգամ օրենսդիր մարմինը ոչ միայն չընտրեց
ամենաշատ ձայներ ունեցողին, այլև ընտրեց թեկնածուի, ով երրորդն էր ընտրություններում։ Նախագահի ընտրությունն օրենսդիր մարմնում բերում է բանակցությունների, ինչը խրախուսում
է կառավարող կոալիցիաների կազմավորումը և հաջողություն է
ունենում շատ հեռուն տանող բարեփոխումների ժամանակ։20
Բոլիվիայում փոխզիջումների քաղաքականության հակառակ կողմը դրա խիստ հեղհեղուկություն է։ Ոչ մի երաշխիք
չկա, որ կոնգրեսում նախագահին ընտրած կոալիցիան կմնա
իշխանության, հատկապես, երբ թույլ մանդատներով պաշտոնը ստանձնած նախագահները հետագայում կորցնում են հողն
իրենց ոտքերի տակ՝ ավելի դժվարանալով կառավարել։ Առանց
հնարավորություն ունենալու անվստահության կառուցողական
քվեարկություն պահանջելու կամ փորձելու փակուղուց դուրս
գալ ընտրությունների միջոցով, նախագահներին մնում է գործարքների մեջ մտնել՝ կապված պետական պաշտոնների ու հովանավորչության հետ։ Ժողովրդավարությունը Բոլիվիայում
գնալով ավելի շատ է ուրվագծում այն պատկերը, երբ կառավարությունը պարզապես վերնախավի մեջ արտոնություններ բաշխելու միջոց է դառնում։ Կուսակցություններն այլևս չեն պնդում,
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որ կարիք ունեն ծրագրային փոփոխություններ առաջարկելու,
և շարունակում են վերակենդանացնել իրենց սեփական ինստիտուտները և ամրապնդել կուսակցության առաջնային օղակների աջակցությունը։ Որպես հետևանք` նրանք վարկաբեկում են
իրենք իրենց իսկական բարեփոխումների ծարավ հասարակության մարգինալացված ոլորտներում, մի երևույթ, որը մեծ դեր
խաղաց Էվո Մորալեսի և ապագայում ժողովրդավարական ինստիտուտներն ու նորմերն իրենով փոխարինող «աշխարհաժողովային» ամբոխավարության քաղաքականության վերելքի մեջ։
Լատինաամերիկյան նախագահականության անհաջողությունների պատմությունը տխուր է և խորապես անհանգստացնող։ Չափազանցություն չի լինի ասել, որ դա է պատճառներից
մեկը, որ արևմտյան կիսագնդի մի մեծ հատվածում ժողովրդավարության ապագան թելից է կախված։ Լավագույն պահն է, որ
Լատինական Ամերիկայով մեկ քաղաքացիներն իրենց հարց
տան, թե արդյոք իրենց նախագահականության ավանդույթներն
այդքան հարազատ են իրենց սրտին, որ պետք է պահպանվեն,
նույնիսկ՝ ի հաշիվ ժողովրդավարության կայացման հույսերի։
Ստեղծման ժամանակից ի վեր բոլոր մաքուր նախագահական
վարչակարգերի համար մոդել հանդիսացող ԱՄՆ սահմանադրության հիմնադիր հայրերն այդ որոշակի դեպքի առանձնահատկությունների և նույնիսկ խիստ բնորոշ հատկանիշների բացառիկ զգացողություն ունեին, որոնց համար հրահանգներ էին
գրում։ Իրենց մյուսներից տարբերակվող պայմաններում երկու
դար անց գուցե լատինաամերիկացիներն ավելի լավ կգործեն՝
ավելի շատ կրկնօրինակելով ԱՄՆ հիմնադիր հայրերին ոգեշնչող ողջախոհության ոգին, քան կառչած մնալով հիմնադիրների
կողմից ստեղծված համակարգի տառին։ Եթե լատինաամերիկացիներն այդ ուղղությամբ գնան, նրանք նաև պետք է հիշեն,
որ 1787թ. միահեծան իշխանության կարգ ունեցող Եվրոպան այսօր կարող է հպարտանալ ժողովրդավարության և գերակշռող
խորհրդարանական կառավարման մոդելներով, որոնք Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմից հետո եկած դարաշրջանում
զգալի փոփոխություններ և նորամուծություններ են ապրել, և
դա առնվազն մեծ ուշադրության է արժանի առանց ապրիորի
մերժման և միայն ավանդույթների հիման վրա։
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Լատինական Ամերիկայի ընդհատված նախագահական
պաշտոնավարումները, 1985-2005թթ.
Ռաուլ Ալֆոնսին (Raúl Alfonsín) (Արգենտինա, 1983-89թթ.)։
Պաշտոնից հեռացավ նորընտիր նախագահ Կառլոս Մենեմին
(Carlos Menem) իշխանության նախատեսված փոխանցումից
հինգ ամիս առաջ տնտեսության արագորեն վերահսկողությունից դուրս գալու, փողոցային ցույցերի և իր հաջորդի կողմից
քննադատության ենթարկված իր իսկ հռչակած քաղաքականությունն իրականացնելու անընդունակության պայմաններում։ Փոքրամասնության նախագահ, փոքրամասնություն
կոնգրեսում։ Զինվորականների դերի բացակայություն։ Փոխարինվել է ընտրված հաջորդով։
Ժան-Բերտրան Արիստիդ (Jean-Bertrand Aristide) [երկու անգամ]
(Հաիթի, 1991թ., 2001-4թթ.)։ Ընտրվել է 1990թ., 1991թ.՝ գահընկեց
արվել զինվորական հեղաշրջման հետևանքով։ Ընդհարումներ
նախագահին սատարողների և ընդդիմախոսների միջև։ Մեծամասնության նախագահ, փոքրամասնություն Ասամբլեայում։ Փոխարինվել է զինվորական խունտայով։ Նորից ընտրվել
է 2000թ., հեռացել՝ 2004թ. նախկին զինվորականների խռովության և վարկաբեկման պատճառով։ Կառավարման միահեծան
ոճ, առճակատման քաղաքականություն, կոռուպցիայի մեղադրանքներ։ Փոխարինվել է Գերագույն դատարանի գլխավոր
դատավորով՝ որպես սահմանադրությամբ նախատեսած ժամանակավոր նախագահ։
Խոակին Բալագեր (Joaquín Balaguer) (Դոմինիկյան Հանրապետություն, 1994-96թթ.)։ Վերընտրվել է որպես նախագահ 1994թ.
կեղծիքներով լի, խիստ վիճահարույց ընտրությունների հետևանքով։ Զանգվածային բողոքի ցույցերը կազմալուծել էին
երկիրը։ Համաձայնել է պաշտպանել սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք կրճատում էին նրա պաշտոնավարման
ժամկետը երկու տարով։ Մեծամասնության նախագահ։ Զինվո-
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րականների դերի բացակայություն։ Փոխարինվել է ընտրված
հաջորդով։
Աբդալա Բուքարամ (Abdalá Bucaram) (Էկվադոր, 1996-97թթ.)։
Ընտրվել է 1996թ., հեռացել վեց ամիս անց՝ 1997թ.։ Տնտեսական
ճգնաժամ, կոռուպցիայի մեղադրանքներ։ Փոքրամասնության
նախագահ, փոքրամասնություն կոնգրեսում։ Զինվորականները դադարեցրին աջակցությունն այն բանից հետո, երբ կոնգրեսը նրան «մտավոր առումով անգործունակ» ճանաչեց։ Փոխարինվել է կոնգրեսի կողմից ընտրվածով՝ շրջանցելով փոխնախագահին։
Ֆերնանդո Կոլոր դե Մելյո (Fernando Collor de Mello) (Բրազիլիա,
1990-92թթ.)։ Ընտրվել է 1989թ., հեռացել՝ 1992թ.։ Տնտեսական
ճգնաժամ, զանգվածային բողոքի ցույցեր, կոռուպցիայի մեղադրանքներ։ Փոքրամասնության նախագահ, փոքրամասնություն
կոնգրեսում։ Զինվորականների դերի բացակայություն։ Պաշտոնանկ է արվել, փոխարինվել փոխնախագահով։
Ռաուլ Կուբաս (Rauúl Cubas) (Պարագվայ, 1998-99թթ.)։ Ընտրվել է 1998թ., հեռացել՝ 1999թ.։ Հեռացումը հրահրվել էր Կուբասի կողմից նախկին բանակի հրամանատարի ներմամբ, սուր
պառակտումներ իշխող կուսակցության մեջ։ Փոխնախագահի
սպանությունն արագացրեց պաշտոնանկման վտանգը լայնածավալ ցույցերի հետևանքով։ Կոնգրեսը հաջորդին նշանակեց
փոխնախագահի բացակայության պարագայում։
Ալբերտո Ֆուխիմորի (Alberto Fujimori) (Պերու, 1990-2000թթ.)։
Ընտրվել է 1990թ., զինվորականների աջակցությամբ փակել կոնգրեսը 1992թ. ինքնահեղաշրջման հետևանքով։ Սահմանադրական փոփոխությունների և Սահմանադիր ժողովի
ընտրությունների կոչ է արել։ Վերընտրվել է 1995թ. և 2000թ.,
հեռացել՝ 2000թ., երբ կոնգրեսում մեծամասնության աջակցությունը դադարեց վիճարկվող ընտրություններից և իր հետախուզության ղեկավարին ներկայացված լայնամասշտաբ
կոռուպցիայի մեղադրանքներ ներկայացնելուց հետո։ Անօրի-
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նական ընտրությունների և կոռուպցիայի դեմ պարբերական
բնույթ ստացած ցույցեր։ Զինվորականները մեծ դեր խաղացին
պաշտոնաթող լինելու նախագահի որոշման մեջ։ Փոխարինվեց
կոնգրեսի նշանակածով. առաջին փոխնախագահը հրաժարական ներկայացրեց, երկրորդ փոխնախագահը շրջանցվեց։
Լուսիո Գուտիեռռես (Lucio Gutierrez) (Էկվադոր, 2002-05թթ.)։
Ընտրվել է 2002թ., հեռացել` 2005թ.։ Բանակի նախկին սպա
Գուտիեռռեսը միացավ ցույցերին սատարող կրտսեր սպաներին, ինչը բերեց նախկին նախագահ Խամիլ Մահուադի հրաժարականին։ 2002թ. ընտրվեց նախագահ՝ ձախերի կողմից լայն
աջակցությամբ։ Գուտիեռռեսը շուտով խնդիրներ ունեցավ իր
աջակիցների հետ, որոնք կոնգրեսում միացան աջերին և փորձեցին պաշտոնանկ անել նրան։ Երբ Գուտիեռռեսը ձգտեց վերակազմավորել Գերագույն դատարանը՝ փորձելով ուժեղացնել
իր քաղաքական աջակցությունը նոր ալյանսի միջոցով, նրա
գործողությունները խիստ քննադատվեցին։ Ինչպես և իր նախորդը, նա բախվեց փողոցային զանգվածային անկարգությունների և ստիպված էր հեռանալ, երբ կոնգրեսը քվեարկեց նրան
պաշտոնից հեռացնելու օգտին։
Խամիլ Մահուադ (Jamil Mahuad) (Էկվադոր, 1998-2000թթ.)։ Ընտրվել է 1988թ., հեռացել՝ 2000թ.-ին։ Կոռուպցիայի մեղադրանքներ,
բնիկների խմբերի զանգվածային ցույցեր, ԱՄՀ-ի հետ կապված
տնտեսության զսպման միջոցներ կիրառելու հետևանքով զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաների միջև տարաձայնություններ։ Փոքրամասնության նախագահ, փոքրամասնություն
կոնգրեսում։ Զինվորականներն ակտիվ դեր խաղացին իր հրաժարականի գործում։ Փոխարինվեց փոխնախագահով։
Կառլոս Անդրես Պերես (Carlos Andrés Pérez) (Վենեսուելա, 198993թթ.)։ Ընտրվել է 1989թ., հեռացել՝ 1993թ.։ Լուրջ տնտեսական
ճգնաժամ, երկու զինվորական հեղաշրջման փորձ, կոռուպցիայի մեղադրանքներ։ Մեծամասնության նախագահ, համարյա
մեծամասնություն կոնգրեսում, որը քայքայվեց։ Պաշտոնանկ է
արվել։ Փոխարինվել է կոնգրեսի կողմից նշանակվածով։
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Ֆերնանդո դե լա Ռուա (Fernando de la Rúa) (Արգենտինա, 19992001թթ.)։ Ընտրվել է 1999թ., հեռացել՝ 2001թ.։ Տնտեսական ճգնաժամ, ցույցեր և փողոցային բռնություններ, քաղաքացիական զոհեր, կոռուպցիայի մեղադրանքներ։ Փոքրամասնության նախագահ, փոքրամասնություն կոնգրեսում։ Զինվորականները դեր
չեն խաղացել։ Փոխնախագահը հրաժարական է ներկայացրել։
Կոնգրեսը մի շարք փոխարինողներ է նշանակել։
Գոնսալո Սանչես դե Լոսադա (Conzalo Sánchez de Lozada)
(Բոլիվիա, 2002-03թթ.)։ Ընտրվել է 2002թ., հեռացել՝ 2003թ-ին։
Զանգվածային ցույցեր և քաղաքացիական անձանց սպանություններ։ Փոքրամասնության նախագահ, մեծամասնական
կոալիցիան ցրվեց։ Զինվորականների բացահայտ դերի բացակայություն։ Փոխարինվել է փոխնախագահով։
Խորխե Սեռռանո (Jorge Serrano) (Գվատեմալա, 1991-93թթ.)։
Ընտրվել է 1991թ., հեռացել՝ 1993թ.՝ կոնգրեսը փակելու փորձից
և Գերագույն դատարանի անդամներին ձերբակալելուց հետո։
Տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով առճակատում օրենսդիր
մարմնի հետ։ Փոքրամասնության նախագահ, փոքրամասնություն կոնգրեսում։ Հրաժարականի գործում զինվորականներն
ակտիվ դեր են ունեցել։ Փոխնախագահը հրաժարական է ներկայացրել, փոխարինվել է կոնգրեսի նշանակածով։
Էռնան Սիլես Սուասո (Hernán Siles Suazo) (Բոլիվիա, 198285թթ.)։ Ընտրվել է 1982թ., համաձայնել հեռանալ մեկ տարի
շուտ՝ 1985թ.՝ ըստ եկեղեցու միջնորդությամբ կայացած համաձայնության։ Գերսղաճ, տապալված տնտեսական քաղաքականություն, զոհեր քաղաքացիական անձանց շրջանում, կոռուպցիայի մեղադրանքներ։ Փոքրամասնության նախագահ, փոքրամասնություն կոնգրեսում։ Զինվորականներն ակտիվ դեր
են ունեցել հրաժարականի գործում։ Փոխարինվել է ընտրված
նախագահով։

ԳԼՈՒԽ ՎԵՑԵՐՈՐԴ

Կիսանախագահականության
դժվարությունները
ԹԻ ՄՈ ԹԻ Ջ. ՔՈԼ ԹՈՆ ԵՎ ՍԻՆ ԴԻ ՍՔԵՉ

Բեռլինի պատի անկումից հետո «կիսանախագահականություն»
անվանումով հայտնի, մինչ այդ հազվադեպ հանդիպող սահմանադրական տեսակը հետկոմունիստական աշխարհի սահմանադրությունների համար դարձավ օրինակ։ Ժողովրդի կողմից
ընտրված պետության գլխին և օրենսդիր մարմնին հաշվետու
վարչապետին մեկտեղող մոդելը շատերին թվում էր բոլոր սահմանադրություններից ամենախոստումնալիցը։ Այն ենթադրում
էր միաժամանակ ԱՄՆ-ի տիպի նախագահականության ուժեղ
ղեկավարումը և եվրոպական տեսակի խորհրդարանական համակարգի ճկունությունը։ Շատ գիտնականներ և պրակտիկ աշխատողներ միաձայն այդ համադրումը համարում էին կատարյալ և նույնիսկ՝ անհրաժեշտ տարբերակ վտանգված ժողովրդավարությունների ու ժողովրդավարությանն անցման շրջանում
գտնվող երկրների համար։1
Եվ սակայն բազմաթիվ երկրներ, որոնք 1990-ականների
սկզբներին՝ որպես ժողովրդավարությանն անցման մաս, ընտրեցին կիսանախագահական սահմանադրությունները, տարբեր
փորձառություններ ունեցան՝ կապված սահմանադրական կարգի ձևավորման, ինչպես նաև՝ ժողովրդավարության հետ։ Այդ
երկրներից շատերում կիսանախագահականության խոստումներն արագորեն ձևափոխվեցին կիսանախագահականության
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դժվարությունների, քանի որ այս սահմանադրական մոդելը
սկսեց ձևավորման լուրջ երկընտրանքներ առաջ բերել և ավելի
շատ արագացրեց ժողովրդավարության հետընթացը, քան ժողովրդավարության ամրապնդումը։ Ռուսաստանն այդ միտումի
վառ օրինակ է։
Ռուսաստանի քաղաքական ձևափոխման երկարատև շրջապտույտն իր հերթին զարմանք, հույս և հիասթափություն
առաջացրեց։ Միխայիլ Գորբաչովի ղեկավարությամբ միակուսակցական բռնատիրության առաջնային ճեղքումը ապշեցրեց
ԽՍՀՄ-ին (ներառյալ նրա կորիզը կազմող Ռուսաստանին) և
աշխարհին։ Բորիս Ելցինի նախագահության սկզբնական փուլը
ոգևորության ալիք առաջացրեց` հույս ներշնչելով, որ անկախ
և կոմունիզմը թոթափած ռուսական պետությունը կարող է սկսել կառուցել արդյունավետ ժողովրդավարական երկիր։ Ավելի
ուշ Ելցինը վերջ դրեց այդ հույսերի մեծ մասին, բայց ոչ՝ բոլորին։
Կարծես կորցնելով ժողովրդավարական արժեքների նկատմամբ
իր սերը՝ նա իրար հետևից մի քանի կամակոր քայլեր կատարեց։
1993թ. ուժ կիրառեց ընտրված խորհրդարանը ցրելու համար,
նույն տարվա վերջում չհավասարակշռված սահմանադրություն
մտցրեց և դաժան պատերազմ սկսեց Չեչնիայի անջատողականների դեմ։ Իր իշխանության ներքո անցում կատարվեց դեպի
իրականությունից կտրված և անկանխատեսելի կառավարում,
որը տեղացի որոշ դիտորդների կողմից բնութագրվեց որպես
«ընտրված միապետություն»։2 1994թ. Ելցինն ինքը Ռոսաստանն
անվանեց «օրինականացված անարխիա»։3
Ելցինի կողմից ընտրված հաջորդը` Վլադիմիր Պուտինը,
2000թ. իշխանության գալուց հետո ավելի հեռուն գնաց նույն
ճանապարհով։ Նա անվտանգության հազարավոր սպաների
նշանակեց բարձր պաշտոնների, վերահսկեց Չեչնիայի դաժան
վերագրավումն ու հնազանդեցումը, սահմանափակեց լրատվամիջոցների ազատությունը, վերստին կենտրոնացրեց դաշնությունը և պատժամիջոցներ կիրառեց խոստումնալից գործարար
ընտրանու անդամների հանդեպ։ Ռուսաստանի քաղաքական
համակարգն այսօր լավագույն դեպքում կարող է բնութագրվել որպես ավտորիտար իշխանության և 1980-ականների և
1990-ականների ազատական տարրերի հիբրիդ։ Որոշ վերլու-
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ծաբաններ գերադասում են այն որակել որպես կատարյալ ավտորիտար։4
Այս ոչ ժողովրդավարական արդյունքն ուղղակիորեն կապված էր ի հայտ եկող հետկոմունիստական վարչակարգի ձևավորման փուլի սահմանադրական դինամիկայի հետ։ Սահմանադրական զարգացումները, հնարավոր է, որ ամենավիճարկելին էին Ռուսաստանում, քան հետխորհրդային հարևաններից
որևէ մեկ ուրիշի մոտ։ Ռուսաստանը բերելով որպես օրինակ՝
մենք կքննենք պարզ նախագահականության և խորհրդարանականության գնալով ավելի տարածված դարձող այլընտրանքների շարունակվող և ծագող խնդիրները։ Արդյո՞ք Ռուսաստանի և
այլ հետկոմունիստական պետությունների փորձը ցույց է տալիս, որ կիսանախագահական սահմանադրական մոդելը սրում
է ժողովրդավարական կառավարման խնդիրներն ու մարտահրավերները։
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ռուսաստանն սկսեց քննարկել խոր սահմանադրական փոփոխություններն անմիջապես 1990թ. Ժողովրդական պատգամավորների համագումարի կիսամրցակցային ընտրություններից
հետո, երբ այն դեռ ԽՍՀՄ անբաժանելի մասն էր։ Գերագույն
խորհրդի առաջին նախագահ Ելցինը միաժամանակ նախագահում էր Սահմանադրական հանձնաժողովը, որը նպատակ ուներ գտնելու խորհրդային ժամանակաշրջանի հիմնական օրենքի փոխարինողին։ Սահմանադրության ստեղծումը գրավիչ էր
համարյա բոլոր քաղաքական խաղացողների համար մի քանի
պատճառով. Խորհրդային Դաշնությունը քայքայվում էր, Ռուսաստանն ինքը տարածքային և էթնիկ ուղղություններով ներքին
ճաքեր տալու վտանգի տակ էր գտնվում, և քաղաքական լեգիտիմության նոր հիմքերի կարիք կար։ 1978թ. ընդունված Ռուսաստանի «բրեժնևյան» սահմանադրությունը (1977թ. խորհրդային
սահմանադրության հիման վրա) հարյուր անգամ փոփոխվել էր
և աղոտ ու հակասական հոդվածների սարդոստայն էր դարձել։
Միակարծություն կար այն հարցում, որ կառավարման մեխանիզմը նորոգման կարիք է զգում, որպեսզի ապահովվեն խոս-
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տացված տնտեսական և սոցիալական բարեփոխումները հատկապես, երբ նրանք բախվում էին խորհրդային պաշտոնյաների
դիմադրությանը։
Սահմանադրական հանձնաժողովը 1990-ի վերջում ներկայացրեց իր նախագիծը, սակայն հետագա առաջընթացը գնալով
ավելի հակասական քաղաքականության պատճառով դանդաղեց։ Ելցինն ավելի եռանդուն կերպով կենտրոնացել էր իրեն
դուր եկած փոփոխություններից մեկի վրա, որը լավագույնս գործեց հօգուտ իր այդ ժամանակ ունեցած չափազանց մեծ ժողովրդականության. նա ներմուծեց նախագահի պաշտոնը։ Հակառակ
1990թ. մարտին ներմուծված թույլ խորհրդային նախագահականության, որը Գորբաչովին տրվեց խորհրդային խորհրդարանի
քվեարկությամբ, Ռուսաստանի նախագահը պետք է ընտրվեր
ժողովրդի կողմից։ Հանրաքվեն հաստատեց նորամուծությունը
1991թ. մարտին։ Ելցինը 1991թ. հունիսին հաղթեց ամբողջ երկրում այն ժամանակահատվածում, երբ տնտեսական ճգնաժամը
Ռուսաստանում սուր էր։ 1991թ. բյուջեի դեֆիցիտը կազմում էր
ՀՆԱ-ի 26 տոկոսը` հակառակ 1990թ-ի 8.5 տոկոսի։5 Ելցինի ճոխ
և առանձնահատուկ երդմնակալությունը տեղի ունեցավ հուլիսին։ Օգոստոսին հակաբարեփոխական «պուտչի» տապալումից
և դեկտեմբերին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո նա
հանկարծակի հայտնվեց անկախ պետության ղեկին։
Այդ իրավիճակը, սակայն, բարդացված էր մասնատված
սահմանադրությամբ, որը շուտով դարձավ նոր «կարկատման»
ենթակա և գնալով ավելի էր հեռանում իրականությունից։ Երբ
1992թ. սկզբներին Ելցինն սկսեց իր ցնցումային թերապիան, նա
հիմնականում դուրս եկավ սահմանադրական քննարկումներից՝ սահմանադրական կոմիտեի աշխատանքների ամենօրյա
ղեկավարումը թողնելով իր քարտուղարին` երիտասարդ մոսկովյան պատգամավոր Օլեգ Ռումյանցևին։ 1991թ. նոյեմբերին
Ժողովրդական պատգամավորների համագումարը Ելցինին
մեկ տարի ժամանակ տվեց բարեփոխումներն առաջ մղելու համար։ Դրանք իրագործելու նպատակով նրան տրված իրավասությունները ներառում էին հատուկ տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելը հրամանագրերով, դաշնության նախկին
օրենսդրության «վրայով անցնելը», գործադիր իշխանության բո-

ԿԻՍԱՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

189

լոր մարմինները ստեղծելը կամ փակելը և կասեցնելը այն ցանկացած օրենսդրական ակտերը, որոնք հակառակ էին տեղական
իշխանություններին, սահմանադրությանը, Ռուսաստանի անկախությանը կամ երկուսին էլ։6 Գերագույն խորհուրդը կարող
էր արգելափակել նախագահի հրամանագրերը, բայց դա պետք է
աներ դրանց հրապարակումից հետո` յոթ օրվա ընթացքում։
Երբ 1992թ. վերջին այդ ժամկետն ավարտվեց, համագումարը պնդեց, որ տնտեսական քաղաքականության մեջ ավելի մեծ
դեր ունենա և պահանջեց սահմանադրական լուծումներ, որոնք
ավելի կուժեղացնեին իրենց կարգավիճակը։ Ելցինը մեծապես
հակադրվեց դրան, և հակամարտությունը շուտով բերեց ճգնաժամի։ 1993թ. ապրիլին խորհրդատվական հանրաքվեի ժամանակ նրա դիրքորոշումը հիմնականում պաշտպանության արժանացավ, ինչին հետևեց կրեմլամետ Սահմանադիր ժողովի
ստեղծումը, և մի քանի ամսվա տատանումներից հետո Ելցինը
սեպտեմբերի վերջին հրամայական տոնով խորհրդարանը փակված հայտարարեց և դեկտեմբերի 12-ին նոր օրենսդիր մարմնի
ընտրություններ նշանակեց։ Երբ պատգամավորների ռազմականացված խումբը դիմադրեց, մարտեր սկսվեցին Մոսկվայի
կենտրոնում, և Ելցինը զորքերին հրամայեց շրջապատել և գրոհել խորհրդարանի շենքը։ Հարյուրավոր զոհեր եղան, և հավաքույթների ու խոսքի ազատությունները ժամանակավորապես
կասեցվեցին։ Մի քանի շաբաթ անց Ելցինը կոչ արեց դեկտեմբերի 12-ի ընտրություններին զուգահեռ անցկացնել սահմանադրական աշխարհաժողով։ Չնայած որ ընտրողները ձևավորեցին թույլ կազմակերպված և Ելցինին ու նրա ծրագրին մեծապես
հակադրված կուսակցություններից կազմված խորհրդարան,
նրանք բավարար չափով պաշտպանեցին նրա առաջարկած
սահմանադրությունը։ Կանոնները ձևափոխվել էին այնպես, որ
առավելագույնի հասցվեն այն (սահմանադրությունն) անցկացնելու շանսերը, և որոշ դիտորդներ նույնիսկ կասկածի տակ էին
առնում, թե իրականում բավարարվե՞լ է 50 տոկոսի պահանջը։7
Մեկ ու կես տասնամյակ պետք է անցներ, մինչև Ելցինյան սահմանադրության մեջ ստորակետ փոխվեր` չնայած այդ ժամանակահատվածում եղած բոլոր ձևական ու ոչ ձևական քաղաքական ու ինստիտուցիոնալ փոփոխություններին։
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ԱՄ ՐԱՊՆ ԴԵ ԼՈՎ ՔԱՅ ՔԱՅ ՎԱԾ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ

Կիսանախագահական սահմանադրական կարգի պարագայում,
որը հայտնի է նաև որպես «երկգործադիրի համակարգ», ժողովրդի կողմից ընտրված պետության գլուխը համագոյակցում է և
գործադիր իշխանությունը կիսում վարչապետի (Նախարարների խորհրդի նախագահի) հետ, ում առաջադրում է նախագահը,
բայց որը հաստատվում է օրենսդիր մարմնի կողմից և հաշվետու է նրան։ Երկու գործադիրների միաժամանակյա գոյությունը
կիսանախագահականության առանձնահատուկ և անկրկնելի
յուրահատկությունն է։ Իրավասությունների նման կիսումն ըստ
սահմանման բացառում է իշխանության հստակ բաժանումը և
տանում սահմանադրական երկիմաստության։
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6.1

