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Ներածություն



Խա ղա ղութ յուն կա ռու ցե լը բարդ և  եր կա րատև նա խա ձեռ նութ յուն է: 
Գո յութ յուն ու նեն խա ղա ղութ յան կա ռուց ման տար բեր պատ կե րա
ցում ներ ու կան խա վար կած ներ, ո րոնք խա ղա ղա շի նութ յու նը՝ որ պես 
եր ևույթ և գա ղա փա րա խո սութ յուն սահ մա նում են տար բեր կերպ։ 
Խա ղա ղութ յան կա ռուց ման ան բա ժան մասն է կազ մում խա ղա ղութ
յան կամ խա ղա ղա շի նութ յան վե րա բեր յալ կրթութ յու նը։ Խա ղա ղութ
յան կրթութ յան ա ռա քե լութ յունն է նպաս տել հա րատև և կա յուն խա
ղա ղութ յան հաս տատ մա նը։

Խա ղա ղա շի նա կան կրթութ յան նպա տակն է սո վո րեց նել, թե ինչ պես 
լու ծել կոնֆ լիկտն (հա կա մար տութ յուն) ա ռանց բռնութ յան, հար գել 
կյան քի և  ի րա վունք նե րի բո լոր ձևե րը և ներգ րավ վել խա ղա ղութ յան 
կա ռուց ման մեջ քա ղա քա ցիա կան գոր ծու նեութ յամբ: Այն նաև օգ
նում է սո վո րող նե րին գնա հա տել միջմ շա կու թա յին բազ մա զա նութ
յու նը, յու րաց նել խա ղաղ մաս նակ ցութ յան հմտութ յուն ներ և պատ կե
րաց նել ա պա գան ա ռանց պա տե րազ մի:

Սույն ձեռ նար կի նպա տակն է ա ջակ ցել « Հա սա րա կա գի տութ յուն» 
ա ռար կա յի ու սու ցիչ նե րին՝ տրա մադ րե լով խա ղա ղա շի նա կան 
կրթութ յան վե րա բեր յալ տե սա կան և գործ նա կան ու սում նաօ ժան դակ 
նյութ։

Ձեռ նար կը ե րաշ խա վոր ված է ՀՀ Կր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ
թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յան կող մից։
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ԹԵՄԱ 1.1


Կոնֆլիկտ.
կոնֆ լիկ տի տե սակ ներ, պատ ճառ ներ
և կոնֆ լիկ տի հաղ թա հա րում

Նպատակ
 Բա ցատ րել կոնֆ լիկտ հաս կա ցութ յու նը, ներ կա յաց նել կոնֆ լիկ տի 
պատ ճառ նե րը, կոնֆ լիկ տի տե սակ ներն ու հաղ թա հար ման մե թոդ նե
րը։

 

« Կոնֆ լիկտ» տեր մի նը գա լիս է լա տի նե րեն «conflictus» (բա խում) 
բա ռից։ Կոնֆ լիկտն այն ի րա վի ճակն է, ո րի ժա մա նակ մի կող մի (անձ, 
խումբ, կո լեկ տիվ) վար քը խո չըն դո տում է մյուս կող մի շա հե րի ի րա
կա նաց մա նը։

Կոնֆ լիկտ նե րի խնդրին անդ րա դար ձել են շատ գիտ նա կան ներ, 
փի լի սո փա ներ և հե տա զո տող ներ։ Օ րի նակ, ֆրան սիա ցի սո ցիո լոգ 
Բե նատ Գուր նե յը գրում է. « Մենք բո լորս ցան կա նում ենք խու սա փել 
կոնֆ լիկտ նե րից, բայց դա ան հե թեթ ե րա զանք է»։ 
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Իսկ Հեն րի Ֆոր դը ա սում է. «Ե թե սո վո րենք՝ ինչ պես լու ծել կոնֆ
լիկտ նե րը, ա պա դա մեզ թույլ կտա նվա զեց նել ավ տո մե քե նա յի ինք
նար ժե քը ա վե լի, քան տեխ նի կա կան նո րա մու ծութ յու նը 25 տար վա 
ըն թաց քում»։  Հո գե բան նե րը կոնֆ լիկ տը դի տար կում են որ պես մարդ
կանց փո խազ դե ցութ յան բնա կան պայ ման, ո րի հիմ քում ըն կած են 
հա կա սութ յուն ներ, ար ժեք նե րի և հե տաքրք րութ յուն նե րի միջև տար
բե րութ յուն ներ։ Ն րանք պնդում են, որ կոնֆ լիկ տը նշա նա կում է հա
մա ձայ նութ յան բա ցա կա յութ յուն, տա րա կար ծութ յուն, տար բեր հա
յացք նե րի և ցան կութ յուն նե րի բա խում։

Սո ցիո լոգ նե րը, ո րոնք ա ռանձ նաց նում են սո ցիա լա կան հա րա
բե րութ յուն նե րը, ա վե լի հակ ված են կոնֆ լիկ տը բնու թագ րել որ պես 
հա կա սութ յուն նե րի ո րո շա կի սրում, բա խում, ո րոնք ա ռա ջա նում են 
ան հա մա տե ղե լի հե տաքրք րութ յուն նե րից և  ան հա տա կան դիր քո րո
շու մից, հա կա դիր սո ցիա լա կան խմբե րից, խա վե րից, ազ գութ յու նից, 
պե տութ յուն նե րից։ 

Կա ռա վար ման խնդիր ներն ու սում նա սի րող մաս նա գետ նե րը հա
ճախ սահ մա նում են կոնֆ լիկ տը որ պես բարդ հա մա կար գա յին փոխ
հա րա բե րութ յուն, հա կա սութ յուն եր կու կամ ա վե լի կող մե րի միջև, որ
տեղ առ կա է հա ղոր դակց ման խե ղաթ յու րում կամ բա ցա կա յութ յուն։ 
Այն կա րող է տե ղի ու նե նալ ա ռան ձին ան հատ նե րի, խմբե րի, ինչ պես 
նաև հա մայնք նե րի միջև։

Իսկ Վես նի նը իր կադ րա յին աշ խա տան քի ձեռ նար կում կոնֆ լիկ տը 
բնու թագ րում է որ պես «մարդ կանց և ն րանց ֆոր մալ ու ոչ ֆոր մալ 
միա վո րում նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում բա խում, ո րը պայ մա
նա վոր ված է տե սա կետ նե րի, դիր քո րո շում նե րի և շա հե րի տար բե
րութ յուն նե րով»։

Ամ փո փե լով կոնֆ լիկ տի մա սին վե րոնշ յալ մո տե ցում նե րը՝ կա ռա
վար չա կան գի տութ յան և կոնֆ լիկ տա բա նութ յան կի րա ռա կան կարե
վո րութ յան հա մար ա ռա վել ըն դու նե լի կլի նի հետև յա լը. Կոնֆլիկտը
մարդ կանց միջև հա րա բե րութ յուն նե րի և սո ցիա լա կան կա պի դրսևո
րում է, ան հա մա տե ղե լի տե սա կետ նե րի, դիր քո րո շում նե րի և շա հե րի 
բախ ման ժա մա նակ փոխ գոր ծակ ցութ յան ձև, եր կու կամ ա վե լի նպա
տակ նե րի առ ճա կա տում։ 
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Խմբերում, կոնֆլիկտի դրական և բացասական կողմերը
լավագույնս պատկերացնելու համար, կարելի է կիրառել
«Կլոր շրջան քննարկում» մեթոդը։ (մանրամասն նկարա-
գրությունըտե՛ս«Կիրառելիմեթոդներևվարժություններ»
բաժնում):

Կոնֆ լիկ տի էութ յան ժա մա նա կա կից մո տե ցու մը դի տում է կոնֆ լիկ
տը որ պես որ ևէ խմբի գոր ծու նեութ յան ան խու սա փե լի, ո րոշ դեպ քե
րում նույ նիսկ անհ րա ժեշտ տարր։ Շատ ի րա վի ճակ նե րում կոնֆ լիկ
տը օգ նում է բա ցա հայ տել տար բեր տե սանկ յուն ներ, լրա ցու ցիչ տե
ղե կատ վութ յուն է տրա մադ րում, օգ նում է ա վե լի շատ այ լընտ րանք
ներ կամ լու ծում ներ գտնել: Սա ստի պում է խմբի ո րո շում նե րի կա
յաց ման գոր ծըն թացն ա ռա վել արդ յու նա վետ դարձ նել, ինչ պես նաև 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մարդ կանց ար տա հայ տել ի րենց մտքե րը, 
բա վա րա րել ի րենց անձ նա կան պա հանջ մունք նե րը հար գան քի և  իշ
խա նութ յան հա մար: Դա կա րող է հան գեց նել նաև պլան նե րի, ռազ
մա վա րութ յուն նե րի և նա խագ ծե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա կա
նաց մա նը։1 Հետ ևա բար, կոնֆ լիկ տը կա րող է ստա նալ դրա կան կամ 
բա ցա սա կան եզ րա հան գում։

Կոնֆ լիկ տի տե սակ ներն են՝ նե րանձ նա յին, մի ջանձ նա յին, ան հա տի 
և խմ բի միջև, միջխմ բա յին, մի ջազ գա յին։2

Ներանձնային կոնֆլիկտը ըն թա նում է հենց ներ հո գե կան ո լոր
տում, ու նի բա ցա ռա պես հո գե կան, հո գե բա նա կան բնույթ։ Ար տա քին 
կոնֆ լիկ տի ժա մա նակ մար դը գործ ու նի ար տա քին աշ խար հի խո
չըն դո տող հան գա մանք նե րի հետ։ Իսկ նե րանձ նա յին կոնֆ լիկ տի ժա
մա նակ հա կա մար տութ յու նը գնում է ոչ թե մար դու և  ար տա քին աշ
խար հի միջև, այլ մար դու մեջ։
Միջանձնային կոնֆլիկտն ա ռա ջա նում է եր կու մար դու միջև, 

հատ կա պես երբ հա րա բե րութ յան մի կող մը կամ եր կու կող մերն էլ 
չեն տես նում կամ պատ րաս տա կամ չեն տես նել ու հար գել դի մա ցի նի 
կա րիք նե րը։
Անհատիևխմբիմիջևկոնֆլիկտնա ռա վել հա ճախ ա ռա ջա նում է 
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այն ժա մա նակ, երբ ան հատն ու նե նում է խմբի դիր քո րո շու մից տար
բեր շա հեր և դիր քո րո շում: Կոնֆ լիկ տի այս ձևը պայ մա նա վոր ված է 
նաև ան ձի և խմ բի ակն կա լիք նե րի տար բե րութ յամբ: Օ րի նակ՝ խմբի 
և ղե կա վա րի միջև կա րող է նման կոնֆ լիկտ ա ռա ջա նալ, ե թե ղե կա
վա րը, պաշ տո նա կան պար տա կա նութ յուն նե րից ել նե լով, այն պի սի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րի, ո րոնք խմբի հա մար ա նըն դու նե լի կլի
նեն։3 Այս տե սակ կոնֆ լիկ տի օ րի նակ են մարդպե տութ յուն հա րա բե
րութ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի խախտ ման դեպ քե րը, ո րոնց 
մա սին ա ռա վել ման րա մասն կու սում նա սի րենք ձեռ նար կի հա ջորդ 
գլուխ նե րում։
Միջխմբայինկոնֆլիկտնա ռա ջա նում է, երբ ձևա վոր վում են եր կու 

տար բեր խմբեր, ո րոնք ու նեն տար բեր նպա տակ ներ, հա մոզ մունք ներ 
և կա րիք ներ։ Երբ եր կու կող մե րը պատ րաստ չեն քննար կել միմ յանց 
միջև գո յութ յուն ու նե ցող տար բե րութ յուն նե րը, լսել միմ յանց, հաս կա
նալ մե կը մյու սի տե սա կետն ու կա րիք նե րը, կա րեկ ցել, նման պա րա
գա յում կոնֆ լիկտն ա վե լի է սրվում և զար գա նում։
Միջազգայինկոնֆլիկտն ա ռա ջա նում է տար բեր տե րութ յուն նե րի 

միջև՝ հիմն վե լով տար բեր քա ղա քա կան, պե տա կան, տա րած քա յին և  
այլ շա հե րի վրա։ 

Տար բեր ըն կա լում նե րը շատ հա ճախ կոնֆ լիկ տի պատ ճառ են դառ
նում։ Ուս տի, կոնֆ լիկտ ներն ա ռա ջա նում են ոչ թե օբ յեկ տիվ հան գա
մանք նե րի դրսևոր ման, այլ մարդ կանց կող մից դրանց ոչ ճիշտ, սուբ
յեկ տիվ ըն կալ ման և գ նա հատ ման հետ ևան քով։ 

Շատ դեպ քե րում, կոնֆ լիկ տի պատ ճառ է հան դի սա նում ոչ խոս քա
յին հա ղոր դակց ման ըն կա լու մը, երբ մեկ ժես տը կամ մարմ նի լե զուն 
տե ղե կութ յուն ստա ցո ղը հաս կա նում է ըստ իր տե սանկ յան, ինչն էլ 
հա մա պա տաս խա նա բար չմեկ նա բան վե լու պա րա գա յում կա րող է 
թվալ վի րա վո րա կան և կոնֆ լիկ տի պատ ճառ հան դի սա նալ։

Կոնֆ լիկ տի պատ ճառ է հան դի սա նում հա ղոր դակց ման բա ցա կա
յութ յու նը. երբ եր կու կող մե րը դա դա րում են շփվել և միմ յանց ճա նա

3. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան; Բանբեր; https://brusov.
am/website/documentation/files/5444ea54.pdf
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չել։ Ինչ պես տե սանք վեր ևում, հա ղոր դակ ցութ յու նը տե ղի է ու նե նում 
տե ղե կութ յուն փո խան ցո ղի և ս տա ցո ղի միջև, ինչն էլ ա պա հո վում է 
կապ և շ փում կող մե րի միջև, որն էլ իր հեր թին նպաս տում է կող մե րի 
բա ցա հայտ մա նը, ճա նաչ մա նը, փոխվս տա հութ յան սահ ման մանն ու 
հա րա բե րութ յան զար գաց մա նը։ 

Երբ եր կու մարդ կանց կամ խմբի, ազ գե րի միջև հա ղոր դակ ցու մը 
տևա կան ժա մա նակ բա ցա կա յում է, ա պա այդ բա ցա կա յութ յու նը 
կա րող է ստեղ ծել տար բեր տե սա կի վա խեր, կարծ րա տի պեր և  ա տե
լութ յուն։ Հատ կա պես, ե թե կան նպաս տա վոր պայ ման ներ այդ ա տե
լութ յու նը զար գաց նե լու հա մար, ա պա հա ղոր դակց ման բա ցա կա յութ
յու նը կա րող է վե րած վել թշնա ման քի։

Կոնֆլիկտի պատճառներն ու հետևանքները վերլուծելու
ևավելիլավպատկերացնելուհամար,կարելիէկիրառել
«Կոնֆլիկտիծառ»մեթոդը։(մանրամասննկարագրությու-
նը տե՛ս «Կիրառելի մեթոդներ և վարժություններ» բաժ-
նում):

Թշ նա ման քից և  ա տե լութ յու նից խու սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է վե րա կանգ նել հա ղոր դակ ցու մը կող մե րի միջև, ա պա հո վել վստա
հութ յան մթնո լորտ և ն պաս տել հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա կա ռուց
մանն ու զար գաց մա նը։4

Ա ռա ջին հեր թին կար ևոր է փոր ձել հաղ թա հա րել կոնֆ լիկ տը։ Գո
յութ յուն ու նի կոնֆ լիկ տը հաղ թա հա րե լու հինգ լու ծում՝ խուսափում,
փոխզիջում,մրցակցություն,համագործակցություն,հարմարվո
ղականություն։5

 

Ն րանք, ով քեր խու սա փում են կոնֆ լիկ տից, հակ ված են լի նել անվս
տահ և չ հա մա գոր ծակ ցող, մինչ դեռ դի վա նա գի տո րեն շրջան ցում են 
խնդի րը կամ պար զա պես հե ռա նում են սպառ նա ցող ի րա վի ճա կից։ 
Այս տե սա կը հիմ նա կա նում կի րառ վում է այն պա րա գա յում, երբ արդ
յունքն ու նպա տա կը կար ևոր չեն։
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Մր ցակ ցութ յունն ան հատ նե րի կամ խմբե րի միջև պայ քար է, 
ո րի նպա տակն է լի նել ա մե նաա րագն ու ու ժե ղը, ա մեն գնով հաղ
թել հա կա ռա կոր դին։ Ն րանք, ով քեր մրցակ ցում են, հաս տա տա
կամ են և չ հա մա գոր ծակ ցող, պատ րաստ են հե տա մուտ լի նել սե
փա կան մտա հո գութ յուն նե րին: Կոնֆ լիկ տի լուծ ման այս ե ղա նա կի 
արդ յուն քում կող մե րից մե կը ոչն չաց նում է մյու սին, կամ եր կուսն 
էլ ոչն չաց նում են մե կը մյու սին։ Մր ցակ ցութ յան դեպ քում հա րա
բե րութ յուն նե րի պահ պա նումն ու կա ռու ցու մը կար ևոր չէ. ա ռաջ
նա յին է արդ յուն քը։ Կոնֆ լիկ տի այս տե սա կը հա տուկ է սպոր
տին, արդ յուն քում սահ ման վում է մեկ հաղ թող և մեկ պարտ վող: 
 Հար մար վո ղա կա նութ յու նը իր մեջ նե րա ռում է անձ նա զո հութ յան 
տարր, երբ կող մե րից մե կը հա մա կերպ վում է դի մա ցի նին` շա հե
րը, նպա տակ նե րը կամ կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար։ Հետե
վա բար, հար մար վող կող մը չի ներ կա յաց նում իր ի րա կան ցան
կութ յուն ներն ու կա րիք նե րը։ Հար մար վո ղա կա նութ յան ե ղա նա
կը կի րա ռե լի է, երբ արդ յունքն ու նպա տա կը ա ռաջ նա հերթ չեն, 

Էգո
(նպատակի 

կարևորություն)

համագործակցություն
(հարաբերությունների կարևորություն)

Մրցակցություն

Փոխզիջում

Խուսափում

Համագործակցություն

Հարմարվողականություն
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բայց շատ կար ևոր է պահ պա նել կամ կա ռու ցել հա րա բե րութ յու նը։ 
 Կոնֆ լիկ տի փոխ զի ջում ե ղա նա կը նպա տակ ու նի գտնե լու նպա տա
կա հար մար, փո խա դարձ ըն դու նե լի լու ծում, ո րը մա սամբ կբա վա
րա րի հա կա մար տող եր կու կող մե րին՝ պահ պա նե լով ո րո շա կի ինք
նավս տա հութ յուն և հա մա գոր ծակ ցութ յուն: Կոնֆ լիկ տի լուծ ման այս 
ե ղա նա կի արդ յուն քում կող մե րը գոհ չեն մնում, քա նի որ չեն հաս նում 
լիար ժեք արդ յուն քի, սա կայն ո րո շա կիո րեն պահ պա նում են հա րա
բե րութ յուն նե րը։

Հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ու րի շի հետ աշ խա տե լու գոր ծըն թաց է՝ ինչ
որ բան ար տադ րե լու կամ ստեղ ծե լու հա մար: Այն հո գա տար և կա րե
կից լի նե լու հա մադ րութ յունն է։ Ն րանք, ով քեր հա մա գոր ծակ ցում են, 
փոր ձում են աշ խա տել ու րիշ նե րի հետ՝ գտնե լու լու ծում, ո րը լիո վին 
բա վա րա րում է բո լո րի մտա հո գութ յուն նե րը: Այս պա րա գա յում եր
կու կող մերն էլ կա րող են ստա նալ այն, ինչ իս կա պես ցան կա նում են։ 
Հա մա գոր ծակ ցութ յան պա րա գա յում եր կու կող մերն էլ հաղ թում են և 
զար գա նում։

Միա սին աշ խա տելն ու հա մա գոր ծակ ցութ յան ձգտե լը ստեղ ծում են 
հաղ թողհաղ թող սցե նար: Կան միա ժա մա նակ եր կու հաղ թող ներ, ի 
տար բե րութ յուն մրցակ ցութ յան՝ հաղ թողպարտ վող սցե նա րի: Հաղ
թողհաղ թող սցե նա րը հա մա գոր ծակ ցութ յան ան բա ժա նե լի մասն է։ 
Հատ կա պես աշ խա տա վայ րում հա մա գոր ծակ ցութ յու նը թույլ է տա լիս 
թի մում գտնվող մարդ կանց լի նել ճկուն, մտա ծել ու րիշ նե րի գա ղա
փար նե րի մա սին լա վա գույն լույ սի ներ քո։ Այս պի սով, հա մա գոր ծակ
ցութ յունն ա մե նա լավն է աշ խա տում, երբ եր կա րա ժամ կետ հա րա բե
րութ յուն ներն ու արդ յուն քը կար ևոր են, երբ հա վա սա րա պես կարե
վոր վում են դի մա ցի նի կա րիք ներն ու ցան կութ յուն նե րը։6

Կոնֆլիկտիլուծման5եղանակներըուսումնասիրելուհա-
մար կարելի է կիրառել «Աշխարհի սրճարան» մեթոդը
(մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս «Կիրառելի մեթոդ-
ներևվարժություններ»բաժնում):
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Հա մա գոր ծակ ցութ յան դերն ա վե լի լավ պատ կե րաց նե լու հա մար, 
ու սում նա սի րեք այն մրցակ ցութ յան հետ հա մե մա տութ յան մեջ։ Մինչ
ենթաթեմայիտեսականմասըներկայացնելըկարողեքկիրառել«Թղ
թերով խաղ» վարժությունը (մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս
«Կիրառելիմեթոդներևվարժություններ»բաժնում):

Կապ ստեղծելով վարժության և քննարկման արդյունքի հետ՝ ներ-
կայացրեքենթաթեմայիտեսականհատվածը:

Վին սենթ Լոմ բար դին ա սում է. « Հաղ թելն ա մեն ինչ չէ, բայց հաղ թե
լու կամքն ա մեն ինչ է»:7

7. Լորի Փեթերսոն; Ուժեղ գործիք. մրցակցություն և համագործակցություն; https://coachcampus.com/coach-
portfolios/power-tools/lori-peterson-competition-vs-collaboration/



17

Նպատակ
 Ցույց տալ հու զա կան բա նա կա նութ յան և հա ղոր դակց ման կար ևո
րութ յու նը կոնֆ լիկտ նե րի պատ ճառ նե րը վեր հա նե լու, խա ղաղ լու
ծում գտնե լու և կա յուն խա ղա ղութ յան հաս նե լու հա մար։

Հու զա կան բա նա կա նութ յու նը սե փա կան, ինչ պես նաև այլ մարդ
կանց հույ զե րը, ապ րումնե րը, ցան կութ յուն նե րը հաս կա նա լու, ճա նա
չե լու, նրանց ապ րու մակ ցե լու և հա մա պա տաս խա նո րեն ար ձա գան
քե լու կա րո ղութ յունն է, որն ուղղ ված է մարդ կանց մո տի վաց մա նը, 
հա մա գոր ծակ ցութ յանն ու ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րի արդ յու նա
վետ ի րա կա նաց մա նը:

Են թադր վում է, որ հենց հու զա կան բա նա կա նութ յունն է ե ղել մար
դու գո յութ յան ա ռանց քը մինչ պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նում, 
քա նի որ այն ար տա հայտ վում է մար դու՝ շրջա կա մի ջա վայ րին հար
մար վե լու, գո յատ ևե լու և ցե ղա կից նե րի ու հար ևան ցե ղե րի հետ ընդ

ԹԵՄԱ 1.2


Խաղաղկամ
ոչբռնիհաղորդակցում
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հա նուր լե զու գտնե լու մեջ։ Այդ ո լոր տին է 1872 թվա կա նին անդ րա
դար ձել Չարլզ Դարվինն իր « Մարդ կանց և կեն դա նի նե րի մոտ զգաց
մունք նե րի ար տա հայ տու մը» աշ խա տութ յան մեջ, որ տեղ նա գրել է 
գո յատև ման և հար մար վո ղա կա նութ յան մեջ զգաց մունք նե րի ար
տա քին ար տա հայ տում նե րի դե րի մա սին:8

Հու զա կան բա նա կա նութ յու նը մեծ դեր է խա ղում ա ռաջ նոր դութ յան 
հար ցում: Հու զա կան բա նա կա նութ յան հինգ հիմնա կան տար րերն են. 

● Ինքնաճանաչումը ինք ներդ Ձեզ ճա նա չե լու, Ձեր հույ զե րը 
ճշգրիտ հաս կա նա լու ու նա կութ յունն է։

● Ինքնակարգավորումըայդ հույ զերն ի մաս տա վո րե լու և դ րանք 
ղե կա վա րե լու ու նա կութ յունն է՝ պայ մա նա վոր ված ի րա վի ճա կով։

● Ապրումակցումըկամէմպատիան, ո րը ցույց է տա լիս, թե որ
քա նով եք Դուք ի վի ճա կի ճա նա չել և հաս կա նալ ու րիշ նե րի հույ
զե րը:

● Մոտիվացիան, իսկ ա վե լի ճիշտ՝ ներ քին մղու մը, ո րը նե րա ռում 
է գոր ծից բա վա կա նութ յուն ստա նա լու ցան կութ յու նը, նպա տա
կաս լա ցութ յուն, շա հագրգռ վա ծութ յու նը՝ կա տա րե լու ինքդ քո 
առջև դրված ա ռա ջադ րան քը՝ ան կախ նյու թա կան պարգ ևա 
տ րումից։

● Հաղորդակցումը, ո րը թույլ է տա լիս արդ յու նա վետ կեր պով 
ար տա հայ տել Ձեր ներ քին ցան կութ յու նը, զգա ցում նե րը և Ձեր 
մտքե րը սե փա կան ան ձի, Ձեր և  այ լոց հույ զե րի, ինչ պես նաև այլ 
թե մա նե րի վե րա բեր յալ։

Հու զա կան բա նա կա նութ յան զար գա ցու մը կա րող է էա պես խթա նել 
արդ յու նա վետ ո րո շումնե րի կա յա ցու մը, մաս նա գի տա կան և  ոչ մաս
նա գի տա կան խնդիր նե րի լու ծու մը, գործ նա կան ա ռա ջադ րանք նե րի 
ա րագ և  արդ յու նա վետ կա տա րու մը և  ա ռա ջադր ված նպա տակ նե
րին հաս նե լու հա մար հա մար ժեք միջոց նե րի ու մար տա վա րութ յուն
նե րի կի րա ռու մը: 

8. Дарвин Ч.; О выражении эмоций у человека и животных; http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/DARWIN/
EMOTIONS/EMOTIONS.HTM
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Զար գաց նե լով սե փա կան հու զա կան բա նա կա նութ յու նը՝ հնա րա վոր 
է նվա զեց նել սթրե սա յին ի րա վի ճակ ներն աշ խա տա վայ րում մաս նա
գի տա կան հա ղոր դակց ման ժա մա նակ։ 

 Հետ ևա բար, մարդ կանց հետ արդ յու նա վետ հա ղոր դակց վե լու կարե
վոր ու նա կութ յուն նե րից է զար գա ցած հու զա կան բա նա կա նութ յու նը:
Հաղորդակցումը ու ղեր ձի կամ հա ղոր դագ րութ յան բո վան դա

կութ յու նը կամ ի մաս տը կազ մե լու, հա ղոր դե լու և փո խան ցե լու երկ
կող մա նի գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո ցով կող մե րի միջև կապ է հաս
տատ վում։ Այն կա րող է ի րա կա նա նալ ան ձանց կամ խմբե րի միջև՝ 
օգ տա գոր ծե լով տար բեր միջոց ներ՝ խոս քա յին կամ ոչ խոս քա յին:  
 Հա ղոր դակ ցու մը տե ղի է ու նե նում, ե թե կան ի մաս տը կամ հա ղոր
դակց ման միա վո րը (հա ղոր դագ րութ յուն, ու ղերձ), հա ղոր դո ղը և դ րա 
ըն դու նող(ներ)ը: Տե ղե կութ յուն հա ղոր դո ղը տե ղե կութ յունն ու ղար կող 
սկզբնա կետն է կամ սկզբնաղբ յու րը, ո րը ձևա կեր պում կամ ծած կա
գ րում է տե ղե կութ յու նը, այ նու հետև հա մա պա տաս խան հա ղոր դակց
ման ու ղի նե րով ա պա հո վում է տե ղե կութ յան ա պա կո դա վո րու մը 
կամ ըն կա լու մը: Վեր ջինս ուղղ ված է տե ղե կութ յու նը ստա ցո ղին, ով 
ըստ տե ղե կատ վութ յան իր ըն կալ ման՝ պա տաս խան է տա լիս հե տա
դարձ կա պի միջո ցով: Հե տա դարձ կապն ուղղ վում է տե ղե կատ վութ
յան սկզբնաղբ յու րին, այ սինքն՝ տե ղե կութ յունն ու ղար կո ղին: Հա ղոր
դակց ման այդ գոր ծըն թա ցը կա րող է շրջա փու լա յին բնույթ ու նե նալ։ 
Տե ղե կութ յուն հա ղոր դողն ընտ րում է հա ղորդ վող միտքը, գա ղա փա
րը, ձևա կեր պում է այն (ծած կագ րում է) խոս քա յին և  ոչ խոս քա յին 
հա ղոր դակց ման միջոց նե րի օգ նութ յամբ, հա ղոր դում է ստա ցո ղին: 
Ս տա ցողն ա պա ծած կագ րում է ստաց ված տե ղե կութ յու նը և  այս կամ 
այն կերպ ի մաս տա վո րում է այն: Իր հեր թին նա ընտ րում է պա տաս
խան տե ղե կութ յու նը, ձևա կեր պում, ծած կագ րում խոս քա յին և  ոչ խոս
քա յին հա ղոր դակց ման միջոց նե րի օգ նութ յամբ և պա տաս խա նում է։ 

 Հա ճախ հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցին խան գա րում են մի շարք 
խո չըն դոտ ներ, ո րոնց ան վա նում ենք «աղ մուկ»։ Աղ մու կը կա րող է 
աղ ճա տել տե ղե կութ յան փո խանց ման և  ըն կալ ման գոր ծըն թաց նե րը, 
օ րի նակ՝ ըն կալ ման սխալ նե րով, ինչ պի սիք են մար դու կարծ րա տի
պե րը, տրա մադ րու թու նը կամ ընտ րո ղա կան ըն կա լու մը։ 
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Ըն կալ ման աղ ճա տումն ա ռա ջա նում է, երբ ըն կալ ման վրա ազ դում 
է ըն կա լո ղի մշա կույ թը, ազ գութ յու նը, մաս նա գի տութ յու նը, նախ կին 
փոր ձը, սպա սումնե րը, վե րա բեր մուն քը, հե տաքրք րութ յուն նե րը, հո
գե վի ճակն ու հու զա կան ֆո նը:

Ի րա կա նութ յան, մարդ կանց և  եր ևույթ նե րի վե րա բեր յալ տպա վո
րութ յան ձևա վոր ման վրա ազ դում են մեր զ գա յա րան նե րը և պատ
կե րա ցումնե րը, ո րոնք այս կամ այն ի մաստն են հա ղոր դում ըն կալ վող 
նյու թին։9

Իրականությանտարբերընկալումներիևհաղորդակցման
դերը ցույց տալու համար կարելի է կիրառել «Ժեստերով
խաղ»վարժությունը(մանրամասննկարագրությունըտե՛ս
«Կիրառելիմեթոդներևվարժություններ»բաժնում):

Կոնֆ լիկ տի խա ղաղ լուծ մա նը հնա րա վոր է հաս նել բանակցելու և  
ոչբռնիհաղորդակցում կի րա ռե լու շնոր հիվ։ 
Բանակցությունը ռազ մա վա րա կան քննար կում է, ո րը լու ծում է 

հարցն այն պես, որ եր կու կող մերն էլ գտնեն ըն դու նե լի տար բե րակ: 

հաղորդակցման
շղթա

հաղորդագրություն/
ուղերձ

ընդունող

արձագանք

հաղորդող
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Բա նակ ցութ յան ըն թաց քում, կող մե րը ներ կա յաց նում են ի րենց դիր
քո րո շումն ու տե սա կե տը, կար ծիք են փո խա նա կում, երկ խո սում են, 
ներ կա յաց նում են ի րենց կա րիք նե րը և փոր ձում ի րա պես լսել և հաս
կա նալ միմ յանց, ին չի շնոր հիվ ձեռք են բե րում հա մար ժեք լու ծում։10 
Բա նակ ցութ յու նը շատ բարդ և ժա մա նա կա տար գոր ծըն թաց է, քա նի 
որ յու րա քանչ յուր կողմ փոր ձում է բա ցատ րել մյու սին իր տե սա կե տը 
և հա մո զել հա մա ձայ նել:

 Բա նակ ցութ յուն ներ վա րե լով՝ բո լոր ներգ րավ ված կող մե րը փոր ձում 
են խու սա փել վի ճա բա նութ յու նից, սա կայն հա մա ձայ նում են հաս նել 
փոխ զիջ ման ինչոր ձևի: Որ քան էլ բարդ է, բա նակ ցե լը բա վա կան 
ար ժե քա վոր է բա րո յա կան տե սանկ յու նից։ 

Խմբերում բանակցության դերը ներկայացնելու համար,
կարելի է կիրառել «Նարնջի պատմություն» իրավիճակի
վերլուծության մեթոդը (մանրամասն նկարագրությունը
տե՛ս«Կիրառելիմեթոդներևվարժություններ»բաժնում):

 Շատ հա րա բե րութ յուն ներ վա տա նում են, քա նի որ մենք չգի տենք, 
թե ինչ պես շփվել: Ն մա նա պես, վատ հա ղոր դակ ցութ յու նը զգա լի հա
կա սութ յուն է ա ռա ջաց նում: Մենք հա վա տում ենք, որ խո սե լը նույնն 
է, ինչ շփվե լը և մո ռա նում ենք մյուս, հիմ նա րար մա սը՝ լսե լը: Այս 
խնդրի լուծ մանհամարամերիկացիհոգեբանևհեղինակՄարշալ
Ռոզենբերգը1960թ. ա ռա ջար կել է Ոչ բռնի հա ղոր դակց ման տե սութ
յու նը։11

Ոչ բռնի հաղորդակցումը դի մա ցի նին հաս կա նա լու, ապ րու մակ
ցե լու և հո գա տար լի նե լու մե թոդ է: Ոչ բռնի հա ղոր դակ ցու մը կա րող 
է փո խա կեր պել երկ խո սութ յու նը, քա նի որ այն հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս մարդ կանց ա վե լի ի րա զեկ լի նել տվյալ ի րա վի ճա կում ի րենց 
զգաց մունք նե րին, կա րիք նե րին և ցան կութ յուն նե րին, ինչ պես նաև 
զգալ ու րիշ նե րի զգա ցա ծը։

Ոչ բռնի հա ղոր դակց ման կի րա ռու մը նպաս տում է բա նակ ցութ յան 
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը։ 



22

Հա ղոր դակ ցութ յան այս ձևը կա րող է նպաս տել ա վե լի մեծ ինք
նա գի տակ ցութ յան և  անձ նա կան ա ճի, խթա նել մի ջանձ նա յին ա վե լի 
խո րը հա րա բե րութ յուն ներ և  արդ յու նա վե տո րեն կար գա վո րել հա կա
մար տութ յուն ներն ու վե ճե րը հա սա րա կութ յան բո լոր մա կար դակ նե
րում: Ըստ վեր ջի նիս՝ մար դու բնույթն է կա րեկ ցա բար վար վե լը, բայց 
մե զա նից շա տե րը սո վո րել են խո սել և գոր ծել ու րիշ նե րի հա մար 
վնա սա կար ձևե րով: Մենք սո վո րում ենք դա տել, հետ քաշ վել, պաշտ
պան վել և հար ձակ վել, ո րոնք մեզ հե ռաց նում են ու րիշ նե րից և կա
րեկ ցան քի բնա կան վի ճա կից: Ոչ բռնի հա ղոր դակ ցու մը ստեղծ վել է 
օգ նե լու մեզ հաղ թա հա րել այս բա ցա սա կան մի տում նե րը, որ պես զի 
կա րո ղա նանք կապ վել ու րիշ նե րի հետ ա վե լի խո րը ան հա տա կան   
մա կար դա կում:

Ռո զեն բեր գը նաև հա վա տում էր, որ բո լոր մար դիկ ու նեն ո րո շա կի 
հա մընդ հա նուր կա րիք ներ: Երբ այդ կա րիք նե րը բա վա րար վեն, մենք 
կզգանք հա ճե լի հույ զեր, ինչ պի սիք են եր ջան կութ յունն ու գո հու նա
կութ յու նը. երբ դրանք չկան, մենք բա ցա սա կան զգա ցո ղութ յուն ներ 
ենք զար գաց նում, ինչ պի սիք են զայ րույ թը և հիաս թա փութ յու նը: Ուս
տի մեր զգաց մունք նե րը ցույց են տա լիս, թե արդ յոք մեր կա րիք նե րը 
բա վա րար վում են, թե՝ ոչ։

Մյուսների տեսանկյունը հասկանալու և ընդունելու կար-
ևորությունըցույցտալուհամար,կարողեքկիրառել«Նկա-
րում ենք մեր տեսանկյան արձանը/աթոռը վարժությունը
(մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս «Կիրառելի մեթոդ-
ներևվարժություններ»բաժնում):
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ԹԵՄԱ 1.3 


Խաղաղությունև
խաղաղաշինություն

Նպատակ
Բա ցատ րել խա ղա ղութ յուն հաս կա ցութ յու նը, սահ մա նել խա ղա ղա շի
նութ յու նը՝ որ պես եր ևույթ և գա ղա փա րա խո սութ յուն։ 

Ան հա տա կան   մա կար դա կում խա ղա ղութ յու նը հան գիստ հո գե վի
ճակ է, որ տեղ կա րե լի է ներ դաշ նակ լի նել ինչ պես ինքդ քո, այն պես 
էլ ու րիշ նե րի հետ: Ար ևել յան շատ կրոն նե րում և փի լի սո փա յութ յուն
նե րում այն կոչ վում է ներ քին խա ղա ղութ յուն և ձեռք է բեր վում մե դի
տա ցիա յի և  ինք նա ճա նաչ ման ջան քե րի շնոր հիվ՝ հաս նե լով ներ դաշ
նա կութ յան։ Այն ճա նա չո ղա կան և հու զա կան վի ճակ է, ո րը կապ ված 
է բա րե կե ցութ յան և հանգս տութ յան զգա ցո ղութ յան հետ, որն էլ իր 
հեր թին ո րո շում է մեր վար քի ձևը:12

Քա ղա քա կան մա կար դա կում խա ղա ղութ յու նը պա տե րազ մի կամ 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յունն է։ Միջ պե տա կան 



24

հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա տեքս տում հա մադ րենք հետև յալ սահ
մա նում նե րը.

