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Այս հետազոտության նպատակն է հավաքագրելև վերլուծել
հետհեղափոխական Հայաստանում սեռականության և գենդե
րային հարցերի շուրջ առկա հակագենդերային (ներառյալ հոմո
ֆոբ) հռետորաբանությունը և դիսկուրսիվ միջոցները, որոնցով
թիրախավորումենկանանցևԼԳԲՏհարցերովզբաղվողիրավա
պաշտպաններին ու ակտիվիստներին, առաջադիմական քաղա
քացիականհասարակությանը՝ձգտելովնեղացնելուվերջիններիս
գործունեությանտարածքը,փորձելովայսթեմանդարձնել հետ
հեղափոխական Հայաստանի կառավարության դեմ մարտնչելու
զենքևխաթարելոլորտումհնարավորբարեփոխումներիառաջ
խաղացումը։

Սեռականության,մասնավորապեսկանանցևԼԳԲՏհարցերը
դիտարկելովիբրևզգայունևիշխանականնպատակահարմարու
թյանտեսանկյունիցշահարկվողհարցեր,միաժամանակներկայիս
գաղափարական խմորումների արտահայտիչ ուղղություն (Անդ
րեասյան ևայլք, 2019)՝ հետազոտությունը դրանք դիտարկում է
միջազգային ժողովրդավարության (իրավապաշտպանության)
ճգնաժամի և տեղական սոցիալ–քաղաքական համատեքստերի,
հակագենդերայինևդավադրապաշտականարշավներիհետփոխ
կապակցելով։ Վերլուծական աշխատանքում հակագենդերային
արշավներասելով՝նկատառվելենհակաիրավապաշտպանևհե
տադիմականայնարշավները,որոնցհարձակումներիկիզակետը
գենդերայինհավասարությանհարցնէ,ինչիհետանքակտելիորեն
կապված են հոմոֆոբտրամադրությունների գեներացման նպա
տակըևԼԳԲՏմարդկանցլուսանցքումպահելուձգտումը։

Ելնելովհետազոտությաննպատակից՝առանձնացրելենքհե
տազոտականհետևյալհարցերը.

1|Ի՞նչդիսկուրսիվմիջոցներևգաղափարաբանականշրջանակ
ներ են ընկած տեղական և միջազգային հակագենդերային
արշավներիհիմքում:



ՀԱԿԱԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱՐՇԱՎՆԵՐԻՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐՀԵՏՆԱԽՈՐՔԸ 
ԵՎՏԵՂԱԿԱՆՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ6

2|Ի՞նչքաղաքականշահերևօրակարգերունենտեղականհա
կագենդերային արշավների թիկունքում կանգնած անձինք,
խմբավորումներըևուժերը։

3|Ի՞նչուղերձներևգաղափարներենշրջանառվումսեռականու
թյանևգենդերիհարցերիշուրջՀայաստանումկազմակերպ
վածարշավներիկողմից.դրանքի՞նչառանձնահատկություն
ներ և ընդհանրություններ ունեն գլոբալ հակագենդերային
արշավներիհամեմատ։

4|Ինչպե՞ս են սեռականության և գենդերային հարցերի հան
րային քննարկումները հակագենդերայինարշավներում ներ
գրավվածներիկողմիցկապվում2018թ.հեղափոխությանև
նորկառավարողուժիհետ։

5|ՀետհեղափոխականՀայաստանիկառավարողուժնինչպե՞սէ
արձագանքում հակագենդերայինարշավներինև իր հերթին
ի՞նչուղերձներուգաղափարներէձևակերպումսեռականու
թյանևգենդերիվերաբերյալ։

6|Ինչպե՞ս են ազդում հակագենդերային արշավները Հայաս
տանի առաջադիմական, իրավապաշտպանական քաղաքա
ցիականհանրությանևՀայաստանումբարեփոխումներիըն
թացքիվրա։

Հետազոտական հարցերը դիտարկելով որպես ուղենիշ՝ հա
վաքագրել և երկրորդային վերլուծության ենք ենթարկել թեմայի
շուրջարդենիսկարվածտեղականևմիջազգայինբազմաթիվհե
տազոտություններևվերլուծություններ։Այնուհետևիրականացրել
ենք հետհեղափոխական Հայաստանում սեռականության և գեն
դերիհարցերիշահարկումների,գենդերայինհարցերովզբաղվող
կին իրավապաշտպանների և ակտիվիստների նկատմամբ դիս
կուրսիվ և իրական թիրախավորման դեպքերի քարտեզագրում՝
առանձնացնելովմոտերեսունը։Քարտեզագրումնիրականացվելէ
առցանցմեդիայիևսոցիալականցանցերիմշտադիտարկմանմի
ջոցով՝առանձնացնելովհետհեղափոխականշրջանումհանրային
ևքաղաքականառավելլայնարձագանքստացածդեպքերը։

Այդուհանդերձ, այս վերլուծական աշխատանքում կանդրա
դառնանքդիսկուրսիվառումովառավելխիտևտիպականդեպ
քերիցտասին,որոնքնկարագրվածենԱղ յուսակ1–ում։



Աղյուսակ1.Ուսումնասիրվածդեպքերը

Տարեթիվ Դեպք Նկարագիր Հղում

2018թ.
օգոստոս

Հարձակում ԼԳԲՏ ակտի
վիստների վրա Սյունիքի
մարզիՇուռնուխգյուղում

2018թ.օգոստոսի3–ինՀՀՍյունիքիմարզիՇուռնուխգյուղումհանգստացող9երիտասարդներ,
այդթվում՝ԼԳԲՏակտիվիստներ,ծեծիևհոգեբանականբռնությանենենթարկվելնույնգյուղի
ևԳորիսքաղաքիավելիքան20բնակիչներիկողմից։Բնակիչներըտուժողներիցպահանջելեն
հեռանալգյուղից,հարվածելեննրանցքարերով,ձեռքերովուոտքերով՝պայմանավորվածվեր
ջիններիսիրականկամենթադրյալսեռականկողմնորոշմամբ,գենդերայինինքնությամբ:Մի
ջադեպինհետևելենկազմակերպվածաջակցություն,բռնությունըխրախուսողմիջոցառումներ։

https://bit.ly/2Wl66zx

2018թ.
հոկտեմբեր

ԼԳԲՏքրիստոնյաներիֆո
րումիչեղարկումըԵրևա
նում

 «Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ–ն, որը հանձն էր առել կազմակերպել Հայաստանում
«Արևել յանԵվրոպայիևԿենտրոնականԱսիայիԼԳԲՏքրիստոնյաներիֆորումը2018թ.նոյեմ
բերի 15–18–ը, հայտարարություն էտարածումֆորումիանցկացման չեղարկմանմասին։ Չե
ղարկմանհիմքումընկածէինհամացանցումանընդհատհնչեցվողսպառնալիքները,կազմա
կերպվածհետապնդումներըևֆորումիվրահավանականհարձակումներիռիսկերը,ինչպես
նաևոստիկանության՝պաշտպանելուլիարժեքպատրաստակամությանբացակայությունը։

https://bit.ly/3fDCKUm

https://bit.ly/3clHITW

2018թ.
նոյեմբեր

«Նոյի հպարտություն»
սադրանքը. Երևանում
ԼԳԲՏ շքերթի մասին տե
սահոլովակների հրապա
րակում

2018թ.նոյեմբերինԵրևանիտարբերշինություններիպատերինհայտնվումենգունավորպաս
տառներ,որոնցվրագրվածէ.«ՆույնասեռականներըՓաշինյանիկողմիցեն»։Պաստառիվրա
նշվածէնաևNoahprideնախաձեռնությանանունը։Noahpride–իթիկունքումկանգնածխումբը
փորձումէիրեններկայացնելորպեսԼԳԲՏխնդիրներովզբաղվողհեղինակավորմիջազգային
կազմակերպություն։ Նոյեմբերի 19–ին այս նախաձեռնությունը տարածում է մամուլի հաղոր
դագրություն՝լուսանկարներովևտեսանյութով,որնոյեմբերի16–17–ինիրենքակցիաենիրա
կանացրելԵրևանում՝«Համարձա՛կքայլիր,Նիկո՛լ»և«Բարև՛,Երևա՛ն»կարգախոսներով:

https://bit.ly/2YI7sWq

2019թ.
մարտ

ԱԺ–ՔՀԿ համագործակցու
թյան հարթակում իրավա
պաշտպան Լարա Ահարո
նեանիելույթը

2019 թ. մարտի 8–ին «Քաղաքացիական հասարակություն—Ազգային ժողով համագործակ
ցությանհարթակ՝հանունկանանցևտղամարդկանցհավասարիրավունքներիևհավասար
հնարավորությունների» խորագրով միջոցառման ժամանակ իրավապաշտպան, Կանանց ռե
սուրսային կենտրոնի համահիմնադիր ԼարաԱհարոնեանըխոսեց Հայաստանում կանանց և
աղջիկներիհանդեպբռնության,օրենսդրականդաշտիթերություններիևկանանցտարբերու
թյուններիմասին՝լեսբի,բիսեքսուալևտրանս,մայրանալչցանկացող,սահմանամերձբնակա
վայրերումապրող,աղքատ,եզդի,հաշմանդամությունունեցողկանանցմասին։

https://bit.ly/2yISIfu

https://bit.ly/35KL2W2

2019թ.
ապրիլ

Տրանսգենդեր կին, իրա
վապաշտպան Լիլիթ Մար
տիրոսյանիելույթըԱԺամ
բիոնից

2019թ.ապրիլի5–ինՀՀԱԺմարդուիրավունքներիպաշտպանությանևհանրայինհարցերի
մշտականհանձնաժողովըՀՀմարդուիրավունքներիպաշտպանԱրմանԹաթոյանինախաձեռ
նությամբևՄԱԿ–ի հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ կազմակերպել էրխորհրդա
րանականլսումներ՝«Մարդուիրավունքներիազգայինօրակարգ.ՄԱԿ–իհամընդհանուրպար
բերականդիտարկում»։Լսումներիժամանակելույթունեցավտրանսգենդերկին,«Իրավունքի
կողմ»ՀԿնախագահԼիլիթՄարտիրոսյանը՝խոսելովտրանսգենդերհամայնքիանունիցուփոր
ձառությունից,բարձրաձայնելովհամայնքիխնդիրները։

https://bit.ly/35Fhxoy

https://bit.ly/35KKVtA

2019թ.
մայիս

«Իմ մարմինն անձնա
կանէ»գրքիշնորհանդե
սիխափանումը

2019թ.մայիսի4–ին«Բուկինիստ»սրճարանում«Սեռականբռնությանճգնաժամայինկենտ
րոն»ՀԿ–նկազմակերպելէր«Իմմարմիննանձնականէ»գրքիշնորհանդեսը,որԼինդաՎալ
վուրդՋիրարդի նույնանուն գրքիթարգմանությունն է։ Գիրքն իրազեկում է երեխայի մարմնի
վտանգավորհպումներիմասին՝նպատակունենալովկանխարգելելուերեխաներինկատմամբ
սեռականբռնությունը։Նախատեսվածէ3–6տարեկաներեխաներիունրանցծնողներիհամար։

https://bit.ly/2WLd3sE

https://bit.ly/2SRjgCb

2019թ.
հուլիս

Արշավ լրագրողԼյուսիՔո
չարյանիևնրանախաձեռ
նած «Բռնության ձայնը»
շարքիդեմ

2019թ.հուլիսինՀանրայինռադիոյի լրագրողԼյուսիՔոչարյանը«Հետք»հետաքննականլրա
գրությանկայքիհրապարակած«Մազերնենմեղավոր»վերնագրով՝չեխաղջկահանդեպկի
րառվածսեռականոտնձգություններիմասինհոդվածնիրֆեյսբուքյանէջումհանրայնացնելուց
հետոստանումէբազմաթիվնմանօրինակնամակներտարբերկինօգտատերերից։«Բռնության
ձայնը»էջովնասկսումէանանունհանրայնացնելսեռականոտնձգություններիևբռնության
ենթարկվածբազմաթիվկանանցիրականպատմությունները՝այդպիսովլսելիդարձնելովհա
սարակությանը։

https://bit.ly/2SSLlZQ

2019թ.
նոյեմբեր

«ՀուԶանք ու Զանգ» ներ
կայացմանվրահարձակում

2019թ.նոյեմբերի2–ինՀանրապետությանհրապարակիմետրոյիկայարանամերձտարածքում
տեղի ունեցավ «Ժամանակակից պարագրության լաբ»–ի նախաձեռնած պերֆորմանսը։ Այն
1920–ականներիհայֆուտուրիստհեղինակներիվերընթերցում էր՝համադրելովժամանակա
կիցպարը,ձայնայինարվեստը,հանրայինտարածքումմարմնիներկայությունը։Ներկայացումը,
ինչպես մասնակիցներն են մեկնաբանում, նաև մշակութային հեղափոխության ամրագրման
փորձէր։

https://bit.ly/2STVg19

https://bit.ly/3fAC1DB

2018–2020թթ.

«Բաց հասարակության
հիմնադրամներ—Հայաս
տան»–ի գործունեության
թիրախավորում

2018 թ. հեղափոխությունից հետո ակտիվացավ «Բաց հասարակության հիմնադրամներ —
Հայաստան»–ի գործունեության դեմ արշավը։ Ժամանակի ընթացքում այն ավելի համակար
գային դարձավ, երբ ձևավորվեց ՎԵՏՕ հասարակական–քաղաքական շարժումը։ ԲՀՀ–Հայաս
տանըևնրահետառնչվողկազմակերպություններնուանհատներըմեղադրվեցին«ազգըվա
ճառելու»,«հակապետական»գործունեության,«այլասերման»,«ԼԳԲՏքարոզի»մեջ՝շարունա
կաբարհայտնվելովատելությանխոսքիուբռնությանքարոզիկիզակետում։

https://bit.ly/2Aj2o0R

https://bit.ly/2Z1FzsT

2019–2020թթ.
ՊայքարՍտամբուլ յանկոն
վենցիայի վավերացման
դեմ

Հայաստանիկողմիցդեռևս2017թ.դեկտեմբերի28–ինհավանությունստացածև2018թ.հուն
վարի18–ինՍտրասբուրգումստորագրվածՍտամբուլ յանկոնվենցիայիվավերացմանհարցը
հետհեղափոխականՀայաստանումդարձելէաջպոպուլիստական,հետադիմական,կրոնական
ևհոմոֆոբխմբերիկողմիցկազմակերպվածամենահնչեղևշարունակականհակագենդերային
արշավիկիզակետը,որիշրջանակումթիրախավորվումենթե՛քաղաքացիականհասարակու
թյան,թե՛կառավարողուժիառաջադիմականգործիչները։

https://bit.ly/2zqtwul



ՀԱԿԱԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱՐՇԱՎՆԵՐԻԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ,ՀՌԵՏՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԵՎՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ8

Նշենք, որ ինչպես հետազոտական թիմի, այնպես էլ հետա
զոտությունը նախաձեռնող կողմի (Հայաստանում կանանց հիմ
նադրամ) համար սեռականության և գենդերային հավասարու
թյանհարցերըօրակարգայինենևքաղաքական՝բառիխորքային
իմաստով,այսինքն՝դրանքըմբռնվումենորպեսՀայաստանիժո
ղովրդավարականզարգացմանևբոլորմարդկանցարժանապատ
վության ու հավասարության արդարացի պայքարի էական մաս։
Թե՛հետազոտականթիմիանդամները,թե՛Հայաստանումկանանց
հիմնադրամիանդամներըիրենցայսպայքարումտարբերհաճա
խականությամբևուժգնությամբբախվումենթիրախավորումների
հակագենդերայինարշավիհոմոֆոբևհայրապաշտխմբավորում
ներիկողմից։Ուստիհարցիուսումնասիրություննինքնինինչ–որ
իմաստովմերհամախոհգործընկերներիևմերգործունեությանն
անդրադառնալուփորձէ։

Աշխատանքը բաղկացած է մուտքից, երկու բաժիններից և
ամփոփումից։

Մուտք. Հակագենդերային արշավների համընդհանուր ընդ
հանրական հետնախորքը և տեղական միտումները վերնագրի
ներքո ներկայացված է աշխարհի գրեթե բոլոր տարածաշրջան
ներումծավալվողայնհամընդհանուրհակագենդերայինգործըն
թացների քաղաքական հետնախորքը, որի մաս է կազմում նաև
հայաստանյան հակագենդերային արշավը։ Այս մասում ներ
կայացվածէնաևմերառանձնացրածտեղականդեպքերիցմեկի՝
ԲՀՀ–Հայաստանիդեմիրականացվողարշավը(տե՛սԱղ յուսակ1)՝
որպեսառաջադիմականքաղաքականփոփոխություններիդեմաջ
պոպուլիստներիպայքարիհամակողմանիօրինակ,որումդրսևոր
վումենՀայաստանիհակագենդերայինարշավներիհռետորաբա
նությանընդհանուրգծերըևներքաղաքականուաշխարհաքաղա
քականնպատակները,որոնցհետագիծըկրկնվում,համալրվումև
շարունակվումէմերուսումնասիրածմյուսբոլորդեպքերում։

Բաժին 1. Գենդերային հիմքով հիմնախնդիրներիև կանանց
իրավունքների մերժումը հատվածում հավաքագրված են հակա
գենդերայինարշավներիբոլորայնդեպքերիուսումնասիրություն
ները, որոնք առավելապես առնչվում են գենդերային հավասա
րությանպայքարին, կանանց հիմնախնդիրներինև կին իրավա
պաշտպաններիհանդեպհարձակումներին։
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Բաժին 2. ԼԳԲՏ մարդկանց նկատմամբ բռնության զանգվա
ծայնացումըմասումառանձնացրելենքԼԳԲՏմարդկանցևնրանց
իրավունքների պաշտպանների հանդեպ հարձակումները և
ոտնձգությունները՝հաշվիառնելովԼԳԲՏմարդկանցթիրախավոր
մանորոշառանձնահատկություններ։

Ընդհանուր առմամբ երկու բաժիններում նկարագրված
խնդիրները, որոշ տարբերություններով հանդերձ, կապակցված
են. քննարկված յուրաքանչ յուր դեպքի առնչությամբ ներկայաց
վումեննաևկառավարողուժիկամպետականհաստատություն
ները ներկայացնող գործիչների առավել ուշագրավ արձագանք
ները,եթեայդպիսիքեղելեն։

Աշխատանքը եզրափակում է Ամփոփումը, որում համառոտ
ի մի են բերվել հետհեղափոխական Հայաստանում աշխուժորեն
ծավալվող հակաժողովրդավարական, հակագենդերայինարշավ
ներիառաջացրածհիմնախնդիրները։



ՄՈՒՏՔ
Հակագենդերայինարշավների
համընդհանուրհետնախորքը
ևտեղականմիտումները



Վերջին տարիներին մի շարք արևմտյան և տեղական հե
տազոտություններ արձանագրում են և վերլուծում հակաիրա
վապաշտպանական, այդ թվում՝ հակագենդերային արշավների
սրընթացաճըևկնատյացու հոմոֆոբհռետորաբանությանքա
ղաքականընդարձակումըաշխարհիբազմաթիվտարածաշրջան
ներում՝ԼատինականևՀյուսիսայինԱմերիկաներում,Աֆրիկայում,
Արևմտյան ու Արևել յան Եվրոպայի և հետխորհրդային մի շարք
երկրներում,այդթվում՝Հայաստանում։Այսարշավներիտեղական
առանձնահատկություններիուսումնասիրությունըևհամեմատա
կան քննությունը ցույց են տալիս ինչպես դրանց յուրահատկու
թյունները, այնպես էլ հետնախորքում ընկած գաղափարական
ընդհանրությունները,ժամանակագրականհամընկնումները,հա
կագենդերայինօրակարգձևակերպողներիքաղաքականկապերը
ևնրանցընդհանրականշահերը։

Այսպես՝ամենատարբերերկրներում՝ԱՄՆ–իցմինչևՌուսաս
տան, Արևմտյան Եվրոպայի սրտից մինչև դրա կենտրոնական
սահման Հունգարիա, հակագենդերային շարժմաննախաձեռնող
ներըմեծառումովպնդումեննույնդրույթը,թեգենդերայինհավա
սարությունը«գաղափարաբանություն»է,որըմտածվելէ«ավան
դականընտանիքի»ինստիտուտիխարխլմանև«նույնասեռակա
նությանքարոզչության»համար(Kovátsetal,2015)։Այսպնդումով
արդարացվումէառաջադիմականքաղաքացիականհասարակու
թյան գործիչների և ակտիվիստների, նրանց իրավապաշտպան
գործունեության, ֆեմինիստական խմբերի, ԼԳԲՏ մարդկանց և
նրանցիրավունքների,կանանցհավասարությանևիրավունքնե
րի(մասնավորապես՝սեռականևվերարտադրողական),ընտանե
կանբռնությանևխտրականությանդեմպայքարիօրենսդրական
կարգավորումների, գենդերային կրթության թիրախավորումն ու
մերժումը։Հակագենդերայինարշավներիայսդրսևորումները,սա
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կայն, ներկայացնում ենավելիխորքաղաքականհակամարտու
թյանևհիմնախնդրիդաշտըևնախանշանը (Kováts et al, 2015,
Mouffe,2018)։

Հարցնընդհանուրառմամբազատականժողովրդավարության
ճգնաժամնէևայդճգնաժամիցբխողաջպոպուլիստականհռե
տորաբանության զարթոնքը ԱՄՆ–ում, Եվրոպայում ևայլուր, որ
համախմբումէհակաժողովրդավարպահպանողականներին(հա
կագենդերայինևհակամիգրացիոննպատակներիշուրջ)ևհար
ցադրում մարդու իրավունքների և հավասարության սկզբունք
ները, առաջ մղում մշակութային և ազգային «բացառիկության»
քաղաքականության օրակարգերը (Kováts et al, 2015)՝ միաժա
մանակառաջադրելովտեղական քաղաքական դաշտը գրավելու
հարցեր։ Հակագենդերային արշավները մեկ հովանու տակ միա
վորում են կենտրոնիցաջ և ծայրահեղաջ կուսակցությունները,
կրոնականներին (տարբեր երկրներում կաթոլիկ և ուղղափառ
եկեղեցիները հակագենդերային արշավների ամենաակտիվ նա
խաձեռնողներն են), պահպանողական նախաձեռնությունները
և կազմակերպությունները (Kováts et al, 2015)՝ ընդգրկելով նաև
բազմազանփոքրումեծքաղաքականշահերուօրակարգերունե
ցողանհատներիևխմբավորումներ՝կախվածերկրիսոցիալ–քա
ղաքական համատեքստից։ Եթեխնդիրը դիտարկենքավելի լայն
տեսանկյունից,անհրաժեշտէ,որառաջադիմականքաղաքական
կուսակցությունները և քաղաքացիական հասարակության հա
մայնքներն ինքնանդրադարձ պահանջող հետևյալ հարցադրումն
անեն.ո՞րնէքաղաքական,սոցիալականևտնտեսականհամա
կարգիխնդիրը,որիհետևանքովհակագենդերայինհռետորաբա
նություննուգաղափարներըաջակցությունենստանումոչմիայն
ծայրահեղաջականների,այլևհանրությանայնշերտերիկողմից,
որոնք ընտրություններին ավանդաբար աջակցել են կենտրոնին

(Kováts et al, 2015)։ Հայաստանիհամարայս հարցիգործնական
նշանակությունըքաղաքական,սոցիալականևտնտեսականհա
մակարգի այն խորքային խնդիրների ուսումնասիրությունն ու
ըմբռնումնէ,որոնքնպաստավորպայմաններենապահովումաջ
պոպուլիստական խմբերի անարգել ամրապնդման և հանրային
ընդարձակմանհամար։

Տարբերհետազոտություններփաստումեն,որ2008թվակա
նիցիվերԱրևմտյանևԱրևել յանԵվրոպայումտեղիենունենում
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հակագենդերայինհատվածականարշավներ,որոնքառավել շա
րունակականև հիմնավոր հուն են մտել 2013 թվականից՝ ճիշտ
նույնշրջանում,ինչհայաստանյանքաղաքականօրակարգէմտել
հակագենդերայինգործընթացը։

2013 թ. օգոստոսին ՀՀ ոստիկանությունը հրապարակել էր
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում
լրացումներկատարելումասին»օրենքինախագիծը,որտեղառա
ջարկվում էրավելացնելերկուհոդված՝պատասխանատվություն
նախատեսելով«ոչավանդականսեռականհարաբերությունների
քարոզչության»համար։ԸստՀՀոստիկանությանիրավաբանական
վարչությաններկայացրածհիմնավորումների՝նմանատիպփոփո
խությունների հիմքում ընկած էր «հայ ավանդական ընտանիքի
մոդելի պահպանման խնդիրը, քանի որ հենց ավանդական բա
րոյականարժեքներիվրահիմնվածընտանիքնէմերազգապահ
պանության հենասյունը»1։ Նախագծի հրապարակումից մի քանի
օրանցոստիկանապետՎլադիմիրԳասպարյանըհետկանչեցօրի
նագիծը՝հիմնավորելով,որայնթերիէ,ևորայդխնդիրըդեռևս
ոստիկանությանառաջնահերթություններից չէ2։Այսդրվագըտա
րածաշրջանումտեղիունեցողընդհանուրաշխարհաքաղաքական
գործընթացներիներքաղաքականդրսևորումնէր։

Նույն 2013–ին Բելառուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի
միջևգործողՄաքսայինմիությանընդլայնմանևհակաեվրոպա
կանքարոզչությանհետնախորքումծնողականկոմիտեներստեղծ
վեցինՈւկրաինայում,Ռուսաստանում,Մոլդովայում,ինչպեսնաև
Հայաստանում։Սրանքայնհետխորհրդայիներկրներնէին,որոնք
2013–ին պետք է ընտրություն կատարեին Մաքսային միության
անդամակցության կամ Եվրամիության հետ Ասոցացման համա
ձայնագրիստորագրմանմիջև3։Ինչպեսցույցենտալիսհետազո
տությունները,այսբոլորերկրներիծնողականկոմիտեներըկամ

1.Ա1plus.(2013,օգոստոս7).Տուգանք՝«ոչավանդականսեռական»քարոզչության
համար.Վերցվելէ՝https://a1plus.am/hy/article/75136:

2. Հովհաննիսյան, Ի. (2013, օգոստոս 8). Ոստիկանությունը հետ է ուղարկել ոչ
ավանդականսեռականհարաբերություններինվերաբերողնախագիծը.Ազատու
թյուն.Վերցվելէ՝https://www.azatutyun.am/a/25070379.html։

3.Բաբայան,Ն.(2013,դեկտեմբեր25).Հակաեվրոպականքարոզչությո՞ւն,թե՞«գեն
դերի»դեմպայքար.Առավոտ.Վերցվելէ՝https://www.aravot.am/2013/12/25/418278/։
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դաշինքները4 ուղղակիորեն փոխկապակցված էին։ Տարօրինակ
զուգադիպությամբ2013–ինձևավորվածՀամահայկականծնողա
կանկոմիտեի5ասուլիսներնուհայտարարություններըհաջորդում
էինՌուսաստանում գործող նույնանման կազմակերպության մի
ջոցառումներին6: Այսպես՝ 2013–ից Հայաստանում արդեն տեսա
նելի դարձան կազմակերպված հակաիրավապաշտպանտարբեր
միավորումներ ու նախաձեռնություններ, որոնք պարբերաբար
քաղաքականևհանրայինօրակարգենսկսումբերելհակագենդե
րայինդիսկուրսըև«ոչավանդականսեռականհարաբերություն
ներիքարոզնարգելելու»օրինագծիգաղափարը՝փաստացիհա
սարակությաններսումմարդուիրավունքներիպաշտպանության,
գենդերայինիրավահավասարությանևինքնությանհարցերըվե
րածելովՌԴաշխարհաքաղաքականազդեցությանպահպանման
և/կամուժգնացմանհարթակի7։

Օրինակ՝հայաստանյանծնողականկոմիտենհռչակեց«գեն
դերայինհարձակմանառջև»համախմբվելուանհրաժեշտությունը՝

4.Այսշրջանումհակագենդերային«պայքարի»տեսադաշտումէիննաև«Ոչգենդե
րայիննախաձեռնությանը»և«Մեկազգ»ազգայնական–պահպանողականխմբերը։

5.Համահայկականծնողականկոմիտենփոխկապվածությունուներառավելվաղ՝
2012–ինՀայաստանումբացված«Պուտին»ակումբներիցանցիհետ,որնիրնպա
տակն էր հռչակում Վլադիմիր Պուտինի գաղափարների տարածումը և իրակա
նացնումէրԵվրասիականմիությանստեղծման(նորռուսականկայսրությանվե
րականգնման)պուտինյաննախագծիքարոզչությանը։«Պուտին»ակումբներիհետ
ծնողականկոմիտեիկապիմասինտե՛սՋիլոզ յան,Ա.(2017).Գենդերայինքաղա
քականությունը Հայաստանում. օրենսդրական, հակագենդերային քարոզչության
ևհամայնքձևավորելուռազմավարություններիուսումնասիրություն.Երևան.Կա
նանցաջակցությանկենտրոնՀԿ։

6.Բաբայան,Ն.(2013,դեկտեմբեր25).Հակաեվրոպականքարոզչությո՞ւն,թե՞«գեն
դերի»դեմպայքար.Առավոտ.Վերցվելէ՝https://www.aravot.am/2013/12/25/418278/։

7.Այն,որՌԴնախագահՊուտինիվարչակարգըգենդերայինհարցերըևԼԳԲՏիրա
վունքները2013–իցսկսածդարձնումէՌԴաշխարհաքաղաքականազդեցության
գործիքներից մեկը,պարզ է դառնում նաևնրահանրային ելույթներից։ Օրինակ՝
2013թ.հունիսինՖինլանդիայինախագահՍաուլիՆինիստոնիհետհամատեղմա
մուլիասուլիսիժամանակնույնասեռականությանքարոզիմասին լրագրողիհար
ցինՊուտինըպատասխանումէ,որ«Եվրոպականմիշարքերկրներայնկարծիքին
են,որերեխաներինպետքչէպաշտպանելնմանատիպտեղեկատվությունից,թող
չպաշտպանեն,մենքեվրոպացիներինչենքասում,թեինչանեն։Իսկմենքորոշել
ենք,ՌԴՊետականդումանորոշել է,որպետքէսահմանափակենք,հետևաբար
խնդրումենքմերներքինգործերիմեջչխառնվել»։Տե՛սRT.(2016,июль1).Пресс–
конференция Владимира Путина и президента Финляндии по итогам встречи.
Поссылке–https://bit.ly/3c8egR0:
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«հանունընտանիքիևավանդականարժեքներիպահպանման»8,
ևսկսեցարշավգենդերայինհավասարությանմասինօրենքիդեմ9՝
սկիզբդնելովթե՛«գենդեր»հասկացությանայլևայլպատեհապաշ
տական շահարկումներին, թե՛ գենդերային հարցերով զբաղվող
առաջադիմական քաղաքացիական հասարակության թիրախա
վորման և առանձին անհատների հանդեպ հետապնդումներին,
թե՛,իվերջո,օրենքիոչ լիարժեքևխնդրահարույցձևակերպում
ներովընդունմանը։Ինչպեսայսկոմիտեն,այնպեսէլհետագայում
կրկին մերձկրեմլ յան կառույցների (հիմնականում ստվերային)
աջակցությամբբացվածհամանմանկազմակերպություններիկամ
նախաձեռնությունների անդամները թիրախավորում էին սեռա
կանության և գենդերի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան
ներին, ակտիվիստներին և քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպություններին (ՔՀԿ–ներին), խմբով ներկայանում և
խաթարում նրանց միջոցառումները, դրանց ժամանակ բաժա
նում ռուսական կայքերից արտատպված և անգամ չթարգման
ված քարոզչականթռուցիկներ (որտեղ գովերգվում են, օրինակ,
ռուսական ավանդական ընտանեկան արժեքները10), պատրաս
տում իրավապաշտպաններին հեղինակազրկող տեսահոլովակ
ներ,որոնցձեռագիրըկրկինհամընկնումէրայլհետխորհրդային
երկրներում գործող կոմիտեների ևխորհրդային Պետականան
վտանգությանկոմիտեի(КГБ)ձեռագրիհետ։Ինչպեսարդենայսօր
կարող ենքարձանագրել,այսխմբերինտարբեր նենգափոխում

8. Համահայկական ծնողական կոմիտե. Մանիֆեստ. Վերցվել է՝ http://hanun.
am/?page_id=107:

9.ԳենդերայինքաղաքականությանհայեցակարգըՀայաստանիկառավարության
կողմիցընդունվելէ2010–ին,ձևավորվելէԸնդդեմգենդերայինբռնությանմիջգե
րատեսչականհանձնաժողովը,իսկ2011–ինընդունվելէԸնդդեմգենդերայինբռնու
թյանազգային ծրագիրըև 2011–2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը:
Ինչպեստեսնումենքտարբերվերլուծություններիցևհետազոտություններից,այդ
տարիներին ո՛չ հայեցակարգը, ո՛չ էլ ռազմավարական ծրագրերը քաղաքականև
հանրայինլայնուշադրության,առավելևս՝քննադատությանառարկաչենդարձել։
Տե՛սԱբրահամյան,Գ.(2015,օգոստոս19).Պայքարգենդերիդե՞մ,թե՞հակաեվրո
պական քարոզ.Առավոտ.  Վերցվել է՝ https://bit.ly/2YCMSH8։ Ինչպես նաև՝ Հարու
թյունյան,Ա.(2016).Հայաստանումգենդերայինխոսույթըբացահայտելիս.հիստե
րիայից դեպի կառուցողական երկխոսություն. Գ. Շահնազարյան (խմբ.). Գենդե
րայինխտրականություն.մեդիա,բանակ,կրթություն,ամուսնություն,քաղաքակա
նություն(26–48).Երևան.«Կանանցռեսուրսայինկենտրոն»ՀԿ։

10. Հախվերդյան, Ն. (2017, հոկտեմբեր 13). Ատելության հռետորիկայի գրոհը.
Media.am.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3bpg5b8:
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ներիմիջոցովհաջողվեց«գենդեր»հասկացությունըևգենդերային
հավասարությանմասինօրենքըդարձնելհանրայինբևեռացման,
առաջադիմական քաղաքացիական հասարակության թիրախա
վորման, հակաեվրոպական քարոզչության օրակարգ՝ այդ կերպ
ձևավորելովմեդիաաղմուկևիբրմշակութայինհենարաննախա
պատրաստելով Հայաստանի՝ Եվրոասոցացման համաձայնագրին
միանալուփոխարենՄաքսայինմիությաննանդամակցելուքաղա
քականորոշմանհամար՝այնհռչակելովիբրևթե«ավանդական
հայկական ընտանիքիփրկության» միակ հնարավոր «քաղաքա
կան»ուղի։Այսպիսի՝թվացյալներհայաստանյան,իսկիրականում
նաևաշխարհաքաղաքական դաշտում Ռուսաստանի միջամտու
թյունըհետևանքներունեցավՀայաստանիկյանքիբոլորկողմերի,
այդթվում՝հայաստանյանողջքաղաքացիականհասարակության
վրա։ Հետզհետե ավելացան Ռուսաստանից եկող ֆինանսական
հոսքերը՝նպատակունենալովձևավորելուպուտինյանկառավա
րության օրակարգային քաղաքականություններին նվիրյալ, միա
ժամանակ ժամանակի իշխանություններին գործընկեր11 (նրանց
կողմիցվերահսկելի),խորհրդայինուշ շրջանինբնորոշնորստա
լինյան–հայրապաշտական (պատերնալիստական) առասպելների
ու սոցիալականկառուցվածքներիպահպանման ջատագով՝Ռու
սաստանից կազմավորված նախաձեռնություններ և հասարա
կությանկազմակերպություններ(ՌՀԿ–ներկամRONGO–ներ)։Եթե
մինչ այս հանրային դաշտում ակտիվ քաղաքացիական ՀԿ–ների
գործունեության նպատակը առավելապես ժողովրդավարության
զարգացումն էր և իրավապաշտպանությունը, ապա ՌՀԿ–ները
միտվածէինհանրության լայն շերտերումպահպանողականգա
ղափարաբանությանևարժեքներիանվանտակհակաժողովրդա
վար, հակաիրավապաշտպան, հայրապաշտական և խորքում
ստալինյանբարոյականությունամրապնդել՝դրանովիսկլեգիտի

11. Օրինակ` «Պուտին»ակումբների ցանցի (համատեղությամբ` բազմաթիվայլ
ՀԿ–ների ևառցանցտեղեկատվական էջերի) ղեկավարԱնդրանիկ Նիկողոսյանը
ՀՀԿպատգամավորՀերմինեՆաղդալ յանիօգնականէրնշանակվել՝ՌԴ–ումԿրեմլի
քարոզչիհամբավվայելողԴմիտրիԿիսել յովիհայաստանյանայցըկազմակերպելուց
հետո։ Նա կապեր էր հաստատել հայաստանյան իշխող վերնախավի բազմաթիվ
գործիչների հետ, ստացել ՀՀ պետական շքանշաններ և անվանական նվերներ։
2015–ին Նիկողոսյանի աղմկահարույց հայտարարությանը` հանրաքվեի միջոցով
Հայաստանի՝ Ռուսաստանին միանալու անհրաժեշտության մասին, չաջակցեցին
նույնիսկնրահետմտերմացածգործիչները։
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մացնելու Հայաստանի հանդեպՌուսաստանի վերահսկող հովա
նավորչական քաղաքականության վերարտադրությունը և Ռու
սաստանիցՀայաստանիկախյալությանշարունակականությունը:

ՌՀԿ–ներին և պուտինյան վարչակարգին համակիր կուսակ
ցություններիհարուցածայսխնդիրներիցշատերըոչմիայններ
կայիսիրադրությանմասենկազմում,այլևակտիվբարգավաճում
են, որոնց հետ 2018–ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևա
վորված և ՀՀ ինքնիշխանությունն ու ժողովրդավարական զար
գացումըկարևորողկառավարությունըստիպվածէգործունենալ
(Անդրեասյանևայլք,2018)։

ՀայաստանումգործողՌՀԿ–ների,պուտինամետուժերիևաշ
խարհիտարբերերկրներումաջպոպուլիստքաղաքականուժերի
օրակարգերիառաջմղմանհամարառանձինուղղությունէդարձել
ԱՄՆ միլիարդատերՋորջ Սորոսինև նրա հիմնադրածԲաց հա
սարակության հիմնադրամների միջազգային ցանցի տեղական
գրասենյակներիթիրախավորումը։Սաթույլէտալիսհեշտությամբ
«արտաքին թշնամու» որոշակի կերպար ձևավորել, դրան կա
պակցված«ներքինթշնամիներ»գտնելևդրանցդեմքաղաքական
ասելիքիթեմաձևակերպել՝երկրումեղածկամհորինովիխնդիր
ները դրանց «հակապետական» գործունեության վրա բարդելով։
ԱՄՆ–ում և եվրոպական երկրներում ինչպես անձամբ Սորոսին,
այնպեսէլԲՀՀ–ինառավելապեսթիրախավորումենհակամիգրա
ցիոնքաղաքականություններիջատագովությանհամատեքստում։
ԻսկՌուսաստանումՍորոսիդեմարշավըմեծապեսհակագենդե
րային(այդթվում՝հոմոֆոբ)շեշտունի՝նպատակունենալովհակա
դրվելուեվրոպական(արևմտյան)իրավաքաղաքականևմշակու
թայինդաշտինևայսհակադրությանվրահենվելով՝պահպանելու
ՌԴ հակաժողովրդավարական համակարգն ու հետխորհրդային
երկրներիվրադրածանրակշիռաշխարհաքաղաքականազդեցու
թյունը։

ԲՀՀ–իհանդեպամենիցագրեսիվքաղաքականություններըժո
ղովրդականզանգվածայինաջակցությունենստացելհատկապես
դրածննդավայրՀունգարիայում։Եվրոպայումառաջացած՝փախս
տականների ճգնաժամի համատեքստում դեռևս 2015–ից Հուն
գարիայիաջական,ավտոկրատվարչապետՎիկտորՕրբանըմե
ղադրումէրՋորջՍորոսին«փախստականներիճգնաժամիհամար
պատասխանատու» և «եվրոպական ավանդական կենսակերպի
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համարսպառնալիք»լինելումեջ12։ՕրբանիկռիվըՍորոսիդեմվեր
ջին3տարիներինէլմեծհետևանքներունեցավ.Սորոսիհիմնադ
րածԿենտրոնականեվրոպականհամալսարանը(CentralEuropean
University)2017թվականիցդարձավաջպոպուլիզմիմարտնչման
թիրախ՝ երևան բերելով այս երկրում ակադեմիական ազատու
թյան թվացյալ հաստատվածությանփխրունությունը։ Հունգարա
կան աջական կառավարությունը վարչապետ Վիկտոր Օրբանի
գլխավորությամբ նախ առաջարկեց փոփոխություններ մտցնել
պետությանԲարձրագույն կրթության մասինազգային օրենքում՝
սահմանափակելով Կենտրոնական եվրոպական համալսարանի,
ինչպեսնաևայլմիջազգայինհամալսարաններիգործունեությունը
երկրում։Հունգարականպառլամենտիկողմիցօրենքիընդունումը
երկրիներսումմիշարքբողոքիցույցերիպատճառդարձավ։Չու
շացավնաևԵվրոպականպառլամենտիկոշտքննադատությունը,
համաձայնորի՝ օրենքումփոփոխություններըհակասում էինմի
ջազգայինշուկայի,ծառայություններիմատուցման,ակադեմիայի
հիմնարարազատություններին։Միշարքդիմադրություններիցու
դատական հայցերից հետո Կենտրոնական եվրոպական համալ
սարանը2018թվականիմայիսիցսկսեցՎիեննատեղափոխվելու
ուղղությամբ աշխատանքները։ Այս ամբողջ ընթացքում հարձա
կումների էին ենթարկվում նաև հունգարական համալսարաննե
րում գենդերային ուսումնասիրությունների կրթական ծրագրերը։
Հատկանշականէհակաիրավապաշտպանգործիչներիերեսպաշ
տությունը, որ տեսնում ենք նաև Օրբանի օրինակում. նա ինքը
1989–ինՍորոսիհիմնադրածԲացհասարակությանհիմնադրամ
ներիցկրթաթոշակէրստացելՕքսֆորդիՓեմբրոքքոլեջումքաղա
քագիտությունուսանելուհամար։

ՍակայնդաՕրբանինչխանգարեցշարունակելճնշումներըև
2018–ինախընտրականպայքարումՍորոսինդարձնելիրհիմնա

12. Օրինակ` «Պուտին»ակումբների ցանցի (համատեղությամբ` բազմաթիվայլ
ՀԿ–ների ևառցանցտեղեկատվական էջերի) ղեկավարԱնդրանիկ Նիկողոսյանը
ՀՀԿպատգամավորՀերմինեՆաղդալ յանիօգնականէրնշանակվել՝ՌԴ–ումԿրեմլի
քարոզչիհամբավվայելողԴմիտրիԿիսել յովիհայաստանյանայցըկազմակերպե
լուցհետո։Նակապերէրհաստատելհայաստանյանիշխողվերնախավիբազմա
թիվգործիչներիհետ,ստացելՀՀպետականշքանշաններևանվանականնվերներ։
2015–ին Նիկողոսյանիաղմկահարույց հայտարարությունը` հանրաքվեի միջոցով
Հայաստանի՝ Ռուսաստանին միանալու անհրաժեշտության մասին, չաջակցեցին
նույնիսկնրահետմտերմացածգործիչները։
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կանքաղաքականթիրախը, նրան մեղադրել հունգարականպե
տականությունըվտանգելումեջևիվերջոարգելելհունգարական
ԲՀՀ կառույցի աշխատանքը՝ հատկապես միգրանտներին տրա
մադրվողաջակցությունը։ 2018–ին հունգարականպառլամենտը,
համաձայննախընտրականխոստումի,հաստատեցկառավարու
թյանկողմից«ՍտոպՍորոս»(StopSoros)անվանվածօրենսդրա
կաննախագիծը,որովթիրախավորվումէինքաղաքացիականհա
սարակությանկառույցները,օրինականացվումէրՕրբանիհակա
միգրացիոնագրեսիվքաղաքականությունը13։

ՌուսաստանումԲՀՀ–իդեմաշխատանքըշատավելիկտրուկ
ընթացքէունեցել.ԲՀՀգրասենյակները2015–ինՌԴդատախազու
թյանկողմիցճանաչվեցինանցանկալիևպարզապեսփակվեցին
արտասահմանյանֆինանսավորումստացողայլ հասարակական
կազմակերպությունների հետ մեկտեղ14։ Այստեղ Սորոսին և ԲՀՀ
գրասենյակին մեղադրում են դեռևս սկսած 2003–2004 թթ.՝ Ռու
սաստանումընդդիմադիրխմբերի(ՅՈՒԿՈՍ–իղեկավարՄիխայիլ
Խադարկովսկու) հետ համագործակցության և Կրեմլի դիտան
կյունից մերձավոր արտասահմանում, այսինքն՝ հետխորհրդային
երկրներում գունավոր հեղափոխություններ կազմակերպելու մեջ
(Վրաստան,Ուկրաինա)15։ՍորոսինևԲՀՀ–նընտրելովնշանառու
թիրախ՝նրանցհամարհեշտանումէ«բացատրությունը»,թեինչու
ենտեղիունեցածհեղափոխություններըհաջողել։Հետխորհրդային
երկրներումառկախնդիրներնընդունելուևդրանցլուծմանհամար
քաղաքացիականպայքարընկատելուփոխարենդրանքհերքվում
են,ևառաջէքաշվումԲՀՀ–իակտիվգործունեությամբ«արտաքին
միջամտության» պուտինյան (բնույթով նորստալինյան) դրույթը։
Սրանովարգելակվումենև’ներռուսաստանյանժողովրդավարա

13.UkraineToday.(2015,November5).SorosvsOrban:Hungary’smostinfluentialfigures
argueoverrefugeecrisis.Retrievedfromhttps://www.youtube.com/watch?v=P5NsSgBT9eQ.

