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ներկայացվող ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է դիտարկել 

հայաստանում խաղաղասիրական և իրավապաշտպանական «հանրույթի» 

ներկայիս հանգրվանը՝ ոլորտում փորձառած կին նույնականացող անձանց 

տեսանկյունից, վերհանել հայաստանյան խաղաղասիրական և 

իրավապաշտպանական «հանրույթի» տեսլականը տարածաշրջանային 

խաղաղասիրական շարժման ձևավորման հնարավորությունների և դրանց 

նպաստող գործընթացների մասին։ ուսումնասիրությունն անդրադարձել է 

տարածաշրջանային նշանակության հնարավոր այնպիսի զարգացումների 

վերաբերյալ կանանց ընկալումներին, որոնք կարող են որակապես ազդել 

«իդեալական» խաղաղասիրական շարժման ծավալման և խաղաղության 

հաստատման վրա։ հարցազրույցներին մասնակցած կանայք ներկայացրել են նաև 

իրենց պատկերացումները մինչև 2020թ․-ի 44-օրյա պատերազմը կոնֆլիկտի 

կարգավորմանն ուղղված հայ-ադրբեջանական խաղաղասիրական 

նախաձեռնությունների արդյունավետության և խնդրի կարգավորման ու 

քաղաքական գործընթացների վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ։ 

ուսումնասիրության միջոցով փորձ է արվել պարզելու, թե հարցված կանանց 

համար լղ-ի կոնֆլիկտը ո՞ր փուլում է գտնվում հարցման պահին և, ելնելով դրանից, 

արդյոք իմաստ ունի շարունակել խաղաղասիրական նախագծերն ու  

նախաձեռնությունները։ խորին հարցազրույցների ընթացքում փորձ է արվել 

վերհանելու հարցված կանանց պատկերացումները խաղաղասիրական շարժման 

մեջ իրենց դերի ու անելիքների շուրջ։   

խաղաղասիրական դիսկուրսի մասնակից կանանց՝ քաղաքական 

իրադարձություններին տրված գնահատականներին,  խաղաղասիրական 

շարժման զարգացման հնարավորություններին և հետպատերազմական 

ժամանակահատվածում ինքնառեֆլեքսիայի արդյունքում ներքին 

տրանսֆորմացիաներին առնչվող ինֆորմացիան ապահովվել է խորին 

հարցազրույցի մեթոդի կիրառության միջոցով։ խորին հարցազրույցներում 

ներգրավված են եղել կին նույնականացող անձինք, ովքեր ակտիվ ներկայություն են 

ունեցել հայաստանյան քաղաքական-քաղաքացիական, մասնավորապես՝ 

խաղաղասիրական/ակտիվիստական և իրավապաշտպանական ոլորտներում։ 

հարցվածների ընտրությունը կատարվել է վերջիններիս կողմից քաղաքացիական 

տարբեր նախաձեռնություններում և տարածաշրջանային «խաղաղաշինական» 

ծրագրերում ներգրավվածության, կուսակցական, լրագրողական և հետազոտական 

գործունեության արդյունքում ու արվեստի միջոցով խաղաղասիրական ակտիվ 

դիրքորոշում տարածելու հիմքով։ ելնելով ուսումնասիրության նպատակից և 

խնդիրներից՝ օգտագործվել է հայաստանյան խաղաղասիրական «հանրույթում» 

ձևավորված սոցիալական ցանցը /«ձնակույտի»  մեթոդով/՝ հաշվի առնելով նաև 44-

օրյա պատերազմի ընթացքում այս կամ այն հրապարակումներում 
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խաղաղասիրական հանրայնացված դիսկուրսի մասնակից կանանց, որոնք 

հետազոտական թիմի համար հանդիսացել են առանցքային տեղեկատուներ։ անց է 

կացվել 20 խորին հարցազրույց։  

ուշագրավ է, որ 11 կին այս կամ այն պատճառով հրաժարվել է մասնակցել 

հետազոտությանը։ այնուամենայնիվ, կարևոր ենք համարում նշել, որ դաշտային 

հիմնական աշխատանքների սկիզբը համընկել է պատերազմին անմիջապես 

հաջորդած ամիսների հետ։ ավելի ուշ, կանանց հետ խորին հարցազրույցները 

համալրվել են՝ ըստ ինֆորմացիայի նորացման անհրաժեշտության։ խորին 

հարցազրույցները դադարեցվել են ինֆորմացիայի հագեցման փուլին զուգընթաց։  

այս ուսումնասիրության տրամաբանությունն ու կոնտեքստը լավագույն 

ձևով ըմբռնելու համար առաջարկվում է ծանոթանալ նաև «կանանց քաղաքական 

խոսքը խաղաղասիրության և իրավապաշտպանության մասին․ սահմանման 

փորձեր, դիսկուրսներ, օրակարգեր» ուսումնասիրությանը, ինչը դիտարկված է իբրև 

սույն ուսումնասիրության մեկնարկ։ 

անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ այս ուսումնասիրությունն արվել է 

ընդգծելու համար կանանց քաղաքական սուբյեկտայնությունը և ցույց տալու, որ 

ուսումնասիրության կարիքը գալիս է մեր անձնական փորձառությունից, քանի որ 

ինքներս ենք դիտարկել կանանց այն վարքային նմուշները, որոնք կրկնվող են եղել։ 

կարևոր ենք համարել հանրայնացնել ու հասկանալ այն կանանց մոտեցումներն ու 

ընկալումներն, ովքեր ակտիվորեն ցույց են տվել իրենց քաղաքական 

դիրքորոշումները, փորձել ենք դիտարկել դրանց համակարգային ասպեկտները։ 

կարևոր դիտանկյուններից մեկն էլ այն է եղել, որ կարողանանք հասկանալ, թե այս 

ուսումնասիրությունն ինչպես կարող է օգտակար լինել ֆեմինիստական 

խաղաղասիրության կայացմանն ու տարածվելուն։ 
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տարածաշրջանային խաղաղասիրական շարժման ձևավորման 

հնարավորությունները և դրանց նպաստող գործընթացները 

 

խաղաղասիրության կամ խաղաղասիրական շարժման հեռանկարների 

մասին խոսելիս հարցազրույցներին մասնակցած կանայք նշում են ռեֆլեքսիա 

անելու կարիքի մասին, ընդ որում, մատնանշում են տարբեր հասարակական 

խմբերի ու ինստիտուտների՝ ռեֆլեքսիա անելու տարբեր առաջնահերթություններ։ 

որպես խաղաղասիրական շարժման հեռանկար դիտվում է հակագաղութային 

գաղափարի ու քաղաքականության իրականացումը։ մատնանշվում է, սակայն, որ 

հակագաղութային այդ շարժումը չպիտի ընկալվի ազգային-ազատագրական 

գաղափարախոսությամբ, քանի որ, ինչպես դարեր ի վեր փորձը ցույց է տվել, 

հայաստանում այն միշտ ձախողել է։ կանանց մոտ կարծիքները հաստատում են, թե 

անհրաժեշտ է այլ ճանապարհներ փնտրել։ այս իմաստով որպես ճանապարհ 

դիտարկվում է հանրության տարբեր խմբերի կողմից հետպատերազմյան 

ռեֆլեքսիայի անհրաժեշտությունը։ բոլոր խմբերը պիտի ինքնավերլուծություն 

անեն, խոսեն, հասկանան, թե 30 տարի ինչու՞ են ձախողել լղ կոնֆլիկտի խաղաղ 

կարգավորումը, որը հանգեցրել է ուղիղ «ճակատային պատերազմի»  ու այսքան մեծ 

թվով զոհերի։ ընդունեն, որ ձախողել են ու հասկանան, թե պատրա՞ստ են այլ 

մոտեցումներով աշխատել, որպեսզի դուրս գանք այս «կրկնվող հայելանման 

պատերազմների շղթայից»։ մտածեն, թե իրենց մոտեցումներում ի՞նչ 

հակասություններ կան, ու նաև իրենց միավորող ի՞նչ արժեքներ կան։ եթե այդ 

խմբերին իրար մոտեցնող ընդհանուր հայտարարը լինի հակագաղութային 

գաղափարն ու շարժումը, ապա ըմբռնեն, թե բարոյական ու ռեսուրսային իմաստով  

ի՞նչ հակասություններ ունեն։ գուցե դրանք զենքով կամ ոչ բռնի պայքարի 

տարբերություններ լինեն, բայց անգամ այդ դեպքում հնարավոր է գալ 

համաձայնության քննարկումների միջոցով։ շեշտվում է, թե անգամ «ազգայնական 

միլիտարիստները, ովքեր արցախը հաղթելու վրա կայացել են, իրենց ինքնությունն 

են նաև կայացրել, իրենք էլ են հիմա պարտված զգում այնքանով, որ գիտակցում են, 

որ ռուսաստանը շահեկան դուրս եկավ։ մանավանդ ռուսաստանի այդ լկտի 

պահվածքից հետո ու զորքը մտցնելուց հետո»։ նշվում է, թե պետք է ձգտել հասնել 

նրան, որ ադրբեջանում էլ խաղաղասերները և հանրության մյուս խմբերն անեն այդ 

ռեֆլեքսիան, քանի որ խաղաղության գաղափարը մեծ ձախական գաղափար է, ու 

միայն լոկալ մակարդակում չի կարող աշխատել․ «դու պարտավոր ես կիսվել, այդ 

կիսվելու, ռեսուրսներ կիսելու, ընդհանրություններ ունենալու, ընդհանուրի մեջ․․․ 

կոմունիստական մտքեր են դրանք։ դու կոմունիստական պիտի լինես, շատ-շատ 

ձախ պիտի լինես, որ խաղաղությունը հնարավոր դարձնելու համար պատրաստ 

լինես տալ՝ ինչ ուզում է լինի»։  
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խոսվում է, թե խաղաղության հասնելու գործում շատ  կարևոր է կարողանալ 

կոտրել, հաղթահարել մենակության բարդույթն ու պատրանքը և գտնել 

քաղաքական ընկերներ հարևան հանրույթներում։ ընդ որում, ցույց է տրվում 

պայքարների միասնության անհրաժեշտությունը երկու մակարդակներում՝ 

«մոնոէթնիկ ու մոնոգամ» պայքարներից գնալ ինտերսեկցիոնալության։ այս 

ամենին հասնելու դեպքում այլևս տարօրինակ չի դիտվի, եթե մի օր, օրինակ, 

հայաստանում լգբտ դրոշը հայտնվի ուսանողական շարժումներում։ 

ինտերսեկցիոնալ պայքարին հասնելու ճանապարհին կարևորվում է գիտակցել 

մոնոէթնիկ՝ համահայկական պայքարի միասնականության ու մեկ օրակարգ 

ունենալու «կեղծ գաղափարը», քանզի հայաստանի, լղ-ի, սփյուռք(եր)ի, 

մասնավորապես՝ պարսկահայերի, ռուսահայերի շահերը և օրակարգերը տարբեր 

են ու դրանք արհեստականորեն միավորելը «դատապարտված 

քաղաքականություն է․․․ միշտ մեկի շահը ստորադասվելու է մյուսի շահին ու 

առաջնահերթությանը։ կարևոր է դա հասկանալ ու հնարավորինս արագ 

հրաժարվել այդ ամենից»։ այս իմաստով մատնանշվում է, թե, ապրելով գլոբալ 

տնտեսական համակարգում, ազգային պետությունները և ազգային 

գաղափարախոսություններն ինքնին դառնում են կեղծ գաղափարներ, ուստի 

ռեգիոնալ համագործակցությունները, քաղաքական սոլիդարությունը պիտի 

դարձնել իրականություն՝ հաղթահարելով և միավորելով պայքարների 

կտրտվածությունը թե՛ հայաստանի ներսում, թե՛ տարածաշրջանային 

մակարդակում։ «տարածաշրջանային կապուղիների վերականգնումը, 

կոմունիկացիաների, ճանապարհների բացումը կբերի տնտեսական նոր 

իրողություններ, կապիտալի տերերի նոր վերադասավորումներ տեղի կունենան, 

նոր հոսքեր և այլն։ ըստ այդմ, պայքարի նոր ճակատներ կբացվեն։ այս 

պարագայում, քանի տնտեսությունը և կապիտալը ոչ այնքան ազգային են, այլ՝ 

գլոբալ, վերազգային, պայքարները ևս պիտի լինեն վերազգային»։     

խոսելով ներազգային պայքարների մասին՝ օրինակ է բերվում, որ եթե 

անգամ 2018թ․-ի «հեղափոխական» իրադարձություններից հետո 

իշխանությունները չեն արդարացրել ժողովրդի սպասելիքներն ու չեն կարողացել 

կանխել պատերազմը, այնուամենայնիվ, դա հիասթափության տեղիք չպիտի տա։ 

ընդհակառակը, սա հնարավորություն է «վերադասավորելու, վերախմբագրելու 

նախկին մոտեցումները, նախկին հայացքները և շարունակելու պայքարը»՝ 

անցնելով ռեֆլեքսիայի ուղին։      

 

կարևորելով ինքնառեֆլեքսիայի դերը հանրության բոլոր խմբերի մոտ՝ 

նշվում է, թե կան եզակի խմբեր, որոնց հաջողվել է հրապարակային տեքստերում 
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քննադատական պատկերացում ձևակերպել պատերազմի ու էլիտաների, 

պատերազմի ու կապիտալիզմի փոխառնչության մասին։ սակայն այդ խմբերին չի 

հաջողվել էլ ավելի լայն հանրության հետ դրանք վերածել խաղաղության մասին 

հանրային դիսկուրսի կամ օրակարգի, կամ որևէ միասնական կոնցեպտ ձևավորել։ 

ոմանք նշում են, թե եթե անգամ միևնույն արժեքները կիսող փոքրաթիվ մարդկանց 

խմբին հաջողվել է խաղաղության մասին խոսել ու քննադատել պատերազմը, 

այնուամենայնիվ, խաղաղության այնպիսի օրակարգ ձևավորել, որ հանրության 

ներսում քննարկվի, չի եղել։ այսպիսի թեմատիկ քննարկումների հիմքում 

անձնական հարաբերություններ են՝ հիմնված վստահության և արժեքային հիմքի 

վրա։  

նշվում է, թե խաղաղության մշակույթի ձևավորման ու տարածման համար 

անգամ հանրային լուրջ պատվեր չկա ու չի եղել հայաստանում։ ընդհակառակը, 

հանրության մեջ պատերազմի մշակույթն ու գաղափարը բավականին ընդունված 

է։ «այս իմաստով խաղաղության պահանջը պետք է շատ համատարած և շատ լուրջ 

դառնա, իսկ մենք առայժմ ունենք պատերազմի պահանջ, ցավոք սրտի։ և, ցավոք 

սրտի, շատ ավելի հեշտ ենք մենք փոխվում դեպի պատերազմ․ և՛ 2016 թիվը, և՛ էս 

պատերազմը (44-օրյա) ցույց տվեց, թե ինչքան հեշտ ենք մենք տարվում դրանով՝ 

ինքնակազմավորվում ենք, օգնում ենք, ամեն ինչ անում ենք, բայց էդ նույն 

ակտիվությամբ խաղաղության համար՝ ոչ»։ կա կարծիք, որ խաղաղության 

մշակույթի ու պատվերի ձևավորման գործում, բացի հանրային տարբեր խմբերից, 

մեծ դեր ու անելիք ունեն իշխանությունները։ օրինակ է բերվում, թե ինչպես 

ժամանակի իշխանությունները կարողացան հանրության համար ի վերջո 

ընդունելի դարձնել 2009թ․-ին կնքված հայ-թուրքական արձանագրությունները՝ 

չնայած որոշ խմբերի կողմից դժգոհություններին։     

նշվում է, թե այս ամենի համար խորքային, հասուն աշխատանք է 

անհրաժեշտ։ ընդգծվում է, թե հանրության մյուս խմբերի մոտ այնքան են ընդունելի 

եղել ազգայնական ու միլիտարիստական գաղափարները, որ դժվար է ասել, թե 

ժողովուրդները չեն ուզում պատերազմել, ուզում են միայն էլիտաները։ «էլիտաները 

կարողացան պարտադրել և հասցնել, փչացնել հասարակությանը և սերմանել 

պատերազմի հանդեպ ձգտում և պահանջ։ պահանջարկ ձևավորեցին, և, ի վերջո, 

իրենց առաջարկը ձևավորեց հասարակության մեջ պահանջարկ և, ցավոք սրտի, էս 

վերջին պատերազմի ամենահրեշավորությունն էն է, որ էդ պահանջարկը 

ամրագրվեց նաև սարսափելի քանակի զոհերով և հրեշավոր 

հանցագործություններով, իսկ դա մարդկանց մոտ առաջացնում է մշտապես 

վրեժխնդրության և անառողջ ցասումի զգացումներ»։  

կանայք նկատում են, թե մարդկանց ուղեղները «լվանալու ու արդուկելու» 