● խաղաղությունըցանկացածբռնությանբացակայությունըկամ
թուլացումնէ,

● խաղաղությունըհակամարտությանոչբռնիևստեղծագործ
փոխակերպումնէ։
Երկուսահմանումներնէլինկատիունենհետևյալը.

● խաղաղարարաշխատանքըխաղաղմիջոցներովբռնության
թուլացմաննուղղվածաշխատանքնէ,

● խաղաղությանուսումնասիրությունըխաղաղարարաշխա-
տանքիպայմաններիուսումնասիրություննէ։13

Խաղաղությանմշակույթը բազ մա զան հա րա բե րութ յուն նե րի հա
մա կարգ է, ո րը նե րա ռում է քա ղա քա ցիա կան հա մա ձայ նութ յան, սո
ցիա լա կան երկ խո սութ յան, սե րունդ նե րի հա մե րաշ խութ յան և  ազ գա
յին անվ տան գութ յան ար դիա կա նաց ման ա պա հով ման գոր ծըն թաց
ներ:

Հա մա ձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕի` խա ղա ղութ յան մշա կույ թը «Ար ժեք նե րի, 
դիր քո րո շում նե րի, ա վան դույթ նե րի, վար քագ ծի տե սակ նե րի և կ յան քի 
ու ղի նե րի այն պի սի ամ բող ջութ յուն է, որն ար տա ցո լում և  ո գեշն չում է 
հար գան քը կյան քի, մարդ կութ յան և ն րա ի րա վունք նե րի նկատ մամբ, 
բո լոր տե սակ նե րի բռնութ յան մեր ժու մը, տղա մարդ կանց և կա նանց 
հա վա սար ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ յուն նե րի, ինչ պես նաև 
յու րա քանչ յու րի խոս քի ա զա տութ յան, կար ծի քի և տե ղե կատ վութ
յան ի րա վուն քի ճա նա չում: Այն ա պա հո վում է ժո ղովր դա վա րութ յան, 
ա զա տութ յան, ար դա րութ յան, հա մե րաշ խութ յան, հան դուր ժո ղա կա
նութ յան, բազ մա կար ծութ յան սկզբունք նե րի ամ րապն դում, տար բե
րութ յուն նե րի ըն դու նում և ժո ղո վուրդ նե րի էթ նիկ, կրո նա կան, մշա
կու թա յին և  այլ խմբե րի միջև փո խըմբռ նում»։

13. Յոհան Գալթունգ; Խաղաղություն խաղաղ միջոցներով; http://lib.ysu.am/disciplines_bk/0713f273fe5d987a6db633
69603187c3.pdf
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Յո հան Գալ թուն գը, ով հիմ նադ րել է Խա ղա ղութ յան ու սում նա սի
րութ յուն նե րի Օս լո յի ինս տի տու տը, ա ռաջ է քա շել այն պի սի հաս կա
ցութ յուն ներ, ինչ պի սիք են բացասական և դրական խա ղա ղութ
յու նը։ Բացասականխաղաղությունըբռնութ յուն չկի րա ռելն է, իսկ 
դրա կան խա ղա ղութ յու նը այն պի սի կա ռույց նե րի մշա կումն է, ո րոնց 
մի ջո ցով կոնֆ լիկտ նե րը կամ հարթ վում են սկզբնա կան փու լում, կամ 
ընդ հան րա պես չեն ա ռա ջա նում: Դրական խաղաղությունը սահ
ման վում է որ պես բռնութ յան բա ցա կա յութ յուն և  այն պի սի գոր ծոն
նե րի նվա զում կամ վե րա ցում, ո րոնք վնաս են հասց նում ան հա տի 
կյան քի ո րա կին կամ ա ռա ջաց նում կոնֆ լիկտ։ Դ րա կան խա ղա ղութ
յանն անհ րա ժեշտ է տնտե սա կան և հա սա րա կա կան ար դա րութ յուն, 
աղ քա տութ յան ու խտրա կա նութ յան վե րա ցում և  ա ռողջ է կո լո գիա։

Յ. Գալ թուն գը «խա ղա ղութ յան մշա կույ թը» բա ցատ րում է` օգ տա
գոր ծե լով եր կու փո խա բե րութ յուն: Ա ռա ջի նըառողջությունն է. խա
ղա ղութ յու նը բռնութ յան հա մար այն է, ինչ ա ռող ջութ յու նը հի վան
դութ յան հա մար` ան ձը պետք է լի նի ա ռողջ, ինչ պես որ ան ձը, խում բը, 
նա հան գը, ազ գը, մար զը, քա ղա քակր թութ յու նը կա րող են լի նել խա
ղաղ: Երկ րորդ փո խա բե րութ յու նը սերնէ, ո րը մարմ նի, մտքի և հո գու 
ներ դաշ նակ միութ յունն է: Նշ ված մե խա նիզմ նե րի հա մադր մամբ, Յ. 
Գալ թուն գի կար ծի քով, մշակ վում է խա ղա ղութ յան մշա կույ թի գլխա
վոր ար ժե քը` կրթությունը. «Կր թութ յան խնդիրն է` հաս տա տել տևա
կան խա ղա ղութ յուն: Ա ռա վե լա գույնն, ինչ կա րող են ա նել քա ղա քա
գետ նե րը, մեզ պա տե րազմ նե րից հե ռու պա հելն է»։14

Պատերազմիևխաղաղությանշուրջքննարկումըկարելի
էիրականացնել՝կիրառելով«Ակվարիումքննարկում»մե-
թոդը(մանրամասննկարագրությունըտե՛ս«Կիրառելիմե-
թոդներևվարժություններ»բաժնում):

14. Լավ կառավարման սկզբունքների ներդրումը՝ որպես ՀՀ-ում խաղաղության մշակույթի հաստատման 
գործընթաց; https://mmmargaryan.wordpress.com/2016/04/02/%D5%AC%D5%A1%D5%BE-%D5%AF%D5%A1%D5%B
C%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%AF%D5%A6%D5%A2%D5%B8%D6%
82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A4%D6%80/#_ftn6
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Այս պի սով, խա ղա ղութ յան հաս նե լը հեշտ գոր ծըն թաց չէ, ա վե լին 
այն բա վա կա նին բարդ է, բայց հնա րա վոր, մի միայն ի րա կան ցան
կութ յան, աշ խա տա սի րութ յան և մեծ ջան քե րի գնով, ո րակ յալ կրթութ
յան մի ջո ցով, հո գա տա րութ յան, փո խա դարձ հար գան քի և վս տա
հութ յան, պատ րաստ բա նակ ցե լու, միմ յանց լսե լու, ճա նա չե լու, հաս
կա նա լու, կա րեկ ցե լու և հա մա գոր ծակ ցե լու՝ հա նուն զար գա ցած պե
տութ յան և մար դու հիմ նա րար կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան։

Ի՞նչէխաղաղաշինությունը

Նոր վե գա ցի սո ցիո լոգ Յո հան Գալ թու նը խա ղա ղա շի նութ յու նը սահ
մա նել է որ պես ինք նա կար գա վոր վող հա սա րա կար գե րի ստեղծ ման 
գոր ծըն թաց, ո րը «վե րաց նում է պա տե րազ մի պատ ճառ նե րը և  ա ռա
ջար կում այ լընտ րանք ներ այն պա րա գա յում, երբ պա տե րազ մը դեռևս 
սպառ նա լիք է»։ Կոնֆ լիկ տի հաղ թա հար ման մե խա նիզմ նե րը պետք է 
«ներ կա ռուց վեն հա սա րա կար գի մեջ և ներ կա գտնվեն այն տեղ՝ որ
պես ջրամ բար, ո րից կա րող է օգտ վել հա մա կար գը, ճիշտ այն պես, 
ինչ պես ա ռողջ մար մինն ու նի սե փա կան հա կա մար մին ներ ստեղ ծե
լու ու նա կութ յուն և կա րիք չու նի ժա մա նա կա վոր բժշկա կան մի ջամը
տութ յուն նե րի»։ 15 

Այս պի սով, խա ղա ղա շի նութ յան բա ղադ րի չը որ պես «խա ղա ղութ
յան մո տե ցում» հղում է կա տա րում խա ղա ղութ յան ու սում նա սի րութ
յան ինս տի տու տին։ 1970ա կան նե րին Գալ թուն գի կող մից մշակ վել են 
մի քա նի ազ դե ցիկ տե սութ յուն ներ՝ ա ռաջ մղե լով ու սում նա սի րութ յան 
նոր ա կա դե միա կան դաշտ, ո րը կոչ վում է Խա ղա ղութ յան ու սում նա
սի րութ յուն: Ըստ նրա ա ռա ջար կած մո տեց ման՝ խա ղա ղա շի նութ յու նը 
պետք է ներ կա յաց վի որ պես «հա մա կար գե րի ա ռաջմ ղում, ո րոնք կա
րող են ստեղ ծել կա յուն խա ղա ղութ յուն»։16

Մ յուս կող մից՝ մի ջազ գա յին խա ղա ղա շի նութ յան գի տութ յուն նե րի 

15. 6Ejlers, Christian. Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding. Edited by Johan 
Galtung. Vol. II. Peace, War and Defense. Copenhagen: Peace Research, 1976. pp 297-298.
16. Phan, Peter C. “Peacekeeping, Peacemaking, Peacebuilding: An Interreligious Spirituality for Just Peace.”
Violence, Religion, Peacemaking, 2016, 21-60. doi:10.1057/978-1-137-56851-9_2. pp. 103-115.
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ա մե րի կա ցի պրո ֆե սոր Ջոն Փոլ Լե դե րա խը խա ղա ղա շի նութ յու նը 
նկա րագ րում է որ պես «հա մա պար փակ հա յե ցա կարգ, ո րը նե րա ռում, 
գե նե րաց նում և պահ պա նում է գոր ծըն թաց նե րի, մո տե ցում նե րի և 
փու լե րի մի ամ բողջ շարք, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա կա մար տութ յու
նը ա վե լի կա յուն, խա ղաղ հա րա բե րութ յուն նե րի փո խա կեր պե լու հա
մար: Այս պի սով, տեր մի նը նե րա ռում է գոր ծո ղութ յուն նե րի լայն շրջա
նակ, ո րոնք և՛ նա խոր դում են, և՛ հա ջոր դում են պաշ տո նա կան խա
ղա ղութ յան հա մա ձայ նագ րե րին»։ Մաս նա վո րա պես, խա ղա ղութ յու նը 
դիտ վում է ա վե լի շուտ որ պես դի նա միկ սո ցիա լա կան կա ռուց վածք, 
քան զուտ որ պես ժա մա նա կի փուլ կամ պայ ման։ 17

Հա մե մա տութ յան հա մար նշենք, որ Գալ թուն գը խա ղա ղա շի նութ
յու նը նկա րագ րում է որ պես հա կա մար տութ յան և խա ղա ղութ յան 
այ լընտ րան քա յին մե խա նիզմ, մինչ դեռ Լե դե րա խը գտնում է, որ այն 
ռազ մա վա րութ յուն նե րի և գոր ծո ղութ յուն նե րի բազ մա զա նութ յուն է 
ուղղ ված հա կա մար տութ յուն նե րի փո խա կերպ մա նը և կա յուն խա ղա
ղութ յան հաս նե լուն: Ըստ էութ յան, Լե դե րա խը ընդ լայ նեց խա ղա ղա
շի նութ յան գա ղա փա րը (1997), ո րը ա ռաջ էր քա շել Գալ թուն գը (1975):

Խա ղա ղա շի նութ յունն ի րա վա կան և քա ղա քա կան տե սանկ յուն
նե րից ու սում նա սի րե լու նպա տա կով կար ևոր է ընդգ ծել մի ջազ գա
յին խա ղա ղութ յան և  անվ տան գութ յուն պահ պան ման ՄԱԿի հե ռա    
նկար նե րը։ Ս տորև պատ կեր ված է, թե ինչ պես է ՄԱԿը քար տե զա 
գ րում իր ներգ րավ վա ծութ յու նը հա կա մար տութ յուն նե րի լուծ ման 
գոր ծըն թաց նե րում: Այն տեղ, որ տեղ վերջ նա կան նպա տա կը կա յուն 
խա ղա ղութ յունն է, և դ րան հաս նե լու հա մար ՄԱԿի ռազ մա վա րութ
յան նպա տակն է քայլ առ քայլ հետ ևել հետև յալ գոր ծո ղութ յուն նե րին 
կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մակց մա նը։

17. Lederach, John Paul. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Institute of Peace Press. 
Winnipeg, US: Media Production Services Unit, Manitoba Education, 2015. p. 20
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Ըստ ՄԱԿի խա ղա ղութ յան ռազ մա վա րութ յան՝ կան ո րո շա կի կան
խար գե լիչ, միջ նոր դա կան և կա ռու ցո ղա կան քայ լեր, ո րոնք անհ րա
ժեշտ է ձեռ նար կել կա յուն խա ղա ղութ յան վերջ նա կան նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար։ Այդ քայ լերն են՝ մար դա սի րա կան օգ նութ յու նը, խա
ղա ղա րա րութ յու նը, խա ղա ղա պա հութ յու նը և խա ղա ղա շի նութ յու նը, 
ո րը հան գեց նում է զար գաց ման: 18

Այս պի սով՝ խաղաղարարությունը ներ կա յաց վում է որ պես հա
կա մար տութ յան խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թաց, ինչ պի սիք են 
դի վա նա գի տութ յու նը, միջ նոր դութ յու նը կամ բա նակ ցութ յուն նե րը, 
ո րոնք նպաս տում են հա կա մար տութ յան ա վար տին և լու ծում այն 
հար ցե րը, ո րոնք հան գեց րել են դրան: Այ նու հետև հեր թը տրվում է 
խաղաղապահությանը, ո րը ընդգր կում է հա մա ձայ նեց ված ռազ մա
կան գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րը կա րող է ձեռ նարկ վել բո լոր հիմ նա կան 
հա կա մար տող կող մե րի հա մա ձայ նութ յամբ և նա խա տես ված է վե
րահս կե լու և հեշ տաց նե լու հա մար հա մա ձայ նագ րի ի րա կա նա ցում 
(այ սինքն՝ հրա դա դար, զի նա դա դար կամ նման այլ հա մա ձայ նա գիր)։ 
Այն միտ ված է ա ջակ ցե լու դի վա նա գի տա կան ջան քե րին՝ եր կա րա

18. “Security Council, SC, UNSC, Security, Peace, Sanctions, Veto, Resolution, President, United Nations, UN, 
Peacekeeping, Peacebuilding, Conflict Resolution, Prevention.” United Nations. Accessed October 10, 2018. http://www.
un.org/en/sc/.
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ժամ կետ քա ղա քա կան կար գա վոր ման հաս նե լու հա մար։ Վեր ջա պես, 
խաղաղաշինությունըկա յու նաց ման գոր ծո ղութ յուն ներ են, հիմ նա
կա նում դի վա նա գի տա կան և տն տե սա կան, ո րոնք ամ րապն դում են 
և վե րաձ ևա վո րում կա ռա վա րա կան են թա կա ռուց վածք նե րը և  ինս
տի տուտ նե րը՝ խու սա փե լու հա մար հա կա մար տութ յուն նե րի հե տա
գա կրկնութ յու նից: ՄԱԿի Խա ղա ղութ յան ա ջակ ցութ յան գրա սեն յա կը 
խա ղա ղա շի նութ յու նը բա ցատ րում է որ պես «շա րու նա կա կան ռազ
մա վա րութ յուն, գոր ծըն թաց ներ և գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք ուղղ ված 
են եր կա րա ժամ կետ խա ղա ղութ յան պահ պան մա նը՝ ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում պա հե լով կոնֆ լիկ տի ռե ցի դիվ նե րի հա վա նա կա նութ յան 
նվա զեց ման վրա»:19

Խա ղա ղա րար և խա ղա ղա պահ գոր ծո ղութ յուն նե րը ա ռա ջին ան
գամ գոր ծարկ վել են ՄԱԿի կող մից 1956 թվա կա նին՝ որ պես ՄԱԿի 
ա ռա քե լութ յուն ներ: Մինչ դեռ խա ղա ղա շի նութ յան հա յե ցա կար գը 
ՄԱԿի շրջա նակ նե րում շրջա նառ վել սկսեց 1990ա կան նե րից: Այ նո ւ 
ա մե նայ նիվ, ներ կա յիս քա ղա քա կան աշ խար հը դրդում է վե րա փո խել 
վե րը նշված գոր ծո ղութ յուն նե րի հա յե ցա կար գե րը։ Այդ իսկ պատ ճա
ռով նրանց միջև սահ ման նե րը դառ նում են ա վե լի ու ա վե լի մշու շոտ 
ու ոչ միան շա նակ։

19. “Peacebuilding and The United Nations - United Nations ...” United Nations. Accessed October 10, 2018.
www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pbun.shtml.
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Կի րա ռե լի մե թոդ ներ
և վար ժութ յուն ներ

Կլորշրջանքննարկում

Իրականացում։ Մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կեք կլոր շրջա
նով նստել։ Ն րանց հարց րեք, թե ո րոնք են կոնֆ լիկ տի դրա
կան և բա ցա սա կան կող մե րը։ Ե թե դա սա սեն յա կում չկա գրա
տախ տակ, ա պա պա տաս խան նե րը կա րող եք թղթին գրել։ 
 Թույլ տվեք, որ պես զի յու րա քանչ յուրն իր կար ծիքն ար տա հայ տի։ 
Խ րա խու սեք բո լոր մաս նա կից նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յունն ու 
տար բեր կար ծիք նե րի վեր հա նու մը։ Ամ փո փեք քննար կու մը։
Անհրաժեշտպարագաներ։Թուղթ, մար կեր կամ գրա տախ տակ, 

կա վիճ։

Կոնֆլիկտիծառ

Իրականացում։ Կոնֆ լիկ տի վեր լու ծութ յան նպա տա կով գրա տախ
տա կին կամ ֆլիպ չար թին նկա րեք ծառ։ Ծա ռը պետք է պատ կեր ված 
լի նի ճյու ղե րով և հո ղի մեջ գտնվող ար մատ նե րով։ Բա ցատ րեք, որ 
ծա ռի բու նը ներ կա յաց նում է հիմ նա կան խնդի րը, ճյու ղե րը՝ ազ դե
ցութ յուն նե րը, ար մատ նե րը՝ կոնֆ լիկ տի ա ռա ջաց ման բուն պատ ճառ
նե րը։  Մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կեք, որ պես զի որ ևէ խնդիր նշեն. 
կա րող է լի նել դա սա րա նա յին տե ղա կան խնդիր, ո րը կվեր լու ծեք հա
մա պա տաս խա նա բար ծա ռի տես քով՝ վեր լու ծե լով ազ դե ցութ յուն ներն 
ու բուն պատ ճառ նե րը։ Կոնֆ լիկ տը վեր լու ծե լու հա մար կա րող եք օգ
տա գոր ծել հետև յալ հար ցե րը.