Իշխանությունների հավասարակշռությունը կիսանախագահական
համակարգերում
Կայուն
ﬔծամասնություն

Բաժանված
ﬔծամասնություն

Բաժանված
փոքրամասնություն

Նախագահն ու վարչապետը ունեն նույն
ﬔծամասնությունն
օրենսդիր մարﬓում

Վարչապետն ունի
ﬔծամասնություն,
նախագահը` ոչ

Ո՛չ նախագահը, ո՛չ
վարչապետը չունեն
ﬔծամասնություն

Նախագահական
հեգեմոնիա

Համագոյակցում

Իշխանության
վակուում

Այս երկու գործադիրների լեգիտիմությունը, հաշվետու լինելը և պատասխանատվությունը հիմնավոր կերպով տարբերվում են. վարչապետը նշանակվում է օրենսդիրի կողմից և նրան
էլ հաշվետու է, մինչդեռ նախագահն ավելի մեծ անկախություն
ունի օրենսդիրից և կարող է գործել առանց նրա հավանության։
Օրենսդիր մարմնից այդ անկախությունը թույլ է տալիս նախագահին առաջ տանել իր օրակարգը, նույնիսկ եթե ներխուժում է
վարչապետի տարածքը։ Նախագահի, վարչապետի և օրենսդիր
մարմնի միջև լարվածություններն անբաժանելի հետևանք են
կիսանախագահականության կառուցվածքի և այդ պատճառով
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շարունակական են։ Սակայն օրենսդիր մեծամասնության առկայությունը և այդ մեծամասնության ու երկու գործադիրների
միջև փոխադարձաբար սատարող հարաբերությունները կարող
են նվազագույնի հասցնել այն բանի հավանականությունը, որ
այդ լարվածությունները կբերեն լուրջ ինստիտուցիոնալ հակամարտության։
Ինստիտուցիոնալ շրջանակներում իշխանության և իրավասությունների հավասարակշռության տեսակետից մենք երեք
տարբեր հնարավորություններ ենք առանձնացնում, որոնցից
յուրաքանչյուրի արմատներն ընկած են ընտրական կանոնների և իրականության մեջ (տես` Աղյուսակ 6.1)։8 Առաջինում և
ամենաքիչ բախումնային հնարավորություններ պարունակող
տարբերակում ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահը կուսակցության անդամ է. և՛ նա, և՛ վարչապետը պաշտպանվում են
նույն օրենսդիր մեծամասնության կողմից։ Սա ծնում է այն, ինչը կարելի է անվանել կայուն մեծամասնության կառավարում։
Երկրորդ և ավելի խնդրահարույց տարբերակում նախագահը
չունի օրենսդիր մեծամասնություն, սակայն վարչապետն ունի։
Սա բաժանված մեծամասնության կառավարումն է, կամ ինչը
սովորաբար համարվում է համագոյակցություն։ Երրորդում և
կիսանախագահականությունից ամենից շատ բախումներ առաջացնող տարբերակում ո՛չ նախագահը, և ո՛չ էլ վարչապետն
օրենսդիր մարմնում մեծամասնություն չունեն։ Դա բաժանված
փոքրամասնության կառավարումն է։
Գործնականում բաժանված փոքրամասնության կառավարումը մեկտեղում է նախագահական կառավարման (բաժանված կառավարում) առավել խնդրահարույց տեսակը խորհրդարանական կառավարման (փոքրամասնության կառավարում)
առավել խնդրահարույց տեսակի հետ։ Նախագահն անջատված
է օրենսդիր մարմնից, և միևնույն ժամանակ օրենսդիրն ինքն է
մասնատված։ Գույները խտացնելով՝ կարելի է ասել, որ նախագահը սովորաբար բաժանված է վարչապետից։ Դա կիսանախագահականության մոդելի ամենաբարդ ենթատեսակն է, որի մեջ
Ռուսաստանը գտնվում էր իր հետկոմունիստական ժամանակաշրջանի մեծ մասում։
Բաժանված փոքրամասնության կառավարումը հատկապես
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հղի է ժողովրդավարության տապալմամբ։ Որևէ հստակ մեծամասնության բացակայությունը բերում է անկայունության սցենարի, որը բնութագրվում է մի կողմից` օրենսդիր կոալիցիաների տեղաշարժերով ու կառավարությունների վերակազմմամբ,
մյուս կողմից` նախագահի շարունակական միջամտություններով ու իրեն վերապահված իրավասությունների կիրառմամբ։
Որքան ավելի մեծ է օրենսդիրի կողմից քաղաքական փոփոխություններին ցույց տրվող դիմադրությունը, կառավարական
անկայունությունն ու կաբինետի վերադասավորումները, որոնք
ձախողված մեծամասնությունների հետևանք են, այնքան քաղաքական գործընթացներում նախագահներն ավելի շատ ինստիտուցիոնալ խթաններ պետք է օգտագործեն և կառավարեն
հրամանագրերով։
Ամենավատ խնդիրները ծառանում են այստեղ, քանի որ
բաժանված փոքրամասնության կառավարումը կարող է գլորվել դեպի բռնատիրություն։ Նախագահը, որը մեծապես հույսը
դնում է հրամանագրերի վրա և անտեսում ժողովրդավարական
ճանապարհով ընտրված օրենսդիր մարմինը, կարող է երկիրը
տանել դեպի սահմանադրական բռնատիրություն՝ նեղացնելով
որոշում ընդունողների շրջանակը մինչև մի քանի ձեռնասուն
ոչ կուսակցական տեխնոկրատների։9 Կաբինետի նման տեխնոկրատացումը խոչընդոտում է ներգրավվածության և մրցակցության ժողովրդավարական սկզբունքներին, կառավարությանն
ավելի է հեռացնում օրենսդիր մարմնից և արգելակում խորհրդարանական պատասխանատվությունը։ Ավելի հավանական է,
որ փոքրամասնության կառավարումը ծագում է նոր զարգացող
և տարաբաժանված կուսակցական համակարգի համատեքստում, երբ չկան կուսակցական կոալիցիաներ, և նախագահն
իրեն քաղաքական կուսակցություններից «վեր» է համարում։
Մարդկանցից շատերը կիսանախագահական սահմանադրությունը կապում են Ֆրանսիական հինգերորդ հանրապետության հետ (1958թ.)։ Սակայն Ֆրանսիան կիսանախագահականության ոչ տիպական և բավականին բախտավոր փորձ ունի։
1965թ. առաջին ուղղակի նախագահական ընտրություններից
հետո երկու տասնամյակների ընթացքում նա վայելել է կայուն
նախագահական և օրենսդիր մեծամասնությունների առկայու-
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թյունն Ազգային ժողովում և այդպիսով խուսափել այդ մոդելի
ամենաբախումնածին ենթատարբերակներից։ Նույնիսկ բաժանված փոքրամասնության կառավարման 1988թ-ից 1993թ. ընկած
կարճ ժամանակաշրջանը չվտանգեց ֆրանսիական ժողովրդավարությունը, քանի որ այդ ժամանակ երկրի կուսակցական համակարգը լավ կազմավորված էր, և նախագահ Ֆրանսուա Միտերանն (François Mitterrand) այդ համակարգի մեջ լավ ինտեգրված կուսակցության անդամ էր։ Հետևանքում նույնիսկ փոքրամասնության իշխանության հազվագյուտ տարիների ընթացքում
Ֆրանսիան կարողացավ հեռու մնալ սահմանադրական բռնատիրությանը տանող սայթաքուն ճանապարհից։
ՌՈՒ ՍԱՍ ՏԱ ՆԻ ԱՆ ՀԱ ՋՈՂ ՍԿԻԶ ԲԸ

Ռուսաստանի պարագան բոլորովին այլ է։ Ռուսական կիսանախագահականությունն իր ներմուծման պահից ամենաբախումնածին ենթատիպին էր պատկանում (բաժանված փոքրամասնության կառավարում) և այդպիսին մնաց երկրի հետկոմունիստական ամբողջ տասնամյակի ընթացքում։ Կարևոր է նշել, որ ի
տարբերություն իր փարիզյան գործընկերոջ՝ նախագահ Ելցինը
երբեք կայուն նախագահական ու օրենսդիր մեծամասնություն
չի ունեցել։ Երբ 1998-1999թթ. ձախ թեքում ունեցող վարչապետ
Եվգենի Պրիմակովը մոտ էր Դումայում գործուն մեծամասնության ստեղծմանը, Ելցինը՝ որպես երկգործադիրի մյուս կողմ,
վաղօրոք հեռացրեց Պրիմակովին։ Այդ՝ սահմանադրությամբ
նախատեսված նախագահա-վարչապետական դինամիկան
գործեց ժողովրդավարության դեմ՝ ուղերձ հղելով նրանց, ովքեր
ցանկանում էին և կարող էին կայուն կուսակցական մեծամասնություն ձևավորել։
Ռուսաստանի սահմանադրական խառնաշփոթի խոր արմատներն ընկած են խորհրդային վերջին շրջանի և հետխորհրդային վաղ շրջանի քաղաքականության մեջ։ Հասուն խորհրդային համակարգում սահմանադրական դրույթները թույլ
շղարշ էին Կոմունիստական կուսակցության վերահսկողության
համար։ ԽՍՀՄ «հպարտ» սահմանադրությունը (փաստաթղթի
ձևական կողմի վերաբերյալ Ուոլտեր Բեյգհոթի (Walter Bagehot)
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տերմինը) սահմանում էր երկպալատ խորհրդարան (Գերագույն
խորհուրդ), նրան պատասխանատու վարչապետ ու կառավարություն և դրա գործադիր անկյունաքար հանդիսացող Գերագույն խորհրդի կոլեկտիվ նախագահություն, որը 1970-ականների վերջերից ղեկավարում էր Կոմունիստական կուսակցության
գլխավոր քարտուղարը։10 Բոլորը գիտեին, որ համաձայն երկրի
«արդյունավետ» սահմանադրության (Բեյգհոթի տերմինն այն
մասին է, թե ինչպես են գործերն իրականում արվում)՝ կուսակցության առաջնորդն ու Քաղբյուրոն են հրամաններ արձակում։
Իրավիճակն անկայուն դարձավ 1980-ականների վերջի քաղաքական ազատականացման սկզբում։ Ելցինը դարձավ Ռուսաստանի օրենսդիր ճյուղի նախագահ և հետո հույս ուներ
զբաղեցնելու Ռուսաստանի նախագահի նորաստեղծ պաշտոնը՝ ինչ-որ տեղ կրկնօրինակելով 1990թ-ի Գորբաչովի թռիչքը
Կոմունիստական կուսակցության քարտուղարից մինչև ԽՍՀՄ
նախագահ՝ մի տարբերությամբ, որ Ելցինն ուղղակիորեն ընտրված էր ժողովրդի կողմից։ Ելցինի նոր պաշտոնի ստեղծումը
Ռուսաստանին ապահովեց կիսանախագահական համակարգի էական տարրերով։ Պաշտոնին նշանակվելով ազգի կողմից`
նախագահը բարձրագույն խորհրդանշական դիրք ուներ, սակայն Ժողովրդական պատգամավորների համագումարն ու Գերագույն խորհուրդը մնացին անփոփոխ։ Նմանապես անփոփոխ
մնացին կառավարական կաբինետն ու վարչապետը, որոնք
առաջադրվում էին նախագահի կողմից, բայց հաստատվում Գերագույն խորհրդի կողմից, ինչպես որ դա արվում էր արխաիկ
Նախագահության կողմից։
Մինչև 1993թ. Ռուսաստանի նախագահի հեղինակության
համար ամենամեծ վտանգը, սակայն, ներկայացնում էր ոչ թե
վարչապետը, այլ բզկտված խորհրդարանի նախագահը։ Այդ
պաշտոնում 1990թ. կարճ ժամանակ լինելուց հետո Ելցինը
բավական մեծ իշխանություն էր կենտրոնացրել իր ձեռքում՝
օրենսդրական օրակարգի վերահսկողություն, նախարարական և այլ պաշտոնների համար առաջարկված թեկնածուների
զտում, կիրարկման համար պարտադիր հրամանագրերի արձակում նախագահության միջոցով և դաշնության վիճակի, արտաքին և ներքին գործերի ու ազգային անվտանգության մասին
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համագումարին հաղորդումների ներկայացում։ Խորհրդարանի
նախագահի պաշտոնում նրա հաջորդը՝ իր երբեմնի նվիրյալ
Ռուսլան Խասբուլատովը, ժառանգեց այս իրավասությունների
մեծ մասը և ամեն ինչ արեց դրանք ավելացնելու համար։ Այդպիսով, չնայած նախագահն ուներ իր առանձնաշնորհների շարքը,
նրա իրավասություններից շատերը համընկնում էին Գերագույն
խորհրդի նախագահի իրավասություններին։
Ծայրաստիճան հեղհեղուկ, թույլ ինստիտուցիոնալացված
կուսակցական համակարգի պայմաններում ոչ մի գործադիր չէր
կարող հույս դնել օրենսդիր մարմնում ամուր կուսակցական մեծամասնության վրա։ Հետևանքում Ռուսաստանը հենց սկզբից
հայտնվեց բաժանված փոքրամասնության կառավարման պայմաններում։ Դա վերին աստիճանի անկայուն կառուցվածք էր,
քանի որ գործադիրներից ոչ մեկը չուներ օրենսդրական մեծամասնություն, բայց երկուսն էլ, շրջանցելով իշխանության ճյուղերը, հնարավորություն ունեին կառավարել հրամանագրերով։
Կարճ ասած` բախումների թատերաբեմը պատրաստ էր։11
Բախումը երկար սպասեցնել չտվեց՝ խթանվելով կիսանախագահականության մոդելի ինստիտուցիոնալ երկակիությամբ։
Ե՛վ նախագահը, և՛ Գերագույն խորհրդի նախագահը պետական ապարատին վերաբերվում էին որպես իրենց պարտական
մի կառույցի՝ ուղղակի հրամաններ տալով բոլոր մակարդակի
պաշտոնյաներին և ծառայություններին։ Երկուսն էլ իրավունք
ունեին հանդես գալու օրենսդրական նախաձեռնություններով։
Նախագահը սահմանափակ վետոյի իրավունք ուներ խորհրդարանի ընդունած օրենքների վրա, բայց իրավունք չուներ ցրելու
խորհրդարանը և նոր ընտրություններ նշանակելու։ Այդ իրավունքից նրան զրկելով և միաժամանակ արտակարգ իրավիճակ
հայտարարելու իրավասություն տալով ու նշանակելով զինված
ուժերի և Անվտանգության խորհրդի ղեկավար՝ նրան զրկեցին
բախումնային իրավիճակներից բնականոն ժողովրդավարական ելք գտնելու ռեսուրսից՝ միևնույն ժամանակ հնարավորություն տալով նրան իրականացնելու սեփական որոշումները։
Համագումարը և Գերագույն խորհուրդն իրենց հերթին կարող էին կառավարության հրաժարականին հասնել անվստահության քվեարկության կամ նախագահի նախաձեռնություննե-
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րին խոչընդոտելու միջոցով, ինչպես դա եղավ 1992թ. դեկտեմբերին Եգոր Գայդարի ղեկավարած «երիտասարդ բարեփոխիչների կառավարության» հետ, որը փոխարինվեց խորհրդային
արդյունաբերական բյուրոկրատիայի վետերան Վիկտոր Չեռնոմիրդինով։ Վարչակարգի հասունացող ճգնաժամի կանխման ելքեր գտնելու փաստացի հնարավորությունները սկզբունքորեն տրված էին ոչ թե նախագահին, այլ օրենսդիր մարմնին։
Հետևաբար, նախագահն ավելի մեծ գայթակղություն ուներ այլ
պետական ինստիտուտների նկատմամբ հակամարտությունը
հասցնելու հսկայական չափերի՝ դրանով իսկ օգուտ քաղելով իր
բացառիկ ռեսուրսներից։ Ներմուծված և արմատացած էր մի թերի սահմանադրական բանաձև, որն ի սկզբանե կախվածության
մեջ էր գտնվում ընտրված ուղուց, որից դժվար էր խուսափել։12
Մենք չենք ցանկանում ասել, որ սահմանադրական բախումները միակ խնդիրն էին, քավ լիցի՝ ոչ։13 Հակամարտությունները փոթորկվում էին բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ, հատկապես
նրանց, որոնք վերաբերում էին շուկայական բարեփոխումներին
և սեփականության վերաբաշխմանը։ Շատ հարցերում խորհրդարանը միտում ուներ ավելի պահպանողական դիրք ընդունելու, մինչդեռ Ելցինի գործադիր թիմն ավելի արմատական
բարեփոխական դիրքորոշում ուներ։ Սահմանադրական այս
հարցերը, այլ հակամարտությունների նշանակությունը չստվերելով, այնուամենայնիվ, վերջիններիս հետ ռեզոնանսի մեջ էին
գտնվում և անհամեմատ ավելի դժվարացնում դրանց լուծումը։
Կարճ ասած՝ կիսանախագահական սահմանադրությունն ավելի
շատ բևեռացրեց քաղաքական գործողությունների դաշտը, քան
դյուրին դարձրեց անհամաձայնությունների հանգուցալուծումը։
Խասբուլատովի և Ռումյանցևի պես օրենսդիրները տնտեսական
և սոցիալական հարցերում չափավորից անցան կատաղի հականախագահական դիրքի, մասնավորապես, որպեսզի աջակցություն ստանան այն մարդկանցից, ովքեր կողմնակից էին ավելի
հավասարակշռված սահմանադրության։ Նախագահական ճամբարը գնալով ավելի շատ էր խուսափում օրենսդիրների հետ բանակցելուց՝ կենտրոնանալով նրանցից առավել ազատականներին հովանավորելու վրա՝ մնացածին անվանելով «անհույս հետադիմականներ» և «իշխանության ծարավ մարդիկ»։
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Որոշ քաղաքական խնդիրներ, որոնցից Ռուսաստանը տառապում էր 1990թ-ից սկսած, փչացրին 1993թ. դեկտեմբերին Ելցինի
թելադրած սահմանադրական կարգավորումը։ Ելցինյան սահմանադրությունը, չնայած տեխնիկապես կիսանախագահական
էր, նախագահին ուժեղ և հաճախ միակողմանի տխրահռչակ իշխանություն էր տալիս։ Օրինակ, 90-րդ հոդվածը պահանջում է,
որ «Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հրամանագրեր և
հրահանգներ է արձակում», որի միակ սահմանափակումն այն
է, որ դրանք չեն կարող հակասել գոյություն ունեցող օրենքներին։ Եթե մենք համեմատենք Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի հինգերորդ հանրապետության և Վեյմարյան Գերմանիայի նախագահների դե-յուրե իշխանությունները, ապա Ռուսաստանի նախագահը սահմանադրությամբ համարյա երկու անգամ ավելի հզոր
է, քան Հինգերորդ հանրապետության նախագահը և առնվազն
մեկ երրորդով ավելի հզոր, քան Վեյմարյան հանրապետության
նախագահը։14
Մինչև 2000թ. Վլադիմիր Պուտինի նախագահ դառնալը և
հատկապես դրանից հետո քննադատները Ռուսաստանում և
այլ տեղերում հաճախ ռուսական համակարգը որակում էին
որպես «գերնախագահական», և դա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված էր երկրի հակաժողովրդավարական միտումների հետ։15 Ելցինի պաշտոնավարման ժամանակ կշեռքի
նժարը դեպի նախագահը թեքելը բավարար չէր արագ գերակշռություն ստանալու համար, և նա ամեն դեպքում ցանկանում
էր համագործակցություն հաստատել օրենսդիրի հետ և ոչ թե
շարժվել այն բացարձակ վերահսկողության տակ պահելու ճանապարհով։ 1993թ. սահմանադրության ընդունումից հետո նախագահն ու խորհրդարանը շարունակում էին ընտրությունների
տարբեր տեսակներից տարբեր լեգիտիմություն ստանալ, տարբեր առանձնաշնորհների էին ձգտում և միջոցներ չէին խնայում
վայրկենական օգուտներ քաղելու համար։ 1995թ. խորհրդարանական ընտրություններն ավելի պառակտված և նախագահին
ավելի հակակրող պատգամավորական կորպուս ստեղծեցին,
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քան դա կար 1993թ. խորհրդարանում, իսկ Ելցինի վերընտրությունը 1996թ. հետագայում թշնամանքի նոր շրջափուլ բացեց։
Քաղաքական փոփոխությունների հանդեպ օրենսդիրի դիմադրությունը և կառավարական անկայունությունը Ելցինին մեծ
հնարավորություններ ընձեռեցին գործելու ինքնակամ և կառավարելու գործադիր հրամանագրերով։ Չնայած նա 1990-ականների վերջերին ավելի մեծ օրենսդրական ռեսուրսի էր տիրապետում, այնուամենայնիվ, օրենսդրական մեծամասնության
բացակայությունը լայն նախագահական իշխանության հետ
մեկտեղ նրան ստիպեցին վտանգի պահերին դիմել միակողմանի հրահանգների։ Խորհրդարանը, պատասխան տալով վիրավորանքներին, 1998թ-ի օգոստոսյան ֆինանսական ճգնաժամից
հետո նախագահին ենթարկեց պաշտոնանկության գործընթացի։ Ներկայացված մեղադրանքը մեկտեղել էր անցած տասնամյակի բոլոր բացթողումները և քիչ էր մնացել, որ 1999թ. մայիսին
այն հաջողեր։
1993թ-ից սկսած՝ Ռուսաստանի կառավարումը շարունակաբար տառապում էր թուլությունից, ինչը նրան հետապնդում էր
բացահայտ ձախողումների ժամանակ։ Ժողովրդավարության
համար ավելի քայքայիչ էր այն, որ 1990-93թթ. հանուն քաղաքական կայունացման և սոցիալական առաջընթացի ինստիտուցիոնալ անհամաձայնություններն օգտագործվում էին ավտորիտար միտումներն արդարացնելու համար։ Դա, համաձայն
1993թ. սահմանադրության, Ելցինին թույլ տվեց ձերբազատվել
օրենսդիր մարմնի նախագահությունից և ուժեղ խորհրդարանական նախագահից՝ այդպիսով յուրացնելով շատ իրավասություններ, որոնցից նա զուրկ էր նախկինում. Ստորին պալատը
(Պետական դումա) անհրաժեշտության դեպքում ցրելու իրավունքը, վարչապետից բացի բոլոր նախարարների նշանակման
մենաշնորհը, հրամանագրեր արձակելու համարյա անսահմանափակ իրավունքը և նախագահական իշխող վերնախավի և
բյուրոկրատիայի պաշտպանվածությունն օրենսդրական վերահսկողությունից։
Որոշակի նախագահական իրավասություններ կարող էին
վերահսկվել միայն Դաշնային խորհրդի և ոչ թե՝ Պետական
դումայի կողմից։16 Նորից այդ ամենը Ելցինի նախընտրանքն
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էր։ Գիտակցելով մեծամասնության աջակցության անհրաժեշտությունն ու տեսնելով նման աջակցության բացակայությունը
Պետական դումայում՝ Ելցինն այնպես արեց, որ այդ առանձնաշնորհը տրվեց Դաշնային խորհրդին։ Այդ ժամանակ քաղաքական կուսակցությունների և շարժումների շատ քիչ ներկայացուցիչներ էին նստած խորհրդում. հակառակը, այն գերբեռնված էր
անկուսակցական տարածքային վերնախավով, որի անդամներն
ընդհանուր առմամբ հավանության էին արժանացնում Ելցինի
քաղաքականությունը, քանի որ առաջադրվում էին նրա կողմից,
իսկ ընտրվելու դեպքում նրա աջակցությունն ու հովանավորությունն էին վայելում։17
Անշուշտ, Ելցինը զերծ մնաց այդ հսկա իշխանությունն ընդդիմության ոչնչացման նպատակով օգտագործելուց, ազատ խոսքը ճնշելուց կամ մրցակցային ընտրությունները վերացնելուց։
Իրականում նա կանխամտածված կերպով հրաժարվեց զանգվածային քաղաքականության մեջ մտնելուց, բացառությամբ նախագահական ընտրարշավի. նա նաև մերժեց նախագահամետ և
բարեփոխումամետ կուսակցություն ստեղծելու առաջարկները։
Որպես կողմնակի արդյունք` նրա կուսակցական բազա չունենալը թերևս իրեն խոցելի դարձրեց օլիգարխների և ամեն տեսակի խարդախների ազդեցության նկատմամբ։
Պուտինը գործադիր իշխանության անվերահսկելի կիրառման դեմ Ելցինի արգելակներից քչերը վերցրեց։ Նա խրախուսեց
«Միասնական Ռուսաստան» կրեմլամետ կուսակցության ստեղծումը, որը 2003թ. դեկտեմբերին կոալիցիոն գործընկերների հետ
միասին վերցրեց Պետական դումայի 450 տեղերի երկու երրորդը։
Նա օգտագործեց «վարչական լծակները» և խորհրդարանական
ու հասարակական հսկողությունից նախագահի ազատ լինելը
Ելցինի և այդ հարցում նաև Գորբաչովի ժամանակ հիմնադրված
ժողովրդավարական քաղաքական նորամուծությունները հետ
շրջելու համար։ Նույնիսկ Ելցինից առավել նա կառավարությանը մոտեցավ և մոտենում է որպես փակ պահպանվող տարածքի,
որը պետք է ղեկավարեն կուսակցական և զանգվածային քաղաքականության իրողությունների հետ կապ չունեցող ոչ կուսակցական տեխնոկրատները, բյուրոկրատներն ու յուրայինները։
Կաբինետների և խորհրդարանի կողմից ձևավորվող պետական
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քաղաքականության այսպիսի տարաբաժանումը խոչընդոտում
է ներգրավվածության և մրցակցության ժողովրդավարական
սկզբունքները և սարսափելի կերպով ի չիք դարձնում խորհրդարանական պատասխանատվությունը։
Մի բան էր, երբ Ելցինը կատարելագործում էր կրեմլակենտրոն կառավարությունը` որպես ծայրահեղ քաղաքական մասնատման դեմ հակաթույն և որպես պարսպակործան գործիք`
երկարաձգվող արդիականացնող բարեփոխումներն առաջ մղելու համար։ Մի այլ բան էր, երբ Պուտինը, իր ավելի քիչ միահեծան նախորդի թողած ինստիտուցիոնալ ժառանգությունը յուրացնելով և ընդարձակելով, մեծացնում էր գործադիր գերակշռությունն անորոշ ժամանակահատվածի համար կիրառվող
«ուժեղ պետություն» բանաձևի շրջանակներում։ Իր անձնական
ժողովրդականության մեծացման, նրա քմահաճույքներին ծառայող կառավարության նախարարների, կարգապահ խորհրդարանի, սահմանափակված ինքնավարությամբ տարածքային
կառավարիչների, իրենց մի շարք գործընկերների ձերբակալություններից վախեցած խոշոր գործարարների, ստրկահաճ ազգային հեռուստատեսության և համարյա ամբողջովին փակված
քաղաքական գործընթացների պարագայում Պուտինը կառավարում էր ընդամենը մի քանի արդյունավետ զսպիչների և հակակշիռների համակարգի օգնությամբ։ Պատահական չէր, որ 2005թ.
«Ֆրիդըմ հաուսը» (Freedom House) առաջին անգամ խորհրդային
ժամանակներից ի վեր Ռուսաստանը որակեց որպես «ոչ ազատ»
քաղաքական համակարգ՝ նրան դասելով Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և Բելառուսի նման երկրների շարքին։ Ընդհանուր
առմամբ Ելցինի ազատ շուկայական բարեփոխումները մնացին
ուժի մեջ և շարունակում են օգնել Ռուսաստանի տնտեսությանը ծավալվել, չնայած նույնիսկ այստեղ է ավելացել պետության
ներկայացվածությունը արտահանմանն ուղղված արդյունաբերության մեջ, իսկ հակակոռուպցիոն օրենքներն ընտրողաբար
են օգտագործվում քաղաքական թշնամիների դեմ, ինչպես դա
եղավ նավթային մագնատ Միխայիլ Խոդորկովսկու վրա գործած
հարձակման պարագայում։ Քաղաքական ոլորտում, սակայն,
հիմնականում առկա է հետընթաց շարժումը։
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Կարո՞ղ էր արդյոք հետխորհրդային Ռուսաստանը զարգանալ
այլ ուղիով։ Պատմական «եթե»-ների խաղը գայթակղիչ, բայց
սայթաքուն ինտելեկտուալ խաղ է։ Եվ, սակայն, ամեն բան հաստատ կարող էր այլ ուղեծրով ընթանալ, եթե հիմնական խաղացողները սահմանադրական հավասարակշռությանը հասնելը և
քաղաքականության բաց լինելը դնեին իրենց օրակարգի առաջին տեղերում։ Խորհրդային իշխանության և վաղ հետխորհրդային փոփոխությունների անսովոր ժառանգությունը հեշտ չի
լինի հաղթահարել, սակայն չկա որևէ բացառող հանգամանք, որ
դա անհնար լինի անել։
Ռուսաստանում իշխանության անձնավորումն այնպիսի ծայրահեղ չափերի էր հասել, որ մենք պետք է գիտակցենք,
որ ի տարբերություն 1990թ-ի և 1993թ-ի, որոշ հիմնական հետևանքներ խիստ կախված են մեկ մարդու նախասիրություններից։ Եթե Պուտինը ցանկանար, ինչպես Ֆրանսիայի հինգերորդ
հանրապետությունում Շառլ դը Գոլը, նա անկասկած կկարողանար Ռուսաստանում ավելի բազմակենտրոն ինստիտուցիոնալ
կարգ հաստատել։ Իհարկե, ճիշտ է, որ դը Գոլը Պուտինից ավելի
կառուցվածքայնացված կուսակցական համակարգ ուներ աշխատելու համար, սակայն Գորբաչովի ու Ելցինի օրինակները
ցույց են տալիս, որ փակ համակարգերում ևս առաջնորդները
կարող են սովորել իրենց փորձից և փոխել իրենց կարծիքը, նույնիսկ եթե կուսակցական համատեքստն առանձնապես հակված
չէ փոփոխությունների։ Այդպիսին է նորարարական և առաջ
նայող քաղաքական ղեկավարման արժեքը։ Ոչ մի բան Պուտինի անցյալից, սակայն, ցույց չի տալիս, որ նա երբևէ ցանկացել է
Ռուսաստանի քաղաքական համակարգ ներմուծել ավելի շատ
ներգրավվածություն և մրցակցություն, որոնք ժողովրդավարության բախտորոշ չափորոշիչներն են։18
Պուտինը` որպես նախագահ, շարունակաբար ասել է, որ ինքը սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից չէ՝ կարծես դրան նայելով որպես մի Պանդորայի արկղի, որն ավելի լավ
է փակ պահել։ Դիմադրությունը կոտրվեց, և մի շարք այլ քաղաքական փոփոխականներ փոխվեցին, երբ 2008թ. ավարտվեց
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նրա նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Պուտինը չփորձեց
փոփոխություններ մտցնել սահմանադրության մեջ, ինչն իրեն
թույլ կտար նախագահ մնալ նախատեսված երկու անընդմեջ
ժամկետից ավելի։ Նա` որպես իր համար նախընտրելի նախագահի թեկնածուի առաջ մղեց իր հովանավորյալ Դմիտրի Մեդվեդևին (Dmitrii Medvedev), որը 2008թ. մարտին հեշտությամբ
հաղթեց ընտրություններում։ Մայիսին Մեդվեդևը ստանձնեց
պաշտոնը, և Պուտինը հեռացավ, բայց ոչ թե գնաց թոշակի, այլ
տեղափոխվեց Ռուսաստանի երկգործադիր իշխանության մյուս
կողմը. դարձավ վարչապետ։ Այդ դիրքում նա շատ ավելի ընդրգկված է բարձրագույն որոշումներ ընդունելու մեջ, քան իր և
Ելցինի որևէ վարչապետ, և Մեդվեդևը մինչև հիմա բարձրագույն
գործադիրի կամ պարզապես ձևական ֆիգուրի տպավորություն
է թողնում։ 2008թ. նոյեմբերին Մեդվեդևը հայտարարեց, որ կառավարությունը հետամուտ է լինելու սահմանադրական փոփոխությունների, որ ապագայում նախագահի պաշտոնավարման
ժամկետը չորսից դառնա վեց տարի։ Որոշ ժամանակով դուրս
գալով նախագահի պաշտոնից՝ Պուտինը բոլոր հնարավորություններն ունի վերադառնալու այդ պաշտոնին, եթե այդպես
ցանկանա, և երկու անգամ պաշտոնավարելու վեցական տարով։ Կախված նրանից, թե այդ փոփոխությունները երբ կլինեն,
նա կարող է անառարկելիորեն կառավարել մինչև իր յոթանասունամյակը կամ նույնիսկ ավելի երկար։19
Ի տարբերություն Ելցինի, երբ խոսքը խորհրդարանի հետ
հարաբերությունների մասին է, Պուտինը դարձավ «մեծամասնության մարդ»։ 2004թ. նա ընտրական օրենսդրության մեջ փոփոխություն առաջարկեց, ըստ որի՝ պահանջվում է, որ Դումայի
բոլոր պատգամավորներն ընտրվեն՝ համաձայն կուսակցական
ցուցակների` ենթակա լինելով 7-տոկոսանոց ընտրական շեմին։ 2005թ. ընդունված փոփոխությունն ուժի մեջ մտավ 2007թ.
խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, երբ «Միասնական Ռուսաստանը» զբաղեցրեց Դումայի 450 տեղերից 315ը։ Դեռևս նախագահ լինելով՝ Պուտինը 2007թ. դեկտեմբերին
գլխավորեց «Միասնական Ռուսաստանի» թեկնածուների ցուցակը. 2008թ. ապրիլին՝ վարչապետ դառնալուց մի փոքր առաջ,
նա դարձավ «Միասնական Ռուսաստանի» առաջնորդ։ Ամեն ինչ
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հուշում է, որ նա կարող է օգտագործել այդ դիրքն ավտորիտար
ուղղությամբ առաջ շարժվելու և «մրցակցության դաշտերը»
սահմանափակելու ուղղությամբ, որոնք առողջ ժողովրդավարություններում բնականոն կերպով բաց են և՛ կառավարության,
և՛ ընդդիմության համար։
ԴԺ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ ԱՅՆ ԿՈՂՄ