մեխանիզմներն էլ ավելի գործի դրվեցին «հետհեղափոխական» հայաստանում, 
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ինչն ամբողջովին փակեց ինքնավերլուծության հնարավորությունը։ համաձայն այս 

մոտեցման, ինքնավերլուծության հասնելու քայլերից է ազգային ինքնությունների 

հետազոտությունը, որը հնարավորություն կտա պարզելու, թե ինչ բաղադրիչներից 

է կազմված այդ ինքնությունը։ ինքնության դիտարկումը հետ-դիտարկումն է 

համարվում։ ինքնության դիտարկման համար ապահով միջավայր է ստեղծում 

խաղաղությունը։ նշվում է, թե երբ հանրության ներսում կամ այլ հանրությունների 

միջև կա թշնամանք, դա փակում է մարդու ինքնադրսևորման բոլոր 

հնարավորությունները։ «ինձ համար խաղաղությունը նաև մարդկային 

հարաբերությունների մեջ նախապաշարմունքներից զերծ մնալն է, որովհետև 

նախապաշարմունքներն ինչ-որ խմբի հանդեպ կարծրատիպային մոտեցումներ են, 

որ այ ինքը էս ազգի ներկայացուցիչ է, ուրեմն ինքն ունի էս հատկանիշները։ եթե դու 

մարդկանց արդեն նախապաշարմունքներով հանդերձ հանդիպում ես և փորձում 

ես խաղաղաշինություն անել, դա արդեն խաղաղասիրություն չի, որովհետև դու 

պետք է էդ բոլոր հատկանիշներից կարողանաս ձերբազատվել, մաքրել քո 

հասարակությունը, նոր անցնել էդ գործին։ ի՞նչն է ինչից առաջ, չեմ կարող ասել, 

պետք է ընթացքում դա մաքրվի, շփման միջոցով, և մարդիկ տեսնեն, որ էդպես չի, 

մարդիկ բոլոր տեղերն էլ նույնն են․ պրոպագանդան, իրավիճակը, տարբեր 

ցանցերի ազդեցությունները, իշխանության ճնշումներն իրենց դարձնում են 

էդպիսին։ դրան հասնելը շատ դժվար ճանապարհ է, շատ լուրջ գիտակցական 

աշխատանք է»։  

խաղաղասիրության նախապայման է դիտարկվում սահմանների 

բացակայությունը, ինչը չի ենթադրում, թե ազգային ինքնություններ չկան ու չպետք  

դրանք դիտարկել։ կանանցից ոմանք լիահույս են, որ հանրության ներսում 

անպայման կգտնվեն խմբեր, որոնք կկարողանան դուրս գալ պրոպագանդայի 

ազդեցությունից ու հանրությանը դրանից դուրս այընտրանք ներկայացնել՝ 

ռեֆլեքսիա անելու միջոցով մարդկանց բերելով ազգային ինքնությունների 

վերանայմանը։   

շարունակելով ռեֆլեքսիայի թեման՝ հարցված կանայք նշում են, թե 2020թ․-ի 

44-օրյա պատերազմից հետո ունեցած «պարտությունը» կարող է տարածք բացել 

ինքնառեֆլեքսիայի համար, ինչը նախորդ «հաղթանակի» արդյունքում ավելի 

դժվար էր անել «անբացատրելի մեծամտության և էգոցենտրիզմի» սրացման 

արդյունքում։ այս գործընթացում ընգծվում է հայկական «մանկամիտ 

դիրքորոշումից ու ինքնապաշտպանական վիճակից» դուրս գալու, 

«անմեղսունակությունը և անհանցապարտությունը հաղթահարելու» 

անհրաժեշտությունը։ այս ամենին հասնելու համար կարիք կա, որ մարդիկ 

նախևառաջ ծանոթանան լղ կոնֆլիկտի մանրամասներին ու կարողանան 

խնդրականացնել տարիներ շարունակ ադրբեջանի նկատմամբ հայաստանի 
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վարած քաղաքականությունը (տարածքների օկուպացիան ու հողերի տնտեսական 

շահագործումը), քանզի հետպատերազմական իրավիճակում մարդկանց համար 

ավելի շատ բան է բացահայտվել։ ներկայիս իրավիճակում դրական է գնահատվում 

ստեղծված հնարավորությունը՝ առերեսվելու և վերանայելու տարբեր տիպի 

քաղաքականությունները՝  «պետական կլինի,  ակտիվիստական կլինի, փողոցային 

կլինի, ամեն տեսակի»։ այս կոնտեքստում, սակայն, կանայք թերհավատ են 

հայաստանում քաղաքական այնպիսի ուժերի առկայության առումով, որոնք 

կարող են «առերեսման ժամանակի ու ռեքլեքսիայի բանբերները դառնալ՝ սկսած 

սահմանների գծումից մինչև այլ հարցեր»։    

կա մոտեցում, որով այս գործընթացները հասցեավորվում են 

խաղաղասիրական «հանրույթին», որը պիտի ստանձնի թե՛ իր ներսում, թե՛ 

հանրության տարբեր խմբերի հետ կոմունիկացիան՝ լղ կոնֆլիկտի ազդեցության 

շուրջ բազմաշերտ ու խորը բովանդակային հարցերի վերլուծությունը և հանրային 

դիսկուրսների ձևավորումը։  

 

խաղաղության հեռանկարների կոնտեքստում, որի մասին կանայք 

բարձրաձայնում են, խաղաղությունն արժեք դարձնելն է ու «գողական, 

ախպերական դոմինանտ հարաբերությունները» վերանայելը։ նշվում է, որ 

խաղաղություն ցանկանալը, երկխոսելը, զիջելը կամ բանակցելը չպիտի համարել 

թուլության նշան, փոխարենը «զենքի գաղափարը, զենքով փրկվելու գաղափարից 

պիտի հրաժարվել, այդ գաղափարը պիտի վարկաբեկել»։ ընդգծվում է, թե 

անհրաժեշտ է հավատալ խաղաղության գաղափարին, որպեսզի այն չդառնա 

«կեղծ, գրքային մեռած գաղափար․ դա առնչվում է մեր ամենօրյա կյանքին, մեր 

ընկերներին, հարազատներին։ մեր կողքին ապրող մարդկանց կյանքին ուղղակի 

առնչվող կենսական հարցեր են դրանք»։ կա հավատ, ու շեշտվում է, թե պիտի 

կարողանալ տեսնել, որ հարևան հանրությունները ևս միատարր չեն, ինչպես որ 

հայաստանյան հանրույթն այդպիսին չէ, ու պիտի փորձել տեսնել մյուս 

հանրույթներում պայքարների և պայքարողների բազմաշերտությունն ու ընդունել, 

որ «ադրբեջանն ալիևյան վարչակարգը չէ միայն, ռուսաստանը միայն պուտինը չէ, 

թուրքիան միայն էրդողանյան վարչակարգը չէ։ ինչու՞ ենք մենք միայն նստած 

մտածում կամ հարաբերվում միայն ալիևի դեմքով ադրբեջանի կամ էրդողանի 

դեմքով թուրքիայի հետ»։ կանայք նկատում են, որ կոնֆլիկտի մեջ ներքաշված 

հանրույթների միջդասակարգային երկխոսությունն ու միմյանց հանդեպ 

կարեկցանքն ավելի շուտ է հնարավոր, քան նույն հանրույթի ներսում տարբեր 

դասակարգերի՝ իշխող օլիգարխիկ խմբերի ու մնացած քաղաքացիների միջև կապը 

և «միևնույն լեզվով խոսելը»։ «ես չեմ կարում էլիտային պատկերացնեմ իմ մտքում․ 

ադրբեջանցի ասելով՝ ես իրենց (ադրբեջանական օլիգարխիային) հանում եմ։ ոնց 



8 | էջ                                                                                              խաղաղասիրության հեռանկարներ 

 

 

որ ադրբեջանի ժողովուրդը հայ ասի, հաստատ էլիտային պետք է հանի իր մտքում։ 

իմ համար ադրբեջանի ժողովուրդը սովորական՝ մի հավաքարար, խանութի 

աշխատող, հաստատ ինձ ավելի հարազատ է, քան լֆիկը կամ ծառուկյանը, որի հետ 

ես նույն լեզվով եմ խոսում, բայց երբ ես ու ինքը նստենք, ավելի քիչ թեմա ունենք 

խոսելու, քան եթե ինքը նստի ալիևի հետ կամ ուրիշի հետ»։ սակայն, ստացվում է, 

որ պետական քարոզչության արդյունքում արհեստականորեն ատելություն է 

սերմանվում կոնֆլիկտի մեջ ներքաշված հանրույթների միևնույն դասակարգերի 

միջև։ ընդգծվում է, թե սրա արդյունքում, երբ պատերազմներ են լինում, 

մահացողները ոչ թե օլիգարխիկ իշխող դասակարգերից են, այլ՝ ավելի աղքատ, 

անապահով խավի ներկայացուցիչներ։ սա է պատճառը, որ կանայք 

խաղաղասիրական շարժումը դիտարկում են միաժամանակ որպես 

հակաիշխանական, հակակապիտալիստական և հակահայրիշխանական։ նշվում է, 

թե բոլոր մարդիկ ի ծնե խաղաղասեր են, ու ամեն ինչ պայմանավորված է նրանով, 

թե սոցիալականացման արդյունքում ինչպիսի արժեքներ են պահպանում, և 

որքանով են մարդիկ հեռանում իրենց իրական էությունից։ խոսվում է, թե որքան 

շատ ես վերցնում արհեստականորեն ստեղծված ազգային՝ ինքդ քեզ 

առավելություններ վերագրող  ինքնությունները, վեր ես ածվում «ֆաշիստի»։    

 

խաղաղության հեռանկարները դիտարկելիս կարևորվում է նաև հայ-

ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքումը, ինչը հնարավորություն 

կստեղծի երկրների միջև սահմանները և հաղորդակցման ուղիները բացելու, 

ինչպես նաև հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր մարդու՝ ընտրելու իր համար 

ցանկալի բնակության վայր։ ընդ որում, սա վերաբերում է բոլոր երկրներին ու 

մարդկանց, քանի որ «տարիներ առաջ եզդիները սիրիայում ենթարկվում էին 

ցեղասպանության, հայաստանը փակեց իր բոլոր սահմանները և թույլ չտվեց, որ 

եզդի փախստականները մտնեն հայաստան։ ինձ համար դա ֆաշիզմ է, որը 

մշտական պատերազմ է ենթադրում, և երբ ես ասում եմ, որ մենք դրա դեմ պետք է 

պայքարենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք՝ որպես քոչվոր ազգ, գնում, 

ապրում ենք ուրիշ երկրներում, և մարդիկ կարող են գալ, ապրել էս երկրներում, և 

հողը դրոշակ չունի ինձ համար։ և պետք է սովորել ապրել այլ մշակույթ, այլ կենցաղ, 

այլ պատկերացում ունեցող մարդկանց հետ։ և պարտադիր դա չհանգեցնել նրան, 

որ ավարտվի մասսայական մարդասպանությամբ»։ այս իմաստով, որպեսզի 

հնարավոր լինի խաղաղ համակեցությունը, կարծիք է հնչեցվում, թե անհրաժեշտ է, 

որ փոխվի «բոլորիս կենցաղային և ոչ կենցաղային քսենոֆոբիան»։ այս 

փոփոխությանն ինքնուրույն չգալու դեպքում նշվում է, թե այն մեզ պարտադրվելու 

է։  
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կանանց կողմից խնդրականացվում է լեզուն, որով խոսում ենք, նաև 

ատելության խոսքի խթանումը, և համարվում է, թե ատելության խոսքի 

դատապարտման միջոցով է հնարավոր կանխել էթնիկ բռնությունը։ և որպեսզի 

փախստականները կարողանան վերադառնալ իրենց բնակավայրերը, պետք է 

խոսքի մակարդակում տոտալ ապառազմականացում ապահովել և ստեղծել գոնե 

նվազագույն պայմաններ մարդկանց անվտանգության ապահովման համար։ 

«խաղաղության պահանջարկը գալիս է էդտեղից, որ դու պետք է նայես՝ կա՞ արդյոք 

հնարավորություն իրար չսպանելու»։ ավելացվում է, թե միշտ չէ, որ 

համակեցության համար անհրաժեշտ է սիրել միմյանց, և այնպես չէ, որ 

հայաստանի ներսում բոլորը միմյանց սիրում են, դրա համար է հնարավոր դառնում 

համակեցությունը միևնույն փողոցում, քաղաքում և այլն։ համակեցությունը 

հնարավոր դարձնելու համար նշվում է, թե անհրաժեշտ է, որ հանրության բոլոր 

շերտերն ունենան հնարավորություն միմյանց հետ երկխոսելու, բանակցելը չլինի 

միայն իշխանությունների մենաշնորհը։ իշխանությունների դերն այս հարցում 

հիմնականում պետք է լինի բոլոր միջոցներով պոտենցիալ բախումները կանխելը և 

պատերազմը չգովերգելը, որպեսզի մենք «վերջապես դադարենք հերոսանալ․․․»։ 

«եթե մենք ապահովեինք փախստականների վերադարձ պայմանական շուշի, որն 

էսօր ներկայացվում է որպես վատագույն բան, նույնիսկ հավանական էթնիկ 

բախումները, որ կարող էին մարդկանց միջև տեղի ունենալ, իրենք չեն կարող 5000 

մարդու կյանք խլել։ դա կասեցնելը շատ ավելի հեշտ է, դրան միջամտելը, դրան վերջ 

տալը։ և մարդիկ էդքան էլ շահագրգռված չեն իրար կոկորդ կտրելու և իրար 

մորթելու մեջ։ եթե պետությունները դա չստեղծեն, եթե չլինի կազմակերպված 

բանակային պատերազմ, հավանականությունը, որ մարդիկ ինչ-որ կերպ՝ լավ թե 

վատ, կսովորեն իրար հետ ապրել, շատ ավելի մեծ է»։ ի վերջո, «խաղաղությունն 

էդքան բարդ բան չի, էդտեղ երազելու բան չկա։ պետք է տեղի ունենա որոշակի 

դեմիլիտարիզացիա, և մեր կյանքը պայմանավորող հանգամանքն այլևս 

պատերազմը պետք է չլինի։ մենք չպետք է ապրենք էն մտքով, որ ցանկացած պահի 

կարող է սկսվել նոր պատերազմ։ դա նոր աշխարհի մասին չի, դա բավականին հին 

աշխարհ է։ էս հին աշխարհում էլ կան բազմաթիվ տեղեր, որտեղ պատերազմ չկա»։   

 

կանանցից ոմանք էլ ընդգծում են խաղաղության հաստատման գործում 

ժողովրդական դիվանագիտության զարգացման անհրաժեշտությունը, քանի որ 

հասարակական բոլոր շերտերը՝ սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները, 

կանայք, տղամարդիկ, զինվորականները և մյուսները, պիտի ունենան 

հնարավորություն  ներկայացնելու իրենց ընկալումներն ու կարիքները։ նախ պետք 

է լոկալ մակարդակում սահմանել մարդկանց կարիքը խաղաղասիրության մասին, 

ապա նոր շարժվել տարածաշրջանային մակարդակ։ թեև համարվում է, որ սրանք 
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կարող են լինել նաև զուգահեռ գործընթացներ։ կանայք նշում են, թե պետք է այս 

կերպ ձևավորել վստահություն դիվանագիտական միջամտության հանդեպ, քանի 

որ «մարդիկ, հատկապես կանայք, իրենց միշտ են հեռու համարել 

բանակցություններից, հիմա էլ պատերազմի արդյունքում հասկացան, որ 

բանակցությունները խաղաղություն չեն ապահովում, ոչ էլ վերականգնում են 

արդարությունը։ սա մեծացնում է միլիտարիզմի դերը»։ խոսվում է, թե տնտեսական 

զարգացման հնարավորությունները՝ սահմանները, հաղորդակցման ուղիները 

բացելու առումով կարող են նպաստել մարդկանց բարեկեցության բարելավմանը, 

ինչն իր հերթին կարող է հիմքեր ապահովել խաղաղության համար։ սա կարող է 

գործնականում վստահություն ձևավորել խաղաղասիրական գործընթացների 

համար, քանի որ երկար տարիներ մարդիկ ուղիղ խոսակցությունների ժամանակ 

ազդակներ են փոխանցել քաղաքացիական հասարակությանը, թե «դուք, որ 

պարզապես գալիս խոսում եք, բայց մեր կյանքը դրանից չի փոխվում»։  

խոսելով հայաստանյան խաղաղասիրական ակտիվիստական «հանրույթի» 