● Ո՞րն է հիմ նա կան կոնֆ լիկ տը/ խնդի րը։
● Ո րո՞նք են կոնֆ լիկ տի պատ ճառ նե րը։
● Ի՞նչ հետ ևանք նե րի է հան գեց նում կոնֆ լիկ տը։
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Ամ փո փեք վար ժութ յու նը
Անհրաժեշտ պարագաներ։ Ֆ լիպ չարթ, գու նա վոր մար կեր ներ, 

գրա տախ տակ, կա վիճ։ 

Աշխարհիսրճարան

Իրականացում։ Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք 5 թի մի՝ յու րա
քանչ յուր թի մին հատ կաց նե լով մեկ ֆլիպ չարթ՝ վրան գրված 
կոնֆ լիկ տը լու ծե լու 5 ե ղա նակ նե րը․ խու սա փում, փոխ զի
ջում, մրցակ ցութ յուն, հա մա գոր ծակ ցութ յուն, հար մար վո ղա
կա նութ յուն։ Թի մե րին ա ռա ջար կեք նստել սե ղան նե րի շուրջ․ 
ա մեն մեկն իր՝ կոնֆ լիկ տի լուծ ման ե ղա նա կի ֆլիպ չար թով։ 
 Ժա մա նակ հատ կաց րեք, որ պես զի մաս նա կից նե րը հեր թով մո
տե նան բո լոր սե ղան նե րին և կոնֆ լիկ տի լուծ ման յու րա քանչ
յուր ե ղա նա կի ֆլիպ չար թին գրեն հա մա պա տաս խան նկա րա գի
րը, բա ցատ րութ յու նը, բնու թագ րող հատ կա նիշ ներն ու օ րի նակ ներ։  
Երբ մաս նա կից նե րը մո տե նում են բո լոր սե ղան նե րին և հա մա պա
տաս խա նա բար լրաց նում կոնֆ լիկ տի լուծ ման ե ղա նա կի բնու թագ րե
րը, ամ փո փեք վար ժութ յու նը՝ թի մե րին խնդրե լով ներ կա յաց նել ի րենց՝ 
խմբի կոնֆ լիկ տի ե ղա նա կի բնու թա գիրն ու նշա նա կութ յու նը։
Անհրաժեշտպարագաներ։5 ֆլիպ չարթ, մար կեր։

Թղթերովխաղ

Իրականացում։ Նա խա պես սեն յա կի կենտ րո նում՝ գրա սե ղա նի 
վրա, A4 ձևա չա փի 5 սպի տակ թուղթ և գու նա վոր մա տիտ ներ դրեք։ 
Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք 45 հո գա նոց թի մե րի` յու րա քանչ յուր թի
մին տա լով տար բեր ա ռա ջադ րանք՝ ա ռա ջին թի մի հա մար կար ևոր 
է, որ բո լոր թղթե րը լի նեն գետ նին դրված, մյու սի հա մար՝ որ բո լո րը 
լի նեն շրջա նաձև դա սա վոր ված, եր րոր դի հա մար՝ որ բո լոր թղթե րի 
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վրա միա ժա մա նակ նստեն, իսկ վեր ջի նի դեպ քում՝ որ բո լոր թղթե րին 
տնակ նկա րած լի նեն։

Շատ կար ևոր է, որ թի մե րը չի մա նան մե կը մյու սի ա ռա ջադ րան քի 
մա սին։ Ժա մա նակ հատ կաց րեք, որ պես զի խո սեն և ռազ մա վա րութ
յուն մշա կեն ի րենց նպա տա կին հաս նե լու հա մար։ Յու րա քանչ յուր 
թի մի նպա տակն է ա ռա ջի նը ի րա կա նաց նել ի րենց տրված ա ռա
ջադ րանքն ու հաղ թել։ Մի քա նի ան գամ կրկնեք վար ժութ յու նը, մինչև 
գտնեն փո խըմբռն ման մի ջո ցը։ Քն նար կեք խա ղի արդ յուն քը՝ վեր լու
ծե լով հաղ թա նա կի հաս նե լու ճա նա պար հը հետև յալ հար ցե րի օգ
նութ յամբ. 

● Արդ յո՞ք բո լո րը գոհ են խա ղի արդ յուն քով։
● Ո՞ր խումբն է ի րեն զգում հաղ թած, ո՞ րը՝ պարտ ված։
● Խա ղի ըն թաց քում կոնֆ լիկ տի հաղ թա հար ման ի՞նչ մե թոդ ներ 

են կի րառ վել։
● Ի՞նչն այլ կերպ կա նեիք ա վե լի լավ արդ յունք ու նե նա լու հա մար։
● Հ նա րա վոր կլի նե՞ր բո լոր թի մե րը միա ժա մա նակ հաղ թեին։ Ինչ

պե՞ս։
Անհրաժեշտպարագաներ։ Գու նա վոր մա տիտ, թուղթ:

Ժեստերովխաղ

Իրականացում։ Մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կեք մեկ շար քով միմ
յանց մեջ քով կանգ նել։

Շար քի վեր ջում գտնվող մաս նա կի ցը իր դի մա ցի մաս նակ ցին ժես
տե րով որ ևէ նա խա դա սութ յուն է հա ղոր դում. այս մաս նա կի ցը հա
ղոր դագ րութ յու նը պետք է փո խան ցի շար քում կանգ նած մյուս մաս
նակ ցին և  այս պես շա րու նակ մինչև առջ ևում կանգ նած մաս նա կի ցը։ 
Վար ժութ յան ըն թաց քում մաս նա կից նե րը շա րու նա կում են միմ յանց 
մեջ քով կանգ նած մնալ և շրջ վել միայն հա ղոր դագ րութ յու նը ստա
նա լիս։ Շար քի սկզբում կանգ նած մաս նա կի ցը հա ղոր դագ րութ յու նը 
պետք է փո խան ցի հա ղոր դագ րութ յան սկզբնաղբ յու րին՝ այն պես, 
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ինչ պես ի րեն է հա սել և  ինչ պես ինքն է հաս կա ցել։
Հա մե մա տեք սկզբնաղբ յու րի և շղ թա յի վեր ջում գտնվող մաս նակ ցի 

հա ղոր դագ րութ յուն նե րը՝ տես նե լու հա մար, թե ինչ քան է այն փո փոխ
վել։ 

Հար ցե րի մի ջո ցով ամ փո փեք վար ժութ յու նը՝ շեշ տե լով նյու թի հետ 
տե ղի ու նե ցող ձևա փո խութ յուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում հա
ղոր դակց ման ըն թաց քում՝ ըն կալ ման խե ղաթ յուր ման արդ յուն քում։

● Որ քա նո՞վ էր ձեր ըն կա լու մը հա մըն կել ի րա կա նութ յան հետ։
● Հաս կա նա լի՞ էր հա ղոր դակց ման լե զուն։
● Հե՞շտ էր կրկնօ րի նա կել այն, ին չը բա ռե րով չէին բա ցատ րել։
● Ըստ ձեզ ի՞նչ էր վար ժութ յան նպա տա կը։ Ին չո՞ւ։
● Ինչ պե՞ս է ոչ բա նա վոր խոս քը նպաս տում հա ղոր դակ ցութ յա նը։
● Ինչ պե՞ս է փո խա կերպ վում տե ղե կութ յու նը և  ին չո՞ւ։ 

 

«Նարնջիպատմություն»իրավիճակայինվերլուծություն

Իրականացում։ Մաս նա կից նե րին բա ժա նեք 34 հո գա նոց թի մե րի 
և տ պած տվեք նարն ջի պատ մութ յու նը։

ԱնինևՄարինքույրերեն։Անինայսօրուզումէնարնջիհյութխմել,
իսկ Մարին՝ նարնջի կեղևից տորթ պատրաստել։ Սառնարանում
միայնմեկնարինջկա։Քույրերըսկսումենվիճել,քանիորյուրաքանչ-
յուրըշատհամառէիրցանկությանմեջ։Ոչ-ոքչիցանկանումզիջելև
սկսումենբարձրաձայնկռվել,ասելով՝

-Եսուզումեմնարինջը։

-Ինձպետքէնարինջը։

Ձայներըլսելունպես,գալիսէնրանցմայրիկը։Տեսնելովնարնջիշուր-
ջըվիճողաղջիկներին՝փորձումէարագլուծումտալ՝երկուկեսանե-
լովնարինջնուհամապատասխանաբարտալովաղջիկներին։Անին
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օգտագործումէմիայննարնջիմիջուկըհյութիհամար՝դեննետելով
կեղևը, իսկ Մարին՝ նարնջի կեղևը՝ դեն նետելով միջուկը։ Արդյուն-
քում,Անինքիչքանակովհյութէստանում,իսկՄարինգրեթեչիզգում
նարնջիկեղևիհամըտորթում։Երկուսնէլդժգոհումեն,քանիորչեն
ստանումիրենցուզածարդյունքը։

Առաջադրանք
● Ձեզ պատ կե րաց րեք մայ րի կի փո խա րեն, ի՞նչ կա նեիք աղ ջիկ

նե րին գո հաց նե լու հա մար։ 
● Ման րա մասն նկա րագ րեք քայ լերն ու ըն թաց քը։
 Մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կեք, որ ի րենց պատ կե րաց նեն մայ րի

կի փո խա րեն և փոր ձեն արդ յու նա վետ լու ծում ա ռա ջար կել տրված 
ի րա վի ճա կին։ Անհ րա ժեշտ է, որ ման րա մասն նկա րագ րեն քայ լերն 
ու ըն թաց քը։

Մեկ նա բա նեք և հար ցե րի մի ջո ցով ամ փո փեք վար ժութ յու նը՝ նշե լով 
բա նակ ցութ յան և հա մա գոր ծակ ցութ յան կար ևո րութ յու նը կա րիք նե
րի լիար ժեք բա վա րար ման հա մար։

● Ին չո՞ւ են վի ճում քույ րե րը։ Ի՞նչ են ու զում։
● Հաս կա նալ, թե աղ ջիկ նե րին ին չո՞ւ է անհ րա ժեշտ նա րին ջը, այլ 

կերպ ա սած՝ բա ցա հայ տել կա րի քը։
● Ինչ պի սի՞ լու ծում է ա ռա ջար կում մայ րի կը։
● Կող մե րի ցան կութ յուն նե րը լիար ժեք բա վա րար վա՞ծ են։
● Ի՞նչ կա նեիք, ե թե մայ րի կի փո խա րեն լի նեիք։ Ման րա մաս նեք։
● Հ նա րա վո՞ր է՝ եր կու կող մերն էլ լիար ժեք կեր պով ի րենց ցան

կութ յուն նե րը բա վա րա րեն։ Ինչ պե՞ս։
● Ին չո՞ւ են քույ րերն ի րա կա նում վի ճում։ Հա ղոր դակց վե՞լ և 

հարց րե՞լ են միմ յանց նա րինջն ու զե լու ի րա կան պատ ճա ռը։
● Ի՞նչ է նշա նա կում բա նակ ցել և  ին չո՞ւ է կար ևոր։
Անհրաժեշտպարագաներ։նարն ջի պատ մութ յու նը տպած։
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Նկարումենքմերտեսանկյանարձանը/աթոռը

Իրականացում։ Մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կեք նկա րել ար ձան/
ա թոռ/կամ ցան կա ցած իր, ո րը այդ պա հին կու նե նաք ձեր ձեռ
քի տակ։ Տե ղադ րեք ի րը սեն յա կի մեջ տե ղում և հոգ տա րեք, որ
պես զի չտե ղա շար ժեն այն։ Մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կեք նստել 
ի րենց հար մար հատ վա ծում, այն պայ մա նով, որ նկա րե լու ըն թաց
քում չպետք է փո խեն ի րենց տե ղը. կար ևոր է, որ պես զի յու րա
քանչ յու րը միև նույն ի րը նկա րի իր տե սանկ յու նից/դի տանկ յու նից։  
Երբ ա վար տեն նկա րե լը, ա ռա ջար կեք, որ պես զի ներ կա յաց նեն աշ
խա տանք նե րը։ Վեր լու ծեք յու րա քանչ յուր նկա րը՝ ընդգ ծե լով միև նույն 
ի րի տար բեր պատ կե րու մը՝ կախ ված մաս նակ ցի դի տանկ յու նից։ 
Ամ փո փեք վար ժութ յու նը հետև յալ հար ցե րի մի ջո ցով՝

● Ի՞նչ նմա նութ յուն և տար բե րութ յուն եք տես նում նկար նե րում։
● Ն կար նե րի ո՞ր հատ ված ներն են նման, և  ո րո՞նք՝ տար բեր։ Ին

չո՞ւ
● Ինչ պե՞ս է ստաց վել, որ նկա րել եք միև նույն ի րը, բայց այս քան 

տար բեր։
● Ի՞նչ է նշա նա կում տե սանկ յուն/դի տանկ յուն։ 
● Ե թե ցան կա նա յինք, կա րո՞ղ էինք մեկ ու րի շի տե սանկ յու նից 

նա յել։ 
● Հա մա ձա՞յն եք, որ յու րա քանչ յուր եր ևույթ/ի րա կա նութ յուն ու նի 

այլ տե սանկ յուն։
● Իսկ կա րո՞ղ եք պատ կե րաց նել, որ կոնֆ լիկ տը նույն պես ու նի 

այլ տե սանկ յուն։
● Ո րը՞ կա րող է լի նել կոնֆ լիկ տի այլ տե սանկ յու նը։
● Ե թե փոր ձենք կոնֆ լիկ տին մյուս տե սանկ յու նից նա յել, հնա րա

վոր կլի նի՞ հա մար ժեք լու ծում գտնե լը։ Ինչ պե՞ս։
Անհրաժեշտ պարագաներ։ Մա տիտ ներ, թուղթ, ար ձան/ա թոռ/

կամ ցան կա ցած իր, ո րը այդ պա հին կու նե նաք ձեր ձեռ քի տակ
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Ակվարիումքննարկում

Իրականացում։Դա սա վո րեք ա թոռ նե րը շրջա նաձև։ Շր ջա նի ներ
սում կազ մեք փոքր շրջան՝ 34 ա թո ռով։ Ներ կա յաց րեք խմբին, որ 
այժմ քննա կու մը կազ մա կեր պե լու են ակ վա րիու մում։ Ակ վա րիու մը 
ներ սի փոքր շրջանն է, ո րում Դուք կհնչեց նեք հար ցեր, ո րոնց ար ձա
գան քե լու հա մար մաս նա կից նե րը մեծ շրջա նից պետք է տե ղա փոխ
վեն ակ վա րիում՝ փոքր շրջան, որ պես զի նրանց ձայ նը լսե լի լի նի։

Ն շեք, որ միայն փոքր շրջա նում գտնվե լով կկա րո ղա նան ար տա
հայ տել ի րենց տե սա կե տը. ակ վա րիու մից դուրս նրանց ձայ նը լսե լի 
չէ։ Ուս տի, պետք է սպա սեն մինչև փոքր շրջա նում տեղ ա զատ վի, 
որ պես զի այն զբա ղեց նեն և խո սեն։

Նաև մաս նա կից նե րի ու շադ րութ յու նը հրա վի րեք այն հան գա ման քի 
վրա, որ յու րա քանչ յուրն ու շա դիր լի նի ակ վա րիու մը եր կար չզբա ղեց
նե լուն, որ պես զի բո լորն ար տա հայտ վե լու հա վա սար հնա րա վո րութ
յուն ու նե նան։

Քն նար կու մը զար գաց րեք հար ցե րով՝ ինչ պես նաև միմ յանց պա
տաս խան նե րին ար ձա գան քե լու հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով։

● Հ նա րա վո՞ր է պա տե րազ մը քննա դա տել։ Ին չո՞ւ։
● Ի՞նչն է պա տե րազ մի պատ ճա ռը և հետ ևան քը։
● Պա տե րազ մում հաղ թող ներ կա՞ն։ Պա տե րազ մում հաղ թողն 

ի՞նչ է շա հում, իսկ ի՞նչ է կորց նում։
● Ի՞նչ է խա ղա ղութ յու նը։ Կար ևո՞ր է։
● Ո՞րն է բա ցա սա կան և դ րա կան խա ղա ղութ յան տար բե րութ յու նը։
● Խա ղա ղութ յունն ի՞նչ է ա պա հո վում։ 
● Ինչ պե՞ս է մարդն ի րեն զգում խա ղա ղութ յան պայ ման նե րում։
● Ի՞նչ պես կա րող ենք հաս նել խա ղա ղութ յան։ 
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ԹԵ ՄԱ 2.1

Խաղաղությունը՝որպեսմարդու
իրավունքներիհիմքումընկածարժեք

Նպատակ
Ցույց տալ խա ղա ղութ յան ու մար դու ի րա վունք նե րի կա պը՝ գա ղա
փա րա կա նից մինչև գործ նա կան՝ օ րի նակ նե րով կա պե լով այն ի րա
կա նութ յան հետ։

Մարդուիրավունքների(ՄԻ)հիմքումընկածհիմ ականսկզբունք
ներնուարժեքները

«Այնպես,ինչպեսձեզհաճելիչէցավը,այդպեսէլուրիշ-
ներինայնհաճելիչէ:Գիտակցելովհավասարությանայս
սկզբունքը, վերաբերվեք ուրիշներին հարգանքով և կա-
րեկցանքով»(ՍումանՍուտամ20)

Մար դու ի րա վունք նե րը բա րո յա կան սկզբունք ներ ու նոր մեր են, 
ո րոնք ա պա հո վում են մարդ կա յին ո րո շա կի վար քա գիծ։ Դ րանք պա
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հանջ ներ են, ո րոնք պաշտ պա նում են մար դու ար ժա նա պատ վութ
յու նը, կար գա վո րում մարդմարդ, մարդհա մայնք, մարդպե տութ յուն 
ու մարդաշ խարհ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը21։ Մար դու ի րա վունք նե
րը ա զա տութ յան, ար դա րութ յան և խա ղա ղութ յան հիմքն են։ Ն րանք 
խթա նում են ան հա տի և հա մայն քի ամ բող ջա կան զար գա ցու մը։