14.Ըստայսօրենքի՝քրեականացվումէրմիգրանտներինիրավաբանականևորոշ
այլտիպիօգնությունտրամադրելը,և25%հավել յալհարկէրներմուծվումայսնույն
օրենքովանօրինականճանաչված միգրանտներինաջակցող կամ ծառայություն
ներմատուցողկազմակերպություններիհամար:Տե՛սOpenSocietyJusticeInitiative.
Protectingdemocracy, freedomofexpression,and freedomofassociation inHungary.
Retrievedfromhttps://bit.ly/3fspTo7.

15. Егоров, И. (2015, ноябрь 30). Генпрокуратура признала Фонд Сороса
нежелательнымвстране.Российскаягазета.Поссылке–https://rg.ru/2015/11/30/
fond–site–anons.html.
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կանզարգացումները,և’հետխորհրդայիներկրների՝իբրևինքնիշ
խանգործընկերների(ոչթեկախյալենթակաների)հետհարաբե
րություններիզարգացումը։

Հայաստանի հակագենդերային արշավների գործելաոճը
կրկնում է ճիշտ նույն սխեման, որով շարժվում են Սորոսին
թիրախավորող՝ իրենց ամերիկյան16, հունգարական17 և ռուսա
կան18գործընկերհակաիրավապաշտպան,աջպոպուլիստուժերն
ուգործիչները։Այսպես՝ նրանքհանրայնորենկրկնում էինԲՀՀ–ի
կողմից «պետական հեղաշրջումներ» կազմակերպելու դրույթը
դեռևս 2017–ին՝ հայաստանյան հեղափոխությունից առաջ՝ հետ
խորհրդային երկրներում քաղաքացիական դիմադրությունները
և ներքաղաքական փոխակերպումները ուղղակիորեն կապելով
արտաքին ուժերի հետ։ Նրանք նշանառել էին ԲՀՀ–Հայաստանի
գրասենյակը,սակայնըստէությանմեղադրումէինբոլորառաջա
դիմական քաղաքացիականխմբերին և իրավապաշտպանական
ՀԿ–ներին։ Վերջիններս մեղադրվում էին ԱՄՆ–ի նախագահ «Դո
նալդԹրամփիհայեցակարգին»ծառայելու,«հակառուսականքա
րոզչության»ու«այլասերման»դավադիրծրագիրըսպասարկելու
մեջ19։Հարկէընդգծելզավեշտիուտարօրինակությանայնմասշ
տաբը,երբ«ամերիկամետության»ու«սորոսականությանանտե
սանելի ձեռքի»մասինդավադրականտեսություններհյուսողաջ
պոպուլիստ,պուտինամետայսխմբերըիրենցզինանոցումկիրա
ռում ենիրենց իսկհռչակածհակառակորդ՝ նախագահԹրամփի
պոպուլիստական հռետորաբանության մեջ առկա ընդհանուր
դրույթները։Վերջինսիրնախընտրականքարոզչությանևնախա
գահությանողջընթացքումխոսելէՋորջՍորոսիկողմիցԴեմոկրա
տականկուսակցությանֆինանսավորմանմասինևմեղադրելդե
մոկրատներին՝իբրև«հակաամերիկյան»քաղաքականություններ

16.Coaston,J.(2018,June11).GeorgeSorosisnotaNazi,explained.VOX.Retrieved
fromhttps://www.vox.com/2018/6/11/17405784/george–soros–not–a–nazi–trump.

17.BBCNews.(2018,October18).WhoisGeorgeSoros?.Retrievedfromhttps://www.
youtube.com/watch?v=nXHfPBHeOJU.

18.Сабов,А.(2004,июнь1).Небархатныйсезон.Российскаягазета.Поссылке–
https://rg.ru/2004/06/01/soros.html.

19.Հովհաննիսյան,Ա.(2017,հոկտեմբեր3).Սորոսիհիմնադրամը՝որպեսայլասե
րումներիևպետականհեղաշրջումներիհովանավոր.Irates.am.Վերցվելէ՝http://
www.irates.am/hy/1507004499:
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մշակող«համաշխարհային էլիտայի»։ Հատկապեսհայաստանյան
աջ պոպուլիստները, անհիմն գերընդհանրացումներ կատարե
լով,համաշխարհայինևտեղականքաղաքականգործընթացները
հանգեցնում են պարզունակ աշխարհաքաղաքական մտայնու
թյունների,գծագրումմիսխեմատիկմարտադաշտ,որտեղիրենք
իրենցկարևորգործիմարտիկներեններկայացնում։

Հետհեղափոխական իրավիճակում հակագենդերային ար
շավներիանդամները նոր՝ արդեն լիարժեք ընդդիմադիր դիրքից
հանդեսգալուառավելագրեսիվդերակատարմանհնարավորու
թյունստացան։Սեռականությանևգենդերիհարցերըևդրանցով
զբաղվող առաջադիմական քաղաքացիական հասարակությանը
վերստին շահարկումների, նենգափոխումների և դավադրական
տեսություններիթիրախումդնելով՝դրանցգլխավորքաղաքական
նպատակնէդարձելքաղաքացիականևիրավապաշտպանական
գործունեությանհետկապակցվողերիտասարդքաղաքականգոր
ծիչների և ժողովրդական հեղափոխության հեղինակազրկումը,
ինչպես նաև Հայաստանի հասարակության բևեռացումը նման
զգայուն՝սեռականությանթեմայիշուրջ20։

Ինչպես գրում է փորձագետ Արմեն Գրիգորյանը. «Ճակա
տագրի հեգնանքով Ս. Սարգսյանի առաջնորդած Հայաստանի
հանրապետական կուսակցությունը (ՀՀԿ), Ռ. Քոչարյանի համա
խոհներըևմերձավորներըԹավշյահեղափոխությանարդյունքում
իշխանությունըկորցնելուցհետոարդենբացահայտորենդարձան
հակաարևմտյան տրամադրությունների, հակագլոբալիզմի, սեք
սիզմիևազգային–պոպուլիստականհռետորաբանությանհարա
կիցայլբաղադրիչներիջատագովներ:Տրամադրություններինման
փոփոխությունը, որը հանգեցրեց «մշակութային պատերազմ»
հրահրողներինտրամադրվածհսկայականֆինանսականևմեդիա
աջակցությանը(հայկականԶԼՄ–ներիհավանաբարշուրջ80%–ը
դեռ նրանց վերահսկողությանտակ է), ինչնակնհայտորենպայ
մանավորված է բնակչությանն «ուղեղների լվացման» ենթար
կելուևիվերջոիշխանությունըվերանվաճելումղումով:Սակայն
հարկ է նշել, որ ՀՀԿ–ի իշխանությանտարիներին էլ նրաևնրա
արբանյակներիարևմտյանարժեքներինևմիջազգայինպարտա

20.Zhamakochyan,A.(2019,May17).QueerrightsarebeingweaponisedbyArmenia’s
counter–revolutionaries.Retrievedfromhttps://bit.ly/3bbvgEM.
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վորություններիննվիրվածությունըեղելէզուտձևականուերես
պաշտական»21:

Հակագենդերայինարշավներձեռնարկողկնատյացևհոմոֆոբ
հռետորաբանությամբ վերոնշյալխմբերը Հայաստանում մեծ մա
սամբհամախմբվածեննախկինիշխանականէլիտաների(Հայաս
տանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և
ՍերժՍարգսյանի)օրակարգերիևնրանցհետփոխկապակցված
լրատվամիջոցներիուաջակիցկրոնական(Հայառաքելականեկե
ղեցուգործիչներ),օլիգարխիկմիջավայրերիշուրջը։Քոչարյաննիր
հերթինպուտինամետքաղաքականություններինշանավորումնէ
Հայաստանում22։Սեռականությանևգենդերիհարցերի,առաջադի
մականքաղաքացիականհասարակությանթիրախավորումըհա
կագենդերայինարշավականներնիրականացնումեն«արևմտյան
դավադրական ուժերի» դեմ հռչակված գործունեության, սակայն
իրականումհետհեղափոխականՀայաստանումկառավարողուժի
դեմ մարտնչելու և ռուսաստանամետ քաղաքական մշակույթի
պահպանությաննպատակներով։

21.Գրիգորյան,Ա.(2020,մարտ11).Որոշքարոզչականմեթոդներիևդավադրու
թյան տեսությունների ծագումն ու գործածումը. Լրագիր. Վերցվել է՝ https://bit.
ly/2LaCcr7։

22.ՌոբերտՔոչարյանըևիրթիմակիցներըամենկերպձգտումենհանրությանը
ներկայացնել ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նրա անձնական մտեր
միկկապերիմասին։ԳործնականումՔոչարյանըհայտնիէիրնախագահության
ժամանակ ՌԴ–ին Հայաստանի ռազմավարական նշանակության բազմաթիվ
տնտեսականճյուղերիևօբյեկտներիվաճառքովևռուսականխոշորբիզնեսում
իր մասնաբաժնով (ՀՀ նախագահությանավարտից 1 տարի անց՝ 2009–ին, նա
դարձավ հեռահաղորդակցության ոլորտի ռուսաստանյան խոշորագույն «ԱՖԿ
Սիստեմա» ընկերության անկախ տնօրենների խորհրդի անդամ (տե՛ս Itel.am.
(2009, հունիս 29). Ռոբերտ Քոչարյանն ընտրվել է ԱՖԿ «Սիստեմա»–ի անկախ
տնօրեն.Վերցվելէ՝https://itel.am/am/news/2749),իսկ2010–իննաևդրաբաժնե
տեր(տե՛սNews.am.(2010,հուլիս16).ՌոբերտՔոչարյանըդարձելէԱՖԿ«Սիստե
մայի» բաժնետեր. Վերցվել է՝ https://news.am/arm/news/25145.html)։ «ԱՖԿ Սիս
տեման»ուղղակիորենչիներկայացվելՀայաստանում,սակայնփոխկապակցված
ընկերությունների միջոցով նրան են պատկանել Հայաստանի երկրորդ բջջային
օպերատոր«Վիվասել–ՄՏՍ»ապրանքանիշովմեզհայտնի«Ղ–Տելեկոմի»և«Կոռ
նետ–ԱՄ» ինտերնետպրովայդերի հիմնական բաժնետոմսերը, «Մարս» գործա
րանըև3գիտահետազոտականինստիտուտ)։ ՀՀնախագահությանընթացքում
իրձեռքբերածայստնտեսականխորկապերըռուսաստանյանվերնախավիշատ
գործիչներիհետնաևանձնականփոխադարձ շահերիվկայություննեն։ 2020–ի
փետրվարինհայտարարվեց,որՔոչարյանիգրասենյակիղեկավարՎիկտորՍողո
մոնյանը,բացիիրայդգործառույթից,կաշխատինաևմիջազգայինRTռուսական
պետականհեռուստաալիքիհետ՝ներգրավվելովվերլուծականկոնտենտիաշխա
տանքներին (տե՛ս Armeniasputnik.am. (2020, փետրվար 7). Ռոբերտ Քոչարյանի
գրասենյակիղեկավարըկաշխատիRT–ում.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2SIqnfW):
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Հայաստանի տեղական պոպուլիստներն, այսպիսով, իրենց
ներքաղաքական ներկայացվածության նպատակով գործի են
դնում տարբեր երկրներում փորձարկված հակաժողովրդավար,
հակագենդերային քաղաքականության անհիմն ու պարզունակ
քաղտեխնոլոգիական գործիքակազմ։ Հայաստանյան իրավա
պաշտպանների, հատկապես գենդերային հավասարության ջա
տագովների մասինխոսում են ոչայնքան նրանցանուն–ազգա
նուններընշելով,որքանհամընդհանուրհակաիրավապաշտպան
արշավներում լայնորեն կիրառվող «սորոսական» պիտակի տե
ղական տարբերակներով, ինչպիսիք են «սորոսի վաստակ»–ը
կամ«սորոսիհայաստանյաններկայացուցիչ»–ը,սահամեմվումէ
նաև «ջհուդամասոնական»–ի հակասեմիթական բառապաշա
րով։ Այդ կերպ իրավապաշտպանների աշխատանքը ձգտում են
ներկայացնելուիբրևնյութականշահագրգռությամբևարտաքին
(ենթադրյալթշնամի)ուժերիազդեցությամբդրդված,հետևաբար
«ապազգային» գործունեություն, փորձում են դիվականացնել և
դրանովիսկսահմանափակելկամնեղացնելբոլորժողովրդավա
րամետկառույցներիունախաձեռնություններիգործունեությունը՝
գրավելովնրանցհանրայինտարածքը։

ԲՀՀ–ն Հայաստանում գործունեություն է ծավալում 1997–ից
և մյուս բոլոր ժողովրդավարամետ և իրավապաշտպանությամբ
մտահոգ դոնոր կազմակերպություններիպես օժանդակություն է
տրամադրում քաղաքացիական հասարակության մի շարք ան
հատների, նախաձեռնությունների և կազմակերպությունների,
որոնք ունեն Հայաստանի ժողովրդավարացմանը և մարդկանց
իրավունքների պաշտպանությանը նպաստելու նպատակներ և
ծրագրայինառաջարկներ։Ավելի քաներկուտասնամյակ Հայաս
տանիժողովրդավարացմանջատագովշատխմբերևանհատներ,
գործունեությունծավալելովառավելապեսքաղաքացիականդաշ
տում,առնչվելենԲՀՀ–Հայաստանիգրասենյակիհետ՝համագոր
ծակցության հաջողված կամ անհաջող, մեծ կամ փոքր ծավալի
փորձ ունեցել։ Դրամաշնորհային ծրագրերով աշխատող իրավա
պաշտպան հասարակական կազմակերպությունները բնական է,
որհամագործակցումենտեղականևմիջազգայինտարբերհիմ
նադրամների, այդ թվում՝ ԲՀՀ–Հայաստանի հետ։ Սակայն պար
զունակացմամբևթշնամիկերտելումտադրությամբՀայաստանի
հակաիրավապաշտպան քաղտեխնոլոգները դրամաշնորհներ
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տրամադրողբոլորհիմնադրամներիցառանձնացրելենհենցամե
րիկացիՋորջՍորոսիֆինանսականմիջոցներովհիմնադրվածմի
ջազգայինհիմնադրամիցդրամաշնորհստանալուփաստը՝հետևե
լովիրենցհունգարականևռուսաստանյանհակաժողովրդավար
ուժերիձեռագրին։

Իսկ արդեն Հայաստանի 2018 թ. հեղափոխությունից հետո
ԲՀՀ–Հայաստանիդեմարշավնավելիմեծթափուաշխուժություն
ձեռք բերեց։ Այժմ հակագենդերային խմբերը ԲՀՀ–Հայաստանին
մեղադրումեն«Սորոսիգործելաոճում»,ըստորի՝կազմակերպու
թյուննիբրաջակցելէհեղափոխությանը՝հետագայումիշխանու
թյան մեջ սեփական ներկայացուցիչների («ագենտների») ներ
կայացվածությանհամար։Այսպես«սորոսական»պիտակիարժա
նացան բոլորայն երիտասարդ քաղաքական գործիչները, որոնք
նախկինում (քաղաքական դաշտի զավթման պայմաններում)
քաղաքացիական ակտիվության կամ քաղաքացիական հասա
րակության կազմակերպություններում աշխատանքի փորձ կամ,
առավելևս, երբևիցե որևէառնչություն էին ունեցելԲՀՀ–Հայաս
տանիհետ։Բոլորայնպաշտոնյաները,որոնքունեցելենայսպիսի
ընդդիմադիրքաղաքացիականպայքարիկենսագրություն,այսօր
հակագենդերայինշարժումներիկողմիցներկայացվումենորպես
«Սորոսիգրպանիգործիչներ»։Դավադրապաշտականմտածողու
թյանծիրումԲՀՀգործունեությունը«հակապետական»է,ինչըեն
թադրում է, որ «սորոսի գրպանիպատգամավորներն ու նախա
րարները»՝«սորոսիվարձկանները»,«քանդելու»ենՀայաստանի
Հանրապետությունը։«Սորոսըայսօրվահայաստանյանիշխանու
թյանփայատերէ»ձևակերպմամբնրանքփորձումենիմաստա
զրկել 2018–ի հեղափոխությունը և դրա ժողովրդականությունը։
Կարճաժամկետիմաստով`աջպոպուլիստներըայդկերպձգտում
ենկասկածներսերմանելուհեղափոխականշրջանինորկառավա
րությանհանդեպ(հանրությանևերկրիշահերինծառայելունրանց
մտադրություններինկատմամբ),իսկերկարաժամկետիմաստով`
խարխլումենսեփականուժերովհայրենիերկրիապագանկերտե
լուհասարակությանվստահությունըևկրկինվերակենդանացնում
«հայրականթիկունքի»կամ«մեծեղբոր»(մշակութայինավանդույ
թիուժով՝Ռուսաստանի)հովանավորությանկարիքիզգացումը։

Այսպիսով՝ԲՀՀ–Հայաստանիդեմարշավիհամալիրգործողու
թյունների ընթացքում սպառնալիքի,ատելությանխոսքի, բռնու
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թյանկոչերիևարժեզրկմանունվաստացմաններքոենհայտնվում
միքանիտեսակիթիրախներ՝ 1)ինքը՝դավադրապաշտներիսի
րելի Ջորջ Սորոսը և հայաստանյան գրասենյակիաշխատակազ
մից հատկապես տնօրեն Լարիսա Մինասյանը, 2) գենդերային
հավասարության, կանանց և ԼԳԲՏ մարդկանց իրավունքների,
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀունեցողմարդկանցիրավունքների,երեխաներիիրա
վունքներիպաշտպանությամբհայտնիգործիչները,3)հիմնադրա
միհետկապիմեջմեղադրվողհետհեղափոխականկառավարու
թյանևԱԺ–իմասկազմողերիտասարդքաղաքականգործիչները
ևընդհանուրառմամբողջկառավարությունը՝վարչապետՆիկոլ
Փաշինյանիղեկավարությամբ,ևորպեսհետևանք՝նրանցառաջ
նորդածհեղափոխությանգաղափարնինքնին։

Հանրային քննարկմանառարկա է դառնումարշավի կողմից
առաջ քաշված կեղծ մի օրակարգ՝ «օտարերկրյա գործակալա
կանցանցերիվտանգի,այլասերմանտարածման,մանկապղծու
թյան,ԼԳԲՏքարոզի,ապազգայինուհակապետականգործունեու
թյան, պետության կարևոր հիմնասյուների՝ ընտանիքի, բանա
կի, իրավապահ մարմինների, եկեղեցու, կրթական համակարգի
խարխլման» մանիպուլացնող առասպելի մասին։ Հիմնախնդիր
ների և հանրային օրակարգերի նենգափոխման սխեման ներա
ռումէառաջբերվածխնդրիանվտանգայնացումը,այսինքն՝կեղծ
օրակարգիձևակերպմանհամարփորձէկատարվումխաղարկել
մշակութայինվախերնուզգայունկետերը,օգտվելմինչօրսփակ
թեմաներիշուրջհասարակությանոչ լիարժեքիրազեկվածությու
նիցևհույսդնելՀայաստանումիրավապաշտպանականմշակույ
թիթուլությանևհնարավորռազմատենչությանվրա։Օգտագործե
լովղարաբաղ յանհակամարտությանչհաղթահարվածդրությունը
և շահարկելովանվտանգության շուրջ Հայաստանիհասարակու
թյանմտահոգությունները՝այսխմբերըշահարկումենՋորջՍորո
սի կարծեցյալ «ընկերական» հարաբերությունները ԻլհամԱլիևի
հետ։Այսհանգամանքը«թույլէ»տալիսհակագենդերայինխմբե
րին«ենթադրել»,որԲՀՀ–ՀայաստանըառաջէտանումԱդրբեջա
նիշահերը,համոզիչհնչելուհամար՝ԲՀՀ–Հայաստանիգործընկեր
տարբեր քաղաքացիական ՀԿ–ների «ադրբեջանամետ» գործու
նեությունը՝մեղադրելով,թե«նկարվումենԱդրբեջանիդրոշիհետ,
Ապրիլ յանպատերազմում զոհված զինվորներին մերժում են որ
պես հերոսներ ներկայացնելուց»։ Հայաստանի հասարակության
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համարանվտանգությանցավոտհարցերնավելիսրելունպատա
կով Վրաստանում և Ուկրաինայումտեղի ունեցածպատերազմ
ները ևարյունահեղություններըտեղի ԲՀՀ գրասենյակների գոր
ծունեությանհետևանքեններկայացվումայնդեպքում,երբերկու
դեպքումէլկոնֆլիկտիկողմըեղելէՌԴ–ն՝պատժելովայսերկրնե
րինիրենցինքնիշխանորոշումներիհամար։

ԲՀՀ–Հայաստանի (և առհասարակ արտաքին ֆինանսական
աղբյուրներ ունեցող քաղաքացիական ՀԿ–ների) գործունեու
թյունը որպես անվտանգության խնդիր ներկայացնելու հարցում
իր ներդրումն ունեցավ նաևհեղափոխական ուժի ընդդիմադիր
ներիշարքումհայտնվածԱզգայինանվտանգությանծառայության
նախկինպետԱրթուրՎանեցյանը։Պաշտոնաթողությունիցհետո
նա,արդենվարչապետՆիկոլՓաշինյանիևնորկառավարության
քաղաքական ընդդիմախոսի կարգավիճակում, 2019 թ. նոյեմբե
րին «168 ժամ»–ին տված հարցազրույցի ընթացքում հաղորդա
վարի հարցին, թե՝ «Սորոսի գրասենյակը վտանգներ պարունա
կո՞ւմէ»,որպեսկարճպատասխան՝ասումէ.«Այո»23։Վանեցյանը
հասցրել էր հանրաճանաչություն և հանրային վստահություն
ձեռքբերել2018–իհեղափոխությունիցհետո՝Փաշինյանիկողմից
ԱԱԾպետնշանակվելուցհետո։Հետևաբարանորոշվտանգիմա
սին գաղտնիությամբ շղարշված նրախոսքերը, ենթադրվում էր,
ծանրակշիռ հնչելու հավանականություն կարող ենպարունակել։
Ինչպես հաճախ առաջադիմական խմբերի գործունեության դեմ
մարտնչողներիդեպքում,կրկինակնհայտէՎանեցյանիայներես
պաշտությունը,որովնամեղադրումէհասարակականկազմակեր
պություններին (այդ թվում՝ ԲՀՀ–Հայաստանին) օտարերկրյա ֆի
նանսականաղբյուրներունենալումեջ։Եվսաայնդեպքում,երբ
քաղաքականգործունեությունծավալելուիրնպատակներիմասին
հայտարարելուց հետո նրա ստեղծած «Հայրենիք» հիմնադրամը
նախատեսում է ֆինանսավորվել օտարերկրյա քաղաքացիների՝
«դրսի» մեծահարուստ հայերի կողմից. «Ինչքան էլ օտարերկրյա
կազմակերպություններիկողմիցֆինանսավորվողՀԿ–ներըասեն,
որ իրենց գործունեությունն ուղղված է բացառապես Հայաստա
նիշահին,դաայդպեսչէ,որովհետևամենդեպքումֆինանսավո

23. 168.am. (2019, նոյեմբեր 21). Ժամանակը կգա, և ես կխոսեմ. ԱԱԾ և ՀՖՖ
նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյան. Վերցվել է՝ https://www.youtube.com/
watch?v=RSB5BI3h838։
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րողըդրսիցէ,ևամենպահինրանքսկսելուենսպասարկելօտա
րիշահերը,առաջենբերելուօտարերկրներիօրակարգերը։Իսկ
ես կարևորում եմ մերազգային օրակարգը, ևայդ ուղղությամբ
մենքփորձելուենքտանելակտիվաշխատանքներ,որպեսզիձևա
վորենք մեր ազգային օրակարգը քաղհասարակության միջոցով։
Դրսում ապրող մեր հայրենակիցները շատ հայրենասեր մարդիկ
ենևցանկացածառիթի,ցանկացածհնարավորությանդեպքում
աջակցումենՀայաստանինևԱրցախին»24։Երեսպաշտությանմեկ
այլ օրինակ է իրավապաշտպաններին, ՀԿ–ներին և ԲՀՀ–Հայաս
տանին դրամաշնորհներ տալով կամ վերցնելով օտարի շահերի
սպասարկմանմեջմեղադրողնախկինկառավարողՀՀԿներկայա
ցուցիչների կեցվածքը, որոնք պետական հաստատությունների
հետհամագործակցությանտարբեր ծրագրերի միջոցովտարբեր
տարիների օգտվել են ոչ միայն ԲՀՀ–Հայաստանի, այլև բազմա
թիվայլամերիկյանևեվրոպականդոնորկազմակերպությունների
տրամադրածդրամաշնորհներից25։

ԲՀՀ–Հայաստանի դեմ կազմակերպված գործողությունները
դեռևս2019թ.մայիսիցավելիհամակարգայինևհանրայինբնույթ
էին ստացել, երբ նախկին իշխանական համակարգից հայտնի
քաղտեխնոլոգ,PRմասնագետՆարեկՄալ յանը26ստեղծեցՎԵՏՕ27
բրենդով հակաժողովրդավարական, հակագենդերային արշավը։
ԸստՎԵՏՕ–իֆեյսբուքյանէջի՝նրանցնպատակնէ«ՋորջՍորոսի

24.168.am.(2020,փետրվար5).Փաշինյանիկողմիցկոնկրետհանձնարարական
ներեղելենընդհանուրբոլորինկատմամբ.ԱրթուրՎանեցյան.Վերցվելէ՝https://
www.youtube.com/watch?v=N5XNpVjo6BI։

25.Սիվիլնեթ.(2019,մարտ18).ՍորոսիքննադատՀայկԲաբուխանյանըՍորոսի
դրամաշնորհէստացել.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3b3kd0z։

26. Նարեկ Մալ յանը 2011–2017 թթ. եղել է ՀՀ նախկին ոստիկանապետ Վլադի
միրԳասպարյանիխորհրդականը,որիհանդեպհեղափոխությունիցշատչանցած
քրեականգործէհարուցվելևմեղադրանքառաջադրվելիշխանությունըչարաշա
հելու, իշխանազանցության կամ իշխանության անգործության հիմքով։ Հեղափո
խությանընթացքումՄալ յանըժողովրդականշարժումըվարկաբեկողներիցէր,իսկ
արդեն հետհեղափոխական ժամանակներում նա հակակառավարական մեդիա
նախագծերի և հակագենդերային արշավների ակտիվ անդամ է, թաթախված է
իրավապաշտպանների,ակտվիստներիևնորկառավարությանանդամքաղաքա
կանգործիչներիդեմմիքանիտարբերդատականգործերում։ Հեղինակել է«Սո
դոմիPR–ը»(2014),«Զրոյականկետ»(2017)և«Սրտերիթագուհին»(2019)գրքերը։

27.ՎԵՏՕ—վերջնագիրերկիրըտվողօտարներին։ՆպատակըՋորջՍորոսիևնրա
հետփոխկապակցվածբոլորկազմակերպություններիուհիմնադրամներիարգելա
փակումնէՀՀտարածքում։
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և նրա հետփոխկապակցված բոլոր կազմակերպությունների ու
հիմնադրամների արգելափակումը ՀՀ տարածքում»։ ՎԵՏՕ հա
պավման բացված մեկնաբանությունն ինքնին բացահայտում է
արշավիմտահղացումը՝«վերջնագիրերկիրըտվողօտարներին»,
որը մշակված է «արտաքին միջամտության» մասին պուտինյան
առասպելի կանոններով։ Այս խմբակը ԲՀՀ–Հայաստան գրասեն
յակի ու դրաաշխատակիցների դեմ կազմակերպում էրտարբեր
ֆլեշմոբեր,մոտոերթերՀայաստանիտարածքով,շարունակաբար
շրջափակումէրգրասենյակիմուտքը,մուտքիառաջշոուներկազ
մակերպում և զվարճանում, պատերին աշխատակիցներին պի
տակավորողտարբերգրություններամրացնումևայլն։Այսգործո
ղություններինմիանումէինհակաիրավապաշտպանևհակակա
ռավարականգործունեությամբհայտնիայլգործիչներուխմբեր,
այդթվում՝ոստիկանականհամակարգինախկինվատահամբավ
մի պաշտոնյա և լրատվամիջոցի խմբագիր։ ՎԵՏՕ–ի աջակիցնե
րիթվումէրհայտնվելանգամմիբելգիահայաջծայրահեղական
նեոնացիստ28։ ԲՀՀ–Հայաստանի դեմ ՎԵՏՕ–ի գործողությունները
սպասարկումէրհակագենդերայինևհակակառավարականնպա
տակայինհռետորաբանությունը,որըշրջանառվումէըլրատվամի
ջոցներովևֆեյսբուքյան էջերով։ Զուգահեռ իրականացվողֆեյս
բուքյանարշավիմարգարիտնէրդարձելքաղտեխնոլոգՄալ յանի
թիրախների պատը (նրա բառերով՝ «Սորոսի լացի պատը»)։
ՎԵՏՕ–իգրասենյակիպատիննաքարտեզագրելէրակտիվիստնե
րի,իրավապաշտպանների,քաղաքականևհանրայինգործիչների
լուսանկարներ,որոնք,ըստնրաառասպելի,կազմումեն«Սորոսի
գործակալականցանցը ՀՀ–ում» («պիղծ մարդկանց ցուցակը, որ
փողենստացելՍորոսիցհայրենիքիվաճառքիհամար»)29։

ՇարունակելովՋորջՍորոսիևԻլհամԱլիևի` լավագույնըն
կերներ լինելուպատմությունը՝նրանքայդուղերձըհասցնումեն
նաև տեսողական միջոցներով՝ իրենց հավաքներում օգտագոր
ծելովՍորոսիևԱլիևիհանդիպմանմիլուսանկար՝«bestfriends»
(թարգմ.՝ լավագույն ընկերներ) անգլերեն գրառումով։ Լուսա

28. Fip.am. (2019, հունիս 14). Ովքե՞ր են «հակասորոսականները». Վերցվել է՝
https://fip.am/7220:

29.Այսպատիվրահայտվածլուսանկարներիշարքումենմերբազմաթիվգործըն
կերներիևմերհետազոտականկազմակերպության3անդամներինկարներ։
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նկարումպատկերվածհանդիպումըտեղիէրունեցել2015–ինԴա
վոսում(ԱդրբեջանումԲՀՀգրասենյակիփակումիցմեկտարիանց),
որիընթացքում,ըստԲՀՀհայտարարության,ՍորոսըԱլիևինկոչէր
արել թուլացնելու քաղաքացիական հասարակությանը շնչահեղձ
անելու և օրինական բարեգործական կազմակերպություններին
հետապնդելուիրմոտեցումները30։Ալիևիվարչակազմըայնհակա
ժողովրդավարկառավարություններիցմեկնէ,որըտևականորեն
արգելակում է ժողովրդավարական զարգացումներն իր երկրում,
ինչի առիթով պարբերաբար քննադատությունների է արժանա
նում,այդթվում՝Սորոսիկողմից31։Ալիևիվարչակարգնիրհերթին
Սորոսինևնրահետևորդներինմեղադրումէ«Ալիևի,նրաընտա
նիքի և Ադրբեջանի դեմարշավներ հովանավորելու ևայս նույն
նպատակովգործողհայկական լոբբիիհետկապերիմեջ»32։Ահա
նույնպարզու«օրիգինալ»մեխանիզմի(որովԱլիևիվարչակարգը
ՍորոսինուԲՀՀ–ինմեղադրումէհակաադրբեջանականությանև
հայամետության մեջ) հայելային կիրառությամբ Հայաստանի հա
կագենդերային արշավները տեղական ԲՀՀ–ին և իրավապաշտ
պաններին են մեղադրում «հակահայկականության և ադրբեջա
նամետության»մեջ։

30.OSF.(2015,January22).StatementfromOpenSocietyontheCrackdownonRights
inAzerbaijan.Retrievedfromhttps://osf.to/2SwKX2L.

31.Մեդիամաքս.(2017,սեպտեմբեր7).ԱդրբեջանիթշնամիՋորջՍորոսը.Վերց
վելէ՝https://mediamax.am/am/news/parzabanum/24975/:

32.Այսպիսիմեղադրանքհնչեց,օրինակ,2017թ.սեպտեմբերիսկզբին«Կազմա
կերպված հանցագործությանև կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի» (ԿՀԿԼՆ)
հրապարակած «Ադրբեջանական լվացքատուն» զեկույցին իարձագանք (OCCRP.
(2017,September4).TheAzerbaijaniLaundromat.Retrievedfromhttps://www.occrp.
org/en/azerbaijanilaundromat/)։ Զեկույցը բացահայտում էր 2012–2014 թթ. ընթաց
քում շուրջ 2,9 միլիարդ դոլարադրբեջանական կեղտոտփողերի օրինականաց
մանսխեմանևայդգումարներիմիզգալիմասիհաշվինեվրոպացիչինովնիկների,
լրագրողների,քաղաքականգործիչներիկաշառելուփաստերը,որիշնորհիվլռեց
վումէինԱդրբեջանիներքաղաքականխնդիրները,քաղբանտարկյալներիևընտ
րախախտումներիվկայությունները։ԿՀԿԼՆ–իգործունեությանը,ըստնրանցկայքի,
աջակցումեն17միջազգայինդոնորներ,որոնցիցմեկնէԲՀՀ–ն,ինչնէլթիրախա
վորման առիթն է։ Հանրայնացված «Ադրբեջանական լվացքատուն» զեկույցի հի
մանվրաԲիԲիՍինևԳարդիանը նյութեր հրապարակեցին (TheGuardian. (2017,
September5).EverythingyouneedtoknowabouttheAzerbaijaniLaundromat.Retrieved
from https://bit.ly/3aJTO7K): Գարդիանի հոդվածի 3 համահեղինակներից մեկը`
ԴինաՆագապետյանցը,հայկականազգանունունի,որիվրաէլհենվումէԱլիևի
վարչակարգի՝ «հայկականության աշխարհի զզվելի» հետք գտնելու պարզունակ
փաստարկը:Տե՛ս(Azertag.(2017,September5).Releaseof thePressServiceof the
President.Retrievedfromhttps://azertag.az/en/xeber/1090727/):

https://azertag.az/en/xeber/1090727
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Այսպիսի թիրախավորումների, ատելության կոչերի, սպառ
նալիքներիումեղադրանքներիբարձրխտացումնանգամպետա
կանհամակարգերի,նախևառաջոստիկանությանպատշաճար
ձագանքին չիարժանանում. նոր կառավարող ուժից միայն որոշ
առանձին գործիչներ են անձնական դիրքորոշումներ հայտնել և
աջակցող քայլեր իրականացրել՝ դատապարտելով ԲՀՀ–Հայաս
տանիդեմհարձակումը։

ՎԵՏՕ–ի նախաձեռնությամբ սկսված ԲՀՀ–Հայաստանի գրա
սենյակիշրջափակումըթեևշարունակականբնույթէրկրում,որի
ընթացքում վիրավորանքներ էին հասցվումաշխատակիցներիև
այցելուներիհասցեին, ստեղծվում էրֆիզիկականհետապնդման
ուհարձակմանմթնոլորտ,խաթարվումէրգրասենյակիգործունե
ությունը,սակայնիրավապահմարմիններըհամարժեքպաշտպա
նությունչէինիրականացնում,չէինապահովումաշխատակիցների
ևայցելուներիապահովմուտքնուելքը։Իպատասխանշարունակ
վողշրջափակումների՝գործնականումարձագանքեցինհիմնակա
նում գրասենյակի գործընկերները և քաղհասարակության գոր
ծիչները,որոնքհամերաշխությանհանդիպումներէինկազմակեր
պումգրասենյակիմոտ՝սեփականներկայությամբպաշտպանելու
տարածքըևաշխատակիցներին33։ՀՀԱԺ«Իմքայլը»կառավարող
խմբակցությանպատգամավորՄարիաԿարապետյանըքչերիցէր,
որմասնակցեցԲՀՀգրասենյակինաջակցողակցիաներին՝ընդգծե
լով ՎԵՏՕ–ի գործողություններում Հայաստանում քաղաքացիա
կանհասարակությաննկատմամբուղղակիոտնձգությանփաստը.
«ՔաղհասարակությունըՀայաստանումտարիներշարունակժողո
վրդավարությանբացակայությանժամանակեղելէայնդերակա
տարը,որնասելէայն,ինչշատերըչէինկարողանումասելևլռում
էին,մյուսկողմիցսանաևոտնձգությունէմարդուիրավունքների
օրակարգի նկատմամբ, որովհետև կրկին քաղհասարակությունը
այնդերակատարնէեղել,որըտարիներշարունակպաշտպանելէ
մարդուիրավունքներըՀայաստանում»34։

ԲՀՀ–Հայաստանիգրասենյակիգործունեության«վտանգի»և
«սորոսականներին» զսպելու մասին հակագենդերային արշավի

33.Զարգարյան,Ռ.(2019,սեպտեմբեր30).Քաղհասարակությաններկայացուցիչ
ներըակցիաէինկազմակերպելԲՀՀհայաստանյանգրասենյակիառաջ.Ազատու
թյուն.Վերցվելէ՝https://www.azatutyun.am/a/30191414.html:

34.Նույնտեղում։
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հարցադրումներին իր պատասխանը ներկայացնելու առիթներ է
ունեցելնաևվարչապետՓաշինյանը։2019սեպտեմբերինԼոսԱն
ջելեսում մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով Սորոսի
հետհեղափոխությանառնչությանմասինհարցին՝նահերքումէ
այդդավադրապաշտականվարկածը,սակայնիրհերթինառաջէ
քաշում երկրորդ վարկածի մասին մի դրույթ, որով ըստ էության
հաստատում է մյուսբոլորհեղափոխություններումՍորոսիմաս
նակցությանհնարավորությունը.«Հիմաերկուվարկածկա։Առա
ջին վարկածը՝ դավադրությունների տեսության հեղինակներն
ասում են՝ ուրեմն ինչ–որ տեղ պլանավորվել ա, էնտեղ, որտեղ
սովորաբար պլանավորվում ա (…)։ Իսկ էնտեղ, որտեղ ընդուն
վածա մտածել, որպլանավորվում են էդ հեղափոխությունները
ևանում,նրանքպակաս….կասկածանքներիևտառապանքների
մեջ չեն։ Որովհետևասում են. «Չհասկացանք, եթե էս հեղափո
խությունըմենքչենքարել,իսկմենքչենքարել,էդովահամար
ձակվել առանց մեր թույլտվության որևէ տեղ անի հեղափոխու
թյուն»։Էնպեսորեսբոլորկողմերինկոչեմանումհանդարտվել,
որովհետևնրանք,ովքերեղելենՀՀ–ում(...),նրանքգիտենովա
արելհեղափոխությունըևինչպեսաարել.էդհեղափոխությունը
տեղիա ունեցել ուղիղ եթերում (...)։ Էս հեղափոխությունըարել
ահայժողովուրդը(...)»35։Իսկավելիուշ՝2020թ.հունվարին,հա
կագենդերային արշավում առաջամարտիկ «Իրավունք» թերթի36
լրագրողի՝ իշխանության վերին օղակներում սորոսականներից
զգուշանալուկամնրանցգերիլինելումասինհարցինիպատաս
խան՝Փաշինյանըպատասխանումէ.«Բացհասարակությանսորո
սականգրասենյակըՀայաստանումգործումէտասնյակտարինե
րով,այդթվում՝այնիշխանությանժամանակ,որիկարկառուններ

35.News.am.(2019,սեպտեմբեր22).ՊարոնՍորոսըցանկացելէրհանդիպելինձ
հետ.ՆիկոլՓաշինյան.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=ZYI97jjpAcA։

36. «Իրավունք» թերթը, չնայած իրանվանումին, հայտնի է ԼԳԲՏ մարդկանց և
նրանց իրավապաշտպանների, կանանց հարցերով իրավապաշտպանների կամ
ակտիվիստների հանդեպատելությանխոսքի տարածմամբ և թշնամանքի հրա
հրմամբ,ինչիպատճառով16քաղաքացիներիկողմից2015–իննրադեմ(հերքման
պահանջով)դատականհայցէներկայացվել(տե՛սLgbtnews.am.(2015,փետրվար
18). Տեղիունեցավընդդեմ«Իրավունքի» 16–իգործովվերաքննիչ դատը. վճիռը
կհրապարակվիմարտի5–ին.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3aRB3Pz):
ՀՀ դատարաններում գործը չի հանգուցալուծվել, այն ուղարկվել է Մարդու իրա
վունքների եվրոպական դատարան. Pinkarmenia.org. (2016, հունվար 29). «Իրա
վունք»թերթը, ԼԳԲՏֆորումը,տրանսգենդերների ծեծը`HRWզեկույցում.Վերց
վելէ՝https://www.pinkarmenia.org/news/hrw_report/#.Xqlp7mgzbDd:
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կայացուցիչէեղելձերթերթիհիմնադիրխմբագիրը,ևեթեէդքան
վատբան էր, թողփակեին։ (...) Ինչի՞ չեքփակել։ Այսինքն՝ դուք
հիմախոստովանումեք,որպետականդավաճաններեք,որթույլ
եքտվել,որ25տարիՀայաստանումգոյությունունենաքայքայիչ
կազմակերպություն։(...)Ի՞նչանշանակում«սորոսական».եսթույլ
չեմտա,որՀայաստանիՀանրապետությանորևէքաղաքացուայդ
պիսի քամահրական և արհամարհական բան ասեն, որովհետև
բոլորնրանք,ովքերդաասումեն,նրանքկոռումպացվածհանրա
պետականներեն։(...)Եթեձերասածըճիշտա[«սորոսականնե
րի»մասին],ուրեմնդուքձերիշխանությանողջընթացքումգոր
ծելեքընդդեմՀՀ–իևժողովրդի,ևառաջինհերթինձեզապետք
պատասխանատվությանենթարկել,առաջինհերթին՝բարոյական։
Դանշանակումա,որդուքչունեքսրբությունընդհանրապես։Ձեզ
համարամենինչչափվումափողով։Դուքարելեքդա,որպեսզիէդ
միջազգայինկազմակերպություններըհանդուրժողլինենձերթա
լանինկատմամբ(...)»37։

Այսպիսի արձագանքներով թեև Փաշինյանը ինքն իրեն, իր
քաղաքականթիմինև2018թ.հեղափոխությունըհստակառանձ
նացնում է «Սորոսի»պիտակ դարձած գաղափարից և հեռավո
րություննշագծում,սակայնմյուսկողմիցշարունակում էիրխո
սակցությունը ձևակերպել հակաժողովրդավար ուժերի կողմից
արդեն բանաձևված՝ Սորոսին դիվականացնող հռետորաբանու
թյան շրջանակում։ Բացիայդ՝ սեփական քաղաքական դիրքորո
շումը նախկին իշխանության վարքի հետ համեմատության մեջ
կառուցելով՝վարչապետըբացէթողնումներկայիօրակարգային,
հրատապ հարցերը, որոնքպահանջում են հստակ քաղաքական
գնահատականներևլուծումներՀԿ–ներիևառաջադիմականքա
ղաքացիականհասարակությանվրակատարվածհարձակումների
առնչությամբ։

Ընդհանուրառմամբհակաժողովրդավարարշավներինկար
ծես հաջողվում է առաջադիմական և իրավապաշտպանական
գործունեության,այդթվում՝Սորոսիպիտակդարձածուրվականի
մասինվարկաբեկմանայնպիսիառասպելհյուսել,որիհետորևէ
չեզոք կամ դրական առնչության մեջ հայտնվել չեն համարձակ