ներսում խաղաղության շուրջ եղած ընկալումների մասին՝ կարծիք է հայտնվում, թե 

վերևում քննարկված մոտեցումները բավականին ունիվերսալ են, և դժվար է դրանց 

հետ չհամաձայնել։ խնդիրը միայն այն է, թե խաղաղասիրության «հայկական 

ընկալման» մեջ մարդիկ ի՞նչ պայմաններով են պատկերացրել հնարավոր 

խաղաղությունը և ի՞նչ զիջումների են պատրաստ եղել։ այս առումով 

քննադատության է ենթարկվում այն իրականությունը, որտեղ հայաստանյան 

իշխանություններից և ոչ մեկը չի ունեցել բավարար համարձակություն հայ 

հանրությանն ասելու լղ կարգավորման հնարավոր տարբերակը, որն է՝ մադրիդյան 

սկզբունքները։ ոչ մի կառավարություն անկեղծ չի խոսել շուրջ 30 տարի տարվող 

բանակցությունների բովանդակության մասին ու չի ասել, որ «մենք գտնվում ենք 

էնպիսի ուժերի դասավորության մեջ, երբ նույնիսկ երկրորդ պատերազմում 

հայկական հաղթանակը ղարաբաղը չէր սարքելու «հայկական»։ ղարաբաղի 

կարգավիճակը նույնիսկ դրանից հետո ոչ ոք չէր ճանաչելու ․․․»։         

անդրադառնալով ստատուս-քվոյի պահպանմանը և կարգավիճակի հարցը 

անորոշ ապագային թողնելու քաղաքականությանը՝ քննադատության է 

ենթարկվում ներկայի որոշակիությունը՝ խաղաղ համակեցության հասնելու 

հնարավորությունն անտեսելու ու ապագայի անորոշությունն ընտրելու 

քաղաքական անպատասխանատվությունը։ ստատուս-քվոն երկարաձգելով՝ փորձ 

էր արվում ապավինելու աշխարհում տեղի ունեցող հնարավոր 

փոփոխություններին, ինչը գուցե անդրադառնար նաև լղ կարգավիճակի 

ճանաչման վրա, փոխանակ մտածելու, թե «ի՞նչպես կազմակերպել մարդկանց 

անվտանգությունը և համակեցությունը՝ թեկուզև առանց կարգավիճակի։ այսինքն՝ 

էդ աբստրակտության համար մարդիկ են մեռնում ․․․»։ այնուհետև, մատնացույց է 
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արվում լղ կարգավիճակի անհրաժեշտությունը մարդկանց կոնկրետ խմբի՝ լոկալ 

իշխանությունների և օլիգարխների  համար, ովքեր «սեփականաշնորհել էին ամեն 

ինչ» և շահագործում էին մարդկանց։ «ղարաբաղն իմ երազանքի տիրույթից չի, և ես 

ուզում եմ, որ դա վերջանա, դադարի․․․ հիմա իմ ուզած խաղաղությունն էդ էն է, որ 

ստեղծվում են պայմաններ, երբ կոնկրետ փորով տղամարդիկ չեն օգտագործում էդ 

տարածքի օֆշորայնությունը ցանկացած բան անելու համար։ երբ արայիկ 

հարությունյանը գնում էր դիրքերում սուրճ էր խմում, ինքն իրեն պահում էր որպես 

սովորական սուվերեն, գնում էր վասալներին ստուգի՝ լա՞վ են իր հողերը 

պաշտպանում, թե՞ չէ։ մենք չենք կարող չնկատել, որ էդ հողերը արայիկ 

հարությունյանինն էին, բայց էդտեղ մեռնում էին մարդիկ, ում արայիկ 

հարությունյանը կզցրած էր պահում։ ինչի՞ ինձ համար պետք է լինի սկզբունքային 

տարբերություն՝ արդյոք սամվել բաբայանի տղերքն են փողոցում կանգնացնում և 

մարդկանց ծեծում կամ բռնաբարում, էդ մենք ենք հայերով իրար ծեծում, 

բռնաբարում։ երբ ադրբեջանցին է դա անում, դրա անունն արդեն էթնիկ պագրոմ 

ա»։  

հարցված կանանցից շատերի պահանջն իշխանություններից կոնֆլիկտի 

հարցում իրատեսական լուծումներով առաջնորդվելն ու պատերազմի մեքենան 

կանգնեցնելն առաջնահերթություն դարձնելն է, անգամ եթե դա որոշում կայացնողի 

կյանքի համար սպառնալիք է, որովհետև անհասկանալի է, թե ինչպես է կարելի 

ստանձնել պատասխանատվություն և նախապատվություն տալ սեփական 

գոյությանը՝ հազարավոր մարդկանց կյանքի դիմաց։ նշվում է, որ եթե դու 

խաղաղության հաստատման ուղղությամբ որոշում կայացնելու 

նախաձեռնողականություն ես ստանձնում, ապա հնարավորություն ես ստանում 

նաև ինքդ ազդեցություն ունենալու հետագա խաղի կանոնների վրա։ փոխարենը 

հիմա «ռուս խաղաղապահները ինչ կթելադրեն, էդ էլ կանենք, և արդեն հնարավոր 

չի համաձայնագիր ստորագրել ավելի շուտ, քան դա կուզեն ռուս 

խաղաղապահները․․․»։   
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ի՞նչ տեսք պետք է ունենա «իդեալական» խաղաղասիրական շարժումը։ 

տարածաշրջանային նշանակության ինչպիսի՞ իրադարձություններ կարող 

են որակապես ազդել խաղաղության հաստատման վրա 

 

խոսելով տարածաշրջանում հնարավոր «իդեալական» խաղաղասիրական 

շարժման ծավալման հնարավորությունների մասին՝ կանայք հարցին մոտեցել են 

տարբեր դիտանկյուններից։ կանանցից մեկի պատկերացմամբ՝ խաղաղասիրական 

շարժումը կարող է լինել «կանացի»։ նշվում է, թե այսպիսի շարժման նախաձեռնող 

կարող են լինել, օրինակ, պատերազմում իրենց որդիներին կորցրած մայրերը, 

«ովքեր այլևս չեն թողնելու, որ երեխա զոհվի»։ որպես հիմնավորում բերվում է այն 

միտքը, թե պատերազմին դիմակայող ամենահիմնական հակազդեցությունն 

ինքնապաշտպանվելու պարզ բնազդն է, որի վրա պիտի կառուցել ապրելու 

քաղաքականությունը։ «այն, որ մենք խոսում ենք ապրելու քաղաքականության, 
ապրելու օրակարգ ստեղծելու մասին․․․ ապրելու օրակարգն ամենաբնազդային 
բանն է, ամենահզոր բանը, որ մեր մեջ՝ նյարդային համակարգում դրված է․ 
գոյատևել, չգիտեմ, խփում են՝ փախչել, վազել, պաշտպանվել, ինքնապաշտպանվել, 
քարանալ։ հիմա այդ կանայք ունեն ապրելու պարզ բան․ ինքն էվոլուցիոն բնազդով 
ուզում է, որ իր զավակը չմահանա»։ այստեղ կարևորվում է ակտիվիստական, 

պացիֆիստական ընկալումներ ունեցող մարդկանց դերը մայրերին աջակցելու 

գործում, ովքեր կարող են ներգրավվել արմատաբուխ (գրասրութ) 

խաղաղասիրական շարժման մեջ և իրենց արժեքներով ու փորձառությամբ կիսվել 

շարժման մասնակիցների հետ։ և սա ամենևին չի դիտարկվում որպես «վերևից 
ներքև գործողություն», որտեղ ակտիվիստները սովորեցնողի դերում են, մայրերը՝ 

սովորողի։ այստեղ ակտիվիստների անելիքն է տեսանելի դարձնել, որ խնդիրը 

միայն իրենց զավակների՝ լղ-ում զինվորական ծառայության մեջ գտնվելը չէ, այլ՝ 

պատերազմի գոտում գտնվելն ընդհանրապես, և որ պատերազմի գոտի ցանկացած 

պահի կարող է դառնալ ցանկացած վայր։ պետք է հասկանալի դարձնել, որ 

կարևորը պատերազմն ընդհանրապես խնդրականացնելու անհրաժեշտությունն ու 

ինքնին պատերազմի գոտին քննադատելու գործընթացն է։ անհրաժեշտ է նաև ցույց 

տալ, թե ինչպես է քարոզչությունը փորձում մայրերին «հավաքագրել», որտեղ 

ամենակարևոր կոչումը վերջիններիս «հերոսի մայր» շնորհելն է։ «բանակին 
նվիրված տեսանյութերում ինչ-որ վերացական մարդ՝ տղամարդ, դիմում է 
մայրերին, ասում է՝ ես քո որդին եմ։ ո՞նց ես իրա որդին, ո՞վ ես, որ իրա  որդին լինես, 
ինչի՞ համար ես իրա որդին, ինչի՞ եք բոլորդ զինվորի մամային դիմում, որ վեր 
չկենա ձեր գլուխը ջարդի՞։ լռեցնու՞մ եք, հիպնոսի տակ եք պահում, ինչ՞ եք անում»։ 

կարևորվում է, թե այնքան մեծ է քարոզչության էմոցիոնալ ազդեցությունը, որ այն 

կարող է կասեցնել մայրերի շարժումը, եթե վերը նշված ուղերձը վերջիններիս 

չհասցվի։ նշվում է, թե խաղաղասիրական ցանկացած շարժման համար շատ 

կարևոր է պահպանել շարժման ավտոնոմիան և կանխել ավելի ուժեղ քաղաքական 

լծակներ ունեցող շրջանակների կողմից օգտագործված լինելու 

հավանականությունը։ քաղաքական ինքնուրույնությունը պահպանելը 

բավականին դժվար է խաղաղասիրական շարժման արմատավորված 

ավանդույթների բացակայության կոնտեքստում։ խոսվում է,  թե չնայած նման բարդ 
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կոնտեքստին ու ճնշման տարբեր մեխանիզմների առկայությանը, 

այնուամենայնիվ, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արդյունքում սպանված 

զինվորների մայրերին, օրինակ, հաջողվել է պահպանել իրենց 

ինքնուրույնությունը։ մայրեր, ովքեր իրենց հետևողական պայքարի շնորհիվ 

կարողացել են ցույց տալ բանակում բռնության առկայությունը («բանակը որպես 
սպանդանոց» լոզունգով և այլն)՝ առանց որևէ աջակից խմբերի, խաղաղաշինական 

կազմակերպությունների ներգրավման։ չնայած որ մայրերին լռեցնելու փորձեր 

միշտ եղել են ուժային կառույցների կողմից, նրանք երբեք չեն լռել ու չեն շեղվել 

իրենց պայքարի գծից։ այդ «ֆենոմենը» բացատրվում է նրանով, որ մայրերն ունեցել 

են այդքան «ներքին ուժ», քանի որ պայքար են մղել այն խնդրի համար, որը եկել է 

իրենց անձնական ցավից։ մայրերի պայքարի կենսունակությունը բացատրվում է 

նաև նրանով, որ իրենք կենտրոնացած են եղել մեկ խնդրի շուրջ և չեն շեղվել 

դրանից։             

 

որպես խաղաղասիրական շարժման ամենահաջողված պատմական 

հեղափոխական ավանդույթ դիտարկվում է հիպպիական շարժումը, որի ժամանակ 

փորձ է արվել հրաժարվել նյութապաշտությունից։ նյութապաշտության մերժումը, 

ըստ հարցված կնոջ, կարող է հանգեցնել խաղաղասիրական գործունեության, 

«որովհետև երբ դու կառչած ես ինչ-որ նյութից, դու արդեն էդ նյութը քոնն ես 
համարում ու դրա հետ կապված ցանկացած հավակնություն դու ոտնձգություն ես 
համարում, ու սկսվում է այդ ամբողջ կոնֆլիկտը»։ որպես հնարավոր 

խաղաղասիրական շարժման գործընթացի սկիզբ դիտարկվում է այն, որ գոնե մի 

խումբ մարդկանց շրջանում հնարավոր դառնա նյութապաշտությունից 

հրաժարվելն ու նյութն անտեսելը, սեփականության հետ չսերտաճելը։ սա 

համարվում է հարցադրումներ անելու ամենօրյա գիտակացված աշխատանք, թե 

ո՞ր հարցերում ենք ազատվել նյութապաշտությունից, ինչպե՞ս ենք հարցադրում 

սովորույթ դարձած նորմերը՝ հատկապես սեփականության իրավունքի գերակա 

կոնտեքստում։ այստեղ է, որ սեփականության իրավունքի սկզբունքը հակասության 

մեջ է մտնում խաղաղասիրության հետ։     

 

մեկ այլ դիտարկմամբ՝ խաղաղասիրական շարժման առաջին 

նախապայմաններից է համարվում խաղաղության մշակույթի, խաղաղասիրական 

լեզվի՝ հանրային ավելի մեծ շերտերի համար ընկալելի ու ընդունելի դարձնելը։ ըստ 

հարցված կնոջ, սրա արդյունքում կարող է նվազել հանրության ներսում գոյություն 

ունեցող ագրեսիան և ատելությունը, ինչը տիրապետող բռնության մշակույթի 

հետևանք է։ խաղաղության մշակույթի ճանաչելիության բարձրացման համար 

որպես քայլեր մատնանշվում են կոնֆլիկտի կողմերի միջև հաճախակի 

երկխոսությունները, համատեղ հանրային տեքստերը, թարգմանությունները, 

մարդկանց անձնական պատմությունները լսելի դարձնելը։    

 

հարցված կանանցից մեկը տարածաշրջանային խաղաղասիրական 

շարժման ձևավորման համար կարևորում է ոչ միայն տնտեսական 

ապաշրջափակումը, այլև՝ հանրային դիվանագիտության համար 
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հնարավորությունների ստեղծումը, ինչպես նաև՝ կոնֆլիկտի հարցերի շուրջ 

առաջնահերթությունների փոփոխությունը․  «սկսեք էդ հումանիտար 
խոսակցությունները ծավալել ո՛չ հողի շուրջ։ մեր զոհերն արդեն կան, և հերի՛ք է 
ամեն մեկը էդ զոհերին ինչ-որ մի ձև օգտագործի․․․։ պարզ է չէ՞, որ վաղը չէ մյուս 
օրը ղարաբաղի կարգավիճակը լինելու է ամենայն հավանականությամբ 
մշակութային ավտոնոմիա ադրբեջանի կազմում։ պետք է մտածել՝ ո՞նց անել, որ 
մարդիկ էնտեղ հնարավորություն ունենան ապրելու, եթե ուզենան, եթե պատրաստ 
լինեն»։ այս նպատակով առաջարկվում է երկխոսություններ սկսել ադրբեջանցի 

«կոլեգաների հետ․ լավն են իրենք, վատն են՝ ուրիշ չունենք»։ նշվում է, թե մարդիկ 

վերջապես պիտի ուղիղ խոսեն միմյանց հետ ու սովորեն այլ տրամաբանությամբ 

մտածել։     

կա եզակի մոտեցում, որը համարում է, թե տարածաշրջանում 

խաղաղասիրական շարժման ծավալման համար անհրաժեշտ է, որ ռուսաստանի 

ու թուրքիայի գաղութատիրական ազդեցություններն էլ ավելի սաստկանան 

համապատասխանաբար հայաստանում և ադրբեջանում, ինչը կհանգեցնի 

զանգվածային հակազդեցության։ սրան ի հակառակ, հարցված կանանցից շատերի 

մոտ կարծիք է հնչել, թե տարածաշրջանում իշխող ռուսաստանի ու թուրքիայի 

նման կայսերապաշտական նկրտումներով պետությունների ներկայիս 

ղեկավարները պետք է մահանան, կամ տարածաշրջանում ակտիվ 

գերիշխանության ձգտող կայսրությունները պետք է թուլանան/կործանվեն, 

որպեսզի քաղաքական փոփոխություններ տեղի ունենան։ նշվում է, թե գուցե սա 

հնարավորություն ստեղծի տարածաշրջանում կոնֆլիկտող հասարակությունների 

համար համատեղ ապրելու ու երկխոսելու եզրեր փնտրելու։    

հարցված կինը եզրահանգում է, թե կայսերական այս պետությունների 

անկումից հետո այդ տարածքներում կստեղծվեն անարխա-ֆեմինիստական 

արժեքների վրա հիմնված ներառական համայնքներ, որից հետո միայն հնարավոր 

կլինի մյուս գաղութացված երկրներում, այդ թվում՝ հայաստանում, ադրբեջանում 

հանգիստ, խաղաղ կյանքի կազմակերպումը։ 

այս մոտեցումը, սակայն, չունի հակապատերազմական ակտիվ 

դիրքորոշում, ինչպես նաև՝ չկա ընկալում, որ կայսրության գործող մեխանիզմները 

անձերով չեն պայմանավորված։ այն հղում է անում պասիվ ներգործվող վարքին, 

արդարացանում է մշակութային ու քաղաքական անգործությունը՝ փոխանակ 

առաջ մղելու ապագաղութացման քաղաքականության օրակարգը։ այս ու 

նմանատիպ կարծիքները գալիս են վերահաստատելու փոփոխությունները միայն 

դրսից ակնկալելու սոցիալական սպասումների ամրապնդումը, այնինչ 

քաղաքական սուբյեկտ ինքնորոշվելու պայմաններում է հնարավոր հասնել էական 

նախաձեռնողականության։  

 

