
 

 

 

 

 

 

Ղարաբաղյան հակամարտության լուսաբանումը Հայաստանում և 

Լեռնային Ղարաբաղում 

 
 

Ուսումնասիրության նպատակն ու շրջանակները  

 

Սույն ուսումնասիրությունը կատարվել է «Հասարակության և որոշում 

կայացնողների ներգրավումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման 

մասին երկխոսության մեջ» ծրագրի շրջանակներում, որը Կովկասի ինստիտուտն 

իրականացրել է 2017-2018թթ` Միացյալ Թագավորության կառավարության 

Հակամարտությունների, կայունության և անվտանգության հիմնադրամի 

ֆինանսավորմամբ: Ուսումնասիրության մեջ արտահայտված կարծիքները կարող են 

չհամընկնել Միացյալ Թագավորության կառավարության, Կովկասի ինստիտուտի կամ 

որևէ այլ կազմակերպության  պաշտոնական դիրքորոշման հետ:  

Ծրագրի ընթացքում, մենք իրականացրել ենք փակ և ոչ ֆորմալ քննարկումներ 

լրատվական շրջանակների հետ (երեք քննարկում Երևանում և մեկը 

Ստեփանակերտում)՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուսաբանումը և դրա 

վերաբերյալ խմբագրական քաղաքականությունը թեմայով։ ԶԼՄ-ների մասնագետների 

տեսակետները ընդհանուր համատեքստում դիտարկելու համար մենք այն համալրել ենք 

Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում նույն ծրագրի շրջանակներում անցկացված 

փորձագետների և տեղի բնակիչների հետ հարցազրույցներից ստացված տվյալներով: 

 

Ներածություն 

 

Հայաստանը դեռևս  հետ է մամուլի ազատության միջազգային չափանիշներից: 

Լավագույնը, ինչ կարելի է ասել հայկական մեդիայի մասին,այն է, որ հայկական մեդիան 

բազմակարծիք է և տարածաշրջանային չափանիշներով՝ կայուն։ Օնլայն մեդիայի՝ որպես 

տեղեկատվության աղբյուրի, աճող ժողովրդականության պայմաններում (2013 EuFOA 

հարցում)  զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ վստահությունը ցածր է մնում, 

այն դեպքում, երբ բնակչության մեկ երրորդից պակասը վստահում է 

լրատվամիջոցներին, իսկ ավելի քան մեկ երրորդը՝ չի հավատում։  Թեև Լեռնային 

Ղարաբաղի զանգվածային լրատվության միջոցների վերաբերյալ հետևողական 

քանակական տվյալներ չկան,  այս ուսումնասիրության տվյալներով հաստատվում է այն 



միտքը, որ այն միավորում է հայկական մեդիայի թերություններն այն հարցերում, որոնք 

բնորոշ են կիսասառեցված էթնոքաղաքական համակարտության մեջ գտնվող 

չճանաչված միավորներին (ինքնագրաքննություն, հասարակական ճնշում, միջազգային 

մեկուսացում, ռեսուրսների պակասություն, կրթության սահմանափակ 

հնարավորություն և այլն): 

 

Ավանդական և առցանց ու սոցիալական մեդիա 

 

Չնայած գնալով ավելի դժվար է դառնում տարբերակել մեդիայի տեսակները՝ շատ 

հարցվողներ համարեցին «դասական» մեդիան (հեռուստատեսություն, ռադիո և թերթեր)  

կոնֆլիկտի մասին տեղեկատվության ավելի չեզոք աղբյուր, քան  սոցիալական մեդիան և 

անգամ օնլայն մեդիան  (մեդիա, որն աշխատում է միայն ինտերնետում)։  Ինչպես նշեց 

հայ լրագրողներից մեկը, «Օնլայն մեդիան ավելի շատ  մեջբերում է կարծիքներ, քան 

ապահովում իրադարձությունների լուսաբանում առաջնային աղբյուրներից, մինչդեռ 

սոցիալական ցանցերից եկող տեղեկատվությունը կարող է ամբողջապես սխալ լինել»։  

Լրագրողները նաև պնդեցին, որ սոցիալական ցանցերը մասերի են բաժանում մեդիա 

դաշտը. «Տեղակատվության տարածման առումով մեր հասարակությունը նման է 

կղզիախմբի։ Այն բաժանված է կղզիների, որոնք հաղորդակցվում են իրենց ներսում և այն 

կղզիների հետ, որոնք մոտ են իրենց, բայց երբեք չեն հաղորդակցվում այլ կղզիների հետ»։ 