37.168.am.(2020,հունվար25).Ի՞նչանշանակումսորոսական,ովէդպեսաասում,
պետականդավաճանէ.Փաշինյան.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2WdJZLc:
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վումնորկառավարությանևԱԺանդամները։Խուսափելովմարդու
իրավունքների տեսանկյունից հակաիրավապաշտպան խմբերի
գործողություններին համարձակ գնահատականտալուց՝ պետա
կանհաստատություններըևգործիչները,ըստէության,աջակցում
ենվերջիններիս՝թույլտալովքաղաքացիականառաջադիմական
խմբերի գործունեության դաշտի նեղացումը և դրա փոխարեն
հանրայինակտիվությանևքննարկումներիդաշտումհակաիրա
վապաշտպաններիգերակայումը։

Այսպես՝Հայաստանումիրավապաշտպաններիդեմարշավնե
րումհանգուցայինկետդարձած«վտանգավորությունը»և«սորո
սականությունը», դեռևստևական ընթացք ունենալովև հակա
գենդերային խմբերից տարածվելով ավելի լայն շրջանակներում,
ինչպեսկտեսնենքայսաշխատանքիհաջորդմասերում,իրակա
նում անդրադառնում է իրավապաշտպանների ֆիզիկական ան
պաշտպանությանը, հանգեցնում է նրանց գործունեության սահ
մանափակումներին և ընդհանուր առաջադեմ քաղաքացիական
դաշտինեղացմանը,ինչպեսնաևխոչընդոտումէերկրումանհրա
ժեշտևսպասվածբարեփոխումներիընթացքը։



ԲԱԺԻՆ1
Գենդերայինհիմքով
հիմնախնդիրներիևկանանց
իրավունքներիմերժումը



Կինիրավապաշտպաններիթիրախավորումը
2019թ.մարտի8–իցառաջևհետո
2018թվականիդեկտեմբերի9–իարտահերթխորհրդարանա

կանընտրություններիննախորդածհեռուստաբանավեճիընթաց
քումարդեննախկինվարչապետևնախագահՍերժՍարգսյանի
ղեկավարածՀՀԿցուցակըգլխավորողնախկինպաշտպանության
նախարար Վիգեն Սարգսյանը հարց հղեց վարչապետի գործող
պաշտոնակատարՆիկոլՓաշինյանին.«Ձերկուսակցությանհիմ
նադրամում (որը ֆինանսավորմամբ է զբաղվում) ներգրավված
են ԼԳԲՏ երկու կարկառուն ակտիվիստներ։ ... Պարտավորություն
ունե՞քայդակտիվիստների նկատմամբ, թե՞ ոչ՝ ձեր օգտինփող
հավաքելուհամար։Եվերկրորդ՝ազգայինարժեքներըկարևո՞րեն,
թե՞ժողովրդավարականլիբերալիզմնավելիկարևորէ,քանազ
գայինարժեքը»1։

Ակնհայտէ,որայսհարցովՍարգսյանը,հեղափոխությունից
հետո մերժված կամ կառավարման իշխանությունը կորցրած իր
կուսակցությունն ու քաղաքական թիմն իբրև «ազգայինարժեք
ների» ջատագով ներկայացնելով, ձգտում էր բարձրացնելու դրա
հեղինակությունը հանրության առաջ։ Միաժամանակ «ԼԳԲՏ ակ
տիվիստներին»դիվականացնելովունրանցայդկարգավիճակով
Փաշինյանի ու նրա թիմի հետ կապակցելով՝ վերջիններիս հան
րային վստահությունը նսեմացնելու ճիգ էր գործադրում։ Անկախ
Հայաստանի վերջին տարիների մի շարք քաղաքական անցքեր2

1. Ազատություն. (2018, դեկտեմբեր 5). Վիգեն Սարգսյանը ԼԳԲՏ ակտիվիստ է.
ՆիկոլՓաշինյան.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=vRn–2fT8n6M։

2. ՀՀԿ իշխանության տարիներին գենդերային հարցերը քանիցս քննարկվել
են օրենսդրական մակարդակում՝ անցնելով շահարկումների և նենգափոխում
ների նույնանման ճանապարհ։ Այսպես՝ 2011–ի դեկտեմբերին ՀՀ Կառավարու
թյան և «Օրինաց երկիր» կուսակցությանպատգամավորներ Հեղինե Բիշարյանի
և Հովհաննես Մարգարյանի կողմից հեղինակած «Գենդերային հավասարության
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ակնհայտ են դարձնում, որ քաղաքական համբավի նսեմացման
ջանքերը քաղտեխնոլոգիական մեծ երևակայություն չեն պա
հանջել,եթեհենվելենմիկողմից՝իբր«ազգայինարժեքների»և
«անվտանգության» պահպանման դիսկուրսի շահարկման, մյուս
կողմից՝ գենդերային իրավահավասարության դիսկուրսի նենգա
փոխմանվրա։Այսհամադրությունըտեսնումենքթե՛Սարգսյանի
հնչեցրած հարցում, թե՛ հեռուստաբանավեճին նախորդած քա
րոզարշավում,թե՛հեղափոխությունիցերկուտարիանցտարբեր
քաղաքական գործընթացների համատեքստերում։ Քաղտեխնոլո
գիականայսհնարքումՀայաստանն,իհարկե,բացառիկչէ.գենդե
րայինխուճապիզգացումիձևավորմանևդրանիցքաղաքական
կրեդիտներիկորզմանփորձըիրհաստատվածտեղնէգտելաշ
խարհի շատ երկրների աջ պոպուլիստների քաղաքականության
մեջևերկրիցերկիրտարբերվումէմիայն,թերևս,այնգործադրող
դերակատարներիմեծուփոքրքաղաքականօրակարգերով։

Սարգսյանիխոսքիօրինակովտեսնումենք,որնախևառաջ
նախկինիշխանական(նաևուժային)համակարգիներկայացուց

մասին»ՀՀօրենքնընդգրկվեցԱԺնստաշրջանիօրակարգևամբողջությամբըն
դունվեց 2013–ի մայիսին։ 2013–ի հունիսին Հանրապետության նախագահը ստո
րագրեցօրենքը (նախագծիպատմությունըտե՛սparlament.am.Վերցվել է՝https://
bit.ly/35U8BMo)։ՍակայնօրենքիընդունումիցհետոՀայաստանումհենցժամանակի
իշխանականհամակարգիորոշթևերի,Հայառաքելականեկեղեցուևռուսամետ
կուսակցությունների (այդթվում՝ ներկայիսԱԺընդդիմադիրԲՀԿ) հովանավորու
թյուննուառնչակցություննունեցողհակագենդերայինխմբավորումներիաղմուկի
ֆոնին`ՀՀիշխանությունները«ստիպվածեղան»հետքայլանել,փոխարինել«գեն
դեր»եզրույթը,ինչիարդյունքում2013թ.օգոստոսինօրենքըվերանվանվեց«Կա
նանցևտղամարդկանցհավասարիրավունքներիևհավասարհնարավորություն
ներիապահովմանմասին»ՀՀօրենք(տե՛սPanorama.am.(2013,օգոստոս29).«Գեն
դեր» բառըփոխարինվեց «կանանցևտղամարդկանց հավասար իրավունքները
և հավասար հնարավորությունները» բառերով. Վերցվել է՝ https://bit.ly/2WojL94)։
2016–իցայսնույնխմբերըպայքարումէին«Ընտանեկանբռնությանկանխարգել
մանևդրադեմպայքարիմասին»օրենքինախագծիընդունմանդեմ(տե՛սԻրա
զեկքաղաքացիներիմիավորում.(2016,դեկտեմբեր23).«Ընտանեկանբռնության
կանխարգելմանևդրադեմպայքարիմասին»ՀՀօրենքինախագծիմասինհան
րայինդաշտումապատեղեկատվությունտարածողխմբերիմասինզեկույց.Վերց
վել է՝ https://bit.ly/2SQjXLW): 2017–ինօրենքնընդունվեցփոփոխված՝ «Ընտանի
քում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց
պաշտպանությանևընտանիքումհամերաշխությանվերականգնմանմասին»ան
վանումով։Դեռևս2015թվականիսահմանադրականփոփոխություններիփաթեթը
ներառելէրնաևամուսնությանվերաբերյալդրույթիփոփոխություն՝սահմանելով
այնորպեսբացառապեստղամարդուևկնոջմիջևմիություն։ԱյսքայլովՀՀԿվեր
նախավը ցանկանում էր ազդել սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ
հանրայինլայնշերտերումառկաբացասականտրամադրություններիվրա՝կրկին
շահարկելովԼԳԲՏհարցը։
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չականկերպարըչիխորշումհետադիմական–հակաիրավապաշտ
պան ուժերի քաղտեխնոլոգիական հնարքով ու տոնայնությամբ
հարձակվելկինիրավապաշտպաններիվրա,որոնքՀայաստանում
երկար տարիներ խոցելի վիճակում հայտնված բազմաթիվ կա
նանցենաջակցելևպաշտպանելնրանցիրավունքները:Իրայս
հարձակողականքայլովՍարգսյանըհարուցումէբազմաթիվբա
ցասականսոցիալականհետևանքներ,այդթվում՝հրահրումկին
իրավապաշտպաններիհանդեպատելությանևբռնությանտրա
մադրություններհանրայինայնշերտերում,որոնքհակվածենհա
վատալուազգայինիևավանդականի քայքայման դավադրական
տեսություններին։ Ավելին, ինչպես կտեսնենք վերլուծության հա
ջորդ բաժիններում, նախկին իշխանական խմբերը, նրանց ծա
ռայածանհատքաղտեխնոլոգներըմիավորումենիրենցֆինան
սական, մեդիա և մարդկային ռեսուրսները հակաիրավապաշտ
պանհետադեմխմբակներիհետ՝տապալելուՀայաստանումհնա
րավորբարեփոխումները՝իրավահավասար,հակախտրական,ոչ
բռնիևպաշտպանվածհանրությունունենալուքաղաքացիական
ևքաղաքականնախաձեռնություններնունախագծերը։

Այսպիսով՝քաղտեխնոլոգիականջանքերնուղղվումենառա
ջադիմական քաղաքացիական հասարակությանը, մասնավո
րապես խոսքում նկատի ունեցած կին իրավապաշտպաններին
դիվականացնելուն, իսկ հետո արդեն կառավարող ուժին՝ իբրև
նրանց «գործակից–հանցակից» ներկայացնելուն։ Վերջիններիս
համագործակցությամբ,իբր,իրականացվումէ«հայկականավան
դական արժեքների և ինքնության քայքայման ծրագիրը»՝ ծա
ռայելովարևմտյան«ժողովրդավարական լիբերալիզմիդավադիր
ուժերին»։

Սարգսյանիհարցըկինիրավապաշտպաններ ԼարաԱհարո
նեանիևՄարոՄաթոսյանիմասինէր,որոնքսկսած2013թվակա
նից3թիրախավորման,ատելությանխոսքի,սպառնալիքիևբռնու
թյանկոչերիարշավներիկիզակետումենեղել։Ընդորում,որքան

3.2013թվականիցկինիրավապաշտպաններին,ֆեմինիստներիևկանանցկազ
մակերպություններըթիրախավորումէին«Համահայկականծնողականկոմիտեն»՝
կազմակերպությաննախագահԱրմանԲոշյանիղեկավարությամբ,կոմիտեիհետ
փոխկապված հոգևորականները, «Հայ–ռուսական միավորում» կազմակերպու
թյան ղեկավար, հոմոֆոբ Ռոբերտ Ահարոնյանը (որ 2015 թվականին հայտնվեց
վիրտուալնույնասեռսեքսսկանդալում)ևայլք։Այսամենն,իհարկե,տեղիուներ
ժամանակիհանրապետականիշխանություններիհովանուներքո։
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էլհեգնականէ,արդենհեղափոխությունիցհետոհարձակմանար
շավներըբոլորովինէլչմեղմվեցին,ընդհակառակը՝ահագնացան։

«ՔՀԿ–ԱԺ համագործակցության հարթակ՝ հանուն կանանց
և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնա
րավորությունների» շրջանակում 2019 թվականի մարտ 8–ի մի
ջոցառմանը4 ելույթ ունեցավ կին իրավապաշտպան, Կանանց
ռեսուրսային կենտրոնի համահիմնադիր Լարա Ահարոնեանը։
Կանանց իրավունքների միջազգային օրվա համատեքստում նա
խոսեցՀայաստանումկանանցևաղջիկներիհանդեպբռնության,
օրենսդրականդաշտիթերություններիևկանանցտարբերություն
ներիմասին(այդթվում՝սեռականկողմնորոշման,ազգայինպատ
կանելության, սոցիալական և այլ կարգավիճակների հիմքերով)։
Կանանց բազմազանությունը շեշտող նրա ելույթից հետո «Ֆեյս
բուք»սոցիալականցանցումհակագենդերայինարշավիկազմա
կերպիչներիևնրանցկողմիցկառավարվող էջերը, ինչպեսնաև
նախկինիշխանականներկայացուցիչներիսեփականությունհան
դիսացողևնրանցհետփոխկապակցվածառցանցլրատվամիջոց
ներըողողվեցինվերջինիսնկարներով,նրանսպանելու,բռնաբա
րելու,ընտանիքինվնասելուկոչերով։

Կրկին Ահարոնեանին թիրախավորող ուղերձների հիմքում
դրվեցՍարգսյանիխոսքիցարդենծանոթսխեման.նսեմացվեցև
պիտակավորվեցնրաիրավապաշտպանականգործունեությունը,
ևդահամալրվեցկառավարող«Քաղաքացիականպայմանագիր»
կուսակցության հոգաբարձուներիխորհրդիանդամ լինելու հան
գամանքով՝այդպիսովնրաողջգործունեություննուելույթըան
միջականորենկապելովՓաշինյանիհետ,ինչընշանակումէր,որ
Ահարոնեանինդիվականացնողբնորոշումներըոչմիայնիր,այլև
Փաշինյանիևնրաթիմիմասինեն.«Նիկոլականկադրերըլեսբի
ներիքարոզովենզբաղված»։

4. 2019 թվականի մարտի 8–ին՝ կանանց իրավունքների պաշտպանության
միջազգայինօրվաառթիվ,ԱԺևկանանցիրավունքներովզբաղվողմիշարքհա
սարակականկազմակերպություններիմիջևստորագրվեցփոխըմբռնմանհուշա
գիր,որինպատակնէՀՀօրենսդիրիշխանությանևքաղաքացիականհասարա
կության ներկայացուցիչների միջև համագործակցության հարթակի ստեղծումը՝
կանանց և տղամարդկանց իրավունքների և հնարավորությունների իրական
հավասարությունն ապահովելու ուղղությամբ ջանքերը համատեղելու համար:
Տե՛ս Parlament.am. (2019, մարտ 8). Ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր.
Վերցվելէ՝https://bit.ly/35N9iXv:
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Ահաայսսխեմայովենմշակվումևառաջնաբեմնետվումկին
իրավապաշտպանների և հետհեղափոխական շրջանում կառա
վարողուժիկողմից«ավանդականընտանիքիքայքայման»,մաս
նավորապես «երեխաների այլասերման, պղծման», «ԼԳԲՏ քա
րոզչության»և«ազգայինարժեքներըծախելու»շուրջառասպել
ները՝թե՛հեղինակազրկելովևխոցելիդարձնելովնմանզգայուն՝
սեռականությանթեմայովզբաղվողկինիրավապաշտպաններին,
թե՛ խոչընդոտելով հետհեղափոխական Հայաստանում մարդու
իրավունքների ոլորտում առաջադիմական օրենսդրական բարե
փոխումներ իրականացնելու օրակարգը։ Բարեփոխումները ներ
կայացվում են իբրև «... օրենքի նախագծեր, որոնք ուղղված են
այլասերվածապրելակերպովանձանցլայնիրավունքներիամրա
գրմանըհասարակականկյանքիբոլորոլորտներում»5։

Սեռականությանևգենդերիհարցերըհմտորենթիրախավոր
վում են ոչ միայն ազգայինի, ավանդականի, ընտանիքի և երե
խաների«փրկության»անվաններքո,այլևհամեմվումենհայաս
տանյանհասարակությունումմեկայլզգայունթեմայի՝անվտան
գությանհարցիշարունակականշահարկմամբ։Այսպես՝հակաիրա
վապաշտպան խմբերը մարտի 8–ի ելույթից հետո շարունակում
էինԼարաԱհարոնեանիհասցեինհնչեցնելատելությանխոսքերև
սպառնալիքներ՝դրանքհամալրելովխաղաղությանևադրբեջան
ցիներիհետհաշտեցմանհեռանկարիշուրջնրաավելիվաղհնչեց
րածդատողություններիվրահարձակումներովև«Քաղաքացիա
կան պայմանագիր» կուսակցության հոգաբարձուների խորհրդի
անդամ լինելու շեշտադրումներով։ «ԱպրիԱսյան, ճիշտ էասում,
եսէլունեմշատլավընկերներադրբեջանցի,որոնցշատեմսիրում
ևհույսունեմ,որմիօրխաղաղկապրենքիրարհետուհանգիստ
ուազատկշփվենքառանց ոչ մեկիատելությանքարոզի»6 ֆեյս
բուքյանգրառումըԼարաԱհարոնեանըկատարելէրիհամերաշ
խությունԱսյաԽաչատրյանի7,որնիրհերթինայդժամանակթի

5.ՀայկունիՎ.(2019,հոկտեմբեր26).2018–ի«գունավոր»հեղաշրջմանհետքերով.
168.am.Վերցվելէ՝https://168.am/2019/10/26/1194442.html/։

6.Ահարոնեան,Լ.[LaraAharonian].(2018,նոյեմբեր6).https://www.facebook.com/
hashtag/insolidaritywithasya?source=embed&epa=HASHTAG:

7.ԱսյաԽաչատրյանըհայտնվելէրաջպոպուլիստականխմբերիևմիջավայրերի
թիրախում, երբ բարձրաձայնել էրԱրցախիոստիկանության կողմից իր հանդեպ
թույլտրվածֆիզիկականևհոգեբանականբռնություններիմասինդեռևս2018թ.
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րախավորվելէրմիադրբեջանցիընկերոջհետիրլուսանկարները
հրապարակելուպատճառով։Այսպիսով՝մեկայլկինակտիվիստի
համերաշխությունհայտնելը,խաղաղությանցանկությունըևհա
վերժական թշնամանքի հաղթահարումը հակագենդերային ար
շավորդներիկողմիցգնահատվումենիբրև լրացուցիչհանցանք՝
«բանակաշինությանդեմվարձուաշխատանք»և«ոտնձգություն
ազգային անվտանգությանը»։ Սրանք գաղափարներ են, որ նա
խորդողտասնամյակներիընթացքումնպատակայնորենթրծվելեն
իշխողվարչակարգերիկողմից՝հանրայինևքաղաքականգիտակ
ցությանմեջբացառելովխաղաղությանևհաշտությանմասինխո
սակցությանլեգիտիմությունը։Վերաշրջանառելովայսգաղափար
ները՝հակագենդերայինխմբերըհույսենտածումաշխատեցնելու
նախկինումձևավորվածկռվաններըևառանցմեծբարդություն
ների հասարակությունիցաջակցություն ստանալու։ Անվտանգու
թյանշահարկումովփորձումենհեշտությամբհեղինակազրկելև՛
գենդերային իրավահավասարությունը, և՛ խաղաղությունն իբրև
արժեքառաջմղողիրավապաշտպաններինուակտիվիստներին,
ինչպեսնաև(ևհատկապես)նրանցհետայսկամայնդրվագով
կապակցվածնորկառավարողուժին՝վերջիններիստեղավորելով
անընդհատարդարանալուպաշտպանողականդիրքումևդրանով
իսկ խոչընդոտելով թիրախավորված թեմաներով նրանց կողմից
հստակ դիրքորոշումների ձևակերպումը և համարձակ բարեփո
խիչքաղաքականություններիգործադրումը։

Կին իրավապաշտպանների դեմ արշավում հանգուցային
կետէդարձելնաևԲՀՀ–Հայաստանիֆինանսականաջակցությամբ
դրամաշնորհային ծրագրեր իրականացնելու հանգամանքը, որը
ներկայացվումէիբրևնյութականշահագրգռությամբդրդվածծա
ռայությունարտաքին(թշնամի)ուժերին։

Հակագենդերային արշավորդների կողմից Ահարոնեանին և
Մաթոսյանին որպես հեշտ կամ հարմար թիրախ ընտրելու հար
ցումառկաէևսմեկշահարկմանառիթ.դանրանցսփյուռքահայ

փետրվարիսկզբին(տե՛սEpress.am.(2018,մարտ26).Ղարաբաղիոստիկանները՝
Ասյա Խաչատրյանին. օրենք Հայաստանում կպահանջես. Վերցվել է՝ shorturl.at/
vDIP3)։Այնուհետև2018թ.նոյեմբերիննրադեմարշավըսաստկացավֆեյսբուքում
հրապարակված մի նկարի առիթով, որտեղ Ասյան Թբիլիսիում լուսանկարվել էր
իրմիադրբեջանցիընկերոջհետ(տե՛սՀայկականժամանակ.(2018,նոյեմբեր11).
ԱսյաԽաչատրյանիհետ լուսանկարվածադրբեջանցունհայրենակիցներըսպառ
նումենդատաստանով.Վերցվելէ՝https://www.armtimes.com/hy/article/148112)։
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ծագումնէ։Այսպես՝հակագենդերայինխմբերըմեծապեսշրջանա
ռումենԱհարոնեանիևՄաթոսյանի«ուրիշությունը»,որնօգտա
գործվում է՝ սոսնձելու տեղի քաղաքացիական հասարակության
վրա արևմտյան «դավադրական ուժերի» ազդեցության մասին
նրանց հորինած դրույթի տարբեր շերտերը։ Այս գործողությամբ
նրանք միաժամանակ նսեմացնում են մշակութայինև սոցիալա
կան այն ընդհանրությունները, մտահոգությունները, շահերն ու
հետաքրքրությունները,որկիսումենԱհարոնեանըևՄաթոսյանը
հայաստանյան հասարակության հետ։ Հատկապես Ահարոնեանի
դեպքում անտեսվում, ավելին՝ ջնջվում է նրա հայրենադարձու
թյուննընտանիքիհետ,չորսերեխաներիմայրությունը,Հայաստա
նումերկարամյակյանքնուհանրայիննշանակությանգործունեու
թյունը.գործոններ,որբոլորայլհանգամանքներումկընթերցվեին
ազգայինիտեսանկյունիցնպաստավորերանգներով։Դրափոխա
րենհորինվումէ«ուրիշության»՝«Հայաստանիջուրըչխմածներ»–ի,
հետևաբարնաևարևմտյան«այլասերված»արժեքներիկրողլի
նելուուղերձը՝որպեսնրանցխոսքըապալեգիտիմացնելումիջոց։
Այսմոտեցումըմիկողմից՝հավել յալանգամսրումէայլմշակույթ
ներիմերժողական,անգամայլատյացսենտիմենտները,մյուսկող
մից՝փորձէանումկանանցիրավունքներըևիրավահավասարու
թյունըհանրությանըներկայացնելուորպեսօտարածինարժեքներ
ևգաղափարներ,որոնցջատագովությունըիբրհետապնդումէայլ՝
թաքնված՝«ազգայինի»կազմաքանդմանհեռահարնպատակներ։
Ընդորում,ինքնաներկայանալովիբրև«տեղական»ևհակագեն
դերայինպայքարում«անշահախնդիր»անհատներևխմբեր՝վեր
ջիններսպարբերաբարիրենց ուղերձներում շրջանառում ենայն
գաղափարը, թե կին իրավապաշտպանները և ակտիվիստները
կանանցիրավունքներիհամարիրենցպայքարումչունենիրական
ազնիվ մղումներ և արժեքային առանցք՝ հանգեցնելով իրավա
պաշտպան գործունեությունը նյութական շահագրգռվածությանը
(արտասահմանյան դրամաշնորհներին)։ Կին իրավապաշտպան
ներին հաճախակի անվանում են «արտասահմանյան կենտրոն
ներիսնուցյալներ»՝ճիշտնույնկերպ,ինչպեսդաանումենհետ
խորհրդային(օրինակ՝Ռուսաստանի)ևնախկինսոցիալիստական
բլոկիերկրներիհակագենդերայինխմբերը։

Հակագենդերային արշավորդների հույսը, ուստի, հայաս
տանյան հասարակությունում գոյություն ունեցող՝ մարդու սեռա
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կանությանթեմայիփակություննէ,բազմազանությունըչհանդուր
ժելը և «հայկական» ինքնության կորստիառնչությամբ վախերն
ուկիսաառասպելականացված,աշխարհումՀայաստանիտեղիու
աշխարհիհետհարաբերմանմասին[սահմանա]փակպատկերա
ցումները։

Կառավարողուժիև/կամպետականհաստատություն
ներիարձագանքները

Կին իրավապաշտպաններին թիրախավորելու կարևոր շար
ժառիթներիցմեկնինքնինկառավարողուժինսադրելնէևհո
րինված խնդրի շուրջ սահմանված օրակարգին կառավարող
ուժի կողմիցարձագանքպարտադրելը։ Իրավապաշտպաննե
րինթիրախավորողկոչերըենթադրումենպատասխան,որին
սպասում են թե՛ թիրախավորված առաջադիմական, իրավա
պաշտպան քաղաքացիական հասարակության խմբերը, թե՛
թիրախավորողնախկինիշխանականներիևնրանցհետփոխ
կապակցվածաջպոպուլիստական(ռևանշիստական,կրոնա
կան, օլիգարխիկ, հոմոֆոբ)անհատներըևխմբերը։ Հետևա
բարամեննմանմիջադեպիցհետոայսխմբերի հայացքներն
ուղղվումենդեպիՓաշինյաննունրաթիմիհատկապեսառա
ջադիմականհատվածը։Եթեառաջիններնակնկալումենիրա
վապաշտպանների թիրախավորման կոշտ քննադատություն,
հանրային–քաղաքական աջակցություն և գործնականում
իրավաօրենսդրականդաշտիևիրավակիրառպրակտիկանե
րիբարեփոխումներ,ապաերկրորդները,հետհեղափոխական
Հայաստանիկառավարողուժինդնելով«ազգայինի»և«իրա
վապաշտպանականի»կեղծհակադրմանդիսկուրսիմեջ,կա
ռավարությանհանդեպհանրայինվստահությաննվազեցման
ևիրավապաշտպանօրակարգերիխափանմաննորանորթա
կարդներեն լարում, որտեղ էլ կառավարությաններկայացու
ցիչներըհաճախակիընկնումեն։

Իպատասխան,օրինակ,ՎիգենՍարգսյանիհեռուստաբա
նավեճիհարցին՝ՆիկոլՓաշինյաննասաց.«Այնմարդը,որին
ձերոնքտարածումեն,թեակտիվիստէ,չորսերեխաներիմայր
է, հայկական ավանդական ընտանիքի մայր է։ Ես ուզում եմ
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ասել,որձերիշխանությանտարիներինՀայաստանիՀանրա
պետությունումսեռականայլկողմնորոշումունեցողբարձրաս
տիճան պաշտոնյաների ցուցակ է եղել։ Դուք այդ իշխանու
թյանմիջիմարդեք,ևձերկառավարությանմիշարքհայտնի
մարդիկհայտնիենորպեսԼԳԲՏհամայնքիմարդիկ»8։Այնու
հետևՓաշինյանը հայտարարեց, որՍարգսյանն ինքը«ԼԳԲՏ
ակտիվիստ է, քանիոր համարում է, որ ԼԳԲՏմարդիկունեն
նույն իրավունքները, ինչ մյուսները»։ Փաշինյանի պատաս
խանն, իհարկե, հեռու էր քաղաքացիական հասարակության
առաջադիմականհատվածիակնկալիքներից։Միմասիհամար
դա հասարակական լայն շերտերում վարկանիշ չկորցնելուն
ուղղվածպոպուլիստական–խուսափողականպատասխանէր,
որ չհատեցավանդականությունըգործիքդարձրածպահպա
նողականության սահմանը, մյուսների համարխնդիրնավելի
սուր էր։ՎիգենՍարգսյանինանվանելով«ԼԳԲՏակտիվիստ»՝
Փաշինյանը խորացրեց հասկացության բացասական՝ վիրա
վորականերանգավորումըևնպաստեցհանրությանհոմոֆոբ
տրամադրությունների լեգիտիմացմանը։ Արդյունքում՝ կարճ
ժամանականց ֆեյսբուքյան օգտատերերը սկսեցին շրջանա
ռել«ԼԳԲՏակտիվիստ»գրառումովՎիգենՍարգսյանիծաղրա
կաննկարները։Փաշինյանիթե՛այս,թե՛հետագաանդրադարձ
ները սեռականության և ԼԳԲՏ հարցերին ի հայտ են բերում
ոչմիայնդրանցպոպուլիստական–խուսափողական,մեծմա
սամբպահպանողականբնույթը,այլևայդհարցերիհանդեպ
զգայունությանևխորքայինգիտելիքիպակասը,մեծհաշվով՝
հասարակությանհետդրանցմասինխոսելուընդհանուրան
մշակքաղաքականլեզուն։

8.Ազատություն.(2018,դեկտեմբեր5).ՎիգենՍարգսյանըԼԳԲՏակտիվիստէ.
ՆիկոլՓաշինյան.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=vRn–2fT8n6M։
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«Իմմարմիննանձնականէ».շնորհանդեսի
խափանումը
Կինիրավապաշտպաններիթիրախավորումըհռետորաբանա

կանմակարդակիցվերաճեցֆիզիկակականհարձակման2019թ.
մայիսի 4–ին «Բուկինիստ» սրճարանում՝ «Սեռական բռնության
ճգնաժամային կենտրոն» ՀԿ–ի կողմից իրականացվող «Իմ մար
միննանձնականէ»գրքիշնորհանդեսին։Գիրքըկազմվելէրամե
րիկացի հեղինակ Լինդա Վալվուրդ Ջիրարդի համանուն գործի
(1984) թարգմանության և դրա տեղայնացման հիման վրա։ Այն
նախատեսված է 3–6տարեկաներեխաներիևնրանցծնողների
համար՝ նպատակ ունենալով ծնողների միջոցով երեխաներին
տեղեկացնելումարմնիանձեռնմխելիությանմասինևհեռուպա
հելունրանցհնարավորսեռականոտնձգություններից:Գրքիշնոր
հանդեսը չվրիպեց հակագենդերային արշավներ նախաձեռնող
ներիտեսադաշտիցնախևառաջայնպատճառով,որ«Սեռական
բռնությանճգնաժամայինկենտրոնը»գործումէ«Կանանցռեսուր
սայինկենտրոնի»աջակցությամբևհետևաբարկապվածէԼարա
Ահարոնեանիհետ(«ԼարաԱհարոնեանիգվարդիայիորոշանդամ
ներ...»)։Նրանքներխուժեցինմիջոցառմանտարածք,ձվերովհար
վածեցինկազմակերպիչներիուղղությամբ՝կանանցպիտակավո
րելով հայրիշխանական կարծրատիպերովև հեգնելով («դուխով
տղամարդ կին», «կինն իրեն կնոջ նմանպետք էպահի», «կինը
տղամարդուհետգոռալով չպետք էխոսի»,«գետինըմտնեք,որ
ծիծաղումեքտարիքովտղամարդուասածիվրա»,«կանչե՛քձեր
ամուսիններին,որիրենցհետխոսենք»)։

Հակագենդերային արշավորդների կազմակերպած հարձակ
մանսկանդալիհետևանքովչեղարկվեցԽնկոԱպորանվանգրա
դարանում գրքի շուրջ երեխաների և ծնողների հետ օրեր անց
նախատեսվող հանդիպում–քննարկումը։ Խնկո Ապոր անվան
գրադարանիտնօրենությունն,ըստէության,ընկրկեցևխախտեց
տարածք տրամադրելու պայմանավորվածությունը՝ խուսափելով
«ոչ հաճելի հարաբերությունների ուխոսակցությունների» դաշտ
մտնելուց՝ընդունելովհանդերձ,որբարձրացվածաղմուկն«անի
մաստ» է9։ Այսպիսով՝ հակագենդերայինխմբերըայս և մի շարք

9.Եղիազարյան,Լ.(2019,մայիս6).ԽնկոԱպորանվանգրադարանումաղմկահա
րույցգրքիքննարկումըչիկայանա.Իրավունք.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2Kd8Qbg:
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այլդեպքերումգործնականումհաջողեցիննեղացնելգենդերային
և սեռականության զգայունակության շուրջ աշխատող իրավա
պաշտպաններիառանցայնէլսահմանափակհանրայինտարածք
ները՝ավելիլուսանցքայնացնելովվերջիններիսգործունեությունը։

Լարա Ահարոնեանին և նրա գործընկերներին մեղադրեցին
մանկապղծության մեջ, իսկ մեղադրանքը հանրության աչքում
հիմնավորդարձնելուհամարհակագենդերայինխմբերըդիմեցին
այսպեսկոչվածմասնագետներիօգնությանը՝բժիշկներ,հոգեբան
ներ,որոնքմշտապեսհամագործակցելենհակագենդերայինար
շավներիհետ՝խախտելովմասնագիտականէթիկայիհնարավորև
անհնարսահմանները։Վերջիններսպնդումէին,որ«Իմմարմինն
անձնականէ»գիրքըկդրդիբռնությունների,կշատացնիմանկա
պիղծների և մանկապղծության զոհերի թիվը։ Այլ կերպ ասած՝
գիրքըբնութագրումէինիբրև«այլասերվածմարդուկողմիցուրի
շինայլասերում»10ու«երեխաներինսեռականվաղհասունացման
մեջ ներգրավում»11։ Գրքի թարգմանված լինելը ևս շահարկվեց՝
այն իբրև«Արևմուտքիայլասերվածբարքերիքարոզչություն»և
«Սորոսից լափ ստացողների կողմից 3–6տարեկան երեխաների
պղծություն»ներկայացնելունպատակով։

Երեխաներիկողմիցծնողներիօգնությամբսեփականմարմնի
ճանաչմանը միտված գիրքը ամբողջովին նվիրված է երեխայի
մարմնի ինքնագիտակցությանը և սեռական ոտնձգությունները
կանխելուն,սակայնդաչխանգարեց,որայնորակվիիբրև«նույ
նասեռականությանքարոզ»,«ավանդականընտանեկանևքրիս
տոնեականարժեքները»զանցողձեռնարկ,որըկրկնումէրտար
բեր երկրներում գործող ծնողական կոմիտեների կողմից ձևա
կերպվող հայտնի առասպելները։ Չունենալով որևէ հիմնավոր
գիտելիք ֆեմինիստական շարժման մասին՝ միաժամանակ հան
րությանշրջանումֆեմինիզմըդիվականացնողկարծրատիպերև
վախեր զարգացնելու նպատակով «Իմ մարմինն անձնական է»
գրքի վերնագիրը ներկայացվեց իբրև ֆեմինիստական շարժման

10.YerevanToday.(2019,մայիս7).Երեխաներիհամարնախատեսվածգրքումամեն
ինչաղավաղվածձևովէներկայացված.ՆարինեՆերսիսյան.Վերցվելէ՝https://bit.
ly/2xAuxza։

11.LiveNews.(2019,մայիս10).«Իմմարմիննանձնականէ»գիրքըմանկապղծու
թյանքարոզչությանևուսուցմանձեռնարկէ.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/
watch?v=gJ_0_XKso_c։
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արգասիք,որնիբրմիտվածէերեխաներիևծնողներիմիջևկոնֆ
լիկտներստեղծելուն,հետագայումերեխաներիմեջԼԳԲՏկողմնո
րոշումսերմանելուն,ժողովրդագրականցուցանիշընվազեցնելուն
ևավելիլայն«ազգակործան»ծրագիրիրագործելուն։

Հակագենդերային ապատեղեկատվական արշավում կրկին
անկյունաքարայինդեր ունիազգայինևհանրայինանվտանգու
թյանզգացումիհարցը,որըխաղարկվումէր՝սեղմելովհայկական
մշակույթիհամարցավոտկետերին։Այսպես՝սեռականոտնձգու
թյուններից կրթության և իրազեկման միջոցով երեխաներին
պաշտպանող գրքի կազմումը համեմատվում էր «21–րդ դարում
փափուկուժովցեղասպանության»և«սպիտակսպանդի»հետ։


Կառավարողուժիև/կամպետականհաստատություն
ներիարձագանքները

Գրքի շնորհանդեսի շուրջ աղմուկին արձագանքեց աշխա
տանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բա
թոյանըիրպաշտոնավարման100օրնամփոփողասուլիսում՝
կարևորելով Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի
գործունեությունն ու համագործակցությունը պետության
հետ՝ սեռական բռնության ենթարկված անձանց պաշտպա
նությանհարցերում։Բաթոյանըկարևորեցգրքիկրթականև
տեղեկատվականբնույթը.«Եսխրախուսումեմկրթությունը,
եսխրախուսումեմիրազեկվածությունը,եսխրախուսումեմ
գիտելիքը,ևդակարողէ լինելտարբերմիջոցներով»12։Բա
թոյանընաևգրքիառցանցտարբերակըտեղադրեցիրֆեյս
բուքյանէջում`հերքելով,որգիրքըայլասերումէպարունա
կում՝այդպիսովարձագանքելովմիջոցառումըխափանողների
կողմից շրջանառվող նենգափոխումներին և շահարկումնե
րին։ Բաթոյանի՝ իրավապաշտպանների գործունեությանն
աջակցող արձագանքը, որը կարող էր դառնալ գրքի շուրջ
այլևայլ ապատեղեկատվական հորինվածքների նվազեցման
գործոն, դարձավ շահարկմանառարկա։ Նախարարիխոսքը

12. Բադալ յան, Ս. (2019, մայիս 6). «Իմ մարմինն անձնական է» գիրքը
սկանդալի առիթ է դարձել. Ազատություն. Վերցվել է՝ https://www.azatutyun.
am/a/29924856.html։
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ոչ միայն չհանդարտեցրեց գրքի շուրջ ստեղծված աղմուկը,
այլև ծառայեցվեց հենց իրեն՝ նախարարին՝ որպես նախկին
իրավապաշտպանի13 և ներկայիս կառավարությանանդամի
թիրախավորելու և հեղինակազրկելու հերթական առիթին.
«Պղծությունները քարոզողներին այս իշխանության օրոք
տրվել է կանաչ լույսպետական մարմիններիևպաշտոնյա
ների անմիջական թույլտվությամբ և հովանավորչությամբ։
ԶարուհիԲաթոյանըղեկավարելէՀԿ,որըֆինանսավորվելէ
USAID–իևՍորոսիհիմնադրամներիկողմից,ևբնականաբար
նահիմապաշտպանումէիրթիմակիցներին»14։

ԳրքիշնորհանդեսիտապալմաննարձագանքեցնաևՄարդու
իրավունքներիպաշտպանԱրմանԹաթոյանը։Չնայածշեշտե
լովերեխաներիպաշտպանվածությանհարցումերեխաներիև
նրանցծնողներիիրազեկվածությանկարևորությունը՝ՄԻՊ–ը
ոչ թե հանդես եկավ իրավապաշտպաններին սատարող հայ
տարարությամբ, այլ չվարանեց անուղղակիորեն մեղադրել
տուժածկողմին՝«Սեռականբռնությանճգնաժամայինկենտ
րոնին»՝լարվածությանառիթստեղծելուհամար15։

Գրքի շուրջապատեղեկատվականաղմուկիօրերինիրասու
լիսներիցմեկիժամանակթեմայինանդրադարձավնաևվար
չապետՓաշինյանը՝ընդգծելովգրքիկրթականևկանխարգե
լիչարժեքը՝միաժամանակհամերաշխությունհայտնելովայլա
սերման մտահոգություններ ունեցողներին. «Ես հարգանքով
եմ վերաբերվումայն մարդկանցևպատրաստ եմ լսելուայդ
տեսակետները, որ սա այլասերվածություն է։ Եթե այլասեր
վածությունէ,ուրեմնպետքէարմատախիլանենք։Բայցեկե՛ք
հասկանանք,թեսաինչէ...Իսկգուցետարեցտարիմանկա
պղծության դեպքերը հենց այդ հասարակական կազմակեր

13.ԶարուհիԲաթոյանըդեռևսմինչևկուսակցականգործունեություննակտիվ
հանրայինգործունեությունէծավալելորպեսհաշմանդամությունունեցողան
ձանցխնդիրներըբարձրաձայնողլրագրողևիրավունքներիպաշտպան։

14. Livenews.am. (2019, մայիս 6). Ինչո՞ւ է Զարուհի Բաթոյանը գովազդում
այլասերություն քարոզող գիրքը. հյուրը՝ Հայկ Այվազ յան. Վերցվել է՝ https://
livenews.am/press/2019/10669/06/17/51/:

15.Անանյան,Ռ.(2019,մայիս6).«Իմմարմիննանձնականէ»գրքիընդհատ
ված շնորհանդեսի հետքերով. երեխաների սեռական դաստիարակությունը՝
արգելվա՞ծթեմա.Factor.am.Վերցվելէ՝https://factor.am/147996.html։



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԻՄՔՈՎՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻԵՎԿԱՆԱՆՑԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՄԵՐԺՈՒՄԸ48

պություններիգործունեությանարդյունքո՞ւմեննվազում։Երե
խաներինպետքէսեռականգրագիտությունսովորեցնել։Դրա
բացակայությունըազդեցությունունիհասունկյանքիվրա,սո
ցիալականկյանքիվրա...»16։

Այսպիսիարձագանքըմիկողմից՝սկզբունքայինաջակցություն
էրսեռականբռնությանդեմպայքարողիրավապաշտպաննե
րին,մյուսկողմից՝շրջանցումէրնրանցվրաֆիզիկականևբա
րոյական հարձակման, գրադարանի կողմից նրանցտարածք
տրամադրելուց հրաժարվելուև, ըստ էության, իրավապաշտ
պաններիպաշտպանությանևնրանցազատգործունեության
երաշխիքներիտրամադրմանհարցերը։

#Բռնության_ձայնիդեմարշավը
2019թ.հունիսի29–ին«Հետք»հետաքննականլրագրության

կայքը հրապարակեց մի նյութ, որը պատմում էր Հայաստանում
սեռական բռնության ենթարկված չեխ Էվայի պատմությունը17։
2019 թ. հուլիսի 1–ին իր ֆեյսբուքյան էջում Հանրային ռադիոյի
լրագրող Լյուսի Քոչարյանը վերահրապարակեց այս հոդվածը։
Էվայի՝բռնությանպատմությունըևդրանԼյուսիՔոչարյանիարձա
գանքըխթանդարձավտարբերաղջիկներիևկանանց(միքանի
դեպքերում նաև տղամարդկանց) համար, որ իրենց բռնության
փորձառությունների մասինանանուն նամակներ գրեն Քոչարյա
նինևխնդրենհրապարակել դրանք, սակայնանանուն.այդպես
խնդիրներիբարձրաձայնմանբերումովծնվեց#բռնության_ձայնը
արշավը18։ Շատկարճժամանականց#բռնության_ձայնըպիտա

16. Iravaban.net. (2019,մայիս8).Գիրքըկարդացելեմայսօրառավոտյան.վար
չապետը՝ «Իմ մարմինն անձնական է» գրքի մասին. Վերցվել է՝ https://iravaban.
net/225472.html:

17.Հովհաննիսյան,Հ.(2019,հունիս29).Մազերնենմեղավոր.Hetq.am.Վերցվելէ՝
https://hetq.am/hy/article/105144։

18. 2020թ.մարտամսինԱՄՆպետքարտուղարՄայքՊոմպեոյիևառաջինտի
կինՄելանյաԹրամփիկողմիցԼյուսիՔոչարյանըիրայսնախաձեռնությանևմինչ
այդձեռնարկածայլիրազեկմանարշավներիհամարստացավ«Խիզախկին»մի
ջազգայինմրցանակը(մտավորխնդիրներունեցողերեխաներիհիմնախնդիրները
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կով պատմությունները հակագենդերային հայտնի շրջանակները
ներկայացրին որպես Ստամբուլ յան կոնվենցիայի վավերացման
համարպարարտհողինախապատրաստություն՝այդպիսովստեղ
ծելովթե՛ԼյուսիՔոչարյանի,թե՛Կոնվենցիայիշուրջհյուսելովկեղ
ծիքի,ապատեղեկատվությանևշահարկումներիմեծկծիկ։

Լյուսի Քոչարյանին այս կծիկում վերագրվեց Ստամբուլ յան
կոնվենցիայիվավերացմանըխթանող«ագենտի»դերը («ստամ
բուլ յանճտերիգործածածտեխնոլոգիաներ»),նրամասինհյուս
վեցմիաժամանակթե՛կառավարողուժիևթե՛«Բացհասարակու
թյանհիմնադրամներ—Հայաստան»–ի ձեռքում «գործիք» լինելու
մասինդրույթը։