Ռուսաստանը ցավալի, բայց հստակ օրինակ է տալիս, որ եթե
ժողովրդավարացող երկիրն ի զորու չի լինում իրական օրենսդիր մեծամասնություն ստեղծել և ապահովել, որ նախագահը
ներգրավված լինի ինստիտուցիոնալացված կուսակցական համակարգի մեջ, այն ամենայն հավանականությամբ կղեկավարվի
կիսանախագահական այնպիսի ձևով, որը մենք անվանել էինք
«պառակտված փոքրամասնության կառավարում»։ 1993թ. պառակտված փոքրամասնության կառավարման սուր ճգնաժամային փուլ էր, երբ Ելցինը Ռուսաստանը հիմնականում դուրս
հանեց ժողովրդավարական միջավայրից և առաջ մղեց այնպիսի
սահմանադրություն, որը մեծացրեց նախագահի իշխանությունը։
Ռուսաստանի նման նոր ժողովրդավարությունների մեծ մասը թույլ ինստիտուցիոնալացված կուսակցական համակարգեր
ունի, և նախագահները, ովքեր ներկայացնում են իրենք իրենց,
առնվազն սկզբնական փուլում լինում են քաղաքական կուսակցություններից «վեր» կանգնած։ Կիսանախագահականությունը
միտում ունի փակվելու գործադիր-օրենսդիր հարաբերությունների բախումնածին շրջանակների մեջ։ Այսպես օրինակ. համարյա բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետությունները,
բացառությամբ երեք բալթյան երկրների, անկախություն ձեռք
բերելիս նախընտրեցին կիսանախագահականությունը, և իրականում նրանք բոլորն էլ երկու գործադիրներին ընդգրկած ճգնաժամեր ապրեցին։ Նրանց մի մասը հեռացավ այդ մոդելից միայն հետ գնալու համար։ Ուկրաինայում, օրինակ, նախագահի
իրավասությունները կրճատած և խորհրդարանն ուժեղացրած
սահմանադրական փոփոխություններն ուղեկցեցին 2004թ. վերջի «Նարնջագույն հեղափոխությանը»։ Սակայն 2006թ. նոր նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն հակառակ ուղղության փոփոխու-
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թյուններ առաջարկեց, որոնք պետք է վավերացվեին սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով։ Այս զարգացումները խիստ
հակադիր էին Եվրոպայի այլ կիսանախագահական երկրներին,
ինչպես Լեհաստանն ու Պորտուգալիան, որտեղ բարձրագույն
գործադիր անձինք գերադասեցին իրենց սահմանադրությունները տանել դեպի ավելի խորհրդարանական մոդելը՝ նվազեցնելով նախագահի իշխանությունը և ուժեղացնելով այնպիսի ինստիտուտներ, ինչպիսիք են սահմանադրական դատարանները։
Այսպիսով, հետկոմունիստական փորձն ի՞նչ է պատմում մեզ
կիսանախագահականության ժողովրդավարական գործունեության մասին։ 2004թ. Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի ութ
հետկոմունիստական երկրներ մտան Եվրոպական Միության
մեջ։ Նրանց անդամակցությունը պայմանավորված էր 1995թ.
Կոպենհագենում Եվրամիության վեհաժողովի ժամանակ ընդունված քաղաքական չափանիշները բավարարելով։20 Այդ ութ
երկրներից հինգը խորհրդարանական էին (Հունգարիան, Չեխիայի Հանրապետությունը, Սլովակիան, Էստոնիան և Լատվիան)
և երեքը կիսանախագահական (Լեհաստանը, Լիտվան և Սլովենիան)։ Երեք կիսանախագահական երկրների ընդհանուր կողմն
այն էր, որ նրանց ղեկավարման և կառավարման ոճերը ժամանակի ընթացքում ավելի կուսակցականամետ դարձան։ Քաղաքական ու կուսակցական առաջնորդներն այդ էվոլյուցիայի մեջ
բախտորոշ դեր ունեցան։ Ավելի կուսակցականամետ դառնալով՝ առաջնորդներն ի վիճակի էին իրենց երկրներն ավելի մոտ
բերելու մաքուր խորհրդարանական սահմանադրական մոդելին՝ ժամանակի ընթացքում նվազեցնելով նախագահի իշխանությունն ու նախագահականությունը հավասարակշռելով այլ
ինստիտուտներով։
Լեհաստանն այս առումով կիսանախագահականության և
ժողովրդավարական էվոլյուցիայի հետաքրքիր օրինակ է։ 1997թ.
օրենսդիր մեծամասնության կողմից սատարվող նախագահն ու
վարչապետը փոքրացրին նախագահական իշխանությունը և մեծացրեցին Սահմանադրական դատարանի իշխանությունը։ Նախագահ Ալեքսանդր Կվասնիևվսկուն (Aleksander Kwasniewski)
հարցրել են, թե ինչու այդ փոփոխությունները երկրի ժողովրդավարական վերափոխումների ավելի վաղ շրջանում չէին կա-
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տարվել, ինչը կարող էր Լեհաստանը փրկել ապակայունացնող
ինստիտուցիոնալ ճգնաժամերից վաղ տարիների ընթացքում։
Նա պատասխանել է, որ չնայած պարզ էր, որ Լեհաստանը
շարժվելու է խորհրդարանական համակարգի ուղղությամբ,
նման քայլը հնարավոր է միայն, երբ կա քաղաքական կուսակցությունների մեծամասնություն, որոնք միասին վերահսկում են
և՛ նախագահական, և՛ օրենսդրական ճյուղերը։21
Կուսակցությունների ու կուսակցական համակարգի և՛ որակը, և՛ առանձնահատկությունները բախտորոշ են կիսանախագահականության արդյունավետ գործունեության և կիսանախագահականության դժվարությունները հաղթահարելու համար։
Դժբախտաբար, խորհրդարանական մեծամասնությունները և
այդ մեծամասնությունների կողմից պաշտպանվող ու դրանց
սատարող նախագահները հազվադեպ են նոր ժողովրդավարություններում։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ կիսանախագահականության համատեքստում հակամարտությունները նվազեցնելու երկրի լավագույն հնարավորությունը կարող է լինել Պորտուգալիայի և Լեհաստանի օրինակին հետևելը և նախագահի
իշխանությունը սահմանափակելը, հատկապես արտակարգ
իրավիճակներում հրամանագրեր արձակելու և բանակի վրա
վերահսկողություն ունենալու իրավասությունները։ Երբ նախագահի իշխանությունը նվազեցվում է, և երբ սահմանադրական
դատարանների պես այլ ինստիտուտներն ուժեղացվում են, ինչի հետևանքով խորհրդարանականությանը շատ ավելի նման
սահմանադրական կարգ է հաստատվում, մենք կարող ենք այն
զգուշորեն անվանել «խորհրդարանականացված կիսանախագահականություն»։ Եվ ինչպես ԵՄ նոր անդամների փորձն է
ցույց տալիս, լավ հնարավորություն կա, որ այս խորհրդարանականացման վերջնական արդյունքը ժողովրդավարությունը
լինի։
Նույնիսկ ֆրանսիացիները, ովքեր քառասուն տարուց ավելի
կիսանախագահականության պայմաններում են ապրում, քննադատեցին և բարեփոխեցին իրենց սահմանադրությունը 2002թ.։
Ինչպես նշված էր վերը, կիսանախագահականության փորձը
Ֆրանսիայում ավելի հաջողված էր, քան հետխորհրդային պետություններում։ 1965թ. առաջին ուղղակի նախագահական
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ընտրություններից հետո երկու տասնամյակ շարունակ Ֆրանսիան Ազգային ժողովում կայուն նախագահական ու օրենսդիր
մեծամասնություններ էր վայելում։ Իրականում, սակայն, այդ
մոդելի լարվածությունները ի հայտ եկան Ֆրանսիայում ևս, երբ
մեծամասնությունները սկսեցին քայքայվել և համագոյակցման
ժամանակահատվածներն ավելի հաճախ դարձան։ Ֆրանսիայի
ինստիտուցիոնալ հակամարտության մեջ քաղաքական գործիչներն ու հանրության երեք քառորդը մեղադրեցին կիսանախագահականության տարրերին։ Սոցիալիստական կուսակցությունը 2007թ. նախագահական ընտրությունների իր ծրագրահենքի
կենտրոնական մաս դարձրեց ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հանրաքվեն։22
Իր ֆրանսիական մարմնավորման մեջ կիսանախագահականությունը հանգեցրեց մի իրավիճակի, երբ գոլիստական
նախագահ Ժակ Շիրակը (Jacques Chirac) սրերը խաչեց սոցիալիստ վարչապետ Լիոնել Ժոսպենի (Lionel Jospin) և նրա majorité
plurielle-ի հետ։ 2002թ. սեպտեմբերին ֆրանսիացիները քվեարկեցին նախագահական մանդատի ժամկետը յոթից հինգ տարի
դարձնելու օգտին՝ հույս ունենալով վերացնել միաժամանակ
համագոյակցման հաճախակի հանդիպող խռովահարույց շրջաններն ու երկգործադիրի ճգնաժամերը։ Իսկ Ֆրանսիան, անկասկած, կայուն ժողովրդավարություն է։
Կիսանախագահականության դժվարություններից տառապող շատ փխրուն ժողովրդավարությունների հետ մեկտեղ
Ռուսաստանի համար ժամանակն է վերագնահատելու իր սահմանադրական շրջանակները։ Սահմանադրական և դե-ֆակտո
փոփոխությունները Ֆրանսիայում, ինչպես նաև Լեհաստանում
ու Պորտուգալիայում, ավելի շատ են ոգևորում մեզ եզրահանգումներ անելու համար։ Մենք հավատում ենք, որ հիմա առաջնորդների համար հարմար պահ է օգտագործելու կրկնակի ինստիտուցիոնալ էվոլյուցիայի (այն է` ավելի շատ խորհրդարանականություն և ավելի շատ ժողովրդավարություն) այս կարևոր
օրինակները՝ քսանմեկերորդ դարում Ռուսաստանում և այլուր
վերաձևավորելու սահմանադրականությունը։
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Ապշեցուցիչ է, որ Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքից ընդամենը երեք տասնամյակ անց «Վտանգված ժողովրդավարություններ» անվանումով գիրք հրատարակվեց։ Որո՞նք են ռիսկերը։
«Երրորդ ալիքի» հասարակությունների և ժողովրդավարական
քաղաքական ինստիտուտների միջև ընտրողական անհամապատասխանություննե՞րը (ձևափոխելով Գյոթեի խոսքերը)։
Իրենց բնակչության կարիքներն ու ձգտումները բավարարելու՝
ժողովրդավարորեն ընտրված կառավարությունների անկարողությո՞ւնը։ Մշակութային փակուղի՞ն, որը սահմանափակում է
ներկայացուցչական ժողովրդավարությունների գործունեությունը «Արևմուտքի» երկրներում։ Բայց Լատինական Ամերիկայի
երկրների մեծ մասը մշակութային և աշխարհագրական առումով արդյոք այն չէ՞, ինչը կարելի է կոչել «Հեռավոր Արևմուտք»։
Եվ ընդհակառակը, արդյո՞ք Արևելքի ու Կենտրոնական Եվրոպայի երկրներն ունակ չեն վերաձևավորելու ժողովրդավարական արժեքները և ներառել դրանք առօրյա քաղաքականության
մեջ (օրինակ՝ Ճապոնիան կամ նույնիսկ Լեհաստանը և նախկին
խորհրդային տարածքում եղած որոշ բալթյան երկրներ)։
Այս գիրքը, սկսած Ալֆրեդ Ստեփանի համակողմանի ներածությունից մինչև յուրահատուկ իրավիճակների խոր վերլուծությունները, զգալիորեն օգնում է մեզ նոր իրողությունների լույսի ներքո վերաձևակերպել ժողովրդավարության հարցը արդի
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աշխարհում, ինչպես սոցիալական, այնպես էլ ինստիտուցիոնալ մակարդակներով։ Որպես օրինակ՝ բավական է հիշատակել
հասարակության ներսում ծագող բախումնային հարաբերությունների վերաբերյալ Աշուտոշ Վարշնիի կատարած փայլուն
համադրումը, որն ընդգծում է տեղական համայնքներում էթնիկ
փոխազդեցությունների ռասայական, տարածքային, կրոնական
և քաղաքական կողմերի բարդությունը։ Կամ էլ Թիմոթի Քոլթոնի ու Սինդի Սքեչի ոչ պակաս խորաթափանց գլուխը՝ նվիրված
ռուսական տիպի կիսանախագահականությանը։
Հարկ չկա այս վերջաբանում դիտարկելու յուրաքանչյուր գլխի ներդրումը նոր խոսք ասելու գործում։ Ստեփանը դա արել
է իր ներածության մեջ։ Ես կսահմանափակվեմ մի քանի կետերով, իրականում՝ երկու, որոնք կարող են լրացնել կամ ավելի
մեծ նշանակություն տալ գրքի բովանդակությանը։ Եվ ես կսահմանափակվեմ՝ քննարկելով այն իրավիճակները, որոնց ավելի
ծանոթ եմ` Հարավային Ամերիկայի իրավիճակը տարածաշրջանում վերջին զարգացումներից մտքեր հուշելով կորպորատիվիզմի և ժառանգորդության շեշտվածության և «ժողովրդավարական ոգու» բացակայության մասին։ Եկեք սկսենք վերջին կետից։
Քաջ հայտնի է, որ ամերիկյան ժողովրդավարության հիմնադիր
հայրերի միջև ընթացող բանավեճում ժողովրդավարության կառուցման հարթակները կարծես թե ավելի պակաս կարևոր էին
դիտարկվում, քան դրա իդեալների ոգեշնչումը։ Նվիրված լինելով Հին Հունաստանին՝ նրանք ատում էին բռնակալությունը և
ձգտում ամրապնդել այն արժեքները, որոնք կկանխեին քչերի
իշխանությունը շատերի վրա։ Միակ ինքնիշխանը ժողովուրդն
էր։ Եվ հաճախ նրանք դիմում էին մի բանաձևի, որն այսօր հազվադեպ է օգտագործվում. ձգտել ժողովրդի երջանկությանը։ Թոմաս Ջեֆերսոնի (Thomas Jefferson) նամակներում դրա շեշտադրումը մեծապես արժանի է հիշատակման։ Բայց Ջեֆերսոնը
միակը չէր, որն արտահայտել էր այդ գաղափարը։ Ո՛չ ինքը, ո՛չ
էլ ամերիկյան ժողովրդավարության այլ տեսաբաններ (և գործիչներ) իրենց չէին սահմանափակում այս հարցով։
Իրենց առջև ունենալով անգլիական ավանդույթն (վախենալով միապետության հնարավոր վերադարձից) ու Ֆրանսիական
հեղափոխության կրքոտ տարերքը՝ հիմնադիր հայրերը ուղ-
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ղակի կերպով ճանապարհ հարթեցին res publica (ժողովրդի իշխանություն) համար, սակայն գրեթե անփոփոխ օգտագործում
էին իրենց գիտելիքները դասականների մասին։ Դաշնայինների
թղթերը կարդալով՝ շատ լավ կարելի է ապացուցել այդ կետը։
Ինչպես սատանան խաչից, նրանք փախչում էին նախնական
հունական իմաստով «ժողովրդավարությունից»՝ ժողովրդով լի
ագորայից, իսկ ավելի ուշ՝ ամբոխի գալուստով` դրա ամբոխավարական այլասերումից։ Նրանք գիտակցում էին, որ հավաքական կամքը բարդ հասարակություններում չի կարող իջեցվել
մինչև այդպիսի դրսևորումների։ Այդպիսով, նրանք արտահայտում էին իրենց սերը ներկայացվածության` որպես ժողովրդի
կամքի իրավական հիմքի նկատմամբ։
Ամերիկյան ժողովրդավարության հիմնադիրները չէին վստահում Մոնտեսքյոյի (Montesquieu) «օրենքների ոգուն»՝ արդարացնելու հարաբերական տեսակետի ընդունումը, համաձայն
որի՝ կառավարման ձևերը գտնվում են աշխարհագրական և սոցիալական գործոնների ազդեցության տակ։ Հանրապետություն
ստեղծելու գործում, սակայն, նրանք չարհամարհեցին իշխանությունների տարանջատումն ու հակակշռումը։ Նրանք ավելի շատ
շեշտը ոչ թե դրեցին ֆրանսիական իմաստով «ազատության»
վրա, այլ ինստիտուտներով երաշխավորված ազատությունների վրա։ Ավելին, նրանք օրենքները զուտ բնական հիմքերով
դիտարկում էին որպես մի գործընթաց, որի միջոցով օրենսդիր
մարմինները «պարզաջրում» էին այն սովորական վարքը, որը
բնական եղանակով ձևավորված էր։ Նրանք հավատում էին, որ
անհատի ազատությունը հանրային կյանքի բարոյական հիմքն
է։ Հասարակության մեջ ապրելը ոչ թե արտաքին պարտադրանք
է, այլ ավելի շուտ՝ քաղաքացիների կողմից վերապրվող անհրաժեշտություն, որ հենց այդ իսկ պատճառով ընդունում են սեփական ազատության սահմանափակումը՝ ի շահ բոլորի ազատության։ Օրենքն, այդպիսով համակեցության պայման է։ Եվ օրենքի
առջև հավասարությունը ծագում է այն համոզմունքից, որ բոլոր
մարդիկ ծնվում են հավասարապես ազատ լինելու համար, ինչը
յուրաքանչյուրի և բոլորի բնական իրավունքն է։
Այս շրջանակներում, որտեղ ճանաչված ինքնիշխանությունը մարդկանց ձեռքում է, և որտեղ օրենքը միևնույն ժամանակ
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ամեն մի անձի ազատության հիմքն է և յուրաքանչյուրի պաշտպանը, դատարանները հատուկ նշանակություն են ձեռք բերում,
և նույնիսկ ավելին, եթե նկատենք, որ դատավորների մեծ մասը՝ որպես ժողովրդի կամքի արտահայտություն, պետք է պաշտոն ստանձնեն ընտրությունների միջոցով։ Դատավորն այս
իմաստով դիտարկվում է որպես համակեցության կանոնների և
մասնավոր ոլորտի նկատմամբ հարգանքի երաշխավոր ու մեկնաբան։ Ոչ սոփեստական սահմանադրության մեկնաբան Գերագույն դատարանը ժողովրդավարական փոխազդեցության
կանոնները և «ազատության ոգին» պաշտպանում է ցանկացած
բռնազավթողից՝ լինի նա օրենսդիր թե գործադիր ճյուղը։
Այս կառույցների հետևում ընկած է այն, ինչը Թոքվիլը
(Tocqueville) խորաթափանց կերպով ըմբռնել է այսպես. հավասարության որոշակի վիճակ, որը «կրոնական ոգու» և «ազատության ոգու» համագոյության, ինչպես նաև հողին տիրելու՝
Նոր Անգլիայում լայնորեն տարածված իրավունքի հետևանք է։
Թոմաս Ջեֆերսոնը, զարմանալիորեն ժամանակակից բառեր
գործածելով, դա հայտարարեց որպես սկզբունք, որը գծեց մասնավոր սեփականության իրավունքի սահմանները։ Կրոնը, համաձայն Թոքվիլի, քաղաքացիների ազատության մեջ տեսնում է
մարդկային կարողությունների վեհ դրսևորում և քաղաքական
ոլորտում Արարչի կողմից մտքի աշխատանքի համար թողնված
բաց տարածք։ Այս երկու «ոգիների»՝ ազատության և կրոնի համատեղումից, ինչպես որ դա արվել է Նոր գաղութներում, երևում
է, որ «ազատությունը կրոնի մեջ տեսնում է ... իր իրավունքների
աստվածային աղբյուրը։ Նա կրոնը դիտարկում է որպես ավանդույթի պաշտպան, ավանդույթը՝ որպես օրենքների երաշխիք
և իրենց սեփական կայունության գրավական» (Democracy in
America, 1997)։
Դժվար չէ պնդել, որ Լատինական Ամերիկայում իշխանության հիմքն այլ աղբյուրներից է գալիս։ Անգամ նկատի չառնելով
իբերական ավանդույթի կշիռը՝ իշխանության ժառանգական
փոխանցման իր մեխանիզմով և նույնիսկ միահեծան իշխանավորի անձնավորմամբ և հեռանալով «մշակութաբանական»
մեկնաբանություններից՝ բավական է կարդալ Արտուրո Վալենսուելայի հեղինակած «Լատինական Ամերիկայի ընդհատված
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նախագահական պաշտոնավարումների մասին» գլուխը՝ հասկանալու համար Միացյալ Նահանգների ու Լատինական Ամերիկայի միջև եղած տարբերությունները։ Իշխանության անձնավորումը նախագահի կերպարի մեջ և ընտրողների կամքի ու
ներկայացուցիչների գործողությունների միջև կապի բացակայությունից ծագող կուսակցական մասնատվածությունը քաղաքացիների բնական իրավունքների վրա հիմնված «ազատության
ոգու» մեջ համոզվածության պակասի բացահայտ նշաններ են։
Մեր քաղաքական համակարգը առեղծվածի դրոշմ է կրում.
մեծ սպասումներ են առկա պետության գլխից, սակայն դրան
հակադրվում է մասնատված և առանձնահատուկ շահերի վրա
հենված ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ ճարտարապետությունը, որը պետության գլխին ենթարկվելու տրամաբանությանը հակառակ է։ Նախագահական և կոնգրեսական ընտրությունները, նույնիսկ եթե դրանք նույն ժամանակամիջոցում
են տեղի ունենում, տարբերվում են այն բանով, թե ինչպես են
դրանք ձևավորում և արտացոլում հասարակության մեջ եղած
քաղաքական նախապատվություններն ու շահերը։ Առաջինը
մեծամասնություն է ստեղծում պետության գլխի շուրջ, ինչը
հազվադեպ է կրկնօրինակվում կոնգրեսում տեղերի բաժանման մեջ։ Այդպիսով, միայն հազվագյուտ դեպքերում է նախագահը հենց սկզբից ամուր մեծամասնություն ունենում օրենսդիր
ճյուղում՝ հնարավորություն տալով նրանց բավարարել բնակչության սպասումները։ Այսպիսով, օրենսդիր ու գործադիր ճյուղերի հարաբերությունների բախումնային բնույթը տիպական է
Լատինական Ամերիկայի նախագահականության համար։ Քաղաքական համակարգը կառավարվում է հակամարտության
տրամաբանությամբ, որը շատ հեռու է իշխանության ճյուղերի միջև Մոնտեսքյոյի կանխատեսած համագործակցության ու
ներդաշնակության տրամաբանությունից։
Այս անհամապատասխանությունների արդյունքները շեշտված են Վալենսուելայի կողմից՝ ընդհատված նախագահություններ, քաղաքական ու վարչական ձախողումներ, նախագահների ու կառավարությունների հեռանալու անկարողություն։ Եվ
տարօրինակ է, որ մինչև հիմա ոմանք պնդում են, որ լատինաամերիկյան նախագահական ոճը պետք է որակվի որպես
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«կայսերական»։ Իրականում տարածաշրջանի՝ ժողովրդավարական կանոններով առաջնորդվող երկրների նախագահների
«կայսերական» կողմն ավելի շատ պատրանք է, քան իրականություն։ Վերջերս ինստիտուտների՝ հատկապես կոնգրեսների
ամրապնդումն ստիպեց նախագահներին իրենց կառավարումն
ածանցել տվյալ պահին առկա հարցերի բնույթից հատուկ նպատակներով ստեղծված կոալիցիաների հիմքի վրա։ Գործադիր
իշխանությունն իր կառավարության ծրագրերն իրագործելու
համար հաճախ քաղաքական սատարման պակաս է ունենում,
քանի դեռ չկան իսկապես քաղաքական կուսակցություններ,
կամ երբ նրանք գոյություն ունեն, հազվադեպ են կոնգրեսում
մեծամասնություն ձևավորում, քանի որ ընտրական համակարգի մեխանիզմները հազվադեպ են թույլ տալիս նման արդյունքի
հասնել։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ նախագահականությունն
ապացուցում է իր համեմատաբար հաջողված լինելը, ինչպես
օրինակ՝ Բրազիլիայում, խորհրդարանական սատարումը թանկ
գնով է ձեռք բերվում։ Գործադիր ու օրենսդիր ճյուղերի փոխազդեցության գինը ժողովրդի հիասթափությունն է քաղաքական
կուսակցություններից ու կոնգրեսից և վերջապես՝ հենց նախագահներից։
Ճիշտ է, բացառություն են կազմում Չիլին ու Ուրուգվայը, որտեղ քաղաքական կուսակցությունների ուժն արդյունավետ է,
քանի որ դրանք խորապես արմատավորված են ազգային քաղաքական կյանքում, մինչդեռ այլ երկրներում, ինչպես Մեքսիկան, հակառակ ավանդական ու ուժեղ կուսակցությունների
գոյությանը՝ ներկա ժողովրդավարությունները չեն կարողացել
ներդաշնակեցնել իշխանության ճյուղերի հարաբերությունները։ Այս իրավիճակը պարբերաբար դեպի փակուղի է տանում։
Պատմական տեսանկյունից այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ Լատինական Ամերիկայում ժողովրդավարական տեսակը, և ես ընդգծում եմ տեսակ բառը, առանց ներքին լարվածությունների գործում է կարծես թե միայն ավելի ավանդական
իրավիճակներում (Ուրուգվայ և նույնիսկ Կոլումբիա՝ չնայած
ապստամբների առկայությանը), որտեղ պատմականորեն իշխանության կրողներին դեռևս մեծ մարտահրավերներ չեն նետվել զանգվածային հասարակության ծավալումից։ Երբ առա-
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ջանում են նման հասարակություններ, ինչպես Մեքսիկայում
և Արգենտինայում, առանց «ժողովրդավարական ոգու» համապատասխան ամրապնդման կամ այլ խոսքերով՝ առանց հասարակության ներսում ժողովրդավարական մշակույթի արմատավորման, կամ նախագահն է դառնում իսկապես «կայսերական»,
կամ իրավիճակը մտնում է ինստիտուցիոնալ փակուղի։
Հավասարության որոշակի պայմանները, որոնք Թոքվիլն
ընդգծել է որպես ամերիկյան քաղաքականությունը միատարր
դարձնող բաղադրիչ-գործոն, Լատինական Ամերիկայում սեփականության և առ այսօր եկամուտների կենտրոնացման բեռի
պատճառով վերանում են։ Սոցիալ-տնտեսական առումներով
մասնատված հասարակություններում քաղաքական ներկայացվածությունը, եթե ընդհանրապես կարելի է խոսել ներկայացվածության մասին, նույնպես ցրված է և մասնատված։ Նրանք
ժողովրդի պատգամների հիմքը և այդտեղից էլ՝ կոնգրեսական
որոշումների լեգիտիմությունը, ինչպես նաև նախագահի ընտրության հանգեցնող ձգտումների ու օրենսդիրների գործունեության մեջ համապատասխանությունն ապահովելու համար
քաղաքական ու մշակութային որոշակի պայմանների պակաս
են զգում։ Մեծ քաղաքական մասշտաբով ներգրավվածությունները թույլ են։ Ներկայացուցիչները լայն դաշտ ունեն մասնավոր
շահերի շուրջ բանակցելու և նաև լավ հստակեցված նպատակներին ծառայելու համար՝ այդպիսով կապ ստեղծելով կոնգրեսի
ու հասարակության շերտերի միջև։ Կարելի է նույնիսկ ասել, որ
կոնգրեսը ձգտում է դառնալ լոբբինգի ու կորպորատիվ կապեր
հաստատելու վայր։ Սակայն կոնգրեսը կորցնում է ընդհանուր
շահերին նվիրված լինելու համբավը, որն անհրաժեշտ է երկրին
այնպիսի զգացողություն հաղորդելու համար, երբ ժողովրդավարության պայմաններում կառավարությունը, խորհրդարանը և
հասարակությունը համաձայնության հասնելու համապատասխան ու հարմար տեղ են գտնում, և եթե նույնիսկ չի հետապնդվում մեծամասնության կամքի արտահայտության նպատակ,
ապա գոնե հարգվում է փոքրամասնության կարծիքը։ Փոքրամասնությունն ամեն դեպքում պահպանում է հաջորդ ընտրություններում իշխանությունը փոխելու հեռանկարը։
Չնայած խորհրդարանի անդամների վարքի ու իրենց շա-
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հերի նկատմամբ ընտրազանգվածի ունեցած զգացմունքների
կապի փխրունությանը՝ կոնգրեսական ինստիտուտներն առնվազն որոշ երկրներում ամուր են և լավ կառուցված։ Նրանցում
ժողովրդավարության կառուցվածքը և կառուցման հենարանները տեսանելի են և լավ են գործում։ Ընտրությունները պարբերաբար անց են կացվում, օրենքներ են ստեղծվում։ Գործադիր
ճյուղի որոշումներն ու հրամանագրերը հաճախ են քննադատվում և այլն։ Հասարակության հատվածների շահերն ու նույնիսկ
որոշ արժեքներ արտացոլված են օրենսդրական ինստիտուտներում։ Բայց դրանք ոչ միշտ են միաձուլվում կայուն քաղաքական փիլիսոփայությանը կամ տեսակետներին, ինչը թույլ կտար