« Մար դու ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը» նոր գա ղա փար չեն, 
դրանք հայտ նի են դեռևս Հին Հու նաս տա նից ու Հին Հ ռո մից։ Ա զա
տութ յան վե րա բեր յալ ա ռա ջին հի շա տա կու մը հան դի պում է մ.թ.ա. 
14րդ դա րում22: Մար դու ի րա վունք նե րը գո յութ յուն ու նեին դեռևս Հին 
Հու նաս տա նում և Հին Հ ռո մում, դրանք ամ րագ րում էին օ րեն քի ու 
օ րի նա կա նութ յան ար ժեքն ու կար ևո րութ յու նը: Մար դու ի րա վունք նե
րի վե րա բեր յալ նախ նա կան ի րա վա կան ձևա կեր պում ներն ա ռա ջին 
ան գամ տեղ են գտել 1215 թ. Անգ լիա կան « Մագ նա Կար տա» կոչ վող 
փաս տաթղ թում, ո րը պայ մա նա գիր էր անգ լիա կան թա գա վո րի և բա
րոն նե րի միջև: Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հիմ նա կան 
կոն ցեպ ցիա նե րը զար գա ցել են 1819րդ դա րե րում։

Աայստեղ առաջարկվում է կատարել վարժություն 1ը,
քննարկելորոշիրավունքներ(Սկզբունքներիխաղ)։

Մար դու ի րա վունք նե րը՝ հե տայ սու ՄԻ, կա րե լի է դի տար կել թե՛ որ
պես վե րա ցա կան գա ղա փար, թե՛ որ պես փոր ձա ռութ յուն։ Թե՛ որ պես 
վե րա ցա կան գա ղա փար, թե գործ նա կա նում կի րառ վող սկզբունք նե
րի ու նոր մե րի ամ բող ջութ յուն, ՄԻի հիմ քում ըն կած են ո րո շա կի ար
ժեք ներ, ո րոնք էլ կազ մում են ՄԻի շրջա նա կը, ա ռանց ո րի մենք չենք 
կա րող հաս նել մեր ամ բող ջա կան նե րու ժի ի րաց մա նը։ Տար բեր ա կա
դե միկ նե րի կող մից ա ռանձ նաց վում են ՄԻ հիմ քում ըն կած հետև յալ 
ար ժեք նե րը (ա ռա ջին եր կու սը՝ ար ժա նա պատ վութ յունն ու հա վա սա
րութ յու նը հա մար վում են հիմ նա քա րա յին ար ժեք ներ)՝

21. What are human rights?, https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-are-human-rights (սահմանման մի 
մասը փոփոխված է՝ օգտվելով հեղինակի տիրապետած ակադեմիական գիտելիքից)։ 
22. ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ, https://www.osce.org/files/f/
documents/5/9/100924.pdf։
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● արժանապատվություն այն հա մոզ մուն քը, որ բո լոր մար դիկ 
ու նեն ա ռանձ նա հա տուկ ար ժեք, ո րը կապ ված է նրանց մարդ
կա յին բնույ թի հետ։ Այլ կերպ ա սած՝ մար դու ար ժե քը հար գանք 
է ակն կա լում կամ պա հան ջում23։ Ար ժա նա պատ վութ յու նը չի 
կապ վում ռա սա յի կամ էթ նի կա կան պատ կա նե լութ յան, գույ նի, 
սե ռի, գեն դե րա յին կողմ նո րոշ ման, հաշ ման դա մութ յան, լեզ վի, 
կրո նի, քա ղա քա կան կամ այլ կար ծի քի, ազ գա յին կամ սո ցիա
լա կան ծագ ման, ծննդյան կամ այլ կար գա վի ճա կի հետ։

● հավասարություն յու րա քանչ յուր ան հատ պետք է ու նե նա իր 
կյան քը և տա ղանդ նե րը ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր ծե լու հա
վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ: Սա նաև այն հա մոզ մունքն է, որ 
ոչ ոք չպետք է ու նե նա կյան քի ա վե լի վատ հնա րա վո րութ յուն
ներ՝ ան կախ իր հատ կութ յուն նե րի, յու րա հատ կութ յուն նե րի24:

● հակախտրականություն  խտրա կա նութ յան կան խար գե լում 
(ա նար դար վե րա բեր մունք ինչոր մե կի նկատ մամբ սե ռի, ռա
սա յի, տա րի քի և  այլ նի պատ ճա ռով)25

● հանդուրժողականություն  բազ մա զա նութ յան ըն դու նու մը և 
բա ցա սա կան վե րա բեր մունք չցու ցա բե րե լը տար բեր ան հատ
նե րի նկատ մամբ: « Ձեզ կա րող է նա կամ այդ եր ևույ թը դուր 
չգալ, բայց պետք է հա վաս տիաց նեք, որ դրա պատ ճա ռով ոչ ոք 
չի վնաս վի»26։ 

● ազատություն  ուժ կամ ի րա վունք է՝ գոր ծե լու, խո սե լու կամ 
մտա ծե լու այն պես, ինչ պես ու զում ես՝ ա ռանց խո չըն դոտ նե րի 
կամ կաշ կան դում նե րի, ինչ պես նաև բնո րոշ վում է կա ռա վա
րութ յան կող մից ցու ցա բեր վող բռնութ յան բա ցա կա յութ յամբ27:

● հարգանք  ան հա տի՝ իր ան հա տա կա նութ յան ու ար ժա նա
պատ վութ յան նկատ մամբ, գնա հա տանքն իր և  այ լոց կող մից28։  

23. Human Dignity and Human Rights, p. 10, https://www.legal-tools.org/doc/e80bda/pdf/.
24. Understanding equality, https://bit.ly/32Ty7ni։
25. Anti-discrimination, https://bit.ly/34gB5mH.
26. Demanding Diversity: Tolerance is Not Enough, https://www.psychologytoday.com/us/blog/culturally-
speaking/201812/demanding-diversity-tolerance-is-not-enough։
27. What Is Freedom?, https://www.livescience.com/21212-what-is-freedom.html։
28. Compass, ch. 4 “What are human rights?”, https://www.coe.int/en/web/compass/what-are-human-rights-. 
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● պատասխանատվություն (պե տութ յան, ան հա տի, այլ պա
տաս խա նա տու մար մին ներ)  հար գանքն այ լոց ի րա վունք նե րի 
նկատ մամբ են թադ րում է նաև պա տաս խա նատ վութ յուն սե
փա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ՝ ջան քեր գոր ծադ րե լով 
մե կի և բո լո րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման ուղ ղութ յամբ:29

Մար դու ի րա վունք նե րը նե րա ռում են նաև ան քակ տե լիութ յան, ան
բա ժա նե լիութ յան, փոխ կա պակց վա ծութ յան ու հա մա մարդ կայ նութ
յան/հա մաշ խար հայ նութ յան սկզբունք նե րը։
ՄԻանքակտելիությանսկզբունքընշա նա կում է, որ ոչ ոք չի կա

րող կորց նել իր ի րա վունք նե րը, դրանք կապ ված են հենց մարդ կա յին 
գո յութ յան փաս տի հետ, ա վե լին՝ դրանք բնո րոշ են բո լոր մարդ կանց: 
Ի հար կե, լի նում են ո րո շա կի դեպ քեր, երբ այդ ի րա վունք նե րը սահ մա
նա փակ վում են, ինչ պես օ րի նակ հան ցա գոր ծութ յու նը, հա տուկ ի րա
վի ճակ նե րը և  այլն։
ՄԻ անբաժանելիության, փոխլրացման ու փոխկապակցվա

ծության սկզբունքը նշա նա կում է, որ բո լոր ի րա վունք ներն ի րար 
լրաց նում են և  անհ նար է դրանք դի տար կել մե կու սաց ված կամ ի րա
րից բա ժան հա մա տեքս տում (օ րի նակ՝ ՄԻ խախ տում ներ դի տար
կե լիս հա վա նա կա նութ յու նը, որ խախտ վում է մար դու ըն դա մե նը մի 
ի րա վուն քը շատ ա վե լի քիչ հա վա նա կան է, քան՝ մի քա նի սը)։
ՄԻհամամարդկայնության/համաշխարհայնությանսկզբունքը

նշա նա կում է, որ դրանք հա վա սա րա պես վե րա բե րում են բո լոր մարդ
կանց աշ խար հի ցան կա ցած կե տում և  ա ռանց ժա մա նա կի սահ մա
նա փակ ման: Ա վե լին, յու րա քանչ յուր մարդ/ան հատ ան կախ իր ռա
սա յի կամ էթ նի կա կան պատ կա նե լութ յան, գույ նի, սե ռի, գեն դե րա յին 
կողմ նո րոշ ման, հաշ ման դա մութ յան, լեզ վի, կրո նի, քա ղա քա կան կամ 
այլ կար ծի քի, ազ գա յին կամ սո ցիա լա կան ծագ ման, ծննդյան կամ այլ 
կար գա վի ճա կի, ի րա վուն քի ու նի օգտ վե լու և ի րաց նե լու դրանք։ 

29. Նույն տեղում։
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Այստեղ առաջարկվում է կատարել վարժություն 2ը՝
կարևորելով արժեքները, քննարկելով դրանք ու խոսելով 
դրանց առաջնահերթությունից(Աստիճանակարգում)։

Այս ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը մեր ա ռօր յա յից հե ռու և  այ լոց կող
մից մտած ված եր ևույթ ներ ու գա ղա փար ներ չեն։ Դ րանք, ինչ պես ար
դեն վեր ևում նշվեց, բա րո յա կան սկզբունք նե րից ու նոր մե րից բխող 
ու ծա գած գա ղա փար ներ են, ո րոնք դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե
րից ե ղել են տար բեր քա ղա քակր թութ յուն նե րում, մշա կույթ նե րում և 
կ րոն նե րում՝ նպաս տե լով մարդ կանց խմբե րի, ցե ղե րի ու ա վե լի բարդ 
կա ռուց վածք ու նե ցող հա սա րա կութ յան և պե տութ յուն նե րի խա ղաղ 
փոխ գոր ծութ յա նը։              

Խա ղաղ փոխ գոր ծութ յու նը հիմ նա կա նում նե րա ռում է ա ռանց 
բռնութ յան, վե ճի, թշնա ման քի, ռազ մա կան գոր ծո ղութ յան ու միմ
յանց վնաս ման կեն սա գոր ծու նեութ յու նը։ Խա ղա ղութ յու նը, ինչ պես և  
ար դեն բա ցատր վել է այս մե թո դա կան ձեռ նար կի մյուս գլուխ նե րում 
լայն ու բազ մի մաստ հաս կա ցութ յուն է։ ՄԻ կոն տեքս տում այն դի
տար կե լիս կար ևոր է ի մա նալ, որ տար բեր ա կա դե միա կան շրջա նակ
ներ այն հա մա րում են մի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի մեջ մտնող 
ար ժեք նե րի հա մախմ բի մաս, իսկ մյուս նե րը նշում են, որ այն ա վե լի 
լայն կոն ցեպտ/գա ղա փար է, ո րը բխում է մար դու ի րա վունք նե րի ու 
դրանց ար ժեք նե րի ա պա հո վու մից ու տա րա ծու մից։ 

Շա տերն ու նեն այն թյու րըմբռ նու մը, որ խա ղա ղութ յու նը բնու թագր
վում է միայն պա տե րազ մի բա ցա կա յութ յամբ, սա կայն այն նե րա ռում 
է նաև մի շարք այլ գա ղա փար ներ։ Պա տե րազմն ու ռազ մա կան գոր
ծո ղութ յուն նե րը, ըստ Գալ թուն գի, ու նեն ար մատ ներ կամ պատ ճառ
ներ, ո րոն ցից են ռե սուրս նե րի ան հա վա սար բաշ խու մը, խտրա կա
նութ յու նը և  ու ժե րի ան հա վա սա րակշ ռութ յու նը։30 Ս րանց բա ցառ ման 
հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կան խա ղա ղութ յուն՝ այս կերպ տար բե րա
կե լով դրա կան և բա ցա սա կան խա ղա ղութ յու նը (տես՝ մաս 1)։ Բա ցա
սա կան խա ղա ղութ յան օ րի նակ է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի կոնֆ լիկ տը, 

30. T-Kit 12: Youth transforming conflict, pp. 65-66, https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-
transforming-conflict. 



46

ո րը 1994թ. ին ա վարտ վել էր հրա դա դա րով, կող մե րը արդ յու նա վետ 
բա նակ ցութ յուն ներ չէին վա րում, ին չը ձգվեց 30 տա րի, մինչև որ 
բռնկվեց 44օր յա պատ կե րազ մը։ 

Այս պի սով՝ հետ ևե լով այս տե սութ յանն ու գա ղա փա րին, պարզ է 
դառ նում, որ ՄԻ հիմ քում ըն կած ար ժեք նե րի սա սա նումն ու դրանց 
չհետ ևե լը կա րող է հան գեց նել պա տե րազ մի կամ՝ դրա կան խա ղա
ղութ յան խան գար ման։ Ա վե լին, այս օ րի նա կը ցույց է տա լիս խա ղա
ղութ յան՝ որ պես ա վե լի լայն կոն ցեպ տի և ՄԻից վեր գա ղա փա րի 
տար բե րա կը։ Նշ վում է նաև, որ ՄԻը հան դի սա նում են ա զա տութ յան, 
ար դա րութ յան և խա ղա ղութ յան հիմքն ու հիմ նա քա րը31։ 

Իսկ երկ րորդ գա ղա փա րը (ի րա կան ու դրա կան խա ղա ղութ յու նը), 
ո րը դի տար կում է խա ղա ղութ յու նը՝ ՄԻ ար ժեք, քննար կում է այս տե
սա կե տը, նշե լով, որ օ րի նակ տար բեր փաս տաթղ թե րում ար ժա նա
պատ վութ յան ու հա վա սա րութ յան, հա մա մարդ կայ նութ յան/հա մաշ
խար հայ նութ յան կող քին, մշտա պես հան դես է գա լիս խա ղա ղութ յու
նը՝ թե՛ որ պես սկզբունք, թե՛ որ պես ար ժեք՝ « Յու րա քանչ յուր ոք ու նի 
խա ղա ղութ յան ի րա վունք»։ 

Հի շեք նաև, բա ցի այն, որ մենք դի տար կում ենք խա ղա ղութ յու նը 
որ պես ար ժեք ու գա ղա փար, կար ևոր է նաև հաս կա նալ, որ վեր ջին
նե րիս հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ո րո շա կի ժա մա նակ ու գոր
ծըն թաց, ին չը նշա նա կում է, որ խա ղա ղութ յու նը կա րող ենք դի տար
կել նաև որ պես շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց։ Փաստ է, որ մեզ նից ոչ 
մեկ չի ծնվում վե րոնշ յալ ար ժեք նե րի հա կա ռակն ի ծնե ու նե նա լով 
(ան հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը, ա նար գան քը, ա տե լութ յու նը, ան հա
վա սա րութ յու նը, խտրա կա նութ յու նը և  այլն)։ Մենք՝ ան հատ ներս, այս 
կամ այն խմբի մաս դառ նա լով կամ խմբեր ստեղ ծե լով, սկսում ենք 
հետ ևել կամ վե րար տադ րել այն պի սի ար ժեք ներ, ո րոնք ինք ներս 
ճշմա րիտ ենք հա մա րում, կամ ո րոնք այդ խումբն է ճշմա րիտ հա մա
րում։ Այս տեղ գա լիս է յու րա քանչ յուր ան հա տի ընտ րութ յու նը, թե որ 
ար ժեք նե րով նրանք կա ռաջ նորդ վեն և  այդ ար ժեք նե րը ինչ գոր ծըն
թաց նե րի կբե րեն ու ինչ արդ յունք ներ կու նե նան։ 

31. HR Library, http://hrlibrary.umn.edu/education/pihre/partone.htm։ 
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Առա ջարկ վում է կա տա րել վար ժութ յուն 3ը կամ 4ը, ինք
նու րույն գտնել և քն նար կել ո րո շա կի ի րա վի ճակ ներ՝ գլո
բալ ու տե ղա կան օ րի նակ նե րի հիմ քով («Անարդարիրա
վիճակներ»,«Նկարներիփոխանակում/կիսում»)։

 Հարցեր

Այս հար ցե րի մի ջո ցով կկա րո ղա նաք ամ փո փել դա սը, դրանց հիմ
քով տալ էս սե ներ, ստու գել, թե սո վո րող նե րը որ քա նով կա րո ղա ցան 
յու րաց նել դա սը կամ դա սե րը, ստեղ ծել քննար կում ներ ու լսել նրանց 
կար ծիք նե րը՝ թե մա յի վե րա բեր յալ:

● Ի՞նչ է խա ղա ղա շի նութ յու նը, սե փա կան բա ռե րով բա ցատ րեք ու 
սահ մա նեք այն։ 

● Ի՞նչ կապ կա մար դու ի րա վունք նե րի ու խա ղա ղա շի նութ յան 
մեջ:

● Ի՞նչ ար ժեք ներ կան, ո րոնք ըն կած են մար դու ի րա վունք նե րի 
հիմ քում։ Ի՞նչ դեր ու նի խա ղա ղութ յունն այս ար ժեք նե րի կող քին։

● Ինչ պե՞ս են մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րը նպաս տում աշ
խար հում, մեր երկ րում կամ բնա կա վայ րում խա ղա ղութ յան 
հաս տատ մա նը։ 

● Որ քա նո՞վ են կար ևոր ու արդ յու նա վետ անձ նա կան, ըն տա նե
կան ու հա մայն քա յին մա կար դա կում մար դու ի րա վունք ներն 
ու խա ղա ղութ յու նը։ Բե րեք օ րի նակ ներ, դրանց կար ևո րութ յան/
արդ յու նա վետ կամ ան կար ևոր ու ոչ արդ յու նա վետ լի նե լու վե
րա բեր յալ։ 
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ԹԵ ՄԱ 2.2

Մարդուիրավունքներ
ուխաղաղաշինություն

 

Նպատակ
Քն նար կել խա ղա ղութ յան դե րը մար դու ի րա վունք նե րի փաս տաթղ
թե րի ու մի ջազ գա յին ի րա վուն քի կոն տեքս տում։ Բա ցատ րել մար դու 
ի րա վունք նե րի ու խա ղա ղա շի նութ յան կա պը:

Դասը կարող եք սկսել առաջադրանք 5 («Վերլուծելով
ՄարթինԼյութերՔինգիելույթները»):

Մարդուիրավունքներիծագումը
Դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րից մարդ կանց տար բեր խմբե րում, 

ինչ հնա գույն պե տութ յուն նե րում ե ղել են ո րո շա կի կա նոն ներ, ո րոն
ցով նրանք ա ռաջ նորդ վել են: Ի հար կե, հիմ նա կա նում այդ խմբե րի 
ներ սում այդ կա նոն նե րը տար բեր վել են այս կամ այն խմբի հա մար 
(ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից ել նե լով, օ րի նակ մ.թ.ա 1792