Ավելին՝ հակագենդերային խմբերը շատ արագ կասկածի
տակդրեցինբռնությանենթարկվածկանանցփորձառություննու
բռնությանպատմություններիիսկությունը(այդթվումնաևԷվայի՝
սեռական բռնության ենթարկվելու դաժանփաստը` չնայածայն
հանգամանքին, որ բռնարարը խոստովանել էր իր մեղքը, իսկ
2019թ.մայիսինդատապարտվել3տարվաազատազրկման՝Լոռու
մարզիառաջինատյանիդատարանիվճռով)։Ըստէության,հեր
քելովՀայաստանումաղջիկներիևկանանցհանդեպֆիզիկական,
սեռական, հոգեբանական, տնտեսական բռնությունների բազ
մաթիվաղաղակողդեպքերըևանձնականդրամատիկպատմու
թյունները՝ կրկին կանանց հանդեպբռնության բարձրաձայնումը
կապեցին «սորոսական» դավադրության առասպելի հետ։ Այս
խմբերըոչթեմիանշանակբացառումէին(դաակնհայտորենխո
ցելիկդարձներիրենց«օբյեկտիվ»դերը)ընտանեկանուսեռական
բռնությանգոյությունըՀայաստանում,այլփորձ էինանումնվա
զեցնելուդրամասշտաբները,ինչըխոչընդոտումէր լրագրողՔո
չարյանի #բռնության_ձայնը արշավը։ Քոչարյանի լրագրողական
ևմարդկայինարժանապատվությունըոտնահարելու,նրակողմից
իրականացվող արշավի հանրային նշանակությունը նսեմացնե
լու նպատակովբարոյականհենասյուներիպահպանմանդիրքից
հանդես եկող հակագենդերային խմբերը չխորշեցին Քոչարյանի
հանդեպ իրականում հակաբարոյական բնույթի թիրախավոր

բարձրաձայնելու և հոգեբանական, ֆիզիկական ու ընտանեկան բռնության են
թարկվածներինհարթակտրամադրելուհամար)։Տե՛սԱզատություն.(2020,մարտ5).
ԱՄՆպետքարտուղարըևառաջինտիկինը «Խիզախկին» մրցանակ հանձնեցին
ԼյուսիՔոչարյանին.Վերցվելէ՝https://www.azatutyun.am/a/30469825.html։



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԻՄՔՈՎՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻԵՎԿԱՆԱՆՑԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՄԵՐԺՈՒՄԸ50

մանարշավից՝քննարկմանառարկադարձնելովնրաանձնական
կյանքը,մասնավորապեսնրաևառողջականխնդիրներունեցող
նրա երեխայի պատմությունը։ Իսկ #բռնության_ձայնը սկսեցին
բնութագրել իբրևպոռնոգրաֆիկ նյութերիտարածում։ Չշրջանց
վեց նաև Bravo.am կայքում սեռական կյանքին անդրադարձող
տեղեկատվական սյունակ վարելու Քոչարյանի նախկին փորձը։
Այսպիսով՝ԼյուսիՔոչարյանինթիրախավորելուքաղտեխնոլոգիա
կանգործիքակազմումկրկնվումէին«հակապետականքարոզչու
թյան», դրանով իսկ «ազգային անվտանգությանը» սպառնացող
գործունեությունիրականացնելու,եկեղեցու,բանակի,ընտանիքի
«հիմքերըսասանելու»մեղադրանքները։

Այս դեպքի առանձնահատկությունն այն էր, որ հակագեն
դերային արշավներին հուզում էր, և պաշտպանության տակ էր
առնվումմեկայլ,եթեկարելի էայսպեսկոչել,առասպել–ինստի
տուտ՝ «հայ ավանդական–առնական տղամարդը»։ Հակագենդե
րային արշավների ներկայացուցիչները, որոնք գլխավորապես
տղամարդիկեն,խնդիրունեինփրկելուիրենցկարծիքովվտանգ
վածայս՝ «հայտղամարդուավանդական–առնական» կերպարը,
որն,ըստէության,խաթարվումէրբարձրաձայնվածպատմություն
ներիներքոերևանեկածբռնարարտղամարդկանցկերպարներով։
Այդպիսովնրանքջանքչէինխնայումապացուցելու,որբռնության
ենթարկվածկանանց«ոչհավաստի»պատմություններըհատուկ
«ապամարդկայնացնում» են ու բռնարարի վերածում հայ տղա
մարդկանց՝հանրայինխնդրիբարձրաձայնումըհանգեցնելովինք
նությանդեմկամհամարպայքարիդաշտի։

Կառավարողուժիև/կամպետականհաստատություն
ներիարձագանքները

Հակագենդերայինարշավներըինչպեսիրենցծագմանօրվանից,
այսօրէլպետականքաղաքականհամակարգերումգործընկեր
ուժեր,կուսակցություններևանհատներունեն։Դրանքիրենց
հանրայինխոսքիհնարավորությամբևուժովգենդերայինհիմ
քովխնդիրներիհանդեպկասկածներենսերմանում,կանանց՝
բռնության անձնական փորձառության հանդեպ թերահավա
տությունտարածում,պաշտպանումանքննելիհայրիշխանու
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թյանանառիկությանդիրքերը,դրանովհանրայինխնդիրները
լուծելուն ուղղված ջանքերդնելու իրենցպարտավորությունն
իրականացնելու փոխարեն խլացնում խնդիրը, լռեցնում ու
ավելիխոցելիդարձնումայնտուժածկանանց,որոնքհամար
ձակվելէինխոսելիրենցդառըփորձառությանմասին։Այսպիսի
քաղաքական անպատասխանտվության և կեղծավորության
դրսևորումն էր ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ար
մանԱբով յանի՝ոստիկանությունկատարածհարցումը՝պար
զելու#բռնության_ձայն–իշրջանակումբացահայտվածպատ
մությունների իսկությունը՝ հիմք ունենալով ոստիկանություն
այդդեպքերիառիթովհաղորդումներիներկայացմանփաստը
(հասկանալի է, որ բռնության զոհերից ոչ բոլորն են իրավա
պահներինդիմում)։«...տիկինՔոչարյաննիրֆեյսբուքյանէջում
տեղադրում է իբրբռնությանենթարկվածկանանցպատմու
թյունները։ Այդ սարսափազդուպատմությունները կարդալուց
հետոինձմոտտպավորությունէրստեղծվել,որՀայաստանն
ուղղակի ողողված է վայրենի բռնարարներով, և, օրինակ,
երևանյան փողոցներում կատաղած տղամարդիկ անդադար
ծեծումևբռնաբարումենկանանց»,—գրելէԱբով յանըևհա
վելել,որկասկածելիզուգադիպությամբայդպատմությունները
ջրիերեսդուրսեկանայնժամանակ,երբշատակտիվսկսվեց
Ստամբուլ յան կոնվենցիայի գովազդը Հայաստանում։ ...Ոչ մի
իրականապացույցայդպատմություններիցայդպեսէլչհրա
պարակվեց»,— Աբով յանն այս մասին հայտարարեց մարտի
5–ին՝ԼյուսիՔոչարյանինԱՄՆպետքարտուղարՄայքՊոմպե
ոյիևառաջինտիկինՄելանյաԹրամփիկողմից(իրայսնախա
ձեռնությանևմինչայդձեռնարկածայլիրազեկմանարշավնե
րիհամար)«Խիզախկին»միջազգայինմրցանակըշնորհելուց
հետոսեռականևայլբնույթիբռնությանձևերիդեմպայքարը
Հայաստանում կրկին տեղավորելով աշխարհաքաղաքական
խաղերինսեմացնողհամատեքստում19։

19.24news.am.(2020,մարտ5).Աբով յանըդիմելէոստիկանություն՝«Բռնու
թյան ձայնը» նախաձեռնության իսկությունը ճշտելու. Վերցվել է՝ https://
www.24news.am/news/84977։ Ավելին՝ պատմությունների իսկությունը ստու
գելուհարցովոստիկանությունէդիմելնաևհակագենդերայինշարժմաններ
կայացուցիչներիցմեկը։Տե՛սLiveNews.(2019,հուլիս19).Ո՞վէԼյուսիՔոչարյանը,
ո՞ւմպատվերնէկատարում.նախապատրաստումՍտամբուլ յանկոնվենցիայի
վավերացմանը.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=ABhmBzqTdRg։

https://www.24news.am/news/84977
https://www.24news.am/news/84977
https://www.24news.am/news/84977
https://www.youtube.com/watch?v=ABhmBzqTdRg
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Թեև ԲՀԿ–ն ԱԺ–ում հակագենդերային արշավների հիմնա
կանկուսակցականհենարանն է, նույնգործելաոճովգործիչ
ներկաննաև«Իմքայլը»խմբակցությունում,որոնցիցառավել
վառներկայացուցիչ էՍոֆյա Հովսեփյանը։ Վերջինս նույնպես
#բռնության_ձայնարշավի հիմքումազգային նկարագրի դեմ
արշավևգաղափարականօրակարգէտեսնում.«Բավակա՛նէ
էպիզոդները ներկայացնեք որպես ազգային նկարագիր՝ հա
նունձերգաղափարներիտարածման:ՉիԱՆՑՆԵԼՈՒ»20։

«Իմ քայլը» խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր՝ Մարդու
իրավունքներիպաշտպանությանևհանրայինհարցերիմշտա
կանհանձնաժողովիանդամՍարգիսԽանդանյանը,նույնպես
հասարակության հատկանիշի շուրջ կառուցելով իր խոսքը,
այդուհանդերձխրախուսեցխնդրիբարձրաձայնումըևբռնու
թյանդատապարտումը.«Եսչէիուզենա,որսա[բռնությունը]
որպես հասարակության հատկանիշ վերագրեինք, պետք է
սահմանենք,որկաայսխնդիրը,ուինչպեսենքառնչվումևինչ
գործիքներենքկիրառում,որնախմարդիկբարձրաձայնենայդ
մասին,չդատապարտվենբարձրաձայնելուհամար,բռնարար
ները դատապարտվեն, իսկ բռնության ենթարկված մարդիկ
վստահլինեն,որիրենցհետվատբանչիպատահիխոսելուց
կամ իրավապահ մարմիններին դիմելուց հետո։ ...Ընտանիքի
ևբարոյականությանամրապնդումըխաթարվումէոչթեըն
տանեկանկամսեռականբռնությանմասինխոսելիս,այլհենց
ընտանեկան և սեռական բռնություններն ենխաթարում ըն
տանեկանևբարոյականությանարժեքները»21։

ԼյուսիՔոչարյանինախաձեռնությունըկառավարողուժիորոշ
ներկայացուցիչներիկողմից,որոնքբռնությանխնդրիմեջլու
ծումներ, ոչ թե (ազգային–ապազգային) ինքնության հարցեր
են որոնում, առավել միանշանակ դրվատական և աջակցող
արձագանք ստացավ։ «Իհարկե, հիասթափեցնող են բռնու
թյան զոհերին մեղադրող և բռնարարներին արդարացնող

20. Առաքել յան,Ա. (2019, հուլիս 5). Նկարագրել, որամբողջ հանրապետու
թյունը սեռական բռնության է ենթարկվում, անթույլատրելի է. Սոֆյա Հով
սեփյանը՝«Բռնությանձայնը»հեշթեգովգրառումներիմասին.Tert.am.Վերցվել
է՝https://bit.ly/2VdUhdI։

21.Հանրայինհեռուստաընկերություն.(2019,հուլիս7).Հանրայինքննարկում.
սեռականբռնություն.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2XHZjko։

https://bit.ly/2XHZjko%D6%89
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ստոր մեկնաբանությունները, սակայն մենք բոլորս պետք է
հասկանանք, որ պարտավոր ենք անցնելու ավելի հասուն,
բռնության նկատմամբ զրոյական հանդուրժողականություն
ունեցող հասարակություն ունենալու ճանապարհը», — այս
պեսէր#բռնության_ձայնըհրապարակումներինարձագանքել
առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը22 «Բռնու
թյանձայնը»23արշավին։ՄեկայլառիթովԹորոսյանըկարևո
րելէբռնությանդեպքերըլսելիդարձնելուպրակտիկան.«Այս
օրերինտարածվածֆլեշմոբնէցույցտալիս,թեինչքանսինէ
այդպաշտոնականվիճակագրությունը,երբկանհարյուրավոր
դեպքեր,առնվազնայսօրերինդատեսանք,ումենքպետքէ
խոսենքայդմասին,ոչթեմերգլուխըջայլամինմանմտցնենք
ավազիմեջուասենք,որմենք«ավանդապաշտ»երկիրենք։
Ես չեմ ուզում մեզ համեմատեմ ուրիշ երկրի հետ, բայց եթե
որևէերկրումկաորևէպրոբլեմ,իսկսեռականուոչմիայնսե
ռականբռնությունըպրոբլեմէ,ուկզարմանամ,եթեորևէմե
կըինձասի,որդապրոբլեմչէ,այդդեպքումեսայդմարդուն
կասեմ,որդիմիհոգեբույժի,իսկայդպրոբլեմինմենքպետքէ
դիմացովկանգնենքուլուծենք`սկսած,եսինքսարձագանքել
եմայդֆլեշմոբինուասելեմ,որսկսածմանկապարտեզիցու
դպրոցիցերեխաներինկրթելով, վերջացրածկանխարգելման
մեխանիզմներ ներդնելով դպրոցներում, բժշկական հաստա
տություններում, և ընդհանրապես հասարակությանն ավելի
հանդուրժողդարձնենքմարդկանցնկատմամբ»24։

#Բռնության_ձայնըհրապարակումներինհանրայնորենաջակ
ցություն ցուցաբերեցին նաև աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը ևարդարադատու
թյաննախարարՌուստամԲադասյանը։

Կառավարողուժիբոլորայսանդամներըբռնությանմշակույթի
և լռությամբ դրա պահպանման մասին իրենց դիրքորոշման

22. Armeniasputnik. (2019,հուլիս3). «Այլևս չիկարող շարունակվել».Արսեն
Թորոսյանը սարսափել է բռնության մասին պատմություններից. Վերցվել է՝
https://bit.ly/2Vj0hCe:

23.Արշավիշրջանակներումհանրայնացվածպատմություններըհասանելիեն
հետևյալֆեյսբուքյանէջում՝https://bit.ly/2W2swFA։

24. 24news.am. (2019, հուլիս 4). Ծեծը չի կարող լինել բարոյախրատական.
Վերցվելէ՝https://bit.ly/2VzVrRa։

https://bit.ly/2Vj0hCe
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արտահայտման առիթով հերթական հակագենդերային հար
ձակումներիթիրախդարձանայննույնմեթոդականցանկով,
ինչմինչայսէրկիրառվում։

Ստամբուլ յանկոնվենցիանդիվականացնող
արշավը
Ինչպես մի շարք երկրներում (հիմնականում Եվրոպայի

խորհրդի անդամ առավել աջ պոպուլիստական կառավարու
թյուններովպետություններում25),այնպես էլ հետհեղափոխական
Հայաստանում հակագենդերայինարշավների դրսևորման կիզա
կետնէ«Կանանցնկատմամբբռնությանևընտանեկանբռնության
կանխարգելմանուդրադեմպայքարիմասինԵվրոպայիխորհրդի
կոնվենցիայի» կամայլ կերպասած՝ Ստամբուլ յան կոնվենցիայի
(ստորագրվելէ2011թ.Ստամբուլում)վավերացումը։

Կոնվենցիայի նպատակները մի քանիսն են։ Առաջին՝ այն
նպատակունիպաշտպանելուկանանցևերեխաներինբոլորտե
սակի բռնություններից, ինչպես նաև կանխարգելելու և նվազա
գույնիհասցնելուընտանեկանբռնությունը։Երկրորդ՝Կոնվենցիան
ուղղվածէնպաստելուկանանցհանդեպբոլորտեսակիխտրակա
նություններիհաղթահարմանը:Երրորդ՝այնմիտվածէայնպիսի
իրավաշրջանակի,քաղաքականություններիևմեխանիզմներիըն
դունմանը, որոնք կերաշխավորեն կանանց հանդեպ բռնության,
ընտանեկանբռնությանևխտրականություններիբացառումը26։

Հայաստանը հավանություն է տվել Կոնվենցիային դեռևս
2017թ.դեկտեմբերի28–ինևայնստորագրելէ2018թ.հունվարի
18–ինՍտրասբուրգում։ԱյդժամանակԿոնվենցիանդեռևսչէրստա
ցելայն հանրային–քաղաքական հնչեղությունը, որառկա է դրա
վավերացման շուրջայսօր։Կոնվենցիայի շուրջաղմուկնառաջա

25. O’ Loughlin, B. (2018, March 8). Istanbul Convention: clearing away the fog of
misconceptions.Retrievedfromhttps://euobserver.com/opinion/141235.

26.CouncilofEuropeConventiononpreventingandcombatingviolenceagainstwomen
and domestic violence. (2011, May 11). Retrieved from https://www.coe.int/fr/web/
conventions/full–list/–/conventions/rms/090000168008482e.
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ցավորոշակիհանգամանքներում,որոնցքննությունըթույլէտա
լիսխոսելարշավիուղղորդվածևկազմակերպվածբնույթիմասին
այննույնաջպոպուլիստական(կրոնական,հոմոֆոբ,օլիգարխիկ)
խմբերիկողմից,որոնքպարբերաբարհանդեսենգալիսմարդու
իրավունքներիոլորտումառաջադիմականբարեփոխումներնաշ
խարհաքաղաքականևներքաղաքականնպատակներովշահար
կող, կնատյացության և բռնության մշակույթը խոսքով հերքող,
սակայնիրենցգործողություններովհաստատողարշավներով։

Ստամբուլ յան կոնվենցիայի վավերացման դեմ պայքարող
հայաստանյանհակագենդերայինարշավներըմեծապեսօգտվում
ենգլոբալհակագենդերայինարշավներից։Դրանցպեստեղական
արշավները իրենցառանցքային գաղափարաբանությունը բխեց
նումենԿոնվենցիայինպատակներնընդդեմընտանեկանարժեք
ներիևբարոյականությանձևակերպելուց,կրկնումենայլերկրնե
րումարդենկիրառված լոզունգներ,դիսկուրսիվմիջոցներուբո
ղոքիպրակտիկաներ։

Այսպես՝Կոնվենցիայիվավերացմանդեմպայքարողներըտե
ղումսկսեցինշրջանառել«երրորդսեռի»ամրագրմանևնույնասեռ
ամուսնություններըօրինականացնելումասինստահոդտեղեկատ
վությունը, որնույնությամբտարածվել էր, օրինակ,Կոնվենցիան
ստորագրած27, բայց վավերացումից հրաժարվածԲուլղարիայում։
Այս նենգափոխող հնարքի համարաջպոպուլիստ ուժերը հղում
ենանումԿոնվենցիայիհոդված3–ին,որը«գենդեր»եզրըսահմա
նում էիբրևսոցիալականդերերի,վարքագծերի,գործողություն
ների և բնութագրիչների ամբողջություն, որը հասարակություն
ները համարում են կնոջը և տղամարդուն համապատասխան։
Կոնվենցիայինընդդիմացողներըպնդումեն,թեայսհոդվածըդուռ
էբացումդեպինույնասեռամուսնություններիօրինականացումև
նույնասեռականության«քարոզչություն»։

Բուլղարիայի ԺԲԵԶ (GERB) աջ պոպուլիստ կուսակցությունը
ղեկավարող վարչապետը (այլ աջական–պոպուլիստ կուսակցու
թյունների հետ կոալիցիոն կառավարության ղեկավարն է) հրա
ժարվեցԿոնվենցիայի վավերացումից 2018թ.փետրվարին։ Նրա

27.ChartofsignaturesandratificationsofTreaty210:CouncilofEuropeConventionon
preventingandcombatingviolenceagainstwomenanddomesticviolence.Retrievedfrom
https://www.coe.int/en/web/conventions/full–list/–/conventions/treaty/210/signatures.
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կուսակցության75պատգամավորպահանջեց,որերկրիՍահմա
նադրական դատարանը քննի, թե արդյոք Կոնվենցիան հակա
սում է Բուլղարիայի Սահմանադրության՝ ամուսնությունն իբրև
«տղամարդուևկնոջմիջևկամավորմիություն»սահմանողհոդ
վածին28։Նույնտարվահուլիսինդատավորներիմեծմասիեզրա
կացություննայն էր, որ Կոնվենցիան հակասահմանադրական է,
չնայածորայնորևէկերպչիսահմանումընտանիքիկատեգորիան
ևչիանդրադառնումնույնասեռամուսնություններին։

ԲուլղարիայինհաջորդեցՍլովակիան։Սլովակիայիվարչապետ
ՌոբերտՖիկոն2018թ.փետրվարինհայտարարեց, որհրաժար
վում է Կոնվենցիան վավերացնելուց, քանի որ այն հակասում է
ամուսնության՝ իբրև հետերոսեքսուալ միության սահմանմանը29։
ԽորվաթիայումևսՍտամբուլ յանկոնվենցիայիվավերացումըկա
թոլիկպահպանողականներիևմարդուիրավունքներով,ֆեմինիս
տական հարցերով զբաղվող առաջադիմական քաղաքացիական
հասարակության միջև բախման առարկա դարձավ։ Իշխանու
թյունների խուսափողական քաղաքականության թողտվությամբ
Կոնվենցիայիվավերացմանդեմակտիվորենպայքարումէինկա
թոլիկ քահանաներ, պահպանողական ՀԿ–ներ («Հանուն ընտա
նիքի»30) ու նախաձեռնություններ («Ստամբուլ յան կոնվենցիայի
մասինճշմարտությունը»)31։

2018 թ. նոյեմբերի 22–ին Եվրոպայի խորհուրդը հայտարա
րություն տարածեց՝ փորձելով հակադարձել Ստամբուլ յան կոն
վենցիայի շուրջառկաթյուրըմբռնումներին՝ ընդգծելով. «Չնայած
հստակորենամրագրվածնպատակներին՝բազմաթիվկրոնական

28.Vassileva,R.(2018,August2).Bulgaria’sconstitutional troubleswith theIstanbul
Convention.Retrievedfromhttps://bit.ly/3bfCebT.

29.Gotev,G.(2018,February23).AfterBulgaria,SlovakiatoofailstoratifytheIstanbul
Convention.Retrievedfromhttps://bit.ly/35JZQV3.Սլովակիայիպառլամենտըևսփո
փոխելէերկրիՍահմանադրությունը2014–ին՝սահմանելուամուսնություննիբրև
բացառապեստղամարդուևկնոջմիջևմիություն։

30. 2013–ին կազմակերպությունը հաջողեց հանրաքվե անցկացնելու և խորվա
թականսահմանադրությունումամուսնություննիբրևբացառապեստղամարդուև
կնոջմիությունսահմանելուհարցում։Հայաստանումնույնանունդաշինքէձևավոր
վել2014–իդեկտեմբերի12–ին,որը,ըստդաշինքընախաձեռնողՀամահայկական
ծնողականկոմիտեի,միավորումէր100ՀԿև7կուսակցություն.հակագենդերային
արշավորդներիայսխմբինաջակցումէրնաևՀայառաքելականեկեղեցին։

31.Alcalde,M.,Saric,J.(2018,April9).TheIstanbulConventioninCroatia:Attendingtothe
anxietyintheintersectionofbeliefandpolicy–making.Retrievedfromhttps://bit.ly/3bioc9p.



ՀԱԿԱԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱՐՇԱՎՆԵՐԻԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ,ՀՌԵՏՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԵՎՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ57

ևծայրահեղպահպանողականխմբերթյուրպատումներենտա
րածումՍտամբուլ յանկոնվենցիայի,հատկապես«գենդեր»հաս
կացությանշուրջ»32։

Եթե Բուլղարիայում, Սլովակիայում Կոնվենցիայի վավերաց
մանդեմարշավում էին հենցաջպոպուլիստիշխանությունները
(կրոնականխմբերիևաջՀԿ–ներիաջակցությամբ),ապաՀայաս
տանըայն երկրներից է, որտեղ հակագենդերայինարշավը հիմ
նականում վարում են ընդդիմության հարթակից, որտեղակտիվ
առաջամարտիկներենորոշհոգևորականներ,ռուսամետքաղա
քականություններով33աչքիընկած««Կամք»նախաձեռնություն»

32. Council of Europe. (2018). Ending misconceptions about the Convention on
PreventingandCombatingViolenceagainstWomenandDomesticViolence.Retrieved
from vghhttps://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=09000016808f0fb1of–belief–and–policy–making/.

33. «Կամք» նախաձեռնության հիմնադիր Վահագն Չախալ յանը ձերբակալվել է
Վրաստանում2008թ.հուլիսի21–ին՝դատապարտվելովտասըտարվաազատա
զրկման։ՎրաստանիդատարանըՉախալ յանինմեղավորէրճանաչելզենք–զինա
մթերքիձեռքբերմանևպահպանման,հանրայինկարգըխախտողզանգվածային
միջոցառումների կազմակերպման կամակտիվ մասնակցությանև իշխանության
ներկայացուցչի դեմ կատարվածխուլիգանությանհոդվածներով։ Վրաստանիայդ
ժամանակաշրջանի նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլին Չախալ յանին հանրայնո
րեն մեղադրում էր նաև արտասահմանյան գործակալ և լրտես լինելու մեջ։ Երբ
2013–ինՉախալ յանըհամաներմամբազատարձակվեց,Սահակաշվիլինխստորեն
քննադատեցՎրաստանիվարչապետին(ԲիձինաԻվանիշվիլի)ևԱզգայինժողովին՝
որակելովՉախալ յանինորպես«Վրաստանիթշնամի»,որըհատուկծառայություն
ներ  է մատուցումՌուսաստանինևաշխատում է ռուսականռազմականհետա
խուզականծառայությանհամար։Նշենքնաև,որՉախալ յանիազատարձակման
համարՆ.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳարեգինԲ–նխնդրագիրէրներկայացրելԻվանիշվիլիին։Այսհա
մատեքստումնաևՍահակաշվիլինմեղադրումէրՎրաստանիվարչապետինՌու
սաստանիհետլավհարաբերություններունենալուևնրանծառայություններմա
տուցելումեջ։Չախալ յանըԱխալքալաքումհիմնադրվածխմբավորումներիցմեկի
անդամէր,որըմիշարքբողոքիցույցերէրկազմակերպելՎրաստանիցռուսական
զորքերիդուրսբերմանդեմ2005–ին,ինչպեսնաևպահանջումէրՋավախքիշրջա
նիավտոնոմիա։Տե՛սhttps://bit.ly/3cnTpcO:
Հայկ Այվազ յանն իր հերթին հակագենդերային տարբեր արշավների ակտիվ դե
րակատարներից է, փոխկապակցված է Համահայկական ծնողական կոմիտեի և
StopG7–իհետ։ՀայկԱյվազ յանըղեկավարումէնաև«Հանունինքնիշխանության
վերականգնման» նախաձեռնությունն ու կայքը, որը 2015–2018 թվականներին
ակտիվորենմասնակցումէրԵԱՏՄ–իևՌուսաստանիայլնախաձեռնությունների
ևքաղաքականություններիառաջմղմանը: ՀայկԱյվազ յանինպատկանողևներ
կայումսակտիվհակագենդերայինարշավներմղող«Լույս»տեղեկատվական–վեր
լուծականկենտրոնըֆինանսավորումներէստացելԳորչակովիանվանռուսական
ֆոնդից,որիհոգաբարձուներիխորհրդինախագահըՌուսաստանիարտաքինգոր
ծերինախարարՍերգեյԼավրովնէ:Տե՛սEpress.am,(2016,դեկտեմբեր14).Ընտա
նեկանբռնությանկանխարգելմանօրինագծիդեմպայքարողներըֆինանսավոր
վումենՌԴ–ից.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2YM7uN1:

https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808f0fb1
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808f0fb1


ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԻՄՔՈՎՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻԵՎԿԱՆԱՆՑԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՄԵՐԺՈՒՄԸ58

և ««Լույս» տեղեկատվական–վերլուծական կենտրոն» անունով
խմբերը,կանանցևԼԳԲՏմարդկանցիրավապաշտպաններինթի
րախավորողայլանհատներ, կնատյացև հոմոֆոբփաստաբան
ներ՝ ի դեմս ՀՀփաստաբաններիպալատինախագահԱրաԶոհ
րաբյանի,նախկինիշխանությաններկայացուցիչներ,ինչպեսնաև
ԲՀԿանդամներ34։

Այսխմբի շարքում, որքան էլ հեգնական է, սակայնփաստ է
ԱրաԶոհրաբյանի՝ ՀՀփաստաբաններիպալատի ղեկավարի դե
րակատարումը։ Նա, իրավաբան լինելով, պետք է որ գիտակ լի
ներԿոնվենցիայիիրավականնպատակներին,սակայնդանրան
չխանգարեցմիջազգայինChange.orgհարթակումկազմակերպելու
Կոնվենցիայիդեմստորագրահավաք՝պնդելով,թեԿոնվենցիանոչ
թեծառայելուէբռնություններիկանխարգելմանը,այլվտանգելուէ
ազգային ինքնությունը35։ Ըստ էության, փաստաբանը կրկնում է
ԲուլղարիայիևՍլովակիայիհորինած,ինչպեսնաևտեղականաջ
պոպուլիստներիկողմիցշրջանառվող՝Կոնվենցիանդիվականաց
նող և հակասահմանադրական գնահատող դրույթները։ Չնայած
Change.org–իպատասխանատուներըհեռացրինհակաիրավական
ստորագրահավաքը,Կոնվենցիայիդեմապատեղեկատվականար
շավը շարունակվեցնպատակայինստեղծվածnostambul.amկայ
քով,որտեղհստակորեներևումենտարբերերկրներումտարա
ծումգտածմանիպուլ յացիոնդրույթների՝«երրորդսեռի»,նույնա
սեռամուսնությունների, նույնասեռանձանցկողմիցերեխաների
որդեգրմանհնարավորությանվերարտադրությունները։

Կոնվենցիան հակասահմանադրական ճանաչելու բուլղարա
կանփորձիկիրառումըՀայաստանումևստեսնումենք։«Երրորդ
սեռի» և ՀՀ Սահմանադրությանը հակասելու մասին մոլորեցնող
պնդումըտարածեցնաևԱԺնախագահիտեղակալ,ԲՀԿխմբակ
ցության պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանը36։ Հակագենդերային

34.Իրազեկքաղաքացիներիմիավորում.(2019,օգոստոս16).Ստամբուլ յանկոն
վենցիայիմասինկեղծիքներնուընտանեկանբռնությունը.Վերցվել է՝ https://uic.
am/8508։

35.Panorama.am.(2019,օգոստոս12).ԱրաԶոհրաբյան.Ստամբուլ յանկոնվենցիան
մերժելուհարցովստորագրահավաքեմնախաձեռնել.Վերցվելէ՝shorturl.at/nMPU4։

36.Panorama.am.(2019,օգոստոս10).Էնֆիաջյան.Ստամբուլ յանկոնվենցիայիվա
վերացմամբստիպվածենքլինելուընդունելնաևերրորդսեռիգոյությունը.Վերց
վելէ՝shorturl.at/hpsJ1:
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խմբերը տարածեցին նաև զավեշտալի մի ապատեղեկատվու
թյուն, թե աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարու
թյունումկառուցվածքայինփոփոխություններիարդյունքումբաց
վելուէ«երրորդսեռիվարչություն»37։Նախարարությունըհանդես
եկավհերքմամբ,որնիրտարածմանփոքրշրջանակովնվազար
դյունավետություն ունեցավ՝ «երրորդ սեռի» վարչության առաս
պելը կոտրելու կամառնվազն դրան վերջնականարձագանքելու
տեսանկյունից։

«Կամք» նախաձեռնությունը աչքի ընկավ Երևանի կենտ
րոնում՝ Հյուսիսային պողոտայում և ԱԺ–ի դիմաց, ինչպես նաև
ՀայաստանիմարզայինքաղաքներումՍտամբուլ յանկոնվենցիայի
դեմստորագրահավաքիկազմակերպմամբևայսընթացքումՍպի
տակքաղաքիմիխումբտարեցքաղաքացիներինկատմամբար
ձանագրված ֆիզիկական բռնություններով38։ Բացիայդ՝այն բա
վականճկունէարձագանքումհանրային–քաղաքականիրադար
ձություններին,օրինակ՝Կոնվենցիայիշուրջխորմտահոգություն
ներսերմանելուարշավըհաջողությամբհամադրեցդատաիրավա
կանբարեփոխումներիխաթարմաննպատակին։Այսպես՝«Կամք»
նախաձեռնությունը բացահայտ կեղծիք էր տարածում 2020 թ.
ապրիլի5–իննախատեսված,բայցկորոնավիրուսայինհամաճա
րակի պատճառով հետաձգված սահմանադրական հանրաքվեի
մասին։ Հանրաքվեն, որ ուղղված էր Սահմանադրական դատա
րանի ինստիտուցիոնալ բարեփոխմանը, «Կամք» նախաձեռնու
թյան գլխավորությամբ հռչակվեց իբրև «Ստամբուլ յան կոնվեն
ցիայի վավերացման, ԼԳԲՏ քարոզչության, ազգային արժեքների
և ավանդական հայկական ընտանիքի ոչնչացմանն» ուղղված
նորկառավարողուժիքաղաքականություն։ Հանրաքվեի ձախող
մաննպատակովայսխմբակըձևավորեց«Բոյկոտ»–իշտաբ,որը
մի կողմից՝ ապատեղեկատվություն էր տարածում Կոնվենցիայի
նպատակների մասին և անվստահություն տարածում կառավա
րողուժիհանդեպ,մյուսկողմից՝մոլորեցնումէրկառավարողուժի

37.Mlsa.am.(2019,հուլիս24).Հերքում.Աշխատանքիևսոցիալականհարցերինա
խարարությունում «երրորդ սեռի» վարչություն չի լինելու. Վերցվել է՝ http://www.
mlsa.am/?p=22517:

38.Epress.am.(2020,հունվար16).Հակա«ստամբուլ յան»Չախալ յանըտարեցնե
րիէծեծել.քննիչըկոծկումէգործը.Վերցվելէ՝https://epress.am/2020/01/16/2216.
html:
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նկատմամբ վստահություն ունեցող քաղաքացիներին՝ կոչ անե
լովնրանց,որքվեաթերթիկումոչթեընտրությունկատարեն,այլ
«գրենհամերաշխություն,իրենցցանկությունըմերերկրի,մերպե
տականությանը,նույնպարոնվարչապետիհանդեպ»39։

Ստամբուլ յան կոնվենցիայի դեմ արշավի ընթացքում հակա
գենդերայինխմբերըչենթաքցնումհեռանկարումայլիրավական
բարեփոխումների,ինչպես,օրինակ՝սպասվող«Իրավահավասա
րությանապահովմանմասին»օրենքիդեմգործելուիրենցնպա
տակադրությունը,ինչընշանակումէ,որդիմադրություննառաջա
դիմական իրավական բարեփոխումների հանդեպպարբերաբար
ուժգնանալու է, գործադրվելու ենավելի մեծ ճնշումներառաջա
դիմականքաղաքացիականթևիևկառավարողուժիբարեփոխա
կանգործիչներիհանդեպ:

Վերջիններիս շարքում արդեն իսկ պարբերական թիրախա
վորմանտակենհայտնվելաշխատանքիևսոցիալականհարցերի
նախարարԶարուհիԲաթոյանըևարդարադատությաննախարար
ՌուստամԲադասյանը՝արդենծանոթմեթոդականձեռնարկիհա
մաձայնմեղադրվելով«սորոսականության»մեջ։

Կառավարողուժիև/կամպետականհաստատություն
ներիարձագանքները

2019թ.ԱԺաշնանայիննստաշրջանիժամանակՍտամբուլ յան
կոնվենցիայիքննարկումըհետաձգվեց։Հետաձգմանպատճառ
ներըտարբերեն՝ֆորմալընթացակարգերիցմինչևդրաշուրջ
ստեղծվածաղմուկը՝ իբրև մարտահրավեր, որից «Իմ քայլը»
խմբակցությունն առավելապես փորձում է խուսանավել, հե
տաձգել՝հեղափոխականտրամաբանությամբխութերինառե
րեսվելու և բարեփոխական որոշումներին համարձակորեն
գնալու փոխարեն։ Ակնհայտ է, որ կառավարող «Իմ քայլը»
խմբակցության ներսում արմատական իրավական բարեփո
խումների հանդեպ կան դիմադրություններ, վախեր, ինչպես
նաև իրապես հակաիրավապաշտպան, խտրականացնող և

39.Shantnews.am.(2020,մարտ3).Ո՞րնէ«Բոյկոտ»և«Կամք»նախաձեռնու
թյուններիդիրքորոշումըՍահմանադրականփոփոխությունների հանրաքվեի
վերաբերյալ.Վերցվելէ՝https://www.shantnews.am/news/view/621936.html:
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հոմոֆոբ դիրքորոշումներ ունեցող պատգամավորներ։ Եթե
նրանցիցոմանքընդդիմանումենԿոնվենցիայիվավերացմանը
ելույթներով ու տեքստերով (օրինակ՝ Վիկտոր Ենգիբարյանը,
ԹագուհիԹովմասյանը),ապաժողովրդիցմանդատստանալու
լեգիտիմությանուժըբանեցնելովևմեծամասնությանշահերը
ներկայացնելուպատրվակով«Իմքայլը»խմբակցությանպատ
գամավորՍոֆյա Հովսեփյանը միանում է «Կամք» նախաձեռ
նությանկազմակերպածստորագրահավաքին՝ընդդեմՍտամ
բուլ յանկոնվենցիայիվավերացման։Կառավարողուժըդեռևս
չիհաջողումմիջազգայինԿոնվենցիանձևակերպելևհանրու
թյանը ներկայացնել իբրև ներքին իրավական բարեփոխում
ներինիրապեսնպաստողանհրաժեշտփաստաթուղթ։Ավելին՝
հաճախկառավարողուժիտարբերներկայացուցիչներփորձում
ենմարդուիրավունքներիշուրջպետությանունեցածպարտա
վորությունների չիրականացումը քողարկել «բարոյականու
թյան»շղարշիկամսեփականինքնիշխանությանդրսևորման
ներքո՝ սրանով իրականում տուրք տալով հակագենդերային
ռուսամետուժերիբանաձևվածօրակարգին։

Կառավարող ուժի կողմից համարձակորեն հանձնառություն
վերցնելու անպատրաստակամությունը ընդլայնում է հակա
գենդերայինարշավների շարունակաբարիրականացրած շա
հարկումների և մանիպուլ յացիաների դաշտը, որոնց հաճախ
հաջողվում է հանրության մեջ արմատավորել միջազգային և
տեղական իրավունքի կեղծ «անհամատեղելիությունը» կամ
Կոնվենցիայիմեջներկայացնել«դավադիրուժերի»շահը։Չկա
րողանալովարդյունավետորեն՝հանրամատչելիուպարզ լեզ
վով հանրությանը ներկայացնել Կոնվենցիայի բովանդակու
թյունը,այնարժեքներնուսկզբունքներըևհանրայինօգուտ
ները, որոնք սպասվում ենԿոնվենցիայի վավերացման շնոր
հիվ՝ կառավարող ուժը փաստաթղթի վավերացման համար
փաստարկները փնտրում է դրսում։ Այսպես՝ վստահ լինելով,
որ Ստամբուլ յան կոնվենցիայով սահմանված դրույթները չեն
հակասում ՀՀ Սահմանադրությանը,այնուամենայնիվ, ՀՀար
դարադատությաննախարարՌուստամԲադասյանըորոշումէ
կայացնումստանալՎենետիկիհանձնաժողովիպաշտոնական
կարծիքը Կոնվենցիայի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապա
տասխանությանվերաբերյալ:Ըստնրամեկնաբանման՝Հանձ
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նաժողովի կարծիքը «լրացուցիչփաստարկ կլինիև կդառնա
վստահություն ստեղծող հանգամանք» Կոնվենցիայի վավե
րացման գործում40։ Հատկանշական է, որ 2019 թ. հոկտեմբե
րինարդեն«Ժողովրդավարությունիրավունքիմիջոցով»եվրո
պական՝Վենետիկիհանձնաժողովըտվելէհամապատասխան
եզրակացություն, որում արձանագրված էր Կոնվենցիայի և
Հայաստանի Սահմանադրության համապատասխանության
փաստը։ ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից
Կոնվենցիայի՝ՀՀՍահմանադրությանհամապատասխանելիու
թյանհարցովՎենետիկիհանձնաժողովինդիմելըավելիշուտ
նշանակում է հրաժարվել հանրային քննարկումների նախա
ձեռնողականությունից։ Մինչ օրս (այս վերլուծական աշխա
տանքիավարտիդրությամբ)ՀՀԿառավարությունըևԱԺ«Իմ
քայլը»խմբակցությունըհամարժեքկամք,ջանքևեռանդչեն
ներդրել Կոնվենցիայի մասին հանրային իրազեկման, քաղա
քականբանակցություններիևիվերջովավերացմանտանող
առաջընթացքայլերիուղղությամբ։

Կոնվենցիային և դրա ուղղությամբ կառավարության աշխա
տանքներինանդրադարձելէնաևՄԻՊ–ը2019թ.իրտարեկան
զեկույցում՝ընդգծելովհանրության շրջանում ՀՀարդարադա
տության նախարարության ոչ բավարար աշխատանքը Կոն
վենցիայիշուրջմտահոգություններըփարատելուուղղությամբ։
Այդուհանդերձ, երբ ՄԻՊ–ը բարձրաձայնում է Կոնվենցիայի
շուրջ(իդեպ՝ՄԻՊգրասենյակըխուսափումէ«Ստամբուլ յան
կոնվենցիա»ձևակերպումնօգտագործելուց)հանրայինտար
բեր խմբերի դրական և բացասական արձագանքները, ըստ
էության, ողջխորությամբ չի վերլուծում բացասականդիրքո
րոշումներ ունեցողխմբերի քաղաքական շահերը և հակաի
րավական գործողությունները՝ խնդիրը դիտարկելով ընդա
մենը ընտանեկան բռնության շուրջ առկա կարծրատիպերի,
թյուրընկալումների և Կոնվենցիայի դրույթների ոչ պատշաճ
իրազեկվածությանհամատեքստում41։

40. Ազատություն. (2019, օգոստոս 26). Ստամբուլ յան կոնվենցիան այս
տարի խորհրդարանում չի քննարկվի. Վերցվել է՝ https://www.azatutyun.
am/a/30129815.html։

41. ՀՀ ՄԻՊ. (2020). 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետու
թյանՄարդուիրավունքներիպաշտպանիգործունեության,մարդուիրավունք
ներիևազատություններիպաշտպանությանվիճակիմասին.Երևան։
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«ՀուԶանքուԶանգ»պերֆորմանսի
խափանումըև«զելյոնկայով»հարձակումը
2019 թ. նոյեմբերի 2–ին Հանրապետության հրապարակի

մետրոյիկայարանամերձտարածքումնշանակվածէրԺամանա
կակիցպարագրության լաբի նախաձեռնությամբ և մշակումով
պերֆորմանս։ Հեղինակների մտահղացմամբ այն 1920–ական
ների հայ ֆուտուրիստ հեղինակների (Գևորգ Աբով, Կարա
Դարվիշ,ԱզատՎշտունի)վերընթերցումէր,որովփորձէրար
վում համադրելու ժամանակակից պարը, ձայնային արվեստը,
հանրային տարածքում կնոջ մարմնի ներկայությունը՝ հարցա
կանիտակդնելովկնոջպահվածքի,խոսելուևշարժվելուձևի
հանրային ընկալումը42։ Պերֆորմանսը հակագենդերային շարժ
ման ներկայացուցիչների ուշադրության կենտրոնում էր դեռևս
մինչներկայացումը՝ոչմիայններկայացմանհռչակվածնպատակ
ներիբերումով։2019թ.հոկտեմբերի28–իցԺամանակակիցպա
րագրությանլաբիֆեյսբուքյանէջումհրապարակվելէրմիջոցառ
ման մասին, որտեղ նշված էր, որ նախագիծն իրականացվում է
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարու
թյանաջակցությամբ։Բացիայդ՝Ժամանակակիցպարագրության
լաբի հիմնադիր Հասմիկ Թանգյանը հոմոֆոբիայի և տրանսֆո
բիայիդեմիրազեկմանարշավի շրջանակումհանրայինտարած
քումմեկայլպարուհուհետկոնտակտայինժամանակակիցպար
էրներկայացրելդեռևս2016–ին(հանրային՝տեսանելիսիրոան
պաշտպանվածությանևտանըսիրոբացակայությանթեմայով)43,
որնարդեն իսկայն ժամանակառաջացրել էր հակագենդերային
արշավիանդամների դժգոհությունը։ Ներկայացմանխափանումը
սկսվեց նախորդ օրվա փորձից, որը դադարեցվեց հակագենդե
րայինարշավներիցհայտնիդարձածդեմքերիկողմից։Նրանքար
վեստագետներինուղղվածնախազգուշացումներ,սպառնալիքներ
ևհայկնոջդերի,շարժումներիևխոսքիձևի,արտաքինտեսքի,
սանրվածքի, մազերի գույնի մասինխրատներտեղացին, նրանց
մեղադրեցին«սատանիզմի,հակապետականության,հակահայկա