հետապնդվող ընդհանուր նպատակներին տեղյակ լինելով` կատարել ընտրություն։
Հաճախ օրենսդիրների ու որոշ սոցիալական հատվածների
միջև կապը հաստատվում է ընտրություններից հետո՝ ոչ որպես ընտրարշավի ժամանակ քաղաքական դիրքորոշումների արդյունք։ Այս դեպքում քաղաքական կուսակցություններն
իրենց որոշ անդամների միջոցով ավելի շատ «արտացոլում» են,
քան ներկայացնում հասարակությունով մեկ ցրված մասնատված շահերը, և դրանք ասես պրիզմայի միջով արտացոլվում
են օրենսդիր ճյուղում։ Այդ շահերը կապակցված չեն արժեքների հետ. դրանք չեն ծագում այն ծրագրերից կամ փիլիսոփայությունից, որոնք, օգտագործելով դասական արտահայտությունը, երջանկություն են բերում ժողովրդին։ Ժողովրդավարական
ինստիտուտների մեխանիզմն առաջ է շարժվում, բայց առանց
հոգու, նրան փայփայող «ոգու»՝ յուրաքանչյուրին վերաբերող
օրենքի առաջ բոլորի հավասարության մասին համոզմունքի,
ընդհանուր շահերի և ավելի մեծ սոցիալական հավասարության
հասնելու ուղիների փնտրտուքի։
Տասնիններորդ դարից եկած ասացվածքը դեռևս ուժի մեջ է.
թշնամիներին՝ օրենք, իսկ ընկերներին՝ ամեն ինչ՝ սկսած նրանց
համար շահավետ միջոցների հաստատումից։ Այս պայմաններում դժվար թե զարմացնի սահմանադրության դեմ հեղաշրջումների ու նախագահներին մի կողմ նետելու շարունակական
լինելը։ Երեկ պետական հեղաշրջումները ռազմական միջոցներով էին կատարվում։ Այսօր նրանք ժողովրդի հավանությանն են
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արժանանում։ Սերն ազատության նկատմամբ հարաբերական
է, կառավարությունների անձեռնհասությունը կամ հասարակության սպասումները բավարարելու անկարողությունը, որոնք
ժողովրդավարությամբ ավելի են ուժգնանում, ճանապարհ են
հարթում ամբոխավարների, ազգի «փրկիչների» ի հայտ գալու
համար։ Քաղաքացիական բնակչությունը, եթե կարելի է այդ բառը գործածել ընտրազանգվածը որակելու համար, չի զգում, որ
այն պայմաններում, որոնց մեջ նա գործում է, մտահոգ է ժողովրդավարական պետության կողմից ընդունված որոշումներով։
Դրա հետևանքով ի հայտ է գալիս այն, ինչը Բրազիլիայում կայսերական ժամանակաշրջանից հետո քննադատվել է` անդունդը «հասարակական կարծիքի», այն է՝ տեղեկացված կարծիքի և
«ազգային կարծիքի», այսինքն՝ բնակչության մեծամասնության
ընկալումների միջև։ Վերջինս ավելի քիչ է կապված ամենօրյա
քաղաքականության հետ, բայց ոչ ավելի պակաս է գիտակցում
իր անմիջական շահերը և ոչ ավելի պակաս քաղաքական նշանակություն ունի, քանի որ գործ ունի ընտրողների մեծամասնության հետ։
Գործադիրի, ումից ամեն ինչ են սպասում, և չեն բավարարվում այդ սպասումները, և օրենսդիրի կողմից, որն օրենսդիրների կամքն առանց իրենց համապատասխան կուսակցությունների կամքի հետ կապելու փիլիսոփայության յուրահատուկ շահերի խառնուրդ է, այս փոխազդեցություններում իշխանությունների միջև հավասարակշռությունը փխրուն է։ Դա նույնիսկ ավելի
դժվար է դառնում այն բանի հետևանքով, որ դատարանները
լատինաամերիկյան երկրներում, բացառությամբ Բրազիլիայի
նման մի քանի երկրների, հաճախ երկիմաստ սահմանադրությունների տառը և ավելի լայնորեն՝ «ոգին» իրագործելու իշխանությունից և երբեմն նույնիսկ անկախությունից կամ միջոցներից զուրկ են։
Հասկանալի է, որ աչքի առաջ նման պատկեր ունենալով,
մարդը շարունակում է տարածաշրջանային քաղաքական ճգնաժամերից ելքեր փնտրել։ Սցենարներն ու դերակատարները
կարող են փոխվել. երեկ գեներալներն էին պատասխանատու
ճգնաժամերի համար, այսօր այդ դերը խաղում են ամբոխավար
կաուդիլիոները (առաջնորդները)։ Երեկ՝ անընդունելի սցենար-
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ներով շարժվող բռնապետություններ, այսօր՝ համընդհանուր
կոռուպցիա կամ մարդկանց կարիքները բավարարելու գործում
կառավարության անկարողություն։ Մենք մինչև վերջերս մտածում էինք, որ խորհրդարանական համակարգը ի զորու է ամրապնդել կուսակցությունները և տանել ինստիտուցիոնալ այնպիսի ձևերի, որոնք կհանգեցնեն ավելի լայն համագործակցության իշխանության ճյուղերի միջև և ոչ թե՝ հակամարտության։
Այսօր, ինչպես նշում է Արտուրո Վալենսուելան, քաղաքական
գործիչներն ու գիտնականներն ուսումնասիրում են կիսանախագահականության ֆրանսիական կամ պորտուգալական մոդելների հնարավորությունները։ Այս մոդելներում կարող է որոշ
առաջխաղացում նկատվել, բայց զգուշավոր, քանի որ դա է պահանջում Ռուսաստանում կամ նույնիսկ Ֆրանսիայում տեղի ունեցածի վերլուծությունը։
Ի դեպ, նույնիսկ հասուն ժողովրդավարություններում գործող
կիսանախագահականությունը քննադատության է ենթարկվում։
2007թ. հրատարակված իր L’lmpasse (Փակուղին) գրքում նախկին
վարչապետ Լիոնել Ժոսպենը Ֆրանսիայի հինգերորդ հանրապետությունը քննադատելիս չի երկմտում մաքուր նախագահականությունը նշել որպես իր կողմից նախընտրելի տարբերակ։1
Նախագահի, որը ենթադրվում է կառավարությունից անջատ
և վեր կանգնած, և խորհրդարանական մեծամասնության վրա
հենված վարչապետի միջև եղած ոչ հստակ հարաբերությունները սկիզբ են դնում բախումների, որոնք դժվար է լուծել ընդհանուրի շահերին համապատասխան։ Այս իմաստով շեղումը դեպի ուժեղ առաջնորդ ոչ միայն «ռուսական ոգու» արտահայտություն կլինի, որտեղ նախագահն ընկալվում է որպես ցար. ավելի
հստակ սահմանված ու ուժեղ իշխանության կենտրոն փնտրելը,
համաձայն Ժոսպենի վերլուծության, սկիզբ է առնում նաև հենց
կիսանախագահական համակարգի բնույթից, որը ոչ հստակ իշխանական իրավասությունների գորշ սահմաններ է գծում։
Կան մի քանի հնարավոր ինստիտուցիոնալ լուծումներ ժողովրդավարական համակարգը քայքայող ճգնաժամերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Լատինական Ամերիկայի երկրների դեպքում ես չէի բացառի նույնիսկ վերադարձը խորհրդարանականության վերաբերյալ մտորումներին դրա իրական լինելու
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պայմաններում` միամանդատ ընտրատարածքներ, կուսակցությունների քանակի կրճատում, որոշումներ ընդունելու գործընթացներում ընտրազանգվածի մասնակցությունն ընդլայնող
ստեղծագործական ձևեր և այլն։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ առանց
ժողովրդավարության ուժեղ պաշտպանության, ինչը կշեշտի և
կուժեղացնի օրենքի իշխանությունը, առանց «հավասարության
առանձնահատուկ պայմանների» (հատկապես այն հնարավորությունները, որոնք ենթադրում են կրթական հեղափոխություն
և ավելի լայն տնտեսական հասանելիություն) հասարակության
մասնատվածությունը, անտեսված զանգվածները և իշխանական վերնախավի շահերի բախումը դժվար թե հանգեցնեն ավելի մեծ քաղաքական կայունության տարածաշրջանի որոշ երկրներում։ Մենք նաև հենց ժողովրդավարության նկատմամբ հզոր
հավատի պակաս ունենք։ Առանց ժողովրդավարների ինչպե՞ս
կարող է ժողովրդավարությունը կայանալ։
Ես սա չեմ ասում այսօրվա գերակշռող հոռետեսությունն
ավելացնելու համար։ Հակառակ այդ հոռետեսության՝ ես կարծում եմ, որ, չնայած հիմքեր կան Ժողովրդավարացման երրորդ
ալիքի արդյունքների մռայլ գնահատման համար, Լատինական
Ամերիկայում արդեն առկա են այնպիսի իրավիճակներ, որոնցում շոշափելի իրականություն է տեղեկացված քաղաքացիների
ի հայտ գալը, որոնք ցանկանում են կշռադատված գործել։ Ուտոպիական կամ բառի վատ իմաստով՝ «մշակութային» մոտեցում կլինի հանուն հետադիմական Volksgeist-ի (ժողովրդի ոգու)
փորձել խանգարել ինստիտուցիոնալ վերանախագծումներին,
ինչպես օրինակ՝ կիսանախագահականության առաջարկը կամ
ավելի իսկական խորհրդարանականության վերածնունդը, ինչը
տարածաշրջանը կդատապարտի հին իբերիական ավանդույթին, որն այլևս գոյություն չունի ո՛չ Իսպանիայում, ո՛չ էլ Պորտուգալիայում։ Հավասարապես անիմաստ կլինի երազել ամերիկյան հանրապետությունները քաղաքացիական ժողովրդավարության մեջ ընկղմելու մասին։ Մեր ժողովրդավարությունը
զանգվածային հասարակության, ինտերնետի, հեռուստատեսության և սոցիալական համերաշխության վերաբերյալ ավելացող մտահոգությունների ժամանակակիցն է։ Մենք չենք կարող
հավակնել այն ոչ սեփականության ձգտող անհատապաշտու-
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թյան վրա հենելուն, ոչ էլ թույլ տալ, որ այն կուլ գնա կոլեկտիվին, պետությանը, արհեստակցական միություններին կամ հզոր
կուսակցություններին։
Կարելի է Հեգելի նման ասել, որ հակառակ ամերիկյան ժողովրդավարության՝ լատինաամերիկացիների ազատության
բարոյական հիմքերը գտնվում են պետության մեջ, որը ենթադրաբար դրանց կրողը պետք է լինի։ Ժամանակակից քաղաքական
երևույթի նորամուծությունը գալիս է այն բանից, որ այնպիսի ուժեր և արժեքներ են ծագում, որոնք քաղաքականության հիմքերը
չեն կապում միայն պետության հետ։ Առանց ժողովրդավարությունը հենելու սեփականության ձգտող անհատապաշտության
և ժողովրդավարական համաձայնագրի հիմք հանդիսացող
ազատ անհատների գաղափարի վրա, որն օտար է մեզ համար
կամ առնվազն դրա շուրջ համաձայնություն չկա, մենք պետք է
նորից ներմուծենք այնպիսի գործելակերպ ու փայփայենք այնպիսի արժեքներ, որոնք պաշտպանն են այն բաների, որոնք հիմնարար են` ազատություններ, օրինական իրավունքներ, օրենքի
առջև էական, ինչպես նաև ձևական հավասարության ձգտման
զգացում և համընդհանուր նվիրվածություն բարուն։ Այդ նվիրվածությունը ժողովրդավարության մեջ համոզվածության հիմք
կարող է ծառայել միայն այն դեպքում, երբ պարզապես հռետորական մակարդակից այն կողմ անցնելով՝ դառնա ամենօրյա
քաղաքական գործընթացի մաս։ Հնարավորությունների ընդլայնման ու անհավասարությունների նվազեցման գործը չի կարող հիմնված լինել միայն համերաշխության զգացումից բխող
անհատական բարոյական ազդակների վրա։ Դրանք խամրում
են, երբ ստույգ աջակցություն չեն գտնում հանրային քաղաքականության մեջ և չեն բերում կառավարական գործողությունների։ Այն, այդպիսով, պետք է անցնի որպես հավասարության
հասնելու խթան հանդիսացող շուկայական ուժերից այն կողմ։
Մյուս կողմից` հայրիշխանական, ուժեղ պետության ավանդույթը պետք է փոխվի պետությամբ, որը բաց է քաղաքացիական
հասարակության հետ երկխոսության ու համագործակցության
համար, դիմակայում է և արձագանքում նրա ճնշմանը նաև նոր
համատեքստում, որն ավելի հեռուն է գնում «պետություն կամ
անհատ», «շուկա կամ պետություն» երկաստիճան տեսակետից։
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Եթե մենք կառչած մնանք միայն ժողովրդավարության հիմնապատերին կամ նույնիսկ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքին
անկախ այն բանից, թե որքան կկատարելագործենք այդ ինստիտուտները, մենք չենք կարող լցնել այն դատարկությունը, բուժել այն հիվանդությունները, որոնք տարածվել են քաղաքականության մեջ։ Այն առաջ ու հետ է շարժվում հասարակության
միակ կարգավորիչի՝ շուկայի առավելությունների և ժողովրդի
հետ խորհրդակցություններով ժողովրդավարությանը փակուղի
մտցնող նախագահի ավտորիտար քմահաճույքների միջև։ Այս
դեպքում ենթադրվում է, որ իշխանություն ունեցողների «քաղաքական կամքը» բավարար է ազգին երջանկացնելու համար (հավասարություն և նման բաներ)։ Մյուս կողմից՝ շուկայից կարելի
է ակնկալել ողջախոհություն ռեսուրսներ հատկացնելու և եկամուտներ ձևավորելու գործում, բայց ոչ թե՝ անհավասարության
և սոցիալական խնդիրների լուծում։ Նոր թափ հաղորդել ընտրական օրենքներին և ներկայացուցչության զգացողությանը,
կյանքի կոչել օրենքի գերակայությունն անկախ անձի սոցիալական ու քաղաքական կարգավիճակից, ստեղծել մասնակցական
մեխանիզմներ, որոնք մշտապես հանրաքվեների դիմելուց այն
կողմ են անցնում և ժողովրդավարությունը չեն սահմանափակում կոնգրեսով, այլ տարածքներ են ընդլայնում մասնակցական քննարկումների համար, և ամեն ինչից վեր՝ պնդել ազատության ու հավասարության հիմնարար արժեքները. դրանք են
մեզ ուղղված առաջիկա գեղեցիկ մարտահրավերները։
Երկրորդ մեկնաբանությունը կապված է կորպորատիվիզմի
վերաբերյալ իմ նախորդ դիտողության հետ։ Կային ժամանակներ, երբ այս թեման գտնվում էր ակադեմիական և քաղաքական
օրակարգի վերին մասերում։ Դրան հատուկ ուշադրություն է
դարձվում Ֆիլիպ Շմիտերի (Philippe Schmitter) աշխատություններում։ Մանոիլեսկուի (Manoilescu) պես Շմիտերը հարցականի
տակ է դնում կորպորատիվիզմի մասին հին պատկերացումը՝
որպես մի բանի, որը կապված է միայն պետության հետ, և ցույց
է տալիս, որ կա նաև հասարակական կորպորատիվիզմ։ Բազմակարծության՝ որպես ժողովրդավարության հիմքեր ստեղծողի պաշտպանների հետ իր բանավեճում Շմիտերը շեշտում
է այն փաստը, որ աշխատավորների շահերը պաշտպանվում
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են մեծապես կորպորատիվ վարչակարգերում, ինչպես Պերոնը
(Perón)՝ Արգենտինայում և Վարգասինը (Vargas)՝ Բրազիլիայում։
Հետևաբար, կարևոր է կորպորատիվիզմի և էլիտարիզմի միջև
հավասարության նշան չդնել և նույնիսկ չհանգեցնել կորպորատիվիզմի բոլոր ձևերը ֆաշիզմին կամ ավտորիտարիզմին։ Այս
դեպքում կորպորատիվ և նաև արհմիությունների շահերը ենթարկվում են պետությանը, որը հանուն ազգային շահերի «ճնշում» է դասակարգային հակամարտությունները և ղեկավարում
տնտեսությունն ու ազգը։
Այսքան տարիներ անց, երբ Լատինական Ամերիկայում
Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի բարձրակետում ենք, ես
նպատակահարմար եմ գտնում վերանայել իմ որոշ հնացած մտքեր։ Զարմանալի է, որ ներկա ժողովրդավարական պայմաններում, օրինակ` Բրազիլիայում և Մեքսիկայում (եթե նշենք ամենից նշանակալի օրինակները` միևնույն ժամանակ չմոռանալով
Արգենտինայի և Ուրուգվայի մասին), որտեղ առկա են ընտրությունների բազմակի փորձ, խոսքի ազատություն ու ամեն տեսակի ժողովրդավարական ինստիտուտներ, այնուամենայնիվ,
կորպորատիվ կապերն առաջվա պես ամուր են, և ազատական
ոգին էլ նույնչափ թույլ է։
Եթե քաղաքական կուսակցությունները, ինչպես նշված էր
վերը, թույլ են և ընդհանուր շահեր ունեցող խմբերը՝ ակտիվ,
կորպորատիվ կապերը (ինչպես Շմիտերն է ցույց տալիս՝ խառնված չեն ընդհանուր շահեր ունեցող խմբերով կամ լոբբիներով),
հակառակը, ուժեղ են մնում։
Այս դրույթն ապացուցելու համար բավական է նայել, թե ազգային կոնգրեսների օրակարգերի որ մասն են կազմում նախկինում «ազատական» կոչվող այնպիսի օրենքների քննարկումները, որոնք կապված են հանրային ծառայողների, պետական
ձեռնարկությունների, արհմիությունների ու մասնագիտական
ասոցիացիաների շահերի հետ։ Բայց կարևոր է չխառնել այս
կորպորատիվ տեսակները հին, ֆաշիստատիպ կորպորատիվ
ավտորիտարության հետ։ Դրանք տարբեր սոցիալական ու քաղաքական բնույթի երևույթներ են, ինչպես պատշաճ կերպով
նշել է Շմիտերը։ 1970-ականներին Բրազիլիայում զինվորական
վարչակարգի (որը չի կարելի ֆաշիստական համարել) բարձրա-
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կետում ես հոդված եմ գրել այն բանի մասին, ինչը կոչել էի «բյուրոկրատական օղակներ»՝ ցանցեր կազմած, ընդհանուր շահեր
հետապնդող խմբեր, որոնք կամուրջ էին պետական ապարատի
ու քաղաքացիական հասարակության հատվածների միջև։ Ինձ
թվում էր, թե այդ ժամանակ «քաղաքականությունը» վարվում
էր ոչ թե քաղաքական կուսակցությունների, այլ ավելի շատ այդ
հիբրիդային ձևերի միջոցով, որոնք կապում էին պետությունը
հասարակության հետ այն ժամանակ, երբ կուսակցական կյանքը շնչահեղձ էր լինում ավտորիտարությունից։
Այսօր ամենից շատ աչքի ընկնողն այս տեսակի ցանցերի կայունությունն է նույնիսկ ժողովրդավարական վերածննդից հետո։
Ավելի հստակ ասենք, որ հնարավոր չէ հասկանալ որոշ լատինաամերիկյան հասարակություններին՝ հենվելով միայն պետություն-քաղաքացիական հասարակություն երկատման վրա.
կարծես թե այդ բևեռներից յուրաքանչյուրը գոյատևում է անջատ
գոյաբանական տարածքում, սակայն իրականում դրանք փոխկապակցված են։ Բարդ ու փոփոխական մի շղթա կա, որը կապում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ավանդական ձևերը (կուսակցություններ, հասարակական
կազմակերպություններ, կրոնական կազմակերպություններ,
արհմիություններ և այլն) կորպորատիվ-բյուրոկրատական միավորումների հետ։ Նույնիսկ քաղաքացիական հասարակության նոր ձևերը՝ հասարակական կազմակերպությունները,
գնալով ավելի մեծ չափերով ու զարմանալիորեն փոխկապակցված են դառնում կառավարական ծառայությունների հետ։ Ավելին, նրանց օգտագործումը կառավարությունների, միությունների և կուսակցությունների կողմից մի բան է, որը վերլուծության
ու գնահատման կարիք է զգում, որպեսզի մենք կարողանանք
վերաձևավորել այն հայեցակետերը, որոնք ընկած են ժամանակակից ժողովրդավարական քաղաքականության հիմքում, քանի
որ սխալ կլինի չդիտարկել այդ գործընթացները որպես վերաժողովրդավարացման ձգտման մաս։
Ես սա չեմ ասում այն նպատակով, որ նվազեցնեմ պետության վրա քաղաքացիական հասարակության ճնշման նշանակությունը կամ հերքեմ նրա հարաբերական ինքնավարությունը,
առավել ևս` քաղաքական կուսակցություններին նոր էներգիա
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հաղորդելու գործում դրա` վերը դիտարկված նշանակությունը նվազեցնելու համար։ Հարցն այն է, թե որքանով է ժողովրդավարության ապագան կախված լինելու ներկայացվածության
ու ներգրավման ավանդական ձևերի, ազատական ժողովրդավարության կողմից անցյալում մերժված կորպորատիվ տեսակի
կապերի նորովի վերաիմաստավորումից։ Եվ չի՞ ազդում արդյոք
«հասուն ժողովրդավարություններում» իրենք իրենց բյուրոկրատացնող մեծ կապիտալիստական ընկերությունների կորպորատիվիզմը քաղաքականության վրա։
Լատինական Ամերիկայի դեպքում իրենք իրենց ժողովրդավարացրած երկրներում կորպորատիվ կապերի կայունությանը
կամ դրանց նորացմանը զուգահեռ առկա են ընթացքի մեջ գտնվող նաև այլ միտումներ, որոնցից մի քանիսն ավելացնում են ժողովրդավարական կարգին չհասնելու ռիսկերը։ Ես բացահայտ
հղում եմ կատարում Վենեսուելայում տարածաշրջանային արձագանքներ ունեցող վերջին քաղաքական զարգացումներին։
Շատ վերլուծաբաններ դրանցում ամբոխահաճության վերածնունդ են տեսնում, բայց ես կարծում եմ, որ այդտեղ մի շատ
ավելի էական բան կա։ Դա ամբոխահաճություն է, որը չի փորձում պետական վերահսկողություն սահմանել տնտեսության
վրա։ Իսկապես, այն, ինչին մենք վկա ենք, ավտորիտար պետականության ուժեղացումն է, որը հենված է այնպիսի քաղաքական համախմբող ոճի վրա, որն իր հերթին ոչ միայն առաջնորդի խարիզմայի վրա հենված համարվելու համար միտում
ունի ամրապնդել կորպորատիվիզմը արհմիություններում ու
մեծ պետական ընկերություններում, այլ նաև հետ գնալ «հեղափոխության» կուսակցության վրա հիմնված քաղաքական համախմբման հին ձևերին։ Սա իսկապես շատ ավելի համապատասխանում է 1930-ականներին և 1940-ականներին գերակշռող
քաղաքական համախմբման և ավտորիտար կորպորատիվիզմի
ոճի կրկնությանը։
Առաջին դեպքում քննելով քաղաքական կուսակցությունների և քաղաքացիական հասարակության զուգորդված կյանքում
կորպորատիվ կապերի գոյությունը` մենք ականատես կլինենք
անցյալից եկող տարրերի` կրկներգի ձևով հարմարեցմանը ժողովրդավարական այսօրվա մարտահրավերներին։ Երկրորդ
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դեպքում մենք դիմակայած կլինենք ժողովրդավարության ցանկացած տեսակին անհարիր գործելակերպին, արժեքներին ու
գաղափարախոսության վերաստեղծմանը կամ վերադարձին։
Ի՞նչն է նորության հմայք հաղորդում դեպի «կեղծ ժողովրդավարություն» ճանապարհ ստեղծելու այս ժամանակակից փորձերին՝ դա հակահռետորությունն է՝ հակագլոբալացումը, հակաամերիկայնությունը։ Այս հռետորությունը փոթորկում է
կարոտախտով տառապող հակաիմպերիալիստական ձախերի մտքերն ու սրտերը տնտեսական ու քաղաքական «այլ զարգացման» հույսի թարմ շնչով։ Նույնիսկ մի կողմ թողնելով կեղծ
ժողովրդավարության վերականգնումը՝ այսօրվա քաղաքական
կյանքի բարդությունը նոր հետազոտությունների և նոր վերլուծությունների կոչ է անում։
Բրազիլիայի դեպքում, օրինակ, որտեղ ժողովրդավարության հիմնարար կանոնների (քաղաքացիական ու քաղաքական
ազատություններ, ազատ մամուլ, անկախ դատարաններ, քաղաքական հավաքների ազատություն, արդար ու կանոնավոր
ընտրություններ, իշխանության պարբերական փոփոխություն
և այլն) անվիճարկելի գերակշռություն կա, հետաքրքրաշարժ է
ներկա կառավարման մեջ տեսնել կուսակցական ու պետական
ապարատի շահերի միախառնում։ Եվ միևնույն ժամանակ շուկայի ամրությունը հատկապես ֆինանսական ոլորտում, և մեծ
կապիտալիստական կորպորացիաներն անսպասելի կապեր են
ստեղծում տնտեսական կյանքի ու հանրային գործունեության
տարբեր հատվածների միջև։ Ընդամենը մեկ օրինակ. Բրազիլիայում և ցանկացած այլ ժամանակակից ժողովրդավարություններում կենսաթոշակային հիմնադրամները վճռորոշ դեր
են կատարում կապիտալի կուտակման և արտադրությունն ու
շուկան ավելի դինամիկ դարձնելու գործում։ Տասնամյակներ
առաջ Բրազիլիայի պետական ձեռնարկություններում խոշոր
կենսաթոշակային հիմնադրամներ հիմնվեցին։ Դրանք իրենց
բաժնետերերի մեջ միշտ զգալի հարաբերակցությամբ մասնավոր կապիտալ ունեին։ Նրանց մասնաբաժինները վաճառվում
են բորսայում, մի մասը՝ շատ բարձր արժեքով, և նրանք ամերիկյան դեպոզիտար ստացականներ (ԱԴՍ-ներ) են առաջարկում
Նյու Յորքի բորսայում։ Պետական ձեռնարկությունների կենսա-
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թոշակային հիմնադրամներում կուտակված կապիտալը զգալի
է։ Երբ այն ներդրվում է շուկա, կենսաթոշակային հիմնադրամները վերահսկողության իրավունք են ստանում կամ ազդում են
բազմաթիվ մեծ ընկերությունների վրա, օրինակ՝ հանքարդյունաբերության և հեռահաղորդակցության ոլորտների ու հարյուրավոր այլ ընկերությունների վրա։ Այս ամենը լիովին բնական
է և առկա է աշխարհի բոլոր կապիտալիստական տնտեսություններում, սակայն Բրազիլիան առանձնահատուկ տարր է
պարունակում. մի կուսակցության, կոնկրետ՝ Աշխատանքային
կուսակցության (ԱԿ, որն իշխանության ղեկին է) ազդեցությունը վճռորոշ է հիմնական կենսաթոշակային հիմնադրամների
խորհուրդների վրա։
Կարո՞ղ է արդյոք շուկայի ու քաղաքականության, մասնավոր ընկերությունների ու հսկա բյուրոկրատական կորպորացիաների միջև ոչ գծային կապի և ժողովրդի տեղյակությունից
հեռու՝ կապիտալիստական ներխուժման վրա ազդեցություն ունեցող տնտեսական որոշումների վրա կառավարական ու կուսակցական ազդեցության ավելի խոսուն օրինակ լինել։ Հասարակության տարբեր մակարդակների հատման կետում կարելի
է տեսնել և՛ ժողովրդավարական-կապիտալիստական մտածողությանը համահունչ կատարյալ մրցակցության սկզբունքը, և՛
քաղաքական ու մասնակցային մոտեցումներին նվիրված լինելու չափանիշները, և՛ կորպորատիստական կապերը։ Դա մարտահրավեր է նետում գծային կամ պարզամիտ մտածողությանը՝
նկարագրելու այդ գործընթացներով ստեղծված իրավիճակը և
կանխատեսելու զարգացումներն ու հետևանքները։ Եթե դա լինում է Բրազիլիայում, ապա ի՞նչ կարելի է ասել Ռուսաստանում
տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։
Ես կսահմանափակվեմ այս հպանցիկ քննարկումներով, որպեսզի ընդգծեմ, թե որքան ժամանակին է այս գիրքը, և թե ինչու
է այն կոչվում «Վտանգված ժողովրդավարություններ»։ Ժողովրդավարությունն այնքան շատ տեսակներ է ենթադրում և այնքան շատ կերպարանափոխությունների է ենթարկվում այսօրվա աշխարհում, որ երևի թե ժամանակն է հասկանալու, որ մեր
հասկացողությունը ժողովրդավարության մասին դեռ չի հասել
այն բարձրակետին, երբ ունակ կլինենք բացատրելու ժամանա-