հարցված կանանցից մյուսը ևս խոսում է անարխիստական մոդելով 

համակեցություն կազմակերպելու գործունության մասին։ սակայն այս մոտեցումը 

չի ենթադրում պասիվ, սպասողական վարքագիծ, այլ ակնկալում է ներդրվող 

մոտեցում` մարդկանց ակտիվ «ինքնակազմակերպում և միջէթնիկ 
հարաբերությունների կառուցման միջոցով որոշումների կայացում»։ «ես վստահ եմ, 
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որ բոլոր հասարակություններում էլ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են դա անել, բայց 
ո՞նց իրագործեն, թույլ չտան, որ իրենց օգտագործեն, ոնց էի քեզ ասում, որ թույլ չեմ 
տալու, որ որպես մարդ իմ մտավոր, հոգևոր ունակություններն օգտագործեն ուրիշ 
մարդուն ատելու համար կամ ուրիշ մարդուն սպանելու համար։ իմ հարկերով 
մարդ սպանես իմ անունից ու մնաս քո կառավարիչի դերում, ես էլ՝ իմ հիմարի 
դիրքերում»։ այս գործընթացը հնարավոր է համարվում տրավմաների համատեղ 

ամոքման ու այս հարցում մեր կոնտեքստին նման տարբեր փորձառությունների 

դիտարկման ու հարմարեցման միջոցով։     

խոսելով ինքնակազմակերպվող խմբերի մասին՝ կանայք նկատի ունեն 

արժեքային հիմքով քաղաքական-ընկերական խմբերին, որոնք տեղյակ են 

միմյանցից և փոխօգնության հիմքով են գործում, «իրենց սրտի ու մտածածի պես»։  

   

ի տարբերություն վերոնշյալ խմբի, որը գտնում է, թե միջէթնիկ 

հարաբերությունները պիտի կառուցվեն լոկալ մարդկանց 

ինքնակազմակերպմամբ, մեկ այլ խմբի մոտեցմամբ՝ առաջնահերթությունը տրվում 

է ստրուկտուրալ լուծմանը՝ իշխանությունների կողմից փոփոխությունների 

ներդրման ճանապարհով, քանի որ «թե՛ կրթությունը, թե՛ քարոզչությունը գալիս է 
վերևից»։ համարվում է, թե առայժմ մարդիկ այնքան «կորսված» են ու չունեն այն 

«գիտակցությունը», որ ինքնուրույն հանգեն երկխոսության, դա պետք է իջեցվի 

վերևից։ ընդ որում, այս մոտեցումը պետք է բնորոշ լինի նաև ադրբեջանական 

իշխանություններին, ու այդ իշխանական պատվերը կոնֆլիկտող 

հասարակություններում պիտի լինի «հավասարը հավասարի հետ խոսելու» քայլ։ 

հաշտեցման ու խաղաղության կառուցման գործընթացում առաջնային է 

համարվում նաև մարդկանց կյանքը արժևորելու, պետության կողմից մարդու 

կյանքի իրավունքի պաշտպանությունն առաջնային դարձնելու 

քաղաքականությունը։ քննադատության է ենթարկվում ներհասարակական 

կարեկցանքի բացակայությունն ու պատրաստակամությունը՝ հաղթանակի 

հրճվանքի համար զոհաբերելու մյուսների կյանքերը․ «ես հիմա հաճախ մտածում 
եմ, որ եթե մենք հաղթեինք, բոլորի համար նորմալ կլիներ՞, որ 4 հազարից ավելի 
տղա չկա 44 օրվա ընթացքում ընդամենը»։ 

խաղաղասիրությանը նպաստող տարածաշրջանային «իդեալական» 

գործընթաց է դիտարկվում կոնֆլիկտող հասարակությունների միաժամանակյա 

զուգահեռ ցույցերն իրենց կառավարությունների դեմ՝ խաղաղություն ապահովելու 

պահանջով։ նման պահանջը ոգեշնչված է, օրինակ, վրաստանում ապրող հայ-

ադրբեջանական համայնքների համատեղ կենսափորձից, ովքեր սեփական 

համակեցությամբ այս հասարակությունների համատեղ խաղաղ կեցության 

հնարավորության վառ օրինակ են։   

խոսելով կոնֆլիկտող հասարակություններում խաղաղությանը նպաստող 

զուգահեռ գործընթացների մասին՝ հարցվող կանայք նշում են նաև անցումային 

արդարադատության անհրաժեշտության մասին, որը կարող է խթան հանդիսանալ 

բոլոր կողմերում կայուն և երկարատև խաղաղ համակեցության համար։ այս 

գործընթացի սկիզբը, սակայն, ակնկալվում է, որ կդրվի կոնֆլիկտող կողմերի 

կառավարությունների կողմից։ նշվում է, թե հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը խորը 



16 | էջ                                                                                             խաղաղասիրության հեռանկարներ 

 

 

պատմական արմատներ չունի և սկիզբ է առել 20-րդ դարի սկզբին, այնուհետև, 

խորհրդայնացվելուց հետո այս երկու ժողովուրդները գրեթե 70 տարի ապրել են 

խաղաղ գոյակցության պայմաններում։ սակայն, խնդիրը նրանում է, որ 

դարասկզբին ունեցած ընդհարումներից ու երկկողմանի բռնություններից հետո 

վերջիններս չեն անցել հաշտեցման գործընթաց, «վերքերը շատ թարմ են եղել, 
ծածկված են եղել, ոչ թե բուժված, բայց  իրենց վրա էդպես ընդհանուր եղբայրության 
լոզունգներն են դրվել»։ սա է համարվում հիմնական պատճառը, որ բռնությունները 

վերսկսվել են խորհրդային միության թուլացումից/փլուզումից հետո։ մատնացույց 

է արվում, թե նույն գործընթացները կարծես թե կրկնվում են ներկայումս, երբ կրկին, 

բոլոր տրավմաներն ու ցավերը դեռ չամոքված, փորձ է արվում կոմունիկացիաների 

բացման ճանապարհով հարաբերություններ վերակառուցելու։ համարվում է, թե 

սա պարտադրված օրակարգ է, քանի դեռ հասարակությունները «վախենում են» 

միմյանցից, ու չկա վստահություն։ անցումային արդարադատությունը 

դիտարկվում է որպես մի ճանապարհ, որը կարող է այս հասարակություններին 

մոտեցնել ամոքման ու հաշտեցման գործընթացին։         

 

տարածաշրջանային խաղաղասիրական շարժման ձևավորման համար 

կանանցից ոմանք կարևորում են նաև ժողովրդավարական շարժումների 

ձևավորումն ու ակտիվացումը տարածաշրջանի երկրներում։ հատկապես 

ադրբեջանում ու թուրքիայում, որտեղ համարվում է, թե իշխանական 

համակարգերն շատ ավելի ռազմականացված ու ավտորիտար են ու գնալով ավելի 

շատ ձգտում են տոտալիտարիզմի, անհրաժեշտ է, որ ձևավորվող 

ժողովրդավարական շարժումներն ինչ-որ պահի կարողանան հասնել արդար 

ընտրությունների։ դրա արդյունքում կձևավորվի ցանկացած տիպի, բայց ժողովրդի 

կողմից ընտրված իշխանություն, ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ 

տարածաշրջանային խաղաղասիրական շարժման ծավալման համար։ նշվում է, թե 

միայն հայաստանի ցանկությունը քիչ է խաղաղության կամ  կոնֆլիկտները խաղաղ 

ճանապարհով կարգավորելու համար։ շեշտվում է, թե, ցավոք, վրաստանում էլ 

հիմա ժողովրդավարական գործընթացներում հետընթացի միտումներ կան։ ուստի 

ժողովրդավարական շարժումները պիտի տարածաշրջանի բոլոր այս 

պետություններում ձևավորվեն, թափ առնեն, որպեսզի հնարավոր ու արդյունավետ 

դարձնեն տարծաշրջանային խաղաղասիրական շարժումը, քանի որ ոչ 

ժողովրդավար երկրներում անհնար է նմանօրինակ շարժման ծնունդը։   

 

չնայած կայուն խաղաղություն հաստատելու գործում կարևորվում են 

ներհասարակական և միջհասարակական հաշտեցման գործընթացները, սակայն 

քաղաքական իշխանությունների կողմից ներկա պահին առաջնահերթություն են 

դիտվում տնտեսական հարաբերություններն ու ապրանքաշրջանառությունը։ սա 

գուցե կարևոր է այնքանով, որ կարող է կանխել պատերազմները, քանի որ 

փոխադարձ շահերի վրա է հիմնված, սակայն հարցվողների կարծիքով դրանք 

կարճաժամկետ բնույթ ունեն։ հաշվի առնելով տարածաշրջանում լոկալ երկրների 

ու աշխարհաքաղաքական շահերի հնարավոր բախումները և դրանց 

օգտագործումը ոչ ի նպաստ կոնֆլիկտող կողմերի՝ նշվում է, թե հայաստանը 
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հարևան երկրների՝ ադրբեջանի ու թուրքիայի հետ ուղիղ բանակցությունների մեջ 

պետք է մտնի ու չապավինի ռուսաստանի միջնորդավորված «ջանքերին»։ սրա 

համար անհրաժեշտ է, որ իշխանություններն ունենան բավականին կամք ու 

կարողություն նվազեցնելու հայաստանի կախվածությունը ռուսաստանից։       

 

կա կարծիք, թե խաղաղասիրական շարժումն անկեղծ լինելու կամ հաջողելու 

համար պետք է լինի արմատաբուխ, հակառակ դեպքում միջնորդավորված 

խաղաղասիրական նախաձեռնություններն իրենց արհեստական օրակարգերով 

ոչնչի չեն հանգեցնում, քանզի մինչ օրս անգամ չեն նպաստել անհատների, 

առանձին խմբերի միջև անկեղծ ու երկարատև կապերի ձևավորմանը։   

 

քաղաքացիական հասարակության կողմից խաղաղասիրական 

գործընթացների տապալման քննադատությունը հարցված կանանց կողմից 

ուղղված է ինստիտուցիոնալացված խաղաղաշինությանը, երբ հայկական ու 

ադրբեջանական հկ-ները, «շահագործելով իբր թե անվտանգության 
նկատառումները, հետևողական բերում էին նրան, որ պրոյեկտներ համատեղ 
չլինի»։ նշվում է, որ եթե 2000-ականների սկզբին դեռևս կային իրապես համատեղ 

նախագծեր, ապա, անվտանգության թեման շահարկելով, այդ նախագծերն 

աստիճանաբար դարձան զուգահեռ, «երբ հայերն անում էին հայաստանում, 
ադրբեջանցիներն՝ ադրբեջանում, բայց համատեղ չկար։ և իրենք լավագույն 
դեպքում տարին երկու անգամ հանդիպում են մեր սիրելի թբիլիսիում՝ որպես 
նեյտրալ զոնա, և էնտեղ ինչ-որ բաներ են իրար պատմում իրականում ոչ մի բանի 
մասին։  համարվում է, որ report-ն արված է։ ի վերջո, խաղաղաշինությունը մնացել 
էր փակ հաշվետվությունների մակարդակում, որոնք արդարացնում էին լավագույն 
դեպքում միայն հատկացվող ֆինանսները։ գործնականում խաղաղաշինություն 
չկար, կոնֆլիկտի հրապարակային հարցադրում չկար, բայց կային դրան ուղղված 
բազում պրոյեկտներ։ սա էր նաև, որ հանգեցրեց «անսպասելի» պատերազմի»։  

խոսվում է, թե եթե իրականացվում են խաղաղասիրական նախագծեր, ապա 

դրանք անպայման պետք է լինեն համատեղ, այլապես առանձին վերցրած 

երկրներում դրանց իրականացումն անիմաստ է դառնում՝ «հնարավոր չէ երկու 
աթոռի վրա նստել. հա՛մ հսկայական գումարներ շրջանառել խաղաղաշինական 
«երկխոսության» անվան տակ, հա՛մ բացառել այդ երկխոսությունը»։      
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հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորմանն ուղղված 

խաղաղասիրական նախաձեռնությունների արդյունավետությունը մինչև 

2020թ․-ի 44-օրյա պատերազմը. դրանց ազդեցությունը խնդրի կարգավորման 

և քաղաքական գործընթացների վրա 

 

հարցվող կանանցից ոմանք լղ կոնֆլիկտի շուրջ խաղաղասիրական 

նախաձեռնությունների արդյունավետությունը չափում են քաղաքական որոշում 

կայացնողների վրա ունեցած ազդեցությամբ և հանգում  են եզրակացության, որ եթե 

քաղաքական իրավիճակի՝ պատերազմի կանխարգելմանը չեն նպաստել, 

նշանակում է՝ որևէ արդյունք չեն ունեցել։ բացթողում է համարվում նաև կրթական 

դասագրքերում թշնամու կերպարի մոնիթորինգի բացակայությունը կոնֆլիկտի 

երկու կողմերում, որ կարող էր իրականացվել խաղաղասիրական 

նախաձեռնությունների կողմից, սակայն չի արվել։ խոսվում է, թե չեն արվել նաև 

հետահայաց հայագիտական հետազոտություններ պատերազմի ընթացքում 

մարդասիրական իրավունքի խախտման դեպքերի մասին, ասել է թե՝ սեփական 

ինքնության վերաբերյալ լուրջ խորքային աշխատանք չի տարվել։ «դա շատ կարևոր 
է, որ մենք մեր ներսը մի հատ լավ նայենք, թափ տանք։ հասկանանք, որ էս 
պատերազմը էդ ցույց տվեց, թե էդ պոռոտախոսությունը ուր կարող է բերի 
հանգեցնի ու դիմացինի նկատմամբ մեծախոս լինելը՝ «ամենաանմարտունակ 
բանակը, նրանք ո՞վ են որ, էս ինչը ո՞վ է որ, էն ինչը ո՞վ է որ, սաղ մերն է» և այլն։ 
ամեն ինչը բերեց, իջեցրեց էն մակարդակին, որ դու չգիտես՝ դու ով ես, ուր մնաց՝ 
ուրիշին գնահատական տաս»։ կարծիք հայտնող կինն ավելացնում է, թե 

տարածաշրջանի մշակույթին բնորոշ խտրականացումը կարծրացած է, ինչը 

հանգեցնում է փոխօգնության և կարեկցանքի բացակայությանը ժողովուրդների 

միջև, և որ ինքնառեֆլեքսիայի կարիք տարածաշրջանում բոլորն ունեն։       

 

հարցվող կանանցից շատերն են նշում, թե հայ-ադրբեջանական 

խաղաղասիրական նախաձեռնությունները հիմնականում ձախողել են ոլորտը, չեն 

կարողացել ազդել իշխանությունների վրա բանակցություններն ավելի հանրային 

դարձնելու, զիջումների մասին բարձրաձայն հանրության հետ խոսելու, կանխելու 

կամ նվազեցնելու նման մասշտաբի երկկողմանի ատելության քարոզը, 

պատերազմի մշակույթի գովաբանումը, ինչը հանգեցրել է այնպիսի 

իրադարձության, ինչպիսին էր 44-օրյա պատերազմը ու զոհերի նման 

քանակությունը երկու կողմից։ խոսվում է, թե կոնֆլիկտի և հատկապես 

պատերազմական իրավիճակում կազմակերպությունների և անհատների՝ 

խաղաղությանն ուղղված «գործողությունների ցանկը» խիստ սահմանափակ է 

հատկապես պետական քարոզչության և պատերազմի մշակույթը սրբագրող 

հասարակական ճնշման դեպքում։ պատերազմի պայմաններում առավել ևս նման 

խմբերի մարգինալացումն ավելի հավանական է դառնում, և հակառակ կողմի հետ 

երկխոսելը լրիվ հեղինակազրկում է խաղաղության կողմնակիցներին։     

նշվում է, թե նման նախաձեռնությունների ազդեցությունը չափելի է միայն 

անհատական մակարդակում, այն էլ՝ եզակի դեպքերում, երբ մարդկանց հաջողվել 

է քննադատական մոտեցում ձևավորել կոնֆլիկտի նկատմամբ։ ընդգծվում է, թե 
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նման փոփոխության հնարավոր է եղել հասնել երկխոսության գործընթացներում 

միայն «կոնկրետ պատմությունների, ցավերի, տրավմաների» շուրջ 

խոսակցությունների և տարվող աշխատանքի շնորհիվ։ նշվում է, թե 

խաղաղասիրությամբ զբաղվող կազմակերպություններից քչերն են այս մոտեցումը 

ունեցել։ ավելի շատ մեկուսացված են եղել, ունեցել են «վախ, ինքնագրաքննություն» 