42.News.am.(2019,նոյեմբեր3).«Սամշակութայինհեղափոխությանմիմասնէ».
ՀասմիկԽաչունցը՝աղմկահարույցներկայացմանմասին.Վերցվել է՝https://news.
am/arm/news/542426.html:

43. Հետք. (2016, մայիս18). «Եսքովրա,դուիմվրա».պարայիններկայացում.
Վերցվելէhttps://hetq.am/hy/article/95968:
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կանության,իրենցպատկերացրածհայկնոջկերպարիցշեղվելու,
ֆեմինիստականության» մեջ։ Ինչպեսպնդում էին, թե «չեն հան
դուրժելուհրապարակիկենտրոնում,հանրայինտարածքումնմա
նօրինակմիջոցառում»44,այդպեսէլթույլչտվեցին,որփորձըկայա
նաանգամ ոստիկանություն հրավիրելուց հետո։ Հաշվիառնելով
արդեն տեղի ունեցած միջադեպը՝ ներկայացման հեղինակները
ֆեյսբուքյանէջիմիջոցովիրենցլսարանիններկալինելուևաջակ
ցելուկոչարեցին.«Ստիպվածոստիկանությունկանչեցինքևհար
ցինինչ–որկերպլուծումգտանք...բայց...ինչ–որկերպ...այսինքն՝
դեռևսսաշարունակվելուէ,այսինքն՝վաղըևսսպասվումէնման
միջադեպ(...)քանիդեռկինը,որանսովորտեսքունի,կոնկրետ
անուն ունի, կինը, որպարումա հատակին՝ հանրային վայրում,
անպայմանորեն ստրիպտիզապարում, իսկ կինը, որ հիփ–հոփ
ակարդում,անպայմանորենլիրբա,ևառհասարակ,եթեկինես
ուանհասկանալիբանեսանում,ուրեմնֆեմինիստեսև,օլալա,
երեխաներինչպեսեսդաստիարակելուևայլն,ևայլն...սամիայն
նշանակումա,որայսներկայացումըավելիքանակտուալա,ավե
լիքանտեղինա,ավելիքանբարձրացնումաայնհարցերը,որոնք
մենք կարևորել ենք, և վաղը ներկայացումըտեղիա ունենալու
ամենգնով»։

Հաջորդօրվակազմակերպվածհարձակումըավելիագրեսիվ
և բազմամարդ էր։ Ոստիկանության ներկայությամբ և թողտվու
թյամբհարձակվողտղամարդիկպոկեցինհոսանքալարերը,որով
ընդհատվեց ներկայացման ձայնային ապահովումը, իսկ հակա
գենդերայինարշավորդներիցմեկըֆիզիկականհարձակումգոր
ծեց՝ներկայացմանմասնակիցներիվրա«զել յոնկա»45ցողելով։

«Զել յոնկան» քաղաքական հակառակորդներին գունահետ
քովպիտակավորելուև նվաստացնելու նպատակով հաճախկի
րառվող միջոց է Ուկրաինայում և Ռուսաստանում։ Հատկապես
Ռուսաստանումայնընդդիմադիրքաղաքականգործիչներին,կին
ակտիվիստներինևիրավապաշտպանականգործունեությունծա
վալող հանրային գործիչներին անհանգստացնելու տարածված,

44. Contemporary Choreography Lab Armenia. Ֆեյսբուք. Վերցվել է՝ https://bit.
ly/2VoVSxv:

45.Brilliantgreen(dye).(n.d.).InWikipedia.Retrievedfromhttps://en.wikipedia.org/
wiki/Brilliant_green_(dye).
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իսկերբեմնէլվտանգավորհետևանքներովգործիքէ։Այնտարբեր
տարիներիկիրառվելէմեծևփոքր,կենտրոնականկամտեղական
իշխանական մարմինների ներգրավմամբ, այդ թվում՝ կազմա
կերպվելով կամխրախուսվելով Կրեմլին մոտ (անվտանգության)
ուժերիկողմից,սակայնաջականհամախոհներիձեռամբ46(որոնք,
որպես կանոն, անպատիժ կամ չնչին պատիժների են արժանա
ցել)։ Այսպես, օրինակ՝ Պուտինի արմատական քննադատ «Pussy
Riot» պանկ–ռոք արվեստային խմբի ակտիվիստ կանանց նկատ
մամբերկուանգամ«զել յոնկայով»հարձակումէրկազմակերպվել
2014–իմարտամսին՝բանտերումկանանցաշխատանքայինիրա
վունքներինառնչվողհարցովնրանցայցըՌԴշրջաններխափա
նելունպատակով47։Հարձակումներիարդյունքումկինակտիվիստ
ներից մեկը ուղեղի ցնցում էր ստացել, իսկ մյուսը՝ «զել յոնկայի»
հետևանքովաչքերիքիմիականայրվածք48։2016–իապրիլինռուս
գրողևԽորհրդային Միության քննադատությամբ հայտնի Լյուդ
միլա Ուլիցկայան էր «զել յոնկայի» հարձակման ենթարկվել «Մե
մորիալ» իրավապաշտպան և բռնաճնշումների փաստահավաք
ՀԿ–ի միջոցառման մուտքի մոտ. հարձակվողները ծայրահեղ աջ
պոպուլիստականխմբիանդամներէին։Դրանիցմեկամիսառաջ
ԽոշտանգումներիդեմկոմիտեիղեկավարԻգորԿալ յապինիվրա
Գրոզնիումկատարվածհարձակմանժամանակէր«զել յոնկա»կի
րառվել49։ 2017–ի փետրվարին անհայտ անձինք «զել յոնկա» էին
ցողել ՌԴ նախկին վարչապետ, այժմ ընդդիմադիր քաղաքական
գործիչՄիխայիլԿասյանովիդեմքին(սպանվածընդդիմադիրգոր
ծիչԲորիսՆեմցովիհիշատակիմիջոցառմանօրը)50։Իսկշաբաթներ
անց՝ մարտամսին, ընդդիմադիր գործիչ և նախագահի թեկնա
ծուԱլեքսեյՆավալնիիվրա«զել յոնկայի»հարձակումտեղիունե

46. OCmedia. (2019, November 5). Far–right protesters disrupt modernist dance
performanceinYerevan.Retrievedfromhttps://bit.ly/2ywiMtD.

47. Александрович, И. (2014, март 4). Pussy Riot облили зеленкой. По ссылке –
https://www.youtube.com/watch?v=9tBH5i–Rg2c.

48.РБК.(2014,Март14).АктивистокPussyRiotвновьоблилизеленкой.Поссылке–
https://bit.ly/2y5Mvdh.

49.Зотова,Н.(2016,март17).ИгорьКаляпинрассказалоподробностяхнападения.
Новаягазета.Поссылке–https://bit.ly/2KCQqRt.

50.N.S. (2017, May 10).Why are Russian opposition leaders’ faces turning green?.
TheEconomist.Retrievedfromhttps://econ.st/359Dxrr.

https://bit.ly/2ywiMtD
https://novayagazeta.ru/authors/125
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ցավնրանախընտրականարշավիժամանակ։Նրավրաերկրորդ
հարձակումը եղավմայիսամսին, որնարդենառողջականծանր
հետևանք էր առաջացրել՝ հավանաբար այլ քիմիական նյութի
խառնուրդպարունակելով. ընդդիմադիր գործիչըտեսողությունը
չկորցնելունպատակովստիպվածեղավվիրահատվելԻսպանիա
յում51։ՆույնտարիՍտավրոպոլում«զել յոնկայով»հարձակվելէին
նաևՌԴ–ումհայտնիանկախբլոգերԻլ յաՎառլամովիվրա.հար
ձակմանըմասնակցելէրտեղականդումայիպատգամավոր52։

Ռուսականվարչակազմիսիրվածգործիքներիցմեկը՝«զել յոն
կայով»հարձակումը,Հայաստանումկինարվեստագետներիվրա
կիրառածերիտասարդինոստիկանությունըբերմանէրենթարկել
և ապա ազատ արձակել։ Նա բերման ենթարկվելու ընթացքում
հայտարարումէր.«Ովսատանիստականերևույթներարեցիմերկ
րում,եսնրավրա«զել յոնկա»եմփչելու։ԼԳԲՏ–ներիվրափչելու
եմ«զել յոնկա»։Իրանքպիտիտարբերվենհասարակությունից։Հա
սարակությունըպիտի թքի իրանց վրա»53։ Հայկական մշակույթը
ժամանակակիցկինարվեստագետներից«զել յոնկայի»հարձակու
մով«փրկողհերոսը»հաջորդողօրերինհանդեսէրեկելմամուլի
ասուլիսով՝արձագանքելուայնտեղեկատվությանը,թեինքնիսկ
մտերիմկապերէունեցելԼԳԲՏհամայնքիհետ,մասնակցելէհա
մայնքի միջոցառումներին54։ Նա ընդունել էր իր կապը համայնքի
հետ՝բացատրելով,որդահետախուզմաննպատակովէիրակա
նացրել,ինչիցկարելիէենթադրելհետապնդմանիրնպատակա
դրումըևատելությունիցբխածարարքներիվտանգներիհնարա

51. Syrov, N. (2017, March 23). ‘Zelyonka’: the Anti–Putin Antiseptic. GlobalVoices.
Retrievedfromhttps://globalvoices.org/2017/03/23/zelyonka–the–anti–putin–antiseptic/.

52. Кавказский Узел. (2017, июль 12). Строительная мафия против Варламова:
озеленкевСтаврополе.Поссылке–https://www.kavkaz–uzel.eu/articles/302042/.

53.News.am.(2019,նոյեմբեր2).Միերիտասարդփորձեց«զել յոնկա»լցնել«Հու
ԶանքուԶանգ»ներկայացմանմասնակիցներիվրա.նրանբերմանենթարկեցին.
Վերցվելէ՝https://news.am/arm/news/542370.html:

54.Հայելիակումբ.(2019,նոյեմբեր4).Եսձեր«կլիենտներին»ձեզանիցկտրելուեմ.
ակտիվիստՆարեկՍարգսյանը՝ԼԳԲՏհամայնքիներկայացուցիչներին.Վերցվելէ՝
https://www.youtube.com/watch?v=qPWmwb–M3wQ։
Հատկանշականէ,որհոմոֆոբմիջավայրումապրողԼԳԲՏմարդիկկամնույնասե
ռականփորձունեցածանձինքհաճախիրենցիսկխոցելիությանհիմքովշանտա
ժիկամայլճնշումներիմիջոցովներգրավվումենտարբերտեսակիքաղաքական
նպատակահարմարությամբգործողություններում,այդթվում՝հենցհակաիրավա
պաշտպանևհոմոֆոբիատարածողարշավներում:

https://globalvoices.org/2017/03/23/zelyonka-the-anti-putin-antiseptic/
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վորությունը,սակայնմինչայժմնաորևէպատասխանատվություն
չիկրելիրհարձակմանուսպառնալիքներիհամար։Հետագայում
նույնպես՝ խափանված ներկայացման մասին մի ֆիլմի նկարա
հանմանշրջանակում,պերֆորմանսիհամահեղինակ,արվեստա
գետՀասմիկԹանգյանիհետհանդիպմանժամանակ«զել յոնկայի»
ասպետը շարունակել էր պաշտպանել իր վարքը, նշել էր, որ չի
պատրաստվումներողությունխնդրելու55։

Ներկայացմանհեղինակները,հետահայացխոսելովհարձակ
ման մասին, նկարագրում են այն մարմնական ու սոցիալական
հետևանքները,որկրելենմիջադեպից։ՀեղինակներիցԼիլիթՊետ
րոսյանն,օրինակ,արձանագրումէիրմեջառաջացածզգուշավո
րության մասին. «Սոցիալական վախի հնարավորությունը հաս
կացա,որկարադալինի,ուորկարադափոխիքոառօրյան,քո
ցանկությունները,քոհագնելուոճըուփոխեցիմպոեզիան(...)որ
այդտղամարդիկ չկարողանանքաղաքականացնել իմպոեզիան,
էդխոսքը»: Միջադեպը իր հուզական ու սոցիալականազդեցու
թյուններով ոչ միայն վնասեց հատկապես կինարվեստագետնե
րին,այլևվատթարացրեցայնմիջավայրը,որումևորիբարեփոխ
մանհամարստեղծվել էրներկայացումը։ Հոսանքալարըպոկելով
ձայնային տեխնիկան անջատելու հանգամանքը Լիլիթ Պետրոս
յանըմեկնաբանումէորպեսիրձայնըևասելիքըգործնականում
կասեցնելուարարք.«Պայքարկար,որիմձայնըլսվի,եսհամարյա
գոռում էի (...)։Ձայնիհետկապվածհարցկար,որինքըկտրվել
էրտեխնիկապես,նաևոչմիայնտեխնիկապես,այլևֆիզիոլոգիա
կանմակարդակովկտրել էին (...)որկինըպետքէ լուռուհնա
զանդլինի,ուէդներկայացմանմիջիձայնհանողկինըհենցդրա
համար էր եկել, որասեր, որ ինքը ձայն ունի ու նույնիսկ ոչ թե
ուղղակիձայնունի,այլնաևասելիքունի,բայցստացվեց,որդար
ձավ,որինքըմենակձայնունի,ասելիքչունի.կարողացանիրենք
ահագինէդտեղտանելկնոջձայնիհարցը(...)»56։

Հակագենդերային արշավների անդամները, «սատանիստա
կան»պիտակելով ժամանակակիցպարը,այն հակադրեցինազ
գագրականպարին,որնընդգծվեցնույնտարածքումքոչարիպա

55. Ishkhanyan,H.(2020,March27).Pause,Passerby,Pause.Chai–Khana.Retrieved
fromhttps://bit.ly/34W8Aa7.

56.Նույնտեղում։
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րելով.կարծեսթեժամանակակիցպարըքոչարուտեղն էրզբա
ղեցնում,ևչենկարողմշակութայինտարբերձևերըլինելմիաժա
մանակ։Միքանիօրանցայսխմբերիայլանդամներներկայաց
ման տարածքում խնկարկման արարողություն իրականացրին.
«խունկը ցրում է չարիքը, իսկայդտարածքում սրբապղծության
սատանիստականարարողությունէտեղիունեցել»57։Այսծիսական
գործողությունները գործադրվում էին հայկական մշակույթը ժա
մանակակիցարվեստիցտարանջատելու՝ազգագրականը որպես
միակմշակութայինչափանիշսահմանելով,դրանիցտարբերվողն
իբրևդրանհակադիրևուրեմնթշնամականձևակերպելունպա
տակով։Այսպիսիմտայնությանմիջոցովէ,որժամանակակիցար
վեստագետկանանցևնրանցառաջքաշածհարցերիգոյությունը
մերժելուփաստարկէմշակվում,սակայնմեծհաշվովհակագենդե
րայինարշավիմեծօրակարգնէառաջմղվում։Այսինքն՝մերժվում
են իրավահավասարությունը և իրավական պետության գաղա
փարը,ևկոփվումենհակակառավարականտրամադրություններ։
Խափանվածներկայացմանըօրերշարունակհետևածհանրային
քննարկումներում հակագենդերային խմբերը մեծամասնության
անունիցևհանունազգային,մշակութայինուհոգևորարժեքների
էինխոսում,փորձումերեխաներիվրաներկայացմանհնարավոր
բացասականազդեցության՝«երեխաներիայլասերման»շուրջմա
նիպուլ յատիվվախերտարածել։«ՀուԶանքուԶանգ»խափանված
ներկայացումընրանքբնութագրումէինիբրև«տարօրինակթա
վալգլոր,ոռնոցներ,հաչոցներ,կլանչոցներ,անարվեստ,բռնազբո
սիկ,խելագար,մոլագար,վայրի,ցնորքներիմեջընկածշարժում
ներ,պոռնկություն,սեռականօրգաններըհանրայնորենարձաննե
րինուքարերինքսել»՝դրանովմիկողմից՝ցուցադրելովարվեստի
մասինիրենցպահանջածպատկերացումներիսահմանները,մյուս
կողմից՝արդարացնելովիրենցկնատյացություննուբռնարարքը,

57.Սարաֆյան,Հ.(2019,նոյեմբեր3).Խունկուաղոթք՝Հանրապետությանհրապա
րակիմետրոյիկայարանում.Իրավունք.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3bUqHQg։
Կենցաղի սովորություններում և եկեղեցական ծեսերում կիրառվող խնկարկումը
քաղաքականդիրքորոշմանարտահայտմաննպատակովիրականացնելուգաղա
փարըկապվածէավելվաղտեղիունեցածմիմիջադեպի՝տրանսգենդերիրավա
պաշտպան Լիլիթ Մարտիրոսյանի՝ ՀՀ ԱԺ–ում մարդու իրավունքներին առնչվող
հանրային լսման ժամանակ ելույթի և դրան հաջորդած հակագենդերային ար
շավիհետ (տե՛ս 24TV. (2020,փետրվար25).ՍոնաԱղեկյաննԱԺամբիոնիմոտ
խնկարկման արարողակարգ կատարեց. Վերցվել է՝ https://www.youtube.com/
watch?v=lU9z3Mdme9s)։
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իսկերրորդկողմից՝կրթության,գիտության,մշակույթիևսպոր
տինախարարԱրայիկՀարությունյանինթիրախավորելովորպես
«սատանիստական»և«հակապետական»պիտակավորվածներ
կայացման ֆինանսավորման պատասխանատուի։ Ներկայացման
խափանմանմիջոցառմանընթացքումհակագենդերայինարշավի
անդամներիցմեկըբարձրախոսովմեղադրում էրնախարարՀա
րությունյանին«ԱլիևիևՍորոսիգումարներով»գործունեություն
ծավալելումեջ։

«ՀուԶանք ու Զանգ» ներկայացման ֆինանսավորումը, ըստ
այդմ, հակակառավարական այս խմբերի համար պետք է փաս
տարկ ծառայեր ԿԳՄՍ նախարարի մյուս որոշումները58 «ապազ
գային» հռչակելուն։ ԿԳՄՍ նախարարը հակագենդերային արշա
վորդների կողմից վաղուց ընտրված թիրախներից էր, որին վե
րագրվողհանցանքներիցէինԼԳԲՏանձԳարիկԱմոլիկյանիհետ
նախարարությունում հանդիպելն ու ենթադրյալ հովանավորչու
թյունը, սեռափոխություն իրականացրածծանրամարտիկՄելինե
Դալուզ յանիննվիրված«Մել»ֆիլմինգումարհատկացնելու որո
շումը, Տիկնիկային թատրոնում ռոք համերգի կազմակերպմանը
նրա հանգիստ վերաբերմունքը. «Սատանիզմի հիմքով համերգ
չեղարկելը այլևս չի լինելու, Հայաստանում արվեստը լինելու է
ազատ, որովհետև անկախ պետության գրավականներից մեկն
արվեստնէ»59:

Գործողկառավարությանըբարոյականմեղքերումմեղադրելու
համարառիթ դարձավ նաև «ՀուԶանք ու Զանգ» ներկայացման
մեջԵրևանիավագանու«Իմքայլը»խմբակցությանքարտուղար,
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության անդամ Հաս
միկ Խաչունցի մասնակցությունը։ Քանի որ ներկայացումը բնու

58.ԿԳՄՍկողմիցմասնագիտականկրթությանորակիբարձրացմանբարեփոխում
ներիշրջանակումսկսվելէրմիշարքնախկինմոտեցումներիցհրաժարվելուկամ
դրանք խնդրականացնելու գործընթաց, մասնավորապես որոշվել էր հրաժարվել
Հանրայինհեռուստաեթերով«Հայասպետ»հաղորդաշարիհեռարձակումից, բու
հերի հայեցողությանը թողնելը դպրոցական առարկայացանկով արդեն անցած
հայագիտականառարկաներիկրկնվողուսուցանումըոչմասնագիտականֆակուլ
տետներում,քննարկվումէր«Հայոցեկեղեցուպատմություն»դպրոցականառան
ձինառարկայիպարտադիրլինելունպատակահարմարությունըևայլն։

59. Ղուկասյան,Ս. (2019,հոկտեմբեր31).ԱրայիկՀարությունյան.«Սատանիզմի
հիմքովհամերգչեղարկելըայլևսչիլինելու».Հետք.Վերցվելէ՝https://hetq.am/hy/
article/109341։



ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՀԻՄՔՈՎՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻԵՎԿԱՆԱՆՑԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՄԵՐԺՈՒՄԸ70

թագրվում էր իբրև «հակապետական», «ալ յասերվածություն
տարածող» և այլն, ապա դրան առնչակից ավագանու անդամ
Խաչունցն էլ, ուրեմն, համանման մեղադրանքներիարժանացավ։
Հակագենդերայինարշավներինհաճախակիմասնակիցմիխումբ
չզլացավ«Քաղաքացիականպայմանագիր»կուսակցությանգրա
սենյակի մուտքի մոտ պիկետ կազմակերպել` Խաչունցի ավա
գանուանդամությունըդադարեցնելուպահանջով60։

Կառավարողուժիև/կամպետականհաստատություն
ներիարձագանքները

Ոստիկանությունը կին արվեստագետների վրա հակագենդե
րայինարշավիանդամներիհարձակմանըհամարժեքքայլերով
աչքիչընկավ՝փաստացիթույլտալով,որնրանքշարքիցհա
նեններկայացմանտեխնիկականմիջոցները,քաշքշեններկա
ներին,ևիրականացվի«զել յոնկայով»հարձակումարվեստա
գետներիվրա։ Հարձակվողըհետագայումպատմել էր,որոս
տիկանականբաժանմունքումիրհանդեպշատլավվերաբեր
մունք էցուցաբերվել՝ դաբացատրելովնրանով,որ«տղերքը
հասկանումեն՝ինչակատարվում.տղերքընույնհայնեն,շատ
էլորհրամանենկատարում,պագոնենկրում»61՝այսբառերով
բացահայտելովվերացականազգայինիանունիցկատարված
բռնությանհանդեպընդհանուրհանդուրժողականությունը,որ
տարածված էպետականայն հաստատություններում, որոնք
իպաշտոնեպետքէաշխատեինբռնությունըբացառելուուղ
ղությամբ։

ԱԺ մարդու իրավունքների հարցերով մշտական հանձնաժո
ղովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն իր դիրքորոշման մեջ
իրավապաշտպանության տեսանկյունից հակադիր, սակայն
սեփական ԲՀԿ խմբակցության հակագենդերային դիրքավո

60.Tert.am.(2019,նոյեմբեր5).ՔՊԿգրասենյակիդիմացպահանջումենդա
դարեցնել ավագանու «Իմ քայլը» խմբակցությանանդամ Հասմիկ Խաչունցի
լիազորությունները.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=sDUUCuJsjt0։

61. Հայելի ակումբ. (2019, նոյեմբեր 4). Ես ձեր «կլիենտներին» ձեզանից
կտրելուեմ.ակտիվիստՆարեկՍարգսյանը՝ԼԳԲՏհամայնքիներկայացուցիչ
ներին.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=qPWmwb–M3wQ։

https://www.youtube.com/watch?v=sDUUCuJsjt0
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րումիցհետևողականարձագանքհնչեցրեց,որումխտացված
վերարտադրում էր հակագենդերային նախաձեռնությունների
մի շարքանհարգալից ուղերձներև կարծրատիպեր. «Ստեղ
ծագործելուազատիրավունք չի նշանակում հակահիգիենիկ,
հակաէսթետիկ միջոցառումներ հանրային տարածքներում:
Իրենքկարողենիրենցհիվանդագիներևակայությունըիրա
կանացնել փակ տարածքներում։ ...Դա էժանագին, հակահի
գիենիկ, հակաէսթետիկ ցնդաբանություն էր, նման տարած
քում «պերֆորմանսի» իրականացումը միջազգային մի քանի
կոնվենցիաների կոպտագույն խախտում է, առաջին հերթին՝
երեխայիիրավունքիկոնվենցիայիխախտում,որովհետևեսիմ
երեխայիհետդուրսեմգալիսմետրոյիտարածքից,եսչեմկա
րողպարփակվածմնալայդտարածքում,մինչև,ինչպեսիրենք
ենձևակերպում,ագրեսիայիցազատվածկանայքիրենցծեծեն
ասֆալտինևիրենցծեփրտոցնավարտեն»62։

Կինարվեստագետների և ներկայացման իրավականպաշտ
պանության անհամարժեքությունից բացի՝ անհամաչափ էր
նաևքաղաքականպաշտպանությունը՝հենցնույնԿԳՄՍնա
խարարությանևներկայացմանֆինանսավորումըթույլատրած
հանձնաժողովիկողմից։Որքանբարձրէինաղմկումհակագեն
դերայինհարձակվողներըԿԳՄՍնախարարությանթե՛ֆինան
սական, թե՛ գաղափարական աջակցության մասին, այնքան
նախարարությունը ցածրաձայն էր ներկայացումը ֆինանսա
վորելու իր իսկ որոշումըպաշտպանելու հարցում։ Նախարա
րություննիբրևընտրեցչեզոքկեցվածքևհարցինհստակու
ըստէությանպատասխանելուփոխարենդրաձևականկողմն
էր շեշտադրում՝ նշելով, թե գնահատվել է ներկայացված նա
խագծիգաղափարը,իսկարդյունքիունախագծիբարեխիղճ
կատարման մասին կծանոթանան հաշվետվությունը ընթեր
ցելիս։ Մշակութային հարցերով փոխնախարարներից Արա
Խզմալ յանըթեևխուսափեցներկայացումըլավկամվատգնա
հատելուց, ամեն դեպքում շտապեց հեռավորություն պահել
ներկայացումից՝ընդգծելով,թեմտահղացումն էգնահատվել,
ոչ վերջնարդյունքը. «Այն, ինչ ցուցադրվել է... Մենք դա չենք
պատկերացրելհայտընայելիս,մենքայլբանենքպատկերաց

62.Նույնտեղում։
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րել, որովհետև կար ֆուտուրիզմ, կար պոեզիա, կար պլաս
տիկա,երաժշտություն...Բոլորովինայլպատկերէրստեղծվել
վերջնականարդյունքում»63։

ԿԳՄՍ նախարարը ներկայացումը ֆինանսավորելու հարցում
ընդգծելէրհանձնաժողովիդերըևնշելայդհանձնաժողովիան
դամների,որոնցշարքում՝երգիչԳոռՍուջյանիանունը։Դրան
հետևեցնախարարիխոսքերըթյուրինֆորմացիագնահատող
Սուջյանիֆեյսբուքյանգրառումը,որովնապնդումէր,թեայս
ներկայացմանըհավանությունչիտվել.«...եսնմաններկայաց
մանհավանությունչեմտվել։Ինձհրավիրելենորպեսերիտա
սարդերաժշտի՝իմկարծիքըհայտնելուայսկամայնմշակու
թայինծրագրերիմասին,բայցո՛չորպեսմասնագետի,քանիոր
մասնագետըայնանձնէ,ովխորապեստեղեկացվածէծրագ
րերից։Անձամբեստեղեկացվածեմեղելծրագրերիցշատմա
կերեսորենև եթե չեմ սխալվում,տվ յալ ներկայացումը նշվել
էր որպես «1920–ականների հայ հեղինակների ընթերցանու
թյանօր։Ամենդեպքումեսհավատացյալքրիստոնյաեմևեթե
ինչ–որմիբանտեսնեի,որըդեմէքրիստոնեականարժեհա
մակարգին,եսդրանհավանություն չէիտա»:Այսգրառմանն
իր հերթին հաջորդեցին նախարարության՝ Սուջյանի «կողմ»
քվեարկությանմասինվկայողթերթիկնու ստորագրությունը։
Որքան էլ նախարարությունը գիտակցում էր ներկայացման
դեմարշավի քաղաքական ենթատեքստըև կազմակերպված
բնույթը,այդուհանդերձ,անհամարձակուիրարամերժիրար
ձագանքովավելի շատէրհնչածմեղադրանքներիիսկության
շուրջկասկածներիտարածքբացումևհակագենդերայինար
շավների ընդարձակմանը նպաստում։ Այս միջադեպըևս մեկ
անգամ երևան էր բերում կառավարության ներկայացուցիչ
ներիկողմիցզգայունհարցերիշուրջհանրությանհետերկխո
սությանանմշակլեզունևանհաստատքաղաքականությունը,
երբ ժամանակակից հանրային հարցերի շուրջ բարձրաձայն
խոսակցությունը լռեցվում է՝ ընկրկելով խտրականություն և
բռնությունտարածողանհատներիևխմբերիճնշումներիցև
գործողություններից։

63.24TV.(2019,նոյեմբեր8).«ՀուԶանքուԶանգ»–ըո՛չլավնէր,ո՛չվատը.հերթը
մեզչհասավդաասելուհամար.ԿԳՄՍփոխնախարար.Վերցվելէ՝https://www.
youtube.com/watch?v=O_7T0dqq5mA:



ՀԱԿԱԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱՐՇԱՎՆԵՐԻԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ,ՀՌԵՏՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԵՎՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ73

Ներկայացման խափանումից հետո ԿԳՄՍ նախարարության
որոշումների և քաղաքականության շուրջ աղմուկը հասավ
այն ուժգնության, որ վարչապետ Փաշինյանը դրանց նվիրեց
իր «Զրույց քաղաքացու հետ» ֆեյսբուքյան լայվերից մեկը64։
ԴրանումնաանդրադարձավնաևհետհեղափոխականՀայաս
տանում«սատանիզմի»անվանտակգիտության,արվեստիև
մտքիպիտակավորումներինևսահմանափակմանփորձերին.
«Հայաստանում մի նորտենդենց էաչքի ընկնում. ով ստան
դարտիցդուրսմինորստեղծագործությունէանում,կպցնում
են «սատանիստներ» անունը։ ... Հայաստանի Հանրապետու
թյունը պետք է լինի ժամանակակից երկիր, որտեղ մարդու
մտածելուիրավունքըհարգվումէ։Բոլորըպարտավորչեննույն
կերպմտածել,այդթվում՝քաղաքականառումով,դավանաբա
նականառումով,գեղագիտականառումով։Հակառակդեպքում
մերերկիրըհետենքգլորում։ Հեղափոխությունըքաղաքացի
ներին բերել էազատություն։ Բայց կան ուժեր, որայդազա
տություննօգտագործումենսակավագիտությունհաստատելու
համար»։Փաշինյանըիրխոսքումթեևհամարժեքկերպովշո
շափում է խնդրի մշակութային կողմը, սակայն չի մոտենում
դրա՝ ներքաղաքական և աշխարհաքաղաքական դերակա
տարներիմտադրություններիասպեկտին(որոնքմարտիդաշտ
ենսարքելիրավապաշտպանությունը),շրջանցումէսակավա
գիտություն հաստատելուփորձերի բռնի բնույթը ևայսպիսի
հաստատվածհակամարտդրությանհետևանքները։

64. Փաշինյան, Ն., Զրույց քաղաքացու հետ. հայ ժողովրդի միասնական
պատմության մասին. Վերցվել է՝ https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/
videos/2088914214543708/:



Բաժին2
ԼԳԲՏմարդկանցնկատմամբ
հարձակումների
զանգվածայնացումը



ԼԳԲՏակտիվիստներիվրահարձակում
Շուռնուխգյուղում

2018 թ. օգոստոսի 3–ին ՀՀ Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյու
ղումհանգստացող9երիտասարդ,այդթվում՝ԼԳԲՏակտիվիստ
ներ,ծեծիևհոգեբանականբռնությանենթարկվեցիննույնգյու
ղիևԳորիսքաղաքիավելիքան20բնակչիկողմից,որոնքտու
ժողներիցպահանջելէինհեռանալգյուղից,հարվածելէիննրանց
քարերով, ձեռքերով ու ոտքերով1, մարմնական վնասվածքներ
հասցրելևհետապնդելմինչևգյուղիցդուրսբերողճանապարհը։
Այսդեպքըլայնորենլուսաբանվելէզանգվածայինլրատվամիջոց
ների կողմից, մեծ ուշադրության արժանացել հակագենդերային
արշավների ներկայացուցիչների և քաղտեխնոլոգների կողմից,
բազմաթիվ քաղաքական խմբերի ներկայացուցիչներ, կառավա
րության անդամներ, ԱԺ պատգամավորներ, Հայ առաքելական
եկեղեցուներկայացուցիչներանդրադարձելենդեպքին՝դրսևորե
լովԼԳԲՏմարդկանցկյանքիհաշվինտարվողհոմոֆոբիատարա
ծողարշավներիստանդարտուղերձներըևհանրայինտրամադ
րություններիկառավարմաննպատակովդրանցընթացիկվերա
հարմարեցվածձևափոխումները։ՄեծհաշվովՇուռնուխգյուղում
տեղիունեցածմիջադեպըիցույցէդնումև՛հակագենդերայինար
շավներիերևակայությանուկարողություններիգունապնակը,և՛
Հայաստանի կառավարության հանձնառությունների կատարման
էականբացթողումները,և՛առաջադիմականուիրավապաշտպան
քաղաքացիականդաշտիդիմադրությանսահման(ափակում)ները,
ինչըմեզդրդումէայսդեպքըդիտարկելուառավելմանրազնինև
խորքային։



1.ՓինքիրավապաշտպանՀԿ.(2018,օգոստոս4).ՄանրամասներՇուռնուխգյու
ղումտեղիունեցածմիջադեպիվերաբերյալ.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3dmOSHz:
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ՀայաստանումԼԳԲՏմարդկանցհանդեպխտրականդիրքորո
շումներն ունեն իրենց սոցիալ–պատմական հիմքերը: Տղամարդ
կանցմիջևնույնասեռականհարաբերությունըքրեականհանցանք
էրհամարվում(իսկկանանցնույնասեռականություննանգամչէր
ճանաչվում) մինչև 2003 թվականը։ Այդպիսի իրավակարգավո
րումըԽորհրդայինՄիությանստալինյան շրջադարձիժառանգու
թյուննէր(քրեականացվելէ1934–ից)(Ժամակոչ յան,Դանիել յան,
2019),ինչըհնարավորդարձավթոթափելանկախությունիցտարի
ներհետո։Իրավականդաշտումնույնասեռականմարդկանցիրա
վահավասարությանճանաչումը,սակայն,բոլորովինէլչնշանակեց
նրանցիրավահավասարությանճանաչումմշակութայինդաշտում։
ԱյսուղղությամբՀայաստանիորևէկառավարությունչիստանձնել
լուրջ հանձնառությունև չի իրագործել քաղաքական, կրթական,
իրազեկմանգործունեություն,այլճիշտհակառակը՝շարունակվելէ
ԼԳԲՏմարդկանցհանդեպանիրավականքաղաքականությունների
ոչֆորմալխրախուսումը։

Այսպիսիհասարակականդրությանմեջ,որտեղԼԳԲՏանձանց
նկատմամբընդհանուրառմամբմնացելենստալինյաննախապա
շարումներ, հեշտ էկառավարել հասարակականվերաբերմունքն
ուհանրույթներիվարքը,մարդկանցմեջսեռականկողմնորոշման
ևգենդերայինինքնությանհիմքովատելությունսերմանել,անգամ
մղելբռնությանիրենցանծանոթևոչմիհանցանքչգործածան
ձանցնկատմամբ,եթեհատկապեսայդմղումներըբխումենքա
ղաքական նպատակահարմարությունից կամ իշխանական պայ
քարումհարմարթշնամուկերպարիկառուցմանևդրադեմմարդ
կանցհամախմբելուտրամաբանությունից(Ժամակոչ յան,Դանիել
յան,2019)։

Այսպես՝ ԼԳԲՏ անձանց հանդեպ խորհրդային տասնամյակ
ներիցարմատավորվածխտրականևհոմոֆոբդիրքորոշումները
ևնրանցբարոյականությունիցդուրսդնելումոլորությունըայսօր
նրանցից հեշտ թշնամական թիրախներ կերտելու և դրա դեմ
զանգվածայինարշավներառաջնորդելուպայմաններեն ձևավո
րում,որիցձգտումենօգտվելՀայաստանումգործողհակագենդե
րայինխմբակները։Նրանքփորձումենլեգիտիմացնելհոմոֆոբիան
ևայնվերածելքաղաքականկյանքումասելիքիհիմքի,հանրայնո
րենընդունելի,ուրեմննպատակահարմարհռետորաբանությանու
պրակտիկայի՝դրանովիսկշատավելիխորացնելովՀայաստանում
ապրողԼԳԲՏմարդկանցխնդիրներըևվատթարդրությունը։



ՀԱԿԱԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱՐՇԱՎՆԵՐԻԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ,ՀՌԵՏՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԵՎՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ77

ՇուռնուխբնակավայրըՀայաստանիամենափոքրհամայնքնե
րիցէ,որտեղբնակվում է46տնտեսություն՝130բնակչով:Շուռ
նուխըմարզկենտրոնԿապանից37,իսկԳորիսից28կմհեռավո
րությանվրաէ:ԱյնՍյունիքիմարզինորբնակավայրերիցէ,հիմ
նադրվելէ1930թ.։Շուռնուխիևդրակյանքիմասինառհասարակ
բարդէտեղեկություններգտնելը։Կարողենքասել,որՀայաստա
նում մարդիկ նույնիսկ չգիտեինՇուռնուխգյուղիտեղն ու գոյու
թյանմասինմինչև2018թ.օգոստոսի3–ինտեղիունեցածհար
ձակումը2։

Հարձակմանմասինտեղեկությունհաղորդելիսզանգվածային
լրատվությանտարբերներկայացուցիչներտեղանքընշելուհամար
օգտագործումէին«Շուռնուխգյուղ»արտահայտությունը։Սակայն
միջադեպից 5 օր անց՝ օգոստոսի 8–ից, մամուլի մի շարք ներ
կայացուցիչներ սկսեցին օգտագործել «սահմանապահ Շուռնուխ
գյուղ» ձևակերպումը։ Ձևակերպումնառաջինանգամ կիրառվեց
«Իրավունք»թերթում3։ Ընդ որում, «Իրավունք»թերթին նմանա
տիպմեկնաբանություններտրամադրել էր«Լույս»տեղեկատվա
կանկենտրոնիղեկավարՀայկԱյվազ յանը,որըհակագենդերային
արշավի հայտնի անդամներից է և իր գործունեության ցանկում
ներառումէՀայաստանումգենդերայինհավասարության,Ստամ
բուլ յան կոնվենցիայի վավերացման, պատվաստումների և ընդ
հանուր առմամբ մարդու իրավունքների առաջխաղացման դեմ
գործունեությանբազմաթիվդրվագներ։«Իրավունք»թերթումտեղ
գտած նյութերի մեջ «սահմանապահ» հասկացությունը ավելաց
վելէհենցլրագրողիկողմից,քանիորբնակիչներնիրենցհարցա
զրույցներումգյուղիսահմանամերձլինելուհանգամանքնանգամ
չեն նշում։ Հատկանշական է, որ Շուռնուխն իրոքպաշտոնապես
ճանաչվածէիբրևՀՀսահմանամերձհամայնք,քանիորայնժա
մանակին սահմանակցել է Ադրբեջանին, իսկ այսօր Շուռնուխի
սահմանիցայնկողմընկածենԱրցախիՔաշաթաղիշրջանիբնա
կավայրերը։ Սակայն քաղտեխնոլոգիական տեսանկյունից «սահ

2. Գորիսի զարգացման ակումբ. (2018, օգոստոս 11). [«Գորիսի զարգացման
ակումբ»ֆեյսբուքյանէջ].Facebook.Վերցվելէ՝https://www.facebook.com/gorisclub/
posts/710823959260177:

3. Սարաֆյան, Հ. (2018, օգոստոս 8). «Մեր երեխաներից հեռո՛ւ մնացեք». շուռ
նուխցիկանայքպայքարումենհանուներեխաներիիրավունքների(տեսանյութ).
Iravunk.com.Վերցվելէ՝https://iravunk.com/news/64152:
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մանամերձ» բառի ընտրությունըամբողջովին համապատասխա
նումէհակագենդերայինարշավներիկողմիցկիրառվողհերոսաց
ման և անվտանգայնացման մարտավարություններին։ Այսպես`
մի կողմից՝ գյուղում ԼԳԲՏ մարդկանցև նրանց ընկերների հան
դեպտեղիունեցածֆիզիկականբռնությունիցշեշտըտեղափոխ
վում է այսպես կոչված «արտաքին սպառնալիքի» դիմակայման
մեջ գտնվող գյուղի անձնազոհ հերոսացման վրա, մյուս կողմից՝
գյուղում 9 երիտասարդի,այդ թվում՝ ԼԳԲՏ մարդկանցառկայու
թյունըներկայացվումէիբրևմիվտանգ,որին«հերոսականՇուռ
նուխը»դիմակայելէայնպես,ինչպես«արտաքինսպառնալիքին»։
ԱյդկերպՇուռնուխգյուղըներկայացվումէորպես«թշնամունդի
մակայած»,«Հայոցպետականությանարմատըպահող»,«Դավիթ
Բեկիպայքարիօրրան»,«Նժդեհիմեծագույնծառայությանվայր»,
«Հայաստանիսյուն»4ևայլպաթետիկձևակերպումներով,որոնք
հերոսականացմանշղարշիներքոարդարացնումենԼԳԲՏմարդ
կանցհանդեպբռնությունը։ԱյսհամատեքստումՇուռնուխգյուղի
բնակիչներըձևակերպվումեն«անձնազոհհերոսիդերում»,որոնք
որպեսանհատներևհանրույթկանգնածենհիպոթետիկվտանգի
սահմանին,«գոյությանկռիվենտալիս»,իսկայդ«սուրբառաքե
լություննիրացնելուգործում»թույլատրելիէդառնումիրենց«շե
ղել ցանկացող» ԼԳԲՏ մարդկանց ու նրանց ընկերների հանդեպ
բռնությունը։ Այստեղ խորքային իմաստով պատճենվում է ան
վտանգայնացման այն մեխանիզմը, որը թույլ է տալիս «արտա
քին սպառնալիքից» անվտանգությունն ապահովող սուբյեկտին,
օրինակ՝գերդաստանինահապետին,«կռվածտղերքին»(տիպա
կանօրինակը՝ՄանվելԳրիգորյան),պետությանքաղաքականու
ռազմականվերանախավինարտոնյալդիրքգրավել,կամայակա
նություններիլիազորությունձեռքբերելուբռնությունգործադրել
արդեն«ներքին»սուբյեկտների (կանանցևերեխաների, համա
քաղաքացիների,քաղաքականընդդիմախոսներիևայլն)հանդեպ։

Հայաստանիաշխարհաքաղաքականդիրքըևկոնֆլիկտային
հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ շատ հա
ճախեննախկինիշխանություններիկողմիցօգտագործվելքրեա
օլիգարխիկ կոռուպցիոն համակարգ ձևավորելու և դրա պահ

4.Որպեսքաղաքականմեկնաբանհանդեսեկողքոչարյանամետգործչիֆեյսբուքյան
գրառումից.Հակոբյան,Ա.(2018,օգոստոս5).[ArmenHakobyan].Facebook.Վերց
վելէ՝https://www.facebook.com/armen.hakobyan.31521/posts/2055274231213653:
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պանության, հասարակական խնդիրների և կարիքների մասին
բարձրաձայնողխմբերիդիմադրականպայքարներիճնշմանկամ
այլ օրակարգային հարցերի լռեցման նպատակներով5։ Համա
նմանանվտանգայնացմանմեխանիզմովՇուռնուխգյուղի սահ
մանամերձլինելուհանգամանքիշահարկումըդարձյալայդնպա
տակինէծառայում՝պարտակելուտեղիունեցածշատորոշակի
բռնությանհանցագործությունըհիպոթետիկարտաքինվտանգի
քողիտակ։