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

225

կակից իրավիճակները։ Որոշ երկրներում անցումն անավարտ
է, և ժողովրդավարությունը՝ տապալված։ Այս դեպքերում ավելի
լավ է դադարել նրանց «ոչ ժողովրդավարական» որակելուց և
առանց այլ պատմական համատեքստերում ծնված հասկացությունները կրկնելու լավագույն ճանապարհներ փնտրել, սահմանել հայտնվող քաղաքական համակարգերը՝ միաժամանակ
հրաժարվելով դրանք «ժողովրդավարություններ» անվանելուց։
Հավասարապես ուշադրություն պետք է դարձվի նոր գործելակերպի և արժեքների ի հայտ գալուն, որոնք արտահայտում
և առաջ են մղում մասնակցության ու պատասխանատվության
քաղաքացիական մշակույթը։ Տեղեկացված քաղաքացիները,
ակտիվ հասարակական կարծիքը և հանրային քննարկման
տարածքների ընդլայնումը քսանմեկերորդ դարի բաց հասարակությունների «ժողովրդավարական ոգու» վճռորոշ շարժիչներն են։ Նույնիսկ գիտակցելով նորացված կորպորատիվիզմի
հետքերի գոյությունը՝ կարող է չլինել բացառող անհամատեղելիություն դրանց ու այսօրվա ժողովրդավարության ձևերի
միջև։ Զանգվածային հասարակություններում, կորպորատիվ
շահերի ուղեկցությամբ հանդերձ, մեծ բյուրոկրատական կազմակերպությունները՝ լինեն դրանք հանրային թե մասնավոր,
կարող են համագոյակցել կենսունակ ակտիվ քաղաքացիական
հասարակության հետ՝ հանգեցնելով այն բանին, որ ինստիտուցիոնալացված քաղաքական ձևերը տեղ են ապահովում ընդհանուր շահերի վերաբերյալ բանավեճի համար, և որ գերակշռում
է ազատության մթնոլորտը, որտեղ բազում և նույնիսկ հակասական կարծիքներ ու շահեր կարող են բռնկել։ Սա ամեն դեպքում
լավագույն ելքն է՝ միակը, որը կարող է պահպանել ժողովրդավարության էությունը։
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Ծանոթագրություններ

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

1. Տե՛ս՝ Guillermo O'Donnell, Phillippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule (Baltimore։ Johns Hopkins University Press, 1986)։
2. Տե՛ս՝ Robert D. Putnam, Making Democracy Work։ Civic Tradition in
Modern Italy (Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1993)։ Իր վերջին աշխատանքում, հատկապես՝ Bowling Alone։ The Collapse and
Revival of American Community (New York։ Simon and Schuster, 2000)
գրքում նա տարբերություն է դնում «խմբերի ներսում ներկապակցվածության» և «խմբերի միջև կամրջավորման» միջև։
3. Sheri Berman, "Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic",
World Politics 49 (April 1997), 401-29։
4. Տե՛ս նրա` Ethnic Conflict and Civic Life։ Hindus and Muslims in India
(New Haven, Conn.։ Yale University Press, 2002)։ Այս գիրքը 2002թ-ին
Ամերիկյան քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի կողմից
արժանացել է «Գրեգորի Լյուբերթ» մրցանակի (Gregory Luebbert
Prize)` որպես համեմատական քաղաքագիտության լավագույն
գիրք։
5. Նա նաև ներառել է բուդդայական մեծամասնություն և մեծ հինդուիստական ու ավելի փոքր մուսուլմանական փոքրամասնություններ ունեցող, տարաձայնություններից բզկտված Շրի Լանկայի
վերլուծությունը։
6. Օրինակ, գրելով Բրազիլիայում «աբերտուրայից» ("abertura"-ժողովրդավարացման սկիզբ) տասնչորս տարի անց, ես նշել էի, որ հա-
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րյուրավոր փայլուն գրքեր կան քաղաքացիական հասարակության
մասին, տասնյակ գրքեր քաղաքական հասարակության մասին և
համարյա ոչ մի՝ պետական անվտանգության ապարատի, հատկապես՝ ոստիկանության, հետախուզության ու նույնիսկ բանակի մասին։ Տե՛ս իմ` Rethinking Military Politics։ Brazil and the Southern Cone
(Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1988), 4-12։
7. Մենք հանդիպել էինք Կորտեսում (Իսպանիայի խորհրդարանում)
2004թ-ի նոյեմբերին, մի քանի թաղամաս հեռու Ալոչայի երկաթգծի
կայարանից, որտեղ 2004թ. մարտի 11-ին ռմբահարման հետևանքով
191 մարդ էր զոհվել։
8. Այս տեղաշարժի վերաբերյալ նրա մեջբերած հիմնարար գրականությունը ներառում է Լորենս Ուայթհեդի (Laurence Whitehead) հեղինակած "On Citizen Security" գլուխը նրա Democratization։ Theory
and Experience (Oxford։ Oxford University Press, 2002) գրքում; 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)։
9. Ագուերոն ասում է, որ «անվտանգության ոլորտի» բարեփոխումների մոտեցումը սկիզբ է առել հետբախումնային իրադրություններում
զարգացմանն աջակցելու ամբողջական մոտեցմամբ հետաքրքրված
բրիտանական քաղաքական շրջանակներում, որտեղ լավ կառավարումը, կայուն զարգացումը և անվտանգության ոլորտի ամբողջական բարեփոխումը դիտարկվում էր որպես սերտորեն փոխկապակցված։ Անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների այս մոտեցմանը (որի մասնագետներն այժմ ամսագրեր են սկսում թողարկել,
որոնք հետաքրքիր կլինեն ժողովրդավարացման մասնագետներին)
նվիրված որոշ գրականությանը ծանոթանալու համար 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։
10. Ես այս միտքը զարգացրել ու պաշտպանել եմ իմ Arguing Comparative
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Politics (Oxford։ Oxford University Press, 2001) գրքի ներածության մեջ,
էջ 13-17։
11. Նաև 1990-ականների սկզբներին որոշ հայտնի գիտնականներ, ինչպես՝ Ջիովանի Սարտորին (Giovanni Sartori) և Ջանֆրանկո Պասկուինոն (Gianfranco Pasquino) սկսեցին «կիսանախագահականությունն» առաջարկել որպես լավագույնը երկու աշխարհների «մաքուր նախագահականության» և «մաքուր խորհրդարանականության» համեմատ։ Նրանց հիմնավորումների համար տե՛ս՝ Քոուլթոնի և Սքեչի հեղինակած գլուխն այս հատորում։
12. Նրա գիրքը կոչվում է Borrowing Constitutional Designs։ Constitutional
Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic (Princeton, N.J.։
Princeton University Press, 2005)։
13. Օրինակ, համաձայն Semi-Presidentialism in Europe (Oxford։ Oxford
University Press, 1999) գրքի խմբագիր Ռոբերտ Էլջիի (Robert Elgie)՝
ըստ նրա դասակարգման ու ժամանակակից հաշվարկի՝ եվրոպական հետկոմունիստական քսանյոթ երկրներ ընդունել են կիսանախագահականությունը։ Տե՛ս նրա "Variations on a Theme", Journal of
Democracy 16 (July 2005)։ 102։
14. Այս հատորում Քոլթոնն ու Սքեչն իրենց գլխում մի դասակարգում
են ներկայացնում, որտեղ կան «կայուն մեծամասնության կառավարում» ու «բաժանված մեծամասնության կառավարում» հասկացությունները, որոնք ես անվանում եմ «առաջին տարբերակ» և «երկրորդ տարբերակ»։ Ես ընդամենը օգտագործել եմ «տարբերակ» տերմինը միայն ընդգծելու համար նրանց հիմնավորման իմ շատ հակիրճ ներկայացումը։ «Ընտրություններով ստեղծված» կիրառական
արտահայտությունը ներմուծվել է Սինդի Սքեչի կողմից Borrowing
Constitutional Designs գրքում։
15. Քոլթոնը և Սքեչն այս տարբերակն անվանում են «բաժանված փոքրամասնության կառավարում»։
16. Ֆրանսիայում այդ արդյունքին հասնելուն աջակցած բազմաթիվ
անտեսված մեխանիզմներին ու պայմաններին, որոնք բացակայում
են կիսանախագահական համակարգերից շատերում, ծանոթանալու համար տե՛ս՝ Alfred Stepan and Ezra N. Suleiman, "The French Fifth
Republic։ A Model for Import? Reflections on Poland and Brazil" հոդվածը
Politics, Society, and Democracy։ Comparative Studies, ed. H. E. Chehabi
and Alfred Stepan (Boulder, Colo.։ Westview Press, 1995), գրքում, էջ
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393-414։ Այդ հոդվածը նորից ներկայացված է Arguing Comparative
Politics գրքում։ Ֆրանսիայի օրինակն ավելի մեծ պատմական մանրամասներով դիտարկված է Skach, Borrowing Constitutional Designs
գլխում։
17. Այս պնդումը հենված է 1998թ-ի հունիսին Լիսաբոնում Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ ու նախագահ Մարիո Սուարեշի
(Mário Soares) հետ Ստեփանի, 2001թ-ի մայիսի 21-ին Լեհաստանի
նախագահ Ալեքսանդր Կվասնիևսկու հետ Վարշավայում Սինդի
Սքեչի հարցազրույցների, 2004 թ-ի Մադրիդյան ակումբի հանդիպման ժամանակ Սլովենիայի նախկին նախագահ Միլան Կուչանի (Milan Kuchan) հետ երկարատև զրույցների և այնպիսի աշխատությունների վրա, ինչպես՝ Leszek Lech Garlicki, "The Presidency in
the New Polish Constitution", East European Constitutional Review 6
(Spring-Summer 1997), 81-89; և Miro Cerar, "Slovenia," in Elgie, SemiPresidentialism in Europe, 232-59։ 1997թ. Լեհաստանում, ինչպես ցույց
են տալիս Քոլթոնը և Սքեչը, նախագահն ու խորհրդարանական մեծամասնությունը` երկուսն էլ նույն կուսակցությունից, ևս ավելացրել են սահմանադրական դատարանի իշխանությունը, որպեսզի
նվազեցնեն նախագահի ինքնավարությունը։ Լիտվայում (ի տարբերություն Սուարեշի, Կվասնիևսկու կամ Կուչանի) խարիզմատիկ,
բայց ինչ-որ տեղ և խառնակիչ ազգայնական առաջնորդ Վիտաուտաս Լանդսբերգիսը (Vytautas Landsbergis), որը Լիտվայի խորհրդարանի նախագահողն էր ու գործող նախագահը, ցանկանում էր
մեծացնել իշխանությունը։ Ընտրողները չարդարացրեցին այդ ցանկությունը։ Նախագահական իշխանությունը մեծացնելուն նվիրված
նրա 1992թ-ի մայիսի հանրաքվեն տապալվեց ընտրողների ցածր
մասնակցության պատճառով, և Լանդսբերգիսի ժողովրդականության նվազումն ու վատթարացող տնտեսական վիճակը փաստորեն
ստիպեցին նրան չմասնակցել հաջորդ տարի կայանալիք առաջին
նախագահական ընտրություններին։ Նորանկախ Խորվաթիայի
առաջին նախագահ Ֆրանյո Թուջմանն (Franjo Tudjman) (1990-99թթ.)
իր հատուկ իրավասությունները մեծացրեց այն աստիճանի, որ
1999թ-ին՝ իր մահվան ժամանակ, Խորվաթիան կիսանախագահական գերնախագահական պետություն էր։ 2000թ-ի փետրվարին նոր
նախագահի ընտրությունների ժամանակ Ստյեպան Մեսիչն (Stjepan
Mesić) ընտրական կամպանիան տանում էր՝ խոստանալով ընտր-
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վելու դեպքում պաշտպանել նախագահի իրավասությունները սահմանափակող սահմանադրական փոփոխությունները և թույլ տալ
խորհրդարանին ղեկավարել այդ գործընթացը։ Այդ խոստումները
օգնեցին նրան առավելության հասնել Դրաժան Բուդիսայի (Dražen
Budisa) նկատմամբ և հաղթել ընտրությունների երկրորդ փուլում։
Նախագահական ընտրություններից առաջ խորհրդարանական մեծամասնություն ստանալով՝ կոալիցիան, որը հաղթեց Թուջմանի
Խորվաթիայի Ժողովրդավարական միասնական կուսակցությանը
(Croatian Democratic Union Party (HDZ)), Մեսիչի օգնությամբ անցկացրեց սահմանադրական փոփոխություններ` նվազեցնելով նախագահի և ավելացնելով խորհրդարանի իշխանությունը։ Մեսիչը
վերընտրվեց նախագահ 2005թ-ի հունվարին, մասնավորապես այն
պատճառով, որ կատարեց իր խոստումները։
18. Սակայն որպես Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ՝ Անիբալ Քավացո Սիլվան (Aníbal Cavaco Silva), մեր համաժողովի ժամանակ
ընդգծեց, որ Պորտուգալիայում մեծամասնություն ունեցող վարչապետն այնպես ազատ չէ պետության գլխից, ինչպես որ վարչապետը պետք է լիներ մաքուր խորհրդարանական համակարգում,
քանի որ Պորտուգալիայում խորհրդարանում մեծամասնություն
չունեցող նախագահը շարունակում է իրավասություն ունենալ ցրելու խորհրդարանը և նոր ընտրություններ նշանակելու մեծամասնություն ձեռք բերելու նպատակով։ Ամիսների ընթացքում Պորտուգալիայում դա իսկապես տեղի ունեցավ։ Սթիվեն Դ. Րոփերը (Steven
D. Roper) նախագահական իշխանության համալիր գնահատման
համաձայն՝ Ֆրանսիային տվել է 5, Սլովենիային ավելի քիչ՝ 3, և
Լիտվային՝ 1 գնահատականներ։ Տե՛ս նրա "Are All Semipresidential
Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential Regimes,"
Comparative 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 գլխի նախկին տարբերակը ներկայացված էր Մադրիդյան
ակումբի 2004թ-ի նոյեմբերին կայացած ընդհանուր ժողովի ժամանակ։
Ես շնորհակալ եմ ժողովի մասնակիցներին, անհայտ ընթերցողներին և
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Ալֆրեդ Ստեփանին՝ հոդվածի երկու նախնական տարբերակների վերաբերյալ նրանց ﬔկնաբանությունների համար։
1. Չնայած, որ վերջին երեք երկրների հետազոտությունները դեռևս շարունակվում են, հինդուիստ-մուսուլմանական հարաբերությունների մասին իմ աշխատանքն արդեն տպագրված է. Ethnic Conflict and
Civic Life։ Hindus and Muslims in India (New Haven, Conn.։ Yale University Press, 2002)։ Քանի որ քննարկուﬓերը կենտրոնանում են Հնդկաստանի վրա, այս գլխում ես ﬔծ չափով կհենվեմ իմ գրքի վրա։
2. Միակուսակցական համակարգերում քաղաքական կուսակցությունները պետության հավելվածներ են և չեն կարող հեշտությամբ
քաղաքացիական հասարակության գործառույթներ իրականացնել։
Բազմակուսակցական հասարակարգերում իշխող կուսակցությունները կարող են պետական ինստիտուտների մաս դառնալ, բայց
ընդդիմադիր կուսակցությունները՝ ոչ, ինչը նրանց թույլ է տալիս
հանրային գործունեության ոչ պետական ոլորտներում լուրջ խաղացողներ լինել։
3. Տվյալների խումբը հավաքված է Չիկագոյի համալսարանից Սթիվեն
Վիլկինսոնի (Steven Wilkinson) հետ համագործակցությամբ։
4. Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean and Mohammed Zulfan Tadjoeddin, "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", նույն համարի ﬔջ։
5. Միացյալ Նահանգների համար տե՛ս՝ Stanley Lieberson and Arnold
Silverman, "The Precipitants and Underlying Conditions of Race Riots",
American Sociological Review (December 1965); Հյուսիսային Իռլանդիայի համար՝ Michael Poole, "Geographical Location of Political
Violence in Northern Ireland," in Political Violence։ Ireland in Comparative Perspective, ed. John Darby, Nicholas Dodge, and A. C. Hepburn
(Belfast։ Appletree Press, 1990)։
6. Robert Kaplan, Balkan Ghosts։ A Journey through History (New York։ St.
Martin's Press, 1993)։
7. Ashutosh Varshney, "Nationalism, Ethnic Conflict, and Rationality",
Perspectives on Politics (March 2003)։
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8. Benedict Anderson, Imagined Communities (London։ Verso Press, 1982)։
9. Colley, Britons (New Haven, Conn.։ Yale University Press, 1991)։
10. Այս ջրբաժաններն ավելի խոր քննարկելու համար տե՛ս՝ Ashutosh
Varshney, "Ethnicity and Ethnic Conflict" in Oxford Handbook of Comparative Politics, ed. Carles Boix and Susan Stokes (New York։ Oxford
University Press, 2007)։
11. Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford։ Blackwell, 1983)։
12. Օրինակ՝ Դոնալդ Հորովիցի (Donald Horowitz)` հակամարտությունների վերաբերյալ պնդուﬓերը հենվում են ընդհանրության սկզբունքի վրա։ Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley։
University of California Press, 1985)։ Իր ավելի ուշ հրատարակված
աշխատությունում Հորովիցը նշում է տարբերությունները և քննարկում դրանք։ Տե՛ս՝ Horowitz, The Deadly Ethnic Riot (Berkeley։
University of California Press, 2001), գլուխ 12։
13. Gary King, Robert Keohane, and Sidney Verba, Designing Social Inquiry
(Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1994)։
14. Մանրամասների համար տե՛ս հետևյալ մտքերի փոխանակությունը Վարշնիի և Լեյթինի (David Laitin) ﬕջև. Ashutosh Varshney,
"Recognizing the Tradeoffs We Make" և David Laitin, "Ethnography and/
or Rational Choice," both in Qualitative Methods 4, no. 1 (Spring 2006)։
15. Քաղաքներն էին՝ Ալիգարն ու Կալիկութը, Հայդերաբադն ու Լաքնովը և Ահմադաբադն ու Սուրաթը։
16. Robert Putnam, Bowling Alone։ The Collapse and Revival of American
Community (New York։ Simon and Schuster, 2000)։
17. Այն հարցը, թե խնամակալության (custody) իրավունքը պետք է շարիաթի՞, թե՞ քաղաքացիական օրենքների վրա հենված լինի, եթե
ամուսինն ամուսնալուծությունից առաջ իսլաﬕց անցել է հինդուիզﬕ, շատ է քննարկվել և մալայա-հնդկական հարաբերություններում
վեճի առարկա էր 2007թ-ին։
18. Վերլուծության համար, թե ինչպես այդ պայքարը ծավալվեց ի շահ
Մալայզիայի չափավոր մուսուլմանների, ﬕնչդեռ Պակիստանում
այն գնաց ծայրահեղության ուղղությամբ, տե՛ս՝ S. Val Reza Nasr, The
Islamic Leviathan (Oxford։ Oxford University Press, 2001)։
19. Լասկար Ջիհադը բացահայտ կերպով ընդունեց Մալուկուում խռովություններին մասնակից լինելը։ 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։
20. Varshney, Panggabean, and Tadjoeddin, "Creating Datasets"։
21. Մանրամասների համար տե՛ս՝ Douglas Ramage, Politics in Indonesia։
Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance (London։ Routledge,
1995)։
22. Մեջբ., ն.տ., էջ 64։
23. Alfred Stepan, "The World's Religious System and Democracy։ Crafting
the Twin Tolerations", Arguing Comparative Politics (Oxford։ Oxford
University Press, 2001) գրքում։
24. Առաջին դեմքից արժեքավոր տպավորությունների համար տե՛ս՝
Narendra Jadhav, Untouchables։ My Family's Triumphant Journey out of
the Caste System in Modem India (New York։ Scribner, 2005)։
25. Nathan Glazer, We Are All Multiculturalists Now (Cambridge, Mass.։
Harvard University Press, 1996)։
26. James Fearon and David Laitin, "Explaining Inter-Ethnic Cooperation",
American Political Science Review (December 1996)։
27. Գուջարաթ նահանգում 1969թ-ի սարսափելի խռովությունները
նման վարքի օրինակ են։ Տե՛ս՝ Varshney, Ethnic Conflict, գլուխներ
10 և 11։
28. Հիմա լայնորեն ընդունվում է պետության ﬕջամտությունը Շրի
Լանկայի 1983թ-ի խռովություններին։ Իսկապես, 1994թ-ից 2005թ.
Շրի Լանկայի նախագահ Չանդրիկա Կումարատունգան (Chandrika
Kumaratunga) իր պաշտոնավարման ընթացքում բացահայտ ներողություն է խնդրել 1983թ-ի բռնություններում պետության դերի համար։ Այդ բռնությունների հայտնի վերլուծությունների համար տե՛ս՝
Stanley Tambiah, Sri Lanka։ Ethnic Fratricide and the Dismantling of
Democracy (Chicago։ University of Chicago Press, 1991)։
29. Հետագա մանրամասների համար տե՛ս՝ Ashutosh Varshney, "Understanding Gujarat Violence", Items and Issues, Newsletter of the Social
Science Research Council, New York (Fall 2002)։
30. Սա հիﬓված է Times of India, Indian Express և Hindustan Times թերթերի խոր ընթերցման վրա։
31. "Parivar Wars", Times of India, June 26, 2002։
32. Ինչևէ, 1998թ-ին մալայա-հնդկական խռովություններ եղել են։
33. Manjit Singh Sidhu, Kuala Lumpur and Its Population (Kuala Lumpur։
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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)։
34. James Jesudason, "State Legitimacy, Minority Political Participation,
and Ethnic Conflict in Indonesia and Malaysia," in Social Cohesion and
Conflict Prevention in Asia, ed. Nat J. Colletta, Teck Ghee Lim, և Anita
Kelles-Viitanen (Washington D.C.։ World Bank, 2001)։
35. "Workers of the Same Race Stick Together", Straits Times, February 1,
2003։ Հաշվի առնելով մալայա-հնդկական խռովությունների աճը`
հեշտ չէ ասել, թե այդ քաղաքականությունն ինչպես էր կիրառվում
կամ աշխատում։
36. Suresh Khopade, Bhiwandi Riots and After, չհրատարակված ձեռագիր,
նախաբան։
37. Նույն տեղում, էջ 115։
38. Այս պարբերության ﬔջբերուﬓերը նույն տեղից են, էջ 116։
39. Այս պարբերության երկու ﬔջբերուﬓերն էլ նույն տեղից են, էջ 118։
40. Նույն տեղում, էջ 119։
41. Usha Thakkar, "Mohalla Committees of Bombay։ Candles in Ominous
Darkness", Economic and Political Weekly, February 7, 2004։
42. Լատինական Աﬔրիկայի վերաբերյալ կորպորատիզﬕ մասին
նյութերը տե՛ս Alfred Stepan, State and Society։ Peru in Comparative
Perspective (Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1978) և James
Malloy, ed., Authoritarianism and Corporatism in Latin America (Pittsburgh։ University of Pittsburgh Press, 1977)։ Իր վերջին գրքում Յաշարը
(Deborah Yashar) «կորպորատիստական քաղաքացիություն» տերﬕնն օգտագործում է ﬕնչև 1980-ականները սկիզբ առած նորազատականությունն ընկած ժամանակաշրջանում քսաներորդ դարի
Լատինական Աﬔրիկայի կառուցվածքային մոդելը բնութագրելու
համար։ Տե՛ս՝ Deborah Yashar, Contesting Citizenship in Latin America
(New York։ Cambridge University Press, 2005)։
43. Տիտոյի՝ Հարավսլավիայում ինքնակառավարվող արդյունաբերական հասարակության կենսակերպի մասին 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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44. Վերջին էմպիրիկ տվյալների մասին տե՛ս՝ Donald Rothchild and Philip
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.