ավելի բաց ու կտրուկ հարցադրումներ անելու համար։ ավելին, խոսվում է, թե 

խաղաղասիրությամբ զբաղվողները երբեք սեփական օրակարգով ու լեզվով 

հանդես չեն եկել, հակառակը, վերարտադրել են ու մնացել են պաշտոնական գծի 

մեջ։ այս պայմաններում, երբ քաղհասարակությունը չի հանդգնել հանդես գալ 

սեփական ավելի ռադիկալ դիրքերից, հեշտությամբ օգտագործվել է 

իշխանությունների կողմից, որը իբր թե տարածք է թողել վերջիններիս համար 

խոսելու, ցույցեր անելու, որպեսզի միջազգային հանրության աչքերում ավելի 

ժողովրդավար երևա ու հակադրվի ադրբեջանին։ «արդյունքում ստեղծվել էր մի 
վիճակ, որ քաղհասարակությանը թվում էր, թե ինքը ինչ-որ բան է անում, բայց այդ 
արածը ոչ մի ազդեցություն չէր ունենում ո՛չ քաղաքականությունների, ո՛չ 
հասարակական դիրքորոշումների ու գիտելիքի ձևավորման  վրա։ ինչ-որ այսպիսի 
զուգահեռ գործընթացներ էին՝ թրեք 1 ու թրեք 2, որտեղ քաղհասարակությունն էր 
իրա համար բզբզում, սրանք էլ իրենցն էին առաջ տանում, ու ոչ մի տեղ հատումներ 
չկային»։  անգամ «հեղափոխությունից» հետո իրավիճակ չփոխվեց։ ընդհակառակը, 

քաղհասարակությանը թվում էր, թե նույն արժեքները կրող մարդկանց է 

պատգամել իշխանության ներսում խաղաղության հարցերը բարձրաձայնել, 

սակայն այդ մարդիկ չկարողացան համակարգի ներսում որևէ ազդեցություն 

ունենալ։ իշխանություններն էլ տպավորություն էին ստեղծել, թե ներսում ունեն 

քաղհասարակությունից ներկայացուցիչներ ու խաղաղասերների աջակցության 

կարիքը չունեն։ արդյունքում ստացվեց այնպես, որ երկու հարթություններում էլ ոչ 

մի էական գործընթաց ու ազդեցություն տեղի չունեցավ։     

 

երբեմն էլ հանդիպել են կազմակերպություններ, անհատներ, լրագրողական-

ակտիվիստական խմբեր, եզակի դիվանագետներ, որոնք հանդես են եկել 

քննադատական տեքստերով, հոդվածներով, որոնք, սակայն, հասանելի չեն եղել 

կամ՝ ոչ էլ հասարակայնության համար նախատեսված։ այստեղ է, որ 

հասարակական կազմակերպություններին պակասել է ռադիկալ մոտեցումը։ 

խոսվում է, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ միանգամայն  հակառակ 

գործընթաց տեղի ունեցավ․ տարիներ շարունակ խաղաղասիրական 

գործընթացներում եղած մարդկանցից շատերն ավելի շատ էին աջակցում 

պատերազմին ու ռազմատենչ խոսք տարածում, քան թե հանդես էին գալիս 

խաղաղասիրական դիրքերից։ իսկ այնպիսի խոսակցությունները, թե 

«ադրբեջանցիներն էլ են լավ մարդիկ, մեր նման ժողովուրդ են», ավելի շատ 

խոհանոցներում էին հնչում, քանի որ պետական քարոզչությունը շատ ավելի մեծ 

ազդեցություն ուներ։         

կա կարծիք, որը բացասական է գնահատում խաղաղաշինական 

գործընթացների ազդեցությունը նրանով, որ «իրենք դաշտը փակել են, որ իբր կա 
խոսակցություն ինչ-որ խմբերի միջև, բայց որ չլիներ, ավելի լավ կլիներ, ավելի 
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ցասումը կարող է ուժեղ լիներ հասարակությունների, ու ավելի մեծ պահանջ լիներ 
իրար հետ հաղորդակցվելու։ իրենք soft ձևով լղոզել են»։       

այն, որ խաղաղաշինական գործընթացները գործ են ունեցել միայն 

մակերեսային և չեն անդրադարձել խորքային, բովանդակային հարցերին, այդ 

թվում՝ չեն աշխատել տրավմաների հետ, ինքնին անհնար է դարձրել կոնֆլիկտող 

կողմերի մեջ/միջև էական բովանդակային փոփոխությունները։ հարցվող 

կանանցից մեկի դիտարկմամբ, այստեղ կրկին շատ լավ են աշխատել այն 

համակարգային կարգավորումները, որոնք դրված են քաղաքացիների՝ 

հասարակական և քաղաքական կոնտեքստներում հարաբերվելու և ներազդելու 

հիմքերում։ նշվում է, թե այս պարագայում մարդիկ՝ սկսած խաղաղասիրական 

համայնքից մինչև անկախ ակտիվիստներ, հեշտությամբ են հայտնվել 

համակարգային կարգավորումների թակարդում, գործել են այդ կարգավորումների 

տրամաբանության ներքո ու չեն նկատել իրենց գործողությունների ուղղորդված 

ազդեցությունը։ խոսվում է, թե կոնֆլիկտող կողմերի խաղաղասիրական 

հանրույթները, տարիներ շարունակ հանդիպելով ու փոխանակվելով սոցիալ-

մշակութային նմանություններով, չեն նկատել, որ կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիայի 

համար այլ մոտեցումներ ու բովանդակային քննարկումներ են պետք․ «ես ու իմ 
նման շատ ախմախներ մտածել ենք, որ առանց այդ բովանդակայինին 
անդրադառնալու, հանդիպելով, խոսալով ու նրանով, որ հավատարիմ ենք, որ 
պատերազմ չլինի․․․ բայց հնարավոր չի առանց խորքային տրավմաներին 
անդրադառնալու այսպես տեղ հասնել։  դա վատնված ժամանակ ու ռեսուրս է եղել։ 
եթե դա տեղի ունենար, ինձ թվում է՝ մենք ուրիշ տեղ կլինեինք։ հետպատերազմյան 
հայաստանյան բարձրաձայնվող բոլոր քաղաքական ուժերն իմ համար 
շարունակում են մնալ դեպի պատերազմ տանող և տրավմաների հետ 
ընդանրապես առերեսվելը չկարևորող։ իրենք շարունակում են տրավմաների 
խորացումը, ոչ թե տրանսֆորմացումը, որը մեզ բերելու է էլի նույն տեղը»։ 

սերնդային տրավմաները քարոզչության միջոցով ակտիվ պահելը, ընդհուպ մինչև 

եղեռնի տրավման, օգնում է իշխանություններին խուսափել իրականության հետ 

առերեսվելուց․ «դա մի առիթ է, որ տեսնեն, թե հանկարծ տրավման ակտիվ չի, 
ակտիվացնեն կամ շարունակեն ակտիվ պահելը, որովհետև հայ լինելը նշանակում 
է տրավմացված լինել, քանի որ դա օգնում է, որ իշխանություններն իրենց ուժային 
դիրքերում մնան»։  

անդրադառնալով խաղաղասիրական «հանրույթների» վրա «մեծ» դոնորների 

ունեցած լծակներին՝ նշվում է, թե դրանցով վերջիններս, ովքեր «կապված են 
նախկին կայսերական տերությունների, նոր կոլոնիալ հարաբերություններում 
բարեհաջող դիրքեր ունեցող կառավարությունների հետ», կարողանում են 

լավագույնս ներազդել իրենց ուժային դիրքերը պահպանելու համար։ դոնորների 

քաղաքականության մեջ այստեղ դուրս է բերվում մի կարևոր 

առանձնահատկություն, որի դեպքում, կախված իրավիճակից, միջոցները կարող 

են տրամադրվել ըստ տրավման ակտիվ պահելու կամ դրա դեմ պայքարի միջոցներ 

տրամադրելու անհրաժեշտության, սակայն այդ  ծրագրերի շրջանակներում 

տրամադրվող «միջոցները չեն դիտարկվի քաղաքական, սոցիալական 
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կոնտեքստում, այլ կդիտարկվեն անհատի տրավմա, փոխանակ դիտարկվի 
կոլեկտիվ  տրավմայի հետ աշխատանք»։  

որոշ կանայք էլ միայն 44-օրյա պատերազմից հետո ինքնառեֆլեքսիայի 

միջոցով են հասել այն եզրահանգմանը, որ տասնամյակներ շարունակ հայ-

ադրբեջանական երկխոսության նախագծերն այնքանով են անարդյունավետ ու 

փակ եղել, որ հանգեցրել են պատերազմի։ հասարակությունը ընդհանրապես չի 

մասնակցել այդ երկխոսությանն ու չի ձևակերպել, թե ինքն ինչպես է 

պատկերացնում կարգավորումը, լուծումների վերաբերյալ խոսակցություններ չեն 

եղել, որոշումները վերևից են պատրաստվել ու պարտադրվել մարդկանց։ խոսվում 

է, թե խաղաղասերների կողմից խաղաղաշինական գործընթացների ձախողումը 

պայմանավորված է եղել կոնֆլիկտող կողմերի՝ միմյանց հանդեպ անկեղծ 

մոտեցում չունենալու, տաբուները կոտրել չկարողանալու, ապա նոր մյուս կողմի 

հետ խաղաղության մասին խոսելու հանգամանքով։ ամեն մեկը գնացել է իր 

վերապահումներով, կարծրատիպերով, պաշտպանողական լուծումներով, 

առաջնորդվել է «չվնասելու» քաղաքականության սկզբունքով ու անկեղծ չի եղել։ 

ներկայումս խաղաղաշինական գործընթացները համարվում են ձևական, և 

խաղաղասերներից ոմանք այլևս իրենց չեն տեսնում այդ հարթակներում ու ավելի 

շատ վստահում են կոնֆլիկտող կողմի գործընկերների հետ ընկերական եզակի 

հարաբերություններին։ կանայք ընդգծում են, թե իրենք պիտի նախ ներքին շատ մեծ 

գործ անեն, հասարակության հետ խոսեն, հասկանան, թե ոնց են մարդիկ տեսնում 

ստեղծված իրավիճակը, լուծումները, իրենց դերը, ազգայնականությունը, 

ռազմականացման աճը։ հասկանան, թե իրենք ի՞նչ են առաջարկում խաղաղության 

հասնելու համար, ի՞նչ են ուզում ու ի՞նչի են պատրաստ, եթե պատերազմ չեն 

ուզում, ապա ձևակերպեն, թե ի՞նչ է խաղաղությունն իրենց համար։ նշվում է, թե 

հիմա նոր պիտի լուծեն իրենց ներքին հարցերը, որ նախկինում չեն կարևորել ու 

արել ու այդ փուլն անտեսելով  են ներգրավվել երկխոսության մեջ մյուս կողմի հետ։ 

խոսվում է, թե որքան էլ խաղաղասերները հանդես են եկել ֆեմինիստական 

դիրքերից, այնուամենայնիվ, իրենց մեջ բավականին խորն են նստած եղել 

ներքնայնացված ազգայնական նորմերը։ եղել է նաև տեղեկատվության մեծ բաց, 

ինչի գիտակցումը խաղաղասերներից շատերի մոտ եկել է ողբերգական 

պատերազմի գնով։ 44-օրյա պատերազմը շրջադարձային է եղել ֆեմինիստ 

կանանցից շատերի համար այնքանով, որ բացահայտել է կոնֆլիկտի բռնության 

երկկողմանիությունը ու տարիներ շարունակ իրենց կողմից վերարտադրվող, 

սակայն որպես այդպիսին չընկալվող ռազմականացված մոտեցումները։   

կանայք խոսում են, թե այժմ պետք է ներքին տրավմաների ապաքինում 

անցնել, վերականգնվել, հետո հասկանալ, թե յուրաքանչյուրն իր  համայնքում 

ինչպես է պատկերացնում հարաբերությունների կառուցումը, հետո երկխոսել, 

հասկանալ, թե որքան են կարևորում «հողը» կամ համակեցությունը։   

 

կանայք մատնանշել են եզակի հայաստանյան քաղաքական ուժերի, որոնք 

հետևողական խաղաղության օրակարգ են առաջ մղել, ինչում, սակայն, չեն 

կարողացել ապահովել հանրային մեծ ռեզոնանս։ անգամ ներբանակային 

խնդիրների պատճառով սպանված զինվորների մայրերը, ովքեր տարիներ 
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շարունակ անձնական ողբերգության հիմքով լոկալ պայքար են մղում 

փողոցներում, մեծ հանրային աջակցություն չեն ստացել, քանի որ պետությունը և 

բանակը սրբադասված են, իսկ գործողությունների շրջանակը խիստ նեղացված է, 

ուստի մարդիկ վախենում են դիպչել այդ թեմաներին։ անգամ 44-օրյա 

պատերազմից հետո «առերեսման ժամանակաշրջանում» իրավիճակը մեծ հաշվով 

չփոխվեց, երբ շատ ծնողներ հարցարկում էին պատերազմը և փորձում էին 

տապալել զորակոչը, մեծ քաղաքական ու քաղաքացիական կոնսոլիդացիա չեղավ 

այդ հարցի շուրջ, քանի որ «մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական երկխոսությունը 
տեղափոխվել է․ էլի ղարաբաղյան հարցի շուրջ է, որը թեև արդեն վերջացել է։ 
այնուամենայնիվ, ոչ թե ռեֆլեքսիա է արվում, այս քաղաքական գծի հետևորդները 
ոչ թե ներողություն են խնդրում հանրությունից և ընդունում են իրենց 
պարտությունն ու սնանկությունը, այլ փորձում են էլի այդ հարցի վրա 
դիվիդենտներ շահել, մեկը մյուսին մեղադրել և պատերազմի հռետորաբանությունը 
շարունակել»։      
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ո՞ր փուլում է գտնվում լղ կոնֆլիկտը ներկա պահին։ իմաստ ունի՞ շարունակել 

խաղաղասիրական նախագծերն ու նախաձեռնությունները  

  

հարցազրույցներին մասնակցած կանանց կարծիքները լղ հարցի 

կարգավորված լինել-չլինելու շուրջ էականորեն տարբերվում են։ կանանցից ոմանք 

գտնում են, թե կոնֆլիկտի կարգավորումը խիստ մոտ է ավարտին։ ըստ այս 

մոտեցման, կոնֆլիկտն այն պատճառով էր, որ եթե իրավական ու միջազգայնորեն 

ճանաչման առումներով լղ-ն ադրբեջանի կազմում է, սակայն դե-ֆակտո այն և 

ադրբեջանական այլ տարածքներ գտնվում էին հայկական կողմի 

վերահսկողության տակ, ապա 44-օրյա պատերազմը այդ «փաստաթղթայինը 
մոտեցրեց իրականությանը»՝ բացառությամբ նախկին լղիմ մի փոքր մասի, որն այժմ 

գտնվում է ռուսական խաղաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ նշվում է, թե 

ըստ 2020թ․-ի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի, որում խոսվում է տարածքների 

ապաշրջափակման, ապառազմականացման, փախստականների վերադարձի և 

տարածքների հետհանձնման մասին, պարզապես «միջանկյալ մի էլեմենտ՝ 
ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը դուրս է մնացել պատերազմի արդյունքում 
ձևավորված ուժերի հարաբերակցության բերումով։ երբևէ կվերադառնա՞ օրակարգ 
կարգավիճակի հարցը, թե չի վերադառնա, չենք կարող մենք ասել, և չեմ էլ կարծում, 
թե դա շատ բանով կախված է ղարաբաղի հայերից։ եթե վերադառնա էլ, դա կարող 
է էլի լինել ավելի մեծ խաղացողների օրակարգ՝ ադրբեջանին գաղութացնել 
փորձելու օրակարգի մեջ մի հարց»։ լղ կարգավիճակի հարցը վեր բարձրացնելն այլ 

խաղացողների կողմից կարող է արվել միայն քաղաքական դիվիդենտներ շահելու 

նպատակով։ ապա շեշտվում է, թե ադրբեջանում էլ սա շատ լավ են գիտակցում։ այդ 

նպատակով թե՛ նախկին լղիմ տարածքը, թե՛ իրենց ազատագրված տարածքները 

տարբեր կոմունիկացիոն միջոցներով, տարբեր սոցիալ-տնտեսական 

քաղաքականություններով փորձելու են կապել ադրբեջանի այլ քաղաքների և 

տնտեսության հետ, ներդրումային քաղաքականություններ վարել և այլն։ այս 

պահին կոնֆլիկտող կողմերից միայն հայկական կողմն է պնդում, թե կա 

կարգավիճակի հարց, բայց դա թյուր պնդում է, այսինքն՝ գոնե չի 

համապատասխանում քաղաքական իրավիճակին։ նշվում է, որ եթե այժմ 

հայկական կողմի ողջ խոսակցությունը վերաբերում է այդ մի փոքր մասի 

կարգավիճակին, ոչ ոք աշխարհում պատրաստ չէ ճանաչել այդ տարածքի 

անկախությունը։ կանայք այս հեռանկարն այլևս փակված են համարում՝ նշելով, թե 

անգամ այս սարսափելի պատերազմից հետո հայկական կողմը 

բանակցությունների մասին խոսակցությունները տանում է դեպի կարգավիճակի 

շեշտադրում, ինչը փակուղային է, այնինչ «պետք է բանակցությունների  մասին 
խոսակցությունը տանել հնարավորինս հումանիտար դաշտ․ հասկանալ՝ 
ղարաբաղի հայ բնակչությունն ի՞նչ կարգավիճակ է ունենալու, ի՞նչպես է 
պաշտպանվելու։ լավ չի լինելու, պարզ է։ մենք շատ վատ օրինակ ծառայեցինք․ ցույց 
տվեցինք, որ երբ ղարաբաղը հայկական է, էնտեղ ադրբեջանցիներ չպետք է լինեն, 
և շատ մեծ է հավանականությունը, որ երբ ղարաբաղը լինի ադրբեջանական, էնտեղ 
հայերը չպետք է լինեն կամ պետք է լինեն որպես ճնշված փոքրամասնություն»։  
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խոսվում է, թե հենց այս իրականությունն է, որ չպիտի նախկինի նման 