Շուռնուխում երիտասարդների վրա հարձակման օրինա
կումմենքգործունենքհանցանքը,ավելիճիշտհանցանքիշար
ժառիթը նաև մեկ այլ շերտով քողարկելու դեպքի հետ։ Ինքնին
ԼԳԲՏ մարդկանց իրավահավասարությունը անվտանգայնացնող
խմբերնիրականում շատհաճախ լուծումենայլ՝ կուսակցական,
իշխանական (վրեժխնդրություն, լռեցում)խնդիրներևհաջողում
են իրենց նպատակներին հասնել, եթեխնդիրը ձևակերպում են
իբրևընդհանուրվտանգևհաջողումենհամախմբելուներգրա
վելհանրությանսովորականանդամների,որոշդեպքերումանգամ
հանցանքնիրականացնելնրանցձեռամբ։Շուռնուխիհարձակման
մեջհենցայսպիսիպատկերէբացվում,երբտեղեկանումենք,որ
հանցանքիկազմակերպմանմեջդերէունեցելգյուղիվարչական
ղեկավարՀակոբԱրշակյանըիրենընդդիմադիրհամարողընտա
նիքիհետհաշիվներմաքրելունպատակով։Թիրախավորվածները
շուռնուխցի ընդդիմադիր ընտանիքի զավակ Հայկ Հակոբյանն ու
նրահյուրերնէին։Հակոբյաններիընտանիքըտարիներշարունակ
բարձրաձայնել է տեղի ղեկավարության ապօրինությունների և
հնարավորկոռուպցիոնգործարքներիմասին։Հայկիհայրը2015–ին
համայնքապետի ընտրություններում Արշակյանի դեմ մրցապայ
քարիմեջէրմտել։Իսկհեղափոխությունիցհետոնրահնարավոր
ապօրինությունների մասին փաստերը էլեկտրոնային նամակով
ուղարկելէինկառավարություն։Նամակըհասցեագրողըհենցինքը՝
ՀայկՀակոբյաննէր,որիդեմէլՇուռնուխիվարչականղեկավարը

5.Տարբերքաղաքացիականշարժումներճնշելուևպայքարիալիքըմարելունպա
տակովնախկինիշխանություններըշարժումներիվերելքիժամանակիրենցպատ
կանող լրատվամիջոցներովհրապարակումէինսահմանումեղածզոհերիմասին՝
արտաքինթշնամուկողմիցվտանգիհամատեքստումներկայացնելովներքինդի
մադրություններըիբրևպառակտիչ,«թշնամուջրաղացինջուրլցնող»գործընթաց
ներ՝այդկերպհերթականանգամլռեցնելովբողոքիձայննուհանրայինպահանջ
ները։
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հրահրելէրհարձակումը՝թիրախավորելովնրասեռականկողմնո
րոշումն ու գենդերային ինքնությունը։ Հայկ Հակոբյանի սեռակա
նությանմասինհամագյուղացիներինհայտնիէրվաղուց,սակայն
մինչայդդաառիթչէրդարձելբռնության6։Այնպայմաններում,երբ
վարչականկամկուսակցականգործիչներինհաջողվումէհանրու
թյանթաքնվածնախապաշարումներըվերարթնացնելևխրախու
սել,ևերբիրավականումշակութայինոչմիարգելակչիգործում,
սովորականմարդիկ(նույնիսկհամագյուղացիհարևանները)հեշ
տությամբ վերածվում են հանցանք կատարողների, որը հետա
հայացփաստարկվումէհորինվածվտանգիսպառնալիքով։

Հորինված վտանգների և վախերի պատումների հիմքում
երկուկարևորկերպարէշահարկվում՝երեխայիևզինվորի.«Մենք
ունենքփոքրերեխաներ,ինչքանէլիրենքփորձենմերերեխանե
րինչգցենիրենցջրերիմեջ,բնականաբար,իմերեխաներըձգտելու
ենդրան։Հետաքրքիրէիրանց,որգնանիմանան,թեայնտեղինչ
էկատարվում,ինչենանում,ինչչենանում,իսկմենքչենքուզում։
Մենքբոլորստղաենքբերում,որմերհայազգիբանակըշատանա,
մենքմերհայազգիհամարենքերեխաներբերում,որբանակըշա
տանա,այլոչթե,որհամասեռամոլներըշատանան»7:Անվտան
գայնացմանայսպիսիռազմավարությանականատեսնենքլինում
Շուռնուխի բնակիչների կողմից ԼԳԲՏ հիմքով երիտասարդների
վրա հարձակման իրենց ինքնարդարացումներում. «Հիմապատ
կերացրեք՝մարդերկուերեխաունի,ումեկըզինվորէ,մյուսը՝հա
մասեռամոլ,հիմատղանգալիսէ։Ո՞րնէգեղեցիկհնչում,որմայրն
ասի՝«աման,ցավըտանեմ,զինվորտղասեկե՞լէ,թե՞համասեռա
մոլտղասեկելէ։Ո՞րնէգեղեցիկ,իհարկե,զինվորը»8։

Նույնասեռականությունը որպես տղամարդու հիմնական ու
միակբնութագիր,ինքնությունևկարգավիճակսահմանելըևդա
հանրային տարածված ընկալումներում առկա տղամարդկային

6.ՓինքիրավապաշտպանՀԿ.(2018,օգոստոս6).Շուռնուխիմիջադեպիցտուժած
գյուղիբնակիչընաևքաղաքականենթատեքստէտեսնումհարձակմանմեջ.Վերց
վելէ՝https://bit.ly/2zkiUNh:

7. Սարաֆյան, Հ. (2018, օգոստոս 8). «Մեր երեխաներից հեռո՛ւ մնացեք». շուռ
նուխցիկանայքպայքարումենհանուներեխաներիիրավունքների(տեսանյութ).
Iravunk.com.Վերցվելէ՝https://iravunk.com/news/64152:

8.iTV.(2018,օգոստոս8).ՀայաստանումԼԳԲՏ–ականներիօրենքնընդունվածչիու
չիէլընդունվելու.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=6bD7etjsEqQ&t=15s:

https://www.youtube.com/watch?v=6bD7etjsEqQ&t=15s
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մյուսբոլորբնութագրիչներին,կարգավիճակներինևինքնություն
ներինմեխանիկորենհակադրելըդառնումենանհանդուրժողակա
նությանևբռնությանլեգիտիմացմանհիմք։Վերոնշյալօրինակում
հենց այդպիսի կեղծ հակադրման միջոցով իդեալականացվում է
զինվորականը,ևկրկնակիդիվականացվում(այդթվում՝անվտան
գությանտեսանկյունից)նույնասեռականը՝ընդգծելովռազմական
համակարգում վերջիններիս ներկայության անհնարինությունը9։
Այնինչսեռականկողմնորոշմանհիմքովբանակումմարդուիրա
վունքների տարատեսակ ոտնահարումները՝ արձանագրված և
փաստաթղթավորված ֆիզիկական ու հոգեբանական ոտնձգու
թյունները, ինչպես նաև շանտաժի դեպքերը առնվազն վկայու
թյունն են հենցայնփաստի, որ զինված ուժերում ծառայում են
նույնասեռականտղամարդիկ,ևորհենցնրանցկյանքնէվտանգ
վում,երբբացահայտվումէնրանցսեռականկողմնորոշումը10:

Սկզբնականօրերինայնկանայքևտղամարդիկ, որոնքակ
տիվորեններգրավվելէինֆիզիկականբռնությանգործընթացին,
իրենցտվածհարցազրույցներումպատմելէին,թեինչպեսենծե
ծելերիտասարդներին,ովքանիանգամէհարվածելևինչով։Սա
կայնշատարագՇուռնուխումտեղիունեցածհարձակումնուծեծը
հակաիրավապաշտպանմեդիանսկսեցներկայացնելորպես«ինք
նապաշտպանություն»։Որպեսիրենցպաշտպանությանառարկա
ներկայացվում էին «երեխաները», «հավատքը», «հայրենիքը»,

9.ԺամանակինՀՀՊՆներքինհայեցակարգնարգելումէրնույնասեռականտղա
մարդկանցծառայել բանակում։Արգելքըգործել է մինչև2004թվականը. նույնա
սեռականտղամարդիկազատվումէինպարտադիրզինվորականծառայությունից՝
դասակարգվելովորպեսհոգեկանխանգարումունեցողներ։Հետագայումսաբերում
էրմարդուիրավունքներիմիշարքոտնահարումների,ինչպես,օրինակ՝ապրանք
ներիցևծառայություններիցօգտվելուևաշխատանքիընդունվելուսահմանափա
կումների,վարորդականիրավունքստանալուհասանելիությանդժվարությունների
ևայլխոչընդոտների(ՓինքԱրմենիա.(2016).Նախապաշարումներիցհավասարու
թյուն.ՀայաստանումԼԳԲՏԻանձանցնկատմամբհասարակությանվերաբերմունքի
ուսումնասիրություն.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2Wwi8EZ)։Չնայածայնհանգամանքին,
որայդհայեցակարգնարդենուժըկորցրելէ,ցայսօրէլակնհայտնույնասեռական
տղամարդիկազատվումենզինվորականծառայությունից(ազատումըկրկինհիմ
նավորվում է հոգենյարդաբանական հետազոտման բժշկական եզրակացությամբ
առայն,որանձիմոտկահոգեկանխանգարում,ևայսմասիննշումէկատարվում
անձըհաստատողփաստաթղթերում,ինչըշարունակումէխոչընդոտլինելհետա
գայումաշխատանքևվարորդականիրավունքձեռքբերելուհարցում):

10.Ժողովրդավարության,մարդուիրավունքներիուաշխատանքիբյուրո. (2019,
մարտ 13). Մարդու իրավունքների զեկույց 2018 թ. Հայաստան. usembassy.gov.
Վերցվելէ՝https://am.usembassy.gov/wp–content/uploads/sites/92/hrr2018_arm.pdf։
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«ավանդականը»,«ազգայինեկեղեցին»,«արժեքները»,որոնցթի
կունքումէինփորձումարդարացնելբռնությունըևթաքցնելդրա
քաղաքականշարժառիթները՝բառիլայն՝հակաիրավապաշտպա
նական,ևնեղ՝տեղիներհամայնքայինկոնֆլիկտիիմաստներով։
Այսպես՝ հարձակվողները՝ նույնիսկ նրանք, ովքեր ընդունել էին,
որբռնությունենգործադրել,բացատրություններէիններկայաց
րելոստիկանությունում,խոստովանականցուցմունքէինգրել,և
քրեականգործումներգրավվելէինորպեսամբաստանյալներ,հա
կաիրավապաշտպան մեդիայի ջանքերով վերաներկայացվեցին
որպես «զոհեր», որոնք չեն ցանկացել իրենց երեխաներինտես
նել«նույնասեռականիկարգավիճակում»,կամոր«երևույթըմտնի
իրենց տուն»։ Զոհի փոխատեղումն այս իրավիճակում ոչ միայն
բռնարարքի մասնակիցներին բարոյական աջակցությամբ իրա
վականհենարանձևավորելունպատակուներ,այլևծառայումէր
փաստացիհարձակմանենթարկվածԼԳԲՏանձանցզոհիկարգա
վիճակիցզրկելուն,նրանցհանդեպզուտմարդկայինկարեկցանքի
առաջացմանհնարավորմղումներըարգելակելուն։

Բռնության արդարացման այս հայրիշխանական մոտեցումը
տարածվածէնաևկանանցհանդեպբռնությաննառնչվողխնդիր
ների հանրային քննարկումներում, երբ հաճախ դատապարտ
վումէոչթեբռնարարը,այլջանքէթափվումգտնելուբռնությունն
արդարացնող,հիմնավորողպատճառները,քննարկմանառարկա
էդառնումբռնությանզոհիհնարավոր«մեղքը»,առաջադրվումեն
զոհինկրկնակիզոհականացնողայնպիսիհարցեր,ինչպիսիքեն՝
«տեսնեսի՞նչէարել,ործեծելեն»,կամ՝«տեսնեսի՞նչէրհագել,
որբռնաբարելեն»։

Նույնատիպ՝ բռնություննարդարացնող կամբռնության հիմ
քում«լեգիտիմպատճառորոնող»մեկնաբանություններիպակաս
չկար նաև Շուռնուխ գյուղումտեղի ունեցած հարձակման դեպ
քում։Անմիջապեսձևակերպվեցինհետևյալհարցերը՝«ինչպե՞սեն
իրենցգյուղումպահելհյուրգնացածերիտասարդները»,«տեսնես
ի՞նչենարել,որայդհյուրընկալգյուղիբնակիչներընմանքայլիեն
դիմել»11։ Որպես բռնության գործադրմանարդարացումներ՝ բեր
վում էին երիտասարդների կողմից համակեցության ընդհանուր

11. Հակոբյան, Ա. (2018, օգոստոս 5). [Armen Hakobyan], Facebook. Վերցվել է՝
https://www.facebook.com/armen.hakobyan.31521/posts/2055274231213653
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կանոններինչհետևելու,աղմկելու,գյուղիբնականոնկյանքըխա
թարելուհնարավորենթադրություններըկամլույսիփոխարենմոմ
վառելուփաստարկները։

Բռնությունը արդարացնող, որպես ինքնապաշտպանություն
ներկայացնող մոտեցումներից զատ՝ հակագենդերային արշավի
անդամներիկողմիցկիրառվումէրնաևդեպքիիբրևթեօբյեկտիվ,
համակողմանիներկայացնելու,լուսաբանելուդիրքորոշումը։Ավելի
առաջգնալով՝նախկինիշխանություններիհետփոխկապակցված
որոշբլոգերներսկսեցինշրջանառությանմեջդնելայնդրույթը,թե
Շուռնուխումտեղիունեցածըոչթեպայմանավորվածէեղելգյուղի
բնակիչների՝ ԼԳԲՏ անձանց և նրանց հետ ասոցացվող մարդ
կանցվերաբերմունքով,այլ«կենցաղայինվեճ էեղել,որովհետև
եթեուրիշկատեգորիայիկամհամայնքիմարդիկգայինևիրենց
այդպեսպահեին,նույնձևիերևիթեբողոքըկլիներ,ևնույնվերա
բերմունքը կլիներ»12։ Նման պնդումներն իրավիճակին առնվազն
անհամարժեքէին,քանիորՇուռնուխգյուղիբնակիչներըտարբեր
ԶԼՄ–ներիտվածհարցազրույցներումիսկզբանեհաստատելէին
բռնության դրդապատճառներում տուժողների իրական կամ են
թադրյալսեռականկողմնորոշմանգործոնը։

Շուռնուխումտեղիունեցածբռնություննարդարացնելումեկ
այլուղիէր«մեծամասնությանիրավունքների»պահանջիձևակեր
պումը,որովգյուղիբնակչությանըմեծամասնությունլինելուհիմ
քովտրվումէ«անցանկալի»հյուրերինգյուղիցբռնիքշելուլիազո
րություն։ Սատարածված հանրային մտայնություն էև բազմիցս
է հանդիպում ԼԳԲՏ անձանց հետ առնչվող խնդիրները քննար
կելիս։Այսմտայնությունըաշխատում էփոքրամասնությանիրա
վունքի գաղափարի նենգափոխման վրա, որով տվյալ տեղի և
պահիմեծամասնությանըարտոնությունիցզրկելը՝փոքրամասնու
թյանհանդեպկամայականորենվարվելու,բռնանալու,վտարելու,
նսեմացնելուևայլ՝մարդուիրավունքներինևարժանապատվու
թյանըդեմգործողություններկատարելուառումներովմեկնաբան
վում է իբրև «մեծամասնության իրավունքների» ոտնահարում։
Այնինչժողովրդավարությանսկզբունքիկարևորկողմնայնէ,որ
մարդուիրավունքներըևարժանապատվությունըարդարացիորեն

12.Միրզախանյան, Ն. (2018, օգոստոս 13). Ավտոերթ դեպի Շուռնուխ. Զանգե
զուրTV.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=KQt3iPnsjPY։
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պետքէպաշտպանվածլինենբոլորիհամար՝անկախնրանից,թե
տվյալպահինտվյալվայրումտվյալմարդըհանրությանմեծամաս
նությա՞ն,թե՞փոքրամասնության(կամխոցելի, լուսանցքմղված
խմբերի)ներկայացուցիչէ։Մեծամասնությանանդամներըշարու
նակումենունենալնույնիրավունքները,սակայն չենկարողմե
ծամասնությանուժովոտնահարելփոքրամասնությանիրավունք
ները։ «Մեծամասնության և փոքրամասնության» իրավունքների
կեղծ հակադրման շուրջ հռետորաբանական ձեռնածությունները
առավելագույնս սրվեցինայն ժամանակ, երբ հայտնի սփյուռքա
հայարվեստագետներՍերժԹանկյանը,ԱրսինեԽանջյանըևայլք
հանդեսեկանբռնությունըդատապարտողտեքստերով.«Նմանա
տիպհարձակումներըամենուրպետք էդատապարտվեն։Արդա
րությունըպետքէվերականգնվի,ևԼԳԲՏ–իհարցերիմասինլուրջ
կրթական միջոցառումների կարիք կա Հայաստանի գյուղական
համայնքներում։ Զզվելի է»,— Սերժ Թանկյան13։ Սերժ Թանկյանի
հայտարարությունըորոշմարդկանցմոտանհանգստությունառա
ջացրեց. նրանքԹանկյանին մեղադրեցին մարդու իրավունքների
իբրընտրովիմեկնաբանմանմեջ,քանիորվերջինսնույնջանա
սիրությամբ չիդատապարտումկենցաղայինվեճերը,փողոցային
ծեծկռտուքը, տարասեռական մարդկանց նկատմամբ բռնության
դեպքերը։Այսմեղադրանքներում,սակայն,կրկինհաստատվումէր
Թանկյանիտեքստումարտահայտվածմիտքը՝մարդուիրավունք
ների հայեցակարգի և դրանում փոքրամասնության իրավունքի
շուրջՀայաստանիհանրությանըխորքայինգիտելիքտրամադրելու
անհրաժեշտությանմասին։

Հատկանշական է, որ Շուռնուխում երիտասարդների վրա
հարձակմանդեպքիցմեկշաբաթանցԵրևանիցևայլբնակավայ
րերիցհակագենդերայինարշավիմիշարքհայտնիանդամներ(այդ
թվում՝հետագայում«ՎԵՏՕ»նախաձեռնությունըհիմնադրածՆա
րեկՄալ յանը,իրգործընկեր,հետագայում«Ադեկվադ»միաբանու
թյանհիմնադիրԱրթուրԴանիել յանը,«Լույս»տեղեկատվականև
վերլուծականկենտրոնիներկայացուցիչը), լրագրողներ,միքանի
տասնյակ երիտասարդներ և որոշ հոգևորականներ, ժողովրդա
կան երգի և պարի համույթների մասնակցությամբ ավտոերթով

13. Թանկյան, Ս. (2018, օգոստոս 11). [Serj Tankian]. Facebook. Վերցվել է՝
https://bit.ly/3fpUBhF։
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մեկնեցին Շուռնուխ՝տոնելու Երիտասարդների միջազգային օրն
ուԽաղողօրհնեքը«Առողջերիտասարդություն,ավանդականըն
տանիք, առաջադեմ պետություն» կարգախոսի ներքո14։ Իրենց
այցով և տոնակատարությանը մասնակցությամբ, ինչպես նաև
դրսևորածվարքովևհռետորաբանությամբայսխմբերըթեևոչ
բառացի,սակայնփաստացիիրենցզորակցություննէինհայտնում
ՇուռնուխումԼԳԲՏհիմքովտեղիունեցածբռնությանքայլինևայն
գործադրողներին։Չնայածայդշրջանումնրանցիցոմանքհերքում
էինԼԳԲՏմարդկանցհանդեպբռնարարքըպաշտպանելուևխրա
խուսելուիրենցմտադրությունը15,սակայնինչպեսայդայցը,այն
պեսէլիրենցհետագաքայլերըակնհայտենդարձնումնրանցհա
կագենդերային գործունեությունը և դրա հետնախորքում ընկած
քաղաքականությունը։

Ինչպեսմյուսբոլորդեպքերումենքարձանագրել,Շուռնուխի
միջադեպի շուրջ բարձրացած հակագենդերային արշավը ևս իր
հետնախորքում պարունակում էր հակակառավարական տրա
մադրություններիձևավորմաննպատակը։Այսանգամդրահամար
առիթ դարձավ Շուռնուխի բնակիչ Հակոբյանների ընտանիքից
ՀայկՀակոբյանիերբեմնիկապը«ԱՄՆԽաղաղությանկորպուսի»
հետևայդկառույցումհետհեղափոխականկառավարությանմշա
կույթինորանշանակնախարարԼիլիթՄակունցիաշխատանքային
փորձը։ՆախՀայկՀակոբյանը,որիտաննէլհյուրընկալվելէինհար
ձակմանենթարկվածմյուս8երիտասարդները,բնութագրվեցիբրև
իր«հորկորսվածտղա»։Այսդաժանբնութագրիպատճառէրներ
կայացվում«ԱՄՆԽաղաղությանկորպուսի»կամավորիհետՀայկի
շփումըպատանեկանտարիքում, որի հետևանքով իբր նա «սո
վորական գյուղացուց «առաջադեմ ԼԳԲՏակտիվիստ» դարձավ16։
ԴավադրապաշտայսհայացքիներքոՀայկիկյանքիայնպիսիկա
րևորև բարդ ու բազմագործոն կողմեր, ինչպիսիք են նրագոր

14.Armeniasputnik.(2018,օգոստոս12).Առողջերիտասարդություն,ավանդական
ընտանիք, առաջադեմ պետություն. Շուռնուխում տոն էր. Վերցվել է՝ https://bit.
ly/2W9LTfS։

15.Tert.am.(2018,հոկտեմբեր12).Մարդպետքէողնուղեղիբորբոքմամբտառա
պի,որասի,թեմենքսատարելենքՇուռնուխում«գեյերի»նկատմամբբռնությանը.
ՆարեկՄալ յան.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3baC2uH։

16.Խոջաբաղ յան,Ա.(2018,օգոստոս5).Այստղան«կարճ»ժամանակումսովորա
կանգյուղացուցդարձավ«առաջադեմԼԳԲՏակտիվիստ».Blognews.am.Վերցվելէ՝
https://bit.ly/3deKOZY:
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ծունեության ոլորտը, սեռական կողմնորոշումն ու գենդերային
ինքնությունը, հանգեցվում էր օտարերկրյա կազմակերպության
միկամավորիհետինչ–որժամանակունեցածշփմանը։Իսկքանի
որ 2016–2017 թթ. պայմանագրային հիմունքներով Մակունցը
որպեսդասախոսաշխատելէր«ԱՄՆԽաղաղությանկորպուսում»
և ՀՀ մշակույթի նախարար դառնալուց հետո իրխոսքում հայտ
նելէր,թեիրենցքաղաքականթիմըպատրաստվումէ«կոտրելու
կարծրատիպերը,ինչըբարդ,բայցոչանհնարինգործէ»17,ապա
նոր կառավարությանանդամի «հակապետականության» սոուսը
պատրաստէր,որիմեջեփվելուէինհակագենդերայինհռետորա
բանությանբոլորթիրախներին՝ մեր«դարերիխորքիցեկողազ
գայինև հոգևորարժեհամակարգը»18 իբր կոտրող հավաքական
Արևմուտքին,իրավապաշտպաններին,ԼԳԲՏակտիվիստներինև
նորկառավարությանայնանդամներին, որոնքառաջադիմական
որևէխոսքերբևէարտահայտածկլինեն՝նույնիսկանկախնրանց
քաղաքականություններումիրականառաջադիմականությունից։

Կառավարողուժիև/կամպետականհաստատություն
ներիարձագանքները

Շուռնուխ գյուղում տեղի ունեցած բռնության դեպքի առ
թիվ քրեական գործ հարուցվեց, արձագանքեցին նաև պե
տական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից
ոմանք՝ հանդես գալով դատապարտող հայտարարություն
ներով։ Մասնավորապես փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը
«Ազատություն» ռադիոկայանի ֆեյսբուքյանասուլիսի ժամա
նակ դեպքի վերաբերյալ հարցին անդրադառնալիս ընդհա
նուր առմամբ դատապարտեց բռնությունը՝ համարելով, որ
այնխնդրի լուծմանմիջոց չէ՝անկախպատճառից,հիմքերից
և թիրախից. «Տեղի ունեցած դեպքի բովանդակություննառ
հասարակ քննարկելու կարիք չկա, որովհետև բռնությունն

17.Hetq.am.(2018,մայիս13).ԼիլիթՄակունց.«Մշակույթըեսեմ,իմմեջէ,ինչ
պեսևմեզանիցյուրաքանչ յուրի».Վերցվելէ՝https://hetq.am/hy/article/88810:

18.Iravunk.com.(2018,օգոստոս6).Արևմուտքըմերազգայինևհոգևորար
ժեհամակարգը կոտրելու խնդիր է դրել. Վերցվել է՝ https://www.iravunk.com/
news/63923։
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անընդունելի է որպես հարցի լուծում՝ անկախ պատճառից,
անկախ,թեումդեմէարվել,անկախ,թեինչհիմքերենեղել
բռնությունը կիրառելու համար»։Ավինյանն իրայդպիսի դիր
քորոշումը հիմնավորում է 2018 թ. ապրիլ–մայիս ամիսներին
Հայաստանումտեղիունեցածոչբռնիհեղափոխությամբ,որը,
ըստնրա,ապացուցում է,թե Հայաստանում չկանայլ՝ավելի
բարդ, անլուծելի խնդիրներ, որոնց լուծման համար անհրա
ժեշտկլինիորևէտեսակիբռնությանկիրառումը19։Ավինյանի
արձագանքումթեևկարևորէբռնությունըմերժողմշակույթի
մասինընդհանրականշեշտադրումը,սակայննկատելիէորո
շակի ԼԳԲՏ մարդկանց հանդեպ բռնության առանձնահատ
կությունների շրջանցումն այն դեպքում, երբ այս ցավալի
առիթը կարող էր նաև հնարավորություն դառնալ զգայուն
թեմաների շուրջ հանրային խոսակցություն սկսելու համար։

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, այժմ
արդեն7–րդգումարմանԱԺպատգամավորՍարգիսԽանդան
յաննիրֆեյսբուքյանէջումևսխիստդատապարտելէրատե
լության հիմքով բռնության դեպքը, կոչ էրարել իրավապահ
ներին՝ պատասխանատվության ենթարկելու մեղավորներին
ևանգամշուտափույթապաքինումմաղթելուտուժածներին20:
Այսարձագանքըպետականհաստատությաններկայացուցիչ
ներիխոսքերիցթերևստարբերվումէմիջադեպիտուժածների
հանդեպմարդկայինչափումըչկորցնելուկարողությամբ,ինչը
սովորաբարձախողումենպետականգործիչները՝մնալովհա
կագենդերայինհարձակումներիևբռնարարքներիիրավաբա
նական (անգամ ոչ իրավապաշտպանական) գնահատական
ներիչափմանմեջևտուժածներինպարզզորակցությանխոս
քերկամքայլերչշռայլելով։

Այսիմաստովձևականտեսանկյունիցպատշաճ,սակայնիրա
վապաշտպանությանոգուպահպանմանառումովխնդրահա
րույց կողմեր էին առկա Շուռնուխում տեղի ունեցած բռնու
թյանառնչությամբՄարդու իրավունքներիպաշտպանիգրա

19.Ազատություն.(2018,օգոստոս7).«Ֆեյսբուքյանասուլիս»փոխվարչապետ
ՏիգրանԱվինյանիհետ.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3fuu3Mq։

20.Խանդանյան,Ս.(2018,օգոստոս4).[SargisKhandanyan].Facebook.Վերց
վելէ՝https://www.facebook.com/khandanyan/posts/10212662148612783։
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սենյակի քայլերում։ Այսպես՝ հարձակման միջադեպից 6 օր
անցտարածածհայտարարությանմեջՄարդուիրավունքների
պաշտպանի գրասենյակը անընդունելի էր համարում «վատ
վերաբերմունքի,այդթվում՝բռնությանցանկացածդրսևորում՝
անկախնրանից,թեումնկատմամբ է կատարվելևորտեղ»։
ՄԻՊ–ը շեշտել էրնաև,որ ՀՀՍահմանադրությունըերաշխա
վորումէբոլորիհավասարություննօրենքիառջևևարգելում
խտրականությունըցանկացածհիմքով,ևկոչ էրարելպատ
կանմարմիններինուսումնասիրելդեպքիբոլորհանգամանք
ները,քննելգործնանաչառորեն,ապահովելտուժածներիան
վտանգությունը21։ՄԻՊհայտարարությունըանմիջապեսքննա
դատվեցՇուռնուխիբնակիչներիկողմից,որոնքվրդովվելէին
այնհանգամանքից,որ«ՄԻՊ–նիրենցչիպաշտպանում,իրենց
երեխաներինչիպաշտպանում(...)։Մենքվատբանչենքարել,
մենք ընդամենըպահանջել ենք, որ գյուղից հեռանան, որով
հետևշատտհաճէր,մենքունենքփոքրերեխաներ(...)։Ինչի՞,
իմերեխայիհոգեվիճակը,ապրելակերպը,իրմտահոգությունը
ոչմեկինչի՞վերաբերում,թե՞որհամասեռամոլեն,իրավունք
ներ ունեն, մենք չունենք (...)։ Մենք էլ տենց դառնա՞նք, որ
Մարդուիրավունքներիպաշտպանըմեզպաշտպանի»22։Ըստ
նրանց, եթե ՄԻՊ–ը հայտարարություն է տարածում ծեծված
երիտասարդների իրավունքների պաշտպանության անհրա
ժեշտությանմասին,ապադրանովբնակիչներինզրկումէմար
դուիրավունքներիցևդրանցպաշտպանությանհամարառկա
երաշխիքներից։

Պաշտպանի գրասենյակը, արագ արձագանքելով հանրային
քննադատությանը, նույն օրը որոշում կայացրեց աշխատան
քային խումբ գործուղելու Շուռնուխ՝ տեղում ծանոթանա
լու իրավիճակին, լսելու բնակիչների՝ մարդու իրավունքների
առնչությամբ ունեցած մտահոգությունները՝ հաշվի առնելով
«միջադեպիվերաբերյալբազմակողմանիպատկերացումկազ

21.Մարդուիրավունքներիպաշտպան.(2018,օգոստոս9).Հայտարարություն
Շուռնուխգյուղումտեղիունեցածմիջադեպիառնչությամբձեռնարկածքայլերի
վերաբերյալ.Ombuds.am.Վերցվելէ՝https://ombuds.am/am/site/ViewNews/506:

22. iTV. (2018, օգոստոս 8). Հայաստանում ԼԳԲՏ–ականների օրենքն ըն
դունված չի ու չի էլ ընդունվելու. Վերցվել է՝ https://www.youtube.com/
watch?v=6bD7etjsEqQ&t=15s:
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մելու և ամբողջական գնահատական ձևավորելու նպատա
կով գյուղի բնակիչներին լսելու կարևորությունը»23։ Գործուղ
վածաշխատանքայինխումբըառանձնազրույցներէրունեցել
գյուղիբնակիչներիհետ,այդթվում՝միջադեպիցտուժածերի
տասարդի՝գյուղումապրողծնողներիհետ,հանդիպելէրնաև
գյուղիվարչականղեկավարՀակոբԱրշակյանիհետ։

Հատկանշական է, որ չնայած ՄԻՊ–ը գործուղման մասին իր
որոշումը փաստարկել էր բոլոր կողմերին լսելու, օբյեկտի
վության,անկողմնակալությանև օրենքովպահանջվող մյուս
սկզբունքներովառաջնորդվելուիրպարտավորությամբ,գրա
սենյակի կողմից այդպես էլ այցի չարժանացան Շուռնուխում
տուժած երիտասարդները։ ՄԻՊ գրասենյակի աշխատակից
ներըհեռախոսայինկապենհաստատելտուժածներիցմիքա
նիսիհետմիայն(ովքերստացելէինտարբերտեսակիմարմ
նականվնասվածքներ)ևերբևիցեչենհանդիպելտուժածնե
րիցորևէմեկիհետ։

Ոստիկանությունը, դատախազությունը և քննչական մար
մինը իրենց հերթին ձախողել են գործիպաշաճքննությունը՝
իսկզբանեկողմնակալվերաբերմունքդրսևորելով,քննչական
պատշաճգործողություններըմինչօրսչիրականացնելով,գործի
շրջանակում անօրինականություններ թույլ տալով, վարույթի
իրականացումըանհարկիձգձգելով24։Բռնությունիցավելիքան
1,5տարիանցիրավականգնահատականներտրվածչեն,ինչը
առիթէբռնությանարատավորշղթայիշարունակականության։

Ավելին՝ՇուռնուխումԼԳԲՏհիմքովերիտասարդներիհանդեպ
բռնությունըպետության կողմից ոչ միայն իրավականև քա
ղաքականպատշաճ գնահատականների չարժանացավ, այլև
պետականհաստատության՝ԱԺմակարդակովնոր՝ճնշիչիրա
վաքաղաքականմահակիստեղծմանառիթեղավ։Բռնության
միջադեպիօրերին՝2018թ.ամռանըևաշնանը,6–րդգումար

23. Մարդու իրավունքների պաշտպան. (2018, օգոստոս 10). Մարդու իրա
վունքներիպաշտպաննաշխատանքայինխումբէգործուղելՇուռնուխգյուղ.
Ombuds.am.Վերցվելէ՝https://ombuds.am/am/site/ViewNews/508:

24.Փինք իրավապաշտպան ՀԿ. (2020, հունվար 30). Պետությունը տապա
լում էՇուռնուխիգործովպատշաճնախաքննությանիրականացումը.Վերց
վելէ՝https://www.pinkarmenia.org/announce/shurnukh/#.XrE0z5lRUcQ:
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մանԱԺ–ումշարունակումէրմեծամասնությունկազմելարդեն
հեռացած վարչապետ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ՀՀԿ–ն։
Արձագանքելով այս միջադեպին և դրան հաջորդած այլ հա
կագենդերային արշավներին՝ օրվա ԱԺ փոխնախագահ, ՀՀԿ
խմբակցությանքարտուղարԷդուարդՇարմազանովըայլկու
սակիցպատգամավորներիհետ25շրջանառությանմեջդրեցին
օրենսդրականփաթեթ՝ «Երեխաների իրավունքների մասին»
ՀՀ օրենքում փոփոխություն իրականացնելու մասին: Փա
թեթով առաջարկվում էր որոշակի իրավական գործիքներով
սահմանափակելայնպիսիգաղափարներիևհայացքներիքա
րոզչությունը, տեղեկատվության նպատակային տարածումը
մինչև 18 տարեկան անձանց շրջանում, որոնք վերաբերում
են «ոչ ավանդական» սեռական հարաբերություններին։ «Ոչ
ավանդական» սեռական հարաբերությունները նախագծով
սահմանվում էին իբրևազգակցական կապ չունեցող չափա
հաս տղամարդու և կնոջ սեռական հարաբերություններից
բացիայլսեռականհարաբերությունները26։Այսօրենսդրական
նախաձեռնությունըհեռավորարձագանքնէրդեռևս2013–ին
ՀՀ ոստիկանության մեկ այլ նախաձեռնության27, որով վար
չական իրավախախտում էին ցանկանում որակել «ոչավան
դական սեռական հարաբերությունների քարոզչությունը»՝
հետևելով ՌԴ օրինակին։ Այդ ժամանակ ՀՀԿ–ն, կառավարող
ուժլինելով,իվերջոչգնացպուտինյանօրենքիպատճենմանը
Հայաստանում. ոստիկանությունը հետ կանչեց տխրահռչակ
նախագիծը։ Սակայնարդեն նոր քաղաքական կառուցվածքի
պայմաններում «ոչ ավանդական» սեռական կողմնորոշման
և երեխաների սեռական զարգացման զգայուն թեմաները
քաղաքականասելիք չունեցող ուժի համար հանրայինխոսք
ասելուև նոր կառավարությանըազգայինարժեքներիանու
նից մարտահրավեր նետելու հրաշալի պատրվակ դարձան։

25.ՎահրամԲաղդասարյան,ԷդուարդՇարմազանով,ՋեմմաԲաղդասարյան,
ԿարինեԱճեմյանևՄիհրանՀակոբյան

26.Parliament.am.(2018,հոկտեմբերի1).ՀՀօրենքը«Երեխայիիրավունքների
մասին»ՀՀօրնեքումլրացումկատարելումասին.նախագիծ.Վերցվելէ՝http://
www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10031&Reading=0:

27.Ա1plus.(2013,օգոստոսի7).Տուգանք՝«ոչավանդականսեռական»քարոզ
չությանհամար.Վերցվելէ՝https://a1plus.am/hy/article/75136:
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ԱյսմասինՇարմազանովըիրհարցազրույցներիցմեկումբա
ռացիասում է. «Վերջին շրջանում բավականին լուրջ քարոզ
չություն է գնում ընդդեմ ազգային արժեքների կամ միգուցե
հարում ապազգային արժեքներին: Մենք տեսնում ենք հա
մասեռամոլության, հոմոսեքսուալիզմի և աղանդավորության
հստակքարոզ:ՄենքտեսանքՇուռնուխիդեպքը,ոստիկանին
ծեծիենթարկելը, սերժթանկյաններիարձագանքըևսատա
րումըհամասեռամոլությանքարոզին (...):Այնօրենսդրական
նախագիծը,որիմասինարդեննշեցի, լակմուսիթուղթ  է լի
նելու կառավարության համար: Մենք մինչև այս տարվա
վերջըկառավարությունկմտցնենքայսնախագիծը,ևովինչ
կարծիք ունենա, թող ասի, և ոչ միայն Փաշինյանի թիմը»28։

Հատկանշական է, որ հետագայում այս նույն մարտավարու
թյունը կորդեգրեն արդեն 7–րդ գումարման նորընտիր ԱԺ
պատգամավորները ԲՀԿ խմբակցությունից։ Մասնավորապես
Գևորգ Պետրոսյանը համանման օրինագիծ կներկայացնի՝
առաջարկելովքրեականացնել«տասնվեցտարինչլրացածան
ձանց շրջանումոչավանդականսեռականկողմնորոշումքա
րոզելը»29։ՆույնՊետրոսյանը,որԲՀԿկուսակցությունիցպատ
գամավորէրնաև6–րդգումարմանԱԺ–ում,դեռևսՇուռնուխի
միջադեպիցհետոհոմոֆոբիայիտարածմանակտիվջատագով
դարձավ.նաիրֆեյսբուքյանէջումարձագանքելէրԼԳԲՏմարդ
կանցհանդեպբռնությանկոչով.«Չգիտեմ՝ինձովկմեղադրի
ևինչքան,բայցվայրկյանառաջպետքամերՍուրբհողիցհա
մատեղջանքերովդուրսմղենք(մեղմեմասում)համասեռա
մոլներին,աղանդավորներինևնրանցպաշտպաններին…»30:

Ինչ վերաբերում է Շարմազանովի և կուսակիցների 2018 թ.
նախաձեռնությանը, ապա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ղեկա

28.Henaran.am.(2018,օգոստոս31).Պետքէօրենքովարգելելհամասեռամո
լությանքարոզը.ԷդուարդՇարմազանով.Վերցվելէ՝http://henaran.am/382667.
html:

29. Parliament.am. (2019, մայիս 16). ՀՀ օրենքը ՀՀ քրեական օրենսգրքում
լրացում կատարելու մասին. նախագիծ. (Նախագիծը մերժվել է). Վերցվել է՝ 
https://bit.ly/2Ac4oYJ:

30.Lgbtnews.am.(2018,օգոստոսի7).PinkArmenia–նպատգամավորԳևորգ
Պետրոսյանի Facebook–ի գրառումների առիթով դիմել է ոստիկանություն.
Վերցվելէ՝https://bit.ly/3dnP35q:
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վարվող կառավարության անդամները բացասական դիր
քորոշում տվեցին նախագծին31՝ հիմնավորելով, որ «գործող
օրենքի 18–րդ հոդվածում արդեն գոյություն ունի երեխայի
առողջության,մտավորևֆիզիկականզարգացման,դաստիա
րակության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող տեղե
կատվության և գրականության տարածման արգելքը»: Իսկ
վարչապետիպաշտոնակատարՓաշինյանը կառավարության
նիստին այս հարցի քննարկման ժամանակ խնդրականաց
րեց քարոզչության երևույթը՝ նշելով, որ քարոզչության դեմ
պայքարըքարոզչությանվերածվելուհակումունի.«Լուծումը
դեռևսգտնվածչէ,ուայսօրվաընկալումներովշատդժվարէ
պատկերացնել,թեինչպեսկգտնվիլուծումը:Այնպեսոր,եթե
ուզումենքքարոզչությունչանել,այսհարցերըպետքէքվեար
կենքխիստգաղտնիռեժիմով,ունախագծիհեղինակներն էլ
գաղտնիանեն,օրենքնէլգաղտնիլինի,քննարկումնէլ,կիրա
ռումնէլ,հակառակդեպքումցանկացածհակաքարոզչություն
քարոզչությանկոմպոնենտէպարունակում։(...)Եսուզումեմ
միայսպիսիշեշտադրումանել.էսվերջերսայդմասինանընդ
հատ մտածում եմ. ես սխա՞լ եմ ընկալում, որ մեկ–մեկ ինձ
թվում է,թե,օրինակ,սեռականփոքրամասնություններիդեմ
պայքարի քարոզչությունը մի իքս պահից դառնում է սեռա
կան փոքրամասնությունների քարոզչություն: Չկա՞ այսպիսի
կոմպոնենտ»32։ Հարցիհասցեատերը՝աշխատանքիևսոցիա
լական հարցերի նախարարի տեղակալ Արսեն Մանուկյանը,
Փաշինյանինիպատասխաննշումէ,որ«այո՛,երեխաներիմեջ
ակամահետաքրքրությունէստեղծվում»33։

Կառավարությունն,ըստէության,այսպիսիանդրադարձովոչ
միայն չէրհակադարձում«ԼԳԲՏքարոզչության»առասպելին,
այլև հաստատում էր դրա գոյությունն ու հնարավոր բացա

31. Ղուկասյան, Ս. (2018, հոկտեմբեր 25). «Ոչ ավանդական սեռական հա
րաբերություններ հասկացության կիրառումը կարող է լինել վիճահարույց».
կառավարությունը մերժեց ՀՀԿ–ականների նախագիծը. Hetq.am. Վերցվել է՝
https://hetq.am/hy/article/97501:

32.Factor.am.(2018,հոկտեմբեր25).Անհասկանալիէ՝սեռականփոքրամաս
նություններիմասինհարցերնինչուենհրատապդարձելայսօրվաՀայաստա
նում.Փաշինյան.Վերցվելէ՝https://factor.am/93685.ht:

33.Նույնտեղում:

https://factor.am/93685.html
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սականազդեցությունըերեխաներիվրա՝առաջարկելովլռելու
մոտեցումը։Այնինչսեռականությանհարցերիևմարդուիրա
վունքներիշուրջիրազեկումնիբրևանորոշքարոզչություններ
կայացնելձգտողհակագենդերայինարշավներինանհրաժեշտ
էրբովանդակայինևկտրուկպատասխանտալ՝առանցխու
սափելուհանրությանհետզգայունթեմաներիցառերեսզրու
ցելուց։ Բովանդակային պատասխան տալու փոխարեն դրա
ճարպիկ շրջանցումը միայն ավելացնում է հակագենդերային
արշավներիհանրայինլեգիտիմությունը,հանրությանմեջամ
րապնդումնրանցառաջքաշածօրակարգիիրականությունը։



Արևել յանԵվրոպայիևԿենտրոնականԱսիայի
ԼԳԲՏքրիստոնյաներիֆորումիչեղարկումը
2018թ.օգոստոսի15–ինlgbtnet.orgկայքըհայտարարություն

տարածեց, որ առաջիկա նոյեմբերի 15–18–ը Երևանում կայա
նալուէԱրևել յանԵվրոպայիևԿենտրոնականԱսիայիԼԳԲՏքրիս
տոնյաների 11–րդ ֆորումը34: Արդեն օգոստոսի վերջին, երբ դեռ
թարմէրՇուռնուխիհարձակմանշուրջաղմուկը,լուրըհայկական
քննարկումներիդաշտևմեդիամիջավայրբերեցինուտարածե
ցինհակագենդերայինարշավիանդամները՝բուռնարձագանքև
իրարանցումառաջացնելովդրաշուրջ։

«ԼԳԲՏ» և «քրիստոնյա» բառերի մեկտեղվածությունը մեծ
հանցանքէներկայացվումբոլորայնխմբերիկողմից,որոնքայդ
հասկացություններըսովորենիբրևհականիշներտեսնելու,ինչը
կապվումէդարերիխորքիցեկած՝քրիստոնեականեկեղեցիների
կողմիցնույնասեռականվարքիըմբռնմանհետ։Հայառաքելական
եկեղեցինևս«սոդոմականմեղքը»գրկաբացընդունելուպատմու
թյունչունի՝այնհամարելովդժոխքիարժանի։Այդուհանդերձ,նույ
նիսկ իր միջնադարյան կանոնագրքերում նույն սեռի մարդկանց
միջև(ավելիշուտտղամարդկանցևհատկապեսվանականների)