49

1750 թթ. Բա բե լոն յան թա գա վո րութ յան իշ խան Համ մու րա բին փորձ 
կա տա րեց ամ րագ րել օ րենք նե րի մի փաս տա թուղթ, ո րը կտա րած վեր 
հա սա րա կութ յան բո լոր ան դամ նե րի վրա: Ս րա մեջ նե րառ վե ցին նաև 
խո ցե լի այն պի սի խմբեր, ինչ պի սիք էին որ բերն ու այ րի նե րը: 1215ին 
այդ պի սի մի փորձ կա տար վեց նաև Անգ լիա յում՝ « Մագ նա կար տա»ն, 
ո րով անգ լիա ցի ազն վա կան նե րը փոր ձե ցին թա գա վո րին բե րել օ րեն
քի դաշտ ու են թար կել նրան օ րեն քին): Այս փաս տաթղ թե րը փորձ էին 
տար բեր հա սա րա կութ յուն նե րում հա վա սա րութ յան ստեղծ ման հա
մար: 

Սա կայն մար դու ի րա վունք նե րի մա սին ա վե լի ակ տիվ սկսել են խո
սել 2րդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո։ Նա ցիս տա կան Գեր
մա նիա յի կող մից պա տե րազ մի ըն թաց քում գոր ծած մի շարք հան ցա
գոր ծութ յուն նե րից հե տո, ո րոնք հե տա գա յում ո րակ վե ցին մարդ կութ
յան նկատ մամբ հան ցա գոր ծութ յուն ներ (դրան ցից էին հրեա նե րի, 
գնչու նե րի ու սին տի նե րի, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց, նույ
նա սե ռա կան նե րի մաս սա կա յան ոչն չա ցու մը)։ Ս րա պատ ճա ռով էր, որ 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո Ն յու րեն բեր գում և 
Տո կիո յում դա տա վա րութ յուն ներ տե ղի ու նե ցան, և պարտ ված երկր
նե րի պաշ տոն յա նե րը պատժ վե ցին ռազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն
նե րի, «խա ղա ղութ յան դեմ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի» և «մարդ կութ յան 
դեմ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի» հա մար։ Դեռևս 1941 թվա կա նին Ռուզ
վել տը (ԱՄՆ 32րդ նա խա գա հը), իր « Միութ յան վի ճա կի մա սին» ու
ղեր ձում խո սում էր 4 հիմ նա կան ա զա տութ յուն նե րի մա սին. խոս քի, 
կրո նի, վա խից ու կա րի քից զերծ լի նե լու ա զա տութ յուն նե րի մա սին։ 

Երկ րորդ աշ խար հա մար տի արդ յուն քում պարզ դար ձավ նաև, որ 
Ազ գե րի լի գան չի կա րո ղա նում կա տա րել իր ստեղծ ման պա հին 
ստանձ նած նպա տակ ներն ու իր առջև դրված խնդիր նե րը։ Երկ րորդ 
աշ խար հա մար տում այն չկա րո ղա ցավ զսպել ագ րե սոր երկր նե րին, 
ին չի հետ ևան քով ճա նաչ վեց ու ժը կորց րած: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
1945 թ. ին ստեղծ վեց Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յու նը (այ
սու հետ՝ ՄԱԿ), ո րը դար ձավ Ազ գե րի լի գա յի ի րա վա հա ջոր դը։ ՄԱԿի 
ա ռաջ նա յին նպա տակն է ամ րապն դել մի ջազ գա յին խա ղա ղութ յու նը 
և կան խել հա կա մար տութ յուն նե րը։ Սա կայն այս և մի շարք այլ նպա
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տակ ներ ա պա հո վե լու հա մար բա վա րար չէր միայն ՄԱԿի ստեղ
ծու մը, անհ րա ժեշտ էին փաս տաթղ թեր, ո րոնք կկան խեին վե րոնշ յալ 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կրկնութ յու նը։

Մարդուիրավունքներիհամընդհանուր
հռչակագիրնուխաղաղությունը

1948ին ստեղծ վեց Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա
կա գի րը (այ սու հետ՝ ՄԻՀՀ): Սա կայն այն ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լեա
յում քննարկ վել էր դեռևս 1946 թվա կա նին, սա կայն այդ ժա մա նակ 
այս փաս տաթղ թի ան վա նումն այլ էր՝ « Մար դու հիմ նա րար ի րա վունք
նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի հռչա կա գիր», ո րը հե տա գա յում դար ձավ 
« Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կա գիր»: Փաս տա թուղ
թը բաղ կա ցած է նա խա բա նից (preamble) և 30 հոդ ված նե րից: 

Հենց նա խա բա նում նշվում է խա ղա ղութ յան մա սին. «Նկատիունե-
նալով,որմարդկությանբոլորանդամներինհատուկարժանապատ-
վությանևնրանցհավասարուանկապտելի(անհնարինխլել)իրա-
վունքներիճանաչումըհանդիսանումէազատության,արդարության
և համընդհանուր խաղաղության հիմքը…»32: Այս պար բե րութ յու նից 
հաս կա նում ենք, որ խա ղա ղութ յան ա պա հով ման հիմ քում ըն կած են 
հենց մար դու ի րա վունք նե րը, դրանց խթա նու մը, պաշտ պա նութ յունն 
ու հար գան քը: Դ րանց տա րած ման ու գոր ծարկ ման շնոր հիվ հնա
րա վոր է հաս նել խա ղա ղութ յան: Եվ ինչ պես ար դեն նշել ենք մար
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յունն ար դեն իսկ նպաս տում է կամ 
քայ լե րից մեկն է դրա կան խա ղա ղութ յան ձեռք բեր ման ու պահ պան
ման:

Հռ չա կագ րի ա ռա ջին եր կու հոդ ված նե րը ար ձա նագ րում են, որ բո
լոր մար դիկ ան կախ ի րենց՝ որ ևէ խմբի պատ կա նե լիութ յու նից (սեռ, 
կրոն, մշա կույթ, լե զու, ազ գութ յուն, ռա սա և  այլն) ու նեն փաս տաթղ
թում առ կա միև նույն ի րա վունք նե րը: Կար ևոր է ի մա նալ, որ ՄԻՀՀում 
ու նի հռչա կագ րա յին բնույթ՝ այն հիմք է ծա ռա յել մի շարք փաս տաթղ

32. ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ, https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docID=1896.
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թե րի ստեղծ ման հա մար, բայց չու նի պար տադ րող բնույթ (սա նշա նա
կում է, որ պե տութ յուն նե րի հա մար այն ի րա վա բա նո րեն պար տա վո
րեց նող բնույթ չի կրում): Պե տութ յուն նե րի հա մար, ո րոնք ստո րագ րել 
են այս փաս տա թուղ թը՝ փաս տե լով դրա գո յութ յու նը, այն պա րու նա
կում է ո րո շա կի նվա զա գույն չա փա նիշ ներ՝ մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան ո լոր տում: Այ սինքն՝ այս փաս տա թուղ թը ստեղ ծում 
է նվա զա գույն հիմք այս կամ այն ի րա վուն քի գո յութ յան ու կի րառ ման 
հա մար, օ րի նակ՝ ՄԻՀՀն փաս տում է, որ գո յութ յուն ու նի կրթութ յան 
ի րա վունք, և  որ այդ ի րա վուն քի ի րա ցու մը են թադ րում է տար րա կան 
և  անվ ճար կրթութ յուն:

Ն շենք, որ հե տա գա յում հենց այս փաս տաթղ թի հիմ քով ա ռաջ քաշ
վե ցին խա ղա ղութ յա նը վե րա բե րող այն պի սի բա նաձ ևեր, ինչ պի սիք 
են «Ժողովուրդներիխաղաղությանիրավունքիմասինհռչակա
գիրն»(1984)ու«Հռչակագիրխաղաղությանիրավունքիմասին»
բա նաձ ևը (2017)33: Վեր ջին փաս տա թուղ թը բաղ կա ցած է 4 հիմ նա կան 
հոդ ված նե րից, ո րոնք հիմ նա կա նում խո սում են այն մա սին, որ յու
րա քանչ յուր ոք աշ խար հում ու նի խա ղա ղութ յան ի րա վունք և ժո ղո
վուրդ նե րի խա ղա ղութ յան ի րա վուն քի պահ պա նու մը և դ րա ի րա կա
նաց ման խթա նու մը յու րա քանչ յուր պե տութ յան հիմ նա րար պար տա
վո րութ յունն է՝ ազ գա յին ու մի ջազ գա յին մա կար դակ նե րում: Այս ա մե
նից դա տե լով, խա ղա ղութ յան ի րա վուն քը առն վազն նե րա ռում է՝34

● կյան քի ի րա վունք,
● ար ժա նա պատ վութ յան ի րա վունք,
● ի րա վունք՝ ի րաց նել ան հա տի հա մար ստեղծ ված բո լոր ի րա

վունք նե րը:

Այստեղ կարող է օգտագործվել 8-րդ առաջադրանքը
(«Խաղաղության»իրավունքիիմբանաձևը»)։

33. UN on the Right to Peace and Right of Peoples to Peace, https://ihd.org.tr/en/un-on-the-right-to-peace-and-right-
of-peoples-to-peace/: 
34. The three key components of the Human right to peace, https://bit.ly/3rJIaUW: 
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Ինչ պես ար դեն նշվեց վեր ևում, ՄԻՀՀն հիմք է ծա ռա յել մի շարք 
այլ փաս տաթղ թե րի, ո րոն ցում ամ րագր վել են այլ ի րա վունք ներ: Այս 
ի րա վունք նե րի խմբե րը հե տա գա յում կոչ վել են ի րա վուն քի սե րունդ
ներ: Ըստ այդմ՝ հայտ նի են ի րա վուն քի ե րեք սե րունդ ներ.
1. Քաղաքացիականևքաղաքականիրավունքները, ո րոնք ամ

փոփ ված են Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րում (այլ կերպ՝ ա ռա ջին սերն դի 
ի րա վունք ներ)35: Այս սերն դում նե րառ ված են այն պի սի ի րա
վունք ներ ինչ պի սիք են՝ ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րո շու մը, ապ րե լու 
ի րա վուն քը, ստրկութ յու նից ա զա տութ յու նը, մտքի, խղճի ու կրո
նի ա զա տութ յու նը, խա ղաղ հա վաք նե րի ի րա վունք, և  այլն: Այս 
դաշ նա գի րը ՀՀ կող մից վա վե րաց վել36 է 1993 թ.:

2. Տնտեսական,սոցիալականումշակութայինիրավունքները, 
ո րոնք ամ փոփ ված են Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա
յին ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին դաշ նագ րում (այլ կերպ՝ երկ
րորդ սերն դի ի րա վունք ներ)37: Այս սե րուն դը նե րա ռում է այն պի
սի ի րա վունք ներ, ինչ պի սիք են ա ռող ջա պա հութ յու նը, ար ժա նա
պա տիվ կյան քով ապ րե լու ի րա վուն քը, կրթութ յան, աշ խա տան
քի, հանգս տի, մշա կու թա յին կյան քի մաս նակ ցե լու ի րա վունք նե
րը: Այս դաշ նա գի րը ՀՀ կող մից վա վե րաց վել է 1993 թվ.ին:

3. Հավաքականիրավունքներ, ո րոնք նե րա ռում են բնա պահ պա
նա կան ու մար դա սի րա կան մի շարք խնդիր ներ: Հե տաքրք րա
կան է, որ այս սերն դի ի րա վունք նե րը ա վե լի շատ խմբա յին են ու 
առնչ վում են ժո ղո վուրդ նե րին, ազ գե րին (բնա պահ պա նա կան 
ի րա վունք ներ, խա ղաղ ու ա ռողջ ապ րե լու ի րա վունք և  այլն): 
Գ րա կա նութ յան մեջ հան դի պում է այն միտ քը, որ այս սերն դի 

35. Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր, https://www.arlis.am/
documentview.aspx?docID=18500: 
36. Վավերացում - միջազգային փաստաթուղթն ընդունելու և կիրառելու երկու հիմնական փուլեր կան՝ 
ստորագրում, ինչը նշանակում է, որ պետությունը նախ ճանաչում է այդ փաստաթղթի գոյությունը և 
մինչև վավերացումը փորձում է քայլեր ձեռնարկել փոփոխելու ներքին օրենսդրությունը: Երկրորդ փուլը 
վավերացումն է - երբ պետությունը ստանձնում է որոշակի պարտավորություններ ոչ միայն փոփոխել տվյալ 
երկրի օրենսդրությունը, այլ նաև քայլեր ձեռարկել դրա կիրարկման համար:
37. Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիր, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=18501: 
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ի րա վունք նե րը հիմ նա կա նում ան հա տին դի տար կում են որ պես 
«աշ խար հի քա ղա քա ցի»:

Ի րա վուն քի սե րունդ նե րը դի տար կե լիս պարզ է դառ նում, որ սրանց 
մի մասն ա պա հո վում է ան հա տի բա րե կե ցութ յու նը պե տութ յան ներ
սում, ին չը խթա նում է ան ձի խա ղաղ կեն սա գոր ծու նեութ յուն պե
տութ յան ներ սում: Ս րա նից էլ կա րե լի է բխեց նել այն հան գա ման քը, 
որ ի րա վունք նե րը նպաս տում են պե տութ յուն նե րի ներ սում խա ղա
ղութ յա նը և խա ղաղ գոր ծու նեութ յա նը: Սա կայն եր րորդ սե րունդն 
ա վե լի վեր պե տա կան է, քա նի որ ամ փո փում է մի շարք գլո բալ հիմ
նախն դիր ներ: Այս սե րունդ նե րում նե րառ ված ի րա վունք ներն են նաև 
նե րառ վում հենց խա ղա ղութ յան ի րա վուն քը ամ րագ րող փաս տաթղ
թե րում:

Բա ցի ե րեք սերն դի ի րա վունք նե րը, կան նաև ա ռան ձին ու հա տուկ 
կամ խո ցե լի խմբե րի ի րա վունք ներն ամ րագ րող մի շարք փաս տաթղ
թեր, ո րոնց նպա տակն է ե ղել ի սկզբա նե պաշտ պա նել հա սա րա կութ
յան այն շեր տե րին, ո րոնց ի րա վունք նե րը այս կամ այն ա ռի թով ա վե լի 
շատ են խախտ վում, օ րի նակ՝ ե րե խա ներ, կա նայք, փոք րա մաս նութ
յուն ներ և  այլք:

Դասի այս մասն ավարտելուց հետո կարող եք կիրառել
առաջադրանք7-ը(«Կարիքուցանկություն»):

Միջազգայինմարդասիրականիրավունք
Պատ մութ յա նը ան ցում կա տա րե լով՝ պետք է նշել, որ թվում էր, թե 

Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո պա տե րազմ ներն ու կոնֆ լիկտ
նե րը կան խե լու նոր մե խա նիզմ ներն, ինս տի տուտ ներն ու վե րոնշ
յալ փաս տաթղ թե րը ա վե լի արդ յու նա վետ կլի նեն, սա կայն, նույ նիսկ, 
20րդ դա րում պա տե րազմ նե րը շա րու նակ վե ցին, ին չի արդ յուն քում 
պարզ դար ձավ, որ այն փաս տաթղ թե րը, ո րոնք գրվել էին խա ղաղ ժա
մա նակ նե րում, հիմ նա կա նում կի րա ռե լի են հենց խա ղաղ ժա մա նակ
նե րի հա մար: Ա վե լին, շա րու նակ վող պա տե րազմ նե րը հան գեց րին 
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մար դու ի րա վունք նե րի կո պիտ խախ տում նե րի: Դ րանց կան խումն ու 
հաղ թա հա րու մը ստեղ ծեց պա հանջ՝ մշա կե լու մի ջազ գա յին մար դա
սի րա կան ի րա վուն քը: Հարկ է նշել, որ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ
նե րում մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից մի շարք ի րա վա կան 
փաս տաթղ թեր դա դա րում են գոր ծարկ վել, դրա փո խա րեն կի րա ռութ
յան մեջ են դրվում Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վունքն ու դրա 
կա մընտ րա կան/ընդ հա նուր ար ձա նագ րութ յուն նե րը: «Ժնևյան կամ
բունմարդասիրականիրավունքըկոչվածէպաշտպանելումար
տականգործողություններիընթացքումվիրավորզինվորական
ներին.ինչպեսնաևզինվածգործողություններին չմասնակցող
անձանց»38: « Զին ված ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ գոր ծող մի ջազ գա
յին մար դա սի րա կան ի րա վունք» ա սե լով` են թադր վում են մի ջազ գա
յին պայ մա նագ րա յին կամ ա վան դույ թա յին այն նոր մե րը, ո րոնք հա
տուկ նա խա տես ված են մի ջազ գա յին39 կամ ոչ մի ջազ գա յին (ներ պե
տա կան) բնույ թի զին ված ընդ հա րում նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող և 
մար դա սի րա կան ա ռու մով մտա հո գութ յուն պատ ճա ռող խնդիր նե րը 
կար գա վո րե լուն40: Ել նե լով փաս տաթղ թի բո վան դա կութ յու նից՝ եր կու 
կող մե րի միջև հա կա մար տութ յան ժա մա նակ սահ մա նա փակ վում է 
կող մե րի` ի րենց ընտ րութ յամբ պա տե րազ մե լու մե թոդ ներ և մի ջոց ներ 
կի րա ռե լու ա զա տութ յու նը, և պաշտ պան վում է ընդ հա րու մից տու
ժած կամ նման սպառ նա լի քի տակ հայտն ված մարդ կանց կյան քը և 
գույ քը։

Այս փաս տաթղ թե րով մի շարք ի րա վունք ներ, ո րոնք խա ղաղ ժա մա
նակ նե րում ար դիա կան են, հետ են մղում և/ կամ կի րա ռե լի չեն լի նում։ 
Այդ պի սի ի րա վունք նե րից մե կը ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վունքն 
է: Սա կայն կան ի րա վունք ներ, ո րոնք այ նո ւա մե նա յիվ շա րու նա կում 
են լի նել մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի կար գա վոր ման 
ա ռար կա։ Այդ ի րա վունք նե րից են ա ռող ջա պա հութ յան, կրթութ յան և 
մի քա նի այլ ի րա վունք ներ: Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն

38. («Միջազգային Մարդասիրական Իրավունքի Զարգայումն Ու Սկզբունքները», 2000):
39. Միջազգային բնույթի զինված ընդհարումն առնվազն երկու պետությունների զինված ուժերի բախումն 
է (հարկ է նշել, որ ազգային-ազատագրական պատերազմները նույնպես դիտվում են որպես միջազգային 
բնույթի զինված ընդհարումներ) redcross.am/what-we-do/information-and-dissemination/information_current_
projects/what-is-ihl.html:
40. Ինչ է Միջազգային մարդասիրական իրավունքը, https://bit.ly/366JtGQ:
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քը պաշտ պա նում է ե րե խա յի կրթութ յան ի րա վուն քը՝ դուրս բե րե լով 
ի րա վի ճա կա յին դրույթ ներ, ո րոն ցում հնա րա վոր է կրթութ յան ի րա
վուն քի խախ տում։ Պե տութ յու նը պար տա վոր վում է խթա նել ե րե խա յի 
կրթութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յու նը հետև յալ ի րա վի ճակ նե
րում. ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած (ԱԾԽՄ) կամ խնա մա կալ 
չու նե ցող ե րե խա ներ. «հա կա մար տութ յան կող մե րը պետք է ձեռ նար
կեն անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ՝ ա պա հո վե լու մինչև տասն հինգ տա րե
կան ե րե խա նե րին, ո րոնք որբ են կամ բա ժան ված են ի րենց ըն տա
նի քից պա տե րազ մի հետ ևան քով, սե փա կան մի ջոց նե րի հաշ վին 
չմնա լը, և  որ նրանց պաշտ պա նութ յու նը, դա վա նան քը և կր թութ յու նը 
դյու րին կեր պով հա սա նե լի լի նի ցան կա ցած պայ ման նե րում: Ն րանց 
կրթութ յու նը, որ քա նով հնա րա վոր է, պետք է վստահ վի նմա նա տիպ 
կամ նույն մշա կու թա յին ա վան դույ թը կրող ան ձանց»41: Ն շենք, որ 
Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քը կի րա ռե լի է միայն հա
կա մար տութ յան կամ պա տե րազ մի ըն թաց քում, իսկ դրա ա վար տից 
հե տո նո րից ուժ են ստա նում մեզ ար դեն հայտ նի հիմ նա կան փաս
տաթղ թե րը: Ցա վով նշում ենք, որ նույ նիսկ այս փաս տաթղ թի գո յութ
յու նը չի սահ մա նա փա կում հա կա մար տող կող մե րին, խախ տել այն
պի սի ի րա վունք ներ ու դրույթ ներ, ո րոնք ամ րագր ված են վե րոնշ յալ 
փաս տաթղ թում։ Այս պի սի օ րի նակ էր 44օր յա պա տե րազ մի ժա մա
նակ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ապ րող ու հե տա գա յում տե ղա հան ված 
ե րե խա նե րի օ րի նա կը։ Այս պես՝ բուն ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
օ րե րին ու դրան հա ջոր դող ա միս նե րին մո տա վո րա պես 20,00025,000 
ե րե խա զրկված է ե ղել կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քից42։ 

Այս պի սով՝ շա րու նա կա կան խա ղա ղութ յան հաս նե լու գոր ծոն նե
րից ա մե նա կար ևոր ներն են՝ քա ղա քա ցիա կան բռնութ յան տա րած
վա ծութ յունն ու կրկնութ յու նը մեր ժա մա նակ նե րում, ինչ պես նաև 
հե տաքրք րութ յան ստեղ ծու մը մար դու ի րա վունք նե րի նկատ մամբ, 
դրանց վե րա բեր յալ դիս կուր սի ստեղ ծու մը: Դե իսկ խա ղա ղութ յան 
կա ռուց ման ներ կա յիս մե թո դա կան գոր ծի քա կազ մե րը նե րա ռում են 

41. (IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August, 1949):
42. 2020 թ. պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների 
կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատման զեկույց, https://bit.ly/3KVNDzS։ 
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ա ջակ ցութ յուն քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յուն նե րի վե րա կանգն
մա նը, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մշա կույ թի խթան
մա նը, ի րա վա պահ հա մա կար գե րի վե րա կա ռուց մա նը և  ան կա յուն 
քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան մի ջա վայ րե րում էթ նիկ հաշ տեց մա նը:

Դասի այս մասն ավարտելուց հետո կիրառեք առաջադ-
րանք 6-ը («Խաղաղությունից իրավունք  իրավունքից
խաղաղություն»):

 Հարցեր

Այս հար ցե րի մի ջո ցով կկա րո ղա նաք ամ փո փել դա սը, դրանց հիմ
քով տալ էս սե ներ, ստու գել, թե սո վո րող նե րը որ քա նով կա րո ղա ցան 
յու րաց նել դա սը կամ դա սե րը, ստեղ ծել քննար կում ներ ու լսել նրանց 
կար ծիք նե րը՝ թե մա յի վե րա բեր յալ:

● Ե՞րբ ա ռա ջա ցավ կա րի քը ստեղ ծե լու Միա վոր ված ազ գե րի կազ
մա կեր պութ յու նը, ո՞րն էր դրա պատ ճա ռը:

● Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված (ո՞րն էր դրա կա րի քը) Մար դու 
ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի ստեղ ծու մը: 

● Ներ կա յաց րե՛ք խա ղա ղութ յան ի րա վուն քը, ի՞նչ այլ ի րա վունք
ներ են նե րառ ված այս ի րա վուն քի մեջ:

● Ո՞րն է մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի նպա տա կը: 
Ի՞նչ ի րա վունք ներ կան, ո րոնք, այ նո ւա մե նայ նիվ, պաշտ պան
վում ու չեն սահ մա նա փակ վում պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ:

● Ի րա վունք նե րը ու դրա պաշտ պա նութ յու նը լիա կա տար խա ղա
ղութ յուն են թադ րու՞մ են: Բա ցատ րեք Ձեր պա տաս խա նը:
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ԹԵ ՄԱ 2.3 

Ժողովրդավարությունուխաղաղություն

Նպատակ՝
Ծա նո թա նալ ժո ղովր դա վա րութ յան ար ժեք նե րին ու սկզբունք նե րին՝ 
բա ցատ րե լով ժո ղովր դա վա րութ յան դե րը խա ղա ղութ յան տա րած
ման ու զար գաց ման գոր ծում։ 

«… ի վերջո մեր անվտանգության ապահովման լավա-
գույն ճանապարհն ու շարունակական խաղաղության
ապահովման լավագույն ռազմավարությունը՝ ժողովրդա-
վարությանզարգացումնէ:Ժողովրդավարերկրները/ժո-
ղովրդավարություններըիրարվրաչենհարձակվում»(Բիլ
Քլինթոն,1994)

մեջբերումըառանձնացնելընդհանուրտեքստից
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Ժողովրդավարականարժեքներ
« Ժո ղովր դա վա րութ յան» մա սին ա ռա ջին հի շա տա կում նե րը մշտա

պես առնչ վում են Հին Հու նաս տա նի, մաս նա վո րա պես Ա թեն քի հետ, 
իսկ հե տա գա յում Ա մե րի կա յի ա ռա ջին նա խա գա հի՝ Ջորջ Վա շինգ տո
նի, ընտ րութ յան հետ։ Ըստ այդմ, Ա թեն քի, որ պես քա ղաքպե տութ յուն, 
հռչա կու մից հե տո պե տութ յու նը կա ռա վա րում էին հա րուստ նե րը, ո րը 
դուր չէր գա լիս հա սա րակ բնակ չութ յա նը։ Մ.թ .ա մոտ 2700 տա րի ա ռաջ 
այս բնակ չութ յու նը պա հան ջեց, որ փո խի վե րոնշ յալ կար գը՝ պնդե լով 
այն հան գա ման քը, որ ի րենք ևս կա րող են ի րա կա նաց նել պե տութ
յան կա ռա վա րու մը43։ Սա ժո ղովր դա վա րութ յան ա ռա ջին դրսևո րումն 
էր, ո րը ներ կա յիս ժո ղովր դա վա րութ յու նից բա վա կա նին հե ռու էր։ 
Ըստ Բ րի տա նի կա հան րա գի տա րա նի՝ «Ժողովրդավարությունըկա
ռա վար ման հա մա կարգ է, որ տեղ օ րենք նե րը, քա ղա քա կա նութ յու նը, 
ղե կա վա րութ յու նը և պե տութ յու նը կամ այլ միա վո րում ուղ ղա կիո րեն 
կամ ա նուղ ղա կիո րեն ո րոշ վում ու ձևա վոր վում է «մարդ կանց» կող
մից՝ մի խումբ, ո րը պատ մա կա նո րեն կազմ ված է ե ղել բնակ չութ յան 
միայն փոք րա մաս նութ յու նից (օ րի նակ՝ Հին Ա թեն քում ա զատ էին հա
մար վում չա փա հաս տղա մար դիկ, կա նայք չու նեին կա ռա վար մա նը 
մաս նակ ցե լու ի րա վունք, կամ 19րդ դա րի Բ րի տա նիա յում բա վա րար 
չա փով ու նեց ված քի տեր չա փա հաս տղա մար դիկ, բայց ընդ հա նուր 
առ մամբ 20րդ դա րի կե սե րից հաս կաց վում էր, որ վե րոնշ յալ սահ մա
նու մը նե րա ռում է բո լո րին (կամ գրե թե բո լոր)՝ տվյալ տա րած քի կամ 
երկ րի չա փա հաս քա ղա քա ցի նե րին»44։

Ինչ պես յու րա քանչ յուր եր ևույթ ու գա ղա փար, ժո ղովր դա վա րութ
յու նը ևս  ու նի ար ժեք ներ, ո րոնք հիմք են դար ձել դրա՝ որ պես գա ղա
փա րի, և ժո ղովր դա վա րեց ման՝ որ պես գոր ծըն թա ցի։ Ըստ այդմ, այս 
գա ղա փա րի ու գոր ծըն թա ցի ե րեք հիմ նա կան ար ժեք ներն են.

● Ազատություն. ժա մա նա կա կից աշ խար հում ա զա տութ յու նը 
հա սա րա կութ յան ներ սում ա զատ լի նե լու վի ճակն է, հատ կա
պես վե րահս կո ղութ յու նից կամ ճնշող սահ մա նա փա կում նե րից 
ա զատ լի նե լու, ո րոնք պար տադր վում են իշ խա նութ յան կող մից 
մար դու կյան քի ձևի, վար քագ ծի կամ քա ղա քա կան հա յացք նե
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րի վրա45:
● Հավասարություն. յու րա քանչ յուր ոք պետք է ար ժա նա նա նույն 

վե րա բեր մուն քին՝ ան կախ նրա նից, թե որ տեղ են ծնվել ի րենց 
ծնող նե րը կամ տա տիկ ներն ու պա պիկ նե րը, ի րենց ռա սա յից, 
կրո նից կամ որ քան գու մար ու նեն: Քա ղա քա ցի նե րը՝ բո լորն ու
նեն քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան հա վա սա րութ
յուն46։

● Արդարություն. այն ընդգ ծում և կար ևո րում է ար դար և  ա նա
չառ վե րա բեր մուն քը յու րա քանչ յու րի նկատ մամբ՝ հա մա ձայն 
ըն դուն ված բա րո յա կան կամ ար դար վար քի47։

Բա ցի հիմ նա քա րա յին հա մար վող այս ար ժեք նե րի, կան նաև մի 
շարք այն ար ժեք նե րը, ո րոնք բնու թագ րում են ժո ղովր դա վա րութ յու
նը և կազ մում դրա ար ժե քա յին շրջա նա կը՝ պաշտ պա նութ յուն, հա
մընդ հա նուր/հան րա յին շահ, ճշմար տութ յուն, բազ մա զա նութ յուն, 
ժո ղովր դա կան իշ խա նութ յուն, հայ րե նա սի րութ յուն (հայ րե նա սի րութ
յու նը48 կա րող է սահ ման վել որ պես սեր դե պի սե փա կան եր կի րը, նույ
նա կա նա ցում նրա հետ և  ա ռանձ նա հա տուկ հո գա տա րութ յուն նրա և 
հայ րե նա կից նե րի բա րօ րութ յան հա մար)։ 

Ի դեա լա կան ժո ղովր դա վա րութ յու նը, որ պես գա ղա փար, ու նի հետև
յալ չա փա նիշ ներն ու հատ կա նիշ նե րը49.

● արդ յու նա վետ մաս նակ ցութ յուն;
● ընտ րութ յան ըն թաց քում/մեջ հա վա սա րութ յուն;
● ի րա զեկ ընտ րա զանգ ված;
● օ րա կար գի նկատ մամբ քա ղա քա ցիա կան վե րահս կո ղութ յուն;
● նե րա ռա կա նութ յուն;
● հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ի րա ցում և պաշտ պա նութ յուն։

45. Liberty, https://bit.ly/3F3VUyx.
46. Core Democratic Values Defined, https://bit.ly/34tkIDj։ 
47. Difference Between Equality and Justice, https://bit.ly/3f7W50Z:
48. Patriotism, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://stanford.io/3HIjen0.
49. Democracy, https://www.britannica.com/topic/democracy.
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Հիմ նա կան նպա տակ նե րը, ո րոնց հա մար ժո ղո վուր դը ստեղ ծում 
է ժո ղովր դա վա րա կան իշ խա նութ յուն, իր ի րա վունք նե րի, շա հե րի 
և բա րօ րութ յան պաշտ պա նութ յունն ու ա ռաջմ ղումն է։ Ժո ղովր դա
վա րութ յու նը պա հան ջում է, որ յու րա քանչ յուր ան հատ ա զատ լի նի 
մաս նակ ցել հա մայն քի կա ռա վար մանն ու ինք նա կա ռա վար մա նը: 
Սա կայն տար բեր ժա մա նակ նե րում ժո ղովր դա վա րութ յու նը բա վա
րար չա փով հա վա սար ու մաս նակ ցա յին չի ե ղել, օ րի նակ աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րում մինչև 19րդ դա րի երկ րորդ կե սը կա նայք դեռևս 
հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կյան քին ու մաս նա վո րա պես ընտ
րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք չու նեին, մինչև 20րդ դա րի 
կե սը սևա մորթ նե րը ևս  ընտ րութ յան ու քա ղա քա կան մաս նակ ցութ
յան ի րա վունք չեն ու նե ցել (սահ մա նա փակ են ե ղել նրանց քա ղա քա
կանքա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը)։ Այս խնդի րը կապ ված է ե ղել 
մեկ այլ ի րա վուն քի հետ՝ այս եր կու խմբե րը ու նեց վածք ձեռք բե րե լու 
և պահ պա նե լու ի րա վունք չեն ու նե ցել, իսկ այդ ժա մա նա կա հատ
վա ծում ընտ րե լու ի րա վունք են ու նե ցել բա ցա ռա պես ու նեց ված քա
տե րե րը։ Այս պես 19րդ դա րի կե սե րին սկսվել է կա նանց պայ քա րը՝ 
ի րենց ընտ րա կան ու մի շարք այլ ի րա վունք նե րի հա մար, և 1893ին 
Նոր Զե լան դիան ու հե տա գա յում այլ երկր ներ ճա նա չե ցին կա նանց 
ընտ րա կան ու մի շարք այլ ի րա վունք ներ (նշենք, որ 20րդ դա րի 
սկզբե րին, մաս նա վո րա պես 1918 թվ ից ՀՀ ա ռա ջին հան րա պե տութ
յան կազ մա վոր ման ըն թաց քում, խորհր դա րա նում ար դեն կար 3 կին 
պատ գա մա վոր, ինչ պես նաև 1920 թվ. Դիա նա Աբ գա րը դար ձավ կին 
ա ռաջ դի վա նա գե տը, ով նշա նակ վեց Ճա պո նիա յում ՀՀ դի վա նա գի
տա կան ներ կա յա ցու ցիչ)50։ 20րդ դա րի կե սե րին, (1964 թվա կա նին) 
Քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի մա սին ակ տի ըն դու նու մը և  ե ռան
դուն կի րա ռու մը սևա մորթ նե րին ևս ներգ րա վեց «ա մե րի կա յի դե մոս 
(ժո ղո վուրդ)» բա ռա կա պակ ցութ յան տակ51։

Դասի այս հատվածն ավարտելիս կարող եք կիրառել
վարժություն9ը(«Անցիրշրջանը»):

50. Նույն տեղում։
51. Նույն տեղում։
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Ժողովրդավարությանուխաղաղությանկապը
Խա ղա ղութ յու նը և ժո ղովր դա վա րութ յու նը հա մա մարդ կա յին և հա

րա կից ար ժեք ներ են. երբ մե կը բա ցա կա յում է, մյու սը վտանգ ված է: 
Դ րանց հաս նե լը հեշտ չէ, դրանք զար գա նում են աս տի ճա նա բար ու 
շա րու նա կա կան աշ խա տան քի և գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով՝ ինս տի
տուտ նե րի կերտ մամբ ու զար գաց մամբ։ Օ րի նակ՝ ու ժեղ ինս տի տուտ
նե րը ստեղ ծում են լավ օ րենք նե րը, իսկ լավ օ րենք նե րը ներգ րավ
ված քա ղա քա ցի նե րի ձեռք բե րումն են ու նրանց կյան քի ո րա կին են 
նպաս տում։ 

Ժո ղովր դա վա րութ յան ու խա ղաղ փոխ հա րա բե րութ յուն ներն ու 
փոխ կա պակց վա ծութ յու նը ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա են ե ղել 
տար բեր ժա մա նակ նե րի ա կա դե միա կան շրջա նակ նե րի կող մից։ 
Ու սում նա սի րութ յան ու քննար կում նե րի ա ռանց քա յին հար ցե րից 
են՝ «արդ յո՞ք ժո ղովր դա վա րութ յունն ինք նին լավ է խա ղա ղութ յան 
և դ րա հաս տատ ման հա մար» և «գու ցե խա ղա ղութ յու՞նն է բե րում 
ժո ղովր դա վա րութ յուն»: Այս հար ցե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջին ան գամ 
խո սել է Է մա նո ւել Կանտն իր « Ժո ղովր դա վա րա կան Խա ղա ղութ
յուն» տե սութ յան մեջ, հա մա ձայն այս տե սութ յան որ քան ժո ղովր դա
վար է ռե ժի մը այն քան ա վե լի քիչ է հակ ված ներգ րավ վել կոնֆ լիկ
տի մեջ52։ Մեկ այլ ա կա դե միկ՝ Դեն Ռեյ թե րը իր հոդ վա ծում նշում է, որ՝ 
« Ժո ղովր դա վա րութ յու նը խա ղա ղութ յան հետ ևանք է», շա րու նա կե լով 
Կան տի տե սութ յու նը և հա կադր վե լով այն գիտ նա կան նե րին, ով քեր 
պնդում էին, որ այս եր կու սի միջև կապ ընդ հան րա պես չկա, նշում 
է, որ, նախ, կան բա վա րար ա պա ցույց ներ, ո րոնք ցույց են տա լիս, որ 
ժո ղովր դա վա րութ յու նը խա ղա ղութ յուն է բե րում, առն վազն ժո ղովր
դա վա րա կան երկր նե րի միջև, և, երկ րոր դը, ա ռաջ է քա շում այն գա
ղա փա րը, որ մի քա նի գոր ծոն ներ կան (նե րառ յալ ժո ղովր դա վա րութ
յու նը), ո րոնք բե րում են խա ղա ղութ յան, և  որ ժո ղովր դա վա րութ յան 
ու խա ղա ղութ յան գոր ծոն նե րի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կապ 
կա, հա վա նա բար, այդ կա պը երկ կող մա նի է53։ Սա կայն կար ևոր է 
նշել նաև, որ, նույ նիսկ, ժո ղովր դա վա րա կան պե տութ յուն նե րի ու իշ

52. Democratic Peace Theory, https://bit.ly/3GjXr52։
53. Dan Reiter, Is Democracy a Cause of Peace?, https://bit.ly/3Fe8HOR.
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խա նութ յուն նե րի միջև կա րող է կոնֆ լիկտ կամ հա կա մար տութ յուն 
ծա գել։ Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ժո ղովր դա վա րութ յու նը ա ռե
րես վում է ո րո շա կի խնդիր նե րի, ո րոնք հան գեց նում են նաև հա մաշ
խար հա յին ու տե ղա կան մա կար դակ նե րում խա ղա ղութ յան խա թար
մա նը, այս եր ևույթ նե րից ա ռա վել ակ ներև են54.