Սա դժվարացնում է մարդկանց համար կարծիքի ձևավորումը. փորձագետներից մեկի 

համաձայն` «Ղարաբաղում ես հասկացա, որ հասարակ մարդկանց մտքերը շփոթված 

էին։ Տեղեկատվությունը, որը նրանք ստանում են ֆեյսբուքից խառնված էր 

հեռուստատեսություններից եկող տեղեկատվության և իրենք անձնական ընկալումների 

հետ։ Արդյունքում, նրանք կարող էին միաժամանակ հավատալ, որ մենք այնքան ուժեղ 

ենք, որ կարող ենք վերցնել Բաքուն, և որ Հայաստանի իշխանությունները վաճառել են 

Ղարաբաղը 2 միլիարդ դոլլարով»։ 

 

Ադրբեջանական աղբյուրների օգտագործումը 

 

Հայ լրագրողների շրջանում տարբեր կարծիքներ կան այն առումով, թե ինչպես է 

պետք վարվել ադրբեջանական աղբյուրներից եկող տեղեկատվության հետ. արդյոք 

կարելի է օգտագործել այն, թե՞ պետք է անտեսել այն որպես պոտենցիալ կողմնակալ կամ 

կեղծ տեղեկատվություն։  Որոշները հավատացած են, որ ադրբեջանական ողջ մամուլը 

ենթակա է պետական վերահսկողության և ծառայում է որպես քարոզչական գործիք, և, 

հետևաբար, չի կարող օգտագործվել որպես տեղեկատվության աղբյուր: Ուրիշները 

կարծում են, որ ադրբեջանական աղբյուրները կարող են օգտագործվել, բայց տվյալները 

պետք է ստուգվեն այնպես, ինչպես հայկական աղբյուրներից եկող տեղեկատվությունը. 

օրինակ` «Մենք ուզում ենք գրել ճշմարտությունը։ Ադրբեջանը միշտ չի ստում և 

Հայաստանը միշտ չի ասում ճշմարտությունը։ Մենք պետք է յուրքանչյուր իրավիճակին 

առանձին մոտենանք»։ Լրատվամիջոցների մեծամասնությունն ընտրում է 



փոխզիջումային տարբերակ. նրանք կրկնակի ստուգման են ենթարկում և՛ հայկական, և՛ 

ադրբեջանական լրատվամիջոցներից եկող տեղեկատվությունը, մինչդեռ 

ադրբեջանական աղբյուրներից ստացված տվյալները ենթարկում են մանրակրկիտ 

վերանայման և խնդրում հայ ռազմական կամ քաղաքական պաշտոնյաների մեկնաբանել 

դրանք։ «Մենք հավասարակշռությունը և չեզոքությունը պահում ենք ներքին 

քաղաքականության առումով, բայց ոչ ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված»։  

  

Ինքնագրաքննություն և վնասի վերահսկողություն հայկական և ղարաբաղյան 

մեդիայում 

 

Ղարաբաղյան հակամարտության լուսաբանման առնչությամբ խմբագրական 

քաղաքականությունը տարբեր է լրատվամիջոցների շրջանում։ Հայաստանում 

լրագրողները համաձայնեցին, որ պետությունն ուղիղ կերպով չի թելադրում  կոնֆլիկտի 

լուսաբանման մոտեցումները, անգամ հանրային լրատվամիջոցներին։ Այնուամենայնիվ, 

շատ լրագրողներ նշեցին, որ ինքնագրաքննությունն ու խմբագրական գրաքննությունը 

գոյություն ունեն  հայկական մեդիա դաշտում, հատկապես ընտրողականության տեսքով։ 

«Ես կարծում եմ մենք բնազդաբար ընտրում ենք Ադրբեջանից եկող բացասական 

պատմությունները՝ ապացուցելու համար, որ իրավիճակն այնտեղ ավելի վատ է»։ 

«Անցյալ ապրիլին լրատվամիջոցները խուսափեցին քննադատելուց այնպիսի 

երևույթներ, ինչպիսիք էին կամավորների և կանոնավոր բանակի միջև 

հարաբերությունները»։ «Շատերը նախընտրում են չանցնել կարմիր գծերը։ Երբեմն դա 

բացասական ազդեցություն էր ունենում, օրինակ՝ սահմանափակում էր հաղորդումների 

քանակը»։ 

 