34.РоссийскаяЛГБТ–сеть. Открыта регистрация на одиннадцатыйфорумЛГБТ–
христианВосточнойЕвропыиЦентральнойАзии.Lgbtnet.org.Поссылке–https://
bit.ly/2LaN4VU:
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սեռական հարաբերության համար նախատեսված պատժաձևը
միայներկարատևապաշխարանքնէրկամհասարակականհանր
օգուտաշխատանքհանձնառելը(Խալաթյան,2019)։Չնայածսրան՝
Հայաստանիժամանակակիցկրոնականներըևհետստալինյանհո
մոֆոբսերնդիգործիչներըհենցազգայինքրիստոնեականավան
դույթի անունից է, որ մերժում են նույնասեռական մարդկանց
գոյության իրավունքը, ժխտում քրիստոնեության հետառնչվելու
նրանցհնարավորությունըևոչնչացմանկամվառելուսպառնալից
կոչերու(քրիստոնեությանանունիցհակաքրիստոնեական)ատե
լությունտարածում։

Այսօր Հայաստանում գործող այդպիսի խմբերը Արևել յան
Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆո
րումը չեղարկելու համար կազմակերպեցին բազմաթիվ ցույցեր
Երևանիտարբերհատվածներում։ԵթենախկինումՀԱԵսպասա
վորներըԼԳԲՏանձանցիրավունքների,գենդերայինիրավահավա
սարությանհարցերիդեմարշավներինմիանումէինընտրողաբար,
ոչպաշտոնապեսևմեկ–երկուսպասավորներիմասնակցությամբ,
ապաառաջինանգամՀԱԵ–նգրեթեամբողջեռանդովևպաշտոնա
կանմակարդակովմիացավՀայաստանումԱրևել յանԵվրոպայիև
ԿենտրոնականԱսիայիԼԳԲՏքրիստոնյաներիֆորումիանցկացու
մըխափանողարշավին։Նմանաշխուժությունըֆորումիչեղարկ
մանհարցիշուրջտեղիէրունենումհետհեղափոխականայնպիսի
քաղաքական համատեքստում, որտեղ ՀԱԵ վերնախավը ՀՀ պե
տականկառավարմանմեջկորցրելէրիրհենարաննուարտոնու
թյուններիերաշխիքները:Դեռևսոչվաղանցյալումնախկին՝ՀՀԿ
իշխանավարմանօրոքտեղիէրունեցելեկեղեցականվերնախավի
ևպետական գործիչների սերտաճում։ ՀՀԿ բազմաթիվ ներկայա
ցուցիչներպարբերաբարհանդեսէինգալիսեկեղեցու«բացառիկ
դիրքերիամրապնդմանը»նվիրվածհայտարարություններով,ինչ
պիսիք էին «հայն ու քրիստոնյան հոմանիշներ են», «բանակում,
դպրոցներում,Ազգայինժողովումպետքէարտասանել«Հայրմեր»
աղոթքը», «Եկեղեցին չի կարողանջատ լինել ո՛չ պետությունից,
ո՛չ բանակից։ Դա ամրագրված է մեր Սահմանադրության, օրե
նսդրությանևամենակարևորը` յուրաքանչ յուրհայիսրտիմեջ»,
«ՄիակճիշտներդրումըՀայաստանումեկեղեցիկառուցելնէ»35և

35.Դանիել յան,Ս.(2017,դեկտեմբեր31).Հայաստաննայլևսաշխարհիկերկիրչէ.
Epress.am.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2WC96WX:
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այլն։Բացիայդ՝2015–ինՀՀԿ–նևՀԱԵ–նմիմյանցփոխզորակցող
ևփոխադարձլեգիտիմացնողնվերմատուցեցին։ՀՀՍահմանադ
րությանհիմնարարփոփոխություններիշարքում18–րդհոդվածով
ճանաչվեցՀայառաքելականեկեղեցու՝«որպեսազգայինեկեղե
ցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում,
նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության
պահպանմանգործում»,նշվեց,որՀԱԵհարաբերություններըպե
տությանհետկարողենկարգավորվելօրենքով,չնայածորդրան
նախորդող17–րդհոդվածումամրագրվածէ,թե«կրոնականկազ
մակերպություններնանջատենպետությունից»36:

Այնինչհեղափոխությունիցանմիջապեսհետովերոնշյալար
տոնություններին սովոր ՀԱԵ վերնախավի իրավազորությունը
կասկածի տակ դրվեց իր իսկ հավատացյալների համայնքի մի
մասի կողմից։ Հեղափոխության շնչով ոգևորված՝ հավատացյալ
ների մի ստվար շերտ փողոցային պայքար սկսեց կաթողիկոս
ԳարեգինԲ–իհրաժարականիպահանջովև«ՆորՀայաստան,նոր
հայրապետ»կարգախոսով37,ինչիընթացքումեկեղեցուևկաթո
ղիկոսիհանդեպաննախադեպքննադատությանևվարկաբեկման
հանրային քննարկում սկսվեց։ Կաթողիկոսի հրաժարականի հա
մարկազմակերպվածբողոքիակցիաներինմիացելէիննաևՀԱԵ
տարբերվանքերիվանականներ։

Վերոնշյալերկուկարևորհանգամանքներովկարողենքպայ
մանավորել ֆորումի չեղարկման արշավում ՀԱԵ պաշտոնական
ակտիվացումը՝որպեսփորձհանրայինկյանքումինքնուրույնդե
րակատարդառնալուևկորսվածկշիռը,հեղինակություննուիշ
խանությունըվերագտնելու։«Արտաքինթշնամու»առասպելըլա
վագույննէրեկեղեցուևկաթողիկոսիշուրջհանրայինհամախմբո
ւմապահովելուհամար։Քրիստոնեությանանունիցհանդեսեկող
որևէնոր՝«օտար»մեկիներկայությունըբացառելուևՀԱԵհան
րայինդերըբարձրացնելունպատակովվերջինսհանձնառավբա
րձրագույնմակարդակովֆորումիանցկացմանդեմարշավիմաս
նակցությունը։ԱյսպեսանգամՆ.Ս.Օ.Տ.Տ.կաթողիկոսԳարեգինԲ–ն

36.ՀՀՍահմանադրությանփոփոխություններ.(ուժիմեջէմտել2015,դեկտեմբեր
22).Arlis.am.Վերցվելէ՝https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510:

37.Մուրադյան,Ա.(2018,հունիս7).«ՆորՀայաստան,նորՀայրապետ»նախաձեռ
նությանանդամներըմտադիրենշարունակելխաչերթերնուբողոքիակցիաները.
Azatutyun.am.Վերցվելէ՝https://www.azatutyun.am/a/29278725.html:
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անդրադարձավհարցին,այնդեպքում,երբնամինչայսհազվա
դեպէրհանրայինհարցերիշուրջհայտարարություններովհանդես
եկել.«Վերջինօրերինխորմտահոգությամբտեղեկացանքհամա
սեռամոլներիկողմիցՀայաստանումնախաձեռնվողֆորումիլուրե
րիմասին,որնառաջացրելէմերժողովրդիմեծվրդովմունքը:Մեր
ՔրիստոսասերժողովուրդըդարերիվերկրողնէԱստվածօրհնյալ
ընտանիքինվիրականգաղափարիևպահպանողըընտանիքիսր
բագործված արժեքի: Աստվածահաստատ ընտանիքի սրբազան
խորհրդով է շարունակվում կյանքի գոյությունը, կյանքի հրաշա
գործությունը:Աստվածպատվիրաններուբարոյականությաննոր
մերէսահմանելարարչաստեղծմարդուհամար:Այսօր,սակայն,
փորձէարվումբարոյականշեղումներըևդրանցբացահայտքա
րոզչությունըներկայացնելուիբրևմարդուիրավունքներևազա
տություններ:ՔրիստոսիՍուրբեկեղեցինհամասեռամոլությաներ
ևույթինկատմամբիրդիրքորոշումնարտահայտելէ՝անընդունելի
հռչակելով այդ կենցաղակերպը իբրև մարդկային բնության խե
ղում,բայցերբեքչդադարելովհովվականխնամքցուցաբերելուցև
այդմեղքիմեջհայտնվածանձանցկոչանելուց՝սրբագրելուիրենց
ընթացքը:ԽստորենմերժելիենևդատապարտեիԼԳԲՏներկայա
ցուցիչներիկողմիցհասարակությանմեջհրահրումներառաջաց
նելուքայլերըևհամասեռամոլությաներևույթիորևէհանրայնա
ցումուդրագովազդում,որըգայթակղությունէմերաճողսերնդի
համարևսպառնալիքմերազգիհարատևությանը»38:

Հատկանշական է, որ կազմակերպիչները՝ ի դեմս «Նոր սե
րունդ»մարդասիրականՀԿ–ի,չէինհայտարարելֆորումիանցկաց
մանմասինանգամիրենցսոցիալականցանցերիէջերով։Հետևա
բարակնհայտէ,որհակագենդերայինարշավիանդամներընախ
իրենքհանրայնացրինֆորումիանցկացմանլուրը,իսկհետոսկսե
ցինաղմուկբարձրացնելդրադեմ։

ՔրիստոնյաԼԳԲՏֆորումիանցկացմանդեմ,բացիՀԱԵ–ից,նրա
սպասավորներիցևհավատացյալներից,ակտիվորեն մարտնչում
էինայլհակագենդերայինարշավներիցհայտնիխմբավորումները,
ԶԼՄ–ները,որոնքնախևառաջմասնակիցէինհակակառավարա
կանևՀՀերկրորդնախագահՌ.Քոչարյանինազատարձակելու

38.ԳարեգինԲԿաթողիկոսԱմենայնՀայոց.(2018,նոյեմբեր1).[ԳարեգինԲԿա
թողիկոսԱմենայնՀայոց/KarekinII,CatholicosofAllArmenians].Facebook.Վերցվելէ՝
https://www.facebook.com/Vehapar/posts/721375998224220:

https://www.facebook.com/Vehapar/?__tn__=kC-R&eid=ARDkZ6JrXdktIy1gKsT-z7t9S83f5eveQTtjGpmWqt8ArEXW1f6zgs_GN3-Eg4SSCVyPdrJMUkq2LC0Q&hc_ref=ARSknntl4a2LkmHykeWMoKreCZnJBaCQlB3NOXEID80PJUqvg3_JdrL4Ahqdsr1ctD8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBghs7vpBs1S7bNFcCezVJyn3OJ7xghBp0Tj_HzJESmk1gKXDxY5m2ewIcFRbwqIlQG4lpk52u-320D1NLexo4SFNecduMmbNzUq0jR6LM0Kq1g15h99k3FsNQxWniY-KCA26_NFDwAZMosQcfSjeebQ4P64HEAvKNX7TwY2hwyYN9gGS5iObdXJWRV4aV9YrYQ23Z-Tp_I0hlmyYW-QCrdYD6n4U__mBezfecCQ9-3T4OHVPlB020oUOdQSoy2SezOqorPjnjA-aAA9cOAnTsO69nw99k1uSGxNWM9Lh-HC6QWjIu-RZeWMq-9M1pxVAbdLEEJvzbQOVEdQiMO4r0
https://www.facebook.com/Vehapar/?__tn__=kC-R&eid=ARDkZ6JrXdktIy1gKsT-z7t9S83f5eveQTtjGpmWqt8ArEXW1f6zgs_GN3-Eg4SSCVyPdrJMUkq2LC0Q&hc_ref=ARSknntl4a2LkmHykeWMoKreCZnJBaCQlB3NOXEID80PJUqvg3_JdrL4Ahqdsr1ctD8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBghs7vpBs1S7bNFcCezVJyn3OJ7xghBp0Tj_HzJESmk1gKXDxY5m2ewIcFRbwqIlQG4lpk52u-320D1NLexo4SFNecduMmbNzUq0jR6LM0Kq1g15h99k3FsNQxWniY-KCA26_NFDwAZMosQcfSjeebQ4P64HEAvKNX7TwY2hwyYN9gGS5iObdXJWRV4aV9YrYQ23Z-Tp_I0hlmyYW-QCrdYD6n4U__mBezfecCQ9-3T4OHVPlB020oUOdQSoy2SezOqorPjnjA-aAA9cOAnTsO69nw99k1uSGxNWM9Lh-HC6QWjIu-RZeWMq-9M1pxVAbdLEEJvzbQOVEdQiMO4r0
https://www.facebook.com/Vehapar/?__tn__=kC-R&eid=ARDkZ6JrXdktIy1gKsT-z7t9S83f5eveQTtjGpmWqt8ArEXW1f6zgs_GN3-Eg4SSCVyPdrJMUkq2LC0Q&hc_ref=ARSknntl4a2LkmHykeWMoKreCZnJBaCQlB3NOXEID80PJUqvg3_JdrL4Ahqdsr1ctD8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBghs7vpBs1S7bNFcCezVJyn3OJ7xghBp0Tj_HzJESmk1gKXDxY5m2ewIcFRbwqIlQG4lpk52u-320D1NLexo4SFNecduMmbNzUq0jR6LM0Kq1g15h99k3FsNQxWniY-KCA26_NFDwAZMosQcfSjeebQ4P64HEAvKNX7TwY2hwyYN9gGS5iObdXJWRV4aV9YrYQ23Z-Tp_I0hlmyYW-QCrdYD6n4U__mBezfecCQ9-3T4OHVPlB020oUOdQSoy2SezOqorPjnjA-aAA9cOAnTsO69nw99k1uSGxNWM9Lh-HC6QWjIu-RZeWMq-9M1pxVAbdLEEJvzbQOVEdQiMO4r0
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արշավին, ՀՀԿ գործիչներ (օրվա ԱԺփոխնախագահ Շարմազա
նովը),ԲՀԿգործիչներ(օրվաԱԺպատգամավորներԳևորգՊետ
րոսյան,ԱրագածԱխոյան)ևայլռուսամետքաղաքականուժեր,
ինչպեսնաևիրենցհեղափոխականհամարող,սակայնծայրահեղ
ազգայնականխմբերինհարողանհատներկամնախկինազատա
մարտիկներ։

Եթեառաջին՝հակակառավարականխմբիմարդիկԼԳԲՏան
ձանց և ֆորումի անցկացման դեմ արշավը ջանասիրաբար հա
մադրում էին կառավարությանն ուղղված մեղադրանքներով, թե
դրաորոշներկայացուցիչներԼԳԲՏանձանցհամար«կանաչլույս»
ենվառում39,ապաերկրորդխմբիներկայացուցիչներըձգտումէին
չնույնանալու առաջիններին և «աջակցելու» կառավարությանը
չեղարկելու ֆորումը40. «Մենք չենք քաղաքականացնում, սա հա
կակառավարականակցիաչէ,մենքխնդիրներչունենքնորընտիր
վարչապետիհետ։Մենքմասնակցելենքհեղափոխությանըևհաս
կանում ենք, որ կառավարությունը ևսփակուղու մեջ է, և մենք
պետքէնրանցաջակցենք»41։Ամենդեպքումերկումեծխմբերնէլ
ֆորումիչեղարկմանհարցըձևակերպումէինորպեսանձամբՓա
շինյանիքրիստոնյա,Հայառաքելականեկեղեցուհետևորդ,հայրե
նասերլինելուապացույցիչափանիշ42։

Հակագենդերային արշավի անդամները միայն հռետորաբա
նությամբչսահմանափակվեցին,այլևսկսեցինսպառնալիցգործո
ղությունների դիմել։ Նոյեմբերի 2–ինֆորումը հյուրընկալող «Նոր
սերունդ» մարդասիրական ՀԿ–նահազանգեց, որ «Ազգայինար
ժեքներիպաշտպանմանճակատ»կազմակերպությանղեկավար,
նախկինում բազմիցս հոմոֆոբ, տրանսֆոբ գործողությունների
իրականացմամբ հայտնի Սևան Աղաջանյանը այլ անձանց հետ
միասին ավտոմեքենայով հետապնդում է իրենց կազմակերպու
թյան աշխատակիցներին, ինչի վերաբերյալ հաղորդում է ներ

39.Մկրտչ յան,Ա.(2019).Համեմատականզեկույց2018–2019թթ.խտրականության
դրսևորումըառցանցհարթակում.Երևան.«Նորսերունդ»մարդասիրականՀԿ։

40.Բադալ յան,Թ.(2018,նոյեմբեր4).Հանունազգայինարժեքներիշարժում–Դեմ
ենքայլասերմանքարոզին.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3cgut6O։

41.Նույնտեղում։

42. Հովհաննիսյան, Ա. (2018, հոկտեմբեր 26). Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է
կասեցնել Հայաստանում ԼԳԲՏ–ների համաժողովը, եթե իսկապես քրիստոնյա է.
Irates.am.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2Wcwnji:
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կայացվել ոստիկանություն։ Ատելության խոսքի բարձր մակար
դակի,ինչպեսնաևարդենիսկվտանգավորդարձողֆիզիկական
հարձակումների սպառնալիքներիարդյունքում ֆորումի կազմա
կերպիչներըստիպվածեղանչեղարկելայն։

Կառավարողուժիև/կամպետականհաստատություն
ներիարձագանքները

ՈստիկանությունըՍևանԱղաջանյանիևնրահամախոհների
կողմից «Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ–ի աշխատակից
ների հետապնդման արարքում որևէ իրավախախտում կամ
հանցագործությանհատկանիշչհայտնաբերեց։«Նորսերունդ»
ՀԿ–իհարցմաննիպատասխան՝ոստիկանությունըտեղեկաց
րելէր,թե«քաղ.ՍևանԱղաջանյանիհետանցկացվելէպրո
ֆիլակտիկբնույթիզրույց՝հորդորվելէպահպանելհամակեցու
թյանկանոններըևզերծմնալիրավախախտումներից»43։ Հե
տաքրքրականէ,թեինչհիմքովէոստիկանությունըհանրային
համակեցության կանոններին հետևելու փաստացի բարոյա
կանխրատներտալիս քաղաքացուն, եթե չունի դրա համար
իրավականհիմքեր,ևկամինչպեսպետքէխտրականության
հիմքով թիրախավորված իրավապաշտպանները և ակտի
վիստներըայսուհետանվտանգգործեն,եթեթիրախավորման
մեջիրավախախտմանտարրերչկանևկարողենկրկնվել։

Ավելի ուշ՝ նոյեմբերի 6–ին, ոստիկանապետ (այժմ՝ նախկին)
Վ. Օսիպյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում
հայտարարեց.«Կարծումեմ՝նպատակահարմարչէ.անվտան
գությունիցելնելով՝նպատակահարմարչենքհամարումնման
ֆորումի անցկացումը։ Մենք ինքներս էլ բացատրական աշ
խատանքներ տարանք, որպեսզի ՀՀ տարածքում տեղի չու
նենաայդֆորումը»44։Անհրաժեշտէնշել,որֆորումիկազմա

43.Մկրտչ յան,Ա. (2019). Համեմատականզեկույց2018–2019թթ.խտրակա
նությանդրսևորումըառցանցհարթակում.Երևան.«Նորսերունդ»մարդասի
րականՀԿ։

44.Ղուկասյան,Ս.(2018,նոյեմբեր6).Ոստիկանապետըհաստատեց՝Հայաս
տանում ԼԳԲՏ ֆորում չի լինելու. Hetq.am. Վերցվել է՝ https://hetq.am/hy/
article/97872:
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կերպումը,իրականացումըկամդրաանցկացմանևչանցկաց
ման նպատակահարմարությունը ոստիկանապետի գնահատ
ման հարցը չէ, ինչպես նաև ՀԿ–ներին իրենց նախագծերից
հրաժարվելդրդելըներառվածչէոստիկանությանգործառույթ
ներիմեջ։Նախկինոստիկանապետիհայտարարությունըդա
տապարտեցին քաղաքացիական հասարակության ներկայա
ցուցիչները45՝հիշեցնելով,որոստիկանությունըպարտավորէր
ապահովել ֆորումի մասնակիցների անվտանգությունը՝ դրա
անցկացման նպատակահարմարությունը քննելու փոխարեն։
Շուրջտասնօրանցայսմիջադեպինանդրադարձավևմտա
հոգությունհայտնեցնաևՄԱԿ–իխաղաղհավաքներիևմիա
վորումներիազատության իրավունքի հարցերով հատուկ զե
կուցողԿլեմենՎուլեյը46։

Մինչֆորումի չեղարկումըվերոնշյալխմբերըբազմաթիվան
գամներդիմելէինվարչապետիպաշտոնակատարՆիկոլՓա
շինյանին, որպեսզի վերջինս չեղարկի ֆորումի անցկացումը։
Չնայած որ ՀՀ Սահմանադրությունը երաշխավորում է միա
վորումների ազատության իրավունքը, իսկ նման ուղիղ մի
ջամտությունըմարդու իրավունքներիոտնահարումկլիներև
հետագաոտնահարումներիհամարբացասականնախադեպ,
նույնպիսիխնդրանքովհոկտեմբերի24–ինԱԺ–ումԿառավա
րության հարցուպատասխանի ընթացքում Փաշինյանին դի
մեց6–րդգումարմանԱԺ«Ծառուկյան»խմբակցությանպատ
գամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Նույն օրը լրագրողներին նա
հայտնելէր,որինքնանձամբկարողէմասնակցելԼԳԲՏքրիս
տոնյաներիֆորումի դեմ ցույցին` կրկնելովանվտանգության
հարցերինհղողհոմոֆոբդիրքորոշումներիողջռեպերտուարը
«բանակի, պատերազմող երկրի, ծնելիության, ավանդական
ընտանիքի, ազգային և պետական անվտանգության սպառ
նալիքի»մասին.«Եսեթեմասնակցեմ,ոչթեորպեսպատգա
մավորեմմասնակցելու,այլորպեսհայմարդ,հայտղամարդ,

45.ՄարդուիրավունքներիտունԵրևան.(2018,նոյեմբեր18).Հայտարարու
թյունԼԳԲՏքրիստոնյաներիֆորումիչեղարկմանվերաբերյալ.pinkarmenia.org.
Վերցվելէ՝https://bit.ly/35Ny4XF։

46.Mkrtchyan,M. (2018,November16).UNSpecialRapporteur concernedover
cancellation of LGBTChristian forum inArmenia. Retrieved fromhttps://arminfo.
info/full_news.php?id=36727&lang=3.
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որսկզբունքորենդեմէ,որնույնասեռականությունըթափանցի
ավանդական ընտանիք։ Գիտեմ, որ այս ելույթիցս հետո շա
տերն են գրոհելու իմ ուղղությամբ, բայց դա ինձ չի վախեց
նում. եթե ինձ պետք է վախեցնի ավանդական ընտանիքի
մասինխոսելը,ուրեմնամոթէ,որեսընդհանրապեսՀայաս
տանիպետականապարատումտեղունենամ։(...)Չեմասում՝
տվեք սպանեք, բռնության կոչ չեմանում, ես ընդամենը դեմ
եմ, որայդ երևույթներըթափանցեն հայկականընտանիք ու
մեր ուսումնական հաստատություններ։ Կարծում եմ, որ մեզ
համարդաազգայինևպետականանվտանգությանսպառնա
լիքէ։(...)Պատերազմողերկիրենք,շատհետաքրքիրէ՝արա
կանսեռիերկուինչպիսի՞շփումիցպետքէգոյանասերունդ,
որը ապագայում ստանձնի սահմանների պաշտպանությունը։
Ձեզհայտնի՞էայսպիսիմիջոց։Եսանձամբգիտեմ,որնմանմի
ջոցհայտնիչէ»47։ՆույնԲՀԿկուսակցությունիցնախկինպատ
գամավոր Արագած Ախոյանը դեռևս հոկտեմբերի 11–ին էր
հայտարարել,որստեղծվումէկազմկոմիտե«հակահարված»
նախապատրաստելու և ֆորումի չեղարկման համար. «Ընդ
հուպ մինչև ծեծը ուտելու են։ Սատկացնելու ենք դրանց։
(...) Արժանի ձևով պատժելու ենք՝ որպես հայ տղամարդ»48։

ՎարչապետիպաշտոնակատարՓաշինյանըԼԳԲՏքրիստոնյա
ներիֆորումիմասինհոկտեմբերի24–ինԱԺ–ումՊետրոսյանի
խոսքին իպատասխան նշեց, թե հանձնարարել է ճշտել՝ դա
ինչ միջոցառում է, ով է կազմակերպում և ինչ նպատակով,
ապահավելեց,որ«ընտանիքըևընտանիքիհայկականմոդելն
իրհամարբարձրագույնարժեքեն»։ԻրխոսքումՓաշինյանը
խոստովանում է, որայսթեման իր կառավարության համար
«գլխացավանք»է,որիպատճառովտարբերհանրայինխմբեր
իրենց քննադատում են. մի կողմը՝ իրավապաշտպանական
դիրքից,մյուսը՝ավանդականարժեքներիանունից։Պատմելով

47.Գրիգորյան,Ն.(2018,հոկտեմբեր24).«Չեմասում՝տվեքսպանեք,բռնու
թյան կոչ չեմ անում». Գևորգ Պետրոսյանը կմասնակցի ԼԳԲՏ համայնքի
ֆորումի տապալման ցույցերին. Aravot.am. Վերցվել է՝ https://www.aravot.
am/2018/10/24/989059/:

48. Հայելի Ակումբ. (2018, հոկտեմբեր 15). Սատկացնելու ենք դրանց. Արա
գածԱխոյանը՝միասեռականներիմասին.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/
watch?v=QtJuIubShJA:

https://www.aravot.am/2018/10/24/989059/
https://www.aravot.am/2018/10/24/989059/
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Հայաստանից«փախած»միմարդուպատմություն,որինհան
դիպելէրՖրանսիակատարածիրաշխատանքայինայցիժա
մանակ,նափորձեցմարդկայինկյանքիդաշտումևսշոշափել
հարցը։ՄիաժամանակհիշեցնելովԽոհրդայինՄիությանքրեա
կան օրենսգրքում նույնասեռ հարաբերությունների քրեակա
նացվածլինելը՝վարչապետիպաշտոնակատարնառաջարկում
էրհանրությանըապագայիհեռանկարումմտածել,թեինչվե
րաբերմունքձևավորելԼԳԲՏմարդկանցհանդեպ։Թեմանգրո
տեսկիհասցնելով՝ԼԳԲՏմարդկանցճանաչելունիբրևայլընտ
րանքՓաշինյանընշեց«այդմարդկանցվերաքրեականացնելը,
Հայաստանիցդուրսանելը,քարոզչությունթույլ չտալը,տան
կեր հանելով բոլորին տրորելը, գնդակահարելը». «Սովետա
կանՄիությանմեջպարզէրամենինչ՝Քրեականօրենսգրքում
կար հոդված, ու եթե պարզվում էր, որ մարդն այդպիսին է,
տանումէինբանտնստեցնում:Սահարցիշատկոնկրետլու
ծում է և վերաբերմունք է ևայլն, դրանիցառաջ կախաղան
էինհանում,գնդակահարումէինևայլն,ևայլն:Հիմաայսօր
մենքի՞նչենքանում։Եսձեզանկեղծասեմ,ինձհամար՝որ
պեսվարչապետի,ևմերկառավարությանհամարինչքանայդ
թեմանքիչբարձրանա,այնքանլավ,որովհետևդագլխացա
վանքէ.հեսակեսըկասեն՝ա՜,սրանքբաներիպաշտպանեն,
մյուս կեսը կասի՝ իրավունքներիխախտողեն, էն մյուս կեսը
կասի՝խարխլումենմերավանդականընտանիքիհիմքերըև
այլն, և այլն: Բայց մենք բոլորով, ոչ միայն կառավարությու
նը,պետքէհասկանանք՝ի՞նչենքանում,եկե՛քորոշենք՝մենք
քրեականօրենսգրքում հոդվածե՞նքավելացնում, եկե՛ք որո
շենք՝մենքայդմարդկանցբոլորինհավաքումենքուՀայաս
տանիցդուրսե՞նքանում,եկե՛քորոշենք՝մենքիրենցգոյությու
նը,որպեսայդպիսին,ընդունո՞ւմենք,որկան,թե՞մենքասում
ենք՝գիտե՞քինչ,քարոզչությունմի՛տարեք,այսպեսասած,ձեր
համայնքն ընդլայնելու և ուրիշներին ներգրավելու: (…) Մեր
կառավարությունըդեռինչ–որձևովայսհարցիցկխուսափի,
ձևերը կան (...) տասնյակտարիներանց որևէ կառավարու
թյունառերեսվելուէպրոբլեմիհետևպիտիորոշի՝տանկերը
հանումա,բոլորինտրորո՞ւմա,գնդակահարո՞ւմա,թե՞ճա
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նաչում ա այդ մարդկանց»49։ Ճիշտ է՝ վարչապետի պաշտո
նակատարի խոսքը հնչում էր ԼԳԲՏ մարդկանց իրավունք
ների և խնդիրների մասին հանրային գիտելիքի սղության և
այդ սղությունը խաղարկող քաղաքական սադրանքի համա
տեքստում, միևնույնն է, անհնար է չնկատել այն ձախողու
մը,որթույլէտալիսվարչապետիպաշտոնակատարըիրայս
խոսքում։ ԼԳԲՏ մարդկանց, ընդհուպ մինչև կյանքի հարցում,
իրավունքիպաշտպանությաներաշխիքներտրամադրելուկա
ռավարությանպարտավորությունըճանաչելուևպատասխա
նատվություն վերցնելու փոխարեն նա պատասխանատվու
թյունը տեղափոխում է հանրության մեծամասնության կամ,
որավելիճիշտկլինիասել,հակագենդերայինարշավորդների
փոքրամասնությանճաշակիդաշտ։Բացիիպաշտոնեմարդու
իրավունքների երաշխավորության հարցում իր պարտավոր
վածություններիապահովմանթերացումից՝ կարևոր է հաշվի
առնելնաևայնմասշտաբայինազդեցությունը,որՓաշինյանը
թողնում է հանրային գիտելիքի ձևավորման վրա։ Այսպիսի
բացթողումները, որտեղ իբրև համահավասար այլընտրանք
ներմինժարիվրաենդրվումԼԳԲՏմարդկանցկյանքիևայլ
իրավունքների ճանաչումը, իսկ մյուս նժարին՝ դրանց ոտնա
հարումը,միմիայնամրապնդումենհակագենդերայինարշավ
ներիսադրիչդիրքերըևդրանցհանրայինընդարձակմանբա
րենպաստպայմանդառնում։ԼԳԲՏհարցերիմասինՓաշինյանը
սակավախոսէ,իսկերբչիհաջողումխուսափելայդբարդխո
սակցությունից,ընտրումէհռետորականհարցերտալուեղա
նակը՝թերևսենթադրելով,որմարդիկպիտիմտածենդրանց
մասինևպատասխաններգտնեն։Փաշինյանըգուցեհույսունի,
որհանրությունըինքնիրենհարցերտալուճանապարհին չի
ընտրի մարդատյաց պատասխանների հնարավորությունը,
սակայնայսհարցումնաշրջանցումէոչմիայնՀայաստանում
ԼԳԲՏ մարդկանց իրավունքների պաշտպանվածության սահ
մանդրականության կողմը, այլև ներկայում ԼԳԲՏ մարդկանց
իրավունքների շահարկման քաղաքական կողմը։ Շրջանց
վում են նաև այն կրթական–մշակութային բացթողումները,

49. Factor TV. (2018, հոկտեմբեր 24). Նիկոլ Փաշինյանը՝ Հայաստանում
անցկացվելիք ԼԳԲՏ ֆորումի մասին. Վերցվել է՝ https://www.youtube.com
watch?v=JAMVEC2EuVo:
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որՀայաստանինախորդկառավարություններնենթույլտվել՝
հասարակական տրամադրություններում ԼԳԲՏ մարդկանց
«սպանելու», «վառելու» «կախաղան հանելու» հռետորաբա
նությանայդքանտարածվածությանևանգամխրախուսման
հարցում։ «Արդյոք սպանե՞լ», «արդյոք վառե՞լ և կախաղա՞ն
հանել» հարցերով հանդես գալուց առաջ կառավարության
ղեկավարըպարտավոր էրպայմաններ ձևավորել այս հնչած
հարցերին այլ պատասխաններ հնչեցնելու հնարավորության
համար։Կարծումենք՝անհրաժեշտէ,որկառավարությունըև
ներկայիս վարչապետ Փաշինյանը այս հարցերի շուրջ ավելի
զգայունևնրբանկատլինենևհանրությանքննարկմանառար
կադարձնենոչթեխտրականություննարմատավորող,այլայն
հաղթահարել փորձող գաղափարներ և պատկերացումներ։

«Նոյիհպարտություն»սադրանքը
2018թ.նոյեմբերի19–ինգոյություն չունեցողմիկազմակեր

պության,այսպեսկոչված,Noahprideնախաձեռնությանանունից
կեղծտեսանյութևտեքստուղարկվեցԶԼՄ–ներինայնմասին,թե
Երևանում,իբր,ԼԳԲՏմարդկանցպաշտպանությանակցիաներեն
կազմակերպվել,որոնցհիմնականնպատակնէր«աջակցելՀայաս
տանումԼԳԲՏշարժմանակտիվիստներինևնորկառավարության
վարչապետիպաշտոնակատարՆիկոլՓաշինյանիքաղաքականու
թյանը»50։Այսմեդիաիրադարձությանկազմակերպումըվառցու
ցադրում է հակագենդերային արշավի ողջ տրամաբանությունը,
այն է՝ գենդերային իրավահավասարության և ԼԳԲՏ մարդկանց
իրավունքների պաշտպանության թեման դարձնել հետհեղափո
խական կառավարության թիրախավորման ուղիղ կամ իրավա
պաշտպանների վրա հարձակմամբ միջնորդված գործիք։ Հեղա
փոխությունիցհետո, ինչպեստեսանք,ՆիկոլՓաշինյանըևնրա
կառավարությունը պարբերաբար հակագենդերային արշավների
կողմիցմեղադրվումենԼԳԲՏմարդկանցիրավունքներըևշահերը

50. Noah Pride. (2018, November 18). Noah Pride in Yerevan on November 16–17.
Retrievedfromhttps://www.youtube.com/watch?v=AVc81khoV8Y&feature=youtu.be.
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առաջմղելու,նրանցաջակցելուևհովանավորելումեջ՝այդկերպ
ցանկանալովհանրայինվախերզարգացնելևվարկաբեկել վեր
ջիններիս։ ՀետևաբարNoah pride նախաձեռնությունը Հայաստա
նում բեմադրվել էր հենցայդ նպատակով։ Ըստ մամուլի տարա
ծածհաղորդագրությանլուսանկարներիևտեսանյութի՝նոյեմբերի
16–17–ինԵրևանումակցիաէիրականացվել՝«Համարձա՛կքայլիր,
Նիկո՛լ»և«Բարև՛,Երևա՛ն»կարգախոսներով։Տարածվածտեսա
նյութումերևումէ,որԵրևանումNoahprideներկայացողխմբիակ
ցիայինմասնակցելէչորսօտարերկրացի,որոնքԵրևանիտարբեր
վայրերում մի քանի վայրկյան քայլել են, լուսանկարվել ծիածան
դրոշովուպաստառով։Մամուլիհաղորդագրությանմեջնշվածէր,
որակցիանանցկացրելենԼեհաստանի,ԲուլղարիայիևՈւկրաի
նայիակտիվիստները51։Չնայածդրան՝լրատվամիջոցներընախա
ձեռնության մասինպատմող իրենց հրապարակումներում լայնո
րեն օգտագործեցին Հայաստանում ԼԳԲՏ այն ակտիվիստների
նկարները,որոնցիցշատերիդեմքերնարդենճանաչելիենհայաս
տանյան հանրությանը, և որոնք պարբերաբար ենթարկվում են
խտրականությանևատելությանխոսքի։Տեղացիակտիվիստների
դիմանկարների օգտագործումը հորինված պատմության մասին
լուսաբանումներում ոչ միայն լրագրողական պրոֆեսիոնալիզմի
բացակայության մասին էր վկայում, այլև վերստին փաստացի
աջակցումէրնրանցթիրախավորմանարշավին՝որպեսհետևանք
սրելովևխորացնելով հանրայինբացասականդիրքորոշումները
ԼԳԲՏակտիվիստներիևանձանցհանդեպ։Այսմեդիասադրանքը,
սակայն,մեծհաջողությանևհանրայինհնչողությանչհասավ,իսկ
«կազմակերպության»մասինառկաբոլորնյութերնարդենիսկան
հասանելիենհամացանցում։Կարծումենք,որսադրանքիկազմա
կերպմանօրերիընտրությունըպատահական չէր։Նշվածօրերին
ԼԳԲՏքրիստոնյաներիֆորումիանցկացմանդեպքումայնկարող
էրունենալհոմոֆոբիայիաճողտրամադրություններիկրակիվրա
յուղավելացնելունշանակություն։



51. Վարդանյան, Գ. (2018, նոյեմբեր 20). Երբ միֆերը շատ են, լրագրողի գործը
դրանքցրելնէ.Media.am.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2YI7sWq:
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ՀետհեղափոխականԱԺամբիոնից
տրանսգենդերիրավապաշտպանիելույթի
թիրախավորումը
2019 թ. ապրիլի 5–ին ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտ

պանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը
ՀՀ մարդու իրավունքներիպաշտպանԱրմանԹաթոյանինախա
ձեռնությամբևՄԱԿ–իհայաստանյանգրասենյակիհետհամատեղ
կազմակերպել էր խորհրդարանական լսումներ՝ «Մարդու իրա
վունքներիազգայինօրակարգ.ՄԱԿ–իհամընդհանուրպարբերա
կանդիտարկում»թեմայով52։ԱյսլսումներինԱԺամբիոնիցելույթ
ունեցավ «Իրավունքի կողմ» ՀԿ նախագահ, տրանսգենդեր կին
ԼիլիթՄարտիրոսյանը.«.. .եսիմմեջամփոփումեմխոշտանգված,
բռնաբարված, առևանգված, ֆիզիկական բռնության ենթարկ
ված, այրված, ողջակիզված, դանակահարված, մահափորձի են
թարկված,սպանված,արտագաղթած,թալանված,սոցիալական,
իրավական,առողջապահական,տնտեսականևարժանապատիվ
կյանքիբոլորոլորտներումխարանիևխտրականությանենթարկ
ված,գործազուրկ,աղքատուբարոյապեսլքվածհայտրանսգեն
դերիկերպարը։Մինչև2018թ.մենքփաստագրելենք283նման
դեպքտրանսգենդերանձանցնկատմամբ։Եվչգիտեմ՝սարսափե
լինայս թի՞վն է, թե՞այնփաստը, որայս դեպքերի միայն չնչին
մասնէոստիկանությունումկամորևէայլպատկանմարմնումըն
դունվելվարույթ»53։

Մարտիրոսյանը շեշտադրեց նաև, որ Աժամբիոնիցխոսելու
հնարավորություննինքնինհեղափոխությանձեռքբերումներիցէ՝
հավանաբարնկատիունենալովմարդուիրավունքներիօրակարգի
շուրջհանրայինլսումիկազմակերպումնուդրանիրմասնակցու
թյանհնարավորությունը՝որպեսհետհեղափոխականՀայաստանի
ձեռքբերում։ԱԺամբիոնիցՄարտիրոսյանիելույթըևհատկապես
վերոնշյալդիտարկումնառիթդարձանհակագենդերայինխմբերի
կողմիցհոմոֆոբալիքիմոբիլիզացմանհամար՝թե՛իրավապաշտ

52.Parliament.am. (2019,ապրիլ5).«Մարդուիրավունքներիազգայինօրակարգ.
ՄԱԿ–ի համընդհանուրպարբերական դիտարկում» թեմայովխորհրդարանական
լսումներԱԺ–ում.Վերցվելէ՝https://bit.ly/35Fhxoy։

53. A1plus. (2019, ապրիլ 5). Տրանսգենդեր կինը ելույթ ունեցավ Աժ ամբիո
նից, Նաիրա Զոհրաբյանը զայրացավ. Վերցվել է՝ https://www.youtube.com/
watch?v=KaWfXaE3_WQ։
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պանիթիրախավորմանևթե՛կառավարողուժիուԱԺ–իհանդեպ
բողոք–պահանջներիներկայացմաննպատակով։

Որքանէլզավեշտալիէուհեգնական,առաջինը,որխտրական
և անհարգալից վերաբերմունք դրսևորեց Մարտիրոսյանի հան
դեպ, ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային
հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհ
րաբյաննէր(«ԲարգավաճՀայաստան»խմբակցություն),որվարո
ւմէրհանրայինլսումը։«Օգտվելովնախագահողիիրիրավունքից»՝
ԶոհրաբյանըՄարտիրոսյանիելույթիցանմիջապեսհետոզայրա
ցածևբարձրտոնովմեղադրեցնրանօրակարգիցդուրսհարցի
շուրջելույթիհամար՝որակելովդա«ուղղակիանհարգալիցվերա
բերմունքիր՝ որպեսհանձնաժողովիղեկավարի, հանձնաժողովի
և ԱԺ–ի նկատմամբ»՝ ամրագրելով սեռականության և գենդերի
հարցերի՝հանրայինևքաղաքականտեսանկյունից«անընդունե
լի»քննարկմանառարկա լինելըԱԺ–ում։ Հետագահարցազրույց
ներիցմեկումԶոհրաբյանըՄարտիրոսյանիելույթըորակեցիբրև
«անպարկեշտքայլ»,«ապտակխորհրդարանին»54։Սակայնհարկէ
նշել,որօրակարգիկիզակետայինթեմաներիցդուրս՝մարդուիրա
վունքներիընդհանուրթեմայիշրջանակում,այլելույթներևսհնչել
էինմինչՄարտիրոսյանիխոսքը,սակայնդրանցիցոչմեկըԶոհրա
բյանըչէրգնահատելիբրևվիրավորական։ԱյսվարքաձևովԶոհ
րաբյաննառաջինհերթինկասկածիտակառավկամ,եթեավելի
խիստդնենքհարցը,վերահաստատեցհեղափոխությունիցհետո
ընտրվածԱԺ–ի՝հանրությանոչբոլորխմբերիևշերտերիշահերը
ևիրավունքներըներկայացնելուևպաշտպանելուառաքելությու
նը։Երկրորդհերթիննաքաղաքականապեսթեժացրեցթե՛ԱԺ–ում,
թե՛ հասարակության լայն շերտերում գոյություն ունեցողխտրա
կանդիրքորոշումներըԼԳԲՏմարդկանցհանդեպ,այնինչԱԺմար
դու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշ
տականհանձնաժողովինախագահիիրկոչումովիսկպարտավոր
էր առաջինը արձագանքել և Մարտիրոսյանի հնչեցրած խնդիր
ների լուծման գործնական հանձնառություններ վերցնել, ինչպես
խոստացելէրհանձնաժողովինախագահիիրթեկնածությանքն
նարկման ժամանակ։ Զոհրաբյանի կուսակցության («Բարգավաճ

54.1inTV.(2019,ապրիլ5).Սաապտակէրմերխորհրդարանին.ՆաիրաԶոհրաբ
յանըԱԺ–ումտրանսգենդերիելույթիցշոկիմեջէ.Վերցվելէ՝https://www.youtube.
com/watch?v=JQYSbAGkJY8։
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Հայաստան») ագրեսիվ–հոմոֆոբ պոպուլիզմը հասավ նրան, որ
կուսակից Գևորգ Պետրոսյանն առիթն օգտագործեց «ԼԳԲՏ քա
րոզչությունը»արգելողօրենսդրականնախաձեռնությամբհանդես
գալուիրպատրաստակամությունըհայտնելուհամար,իսկմեկայլ
կուսակիցՎարդանՂուկասյանըհայտարարեց,որբոլորմարդիկ
հավասար իրավունքներ չունեն. Հայաստանում «ավանդակա
ննավելի կարևոր է»։ Ավելին՝ օրենսդիր մարմնի ներկայացուցի
չըԼԳԲՏմարդկանցանվանեց«այլասերվածվարքունեցող»ևկոչ
արեցնրանցգնալուևապրելուՀոլանդիայում։Այսբոլորպատգա
մավորների վարքով ցուցադրվեց ՀՀԱԺ–ում երկրորդամենամեծ
կուսակցության՝ ԲՀԿ քաղաքական դիրքորոշումը Հայաստանում
տարբերվող հատկանիշներ ունեցող մարդկանց համարապրելու
պայմաններստեղծելուհարցիշուրջ55։