Կանադայի օրինակը
1. Այս հարցերը լիովին ուսուﬓասիրված են Վիլյամ Քրոսի (William
Cross) խմբագրությամբ Բրիտանական Կոլումբիայի համալսարանի հրատարակչության (University of British Columbia Press) կողﬕց
հրատարակած կարճ ﬔնագրությունների շարքում՝ The Canadian
Democratic Audit։
2. Արտահայտությունը Չարլզ Թեյլորինն (Charles Taylor) է։ Տե՛ս՝ John
Erik Fossum, "Deep Diversity versus Constitutional Patriotism", Ethnicities 1 (2001), 179-206։
3. Եվ, իսկապես, բրիտանացիների կողﬕց ﬔկ դար առաջ Նոր Ֆրանսիան նվաճելուց հետո բրիտանացիները Canadiens (ֆր.՝ կանադացիներին) թույլ տվեցին պահպանել իրենց լեզուն, հռոﬔական-կաթոլիկ կրոնը և քաղաքացիական իրավունքի համակարգը։
4. Այդ բազմազանության երեք կողﬔրի խոր վերլուծության օրինակ
տե՛ս՝ Will Kymlicka, Finding Our Way։ Rethinking Ethnocultural
Relations in Canada (Toronto։ Oxford University Press, 1998)։
5. Այդ պատմությունը լավ ներկայացված է Peter Russell, Constitutional
Odyssey։ Can Canadians Become a Sovereign People? 3rd ed. (Toronto։
University of Toronto Press, 2004) գրքում։
6. Միջկառավարական հարաբերությունների դաշնային նախարար
Սթեֆանի Դիոնի (Stephane Dion) և Քվեբեկի վարչապետ Լյուսիյեն
Բուշարի (Lucien Bouchard) ﬕջև նամակագրության և այս բանավեճում դաշնային դիրքորոշման մանրամասներին ծանոթանալու համար տե՛ս Dion, ed. Straight Talk։ Speeches and Writings on Canadian
Unity (Montreal։ McGill-Queen's University Press, 1999)։
7. Reference the Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R.։
8. Դատավճռի ﬔկնաբանությունների համար տե՛ս David Schneider-
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man, ed., The Quebec Decision։ Perspective on the Supreme Court Ruling
on Secession (Toronto։ James Lorimer, 1999)։
9. Canada, Clarity Act 2000. c.26։
10. Տե՛ս՝ Keith G. Banting, Roger Gibbins, Peter M. Leslie, Alain Noel, Richard
Simeon, and Robert Young. Open Federalism։ Interpretation, Significance
(Kingston, Canada։ Institute of Intergovernmental Relations, 2006)։
11. Անջատողականների ֆեդերալիստական ճյուղը՝ Բլոք Քվեբկոուան
(Bloc Québécois) կարճ ժամանակ պառլաﬔնտում եղել է աﬔնաﬔծ ընդդիմությունը` հեգնաբար անվանվելով «Նորին Մեծությանը
նվիրված ընդդիմություն»։
12. Անգլիական Կանադայում նման մտածողության օրինակների համար տե՛ս՝ Richard Simeon, ed. Must Canada Fail? (Montreal։ McGillQueen's University Press, 1977) և David Cameron, ed., The Referendum
Papers։ Essays on Secession and National Unity (Toronto։ University of
Toronto Press, 1999)։
13. Անհամաչափ ֆեդերալիզմը պատկանում է այն տեսակին, երբ ﬔկ
(կամ ավելի) պետություններ կամ նահանգներ ավելի շատ իշխանություն և պատասխանատվություն են ունենում, քան ﬓացածը։
Անհամաչափությունը կամ ձևականորեն ներառված է լինում սահմանադրության ﬔջ, կամ դե-ֆակտո կիրառվում է ﬕջկառավարական հարաբերություններում։ Կանադայի սահմանադրության ﬔջ
քիչ անհամաչափություն կա, բայց զգալի չափերով այն կա գործնականում։
14. Տե՛ս՝ Tony Hill, "Variability of Support for Sovereignty in Quebec", paper
presented to the Midwest Political Science Association, Chicago, 2005։
15. Օրինակի համար՝ Alain-G. Gagnon and Francois Rocher, "Presentation," in Repliques au détracteurs de la souveraineté du Quebec (Montréal,
vlb édi-teur, 1992)։ Դրան համակիր, բայց ավելի հոռետեսական
տեսակետի համար 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 Courtney, Peter
Mackinnon, Hans J. Michelmann, and David E. Smith (Montreal։ McGillQueen's University Press, 2000), 87-107։
16. Այս առևտուրը ներառված է Quebec Act (1774 Geo III, c.83)-ում։ Այդ
ակտը մասնավորապես ստեղծված էր ֆրանսիացի-կանադացիներին տարհամոզելու համար՝ ﬕանալու աﬔրիկացի հեղափոխա-
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կաններին, և աﬔրիկյան գաղութներում այն հայտարարված էր
որպես ԱՄՆ անկախությունն արդարացնող բրիտանական պառլաﬔնտի նողկալի օրենքներից ﬔկը։
17. Ս.Մ.Լիփսեթը (S. M. Lipset) ինչ-որ տեղ հակասական ձևով հետաքննում է Միացյալ Նահանգների և Կանադայի հեղափոխական
և հակահեղափոխական ավանդույթների կիրառուﬓ իր Continental
Divide։ The Values and Institutions of the United States and Canada (New
York։ Routledge, Chapman, and Hall, 1992) գրքում։
18. Կանադայում ﬕջկառավարական հարաբերությունների դինաﬕկայի վերլուծության համար տե՛ս՝ Richard Simeon, Federal-Provincial
Diplomacy։ The Making of Recent Policy in Canada (Toronto։ University
of Toronto Press, 1971; reissued with a new postscript, 2006)։
19. Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems, 2nd ed. (Montreal։ McGillQueen's University Press, 1999), էջ 113։
20. Տե՛ս՝ Richard Simeon and Daniel Patrick Conway, "Federalism and the
Management of Conflict in Divided Societies," in Multinational Democracies, ed. Alain-G. Gagnon and James Tully (Cambridge։ Cambridge
University Press, 2001), էջ 338-65։
21. Այս բանավեճի լրիվ քննարկման մասին տե՛ս՝ John McGarry, Brendan O'Leary, and Richard Simeon, "Integration or Accommodation? The
Enduring Debate in Conflict Regulation," in Constitutional Design for
Divided Societies։ Integration or Accommodation? ed. Sujit Choudhry
(Oxford։ Oxford University Press, 2008), էջ 41-90։
22. Սա Լիյփհարտի և Հորովիցի դասական բանավեճն է։ Տե՛ս օրինակի համար Արենդ Լիյփհարտի (Arend Lĳphart) և Դոնալդ Հորովիցի (Donald Horowitz) հեղինակած գլուխները The Architecture of
Democracy։ Constitutional Design, Conflict Management and Democracy, ed. Andrew Reynolds (Oxford։ Oxford University Press, 2002)։
Horowitz, "Constitutional Design" գրքի էջ 15-36, և Lĳphart, "Wave of
Power-Sharing" գրքի էջ 37-54։
23. Սա, չնայած այն բանին, որ դատարանը նշանակված էր դաշնային
կառավարության կողﬕց։ Ինը դատավորներից երեքը պետք է լինեին Քվեբեկի դատավորական կազﬕց։
24. Պիտեր Ռասելը (Peter H. Russell) 1980թ. առանց նահանգի էական
համաձայնության սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու դաշնային կառավարության փորձերի վերաբերյալ՝ Կա-

238

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • ԷՋ 86-95

նադայի Գերագույն դատարանի որոշումը նկարագրել էր որպես
«կասկածելի արդարադատության հիման վրա պետության կառավարման հանդունգն արվեստ»։ Peter Russell, ed., The Court and the
Constitution։ Comments on the Supreme Court Reference on Constitutional Amendment, 1982 (Kingston, Canada։ Institute of Intergovernmental Relations, 1982)։
25. Տե՛ս՝ Harvey Lazar, "Non-constitutional Renewal։ Toward a New Equilibrium in the Federation," in Canada։ The State of the Federation 1997։
Non-constitutional Renewal (Montreal։ McGill-Queen's University Press,
1998)։
26. David Cameron and Richard Simeon, eds., Language Matters։ Pathways of
Association in Canadian Voluntary Associations (Vancouver։ University
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

1. Գիլերմո Օ’Դոնելը (Guillermo O'Donnell) խոսում է ժողովրդավարության «դանդաղ մահվան» մասին, որտեղ քաղաքացիական իշխանության կիրառման տարածքի և ազատական կոնստիտուցիոնալիզﬕ երաշխավորման անընդհատ փոքրացում է տեղի ունենում։ "Transitions, Continuities, and Paradoxes," in Issues in Democratic
Consolidation։ The New South American Democracies in Comparative
Perspective, ed. Scott Mainwaring, Guillermo O'Donnell, and J. Samuel
Valenzuela (Notre Dame, Ind.։ University of Notre Dame Press, 1992)։
2. Արտուրո Վալենսուելայի «Լատինական Աﬔրիկայի ընդհատված
նախագահականությունները» (-նրա ներդրուﬓ այս հատորի ﬔջ)
հոդվածում պաշտպանվում է այն ﬕտքը, որ ﬕնչդեռ «անցյալում
խնդրի հիմքում զինվորականությունն էր ... Լատինական Աﬔրիկայում զինվորականներն այլևս բացահայտ կերպով չեն ﬕջամտում
քաղաքականությանը»։ Սակայն նա պնդում է, որ «անկայունությունը ﬓում է շարունակվող խնդիր և երբեﬓ ընթանում է այնպիսի
ուղղություններով, ինչն անցյալի չարագուշակ վերհուշն է»։ Նա այդ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • ԷՋ 96-98

239

գործընթացի ակունքում եղածը նախագահականության տարածքային առանձնահատկությունների ﬔջ է տեսնում։
3. Դրա լավ օրինակ է ահաբեկչությանը պետության դիմակայությունն
ուժեղացնելու համար Վլադիﬕր Պուտինի անցկացրած ինստիտուցիոնալ բարեփոխուﬓերը։ Տե՛ս՝ "Putin Issues Plan to Tighten Grasp,
Citing Terrorism։ Overhaul of Political System - Opponents Call It Step
Back", New York Times, Tuesday, September 14, 2004, A1։ Նման քաղաքական բարեփոխուﬓերը ﬔծապես ստվեր են նետում զինված
ուժերից ու պետական անվտանգության այլ ծառայություններից ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգների վրա և ենթակա են
դարձնում դրանց։
4. Alfred Stepan, Rethinking Military Politics։ Brazil and the Southern Cone
(Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1988)։
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seguridad de America Latina у el Caribe (Santiago, 2007)։
46. Anicia Lala, "Picturing the Landscape։ Police, Justice, Penal and Intelligence Reforms in Africa", Ferguson and Isima, Providing Security։
գրքում։
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47. Քևին Օ’Բրայենի (Kevin O'Brien) "Controlling the Hydra։ An Historical
Analysis of South African Intelligence Oversight" հոդվածը՝ ներկայացված Զինված ուժերի ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի
կենտրոնի, Հետախուզության վերահսկման Նորվեգիայի խորհրդարանական կոﬕտեի, Դուրհաﬕ համալսարանի իրավաբանական
դեպարտաﬔնտի Մարդու իրավունքների կենտրոնի կազմակերպած համաժողովում, Օսլո, 2003թ., սեպտեմբեր։ Հարավային Աֆրիկայում հետախուզության բարեփոխուﬓերի և նրանց սահմանադրականացման բանակցված բնույթի վերաբերյալ տե՛ս՝ Sandy
Africa, "The Restructuring of the Intelligenc e Services in South Africa։
An Assessment of the Transformation Process”՝ Ferguson and Isima, Providing Security գրքում։
48. Այս կողﬔրն ընդգծված են Laurence Lustgarten and Ian Leigh, In
from the Cold։ National Security and Parliamentary Democracy (Oxford։
Oxford University Press, 1994) գրքում ﬔջբերված 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)։ Հետախուզության վերաբերյալ վերջին և խոր հաﬔմատական ուսուﬓասիրությունը տե՛ս՝ Thomas C.
Bruneau and Steven C. Boraz, eds., Reforming Intelligence։ Obstacles to
Democratic Control and Effectiveness (Austin։ University of Texas Press,
2007)։
49. Hans Born, "Democratic and Parliamentary Oversight of the Intelligence
Services։ Best Practices and Procedures", Working Paper Series - no. 20,
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva,
May 2002։
50. Philip B. Heymann, Terrorism, Freedom, and Security (Cambridge, Mass.։
MIT Press, 2003), 133։
51. James A. Baker and Lee H. Hamilton, 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.

Իսպանիայի օրինակը
1. Այս ուսուﬓասիրությունը ﬔծապես հենված է հեղինակի անձնական փորձի վրա, այնպես որ այն չունի սովորական հղուﬓեր, ինչպես այլ գլուխները։ Ինչևէ, նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված
են Իսպանիայի անցման վերաբերյալ հետագա ընթերցուﬓերով
տե՛ս Իսպանիայի մասին գլուխը "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 Alfred Stepan (Baltimore։ Johns Hopkins
University Press, 1996), 87-116 գրքում։ Իսպանիայում անցման ու ժողովրդավարության ամրապնդման շրջանում բանակի վրա աստիճանական վերահսկողություն սահմանելու վերաբերյալ լայնորեն
փաստագրված վերլուծության համար տե՛ս՝ Felipe Agtiero, Soldiers,
Civilians, and Democracy։ Post-Franco Spain in Comparative Perspective
(Baltimore։ Johns Hopkins University Press, 1995)։ Իսպանախոս ընթերցողները կարող են ծանոթանալ՝ Narcis Serra, La transicion militar։
Reflexiones 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.

այլընտրանքնե՞ր
1. David Scott Palmer, "Peru։ Collectively Defending Democracy in the
Western Hemisphere," in Beyond Sovereignty։ Collectively Defending
Democracy in the Americas, ed. Tom Farer (Baltimore։ Johns Hopkins
University Press, 1996), 258։
2. Անցած պատմությանը ծանոթանալու համար տե՛ս՝ Jonathan Hartlyn
and Arturo Valenzuela, "Democracy in Latin America Since 1930", Latin
America since 1930։ Economy, Society, and Politics, ed. Leslie Bethel
(Cambridge։ Cambridge University Press, 1994) գրքում։
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3. Marta Lagos, "A Road with No Return? Latin America's Lost Illusions",
Journal of Democracy 14 (April 2003), 161-73.։
4. Դասական հետազոտություն է՝ Charles W. Anderson, 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.։ Stanford University Press, 1964) և Edwin
Lieuwen, Generals vs. Presidents։ Neomilitarism in Latin America (New
York։ Praeger, 1964)։
5. Alfred Stepan, 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)։
6. Տե՛ս՝ Farer, Beyond Sovereignty, տարբեր տեղերում։
7. Dankwart A. Rustow, "Transitions to Democracy։ Toward a Dynamic
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)։
8. Peter Hakim, "Latin America's Lost Illusions։ Dispirited Politics", Journal
of Democracy 14 (April 2003), 121։
9. Անդերսոնը (Anderson) Politics and Economic Change -ում այս մտքին
է հանգում` նկարագրելով քսաներորդ դարի կեսերին նախագահական ժողովրդավարությունների շարունակական ճգնաժաﬔրը։
10. J. Mark Payne et al., Democracies in Development։ Politics and Reform
in Latin America (Washington, D.C.։ Inter-American Development Bank,
2002), 74, 211։
11. Juan J. Linz, "Presidential or Parliamentary Democracy։ Does It Make a
Difference?"՝ The Failure of Presidential Democracy, ed. Juan J. Linz and
Arturo Valenzuela (Baltimore։ Johns Hopkins University Press, 1994) գրքում, էջ18-19։ Այս դասական ուսուﬓասիրության առաջին տարբերակը գրվել է 1984թ. Վուդրո Վիլսոնի անվ. գիտնականների ﬕջազգային կենտրոնում (Woodrow Wilson International Center for Scholars)
կայացած համաժողովի համար։ Շատ գիտնականներից ավելի շատ
Խուան Լինցն է իր խորաթափանց ուսուﬓասիրությունների ﬕջոցով մշտապես զգուշացրել նախագահական ժողովրդավարությունների թերությունների մասին։
12. Վենեսուելայի նախկին նախագահ Ռաֆայել Կալդերան (Rafael Cal-
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dera - 1969-73), որն ավտորիտար վարչակարգի վերջը դրած էլիտար
համաձայնագրի ճարտարապետն էր, նույնիսկ ավելի բացասական
ազդեցություն ունեցավ իր կուսակցության վրա, երբ իշխանությունը
ստանձնեց Պերեսի (Perez) պաշտոնանկությունից հետո։ Չկարողանալով առաջադրվել իր հիﬓած կուսակցության կողﬕց` նա պնդեց,
որ մասնակցի ընտրություններին որպես անկախ թեկնածու։ Պաշտոնից հեռանալուց հետո նախկին նախագահների կրկնակի առաջադրուﬓերը Լատինական Աﬔրիկայի պատմության առասպելներն են դարձել։ Դա շարունակվել է նաև վերջին տասնամյակներին
ոչ ﬕայն Վենեսուելայում Կալդերայի և Կառլոս Անդրես Պերեսի
դեպքում, այլև այնքան տարբեր դեմքերի, ինչպիսիք էին` Լեոնել
Ֆերնանդեսը (Leonel Fernandez) Դոﬕնիկյան Հանրապետությունում, Խորխե Ալեսանդրին (Jorge Alessandri) Չիլիում, Ալան Գարսիան (Alan Garcia) Պերուում, Իպոլիտո Մեխյան (Hipolito Mejia) Դոﬕնիկյան Հանրապետությունում, Ռաուլ Ալֆոնսինը (Raul Alfonsin) և
Կառլոս Սաուլ Մենեմը (Carlos Saul Menem) Արգենտինայում և Խուլիո Մարիա Սանգվինետին (Julio Maria Sanguinetti) Ուրուգվայում։
13. Ի հավելուﬓ՝ Linz and Valenzuela, Failure of Presidential Democracy, see
Juan J. Linz, "The Perils of Presidentialism", Journal of Democracy 1 (Winter 1990), 51-69; և Arturo Valenzuela, "Latin America։ Presidentialism in
Crisis", Journal of Democracy 4 (October 1993)։ 3-16.։ Այս տեսակետերի
քննադատները, գիտակցելով նախագահականության հետ կապված
խնդիրները, ձգտում են գերագնահատել ժողովրդավարությանն
անցման սկզբնական տարիներին նախագահականության հաջողությունները։ Տե՛ս՝ Scott Mainwaring et al., eds., Presidentialism and
Democracy in Latin America (New York։ Cambridge University Press,
1997) գրքում եղած ուսուﬓասիրությունը։
14. Այդ ոլորտի մասին գրած կարևոր աշխատանքներից է՝ Matthew
Soberg Shugart and John Carey, Presidents and Assemblies։ Constitutional
Design and Electoral Dynamics (New York։ Cambridge University Press,
1992)։
15. Linz and Stepan, Problems of Democratic Transition, 276-282։
16. Արենդ Լիյփհարտն (Arend Lĳphart) այդ պնդուﬓ անում է` նախապատվություն տալով խորհրդարանական կառավարմանը։ Տե՛ս
նրա՝ "Constitutional Design for Divided Societies", Journal of Democracy
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15 (April 2004), 102։ Լինցը (Linz) նույնպես հոռետես է կիսանախագահականության հարցում։
17. Ես խորապես պարտական եմ Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Անտոնիո Գուտիերեսին (Antonio Gutierrez) մասնավոր խոսակցության ժամանակ այդ մտքերն ինձ հայտնելու համար։ Արենդ
Լիյփհարտը նշում է, որ գերմանական ու ֆրանսիական խորհրդարանական համակարգի կանոնների այս համատեղումը կապահովի
կաբինետի արդյունավետությունը` ﬕևնույն ժամանակ ապահովելով խորհրդարանի բացառիկ իրավունքը՝ փոխելու կառավարությանը և պահանջելու ընտրություններ։ Տե՛ս՝ Lĳphart, "Constitutional
Design", 104։
18. Լատինական Աﬔրիկայում սահմանադրական ճարտարապետության երկարատև ավանդույթ կա, որը սկզբում նպատակաուղղված
էր նախագահական վարչակարգերի՝ «հաղթողը տանում է աﬔն ինչ»
ﬕտումը ﬔղմացնելուն։ Դա ներառում էր համամասնական ընտրակարգի ներմուծումը, բազմակի գործադիրներին՝ Ուրուգվայում,
Ազգային ճակատը Կոլումբիայում, որը ձգտում էր իշխանության
հավասար բաժանման երկու հիﬓական կուսակցությունների ﬕջև,
վարչապետերի կարգավիճակը պերուական և վենեսուելական սահմանադրություններում և նախագահներին կոնգրեսները ցրելը թույլատրող դրույթը Ուրուգվայի ժամանակակից սահմանադրության
ﬔջ։ Կուբայի 1940թ-ի սահմանադրությունն ուժեղ խորհրդարանական կողﬔր ուներ։ Դասական ուսուﬓասիրության օրինակ տե՛ս՝
Karl Lowenstein, "The Balance between Legislative and Executive Power։
A Study in Comparative Constitutional 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 Government and Democracy։ Theory and Practice in Europe and America
(Boston, Mass.։ Ginn and Company, 1950)։
19. Fundación Milenio-ին մոտ էր կանգնած Moviemiento Nacionalista
Revolucionario-ին (MNR), որը հետագայում ղեկավարվեց կուսակցական նախագահ Գոնսալո Սանչես դե Լոսադայի կողﬕց (Gonzalo
Sanchez de Lozada), որը լայն սահմանադրական բարեփոխուﬓերի
վերաբերյալ նախաձեռնությունների ջատագոﬖ էր և անձնապես
հետաքրքրված էր հանձնաժողովի քննարկուﬓերով։ Հանձնաժո-