Ստեփանակերտում, ի հավելումն բոլոր քննարկման մասնակիցների և 

հարցվողների կողմից նշված ինքնագրաքննությանը, լրագրողները նաև ներառում են 

վնասի վերահսկողությունը։ Այնպիսի ռիսկի ընկալում կա, որ լրատվամիջոցների 

հաղորդումը «հնարավոր է բացահայտի մի բանը, որը կարող է զինվորի կյանք արժենալ»։ 

Հետևաբար, մեդիան համաձայնեցնում է իր լուսաբանումը կառավարության մամուլի 

ծառայությունների հետ կամ երբեմն խուսափում է որոշակի թեմաներ լուսաբանելուց։ 

«Որպես միջազգային պարբերականի համար աշխատող ազատ լրագող, ես որոշեցի 

չլուսաբանել բանակի հետ կապված հարցեր, թեև խմբագրությունը երբեմն խնդրում էր 

ինձ լուսաբանել»։  

 

Ռազմական հարցերից զատ, իշխանությունների հետ համաձայնեցումը վնասի 

վերահսկոցության նպատակով կարող է վերաբերել նաև տնտեսական գործունեությանը. 

լրագրողները փորձում են խուսափել տեղեկատվության հրապարակումից,  որը կարող է 

օգտագործվել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում ակտիվություն ցուցաբերող 

միջազգային բիզնեսին կամ օտարերկրացիներին ճնշելու համար։ «Նորություններում 

հրապարակվեց մի չեխական ընկերության լոգո, որը գործում էր Ղարաբաղում։ 



Ադրբեջանը դատի տվեց ընկերությանը իր տարածքում անօրինական կերպով գործելու 

համար և ստիպեց փակել իր ձեռնարկությունները Ղարաբաղում»։  

 

Ավելին, լրագրողները Լեռնային Ղարաբաղում ենթարկվում են հանրային 

պարսավանքի և հասարակական ճնշման բացասական երևույթներ լուսաբանելիս, 

որովհետև դա կարող է վնասել Լեռնային Ղարաբաղի հեղինակությանը և հետևաբար 

խաղա թշնամու օգտին։ Այս ընկալումը ստեղծել է իդեալական միջավայր 

կաշառակերության համար։  «Սա փոքր և սերտորեն միահյուսված համայնք է։ Երբ 

լրագրողը սկսում է հետաքննել որևէ չարաշահման կամ կոռուպցիայի դեպք, միանգամից 

պարզվում է, որ կոռումպացված պաշտոնյան և լրագրողն ունեն բազմաթիվ ընդհանուր 

ընկերներ և հարազատներ, ովքեր խնդրում են լրագրողին դադարեցնել 

հետաքննությունը։ Դու կամ դադարեցնում ես հետաքննությունը կամ քո բոլոր 

ընկերներդ և հարազատներդ այլևս չեն խոսում քեզ հետ»։ 

 

Պետության և մամուլի տեղեկատվական քաղաքականությունը 

 

Շատ լրագրողներ Հայաստանում ասացին, որ կառավարությունը չունի 

հետևողական քաղաքականություն կոնֆլիկտի լուսաբանման առումով։ «Մենք չենք 

հասկանում շարունակվող տեղեկատվական պատերազմի էությունը և որևէ մեկը 

կառավարությունից մեզ երբևէ չի բացատրել, թե որն է հայկական կողմի նպատակը»։ 

Արդյունքում, կառավարության քաղաքականությանը հետևելը կարող է վերածվել 

կռահելու խաղի։ «Ես աշխատում եմ մի լրատվական ընկերությունում, որը մեծապես  

կախված է իշխանություններից, և ես կարող եմ ասել, որ մենք չենք ընտրում մեր 

սեփական խմբագրական քաղաքականությունը, մենք պետք է արտահայտենք 

պետության դիրքորոշումը։ Այնուամենայնիվ, Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի 

սրման դեպքում մենք ժամանակ չենք ունենում կառավարության հետ համաձայնեցնելու 

թեմաները կամ գոնե ուղղությունը, բայց մենք դեռևս որևէ խնդիր չենք ունեցել այս 

առումով»։ Լրագրողները Հայաստանում սովոր են պաշտոնական քաղաքականության 

հետ հաշվի նստելու. հստակության պակասն է, որ նրանց համար խնդիր է առաջացնում։ 

«Իմ կարծիքով, հիմնական խնդիրն այն է, որ կառավարությունը չունի արագ 

արձագանքման համակարգ՝ ներառյալ տեղեկատվական։ Բացի այդ, ժամանակն է 

վերանայելու Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության քաղաքականությունը»։  