փորձել թաքցնել ժողովրդից ու ներկայացնել, թե «իբր կա ապագա՝ եահկ մինսկի 
խմբի սահմաններում միջանկյալ կարգավիճակ»։ դիտարկում է արվում, թե ներկա 

պահին ամենաէական խնդիրն այն է, որ կարողանանք հասնել լղ-ում տեղի հայ 

բնակչության համար հնարավորինս շատ իրավունքներ կորզելուն, քանզի միայն 

մշակութային ավտոնոմիա ունենալն ադրբեջանի կազմում «սարսափելի» կլինի 

այսօրվա դրությամբ, քանի որ այդ կարգավիճակում մարդիկ իրենց շատ ճնշված են 

զգալու և ոչ անվտանգ։ խոսվում է, թե սա կարող է հանգեցնել լղ հայաթափմանը, 

ուստի կարևոր է, որ բանակցային գործընթացներում շեշտը դրվի ստատուս-քվոյի 

փոփոխման ու նոր իրավիճակի ձևավորման արդյունքում հայերի՝ ադրբեջանական 

ադմինիստրացիայի ներքո ապրելով հանդերձ, այդ տարածքում գոնե 

ինքնավարություն ունենալու վրա։ նշվում է, թե անգամ այս դեպքում խիստ կարևոր 

է, որ լինեն անվտանգության երաշխիքներ, ու փոխվի խոսակցությունների 

տրամաբանությունը, ատելությունը նվազեցնել, որպեսզի մարդիկ, «ամեն ինչ 
զրոյից սկսելով և մեծ ճանապարհ անցնելով», կարողանան բարիդրացիական 

հարաբերություններ կառուցել։ ընդ որում, կանայք խոսում են, թե այս ամենում մեծ 

դեր կարող է ունենալ հենց քաղաքացիական հասարակությունը։ համատեղ 

երկխոսության ծրագրերը կարող են ուղղված լինել և տարածք ստեղծել հենց 

միմյանց հանդեպ նախապաշարմունքների հաղթահարմանը, քանի որ մարդիկ 30 

տարի մի իրավիճակում են ապրել, ու հիմա այն պիտի փոխվի, պիտի հայտնվեն 

«այլ լեզվով խոսացող մարդիկ»։ այս հարթակներում հայերը կարող են խոսել իրենց 

մասին, և ադրբեջանցիները՝ իրենց, ու խոսակցությունների տրամաբանությունը 

պիտի կառուցված լինի ոչ թե փոխադարձ մեղադրանքների, այլ միմյանց 

հասկանալու, թե «ամեն մեկն իր բաժին վերմակը ու՞ր է քաշել, որ այս կետին ենք 
հասել»։ նշվում է, թե համատեղ ապրելու եզրեր գտնելու համար պարտադիր չէ, որ 

մենք բոլորս միմյանց սիրենք, մենք մեր համայնքներում էլ բոլորին չենք սիրում, 

բայց համակեցության մեջ ենք, ու իրար կողքի ապրելու հեռանկարի տագնապը 

նվազեցնելու համար նախընտրելի է, որ երկխոսելիս «չգնանք 19-րդ դար 
անպայման, որովհետև էդ էլ է շատ հայկական խնդիր․ անընդհատ փորձել ցույց 
տալ, որ մենք 300 տարի առաջ ինչ-որ մի տեղում ենք ապրել, և ցույց չտալ, որ նույն 
300 տարի առաջ երևանում հիմնականում մահմեդական ժողովուրդ է ապրել։ պետք 
է հասկանալ, որ հողն էդպես չի գործում, որ դու էդտեղ քո դնթ կոդը կպցնում ես 
հողին, ասում ես՝ այլևս էստեղ ոչ ոք չի կարող ապրել․ սա իմն է»։ 

 կանայք նշում են, թե այս գործընթացներում խաղաղասիրական 

կազմակերպությունները չպետք է փորձեն գերագնահատել անվտանգության 

խնդիրները, քանի որ վերջապես չկա ավելի վտանգավոր իրավիճակ, քան 44-օրյա 

պատերազմն էր։ հասկանալի է, որ ոչ մի տեղ աշխարհում կոնֆլիկտների դեպքում 

խաղաղասերներն ու խաղաղաշինությամբ զբաղվողներն «ազգային հերոսներ» չեն 

համարվում, և պարզ է, որ պետք է լինի քննադատություն, բայց դա չի նշանակում, 

թե, խուսափելով քննադատությունից և թիրախավորումից, պիտի փորձել մեղմել ու 

չթիրախավորել սուր և արդիական հարցերը՝ դա պատճառաբանելով 

անվտանգության բացակայությամբ։  
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կա կարծիք, ըստ որի, խաղաղասիրության ոլորտում անելիքներ շատ կան, և 

որ իրապես այն նոր է սկսվում։ սակայն պիտի փոխվի «հաղթող-պարտվողի» 

գիտակցումը, որի հիմքում ընկած է նախկինում «ես հաղթել եմ, դու պարտվել ես», 

հիմա՝ «ես եմ պարտվել, դու ես հաղթել» տրամաբանությունը։ այս 

տրամաբանությունը պետք է մերժել՝ չունենալու համար շարունակական 

պատերազմներ։ նշվում է, թե գուցե այս մերժման անհրաժեշտության չգիտակցելը 

հանգեցրել է նրան, որ ամեն մեկը մնա իր «ամորֆ դիրքերում, չզիջող․ հաղթողը՝ 
հաղթողի, պարտվողը՝ նեղված, ռևանշիստական։ դա էլ հավանաբար 
պատճառներից մեկն է, որ չի ստացվել այդ իսկական երկխոսությունը, որ գնանք 
դեպի իրական հաշտեցում»։     
 

կանայք մատնանշում են, թե խաղաղասիրության մեջ անհրաժեշտ է 

հաղորդակցման ուղիների բացման կոնտեքստում առաջին հերթին ձևավորել 

հասարակական պահանջ, որ այդ ուղիները բացվեն ոչ միայն «ռուսական բեռների 
համար», այլև՝ մարդկանց, որպեսզի մարդիկ ունենան հնարավորություն գնալ-

գալու և կոտրելու «իրենց պատկերացումները միֆականացված հայի, հայերն էլ՝ 
իրենց պատկերացումները միֆականացված ադրբեջանցու մասին․․․ թուրքիայում 
հարյուր հազարավոր խոպանչիներ ունենք, բացեք էդ սահմանը, թող ուղիղ գնան, 
ինչքան կարելի է ձգձգել»։ ընդ որում, այս գործընթացներում կարևորվում է 

լրագրողների, արվեստագետների, ակտիվիստների դերը, ովքեր կարող են սկիզբ 

դնել նման հաղորդակցությունների ամրապնդման համար, որովհետև «մենք 
չունենք խնդիր, որ հայերն ադրբեջանցի ընկերներ ձեռք բերեն․ իրար չսպանելու 
համար պարտադիր չի ընկեր լինել։ մեզ պետք է, որ երկու մարդիկ էլ վերջապես 
ամրապնդեն, որ մենք չենք ուզում, որ էս մարդասպանությունը շարունակվի։ 
հասարակական պահանջը էտ է»։ սրանով հղում է արվում նրան, թե եթե իսկապես 

կա վտանգավորության նման աստիճան, ապա պետք է տարածք ստեղծել 

առերեսվելու համար ու հասկանալու, թե իրականում «քանի մարդ է իրար 
մորթելու… ավելի լավ էր ի սկզբանե թողնեին, թող լոկալ բախումներ լինեին, այլ ոչ 
թե աթս-ներով երեխեքի վրայով գնան»։  

             

կանայք նաև դիտարկում են, թե եթե կոնֆլիկտը վերջնական կարգավորելու 

կամք ու այլ մոտեցում չներդրվի, հատկապես՝ տարածքում բազմաէթնիկության 

սկզբունքը, (ցավոք, երկու կողմն էլ ունեն մոնոէթնիկ մոտեցում) և շարունակվեն 

միլիտարիստական քաղաքականությունները, ղարաբաղյան կոնֆլիկտին 

սպասվում է պաղեստինյան կոնֆլիկտի ուղին՝ ավելի արագ զարգացումներով։ 

«անընդհատ ինչ-որ սապոգներ այնտեղ լինելու են, մարդկանց կյանքը 
կառավարվելու է check-point-երի միջոցով, միմյանց տրաքացնելու են մարդիկ։ 
ադրբեջանը դե ավելի ուժ ունի, ավելի է մեծացնելու տարածքը, հայերը դա 
դիտարկելու են կյանքին սպառնացող վտանգ, անհուսությունից որոշ մարդիկ 
իրենց պայթացնելու են՝ իրենց հետ պայթացնելով ադրբեջանցիներին»։  

անդրադառնալով հայաստանյան իշխանությունների վարած 

քաղաքականությանը՝ դիտարկում է արվում, որ «արդեն սկսվել է, չէ՞, «դրոններ 
արտադրենք, բան»․․․ իբր մտածում են, թե իրենք այլ տիպի համակարգի մեջ են 
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մտածում, բայց իրականում մտածում են այն տրամաբանության մեջ, որի մեջ որ այս 
պատերազմը մտածված էր, ու հետպատերազմյան իրավիճակը կառավարվում է։ 
այսինքն, ամեն ինչ գնում է ըստ պլանի, որ ձեռք տա ռուսաստանին ու թուրքիային 
իրենց հարցերը կարգավորելու»։ նշվում է, թե կոնֆլիկտը, միշտ շահարկվելով, 

օգտագործվելու է տարածաշրջանում ազդեցության ձգտող երկու ուժերի՝ 

ռուսաստանի ու թուրքիայի կողմից։ այն օգտագործվելու է կողմերից ավելի մեծ 

զիջումներ կորզելու և ի փոխհատուցում մեկին՝ մյուսին նեղացնելու հաշվին։ 

հայաստանի դեպքում՝ ընդհուպ մինչև ինքնիշխանության զիջում («եթե ինչ-որ բան 
դեռ մնացել է տակը»), օրինակ, մի փոքր տարածք ավելին ունենալու համար։ 

կանայք նշում են, թե, օրինակ, ինչպես է ռուսաստանը ներկայումս էլ կոնֆլիկտն 

ակտիվ պահելու և ազդեցությունը մեծացնելու համար մեծ ռեսուրսներ ծախսում 

հայաստանում և լղ-ում՝ գեներացնելով և սնելով հայրենասիրական գաղափարներ։      

միակ փոփոխությունը, որը կանայք դիտարկել են հայաստանի 

իշխանությունների վարքագծում, վերաբերում է կոնֆլիկտի լեզվի փոփոխությանը։ 

մասնավորապես նշվում է, որ ադրբեջանի կամ ադրբեջանի նախագահի 

գործողությունների մասին խոսելիս այն դարձել է ավելի «փափուկ»․ «փաշինյանը 
միշտ խոսքի մեջ վկայակոչում է՝ «եռակողմ համաձայնագիրը կամ ադրբեջանը 
պիտի հարգի․․․», այսպիսի ձևակերպումներ։ միշտ որ խոսում էր դուխով, 
քամահրանքով, էլ չեմ տեսնում.․»։  
 

կա կանանց մի խումբ էլ, որ գտնում է, թե լղ կոնֆլիկտն ընդհանրապես 

կարգավորված չէ։ «քանի դեռ այդ ատելությունը կա, քանի դեռ մենք 
ստեփանակերտ գնալուց այդ ամենով պիտի անցնենք ու մեզ կարող է ներս չթողնեն 
ռուս խաղաղապահները կամ ադրբեջանցի զինվորականները, քանի գերիները հետ 
չեն վերադարձել, իրենց ժողովուրդը (ադրբեջանցի փախստականները) հետ չեն 
վերադարձել, ու իրենց մոտ կա այդ վերադառնալ-չվերադառնալու խնդիրը… քանի 
մերոնք չեն հասկացել, թե գուցե հնարավորություն լինի հադրութ վերադառնալու՝ 
թեկուզ ադրբեջանական իշխանության ներքո ապրելու, քանի այդ բոլոր հարցերը 
կարգավորված չեն, սահմանները բաց չեն, դեմարկացիան մինչև վերջ արված չի, չի 
կարող համարվել կարգավորված»։ կանանց այս խումբը լղ կոնֆլիկտի 

կարգավորումը, նաև խաղաղության հաստատումը, կապում է քաղաքական 

որոշումների հետ։ միևնույն ժամանակ, նշվում է, թե խաղաղասիրությունը 

փաստաթուղթ չէ, այլ համատեղ գոյության փոխադարձ ընդունում, որը ներկայումս 

չկա։ կոնֆլիկտը կարգավորված է համարվում, եթե մարդիկ կարողանում են հասնել 

արդարության զգացման․ «մենք հիմա չունենք դա, քանի որ պարտվել ենք, 
նախկինում էլ չունեինք, քանի որ լղ անկախության համար էինք պայքարում։ իսկ 
արդրբերջանը հիմա ունի այդ արդարության զգացումը»։  

կանանց այս խումբը խաղաղության հաստատումը համարում է երկարատև 

գործընթաց, որի սկիզբը, սակայն, պետք է դնել կտրուկ քայլերով՝ փոփոխություն 

մտցնելով հեռուստաեթերից հանրության հետ խոսելու լեզվի մեջ․ «եթերից մենք 
հանենք էդ հակաադրբեջանական քարոզը։ այսինքն, մենք ադրբեջան կամ թուրքիա 
բառերը լսելուց էլ էդպես սարսուռ չզգանք մեր մեջ, ինքը դառնա սովորական, 
նորմալ»։ խոսվում է, թե ատելության քարոզի մեջ ապրելով՝ մարդիկ չեն կարող 
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երազել խաղաղության մասին։ կանայք նաև կարևորում են անվտանգության 

խնդիրների կարգավորումը թե՛ ղարաբաղում, թե՛ հայաստանի սահմանամերձ 

հատվածներում, որպեսզի մարդիկ, ունենալով ապահովության այդ 

զգացողությունը, կարողանան խոսել խաղաղության մասին։ հակառակ դեպքում, 

խաղաղության մասին խոսակցությունները պարտադրված ու արհեստական են 

համարում, ինչպես որ ներկայիս խաղաղությունն են պարտադրված համարում։  

որոշ հարցվածներ էլ պահը չկորցնելու և լավագույնս օգտագործելու մասին 

են խոսում՝ նշելով, թե հենց հիմա է անհրաժեշտ սկսել խաղաղության շուրջ 

խոսակցությունները, տարածել խաղաղության գաղափարը, որովհետև ապագա 

զարգացումներն, անհայտ է, թե որ ուղղությամբ կարող են տանել։ 

կանանց մեկ այլ խումբ էլ լղ կոնֆլիկտն այլևս ավարտված է համարում՝ 

գտնելով, որ տեղական ու միջազգային խաղացողների համար նոր ձևավորվող 

աշխարհաքաղաքական, տնտեսական, կոմունիկացիաների կարևոր հարցերի 

շարքում ընդամենը «պերիֆերիկ» մի հարց է։ տնտեսական հարաբերությունների 

ակտիվացման կոնտեքստում որոշ կանայք նոր պատերազմի հավանականությունն 

անիմաստ են համարում, քանի որ տնտեսական շահերն ավելի գերադասելի են 

շահագրգիռ կողմերի համար։ ոմանք նշում են, թե աշխարհաքաղաքական նոր 

իրողության պայմաններում «հայերն ու ադրբեջանցիներն այլևս կորցրել են լղ 
հարցի ինքնուրույն կարգավորման հնարավորությունը։ հատկապես ռուս-
ուկրաինական պատերազմից հետո մենք այլ աշխարհում ենք այլևս ապրում։ շատ 
բան հիմա կապված է նատօ-ի, ռուսաստանի ճակատագրից։ մենք խոսում ենք 
խաղաղությունից, բայց ամբողջ աշխարհը խոսում է պատերազմից»։     
  