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ • ԷՋ 173-175

251

ղովի աշխատանքներն աջակցություն ստացան Konrad Adenauer
Foundation և National Endowment for Democracy կազմակերպությունների կողﬕց։ Հանձնաժողովում լայնորեն ներկայացված էին Բոլիվիայի այդ ժամանակվա բոլոր քաղաքական ուղղությունները և ընդգրկված էին բոլիվիական հայտնի իրավաբաններ, ինչպես օրինակ՝
Ֆերնանդո Ագուիրեն (Fernando Aguirre), Ռաուլ Էսպանյան (Raul
Espana), Խուան Կրիստոբալ Ուրիոստեն (Juan Cristobal Urioste) և
Կառլոս Ուգո Մոլինան (Carlos Hugo Molina)։ Հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցած ﬕջազգային փորձագետներից էին հանձնաժողովի նախագահ Խուան Լինցը, Բոլիվար Լամունիեն (Bolivar
Lamounier), Կառլոս Նինյոն (Carlos Nino), Կարինա Պերելին (Carina
Perelli) և Արտուրո Վալենսուելան։ Առանձին հարցերի վերաբերյալ
հանձնաժողովը ստացել էր նաև Ֆրանց Թեդիեքի (Franz Thedieck),
Յուգեն Ռոզների (Jugen Roesner) և Դելիա Ֆեռեյրա Ռուբիոյի (Delia
Ferreira Rubio) խորհուրդները։ Այս հոդվածում ﬔնք անդրադառնում ենք ﬕայն վարչակարգի տիպին վերաբերող առաջարկված
սահմանադրական դրույթներին։ Milenio-ի տեքստում կոչեր կային
նաև արդարադատության խորհրդի ստեղծման ﬕջոցով դատական
համակարգի հեռուն գնացող բարեփոխուﬓերի, ապակենտրոնացման և տեղական կառավարման նոր նորﬔրի, բնիկ ժողովուրդների
իրավունքների և երաշխիքների նոր սահմանուﬓերի և այլ հարցերի
վերաբերյալ։ Այս առաջարկներից շատերը ներառվել էին Բոլիվիայում 1993-94թթ-ին ընդունված սահմանադրական բարեփոխուﬓերի
ﬔջ, թեև այս գլխում նկարագրված վարչակարգի տիպին վերաբերող առաջարկները չէին ընդունվել։ Խուան Լինցի ներդրումը հանձնաժողովի քննարկուﬓերում վճռորոշ էր` հանձնաժողովի աշխատանքներին հաղորդելով նրա իրազեկվածությունն ու Եվրոպայի և
Աﬔրիկաների երկրների սահմանադրական փորձառության մասին ունեցած հանրագիտարանային գիտելիքները։ Կառլոս Նինյոյի
ներդրուﬓ էական էր հատկապես դատական բարեփոխությունների
մասին քննարկուﬓերում։ Հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու ժամանակ նրա ողբերգական մահով Լատինական Աﬔրիկան կորցրեց սահմանադրության հարցերով իր աﬔնահայտնի
գիտնականներից ﬔկին և հիանալի մարդուն։ Առաջարկվող սահմանադրության տեքստի հետ կարող եք ծանոթանալ հետևյալ տեղում՝ 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)։
20. Ժողովրդավարական կարգեր հաստատվելուց հետո Բոլիվիայի ժողովրդավարությունում կոալիցիաներ ստեղծելու քաղաքականության նկարագրության համար տե՛ս Rene Mayorga, "Bolivia'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 աշխատանքի ավելի վաղ տարբերակը սկզբում ներկայացվել է Մադրիդի ակումբի 2004թ. նոյեմբերի 12-ից 13-ը կայացած Երրորդ գլխավոր ժողովին, ապա հրատարակվել որպես՝ "The Russian
Predicament։ A Fresh Look at Semi-Presidentialism", Journal of Democracy
16, no. 3 (July 2005)։ Մենք երախտապարտ ենք Ռաուլ Ալֆոնսինին (Raul
Alfonsín), Դանտե Կապուտոյին (Dante Caputo), Անիբալ Կավակո Սիլվային (Aníbal Cavaco Silva), Խորխե Դոﬕնգեսին (Jorge Dominguez),
Գոնսալո Սանչես դե Լոսադային (Gonzalo Sanchez de Lozada), Հոն-Կու
Լիին (Hong-Koo Lee), Խոսե Մարիա Մարավալին (José María Maravall),
Յենս Մայերհենրիխին (Jens Meierhenrich), Ալֆրեդ Ստեփանին (Alfred
Stepan), Արտուրո Վալենսուելային (Arturo Valenzuela) և Դանիել Զովատոյին նրանց ﬔկնաբանությունների համար։ Բոլոր առկա սխալները
ﬔրն են։
1. Ջիովանի Սարտորին (Giovanni Sartori), օրինակ, ենթադրում է, որ
դժվար կացության ﬔջ հայտնված որոշ ժողովրդավարություններ
կարող են օգուտ քաղել «արմատական կերպով կիսանախագահականության անցնելուց», և Ջանֆրանկո Պասկուինոն (Gianfranco
Pasquino) նմանապես ենթադրում է, որ «ընդհանուր առմամբ որոշ
պայմաններում կիսանախագահական համակարգերը կարծես թե
և՛ կառավարման կարողություններով, և՛ ինստիտուցիոնալ ճկունությամբ ավելի շատ են օժտված, քան խորհրդարանական ու նախա-
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գահական համակարգերը»։ Տե՛ս՝ Sartori, Comparative Constitutional
Engineering։ An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes
(New York։ New York University Press, 1994), 137; և Pasquino, "Semipresidentialism։ A Political Model at Work", European Journal of Political
Research 31, no. 1 (January 1997)։ 128-37, էջ 136-37-ի ﬔջբերումը։
2. Lilia Shevtsova, Yeltsins Russia։ Myths and Reality (Washington, D.C.։
Carnegie Endowment for International Peace, 1999)։ Ելցինի կառավարման ﬕապետական ու այլ կողﬔրի մասին տե՛ս՝ Timothy J. Colton,
Yeltsin։ A Life (New York։ Basic Books, 2008)։
3. Boris Yeltsin, The View from the Kremlin (London։ HarperCollins, 1994),
6։
4. Մենք խորությամբ չենք քննարկի տարածված հասկացությունները, որոնք օգտագործվում են Երրորդ ալիքի ժամանակ մասնակի ժողովրդավարացման ﬕջով անցած Ռուսաստանը և շատ այլ
երկրներ ﬕայն ﬕ քանի տարի անց հետընթացի պատճառով կաղապարելու համար։ Ռուսաստանի նկատմամբ վերջերս կիրառվող
վերնագրերի թվում են «կառավարվող ժողովրդավարությունը», «մրցակցային ավտորիտարիզմը» և ավելի ծանոթ՝ «ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը»։ Տե՛ս օրինակ՝ 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 Competitive Authoritarianism", Journal
of Democracy 13, no. 2 (April 2002)։
5. William Maley, "The Shape of the Russian Macroeconomy," in Russia
in Search of Its Future, ed. Amin Saikal and William Maley (Cambridge։
Cambridge University Press, 1995), 48-65, հատկապես էջ 53։
6. Տե՛ս՝ Stephen White, Richard Rose, and Ian McAllister, How Russia
Votes (Chatham, N.J.։ Chathouse Publishers, 1997), 57-87, հատկապես՝
էջ 74-76։ Տե՛ս նաև՝ "Yeltsin Wins Sweeping Powers to Push Reform",
Financial Times (London), November 2,1991, 3։
7. Ելցինը խուսափեց սահմանադրությունն ընդունել կանոնավոր
հանրաքվեի ﬕջոցով, երբ ըստ Ռուսաստանի օրենքների՝ կարիք
կլիներ ստանալ ողջ ընտրազանգվածի 50 տոկոս ձայների պաշտպանությունը։ 1993թ-ի դեկտեմբերի քվեարկությունը, համաձայն
Ելցինի հրամանագրի, կայացած էր համարվելու մասնակցության
50 տոկոսի դեպքում և այդ ձայների կեսի կողմ լինելով։ Պաշտոնա-
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կան տվյալներով սահմանադրության քվեարկությանը մասնակցել
էին քվեարկողների մոտ 54 տոկոսը, բայց նույնիսկ եթե դա ճիշտ է,
կնշանակի, որ Ելցինի սահմանադրությունն իրականում հավանության է արժանացել, և այդպիսով՝ լեգիտիմացվել Ռուսաստանի քաղաքացիների ﬕայն 31 տոկոսի կողﬕց։
8. Cindy Skach, Borrowing Constitutional Designs։ Constitutional Law
in Weimar Germany and the French Fifth Republic (Princeton, N.J.։
Princeton University Press, 2005), 15։
9. Clinton Rossiter, Constitutional Dictatorship։ Crisis Government in the
Modem Democracies (Princeton, N.J.։ Princeton University Press, 1948)։
Կիսանախագահականության ու սահմանադրական դիկտատուրայի ﬕջև հարաբերությունների վերաբերյալ տե՛ս՝ Skach, Borrowing
Constitutional Designs, 12-30,49-70։
10. Տե՛ս՝ Walter Bagehot, The English Constitution (1867; Oxford։ Oxford
University Press, 2001)։
11. Alexander M. Yakovlev, Striving for Law in a Lawless Land։ Memoirs of a
Russian Reformer (London։ M. E. Sharpe, 1996), 130։ Իրավաբան-գիտնական և նախկին օրենսդիր Յակովլևը 1993թ-ի սահմանադրության
նախագիծը կազմող կոﬕտեի գլխավոր խորհրդականներից էր։
Ավելի ուշ նա Դաշնային խորհրդում նախագահի լիիրավ ներկայացուցիչն էր։ Օրենսդիր ճյուղում մասնատման ﬕտուﬓերի մասին
հատկապես տե՛ս՝ Josephine T. Andrews, When Majorities Fail։ The
Russian Parliament, 1990-1993 (New York։ Cambridge University Press,
2002)։
12. Ընտրված ուղուց կախվածության մասին տե՛ս՝ Paul Pierson, Politics
in Time։ History, Institutions, and Social Analysis (Princeton, N.J.։
Princeton University Press, 2004)։
13. Գործադիրի և օրենսդրի ﬕջև մրցակցությունը սահմանադրության
ﬕակ աչքի ընկնող մասը չէ։ Դաշնային կառավարության և մարզերի ﬕջև իշխանության հաշվեկշիռը ևս թեժ բանավեճի առարկա էր։
14. Շուգարտի (Shugart) և Քերիի (Carey) նախագահի իշխանության ցուցիչի փոփոխված տարբերակն այդ երկրները հաﬔմատելու համար
օգտագործելով՝ Ֆրանսիայի նախագահի համար ստացել էինք 13 ﬕավոր, Վեյմարյան Գերմանիայի նախագահի համար՝ 17 և Ռուսաստանի (1993թ.) նախագահի համար՝ 26։ Մեր հաշվարկների համար
ﬔնք ավելացրել էինք արտակարգ իրավասությունները, որոնք Շու-
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գարտն ու Քերին չէին ընդգրկել, բայց որոնք ﬔնք վճռորոշ ենք համարում։ Տե՛ս՝ Mathew Soberg Shugart and John M. Carey, Presidents and
Assemblies։ Constitutional Designs and Electoral Dynamics (Cambridge։
Cambridge University Press, 1992), 150-55։
15. Տե՛ս հատկապես M. Steven Fish, Democracy Derailed in Russia։ The
Failure of Open Politics (New York։ Cambridge University Press, 2005)։
16. Նման սահմանադրական ընտրության և դրան դիմադրելու շուրջ բանավեճի համար տե՛ս՝ Viktor Sheinis, Moscow News no. 46 (November
12, 1993)։
17. RFE/RL Research Report, February 4,1994։
18. Robert A. Dahl, Polyarchy։ Participation and Opposition (New Haven,
Conn.։ Yale University Press, 1971)։
19. Նախքան նախագահականության ժամկետը վեց տարի դարձնելը Մոսկվայում քննարկվում էր խորհրդարանական համակարգի
անցնելու հարցը։ Փոփոխությունները հավանության էին արժանացել Պուտինի կոշտ գծի կողﬓակիցների ու հակաարևմտյան ուղղվածություն ունեցող գործընկերների կողﬕց` ներառյալ անվտանգության համակարգի ու նախագահի ապարատի պաշտոնյաները։
Առաջարկներից ﬔկն այն էր, որ այդպիսով վերացվեր երկրի առաջնորդի պաշտոնավարման ամրագրված ժամկետը։
20. Տե՛ս՝ "Conclusions of the Presidency", European Council in Copenhagen
Press Release, document DOC/93/3, June 22,1993, որը բացահայտ ներկայացնում է ժողովրդավարական չափանիշները, որոնց պետք է
բավարարեն ԵՄ հնարավոր բոլոր անդաﬓերը, ﬕնչև ԵՄ ընդունվելը։
21. Սինդի Սքեչի հարցազրույցը նախագահ Ալեքսանդր Կվասնիևսկու
հետ, Վարշավա, 2001թ., մայիսի 21, 2001։
22. Ֆրանսիայի ներկա սահմանադրական դժվարությունների քննարկուﬓերի և քննադատության համար, որ սահմանադրությունը «վատ
է հարմարեցված ժամանակակից ժողովրդավարության կարիքներին», տե՛ս Ռոբերտ Գրեհեﬕ (Robert Graham) ﬔկնաբանությունը
Financial Times (Լոնդոն) թերթում, սեպտեմբերի 1, 2004թ., էջ 15։
ՎԵՐ ՋԱ ԲԱՆ. ՃԱ ՆԱ ՊԱՐՀ ԴԵ ՊԻ Ա ՌԱՋ

1. Lionel Jospin, L'lmpasse (Paris։ Flammarion, 2007)։

Հեղինակները

ՖԵԼԻՊԵ ԱԳՈՒԵՐՈ (Felipe Agiiero)
Ծնվել է Չիլիում և Soldiers, Civilians and Democracy։ Post-Franco Spain
in Comparative Perspective (1995) գրքի հեղինակն է։ Ատենախոսության
տեսքով ա-րդ աշխատանքն արժանացել է Ամերիկյան քաղաքագիտական ասոցիացիայի Գաբրիել Ալմոնդի մրցանակին՝ որպես համեմատական քաղաքականության ոլորտում 1991-92թթ.-ի լավագույն ատենախոսություն։ Նա Choice ամսագրի կողմից տարվա ամենանշանակալի ակադեմիական գրքերից մեկը ճանաչված՝ Fault Lines of Democracy
in Post-transition Latin America (1998) գրքի ու Հասարակական գիտությունների հետազոտական խորհրդի կողմից աջակցություն ստացած
Memorias militares sobre la represion en el Cono Sur։ Visiones en disputa
en dictadura у democracia (2005) նախագծի համախմբագիրն է։ Նա Անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների աջակցման համաշխարհային
ցանցի միջազգային խորհրդատվական վարչության անդամ է։ Ագուերոն Պրինստոնի Հեռանկարային հետազոտությունների ինստիտուտի
և Նոտր Դամի Միջազգային հետազոտությունների Կելլոգի ինստիտուտի հրավիրված գիտաշխատող է եղել։ Նա Մայամիի համալսարանի
քաղաքագիտության ասոցիացված պրոֆեսոր է։

ՖԵՐՆԱՆԴՈ ԷՆՐԻԿԵ ԿԱՐԴՈԶՈ (Fernando Henrique Cardoso)
(1995թ-ից 2003թ-ը Բրազիլիայի նախագահ) գիտնական է, ով վճռական
դեր է խաղացել իր երկրում քաղաքացիական հասարակության, քաղաքական հանրության ու պետության և մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական վերազգային բազմաթիվ շարժումների մեջ։ 1960-ականներին Կարդոսոն գիրք է գրել Բրազիլիայում ստրկատիրության և կապիտալիզմի մասին։ 1970-ականների սկզբներին նա ղեկավարել է Սան
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Պաուլոյի համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնը, մինչև որ զինվորական վարչախումբն արգելել է նրան դասավանդել։ Չիլիում, արտաքսման մեջ գտնվելիս, նա Էնցո Ֆալետոյի (Enzo Faletto) հետ միասին
գրել է Dependency and Development in Latin America (1969) գիրքը։ Նա
վերադարձել է Բրազիլիա՝ ստեղծելու CEBRAP հանրային քաղաքականության ինստիտուտը, որն օգնել է վերակենդանացնել գիտությունն ու
քաղաքացիական հասարակությունը։ Նա իր գործունեությունը գնալով
տեղափոխեց քաղաքականություն և Բրազիլիայի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (PSDB) համահիմնադիրն էր ու Սենատում այդ
ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը։ Ժողովրդավարական շրջանում արտաքին գործերի և ֆինանսների նախարար աշխատելուց հետո նա ընտրվեց Բրազիլիայի նախագահ։ Նրա բազմաթիվ միջազգային
գործունեությունների շարքում են՝ Միջազգային սոցիոլոգիական ասոցիացիան նախագահելը, Քեմբրիջի համալսարանի Սիմոն Բոլիվարի
ամբիոնի վարիչ լինելը և Մադրիդյան ակումբի նախագահ ընտրվելը՝
մի կազմակերպության, որն ընդգրկում է ավելի քան հիսուն նախկին
վարչապետեր ու նախագահներ, որոնք մտահոգ են աշխարհով մեկ ժողովրդավարության խորացմամբ։ Նա վերջերս հրատարակեց A Arte da
politica։ A História que vivi անվանումով իր քաղաքական կյանքի հիշողությունների 700-էջանոց գիրքը։

ԹԻՄՈԹԻ Ջ. ՔՈԼԹՈՆ (Timothy /. Colton)

Ծնվել է Կանադայում և Տորոնտոյի համալսարանի քաղաքագիտության
պրոֆեսոր էր մինչև Հարվարդ տեղափոխվելը, որտեղ նա Մորիս և Աննա
Ֆելդբերգի (Morris and Anna Feldberg) անվան Կառավարման ու ռուսական հետազոտությունների պրոֆեսոր է ու Ռուսական և Եվրասիական
հետազոտությունների Դեյվիսի կենտրոնի տնօրեն։ Նա Հասարակական
գիտությունների հետազոտական խորհրդի Խորհրդային հետազոտությունների միացյալ կոմիտեի և Գիտական հետազոտությունների ամերիկյան խորհրդի նախկին նախագահն է և Հեռանկարային ռուսական
հետազոտությունների Քենանի ինստիտուտի գիտաշխատող։ Նրա բազմաթիվ գրքերից են՝ 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, որը 1985թ-ին Ամերիկյան
հրատարակիչների ասոցիացիայի կողմից արժանացել է կառավարման
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ու քաղաքական գիտությունների ոլորտում լավագույն գրքի մրցանակին։
Նա շատ է գրում Ելցինի օրոք գերնախագահականության և Պուտինի օրոք
ներկայացուցչական ժողովրդավարության մասին Journal of Democracy;
Post-Soviet Affairs; Foreign Affairs; ամսագրերում ու Բրուքինգս հիմնադրամի (Brookings Foundation) համար, և ամենից շատ՝ Yeltsin։ A Life (2008) իր
գրքում։

ՆԱՐՑԻՍ ՍԵՌՌԱ (Narcís Sera)
Տնտեսագիտությունից գիտական աստիճանը (PhD) ստացել է Բարսելոնայի համալսարանում և Իսպանիայի տարբեր համալսարաններում դասավանդելուց հետո 1979թ-ին ընտրվել է Բարսելոնայի քաղաքապետ։ Նա
Ֆելիպե Գոնսալեսի սոցիալիստական կառավարությունում զբաղեցրել
է պաշտպանության նախարարի պաշտոնն ութ տարիների ընթացքում,
որի մի ժամանակահատվածում եղել է նաև Իսպանիայի փոխնախագահ։
Նա ժողովրդավարացման մասնագետների կողմից լայնորեն ճանաչված
է որպես աշխարհի բոլոր նոր ժողովրդավարություններում ամենահաջողված և նորարար պաշտպանության նախարարը։ Սեռռան մեծապես
պահանջված է Եվրոպական Միությունում ու Լատինական Ամերիկայում՝ որպես մարդու անվտանգության ոլորտում ժողովրդավարական
բարեփոխումների ռազմավարության հարցերով խորհրդատու։ 1986թ-ից
մինչև 2004թ-ը Սեռռան Իսպանիայի խորհրդարանի անդամ էր՝ ընտրված
Բարսելոնայից։ Նա օգնել է հիմնադրել Բարսելոնայի Միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտը (IBEI) և Մադրիդյան ակումբի 2005թ-ի
ժողովրդավարության ու ահաբեկչության հարցերով միջազգային համաժողովի հիմնական ինտելեկտուալ կազմակերպիչն էր։ Նրա մեծաքանակ
հրապարակումների թվում են՝ Մանուել Կաստելսի (Manuel Castells) հետ
խմբագրած՝ Europa en construcción։ Integracion, identitades у seguridad (2004),
La transición military։ Reflex-iones en tomo a la reforma democrática de las fuerzas
armadas (2008) գրքերը և Ջոզեֆ Ստիգլիցի (Joseph Stiglitz) հետ խմբագրած՝
The Washington Consensus Reconsidered։ Toward a New Global Governance
(2008) հատորը։
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ՌԻՉԱՐԴ ՍԻՄԵՈՆ (Richard Simeon)
Երեք տասնամյակից ավելի և՛ որպես գիտնական, և՛ որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ՝ մեծապես ներգրավված է եղել Կանադայում դաշնային հարաբերությունների մեջ։ Նա քաղաքագիտության և
իրավունքի պրոֆեսոր է Տորոնտոյի համալսարանում և եղել է Վիլյամ
Լայոն Մաքենզիի անվան կանադական հետազոտությունների պրոֆեսոր Հարվարդի համալսարանում։ Նա հեղինակն է Federal-Provincial
Diplomacy։ The Making of Recent Policy in Canada (1972) գրքի, որը 2005թ.ին Ամերիկյան քաղաքական գիտություննեի կողմից «ֆեդերալիզմի ուսումնասիրություններում մնայուն ներդրման» համար արժանացել էր
գրքերի Matha Derthick մրցանակին։ Նրա բազմաթիվ այլ գրքերից են՝ Is
Partnership Possible? (1998); Citizen Engagement in Conflict Resolution (1997)
/Ջենիս Գրոս Սթայնի (Janice Gross Stein) և Դեյվիդ Քեմերոնի (David R.
Cameron) հետ համատեղ/ և Toward a Social Contract (1994) գրքերը։ Սիմեոնը եղել է Կանադայի Քուինս համալսարանի Պետական կառավարման
դպրոցի տնօրեն։ Նա աշխատել է պետական քաղաքականության բազմաթիվ կոմիտեներում՝ կենտրոնանալով այնպիսի հարցերի վրա, ինչպիսիք
են՝ սահմանադրական բարեփոխումները, ֆեդերալիզմի նոր ուղիներն ու
ժողովրդավարական նորացումները, և հաճախ կարծիքներ է ներկայացրել Կանադայի խորհրդարանում։ Նա Կանադայի Թագավորական ընկերության անդամ է։

ՍԻՆԴԻ ՍՔԵՉ (Cindy Skach)
Համեմատական կառավարման ու իրավունքի պրոֆեսոր է Օքսֆորդի համալսարանում և Բրեսենոս քոլեջի (Brasenose College) հետազոտող ու դասախոս։ Նախկինում նա Հարվարդի համալսարանում եղել
է կառավարման ասոցիացված պրոֆեսոր և Եվրոպական հետազոտությունների Մինդա դե Գյունզբուրգ (Minda de Gunzburg) կենտրոնի և Հարվարդի Ռուսական ուսումնասիրությունների Դեյվիսի (Davis)
կենտրոնի անդամ։ Օքսֆորդի համալսարանի Սբ.Էնթոնիի քոլեջում
նրա փիլիսոփայության դոկտորի թեզն արժանացել է Ամերիկյան քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի Ջորջ Լավոյի (Georges Lavau)
մրցանակին՝ 2000-2005թթ. Ֆրանսիային նվիրված լավագույն ատենախոսության համար։ Նա հետդոկտորական հետազոտող էր Կոլումբիա
համալսարանի Ռուսաստանի առաջանցիկ հետազոտությունների Հա-

260

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ

րիմանի (Harriman) ինստիտուտում։ Նա հեղինակ է Borrowing Constitutional Designs։ Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth
Republic (2005) և շուտով լույս տեսնող The Constitution of Peoples գրքերի։ Նրա հոդվածները հայտնվել են այնպիսի ամսագրերում, ինչպիսիք
են՝ World Politics, Journal of Democracy, Journal of Common Market Studies,
American Journal of International Law և International Journal of Constitutional
Law ամսագրերը։

ԱԼՖՐԵԴ ՍՏԵՓԱՆ (Alfred Stepan)
Հեղինակ է բազմաթիվ գրքերի՝ ներառյալThe Military in Politics։ Changing
Patterns in Brazil (1971), State and Society։ Peru in Comparative Perspective (1978),
The Breakdown of Democratic Regimes, (խմբ. Խուան Լինցի (Juan Linz) հետ,
1978), Problems of Democratic Transition and Consolidation։ Southern Europey
South America, and Post-communist Europe (Խուան Լինցի հետ, 1996),
Arguing Comparative Politics (2001) և Democracy in Multinational Societies։
India and other Polities (Խուան Լինցի և Յոգենդրա Յադավի (Yogendra
Yadav) հետ, տպագրության մեջ)։ Նա Վալաս Սայրի (Wallace Sayre) անվան
կառավարման պրոֆեսոր է և Կոլումբիայի համալսարանի Ժողովրդավարության, հանդուրժողականության ու կրոնի կենտրոնի տնօրենը։ Նախկինում Ստեփանը Օլ սոուլզ (All Souls) քոլեջի դասախոս էր ու Օքսֆորդի
համալսարանում Գլեդստոունի անվան կառավարման պրոֆեսոր, ինչպես նաև Բուդապեշտում, Վարշավայում ու Պրահայում Կենտրոնական
եվրոպական համալսարանի առաջին ռեկտորն ու նախագահն էր։ Նա
Արվեստի ու գիտությունների ամերիկյան ակադեմիայի ու Բրիտանական
ակադեմիայի անդամ է։ Նա իր կարիերան սկսել է որպես The Economist-ի
հատուկ թղթակից։

ԱՐՏՈՒՐՈ ՎԱԼԵՆՍՈՒԵԼԱ (Arturo Valenzuela)
Հեղինակն է դասական դարձած՝ The Breakdown of Democratic Regimes։
Chile (1978) գրքի և բազմաթիվ այլ աշխատությունների՝ ներառյալ Խուան
Լինցի հետ խմբագրած երկհատոր The Failure of Presidential Democracy և
Hacia una democracia moderna։ La opcion democratica (Խուան Լինցի և Արենդ
Լիյփհարտի (Arend Lijphart) հետ, 1990) գրքերը։ Նա կառավարման պրոֆեսոր է և Ջորջթաունի համալսարանի Լատինամերիկյան ուսումնասի-
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րությունների կենտրոնի տնօրենը։ Նախկինում նա դասավանդել է Դյուկի համալսարանում։ Նախագահ Քլինթոնի երկրորդ պաշտոնավարման
ընթացքում Վալենսուելան աշխատել է Սպիտակ տանը՝ որպես նախագահի հատուկ օգնական և Ազգային անվտանգության խորհրդում՝ որպես
Միջամերիկյան գործերի գլխավոր տնօրեն։ Նրան հաճախ կարելի էր լսել
BBC-ով ու NPR-ով և տեսնել NewsHour with Jim Lehrer, Nightline և Today
Show հեռուստածրագրերում։ Նրա քաղաքական մեկնաբանությունները տպագրվել են Washington Post և երեսունմեկ այլ թերթերում։

ԱՇՈՒՏՈՇ ՎԱՐՇՆԻ (Ashutosh Varshney)
Բրաունի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր է։ Նա իր գիտական աստիճանը (PhD) ստացել է 1990թ-ին MIT-ում, մինչև Բրաունի
համալսարան տեղափոխվելը դասավանդել է Հարվարդի և Միչիգանի
Անն Արբորի համալսարաններում։ 2008թ.-ին իր հետազոտությունների համար նա արժանացել է Գուգենհայմի (Guggenheim) և Կարնեգիի
(Carnagie) մրցանակներին։ Նրա գրքերի թվում են՝ Ethnic Conflict and
Civic Life։ Hindus and Muslims in India (2002) գիրքը, որը շահել է Ամերիկյան քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի Գրեգորի Լյուբերթի
(Gregory Luebbert) մրցանակը, Democracy, Development, and the Countryside։ Urban-Rural Struggles in India (1995) գիրքը, որն արժանացել է Դանիել
Լերների (Daniel Lerner) մրցանակին MIT-ում, India in the Era of Economic
Reforms (Ջեֆրի Սաքսի (Jeffrey Sachs) հետ, 2000) և Midnight’s Diaspora։
Critical Encounters with Salman Rushdie (Դենիել Հերվիցի (Daniel Herwitz)
հետ, 2009) գրքերը։

Այբբենական ուղեցույց

2001 թ. սեպտեմբեր 11, ահաբեկչական
հարձակում Նյու Յորքում, 142, 145
Ագուերո Մարիա Էլենա, 10
Ագուերո Ֆելիպե, 19, 20, 95-117, 254
ծ.14, 256
Ազգային կենտրոնական հետախուզություն (Centro Nacional de
Inteligencia), 134, 145
Ազգային ոստիկանական ուժեր, 106,
129-132, 140
ազգայնականություն, 15, 18, 39, 42-45,
66-67, 76-81, 89
Ալեգրիա Դիաս, 127
Ալեսանդրի Խորխե, 249 ծ.12
Ալոչայի երկաթգծի ռմբահարություն,
227 ծ.7
Ալֆոնսին Ռաուլ, 161-164, 180, 249 ծ.12
ահաբեկչություն` սովորական հանցավոր, 144, ժողովրդավարությունները վտանգվում են, 13-14, 18-19,
97-98, Եվրոպական Միության ռազմավարության դեմ, 136, 143-144, գլոբալացում, 140, հետախուզական ծառայություններ, 144-148, իսլամական,
54-55, 119-120, 136, 143-145, զինված
ուժեր, 136, 146-148, Պերու, 154-156,
Իսպանիա, 119, 127, 130, 133-135,
137, 143-145, 159, Միացյալ Նահանգներ, 122, 143-145
Ամերիկյան դեպոզիտար ստացականներ, 223
ԱՄՆ Հարավային հրամանատարություն, 105, 117
անգլո-կանադական ազգայնականություն, 80
Անդերսոն Բենեդիկտ, 43
անջատողական, 13, 15-16, 71-92, 186
անվտանգության (հատուկ) ծառայու-