Որոշները պնդեցին, որ կառավարության կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը 

միշտ չէ, որ վստահելի է. «Ես չեմ վստահում որևէ տեղեկատվության, որ գալիս է 

կառավարությունից (Հայաստանի) և ես այն միշտ կրկնակի ստուգման եմ ենթարկում։»  

 

Լեռնային Ղարաբաղում հարցվածների մեծամասնությունը համաձայնեց հետևյալ 

տեսակետի հետ` «Ղարաբաղ պետությունը չունի տեղեկատվական քաղաքականություն։ 

Յուրաքանչյուր լրատվամիջոցի խմբագիրն ընտրում է ազատության և 

պատասխանատվության միջև յուրաքանչյուր իրավիճակում»։ Ղարաբաղյան 



լրագրողները սովոր են այս ճնշումներին և ընդունում են, որ «պետության հետ կապերը 

հաճախ ոչ ֆորմալ են»։  Նրանք շատ ավելի անհանգստացած են նրանով ինչ իրենք 

կոչում են «կառուցվածքային դժվարություններ»՝ ֆինանսավորման պակաս, 

մրցակցության բացակայություն, թույլ փորձագիտական հիմք, կախվածություն 

արտաքին և երևանյան լրատվական աղբյուրներից։ 

 

Տեղանունների և տերմինների գործածումը 

 

Ի հակադրություն Երևանի մեդիա դաշտի՝ Ստեփանակերտի լրագրողները 

կոնֆլիկտը լուսաբանելիս մեծ ուշադրություն են դարձնում տերմինների և 

տեղանունների օգտագործմանը։  «Մենք չենք աշխատում այնպես, ինչպես Հայաստանում 

են անում, մեր տերմինաբանությունը տարբեր է։ Օրինակ՝ մենք օգտագործում ենք 

«ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտություն», ոչ թե «հայ-ադրբեջանական 

հակամարտություն» բառակապակցությունը»։ 

Տերմինաբանության զգույշ ընտրությունը վերաբերում է կոնֆլիկտի տարբեր 

ասպեկտների, օրինակ՝ ««Շփման գծի» փոխարեն մենք նախընտրում ենք ասել 

«առաջնագիծ», «Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև սահման», «սահմանային 

գյուղեր»»։ Աշխարհագրական անունները ևս կարող են խնդիր լինել, «Ես տեղանունները 

գրում եմ չակերտների մեջ, երբ մեջբերում եմ ինչ-որ մեկի խոսքը։ Անհամաձայնություն 

կա, օրինակ, այն հարցում, թե արդյոք անվանել գյուղը «Թալիշ» թե «Թալըշ»»։ 

Հետխորհրդային կոնֆլիկտներին բնորոշ «անվանումների պատերազմը» 

դժվարացնում է ղարաբաղյան լրագրողների աշխատանքը միջազգային 

պարբերականների հետ։ «Արտասահմանցի խմբագիրները հաճախ խնդրում են մեզ 

փոխել որոշ արտահայտություններ կամ անուններ»։ 

 

 Ամփոփում 

 

Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չունեն հստակ 

քաղաքականություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ 

տեղեկատվության հետ վարվելու շուրջ և չեն իրականացնում ուղղակի գրաքննություն։ 

Այնուամենայնիվ, տարբեր պատճառներով (սեփականության զգացում, կախվածություն, 

վնասի վերահսկողություն, ինքնագրաքննություն) շատ լրատվամիջոցներ և լրագրողներ 

հետևում են նրան, ինչն իրենց ընկալմամբ պետական քաղաքականությունն է կամ 

հանրային բարօրությունը։ Պարբերաբար հանդիպելով օբյեկտիվություն և 

հասարակական պատասխանատվություն դասական լրագրողական երկընտրանքին՝ 

լրագրողները և խմբագիրները ստիպված են գնալ տեղում որոշումների ընդունման՝ 

հաճախ տեղի տալով հասարակական ճնշումներին։ Նրանք սովոր են այս իրավիճակին և 

չեն դասում դա իրենց հիմնական մտահոգությունների շարքին։ 