այս կոնտեքստում շատերը հայ-ադրբեջանական երկխոսության 

հեռանկարների և կարիքի մասին դժվարանում են խոսել։ այնուամենայնիվ, նշում 

են նաև, որ խաղաղասիրական գործընթացների կարիքը կա, եթե այն լինի հիմնված 

գաղափարական հիմքի վրա։ այսինքն մարդիկ, ովքեր ներգրավված կլինեն այդ 

գործընթացներում, պիտի ելնեն սեփական արժեքներից ու գաղափարներից ու 

չպետք է սպասարկեն ռուսական, եվրոպական կամ էլ թուրքական օրակարգերը։ 

այդ գործընթացները չպիտի լինեն զուտ բանավեճային, այլ՝ շոշափելի արդյունքի 

հանգեցնող գործընթացներ։ միաժամանակ կա կարծիք, թե քաղաքացիական 

հասարակությունը տապալել է խաղաղասիրական գործընթացներն ու 

խաղաղության օրակարգը․ «մենք տապալել ենք այդ հնարավորությունը, և 
խաղաղությունը մեզ պարտադրվել է․ խաղաղությունը վրա հասավ մարդկային մեծ 
կորուստների գնով։ դա պիտի արձանագրել ու դրա մասին պիտի բոլորը մտածեն, 
թե ինչու՞ մենք չկարողացանք այդ հնարավորությունից օգտվել։ կա պարտադրված 
խաղաղություն․ խաղաղություն ու միանգամից ինչ-որ սահմաններ են բացում, ընդ 
որում՝ չափազանց դաժան պատերազմից հետո, մեծ կորուստներից հետո։ այս 
հանգամանքը պիտի հաշվի առնել, որ հանրային տրամադրությունների այս 
ամբողջ փոփոխությունները, մարդկային տրավմաները, սարսափները, վախերը և 
այլն հաշվի չառնելով՝ սահմանները կբացվեն և ապաշրջափակում տեղի կունենա»։ 
հիմա, երբ կա ապաշրջափակման, հաղորդակցման միջոցների բացման ու 

տնտեսական հարաբերությունների ձևավորման անհրաժեշտությունը և դրանց 
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ուղղված պետական քաղաքականությունը, խոսվում է, թե «շատերը կան, կլինեն 
կամ կդառնան խաղաղասեր․ ցավոք սրտի, ըստ իրավիճակի։ այդ խնդիրը կա էլի, 
որ գաղափարական, քաղաքական դիրքորոշումը ոչ թե ըստ քո հայացքների է, այլ՝ 
ըստ իրավիճակների։ բայց այդպես չէ։ դա նշանակում է, որ մենք դեմոկրատական 
համակարգում չենք, այնուամենայնիվ, ու ինստիտուցիաներ չունենք։ ու չի կարող 
լինել, որ դու մի առավոտ արթնանաս լիբերալ, մյուսը՝ սոցիալիստ, երրորդը՝ 
ընդհանրապես անարխիստ, հետո՝ պատերազմի ջատագով»։ 

կանայք շեշտում են, թե խաղաղության օրակարգը չպիտի սպասարկի նաև 

սփյուռք(եր)ի շահերը։ 44-օրյա պատերազմից հետո այն կանայք են եկել այս 

եզրահանգմանը, ովքեր ունեցել են փորձառություն հասարակական դաշտից դուրս 

մարդկանց տարբեր խմբերի հետ խոսել խաղաղության ու պատերազմի, իրենց 

կարիքի ու առօրյայի մասին։ այստեղ է, որ ակնհայտ է դարձել, թե որքան 

«կեղծավոր» է սփյուռք(եր)ի կապը հայաստանի հետ, որքան հեռու են միմյանցից 

իրենց պատկերացումներով։ սփյուռքահայերի այս տեսակ ածանցված 

պատկերացումները հայաստանի քաղաքացիական հասարակության համար 

խաղաղասիրության ճանապարհին որպես խոչընդոտ են ընկալվում հարցված 

կանանց կողմից։ խոսվում է, թե, սփյուռք(եր)ն, ունենալով մեծ ֆինանսական ու 

հաղորդակցման ռեսուրսներ, նպաստում են կեղծ ազգայնական արժեքներով 

սերունդների դաստիարակությանը։ որքան էլ աջակցում են հայ երիտասարդներին 

աշխարհի լավագույն համալսարաններում բարձրորակ կրթություն ստանալուն, 

միևնույն է, այդ ազգայնական քարոզչության ազդեցությունն այնքան ուժեղ է, որ 

«սոցիալական ցանցերում այդ բռնությունն ու ատելությունը պոռթկում է։ արցախի 
կորուստը, որն այլ կերպ է ապրվում (սփյուռքահայերի կողմից)․․․, բայց շատ 
կտրված հայաստանյան իրականությունից»։  

կրկին ելնելով իրենց փորձառությունից՝ կանայք վերաիմաստավորել ու 

կարևորել են հրանտ դինքի՝ թուրքիայի հետ կապված խաղաղասիրական 

ժառանգությունն ու ուղերձը, թե «կարելի է խոսել թուրքի հետ»։ սա անհրաժեշտ են 

համարում հասցնել հայկական սփյուռք(եր)ին։ «սփյուռքը կարծում է, թե ինքն է 
պրոգրեսիվ, բայց իրականում հայաստանցին է պրոգրեսիվ կերպով 
պատկերացնում իրականությունը տարածաշրջանի հետ կապված։ սփյուռքն ավելի 
բարդույթավորված է ինքնության, թեկուզ կանանց իրավունքների խնդիրներով։ 
հայաստանցին, որ միշտ այս երկրի հետ կապված է, այդ բարդույթը չունի, որ իր 
ինքնությունը պաշտպանի։ իսկ սփյուռքահային ինքնությունը պաշտպանելը 
ստիպել է, որ միշտ կառչած մնա ազգային ինքնությունից։ իրեն պետք է միշտ 
աղքատ, տխուր հայաստան, որին ինքը կկարողանա օգնել ու լավ զգա դրանից։ 
կարևոր չէ, որ հայաստանցին լավ ապրի, այլ կարևոր է, որ այդ արցախը, այդ 
հողերը մնան ու չկորսվեն»։     
 

հարցված կանայք խոսում են նաև արմատաբուխ խաղաղասիրական 

շարժման ձևավորման հնարավորության մասին, երբ «ճանապարհներին ու 
սահմաններին մոտ ապրող մարդիկ ինքնըստինքյան կդառնան առաջին 
խաղաղասերները, քանի որ, համակեցության բնական ընթացքից ելնելով, 
մարդկանց միջև կձևավորվեն շփումներ, ինչը թույլ կտա հաղթահարել երկկողմանի 
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վախն ու ատելությունը։ մնացածն էլ դե արդեն հանրային, հասարակական, 
մտավորական շրջանակները, կարծում եմ, կսպասարկեն այս օրակարգը»։ նշվում 

է, թե այդ օրակարգն արդեն թելադրված կլինի իշխանությունների կողմից։   

 

կանանցից ոմանք խաղաղասիրական գործընթացները դիտարկում են 

հակամիլիտարիստական պայքարի կոնտեքստում՝ գտնելով, որ այն կարող է 

դրսևորվել միայն որպես հակագաղութային շարժում։ միաժամանակ խոսում են, որ 

թե՛ հայ, թե՛ ադրբեջանցի ժողովուրդները չեն հասկանում, որ այս խնդիրն այլևս 

դուրս է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի տրամաբանությունից, ու այն այլևս երկու 

ժողովուրդների հաշտեցման կամ լոկալ կոնֆլիկտի քաղաքական կարգավորման 

հարց չէ։ լուծումն այս ժողովուրդների կողմից ինքնագաղութացումը 

խնդրականացնելու մեջ է, որպեսզի վերջիններս կարողանան նկատել, որ «դրանք 
օկուպացված տարածքներ են, օկուպացված էնտեղի ապրած մարդուց, 
քաղաքացուց․ կապ չունի՝ լինի հայաստանցի, ադրբեջանցի, ռուս, ղարաբաղցի։ 
օկուպացված էր իշխանությունների կողմից, հիմա՝ ռուսական․ դրա համար 
հակագաղութային ու հակաիմպերիալիստական շարժում է գնում»։ կանայք նշում 

են, որ, ցավոք սրտի, հայաստանում ռուսամետ տրամադրություններն ավելի շատ 

միտում ունեն ակտիվանալու՝ փոխանակ ռուսական քաղաքականությունները 

վերամտածելու և քննադատորեն վերաբերելու։      

 

հարցված կանայք խաղաղասիրական շարժման ծավալման գործում ավելի 

շատ հույս են կապում տարածաշրջանի երկրների ձախական և երիտասարդական 

խմբերում ձևավորվող այլընտրանքային մտածողություն ունեցող մարդկանց հետ։ 

խոսվում է, թե այս խմբերի մարդիկ ունեցել են և ունեն հնարավորություն լավ 

կրթություն ստանալու, իսկ միջին ու ավելի բարձր տարիքի մարդիկ, թեկուզ 

խաղաղասերների թվում, համարվում է, որ «մեյնսթրիմի մեջ ընկած մարդիկ են, 
արդեն իրենց նիշան զբաղեցրել են․ էլ ո՛չ դուրս կգան, ո՛չ ներս էդտեղից»։ ոմանք 

այս առումով ադրբեջանում ավելի շատ նախադրյալներ ու պոտենցիալ են 

նկատում՝ շեշտելով, որ այնտեղ պետականորեն ավելի շատ ռեսուրս է ներդրվում 

երիտասարդների կրթության վրա, ու «թվում է՝ մենակ չինովնիկներ են 
զարգացնում, բայց էդպես չի․ մի խավ է ձևավորվում, որն ուզում է դուրս գալ էդ 
սահմաններից»։ շարունակելով այս միտքը՝ կանանցից ոմանք էլ ավելացնում են, թե 

տնտեսական կապերի հաստատման ու սահմանների բացման արդյունքում 

«տեղաշարժեր կլինեն, որովհետև վերջապես այս փակ սահմանների, բունկերային 
իրավիճակի, գետտոյացված, իզոլացված վիճակը կհաղթահարվի, ու դա կբերի 
դրական հետևանքների։ այսինքն՝ ընկերության քաղաքական հայացքների 
շրջանակը կընդլայնվի, գուցե մենք կունենանք ավելի լայն հնարավորություններ 
կապ հաստատելու, սովորելու, սոլիդարություն հայտնելու արդեն տարածաշրջանի 
մյուս դիմադրության պայքարներին և նաև վերանայելու մեր այդ քաղաքական 
մշակույթը»։ 
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խորին հարցազրույցներին մասնակցած կանանց դերն ու անելիքները 

խաղաղասիրական շարժման մեջ  

հարցված կանանց շրջանում հիմնական մոտեցումը խաղաղասիրական 

շարժման ձևավորման մեջ իրենց ակտիվ դերն ունենալն ու խաղաղասիրությունը 

որպես կենսագործունեության շարունակական և էական ընթացք դիտարկելն է։ 

ոմանց համար այն ֆեմինիստական, էկոլոգիական և հակագաղութային պայքարի 

հետ է նույնականացվում, քանի որ պատերազմը դիտարկվում է որպես 

հայրիշխանական համակարգի «ամենաբռնի կողմ»։ կանայք նկատի ունեն, թե 

դժվար է պատկերացնել համակարգի կողմից պատերազմի քաղաքականությունից 

հրաժարում, ուստի իրենց համար հակապատերազմական շարունակական 

պայքարը դառնում է կենսակերպ։ «եթե երեխա ունենամ, ու հարկ լինի, որ ինքը գնա 
պատերազմ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դա չլինի։ ես կմահանամ, բայց այդպես չի լինի․ 
դա ինձ ավելի ուժեղ կտանի այդ քաղաքական պայքարի ուղղությամբ։ ոչ թե 
պայքարից կհրաժարվեմ, այսինքն, եթե իմ առջև լինի տարբերակ՝ արտագաղթել, 
փախչել, փրկվել, այո՛, կանեմ, կարտագաղթեմ, կփախչեմ, կփրկեմ այդ կյանքը, 
բայց որպես պայքար, չեմ դադարի, դրսից կպայքարեմ, որ պատերազմը չլինի 
որպես քաղաքականություն»։ այս կոնտեքստում որոշ կանանց համար իրենց 

կյանքի ամենակարևոր օրակարգային հարցերից է դարձել պարտադիր 

զինվորական ծառայության վերացումը հայաստանում։   

այն միտքը, թե երբևէ կստեղծվի իրավիճակ, երբ կանայք կարող են 

դադարեցնել հակապատերազմական, հակամիլիտարիստական պայքարները, 

հարցվածներից ոմանք համարում են «ուտոպիա»։ այս մոտեցումը մեկնաբանվում է 

նրանով, որ կապիտալիստական համակարգի պայմաններում երբեք չեն դադարի 

գոյություն ունենալ «սեփականությունը և դա պաշտպանող զենքերը»։ կանանց 

համար կապիտալիզմի առկայության պայմաններում անհնար է դիտարկվում նաև 

պետությունների վերացումը, բայց վերջիններիս համար «երանելի վիճակ է 
ավտոնոմ տարածքների ստեղծումը, օրինակ, տավուշում և սյունիքում»։ 

այս կոնտեքստում, աշխարհի տարբեր անկյուններում մշտապես կարիք 

կլինի ծավալել հակապատերազմական շարժումներ, իրականացնել 

խաղաղասիրական ակցիաներ, ու կանայք իրենց պայքարը հնարավոր են 

համարում ամեն տեղ սոլիդարության շրջանակներն ու դիմադրական 

գործողություններն ընդլայնելու միջոցով։ «հիմա ես էստեղ նստած եմ, բայց ինչ-որ 
տեղ էլի մարդկանց են սպանում։ նայում ես՝ աֆղանստանում ծննդատան վրա բոմբ 
են գցում։ կամ պետք է դու ուղեղդ անջատես, որ իբր բան չի եղել,  ձևացնես, էսպես 
ապրես կամ էլ պետք է խոսես դրա մասին։ չես կարող ասել՝ մեր մոտ ամեն ինչ 
նորմալ է, վերջ․ իմ գործը պրծավ»։  

կանայք հակապատերազմական շարժման մեջ իրենց դերը տեսնում են նաև 

մարդկանց «դժվար բաներն» ասելու մեջ․ այնպիսի բաներ, որոնք մարդիկ այնքան էլ 

չեն ցանկանում լսել։ սա մարդկանց համար այլընտրանքային դիտանկյան 

հնարավորություն է բացում։       
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կանացից ոմանք էլ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հանգել են նրան, որ 

իրենց դերի հստակեցման համար անհրաժեշտ է անցնել «վերարժևորման, 
վերագնահատման և վերասահմանման» փուլեր, որպեսզի կարողանան հասկանալ, 

թե այսուհետ ում հետ են պատկերացնում իրենց հետագա պայքարը։ սրա համար 

նրանց անհրաժեշտ է համախոհ կանանց հոգատար և սիրող շրջանակ, քանզի 

միայն գաղափարական և արժեքային համընկնումները քիչ են, ուստի «եթե չկա 
փոխադարձ հոգատարություն, շատ դժվար կլինի քայլել էդ ճանապարհով»։ 

ընդգծվում է, թե շատ կարևոր է, որ մարդիկ այս շրջանակներում «անհատապես 
չլինեն ինքնահաստատվող ուրիշների ռեսուրսների միջոցով․ էդ պահը շատ 
պրոբլեմատիկ է»։ շատ է կարևորվում ապահովության զգացում ունենալն այդ 

խմբերում, որտեղ պիտի քննարկվեն ապրելու հնարավորությունները։ որպես 

հնարավոր ճանապարհ՝ առաջ է քաշվում սեփականությունից հրաժարվելու 

միտքը, քանի որ վերջինս նեղացնում է պայքարի հնարավորությունը, 

սահմանափակում, «խեցիների մեջ» է դնում մարդուն։ իսկ խաղաղությունը 

դիտարկվում է ավելի լայն գործընթաց, ինչի մասին այդ «նեղ վիճակով չես կարող 
մտածել»։  

հետպատերազմական շրջանը նպաստել է, որ իրենց ակտիվ տրավմաները 

վերապրելու, մոտեցումները վերարժևորելու ճանապարհին հարցված կանայք 

ավելի հակված լինեն փնտրելու ու գտնելու կոլեկտիվ սոլիդարությանը և 

գործունեությանը խոչընդոտող հանգամանքները հաղթահարելու գործուն 

մեխանիզմներ։ այդ մեխանիզմները պիտի կարողանան ապահովել կոլեկտիվ 

պայքարի շարունակականությունը և միտված լինեն պրոցեսին, ոչ թե արդյունքին։ 

կանայք համոզված են, որ այն հաջողելու համար պետք է կարողանալ նկատել 

ձախողումների, չհաջողած համագործակցությունների պատճառները, ընդունել 

դրանք, քանի որ «իմ համար չստացվելն էլ մի սիգնալ է տալիս, որ ուրեմն պետք է 
դրանից բան սովորել, որ պետք է մի բանը այլ ձևով անել»։ կանայք  նշում են, որ 