թյուններ, 13, 18, 95-99, 104, 112-118,
133-135, 144-148
«Անվտանգության բնագավառի» բարեփոխում, 137, 227 ծ.9, 228 ծ.11,
239-240 ծ.8
անվտանգության համակարգի բարեփոխումների խթանումն արագացնող համաշխարհային ցանց, 20
անվտանգության ուժեր/ծառայություններ, տե՛ս` հետախուզական
ծառայություններ, զինված ուժեր, ոստիկանական ուժեր
Անվտանգության ուժերի պետական
օրգանական ակտ (LOFCS), 130
«Անցում ավտորիտար կառավարման
համակարգի» ( O’Donnell et al), 12
Աշխատանքային կուսակցություն
(ԱԿ), 224
ապստամբություն, 15, 38-41, 46-51,
56-61, 64-68
Ավստրալիա, 72
Ավտորիտար վարչակարգեր`քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների խոչընդոտում,
67-68, կորպորատիվ, 220-221, ժողովրդավարության հայտնի խորհրդակցություն, 218-219, վերջ 249 ծ.12,
Հաիթիում, 180, Լատինական Ամերիկայի կանոնները, 151, անցյալ,
12-13, 107-109, ամբոխավարություն,
11, Ռուսաստանում, 186, 197-198,
201-202, Իսպանիայում, 122-128, 140141, անվտանգության ծառայության
մենեջմենթի հետքերով, 107-109,
111-112, ուժեղացում, 222, ՄիացյալՆահանգների կողմից սատարվող,
153-155
Արգենտինա, 14, 107, 152, 180, 220, 242
ծ.26, 243 ծ.32, 249 ծ.12
արդյունաբերականացում, 44
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Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
(ԱՄՀ), 158
Արիստիդ Ժան-Բերտրան, 154, 180
Բաժանված հասարակություն, 91
Բաժանված մեծամասնության կառավարում, 191
Բաժանված փոքրամասնության կառավարում, 191-196, 203, 228 ծ.15
Բալագեր Խոակին, 155, 180
Բալկաններ, 17
Բասկերի ահաբեկչություն, 128, 138,
140, 146
Բարսելոնայի զեկույց, 240 ծ.9
Բելառուս, 200
Բերնան Շերի, 15
Բլանկո Կառռերո, 133
Բլոք Քվեբեկ, 76, 236
Բհարատյա Ջանաթա կուսակցություն
(ԲՋԿ), 59
Բոլիվիա, 107, 154, 158, 174-180, 183,
252 ծ.20
Բողոքականություն, 43
Բուդդայականություն/Բուդդայականներ, 52, 61, 226
Բուշ Ջորջ Վ., 138
Բուրունդի, 100
Բուքարամ Աբդալա, 157, 181
Բրազիլիա, 9, (“abertura” - ժողովրդավարացման սկիզբ), 226 ծ.6, Կարդոզոն, 31, Մելյո դե Կոլոր, 158, 181,
կորպորատիվ վարչակարգ, 220,
ժողովրդավարական, 222-223, անվտանգության ծառայությունների
վերակազմակերպում, 113, բանակի
ավտորիտար իշխանություն, 99, 241,
միապետություն, 171, ոստիկանական կոռուպցիա, 107, ոստիկանական բռնություններ, 110, նախագահականություն, 14, 171, 212, ժողովրդավարության առանցք, 15
Գայդար Եգոր, 196
Գանա, 101
Գարսիա Ալան, 249 ծ.12
Գելներ Էռնեստ, 44
Գերնախագահական կիսանախագահականություն, 29
Գլոբալացում, 87, 121, 136-148, 223,
243 ծ.29
Գոնսալես Ֆելիպե, 122
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Գորբաչով Միխայիլ, 188, 194, 199
գործադիր կառավարության մասնաճյուղեր, 23, 254 ծ.13
Գուանտանամո, 9, 147
Գուջարաթ (Հնդկաստան), 58-59, 67-68
Գուտիեռռես Լուսիո, 154, 157, 182
Գուտիերես Անտոնիո, 250 ծ.17
Գվատեմալա, 152, 156, 171-179
Դալ Բաջրանգ, 67
Դաշնայինների թղթերը, 209
Դե Կերխովե դ'Օստգեմի Ժիլ, 143
Դը Գոլ Շառլ, 201
Դոմինիգես Խորխե, 9
Դոմինիկյան Հանրապետություն, 155,
180, 24
Ելցին Բորիս, 29, 186-189, 193-202, 253254 ծ.7
Եվրախորհուրդ, 143, 204
Եվրոպական անվտանգության ռազմավարություն, 137
Եվրոպական Միություն, 30, 120, 136,
204-205, 240 ծ.9, 255 ծ.20
Եվրոպական ներքին գործերի նախարարություն, 143
Երեւակայական համայնքներ, 43
զինված ուժեր` ինքնավարություն,
98-107, 121, 241-242 ծ.22, քաղաքացիական վերահսկողություն, 112-113,
վտանգված ժողովրդավարություն,
95, 121, անվտանգության ծառայություն, 113-114, միջամերիկյան իշխանության վերահսկողություն, 105,
26, միջազգային հարաբերություններ, 105, կառավարում, 13, 18-23,
112-118, Միացյալ Նահանգների կառավարության մանիպուլյացիա, 103,
նոր առաքելություններ, 137-140, ոչ
ժողովրդավարական վարչակարգեր,
18, ոստիկանությունն Արգենտինայում, 107, ոստիկանական գործառույթներ, 97, 103, 105, Նախագահներ
Լատինական Ամերիկայում, 152,
պետական բարեփոխումներ, 102,
ահաբեկչություն, 136, 146-148
զինվորական արդարադատություն,
102
Զինվորական ժողովրդավարական
միություն (UMD), 124
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զինվորականների կողմից վարվող
բիզնես, 101, 241 ծ.18
Զուազո Էռնան Սիլես, տե՛ս` Սուազո
Էռնան Սիլես
«Էթնիկ հակամարտություն ու քաղաքացիական կյանք» (Վարշնի), 39
էթնիկ համակեցություն, 69
էթնոհամայնքային հակամարտություններ, 35-49, 58-59, 66-69
Էկվադոր, 101, 154-158, 181, 182
Էստոնիա, 30, 204
ԷՏԱ (ETA), 128, 133, 138, 140, 146
Թամիլներ, 51, 60
Թայլանդ, 100
թմրանյութերի թրաֆիկինգ, 11-12, 19,
140. տե՛ս նաեւ հանցավորություն
Թուրքմենստան, 200
Թոքվիլ Ալեքսիս դե, 210, 213
Թրյուդո Պիեռ, 74

ներ, 128, 133, 138, 140, 146, անվտանգության ծառայությունների գործնական օգտագործում, 120-121, 126,
Արտաքին գործերի նախարարություն, 141, 145, GAL, 147, անվտանգության ծառայություններ, 132-135,
144-148, Ներքին գործերի նախարարություն, 131, 134, 145, Ռազմական
միջազգային հարաբերություններ,
105, իսլամական ահաբեկչություն,
120, Մադրիդում 2004թ. մարտի 11-ի
ահաբեկչական հարձակում, 142, 144,
227 ծ.7, զինվորական ուժեր, 136-138,
140-144, ոստիկանական ուժեր, 128133, 140-145, հետադիմական ուժեր,
217, քաղաքացիների իրավունքներ,
130, անվտանգության ուժերի վերահսկում, 103-104, 122-133, 144-148,
Սոցիալիստական կուսակցություն,
122, 124-125, 132, Ժողովրդավարական երրորդ ալիք, 100, 104, Ժողովրդավարական կենտրոնի միություն
(UCD), 124, Զինվորական ժողովրդավարական միություն (UMD), 124
Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիա, 106, 128, 131-132, 135, 141, 145
Իտալիա, 141, 172
Իրաքի հետազոտության խմբի զեկույց,
115

Ժոզեպ Տառադելաս, 133
Ժողովրդավարական երրորդ ալիք.
եւ Կարդոզոն, 9, գլխավոր համաժողով, 11, Լատինական Ամերիկա, 220,
հոռետեսություն, 217, քաղաքական
ինստիտուտներ, 207, կիսանախագահականություն, 24, Իսպանիա,
99-100, 104, անցման գործընթացների
միջեւ, 120
Ժողովրդավարական կենտրոնի միու- Լագոս Ռիկարդո, 100
Լաիթին Դեյվիդ, 57
թյուն (UCD), 124
Լանդսբերգիս Վիտաուտաս, 229 ծ.17
Ժոսպեն Լիոնել, 206, 216,
Լատինական Ամերիկա` ավտորիտար
վարչակարգ, 151-152, սահմանադԻնդոնեզիա, 16, 35, 39, 51-56, 103
րական ճարտարապետություն, 250
իսլամ, 13, 36, 51-56, 69, 230 ծ.18. տե՛ս
ծ.18, կորպորատիվիզմ, 68, 234 ծ.42,
նաեւ մուսուլմաններ
ժողովրդավարություն, 152-153, բաիսլամական ահաբեկչություն, 54-56,
նակի ինքնավարություն, 99-107,
119-120, 138, 141-143
նախագահներ, 152-182, 211-218, 250
Իսպանիա` զինված ուժեր, 122-128,
ծ.18, Երրորդ ալիքի ժողովրդավարաավտորիտար վարչակարգեր, 122ցում, 220, ԱՄՆ Հարավային հրամա128, 140, Սոցիալական հետաքննունատարություն, 117
թյունների ծառայություն (BIS), 133,
Լատվիա, 30, 204
CESID, 134-135, քաղաքացիական
գվարդիա, 106, 128, 130, 135, 141, 145, Լեհաստան, 29-30, 204-206, 207
Ազգային կենտրոնական հետախու- Լիյփհարտ Արենդ, 27, 249 ծ.16, 250 ծ.17
զություն, 134, 145, Կոմունիստական Լինց Խուան, 10, 26, 175
Լիտվա, 29-30, 204, 229 ծ.17
կուսակցություն, 122-124, 1978-ի
Լյոսա Մարիո Վարգաս, 174
սահմանադրություն, 124, 128, 140,
ԷՏԱ-ի ահաբեկչական հարձակումԼյուեկհամ Ռոբին, 102
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«Լուսավոր ուղի» ահաբեկչական կազմակերպություն, 155
Խասբուլատով Ռուսլան, 195-196
Խոդորկովսկի Միխայիլ, 200
խորհրդարանականացված կիսանախագահականություն, 29, 30
խորհրդարանականացված նախագահականություն, 26
խորհրդարանականություն, 14, 24, 2627, 151-173, 187, 213, 228 ծ.11. տե՛ս
նաեւ կիսանախագահականություն
Խորվաթիա, 29, 230 ծ.17
Խուան Կառլոս Առաջին ( թագավոր),
123
Խուարես Բենիտո, 171
Խուլիո Մարիո Սանգուինետի, 249 ծ.12
կազմակերպված հանցավորություն,
97, 111, 136, 140-148,
կաթոլիկ եկեղեցի, 60, 81, 158
Կալդեռա Ռաֆայել, 248
Կայծերը տանում են դեպի հակամարտություն, 47-50, 58, 67-68, 157
կայուն մեծամասնության կառավարում, 191, 228 ծ.14
Կանադա` բնիկ բնակչություն, 72,
81-82, քաղաքացիական ազգայնականություն, 18, տարբերությունների
կառավարում, 72, 85, 90, Ֆրանսիա, 8, ներգաղթյալ հասարակություն, 74-75, 79, հետախուզության
վերահսկողության կոմիտե, 114,
փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանություն, 75, 85,
91, բազմամշակութայնություն, 73,
բազմամիավոր դաշնություն, 82-84,
քաղաքական կուսակցություն, 76,
Քվեբեկի անկախությունը, 17, 70-92,
մնացյալ Կանադա, 18, 72-81, 87, 90,
անվտանգության սկզբունքները, 136,
Գերագույն դատարան, 18, 91, 237
ծ.23, 238 ծ.24
Կանադայի անվտանգության հետախուզության վերահսկողության կոմիտե, 114
Կանդի (Շրի Լանկա), 51, 60-61
Կաստրո Ֆիդել, 153
Կարդոզո Ֆերնանդո Էնրիկե, 9, 21, 31,
207 -225, 256
կիսանախագահականություն, 24-31,
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172, 178, 185-205, 228 ծ.11, 252 ծ.1.
տե՛ս նաեւ Ֆրանսիա, հինգերորդ
հանրապետություն, խորհրդարա
նականություն, խորհրդարանա կանացված կիսանախագահականություն, նախագահականություն,
գերնախագահական կիսանախագահականություն
կիրառում, 115
Կոլոր դե Մելյո Ֆերնանդո, 158, 159,
181
Կոլումբիա, 151, 212, 250 ծ.18
Կոմունիստ, 185
Կոմունիստական կուսակցություն,
122-124, 133, 193
կոնֆուցիականություն, 53
Կոստա Ռիկա, 151
կորպորատիվիզմ, 208, 219-225, 234 ծ.42
Կուալա Լումփուր( Մալայզիա), 61-62
Կուբա, 151, 153, 253 ծ.18
Կուբաս Ռաուլ, 181
Կուչան Միլան, 229 ծ.17
Կվասնիեւսկի Ալեքսանդր, 204, 229
ծ.17, 255 ծ.21
կտտանք, 109, 115
կրոն/ կրոնականություն, 15, 50-51,
69, 208
Հաիթի, 152, 154, 163, 180
հանրային ներգրավվածության առօրեական ձեւ, 46-48
հանրային ներգրավվածություն, 46-49
հանցավորություն, 97, 106-112, 119,
130, 136, 141-145
Հարավային Ամերիկա. տե՛ս Լատինական Ամերիկա
Հարավային Աֆրիկա, 56, 103, 111
Հարավսլավիա, 13, 68
Հեգել Գեորգ, 218
Հեյման Ֆիլիպ, 115
Հիդալգո Դիեգո, 10
հինդուիստ, 16, 52, 61, 66, 226 ծ.5, 230
ծ.18, 232 ծ.18
հինդու-մուսուլմանական ապստամբություններ, 39, 46-49, 57-59, 65-68
Հյուսիսային Իռլանդիա, 40
հնդկական վարկած, 56-59
Հնդկաստան, 35, 39, 55-58, 64-67, 103,
107. տե՛ս նաեւ հինդու-մուսուլմանական ապստամբություններ
Հոլանդիա, 141
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Հունգարիա, 30, 204
հրդեհ (խռովություն, ընդհարում), 4750, 58, 65, 68
ձախողված նախագահականություններ, 154-171
Ճապոնիա, 207
Մադրիդյան ակումբ, 8-10, 11-14, 24,
26, 229-230, 229 ծ.17, 252, 257-258
Մադրիդում 2004 թ. մարտի 11-ի ահաբեկչական հարձակում, 142, 144, 227
ծ.7
Մալայզիա, 16, 35, 51-52, 56, 61-64, 69,
232 ծ.18
Մահապարտ ռմբահար, 53
Մահուադ Խամիլ, 157, 182
Մանգլանո Էմիլիո Ալոնսո, 134
Մանոիլեսկու Միխայիլ, 219
մարդու իրավունքներ, 102-103, 108, 113
Մեդվեդեւ Դմիտրի, 202
Մեխյան Իպոլիտո, 249 ծ.12
Մեծ Բրիտանիա, 43, 79-81, 146
Մեյադո Գուտիեռռես, 127, 134
Մենեմ Կառլոս, 180, 249 ծ.12
Մեսիչ Ստյեպան, 229 ծ.17
Մեքսիկա, 100, 107, 152, 171, 212, 220
Միավորված ազգեր, 106, 136-137,
141-142
միավորված քաղաքացիական հասարակություն, 51, 61, 64-69
միավորված քաղաքացիական ներգրավվածություն, 46-49
Միացյալ Թագավորություն, 24, 103.
տե՛ս նաեւ Մեծ Բրիտանիա
Միացյալ Նահանգներ` ավտորիտար
վարչակարգերի աջակցում, 152-156,
սահմանադրություն, 174, հիմնադիր սկզբունքներ, 208-209, 218-219,
անվտանգության ծառայությունը
արդարացնում է կուսակցության
քաղաքականությունը, 146, միջամերիկյան քաղաքականության ռազմականաթյան վերահսկողություն, 106,
կառավարության ռազմական մանիպուլյացիա, 103, ազգային հակաահաբեկչական ռազմավարություն,
143, կիսանախագահականության
մոդել, 24, 185-186, ռասայական տարաբաժանում, 56-57, ռասայական

բռնություն, 40, կրոնական քաղաքացիական տեղ, 56-57
միջազգային հանցավորություն,
տե՛ս`հանցավորություն
միջհամայնքային քաղաքացիական
միավորվածություն, 50, 57
Միտերան Ֆրանսուա, 193
Մոհալա սամիտներ (Հնդկական հարեւանության կոմիտե), 65
Մոնտեսքյո Բարոն դե, 209
Մորալես Էվո, 167, 178
Մուհհամադիյա, 56
մուսուլմանա-քրիստոնեական հարաբերություններ, 54
մուսուլմաններ, 16, 52, 226 ծ.5, 232 ծ.
18, տե՛ս նաեւ հինդու-մուսուլմանական ապստամբություններ, իսլամ
Յակովլեւ Ալեքսանդր, 254 ծ.11
Յեյլի համալսարան, 175
Յուշչենկո Վիկտոր, 203
Նախագահականություն, 14, 24, 151180, 185-186, 228 ծ.11, 248-249 ծ.12,
տե՛ս նաեւ կիսանախագահականություն, գերնախագահական կիսանախագահականություն
նախասկզբնականություն, 41
Նավառռա Արիաս, 123
ՆԱՏՕ, 106, 135, 137
նարկոթրաֆիկինգ, 11-12, 19, 140, տե՛ս
նաեւ հանցավորություն
«Նարնջագույն հեղափոխություն»
(Ուկրաինա ), 203
Նեգոմբո ( Շրի Լանկա), 51, 60
Նիգեր, 100-101
Նիգերիա, 13, 16, 101
Նինյո Կառլոս, 25-26, 251 ծ. 19
Նյու Յորքի բորսա, 223
Նոր Զելանդիա, 72
Նոր վարչակարգ (Ինդոնեզիա), 56
«Նոր «կրկնակի» մարտահրավերներ.
բանակի, ոստիկանության եւ հետախուզության միաժամանակյա
ժողովրդավարական վերահսկողության ստեղծումն ու գործունեության
արդյունավետությունը» (Ագուերո)
19-20
ՆՈՒ (Նահդիթուլ Ուլամա), 55-56
Շիրակ Ժակ, 206
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Շմիտտեր Ֆիլիպ, 219
Շոտլանդիա, 43
շուկայական բարեփոխումներ, 102,
196, 200
շուկայական ուժ, 218-219
Շրի Լանկա, 13, 17, 35, 51, 56, 60-61,
226 ծ.5, 233 ծ.28

Պիտա դա Վեյգա Կաստիլո-Ալվարեզ,
122
Պորտուգալիա, 26, 29, 141, 172, 204206, 216-217, 229 ծ.17
Պուտին Վլադիմիր, 186, 197-202, 239
ծ. 3
Պրիմակով Եվգենի, 193

Ոստիկանական ուժեր` հաշվետուլինելու հարցերը, 106-111, քաղաքացիները ժողովրդավարության մեջ, 119,
կոռուպցիա, 107, 243 ծ.32, ժողովրդավարությունը անկում է ապրում,
19, կառավարում, 13, 18-23, 95-99,
103-111, 116-117, զինված ուժերը
Արգենտինայում, 107, զինվորական
գործառույթներ, 97, 103, 105, ոչ ժողովրդավարական վարչակարգ, 18,
կազմակերպում, 109-110, հանրային
ծառայություն, 140-145, աշխատանքի
ընդունելը, 110, Իսպանիայում, 128132, ուսուցում, 110, թափանցիկությունը, 111, քաղաքացիական գվարդիա, 128, քաղաքական-հանրային
բրիգադ, 128

Ջեֆերսոն Թոմաս, 208

Չավես Ուգո, 159
Չեխիայի Հանրապետություն, 30, 204
Չեչնիա, 17, 186
Չեռնոմիրդին Վիկտոր, 196
Չիլի, 14, 99, 113, 212, 249 ծ.12
Չինական, 51, 61, 63
Պակիստան, 100, 232 ծ.18
Պան-մալայզիական Իսլամական կուսակցություն (PAS), 53
Պարագվայ, 152, 181
պետական միջամտություն էթնիկ բռնությանը, 58-60, 66-68
Պերես Կառլոս Անդրես, 159, 182, 249
ծ. 12
Պերոն Խուան, 220
Պերու` Ալան Գարսիա, 249 ծ. 12, զինված ուժերի ֆինանսավորում, 101,
Ֆուխիմորի, 108, 155-157, 174, 181,
ներքին ոստիկանական վերահսկողություն, 111, ոստիկանական կոռուպցիա, 107, վարչապետեր, 250
ծ.18, ազգայնականացված անվտանգության ծառայություններ, 113,
ահաբեկչություն, 154-156

ռասայական բեւեռացում, 63
ռասայական հակամարտություն, 15,
40, 63
ռասայական տարաբաժանում, 62
Ռաստով Դանկվարտ Ա., 160
Ռուա Ֆերնանդո դե լա, 183
Ռուկուն Թեթանգա (Մալայական հարեւան կոմիտե), 63
Ռումյանցեւ Օլեգ, 188, 196
Ռուսաստան, 26-29, 185-206, 208, 216,
253 ծ.4, 253 ծ.7, 254 ծ.14
Սալվադոր, 103, 107
Սանչես դե Լոսադա Գոնսալո, 26, 183
Սեռռա Նարցիս, 21, 119-146, 258
Սեռռանո Խորխե, 156, 183
Սիլվա Անիբալ Քավացո, 230 ծ.18
Սիմեոն Ռիչարդ, 17, 71-92, 259
Սինհալ, 51, 52, 59
Սլովակիա, 30, 204
Սլովենիա, 30, 204, 229 ծ.17, 230 ծ.18
Սոցիալական հետաքննությունների
ծառայություն (BIS), 133
սոցիալիստական կառավարություն,
126, 133
Սոցիոլոգիական միջազգային ասոցիացիա, 9
Սուասո Էռնան Սիլես, 154, 158, 161,
183
Սուարեշ Մարիո, 229 ծ.17
Սուարես Ադոլֆո, 122, 123, 126, 133
Սուհարթո ( Ինդոնեզիայի նախագահ), 56
Ստեփան Ալֆրեդ, 11-31, 207-208, 260
Սքեչ Սինդի, 26, 29, 185-205, 208, 259
Վալենսուելա Արտուրո, 25, 151-183,
208, 216, 260-261
Վահիդ Աբդուրահման, 55
Վարշնի Աշուտոշ, 15-16, 35-69, 208,
261
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Վեյմարյան Գերմանիա, 15, 197, 254
ծ. 14
Վենեսուելա, 151, 159, 182, 248-249
ծ.12, 250 ծ.18
Վերբա, Սիդնի, 45
Վիշվա հինդու փարիշադի (ՎՀՓ), 59
Վրիես Գիյս դե, 142
տարաբաժանված քաղաքացիական
հասարակություններ, 57, 60-67
Տուջման Ֆրանյո, 229 ծ.17
Ուզբեկստան, 200
Ուկրաինա, 202
Ուրուգվայ, 212, 220, 248-249 ծ.12, 250
ծ.18
Փալմեր Դեյվիդ Սքոթ, 151,
Փատնամ Ռոբերտ, 15, 46
քաղաքացիական ազգայնականություն, 18, 79
քաղաքացիական ժողովրդավարական կառավարություն, 22-23
քաղաքացիական հասարակությունը,
իսլամը եւ էթնոհամայնքային հակամարտությունները (Վարշնի), 34-69
քաղաքացիական պատերազմ, 41, 42,
51-52
քաղաքացիական/ համայնքային միավորվածություն, 46-50, 57
քաղաքացիների անվտանգություն, 23
քաղաքացիների իրավունքներ, 130
Քեմփբել Կիմ, 10
Քեոհան Ռոբերտ, 45
Քինգ Գերի, 45
Քոլթոն Թիմոթի Ջ., 26, 29, 185-205,
208, 257
Քոլլի Լինդա, 43
Քվեբեկ, 17-18, 71-92. տե՛ս նաեւ Կանադա

Քվեբեկի Ազատագրության ճակատ
(Front du Liberation du Quebec), 77
Քվեբեկի ակտը, 236 ծ.16
Քվեբեկի անկախության կուսակցություն, 73, 79-80
քրիստոնեություն/քրիստոնյաներ,
52, 54
Օտտավա, 83
«Օրենքի եւ հասարակական կարգի
պաշտպանության ակտ», 131
Ֆարնիվալ Ջոն Սայդնամ, 62
Ֆեդերալիզմ (դաշնայնություն), 17, 35,
75-76, 79, 82-84, 186, 236 ծ.13
Ֆեռնանդես Լեոնել, 249 ծ.12
Ֆիլիպիններ, 101, 242 ծ.26
Ֆուխիմորի Ալբերտո, 108, 155-157,
174, 181
Ֆրանկո Ֆրանցիսկո, 122-125, 133
Ֆրանսիա, հինգերորդ հանրապետություն` կառուցվածքայնացված կուսակցություն, 201, Ժոսպենի քննադատություն, 216, նախագահական
իրավասություն( իշխանություն),
192, 197-198, 254 ծ.14, կիսանախագահականության մոդել, 14, 24, 26,
28, 29, 172, 192, 205-206,
Ֆրանսիա` «բալոտաժ» ընտրազանգվածային համակարգ, 174-175, Կանադա, 81, սահմանադրական բարեփոխում, 205, Եվրոպական ժանդարմական ուժ, 141, համախմբված բողոքականություն, նախագահական
իրավասություն, 30, սոցիալիստական կուսակցություն, 206, երրորդ եւ
չորրորդ հանրապետություններ, 172
Ֆրանսիական հեղափոխություն, 208
«Ֆրիդըմ հաուս» (Freedom House), 200
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Կովկասի ինստիտուտի հրապարակումները
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ինստիտուտ, 2010 – 80 էջ։
ISBN 978-99941-2-413-8 ռուսերեն

Վ.Դյատլով, Է.Մելքոնյան. Սփյուռքահայություն. ակնարկներ սոցիալմշակութային 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,
Ռ.Գիրագոսյան, Ս.Մարկեդոնով, Ա.Իսկանդարյան
Կովկաս-2005/ Խմբ.` Ա. Իսկանդարյան. – Եր.: Լրատվամիջոցների կովկասյան
ինստիտուտ, 2007 – 195 էջ:
ISBN 978-99941-2-064-2 ռուսերեն

Հեղինակներ` Ա.Իսկանդարյան, Ա.Կռիլով, Լ. Բակրաձե, Դ.Պետրոսյան,
Տ.Սարգսյան, Ա.Ցուցիև, Ա.Ցիգանոկ, Վ.Կաուֆման, Ա.Ցինկեր
Կովկաս-2004/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: Լրատվամիջոցների կովկասյան
ինստիտուտ, 2006 – 359 էջ:
ISBN 99941-2-028-х ռուսերեն

Հեղինակներ` Ա.Իսկանդարյան, Ա.Յունուսով, Գ.Արեշիձե, Ս.Զոլյան,
Լ.Հարությունյան, Ա.Խաչատրյան, Ս.Արությունով, Մ.Բասնուկաև, Ա.Սկակով,
Ի.Տորբակով, Դ.Պետրոսյան
Կովկաս-2003/ Խմբ.` Ա.Իսկանդարյան. – Եր.: Լրատվամիջոցների կովկասյան
ինստիտուտ, 2005 – 231 էջ:
ISBN 99930-78-73-5 ռուսերեն

Հեղինակներ` Ա.Աղաջանյան, Ս.Արությունով, Ա.Դարբինյան, Կ.Ձուգաև,
Ա.Իսկանդարյան, Օ.Կանդելակի, Ի.Կուզնեցով, Դ.Հովհաննիսյան,
Դ.Պետրոսյան, Դ.Ֆուրման, Ի.Խաինդրավա
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Կովկասի ինստիտուտ
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