Մարտիրոսյանի ելույթից հետո սոցիալական ցանցերում և
առցանց լրատվամիջոցներով հակագենդերային խմբերի առաջ
նորդությամբ կրկին հայտնվեցին նրան և մյուս տրանսգենդեր
մարդկանց սպանելու, վերացնելու սպառնալիքներ և կոչեր։ Այս
կոչերըկարճժամանականցվիրտուալհարթակիցտեղափոխվե
ցինհնչելուիրականկյանքում։ԱԺ–իդիմացբողոքիցույցսկսվեց,
որինմասնակցումէինհակագենդերայինարշավներիանդամներ,
ՀԱԵմեկեկեղեցական,աջպոպուլիստականգործիչներ,պահպա
նողականներ, նրանց միացել էին ԲՀԿ որոշ ներկայացուցիչներ։
Ցույցըձգողությանկենտրոնդարձավհոմոֆոբսենտիմենտներով
մարդկանցագրեսիվևբռնարարխոսքիլեգիտիմացմանհամար,
այդթվում՝իր շուրջհավաքելովանհավասարակշիռքաղաքացի
ների,ինչպես,օրինակ՝ցույցինայցելածմիքաղաքացուդեպքում
էր,որնիրհետդանակէրբերելևհանրայնորեն՝ լրատվամիջոց
ներիտեսախցիկներիառաջ,պատմումէր,թեինչպեսէմտադիր
կիրառելայն։

Մարտիրոսյանիդեմկազմակերպվածարշավիլեզունևհան
րությաննուղղվածուղերձներըթե՛այլերկրների,թե՛Հայաստանի
հակագենդերային արշավների տեսանկյունից նույնաբովանդակ
էին։Իրավապաշտպանիելույթըեկեղեցականիևայլհակագենդե

55.1in.am.(2019,ապրիլ9).Պետքէէգըէգ լինի,որձըորձ լինի,դրանցպետքէ
վտարել Հոլանդիա. Վարդան Ղուկասյան. Վերցվել է՝ https://www.1in.am/2538384.
html։
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րայինանհատներիևխմբերիկողմիցորակվեցիբրև«պղծության
քարոզ», ինչի հիմնավորմամբ ցուցարարները պահանջում էին
իրենց ներս՝ ԱԺ նիստերի դահլիճ թողնել՝ ԱԺամբիոնըխնկար
կելուհամար։ Հատկանշական է, որթեևոչայսանգամ,այլ մոտ
մեկտարիանց հակագենդերայինարշավիև հակակառավարա
կան ուժերի արդեն փորձառու դարձած ներկայացուցիչ Սոնա
Աղեկյանըխորհրդարանում դատաիրավական բարեփոխումների
թեմայովկազմակերպվածլսումներիժամանակիրելույթիառիթն
օգտագործեցխնկարկմանպերֆորմանսանելուհամար56,այն,ինչ
չէրհաջողվելեկեղեցականցուցարարին։

Վերջինսթեևչհասավխնկարկմաննպատակին,սակայնհա
ջողեցայնքանտարվելատելությանիրհույզերով,որցույցինհա
ջորդած տեսահոլովակ–ուղերձ հրապարակեց, որում բազմաթիվ
հակաքրիստոնեականկոչերովուսպառնալիքներովհանդեսեկավ։
Այսեկեղեցականիատելությանտոնայնությունըհասելէրայնաս
տիճանի,որնույնիսկՀԱԵ–նպատժիչգործողությամբարձագան
քեց՝նրանչորսօրովփիլոնազրկելով.«Դատապարտելովայլասե
րության քարոզի բոլոր դրսևորումները՝այդամենի դեմպայքա
րումկարևորումենքխոհեմուքաղաքակիրթկեցվածքը:(...)վեր
ջին օրերին հոգևորականին ոչ հարիր կեցվածքի, իր հովվական
առաքելությունիցշեղվելու,հուզականպոռթկումներիտակճշմար
տությունիցհեռանալուհամարԲյուրավանիՍ.ԳրիգորԼուսավորիչ
եկեղեցու հոգևոր հովիվՏ.ՂազարքահանաՊետրոսյանըԱրա
րատյանՀայրապետականթեմիառաջնորդականփոխանորդԳե
րաշնորհՏ.ՆավասարդարքեպիսկոպոսԿճոյանիտնօրենությամբ
հայտարարվելէփիլոնազուրկմինչևԱվագՇաբաթ...»57։

Բողոքիակցիաներկազմակերպեցնաևվերջինշրջանումհա
կագենդերային և հակաիրավապաշտպան արշավների կազմա
կերպիչ,Ստամբուլ յանկոնվենցիայիվավերացմանդեմպայքարող

56. Հատկանշական է, որ Աղեկյանի պերֆորմանսից հետո ելույթ ունեցող «Իմ
քայլը»խմբակցությանպատգամավորՍուրենԳրիգորյանըիրխոսքիցառաջշեշ
տեց,որանկախնրանից,որդա«որոշմարդկանցհամարցանկալիչէԱզգայինժո
ղովիամբիոնըայլևսնորՀայաստանումկապույտանձնագրովցանկացածքաղա
քացուհամարբացէ».(Գրիգորյան,Ն.(2020,փետրվար25).«Քանիորպղծվածէ
ԱԺամբիոնը,եսհիմախնկարկումեմանում».ՍոնաԱղեկյան.Aravot.am.Վերց
վելէ՝https://www.aravot.am/2020/02/25/1096341/):

57. Արարատյան Հայրապետական թեմ. (2019, ապրիլ 10). Հայտարարություն.
Qahana.am.Վերցվելէ՝https://bit.ly/2WASHCo:

https://www.aravot.am/2020/02/25/1096341/
https://www.aravot.am/2020/02/25/1096341/
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«Հայկականարժեքներիպաշտպանության«Կամք»»նախաձեռնու
թյունը,որըբողոքումէրՀանրայինհեռուստառադիոընկերության
դեմ՝տրանսգեդներ իրավապաշտպանի ելույթը ցուցադրելու հա
մար։Հանրայինհեռուստաընկերությունից«Կամք»նախաձեռնու
թյանպահանջըփաստորեն,որքանէլզավեշտալիկարողէթվալ,
հանրայինխնդիրներըևիրադարձություններըթաքցնելու,դրանց
մասին լռելու և չլուսաբանելու պահանջ էր. մի գործելաոճ, որը
լիովին բնորոշ էր Հանրայինի նախահեղափոխական դրությանը։
Է՛լավելիզավեշտալիէ«Կամք»նախաձեռնությանպահանջըայն
պարզիրողությանհամատեքստում,որՀանրայինըիրականումչէր
ցուցադրելՄարտիրոսյանիելույթը (ինչնինքնինառանձինպար
զաբանմանկարիքունի)։

Չուշացան նաև Մարտիրոսյանի և հետևաբար վարչապետ
ՓաշինյանիթիմիսորոսականությանևԼԳԲՏքարոզչությանմասին
առասպելները։Այսառասպելներըանմիջականորենկապվումէին
Վիգեն Սարգսյանի՝ նախընտրական բանավեճի ժամանակ Փա
շինյանին ուղղված հարցի հետ, որով ՀՀԿ ներկայացուցիչըփոր
ձում էր ճշտել (ավելի ճիշտ կլինիասել՝պնդել), թեարդյոքՓա
շինյանը պարտավորություն ունի ԼԳԲՏ մարդկանց առաջ։ Մար
տիրոսյանի ելույթը դավադրապաշտական առասպել հյուսելու
հարմարառիթէր,ըստորի՝վարչապետՓաշինյանըստանձնելէ
տրանսգենդերներիիրավունքներիպաշտպանությանևառաջխա
ղացմանմիընդարձակծրագիր։Այսապատեղեկատվականաղմու
կը,ործառայեցվումէՓաշինյանիքաղաքականհակառակորդների
կողմիցնրահանդեպհանրայինվստահությունըխաթարելունպա
տակով,առաջինհերթինմշուշեցհնչեցրածխոսքիբովանդակու
թյունը,լռեցրեցբարձրաձայնվածխնդիրները՝ապադառնալովայդ
խնդիրներիխորքայինառկայությանվկայությունը։

Կառավարողուժիև/կամպետականհաստատություն
ներիարձագանքները

ԼիլիթՄարտիրոսյանիխոսքըդեռ նորավարտված՝թշնամա
կանարձագանքներինարդենսկիզբդրեցՆաիրաԶոհրաբյանը՝
ամրապնդելով իր և իր կուսակցության (ԲՀԿ) քաղաքական
հոմոֆոբ–հակագենդերային դիրքավորումը։ Սակայն ոչ միայն
ԲՀԿ–ն,այլևկառավարող«Իմքայլը»խմբակցությունը,ինչպես
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նաև մյուս ընդդիմադիր՝ «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցու
թյունըձախողեցինհամաչափարձագանքելուիրենցպարտա
վորությունը՝տրանսգենդերկինիրավապաշտպանիխոսքիև
նրանկատմամբբարձրացվածսպառնալիքներիուբռնության
կոչերին։ Թեժացած ատելության մթնոլորտում թե՛ կառավա
րողուժի,թե՛նրանցքաղաքականհակառակորդներիկողմից
ակնհայտ դրսևորվեցին բոլոր այն խնդիրները, որոնց բարձ
րաձայնմանհամարէրԱԺամբիոնբարձրացելտրանսգենդեր
իրավապաշտպանՄարտիրոսյանը։

ՈչթեՄարտիրոսյանիբարձրացրածհարցերը,այլնրամուտքը
«դավադիրկերպով»կազմակերպածկամթույլտվածուժիայս
պեսկոչվածհայտնաբերմանուղղությամբընթացավԱԺքա
ղաքականուժերիներկայացուցիչների,մասնավորապեսԲՀԿ–ի
և«Իմքայլը»խմբակցությանպատգամավորներիքննարկումը։
ՕրերշարունակԱԺմարդուիրավունքներիպաշտպանության
և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ
Զոհրաբյանիևնույնհանձնաժողովիանդամ,կառավարող«Իմ
քայլը»խմբակցությանպատգամավորՄարիաԿարապետյանի
կողմից հնչեցինփոխադարձ մեղադրանքներ, հրապարակվե
ցին աշխատանքային նամակներ, որոնք լուսաբանվում էին,
թեովէթույլտվել,կամումհրավերովէտրանսգենդերկինը
«հայտնվել»խորհրդարանում,ովէրնրանառհասարակթույլ
տվել ելույթ ունենալ ԱԺ ամբիոնից, կարծես դրանում կար
թաքնվածհանցանք,որըպահանջումէրինքնարդարացումներ։

«Իմ քայլը» խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր՝ Սոֆյա
Հովսեփյանը, որըպարբերաբարհանդես է գալիսհոմոֆոբև
կնատյաց58դիրքորոշումներով, լրագրողիհարցին,թեարդյոք

58. Առաքել յան,Ա. (2019, հուլիս 5). Նկարագրել, որամբողջ հանրապետու
թյունըսեռականբռնությանէենթարկվում,անթույլատրելիէ.ՍոֆյաՀովսեփ
յանը՝«Բռնությանձայնը»հեշթեգովգրառումներիմասին.Tert.am.Վերցվելէ՝
https://bit.ly/2YHaTgh։
2020 թվականի մարտի 5–ին Գյումրիում քառասուներեքամյա կնոջը և նրա
տասներեքամյաաղջկանիրիսկտանըդաժանծեծիէենթարկելկնոջզուգըն
կերը։Դաժանծեծիհետևանքովկինըմահացելէ,իսկաղջնակիառողջական
վիճակըլավանումէ։ՍոֆյաՀովսեփյանըզերծչէրմնացելֆեյսբուքյանքննար
կումներիցմեկիժամանակհանրայնորենմեղադրելուցսպանվածկնոջը՝երի
տասարդտղամարդու հետ հարաբերություններ ունենալու և, ըստ էության,
սպանվելուհամար։
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պետքէրՄարտիրոսյանինհրավիրելԱԺ,պատասխանեց.«Գի
տեք,սաշատզգայունթեմաէ,եթենայենքմարդուիրավունք
ներիտեսանկյունից,ապաորևէմեկսիրավունք չունենքոտ
նահարելունրաիրավունքները։Բայցքանիորհայժողովրդի
համարսաշատզգայունթեմաէ,ապապետքէհաշվինստել
բացարձակմեծամասնությանհետևորևէկերպչփորձելայլոց
իրավունքներըոտնահարելևզգայականդաշտումուղղակիո
րեննրանցտանջել...»59։

Հատկանշականէ,որհեղափոխականթիմիանդամԱԺպատ
գամավորը,ըստէության,կրկնումէայնանհատներիևխմբերի
հռետորաբանությունը,որոնքառաջնաբեմենմղում«ազգային
արժեքները»«մարդուիրավունքներին»ևփոքրամասնության
իրավունքները մեծամասնության իրավունքներին հակադրող
պոպուլիստականկեղծդիսկուրսը՝ազգայինիշղարշիտակհիմ
նավորելուևարդարացնելուբռնության,մարդուիրավունքների
ոտնահարումների, հակաժողովրդավարության մշակույթը,
ինչպես նաև առաջ մղելու Հայաստանը հակաժողովրդավար
ազդեցությանգոտիներումպահելուքաղաքականօրակարգը։
ԱԺ պատգամավորը, փոքրամասնության՝ հանրության մեջ
ճնշվածևլուսանցքմղվածանհատներիևխմբերի«երևալու
ևխոսքհնչեցնելու»իրավունքըստորադասելովմեծամասնու
թյանհնարավորզգայականտանջանքներըկանխելուհիմնա
վորմամբ,խիստարատավորևմերձֆաշիստականքաղաքա
կանտեսլականէառաջքաշում։Իրդիրքորոշումըբարձրաձայ
նելով՝Հովսեփյանըվստահաբարմիայնիրտեսլականըչէ,որ
արտահայտումէ,սրանովէլցուցանումէհետհեղափոխական
Հայաստանումմարդուիրավունքներիքաղաքականըմբռնման
խութերը (անգամ հեղափոխական «Իմ քայլը» խմբակցու
թյան շրջանակում) և իրավունքների առաջխաղացման ոլոր
տում շարունակական պայքարի անխուսափելիությունը։

Ինչ վերաբերում է «Լուսավոր Հայաստան»–ին, ապա այս
խմբակցությանղեկավարԷդմոնՄարուքյանըլրագրողներիայն
հարցին,թեինչուէիրենցկուսակցությունըլռումտրանսգեն

59. News.am. (2019,ապրիլ 7). Հարգել ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքները, իսկ
մնացածի՞ իրավունքները. «Իմ քայլի»պատգամավոր. Վերցվել է՝ https://bit.
ly/2WcRNgm:
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դերի՝ԱԺ–իդահլիճիցունեցածելույթիվերաբերյալ,պատաս
խանել էր, որ չի մտնի ԲՀԿ–ՔՊ վեճի դաշտ, որտեղ քննարկ
վում է, թե ինչպեսպետք է կազմակերպվենխորհրդարանա
կանլսումները։ԱպաՄարուքյանըմեղադրելէրլրագրողներին՝
թեման շահարկելով լուսաբանելու համար՝ նշելով, որ նման
բարձրուշադրությանչենարժանացել,օրինակ,նույնօրըԱԺ
տնտեսական հանձնաժողովում քննարկված երկու ֆունդա
մենտալնախագծեր,որոնքմարդկանցկյանքիվրաազդեցու
թյուններ են ունենալու։ Լրագրողներին ուղղվածՄարուքյանի
մեղադրանքի հիմնական փաստարկն այն էր, որ Եվրոպայի
խորհրդիխորհրդարանականվեհաժողովումՀարավայինԿով
կասում սեռական փոքրամասնությունների և տրանսգենդեր
անձանց իրավունքների ոտնահարումների մասին բանաձևի
նախագիծէ շրջանառությանմեջդրվել,որում«Հայաստանին
վերաբերող դոմինանտ հատված կա». «Հայաստանը հիմա
դրահետկապվածխնդիրէունենալու։(...)Բանաձևումձևա
կերպումներ կան, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը հավա
սարհարթությանվրաենդրվում,որը շատվատէ,քանիոր
FreedomHouse–իբոլորբանաձևերովմենքԱդրբեջանիցառաջ
ենք, հեղափոխությունից հետո շատ ավելի առաջ ենք, բայց
հիմաայդբանաձևովմենքհավասարդաշտումենդրվում»60։
Մարուքյանի այս արձագանքում տեսնում ենք երկու անըն
դունելի միտում, որով Հայաստանի հասարակության իրավա
պաշտպանականխնդիրները զուտարտաքինպարտավորու
թյունների անկյան տակ են դիտարկվում կամ էլ Ադրբեջանի
հետ համեմատության մեջ (Ադրբեջանը վերջին տասնամյակ
ներինքաղաքականառաջնորդներիհամարդարձելէնշաձող՝
իբրևհակառակորդ,որիհամեմատէ,որպետքէառաջլինել)։

Մյուս կողմից, սակայն, արտաքին պարտավորությունների
կատարմանևարտաքինգործընկերներիհետհամագործակ
ցության հասցեատեր պետական հաստատությունը՝ ի դեմս
ՀՀարտաքինգործերինախարարության,այսմիջադեպիառի
թով Երևանում հավատարմագրված որոշ դիվանագիտական

60.Livenews.am.(2019,ապրիլ16).«Արեցիքայնպես,որՀայաստանըխնդիր
ներունենա».Մարուքյանը՝տրանսգենդերիթեմայիմասին.Վերցվելէ՝https://
www.youtube.com/watch?v=7n–c48XSxOg։
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ներկայացուցչությունների անունից տարածած մտահոգու
թյունարտահայտողհայտարարություններին իպատասխան՝
երկակի էր արձագանքել՝ միջազգային գործընկերներից հայ
կական հասարակական բարոյականության հանդեպ զգայու
նություն պահանջելով. «ՀՀ Կառավարությունն ամբողջովին
հավատարիմ է մարդու իրավունքների պաշտպանության և
խրախուսմանիրպարտավորություններին…Ուստիայսհամա
տեքստում մեր միջազգայինգործընկերներըպետք էառավել
հարգանքևզգայունությունցուցաբերենհայկականհասարա
կությանհանդեպև ձեռնպահմնանհասարակականքննար
կումներիանհարկիուղղորդումից,եթեանգամնրանքհամա
ձայնչենդրանցտոնայնությանհետ։Կուզենայինքհիշեցնել,որ
հասարակականբարոյականությանսկզբունքըմասէկազմում
մարդու իրավունքների միջազգային պարտավորությունների,
ևդրանքչենկարողանտեսվել»։ՀՀԱԳՆպատասխանումնկա
տելիէայնկանխենթադրույթը,թեՀայաստանիհասարակական
բարոյականությանմասէկազմումԼԳԲՏանձանցհանդեպան
հանդուրժողությունն ու բռնությունը՝ դրանով լեգիտիմության
տեղբացելովհրահրվածբռնությանևատելությանվերելքին։

Հատկանշական է ՄԻՊ–ի ձևական արձագանքը Լիլիթ Մար
տիրոսյանի թիրախավորմանը։ ՄԻՊ–ն իր հայտարարությամբ
քննադատեց ատելության խոսքն ու սպառնալիքը, սակայն
հայտարարությանողջտրամաբանությունըկառուցվածէայն
պես, որ նույնիսկանվանական հիշատակում կամ հղում չկա
տրանսգենդերիրավապաշտպանԼիլիթՄարտիրոսյանին։Ավե
լին՝ հայտարարությունը կարծես զորակցության նամակ լինի
Մարտիրոսյանիհասցեինհոմոֆոբ–խտրականարտահայտու
թյուններհնչեցրածՆաիրաԶոհրաբյանին՝շեշտելովվերջինիս
հետՄԻՊգրասենյակիարդյունավետաշխատանքը61։

Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթին հաջորդած աղմուկին արձա
գանքեց նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Չնայած Փաշինյանը
խնդրահարույց համարեց Մարդու իրավունքների պաշտպա

61. Պետությունը գործադրել է անհրաժեշտ ջանքեր, իսկ ատելության ցան
կացածխոսքանթույլատրելիէ.(2019,ապրիլ15).Վերցվելէ՝https://ombuds.
am/am/site/ViewNews/750?fbclid=IwAR0g467RR6qDVhl47098TJSXlhwHRxzbs_
V5jidxMZvuBHHYuZhppInQfHw։
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նությանևհանրայինհարցերիմշտականհանձնաժողովինա
խագահ Նաիրա Զոհրաբյանի խտրականացնող արձագանքը
Մարտիրոսյանիելույթինևդրանհաջորդածաղմուկըորակեց
իբրև քաղաքական սադրանք՝ այնուհանդերձ, կրկին հարցը
քննարկեց՝ընկնելովնախորդիշխանություններիթողած«ժա
ռանգությանը»հղելութակարդիմեջ,որըկարողենքդիտարկել
որպեսնմանզգայունհարցիշուրջհստակևմիանշանակքա
ղաքականդիրքորոշումհայտնելուպատասխանատվությունից
խուսափելու միջոց. «2015 թ. Հայաստանի պահպանողական
իշխանությունը ՀՀ քաղաքացի Վաղարշակ Մարտիրոսյանի
անձնագիրըվերցրելէևնրանտվելՀՀքաղաքացիԼիլիթՄար
տիրոսյանիանձնագիր:Ընդորում՝անձնագիրէտվել,գրելէ՝
ԼիլիթՄարտիրոսյան,սեռը՝արական:ՀիմաՀՀԿշարքերումըն
դունվածբա՞նէ,որարականսեռիներկայացուցչիանունըԼի
լիթէ:Այնպահին,երբայդՀՀԿիշխանություննայդմարդունտվել
էՀՀքաղաքացուանձնագիր՝ԼիլիթՄարտիրոսյան,սեռը՝արա
կան,նրանընդգրկելէընտրականցուցակներում,ուրեմննրան
օժտելէՀՀքաղաքացուբոլորիրավունքներովևպարտականու
թյուններով:.. .երբորեսիրենցասումէի՝դուքգեյակտիվիստ
եք[նկատիունիՀՀԿ—ին],իրենքչէինհավատում,ևսաևսմեկ
ապացույցէ»62։Այսարձագանքիցթվումէ,թեայնքանծանրէ
ՀՀտրանսգենդերքաղաքացուիրավունքներըճանաչելուբեռը,
որգործողվարչապետըայդբեռըգցումէնախկինևմերժված
իշխանականխմբիվրա(նկատենք,ործանրությանայսաստի
ճանը բանաձևված է հոմոֆոբ–հակագենդերայինարշավները
նախաձեռնողխմբերիևնրանցմոբիլիզացրածհետևորդների
կողմից)։Այնինչաներկբաճանաչելովտրանսգենդեր իրավա
պաշտպանիխոսքի իրավունքը՝ լեգիտիմության և վստահու
թյանբարձրկրեդիտունեցողվարչապետըկարողէրայսզգայուն
թեմայիշուրջՀայաստանիքաղաքականմշակույթում,ինչպես
նաև հանրային պատկերացումներում առաջընթաց գրանցել։

62.Ազատություն.(2019,ապրիլ9).ԲՀԿ–նպետքէմտածի՝արդյոքԶոհրաբ
յանը համապատասխանում է իր զբաղեցրած պաշտոնին. Նիկոլ Փաշինյան.
Վերցվելէ՝https://www.azatutyun.am/a/29869980.html։



Ամփոփում



Հայաստանում հակագենդերային արշավների գործունեու
թյանևհռետորաբանությանմերվերլուծությունըցույց էտալիս,
որդրանք, ձևավորվելովաշխարհիտարբերծայրերումհամընդ
հանուր հակաիրավապաշտպան և հակաժողովրդավար արշավ
ների վերելքի ալիքի վրա, այդուհանդերձ իրենց քաղաքական
ակունքներովառավելապեսկապվածենկրեմլ յանշրջանակներին
և նրանց կողմից հետխորհրդային երկրներում տարվող ՌԴազ
դեցության պահպանման կամ զարգացման քաղաքականության
օրակարգին։ Հայաստանի հակագենդերային արշավների անդամ
խմբավորումներըսկսած2013–ից,ճիշտէ,գործադրումենտարբեր
երկրների(ԱՄՆ,Հունգարիա,Լեհաստանևայլն)փորձիցհայտնի
հակաիրավապաշտպանարշավներիանհիմնուպարզունակքաղ
տեխնոլոգիական գործիքակազմը, սակայն առավելապես աչքի
են ընկել ՌԴ–ում իրականացվող միջոցառումների կրկնությամբ,
այնէ՝ձգտելկրեմլ յանհակագենդերայինօրենքներինմանությամբ
ՀՀօրենքներանցկացնելու,տապալելուՀՀ–ումգենդերայինզգայու
նություն բարձրացնող օրենսդրական բարեփոխումները (որոնք
ՀՀ միջազգային պարտավորություններից էին բխում), հանրային
քննարկմանդաշտումտարածելուՌԴ–ումձևակերպվածլոզունգ
ներ և անգամ մշակված թռուցիկներ։ Հետզհետե Ռուսաստանից
ավելացող ֆինանսական հոսքերը ձևավորեցին պուտինյան կա
ռավարության օրակարգային քաղաքականություններին նվիրյալ,
ժամանակիՀՀիշխանություններինգործընկեր(նրանցկողմիցվե
րահսկելի),խորհրդայինուշշրջանինբնորոշնորստալինյան–հայ
րապաշտական (պատերնալիստական)առասպելների ու սոցիա
լականկառուցվածքներիպահպանմանջատագով՝Ռուսաստանից
կազմավորվածնախաձեռնություններևհասարակությանկազմա
կերպություններ(ՌՀԿ–ներ)։Եթեմինչայսհանրայինդաշտումակ
տիվքաղաքացիականՀԿ–ներիգործունեությաննպատակըառա
վելապես Հայաստանում ժողովրդավարությանզարգացումն էրև
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իրավապաշտպանությունը,ապաՌՀԿ–ներըմիտվածէինհանրու
թյան լայն շերտերում պահպանողական գաղափարաբանության
և արժեքների անվան տակ հակաժողովրդավար, հակաիրավա
պաշտպան,հայրապաշտականբարոյականությունամրապնդելու։
Դրանով փորձ է արվում լեգիտիմացնելու Հայաստանի հանդեպ
Ռուսաստանիվերահսկողհովանավորչականքաղաքականության
վերարտադրությունը և Ռուսաստանից Հայաստանի ստորադաս
կախյալության շարունակականությունը: Տարբեր նենգափոխում
ների գործադրման միջոցով ՌՀԿ–ների մղած հակագենդերային
արշավներինայստարիներինհաջողվեցՀայաստանում«գենդեր»
հասկացությունըև գենդերային հավասարության մասին օրենքը
դարձնելհանրայինբևեռացման,առաջադիմականքաղաքացիա
կան հասարակության թիրախավորման, հակաեվրոպական քա
րոզչությանօրակարգ՝այդկերպմեդիաաղմուկձևավորելովևիբր
մշակութայինհենարաննախապատրաստելովՀայաստանի՝Եվրո
ասոցացման համաձայնագրին միանալու փոխարեն Մաքսային
միությանն անդամակցելու քաղաքական որոշման համար՝ այն
հռչակելովիբրևթե«ավանդականհայկականընտանիքիփրկու
թյան»միակհնարավոր«քաղաքական»ուղի։

Սրանովհակագենդերայինխմբերիգործունեությունըկարողէ
որքանէլազդեցիկ,սակայնզուտարտաքինդրդիչներովպայմա
նավորվածժամանակավորարշավիթյուրտպավորությունթողնել։

Այդուհանդերձ, 2018 թ. հեղափոխությունից հետո ներքա
ղաքական կյանքում նախկին իշխանավոր օլիգարխների շուրջը
հակակառավարական բևեռի առաջացման համատեքստում այս
հակագենդերային խմբերը ձեռք բերեցին ավելի ինքնուրույն և
տեղական՝ներքաղաքականօրակարգերիսպասարկմաննշանա
կություն։ Դրանք, հետհեղափոխական Հայաստանի կառավարու
թյանկողմից չստանալովքաղաքականևիրավականհամարժեք
գնահատականներ,հաջողելենիրենցհակաժողովրդավարևհա
կաիրավապաշտպան գործունեության նպատակով համախմբվել
հակակառավարական ուժերի (Հայաստանի երկրորդ և երրորդ
նախագահներՌոբերտՔոչարյանիևՍերժՍարգսյանիևնրանց
համախոհօլիգարխների)շուրջը,բազմապատկելիրենցռեսուրս
ները(այդթվում՝մեդիադաշտում),գործելարդենառավելբարդ
ներքաղաքականտրամաբանությաններքո:ՆրանքՀայառաքելա
կանեկեղեցուհետանցելենառավելհանրայինհամագործակցու
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թյան, ընդարձակվել են հանրայինխոսքիևկյանքիտարածքում
ևարդյունքումսեփականհանրայինօրակագըսահմանելուփոր
ձերում ներքաշել սովորականքաղաքացիներիևերբեմնանգամ
այնպիսիհանրայինխմբերի,որոնքմեծհաշվովՀայաստանիժո
ղովրդավարացմանկողմնակիցներեն։

Հետևաբարկարևորէարձանագրել,որհակագենդերայինար
շավների հանդեպ պետական հաստատությունների կողմից հա
մարժեք արձագանքի ձախողումը կարող է հանգեցնել ներհա
սարակական բևեռացման, որ կառուցվում է սեռականության և
անվտանգության զգայուն հարցերի շուրջ հանրային վախերի և
տագնապների սրման մեխանիզմներով։ Փաստացի հասարակու
թյան ներսում մարդու իրավունքների պաշտպանության, գենդե
րայինիրավահավասարությանևինքնությանհարցերըվերածվել
են ներքաղաքականազդեցությանևՌԴաշխարհաքաղաքական
ազդեցությանպահպանմանև/կամուժգնացմանհարթակի,ինչն
առանց այն էլ լուսանցքայնացված և խոցելի ԼԳԲՏ մարդկանց,
նրանցիրավապաշտպաններիևգենդերայինիրավահավասարու
թյանպաշտպաններիկյանքնուգործունեությունըշատավելիմեծ
վտանգներիառաջէկանգնեցնում։



Այսպիսով՝գենդերայինիրավահավասարությանևԼԳԲՏմարդ
կանց իրավունքների դեմարշավները միաժամանակաշխատում
ենհետևյալքաղաքականնպատակայինուղղություններով.

թիրախավորումենկանանցևԼԳԲՏհարցերովզբաղվողիրա
վապաշտպաններինևակտիվիստներին,առաջադիմականքա
ղաքացիական հասարակությանը և անգամ առաջադիմական
նախաձեռնություններովհանդեսեկողժամանակակիցարվես
տագետներին,նսեմացնումեննրանցառանցայնէլչգնահատ
ված գործունեությունը և արժեզրկում են մարդու իրավունք
ներիգաղափարը,

ձգտում են նեղացնելու առաջադիմական և իրավապաշտ
պանգործիչներիգործունեությանտարածքըևխոչընդոտելու
Հայաստանումհանրությանիրավագիտակցությանաճը,գենդե
րայինհավասարությանձգտող,իրավական,ժողովրդավարա
կանհանրայինհամակեցությանմշակույթիզարգացումը,
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անթաքույցկերպովուղղվածենՀայաստանիժողովրդավարա
ցումը և իրավապաշտպանական ինստիտուցիոնալ՝ իրավա
օրենսդրականհնարավորևսպասվածբարեփոխումներըկա
սեցնելուն,

թիրախավորելովևվարկաբեկելովիրավապաշտպաններինև
քաղաքացիականհասարակությանը՝միաժամանակթիրախա
վորումեննրանցհետիրականումկամենթադրյալկապակցվա
ծությունունեցողպետականգործիչներին,

նախապայմանենստեղծում,որպեսզիպետականգործիչները
խուսափենթիրախավորմանևմեղադրանքներիալիքնախա
տեսող վճռական բարեփոխումներից և իրավապաշտպան ու
առաջադիմականքաղաքացիականհասարակությանհետհա
մագործակցությունից,

հետհեղափոխական Հայաստանում կառավարող ուժի հատ
կապես բարեփոխիչ և առաջադիմական հատվածի դեմ
մարտնչելու, հանրային հակակառավարական տրամադրու
թյուններզարգացնելուևներքաղաքականկյանքումսեփական
դերակատարմանբարձրացմաննպատակներունեն,

սերմանում են հեղափոխության ժողովրդականության նկատ
մամբկասկածներ՝այնիբրևարտաքինուժերիներդրվածդա
վադիրպլաններկայացնելով,

հեղափոխության ժողովրդականությունը արժեզրկելով՝ նա
խագծում են նվազեցնել կառավարության հանդեպ հանրային
վստահությունը, ինչպես նաև հեռահար իմաստով խարխլել
սեփականուժերով,ինքնավարհանրայինկյանքիկառուցման
ևինքնիշխանպետությանհանդեպՀայաստանիհասարակու
թյանվստահությունը,վերակենդանացնել«մեծեղբոր»հովա
նավորությանկարիքիզգացումը,

առավել լայն աշխարհաքաղաքական համատեքստում ձևա
վորել եվրոպական (արևմտյան) իրավաքաղաքական և մշա
կութային դաշտի դեմ հակադրություն և այս հակադրության
վրափաստարկելՀայաստանիևԿրեմլիմիջևանհավասարև
ստորադասվածհարաբերությանկառուցվածքըևՀայաստանի
վրաԿրեմլիծանրակշիռաշխարհաքաղաքականազդեցության
պահպանումը,



ՀԱԿԱԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱՐՇԱՎՆԵՐԻԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ,ՀՌԵՏՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԵՎՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ120

շահագործել ժողովրդավարական մեխանիզմները ևպայման
ները, հատկապես հավաքների ազատության ևխոսքի ազա
տությանիրավունքները՝գործելուընդդեմհենցայդպիսիհան
րայինազատություններտրամադրողժողովրդավարության,

քաղաքական իրական ասելիքի բացակայության պայմաննե
րում և վստահության բարձր կրեդիտ ունեցող վարչապետին
ուղիղթիրախավորելուժամանակավորանհամարձակությունից
ելնելով՝որպեսասելիքիթեմածառայեցնելհակագենդերային,
հոմոֆոբ,ֆաշիստականհռետորաբանությունը,կազմակերպել
գենդերայինևԼԳԲՏիրավունքներիթեմայիմիջոցովմիջնորդ
ված թիրախավորման արշավներ (երբեմն անգամ հորինված
ու սադրիչ մեդիա միջոցառումներ) ընդդեմ հետհեղափոխա
կանՀայաստանինորկառավարությանևդրաղեկավարՆիկոլ
Փաշինյանի՝ նրանց հանրային վստահությունը նվազեցնելու
հույսով,

սադրիչնախաձեռնություններովգրավելհանրությանևկառա
վարությանուշադրությունըևարձագանքմանռեսուրսը՝իրենց
կեղծօրակարգերովզբաղեցնելուհանրայինքաղաքականօրա
կարգիմշակման,զարգացմանևբարեփոխումներիընդդիմա
դիրքննարկումներիտարածքը։

Անկախայններքաղաքականևաշխարհաքաղաքականնպա
տակներից, որոնքգործիենդնումայսարշավներիանդամները,
առկա են նաև մշակութային արժեքաբանական, մտածողական,
վարքաբանական և ծիսական նմուշներ, որոնք մտածված կամ
ինտուիտիվկերպովորպեսհենարաններ շահարկվումեն,աղա
վաղվում կամ նենգափոխվելով գործադրվում հակագենդերային
արշավներիկազմակերպիչներիկողմից։Մշակութայինընդունված
նմուշներիկամմեխանիզմներիգործադրումըկամդրանցշրջված
մանիպուլ յացիան օգնում է այս հակագենդերային արշավներին
«բնական և ողջախոհ, հայրենասեր և քրիստոնյա, ազգային և
պետական»ինքնաներկայանալուայնդեպքում,երբդրանքշատ
հստակքաղաքական, ուրեմնոչ «բնական»նպատակներու շա
հերենհետապնդում,բռնությանևատելությանիրենցդրսևորում
ներովհակաքրիստոնեականբնույթունեն,ընդհանուրաշխարհի
առաջփակ ու ՌԴ–ից կախյալ մոդելովազգայինիևպետականի
գաղափարաբանականշրջանակենվերարտադրում։
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Այսպիսով՝ Հայաստանի հակագենդերային ուղերձները կա
ռուցվում են հետևյալ փոխկապակցված, փոխլրացնող, երբեմն
միմյանց կրկնող մշակութայինև գաղափարաբանական մտածո
ղականառանցքներիվրա.

Աղավաղվումէ«ավանդույթ»հասկացությանիմաստը.որպես
միակուռ,անփոփոխևճշմարիտավանդույթ էներկայացվում
ազգայինիմիմոդել,որինհակադրվածկերպովեններկայաց
վումազգայինիժամանակակիցզարգացումները,մերժվումեն
հայկական մշակույթում հարուստավանդույթների բազմազա
նությանիրականպատմությունները։

Հայկական ազգային ինքնությունը, քրիստոնեական ինքնու
թյունը, ազգային և պետական անվտանգությունը կեղծ հա
կադրության մեջ են դրվում մարդասիրությանն ու իրավունք
ներիպաշտպանությանսկզբունքին՝խաղարկելովՀայաստանի
հանրությանմշակութայինվախերնուզգայունկետերը,օգտվե
լով մինչ օրսփակթեմաների (սեռականության) շուրջ հասա
րակության ոչ լիարժեք իրազեկվածությունից և հույս դնելով
Հայաստանում իրավապաշտպանական մշակույթի թուլության
վրա։

Հայկականազգայինինքնությունըևարժեքներըներկայացվում
են իբրև միակուռ, անփոփոխ և ավանդական, որի իրական
բացվածքում,սակայն,ընթեռնելիենդառնումհանրայինկյան
քումանհավասարությանևանիրավության,հայրապաշտական
պատկերացումները, որոնք, ընդ որում, բացառիկ չեն Հայաս
տանիհամար,այլտարածվածենհետխորհրդայինտարածքում
(ևայլուր):

ՇահարկելովՀայաստանիհասարակությանազգայնականար
ժեքներըևմտայնությունները,հայրենասիրականսենտիմենտ
ները,ընտանեվարականարժեքներըևկիսապատերազմական
իրավիճակով դրդված անվտանգության վախերը՝ այդ հողի
վրաձգտումենաճեցնելուհակաիրավապաշտպան(որպեսհա
կաեվրոպական) դիրքորոշումներով ծայրահեղ ազգայնակա
նություն, որը սնուցվում է ֆաշիստական, հակասեմիթական,
հոմոֆոբևհակագենդերայինտրամադրություններիհումուսով։

Նենգափոխում են մարդու իրավունքների գաղափարի ոգին՝
փոքրամասնության իրավունքների ճանաչումը ներկայացնե
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լովորպեսմեծամասնությանիրավունքներիհաշվինկորուստ.
այսինքն՝փոքրամասնության հանդեպ կամայականորեն վար
վելու՝ բռնանալու,վտարելու,նսեմացնելու,արժանապատվու
թյունըոտնահարելուգործողություններկատարելուարտոնու
թյունիցտվյալտեղիևպահիմեծամասնությանըկամուժեղին
զրկելը մեկնաբանվում է իբրև «մեծամասնության իրավունք
ների»ոտնահարում։

Հայաստանի և աշխարհի պատկերը՝ բարդ ու փոխկապակ
ցած հարաբերությունները, անընդհատ վերաներկայացվում
են՝պահպանելովստալինյաներկաթեվարագույրիուրվականը։
Այսինքն՝ Հայաստանը՝ «ներսը», սխեմատիկորեն տրոհվում է
աշխարհից(հիմնականումարևմտյանաշխարհից)՝«օտարից»,
որնույննէ՝«արտաքինթշնամուց»,իսկհայկականմշակույթը
իբրևմիակուռազգային,ինքնակա,մաքուր,ավանդական,հա
կադիրէներկայացվումդրսի՝նորի,օտարի,պիղծիդավադիր
ներթափանցումներին։

Մարդկանց արժանապատվության և հավասարության ար
դարպահանջի, մարդու իրավունքներիպաշտպանվածության
և Հայաստանի ժողովրդավարացման առաջադիմական պայ
քարը, որում ապրում ու զարգանում են Հայաստանի ակտի
վիստներն ու իրավապաշտպանները, հանգեցվում էպարզու
նակ՝ ազգային–ապազգային, ավանդական–նոր/ժամանակա
կից(ուրեմն՝օտար,ուրեմն՝թշնամի,ուրեմն՝պիղծ)ինքնության
պայքարի, որտեղ իրենք հանդես են գալիս ազգային ինքնու
թյանպաշտպանիպատվավորդիրքից,իսկիրավապաշտպան
ներըդիվականացվում ենորպեսդրսիցդրդված շահադիտա
կաննկրտումներովդավադիրներ։

Նույնասեռականությունը կամ գենդերային ինքնությունը սահ
մանվումէորպեսմարդու (մեծմասամբտղամարդու)հիմնա
կանուէականբնութագիր,ինքնությունևկարգավիճակ,որը
ներկայացվումէիբրևհակադիրութշնամականհանրայինտա
րածված ընկալումներում առկա տղամարդկային մյուս բոլոր
բնութագրիչներին, կարգավիճակներին և ինքնություններին՝
դրանով ինքնաբերաբար ձևավորվում է անհանդուրժողակա
նությանևբռնությանլեգիտիմացմանհիմք։
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Հյուսվում են դավադրական տեսություններ, որ հիմնվում են
«արտաքին թշնամու» (դավադիր Արևմուտքի, Եվրոպայի,
Սորոսիևայլն)կերպարիկառուցմանվրա,դրանկապակցվում
ևթիրախավորվումեն«ներքինթշնամիները,հակապետական
ուժերը, ագենտները» (իրավապաշտպաններ, ԼԳԲՏ մարդիկ,
նոր կառավարության առաջադիմական բարեփոխականներ),
որոնց դեմ հեշտանում է ներքաղաքական կեղծ օրակարգերի
շուրջ հանրային համախմբում կազմակերպելը, հակաժողո
վրդավարականԿրեմլի՝որպեսհովանավորիհանդեպկարոտ
ախտվերակենդանացնելը,լեգիտիմէդառնումբռնություններ,
ատելություն,ծաղրուցինիզմպարունակողարշավներ(մեդիա
հռետորաբանություն, միջոցառումներ, պերֆորմանսներ և
ծեսեր)իրականացնելը։

Հակագենդերայինարշավներըթեևհռետորաբանությանմա
կարդակում մերժում են գենդերային իրավահավասարության և
ԼԳԲՏմարդկանցիրավունքներիխնդրիառկայությունըկամդրա
արդիականությունը Հայաստանում, դա ներկայացնում են իբրև
դավադիրներմուծվածօտարոտիխնդիր,սակայնիրենցիսկբռնի
ուատելությամբլցվածգործունեությանողջներկապնակով(ատե
լության խոսքը, հարձակումները իրավապաշտպանների, ակ
տիվիստների և առաջադիմական ցանկացած գործունեությամբ
զբաղվողհանրային–մշակութային,քաղաքականգործիչներիվրա,
նրանցմիջոցառումներիխափանումները)փաստացիդառնումեն
իրենց իսկ հերքված խնդիրների կենդանի վկայությունը։ Հայաս
տանիժողովրդավարականզարգացումներըևինքնիշխանության
ամրապնդումը խափանելու իրենց նպատակադրումների համար
կազմակերպվող հակագենդերային օրակարգով դրանք ինչ–որ
առումովխոստովանում են գենդերային իրավահավասարության
և ԼԳԲՏ մարդկանց իրավունքների ճանաչման ազատագրական
ներուժը,ինչիդեմէլմարտնչումեն։

Այսպիսով՝հակագենդերայինարշավներըև՛իրենցգաղափա
րաբանականշրջանակումներով,և՛իրենցպրակտիկաներովշատ
ավելիվառկերպովապացուցումենիրավապաշտպանական,գեն
դերային հավասարությանև սեռականության հիմքովխտրակա
նության հաղթահարման մասշտաբային իրավական, կրթական,
մշակութային և քաղաքական բարեփոխումների հրատապ ան
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հրաժեշտությունը՝որպեսՀայաստանիժողովրդավարացմանուղու
պաշտպանություն։Հակագենդերայինարշավներիագրեսիվհակա
ժողովրդավարացմանընթացքըկարոտէհստակևվճռականկա
սեցման՝

1| ոչսիմետրիկ,այլմիայնիրավականմեխանիզմների,համար
ժեքպատիժներիգործադրմամբ,

2| դատականև իրավապահ համակարգի հիմնարար բարեփո
խումներով, որոնք կներառեն գենդերային զգայունության
բարձրացումըոլորտիմասնագետներիշրջանում,

3| իրավաօրենսդրական դաշտում գենդերային զգայունության
բաղադրիչիներդրմանմիջոցով,

4| խտրականությունը,ատելությանխոսքն ու բռնությունըար
մատախիլանողօրենսդրականհամալիրբարեփոխումներով։

Այսամենըհնարավորէկառավարողուժի՝հանրայինկյանքում
հեղափոխական բարեփոխումների գնալու դժվարին, բայց պա
տասխանատուևանհրաժեշտքաղաքականկամքիառկայության
դեպքում:



Գրականություն
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Ա.,Մանուսյան,Ս.(2018).Նեղացողտարածքիցդեպիհետհե
ղափոխականտարածք.վերապատկերացնելովհայաստանյան
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