իրենց կենսափորձի արդյունքում եկել են այն գիտակցության, թե տրավմատիկ 

երևույթների սուբլիմացիան չի կարող արդյունավետ լինել, ու որ պետք է ոչ թե 

փախչել, այլ կարողանալ մնալ ու առերեսվել տրավմատիկ ռեակցիային։ տրավմայի 

հետ ակտիվ աշխատանքի արդյունքում բարելավվել է կոմունիկացիան սեփական 

մարմնի հետ՝ ավելի զգայուն դարձնելով կանանց մարմնական զգացական 

փորձառությունը։ պատերազմի արդյունքում տրավմայի թարմացումը, ապա՝ դրա 

հետևանքով խորքային ինքնադիտարկման գործընթացը հնարավորություն է տվել 

կանանց տեսնելու նախկինում առկա ճեղքը գիտակցության և մարմնական 

զգացողությունների միջև․ «հիմա եմ հասկանում, որ չնայած ես 30 տարի առաջվանն 
իմ հաղթանակը չէի համարում ու ինձ հեռացրեցի պատերազմի կեղտից, իմ 
ենթադրությամբ՝ ես դա արեցի իմ քննադատության միջոցով, ու դա կարևոր էր։ իմ 
այդ հանգստությունն ադրբեջանցիների հետ շփվելու ինֆորմացված էր այդ 
հաղթանակով․ ես ամբողջական էի ինձ զգում դրա մեջ․․․ բայց ես հիմա հիշում եմ 
կոնֆերանսների ժամանակ ադրբեջանցի իմ կոլեգաների մարմնական 
լարվածությունը»։        
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փաստորեն, կանանցից շատերն իրենց դերն ավելի շատ տեսնում են 

պատերազմի արդյունքում քաղաքական, անձնական, ակտիվիստական 

առումներով խորացած տրավմաների ապաքինման մեջ։ անհրաժեշտ են համարում 

այնպիսի տարածքների ձևավորումը, որտեղ կօգնեն միմյանց ապաքինվել ոչ միայն 

լղ պատերազմի, համաճարակի և այլ համաշխարհային գործընթացների 

արդյունքում հոգեպես ու էմոցիոնալ առումներով ստացած տրավմաներից։ խոսում 

են, թե փոխադարձ ապաքինման միջոցով կարող են օգնել միմյանց լավ զգալ իրենք 

իրենց մարմնի մեջ, հավաքվել, փորձել մի բան փոխել իրենց մեջ, լավ զգալ ու օգնել 

կողքինին լավ զգալու։  

հատկանշական է, որ հարցված կանանցից շատերն են խաղաղության 

կառուցման համար իրենց պայքարը տեսնում համայնքների մեջ և համայնքների 

միջոցով։ ընդ որում, համայնք ասելով նկատի ունեն ոչ միայն երկրի ներսում՝ լոկալ, 

այլև՝ ինտերնացիոնալ համայնքները, որտեղ տարբեր մարդիկ են, բայց «նույն 
խնդիրներից են տառապում»։ առցանց շփումները թույլ են տալիս կանանց 

ինտերնացիոնալ համայնքի հետ անցնել ապաքինման գործընթաց, կիսվել 

տրանսֆորմացիոն ակտիվիզմի փորձառությամբ։ «ես սնվում եմ դրանից, ու հույս է 
տալիս ինձ, որ այդքան բարդ քաղաքական կոնտեքստներում մարդիկ  ձև են գտնում 
գոյատևելու, զորակցելու։ հետո սրանք կդառնան ավելի ֆիզիկական։ ավելի 
հարազատ բաներ եմ գտնում այնտեղ, քան հին լոկալ (խաղաղասիրական) 
համայնքի մեջ։ մենք նույն բանի դեմ ենք պայքարում՝ կապիտալիստական, 
միլիտարիստական ճնշումների դեմ»։   
 

հարցված կանանցից ոմանք հոգեբանական տրավմաների հետ 

աշխատանքը դիտարկում են որպես հնարավորություն ազդելու տրավմաների՝ 

սերնդեսերունդ փոխանցումը նվազեցնելու գործընթացի վրա։ միևնույն ժամանակ, 

կանայք իրենց տեսնում են ռազմականացված կառույցներում ներգրավված և 

դրանց հետ առնչվող կանանց (շեշտվում է հատկապես կանանց մասին, ովքեր 

ամուսնական հարաբերությունների մեջ են գտնվում սպայական անձնակազմի 

ներկայացուցիչների հետ) խնդիրների բարձրաձայնման մեջ,  որոնք տաբուացված 

են, ու դրանց մասին ոչ ոք չի խոսում։   

ոմանք էլ իրենց չեն տեսնում որևէ բան նախաձեռնողի դերում, սակայն 

կարծում են, որ պիտի լինեն խաղաղասիրական նախաձեռնություններ, որտեղ 

առանց վախի կբարձրաձայնվեն, օրինակ, լղ բոլոր պատերազմների արդյունքում 

երկու կողմից տեղահանվածների խնդիրները։ փոխադարձաբար պիտի ձևավորել 

կարեկցանքի մթնոլորտ՝ հասկանալու համար, որ «դիմացինը մարդ է, ու երբ 
տարիներ առաջ մենք ենք ադրբեջանցիների հետ վարվել էդպես, էդքան մարդ 
դարձել է անտուն, էդքան ադրբեջանցի ընտանիքներ ապրել են 
հանրակացարաններում, ու իրենց համար դա (լղ) եղել է իրենց հայրենիքը։ մենք 
պետք է իրենց  տեսանկյունից նայենք։ երբ էդ ամենին նայում ես, դու սկսում ես  
չմտածել մենակ հադրութցիների մասին, դու սկսում ես նաև մտածել աղդամցիների 
մասին, շուշիում բնակված ադրբեջանցիների մասին»։ սրա համար պիտի նաև 

հաղթահարել հասարակական ճնշման արդյունքում ձևավորված «դավաճան» 

ընկալվելու շուրջ «ներքին վախերը», ինչպես նաև՝ որպես կին պատերազմի ու 
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խաղաղության մասին խոսելիս հասարակության կողմից անտեսանելի լինելու և 

անլուրջ ընկալվելու հանգամանքները։ սրանից ենթադրվում է, որ կանայք պիտի 

ընդյալնեն խաղաղության մասին խոսելու իրենց «թույլատրվող» սահմանները, 

որովհետև բանակում ծառայություն անցած չլինելու հանգամանքը շարունակաբար  

առիթ է հանդիսանում անլրջացնելու կանանց կողմից հնչեցվող քաղաքական 

հակապատերազմական խոսքը։ կանանց լռեցնելու համար ամենաշահարկվող 

փաստարկը «իրենց ընկերների մահը» պատերազմի դաշտում տեսած լինելն է, որով 

պատերազմի մասնակիցներն արդարացնում են իրենց բռնությունը, բայց «իհարկե 
իրենք նաև չեն ուզում տեսնեն, թե իրե՛նք ոնց են սպանում։ բայց նշանակում է՝ դու 
նայում ես քեզ ծանոթ հարազատն է մահացել, թե չէ, ուրիշինն էդքան քեզ չի 
հետաքրքրում»։ 

հատուկենտ կանայք էլ խաղաղասիրական գործունեության մեջ իրենց դերը 

տեսնում են կոնֆլիկտող կողմերի՝ կոնֆլիկտի անմիջական ազդեցությունը կրած 

խմբերի համակեցության փորձի մասին անձնական պատմությունների 

վերհանման ու հանրայնացման մեջ։ պատմություններ, որտեղ թեև առկա է ցավը, 

սակայն չկա ատելություն, և կա սթափություն առ այն, որ «հիմիկվա սերունդն իրար 
հետ ապրել չգիտի․ չգիտի, որ ոչ բոլորն են գլուխ կտրում, լիքը լավ մարդիկ կան 
իրանց (ադրբեջանցիների) մեջ»։ կանանց համար իրենց մասնագիտական 

գործունեության և խաղաղասիրության միջև տարանջատում չկա․ ընդհակառակը, 

երբեմն դրանք նույնականացվում են․ «չգիտեմ՝ դա խաղաղասիրական, թե ավելի 
օբյեկտիվ լրագրություն է, բայց իմ համար կարևորն իմ գործը շարունակելն է»։   

ոմանք էլ խաղաղասիրական գործունեության մեջ իրենց ներդրումը տեսնում 

են ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով երեխաների մոտ խաղաղության մշակույթի և 

արժեքների ձևավորման գործում՝ քննարկումների, ընթերցանության, 

կինոդիտումների և այլ եղանակներով։    

խաղաղության մշակույթի ու արժեքների հանրայնացման մեկ այլ 

ճանապարհ էլ կանանց կողմից դիտարկվում է քննադատական 

ուսումնասիրությունների՝ ավելի բովանդակային և իմաստային դիտանկյունը 

ուժգնացնող գործունեությունը։ ընդ որում, դրանցում առանցքային տեղ ու դեր 

պետք է ունենա պատերազմի, իշխանական լեզվի, քարոզչությունների 

քննադատությունը։ այս ուսումնասիրությունները չպիտի ինքնանպատակ լինեն, ու 

պետք է գտնել եղանակներ դրանք տարբեր հարթակներով հանրայնացնելու, 

քննարկման հնարավորություններ ստեղծելու, հետազոտությունների հիման վրա 

առաջարկություններ մշակելու և դրանք քաղաքականություններ մշակողներին 

հասցնելու։ համատեղ լուծումներ գտնելու համար գիտակցվում և կարևորվում է 

կին գործընկերների հետ հարաբերությունների պահպանումը և բարելավումը, 

ռեֆլեքտիվ քննարկումները, «ավելի ուղիղ լինենք մեր քննադատություններում թե՛ 
ինքներս մեզ, թե՛ այդ տարբեր լեզուները քննադատելու մեջ»։      

փորձելով նկարագրել վերջնական իրավիճակ, երբ իրենց պայքարն այլևս 

իմաստ չի ունենա, հարցված կանանց կարծիքները կիսվում են։ եթե ոմանք իրենց 

ողջ կյանքն են տեսնում հակապատերազմական պայքարի մեջ ցանկացած 
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զարգացումների դեպքում, ապա որոշներն էլ, կախված զարգացման սցենարների 

տարբերությունից, կարծում են, որ կլինեն դեպքեր, երբ այլևս կդադարեն պայքարել։ 

մոտեցում կա, թե եթե մարդանց մեծ մասն իշխանական քարոզչության արդյունքում 

«դառնա գործիք իշխանության ձեռքին», և այլևս տարածք չմնա այլընտրանքային 

մոտեցումների արտահայտման համար, որոշ կանայք իրենց գործունեությունն 

այլևս անիմաստ կհամարեն ու դադար կառնեն։  

44-օրյա պատերազմի փորձառությունը կանանց մտորելու տեղիք է տվել, 

երբ, բուն պատերազմի օրերին ստեղծված իրավիճակը համեմատելով պատմական 

այլ իրադարձությունների հետ, բերել է այնպիսի գիտակցության, որի արդյունքում 

կանայք հասկացել են իրենց «սառելու ռեակցիայով» պայմանավորված 

անգործության պատճառները։ «հիմա եմ հասկանում, թե ոնց է եղել երկրորդ 
աշխարհամարտն ու հոլոքոստը։ այնպես չի, որ բոլորը մասնակցել են դրան, բոլորը 
ցանկացել են լռել։ պարզապես մեկ-մեկ ստեղծվում ա իրավիճակ, երբ դու ոչ մի բան 
չես կարողանում անել, ոչ թե որ չես ուզում, այլ՝ չես կարողանում․ ոնց որ օդերը 
փակվում են էլի»։     

նաև այն դեպքում կանայք կդադարեն պայքարել, երբ մարդիկ հասնեն 

ներքին խաղաղության և միմյանց հետ փոխհարաբերություններում՝ 

սոլիդարության ու փոխօգնության․ այդ ժամանակ ևս պայքարը կարելի է համարել 

ժամանակավրեպ։ 

խաղաղասիրական գործունեության մեջ ազդեցության հասնելու 

ցանկությունը կանանց տարբեր մոտեցումների է հանգեցրել։ եթե վերոշարադրյալ 

կանանց խումբը փաստացի ակտիվիստական պայքարը տեսնում է պետական 

սահմաններով չպայմանավորվող սոլիդարության ընդլայնմամբ, փոխօգնությամբ-

փոխհոգատարությամբ, հորիզոնական-ոչ հիերարխիկ և այլ ինքնակազմակերպվող 

միջոցների գիտակցական կատարելագործման մեջ և այդպիսով ընդլայնում է 

պայքարի ինտերսեկցիոնալ քաղաքականացումը, ապա նույնը չի կարելի ասել շատ 

քիչ թվով կանանց հակադրվող մոտեցումների մասին։ վերջիններս հանգել են նրան, 

որ գուցե կա անհրաժեշտություն փոխելու գործունեության ոլորտը և ընտրելու մեկ 

ուրիշը՝ պայմանավորված առավել ազդեցիկ լինելու գործոնով՝ կանանց ձայնը լսելի 

դարձնելու «փողկապավոր տղամարդկանց» ձայնի հետ միաժամանակ։ սա է 

պատճառը, որ որոշ կանայք մտածել են քաղաքացիական հասարակությունից 

դիվանագիտական գործունեության ոլորտ տեղափոխվելու մասին, որտեղ կարող 

են «սովորել վերջիններիս լեզուն նրանց հետ խոսելու, բայց իրենց ուզածն ասելու 
համար»։ ոմանք էլ կարծում են, թե խաղաղության համար շարունակական 

պայքարը պիտի ներդնել ակադեմիական միջավայրում և շարունակել նոր 

մարդկանց ներգրավել խաղաղության և իրավունքի մասին խոսակցություններում։ 

կարծում են նաև, որ պետք է նպաստել «խաղաղության կուսակցությունների» 

ձևավորմանը, ինչը, որպես քաղաքական սուբյեկտ, կարող է հավակնել 

իշխանության։ մեծ հաշվով, կանանց այս խումբը խոսում է այն մասին, որ 

խաղաղության տանող/նախապատրաստող գործընթացները պետք է 

ինստիտուցիոնալացնել տարբեր ոլորտներում՝ դիվանագիտական, կուսակցական, 

սոցիալական, կրթական/ակադեմիական և այլն։     
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կանանցից ոմանք իրենց հետագա հնարավոր անելիքները 

խաղաղասիրության մեջ տեսնում են պատերազմական հանցագործություններն 

ուսումնասիրելու ու փաստագրելու մեջ, ինչի արդյունքները թույլ կտան 

կազմակերպել ու իրականացնել ջատագովություն առ այն, որ դրանց հիման վրա 

մշակվեն միջազգային իրավական նոր մեխանիզմներ։ խոսվում է, թե այդ 

մեխանիզմները գուցե հնարավորություն կտան ապագայում կանխելու նմանատիպ 

պատերազմական հանցագործությունները։ 

խաղաղության հասնելու պետական քաղաքականության ևս մեկ 

ճանապարհ էլ կանայք դիտարկում են կոնֆլիկտող կողմերի նախաձեռնությամբ 

երկկողմանի անցումային արդարադատության ներդնումը։ համարվում է, որ 

հասարակությունների հաշտեցումը դժվար ու ժամանակատար գործընթաց է, որի 

համար կարևոր նախապայման է ատելության քարոզի դադարեցումն առաջին 

հերթին հենց պետական մակարդակով, և որ մարդկային կյանքի արժևորումը 

պետական մոտեցում լինի․ «կարևոր է, որ դու չվախենաս քո կյանքի համար։ երբ 
մահը ոչ թե բնական բանից է լինում, այլ նրա համար, որ դու գնում ես մեռնելու ու 
դու գիտակցում ես դա․․․»։   
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բովանդակություն․ 

 

 տարածաշրջանային խաղաղասիրական շարժման ձևավորման 

հնարավորությունները և դրանց նպաստող գործընթացները; 

 ի՞նչ տեսք պետք է ունենա «իդեալական» խաղաղասիրական շարժումը։ 

տարածաշրջանային նշանակության ինչպիսի՞ իրադարձություններ կարող են 

որակապես ազդել խաղաղության հաստատման վրա; 

 հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորմանն ուղղված խաղաղասիրական 

նախաձեռնությունների արդյունավետությունը մինչև 2020թ․-ի պատերազմը։ դրանց 

ազդեցությունը խնդրի կարգավորման և քաղաքական գործընթացների վրա; 

 ո՞ր փուլում է գտնվում լղ կոնֆլիկտը ներկա պահին։ իմաստ ունի՞ շարունակել 

խաղաղասիրական նախագծերն ու նախաձեռնությունները;  

 խորին հարցազրույցներին մասնակցած կանանց դերն ու անելիքները 

խաղաղասիրական շարժման մեջ։   
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հեղինակներ և իրագործողներ՝ արմինե և արեւիկ 
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