● Ռեսուրսներիանբավարարությունը. տար բեր երկր նե րի՝ ա վե
լի հա րուստ ու աղ քատ լի նե լը, տնտե սա կան ան հա վա սա րութ
յուն ներն ու գոր ծազր կութ յու նը։

● Միգրացիան. այն ի հայտ է ե կել հնա գույն ժա մա նակ նե րից, 
սա կայն ա ռա վել հայտ նի է դար ձել Երկ րորդ Աշ խար հա մար տի 
ժա մա նակ։ Ժա մա նա կա կից աշ խար հում միգ րա ցիա յի պատ
ճառ նե րից են շա րու նա կա կան կոնֆ լիկտ նե րը, ռազ մա կան գոր
ծո ղութ յուն ներն ու պա տե րազմ նե րը, ինչ պես նաև աղ քատ և 
մի ջին ե կա մուտ ու նե ցող երկր նե րի բնա կիչ նե րի՝ «լավ կյան քի» 
նկատ մամբ պատ կե րա ցում նե րը։ 

● Ահաբեկչությունը. այն ա վե լի մեծ տա րա ծում գտավ 1970ա կան
նե րին՝ ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում ու դրանց նկատ մամբ։ 
Ա հա բեկ չութ յունն ա ռա ջա նում է հիմ նա կա նում հան դուր ժո ղա
կա նութ յան պա կա սի ու ա տե լութ յան հիմ քով:

Ինչ պես նկա տում ենք այս եր ևույթ ներն ու գոր ծո ղութ յուն նե րը սա
սա նում են ժո ղովր դա վա րութ յան դիր քե րը աշ խար հում՝ սեր մա նե լով 
բա ցա սա կան զգա ցում ներ ու տա րա ծե լով հա կա ժո ղովր դա վա րա
կան ար ժեք ներ։ Սա էլ իր հեր թին խա թա րում է խա ղա ղութ յունն աշ
խար հում՝ ա ռաջ բե րե լով ռե սուրս նե րի հա մար պայ քար, ու ժի կի րա
ռում և բռ նութ յուն։ 

Կա նաև մեկ այլ խնդիր՝ եր բեմն ժո ղովր դա վա րութ յու նը նույ նիսկ 
երկ րի ներ սում խա ղա ղութ յուն չի ե րաշ խա վո րում։ Ինչ պես ար դեն 
գի տենք ժո ղովր դա վա րութ յան հետ են կապ վում «դե մոս» (ժո ղո
վուրդ)` ժո ղովր դի իշ խա նութ յուն, և «էթ նոս» (միև նույն մշա կույ թը կի
սող մարդ կանց խումբ, ո րը տար բեր է մյուս մշա կույ թից) տեր մին նե րի 

54. Democracy, https://www.britannica.com/topic/democracy.
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հետ։ Սա կայն դրանք եր բեմն սխալ են մեկ նա բան վում և մեկ խմբի 
շա հե րը դառ նում են գե րա կա մյու սի նկատ մամբ, այ նինչ ժո ղովր դա
վա րութ յու նը՝ մե ծա մաս նութ յան ընտ րութ յունն ու փոք րա մաս նութ
յանն ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նութ յունն է։ Ներ կա յումս 
աշ խար հի տար բեր ծայ րե րում ապ րող փոքր խմբե րի՝ փոք րա մաս
նութ յուն նե րի կամ քը, շահն ու ի րա վունք նե րը ստո րա դաս վում են, ին
չը հան գեց նում է սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան լար վա ծութ յան և հա
ճախ բռնութ յուն նե րի ծագ ման:

Ս րա նից բխում են նմա նօ րի նակ հար ցեր, օ րի նակ՝ ի՞նչ ո րա կի է ժո
ղովր դա վա րութ յունն այս կամ այն երկ րում, որ քա նո՞վ է ժո ղովր դա
վա րութ յու նը նե րա ռող այս կամ այն երկ րում, արդ յո՞ք ժո ղովր դա վար 
երկր նե րը լուրջ են մո տե նում «դրա կան ժո ղովր դա վա րութ յա նը» և  
այլն։

Այ նո ւա մե նայ նիվ կա յուն խա ղա ղութ յան հա մար ժո ղովր դա վա րա
կան ինս տի տուտ նե րը պետք է մաս կազ մեն կա ռա վար ման նոր մո
դե լի ստեղծ մա նը: Ն րանք նաև պատ րաս տա կամ պետք է լի նեն այդ 
մո դե լի ստեղծ ման հա մար: Ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ ներն 
ա վե լի մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե ռում հա կա մար տութ յուն նե
րի ոչ բռնի լուծ մա նը: Այն ա պա հո վում է քա ղա քա կան խնդիր նե րի 
ռա ցիո նալ քննարկ ման և թշ նա մա կան կող մե րի միջև հա կա սա կան 
սո ցիա լա կան շա հե րի կար գա վոր ման հար թակ: Ի հա վե լումն, պատ
մա կա նո րեն ա պա ցուց ված է, « Ժո ղովր դա վա րութ յու նը կա ռա վար
ման ա մե նա հար մար մո դելն է քա ղա քա ցիա կան հա կա մար տութ յու նը 
լու ծե լու և դ րա կրկնութ յու նը կան խե լու հա մար, ինչ պես նաև եր կա
րա ժամ կետ հա կա մար տութ յու նը դա դա րեց նե լու հա մար»:55

Թեմանամփոփելուհամարկարողեքօգտագործելվար-
ժություն 10-ը («Քննարկում ̸ հետազոտական աշխատ
անք»):

55. Peacebuilding and human rights - an agenda for democratic transformation, https://bit.ly/3BflsbL:
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Ժողովրդավարությունուխաղաղարարություն56

Աշխ արհ ում խաղ աղ ապ ահ առ աք ել ությ ունն եր ը փորձ ում են դադ
ար եցն ել ռազմ ակ ան գործ ող ությ ունն երն ու պատ եր ազմն եր ը։ Նր անք 
նաև փորձ ում են հաստ ատ ել ժող ովրդ ավ ար ակ ան կարգ եր այդ առ
աք ել ությ ան շրջան ակն եր ում։ ՄԱԿի կողմ ից դուրս է բերվ ել հետևյ
ալ սահմ ան ում ը. «խաղ աղ ապ ահն եր ը մշտադ իտ արկ ում և հ ետև ում 
են խաղ աղ գործ ընթ ացն եր ին հետկ ոնֆլ իկտ այ ին տար ածքն եր ում և 
կ ար ող են օգն ել նախկ ին զինյ ալն եր ին՝ իր ակ ան ացն ել ու խաղ աղ ությ
ան համ աձ այն ագր ի պարտ ավ որ ությ ունն եր ը, որ ոնք նրանք ստանձն
ել են: Նմ ան օգն ությ ուն ը կար ող է լին ել տարբ եր՝ ներ առյ ալ վստահ
ությ ան ամր ապնդմ ան միջ ոց առ ումն եր ը, իշխ ան ությ ան բաշխմ ան 
պայմ ան ավ որվ ած ությ ունն եր ը, ընտր ակ ան աջ ակց ությ ուն ը, օր ենք ի 
գեր ակ այ ությ ան ամր ապնդ ում ը և տնտ ես ակ ան և ս ոց իալ ակ ան 
զարգ աց ում ը»57: 

Հ ետ աքրքր ակ ան է, որ երբ եմն այս առ աք ել ությ ունն երն ուն են ում 
են հաջ ող ությ ուն պատ եր ազմ ի կամ ռազմ ակ ան գործ ող ությ ունն եր ի 
դադ ար եցմ ան տես անկյ ուն ից, սակ այն նրանց ջանք եր ը ժող ովրդ
ավ ար ությ ան հասն ել ու տես անկյ ուն ից պսակվ ում են անհ աջ ող ությ
ամբ։ Աշխ արհ ում ներկ այ ումս կա թյուր ըմբռն ում այն մաս ին, որ ժող
ովրդ ավ ար աց ում ը հանդ իս ան ում է անվտ անգ ությ ան պահպ անմ անն 
ուղղվ ած ռիսկ, ինչ ը հանգ եցն ում է ժող ովրդ ավ ար ությ ան նկատմ ամբ 
հավ ատ ի և վստ ահ ությ ան նվազմ ան։ Ս ա օգտ ագ ործվ ում է իշխ ան
ությ ան ձգտող այնպ իս ի խմբեր ի կողմ ից, որ ոնք չեն ուզ ում կորցն ել 
իր ենց ուժն ու ազդ եց ությ ան շրջան ակ ը։ Այսպ իս ի առ աք ել ությ ուն իր
ակ ան ացր ել են ՄԱԿի խաղ աղ ապ ահ զորք եր ը 1999 թվակ ան ին: Այս 
զորք ի մի մաս ը մոտ ավ որ ապ ես 355 հոգ ի դեռևս Կ ոս ով ոյ ում է: Ս ակ
այն Կ ոս ով ոյ ի ժող ովրդ ավ ար եցմ ան մակ արդ ակ ը դրան ից չի ազդվ
ում, ավ ել ին՝ տարբ եր ինդ եքսն եր նշում են, որ 2020թ ի տվյալն եր ով 
կառ ավ ար ությ ուն ը՝ կոալ ից իայ ով, չի կար ող ան ում երկ իր ը կառ ավ
ար ել: Այն համ արվ ում է անց ում այ ին58 մակ արդ ակ ում գտնվող պետ

56. Christoph Zürcher, The Oxford Handbook of Peacebuilding, Statebuilding, and Peace Formation, https://bit.
ly/33fIhPs.
57. Peacekeeping, https://bit.ly/3FNtrgE: 
58. Անցումային երկիր, https://bit.ly/359D4JT:
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ությ ուն, նշան ակ ում է, որ խաղ աղ ար ար առ աք ել ությ ուն ը կար ող է 
քիչ կապ ուն են ալ թե՛ ժող ովրդ ավ ար ությ ան, թե՛ խաղ աղ աշ ին ությ ան 
հետ59:

Ս ակ այն հարկ է նշել, որ հենց ժող ովրդ ավ ար ությ ունն ու դրա միջ ոց
ով պետ ակ ան կառ ույցն եր ի ուժ եղ աց ումն է տան ում դեպ ի կոնֆլ իկտ ի 
ոչ բռնի լուծմ ան ու շար ուն ակ ակ ան զարգ ացմ ան միջ ոց ով «դրակ ան 
խաղ աղ ությ ան ձեռքբ երմ ան»։ Այս դեպք ում կարև որ են երկխ ոս ությ
ունն ու բան ակց ությ ունն եր ը, միայն եթ ե երկ ու կողմն էլ պատր աստ 
են ժող ովրդ ավ ար ակ ան ու ոչ բռնի միջ ոցն եր ով լուծ ել խնդիր ը։ Խ աղ
աղ ությ ուն ը պահ անջ ում է սոց իալ ակ ան ու հաս ար ակ ակ ան վեր ափ
ոխ ում, այս ինքն՝ ինք ը հաս ար ակ ությ ուն ը պետք է պատր աստ լին ի 
խաղ աղ ությ ան ու կոնֆլ իկտն եր ի ոչ բռնի լուծմ ան, որն էլ իր հերթ ին 
նշան ակ ում է քայլ եր ձեռն արկ ել դեպ ի կայ ուն զարգ աց ում, քան ի որ 
ռազմ ակ ան ու բռնի գործ ող ությ ունն եր ը ուն են ում են բաց աս ակ ան 
ազդ եց ությ ուն թե ՛ տնտես ակ ան, թե ՛ սոց իալ ակ ան, թե ՛ մշակ ութ այ
ին զարգ ացմ ան վրա60։ Այսպ իս ի զարգ ացմ ան ուղ ի բռնած երկրն եր ի 
օր ին ակն եր են՝ Ֆ ինլ անդ իան, Իսլ անդ իան, Ն որվ եգ իան: Սր անք նաև 
ըստ Freedom Houseի ինդ եքսն եր ի61 համ արվ ում են աշխ արհ ի ամ
են աժ ող ովրդ ավ ար երկրն եր ը, ինչպ ես նաև ներգր ավվ ած չեն որև է 
կոնֆլ իկտ ում, ինչ ի արդյ ունք ում հաս ել են իր ակ ան խաղ աղ ությ ան:

Դասնավարտելուցհետոկարողեքայնամփոփելվարժ-
ություն11-ով(Քննարկում):

59. Խաղաղաշինության ու խաղաղարար առաքելության տարբերությունը. 
«- խաղաղարարությունը թշնամական կողմերին համաձայնության բերելու գործողություն է;
խաղաղապահությունը Միավորված ազգերի կազմակերպության ռազմական և քաղաքացիական 
ներկայության տեղակայումն է դաշտում՝ ընդլայնելու հնարավորությունները ինչպես հակամարտությունը 
կանխելու, այնպես էլ խաղաղություն հաստատելու համար;
խաղաղաշինությունը գործողություն է՝ բացահայտելու և աջակցելու այն կառույցներին, որոնք հակված են 
ամրապնդելու և ամրապնդելու խաղաղությունը՝ խուսափելու հակամարտությունների կրկնությունից» https://
bit.ly/33GfW5i:
60. Peacebuilding and human rights - an agenda for democratic transformation, https://bit.ly/31LBHjm.
61. Democracy Score, https://freedomhouse.org/countries/nations-transit/scores:
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 Հարցեր

Այս հարց եր ի միջ ոց ով կկար ող ան աք ամփ ոփ ել դաս ը, դրանց հիմք
ով տալ էսս են եր, ստուգ ել, թե սով որ ողն եր ը որք ան ով կար ող աց ան 
յուր ացն ել դաս ը կամ դաս եր ը, ստեղծ ել քննարկ ումն եր ու լսել նրանց 
կարծ իքն եր ը՝ թեմ այ ի վեր աբ երյ ալ:

Որտ ե՞ղ առ աջ աց ավ ժող ովրդ ավ ար ությ ուն ը, ինչպ իս ի՞ առ աջխ աղ
աց ում ուն եց ավ։

Որ ո՞նք են ժող ովրդ ավ ար ությ ան արժ եքն եր ը, ի՞նչ դեր ուն ի խաղ
աղ ությ ուն ը ժող ովրդ ավ ար ացմ ան գործ ընթ աց ում։ 

Ի՞նչ տարբ եր կարծ իքն եր կան ժող ովրդ ավ ար ությ ան ու խաղ աղ
ությ ան վեր աբ երյ ալ։ Մ եկն աբ ան եք Ձ եր կարծ իք ը, ո՞ր գաղ ափ ար ին 
եք Դ ուք հակվ ած։

Որ ո՞նք են այն հիմն ակ ան մարտ ահր ավ երն եր ը, որ ոնց առ աջ 
կանգն ած է ժող ովրդ ավ ար ությ ունն այս օր։ Ինչպ ե՞ս է այն կապվ ած 
խաղ աղ ությ ան հետ։ 

Խ աղ աղ ապ ահ առ աք ել ությ ունն եր ը հանգ եցն ու՞մ են հար ատև 
խաղ աղ ությ ան, նրանք բեր ու՞մ են ժող ովրդ ավ ար ությ ան։ Բ եր եք օր
ին ակն եր։
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Կի րա ռե լի մե թոդ ներ
և վար ժութ յուն ներ

Վարժություն1«Սկզբունքներիխաղ»62

Այսվարժությունըխորհուրդէտրվումկատարելմարդուիրավունք-
ներիհիմքումընկածարժեքներըճանաչելու,դրանքուսումնասիրելու
ևխաղաղությունըդրանցմեջդասելուհամար։

Վար ժութ յու նը կա տա րեք խմբե րով՝ բա ժա նե լով սո վո րող նե րին 
խմբե րի։ Յու րա քանչ յուր խումբ պետք է դի տար կի Մար դու ի րա
վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի տա սը հոդ ված ներ (Հռ չա
կագ րի տեքս տը հա յե րե նով և  ամ բող ջա կան տար բե րա կով կգտնեք 
հետև յալ հղու մով՝ https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_
Translations/arm.pdf)։Օրինակ՝ մի խումբ կա րող է ու սում նա սի րել 1, 7, 
10, 13, 16, 22, 25, 28 հոդ ված նե րը։ Երկ րորդ խում բը կա րող է ու սում
նա սի րել 2, 5, 11, 14, 17, 20, 23 հոդ ված նե րը: Եվ եր րորդ խում բը կա րող 
է ու սում նա սի րել 3, 6, 9, 18, 21, 27, 30, իսկ չոր րորդ խում բը՝ 4, 8, 12, 15, 
19, 24, 26, 29 հոդ ված նե րը: Սո վո րող նե րը պետք է ու սում նա սի րեն այս 
հոդ ված նե րը՝ մտքում ու նե նա լով բա ցա հայ տել, թե ինչ սկզբունք ներ 
են ըն կած այդ հոդ ված նե րի հիմ քում։ Յու րա քանչ յուր խումբ վեր ջում 
պետք է ներ կա յաց նի քննարկ ման արդ յունք նե րը։
Հուշում.եթե կզգաք, որ ե րե խա նե րը դժվա րա նում են այս հոդ ված

նե րը ըն թեր ցել և սկզ բունք նե րը դուրս բե րել, ա ռա ջար կեք նրանց 
հետև յալ սկզբունք նե րը հա մա ձայ նեց նել տրված հոդ ված նե րին.

● Պա տաս խա նատ վութ յուն
● Ար դա րութ յուն
● Ա զա տութ յուն

62. Human Rights Library, http://hrlibrary.umn.edu/education/pihre/partone.htm.
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● Հա վա սա րութ յուն
● Հան դուր ժո ղա կա նութ յուն
● Հա մե րաշ խութ յուն
● Անվ տան գութ յուն
● Ինք նութ յուն
● Խա ղա ղութ յուն

Վարժություն2«Աստիճանակարգում»63

Այս մե թոդն օգ տա կար է կի րա ռել այն դեպ քում, երբ ցան կա նում եք 
ո րո շա կի տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րել կամ նպա տա կա յին քննար
կում հրահ րել փոքր խմբե րում։ Դուք պետք է պատ րաս տեք հա մա
պա տաս խան տե ղե կութ յուն նե րով քար տե րի մե կա կան փա թեթ յու
րա քանչ յուր փոքր խմբի հա մար։ Յու րա քանչ յուր փա թե թում պետք 
է լի նի ի նը քարտ։ Պատ րաս տեք ի նը կարճ, պարզ դա տո ղութ յուն ներ 
այն թե մա յի վե րա բեր յալ, որ կցան կա նա յիք քննար կել, և  ա մեն քար
տի վրա մեկ դա տո ղութ յուն գրեք։ 

Խմ բե րը պետք քննար կեն դա տո ղութ յուն նե րը, և  ա պա աս տի ճա նա
կար գեն դրանք՝ ըստ կար ևո րութ յան։ Դա կա րե լի է ա նել կամ սան
դուղ քի, կամ ա դա ման դի տես քով։ Աս տի ճա նա յին դա սա կարգ ման 
մեջ ա մե նա կար ևոր նա խա դա սութ յու նը գրվում է ա մե նա վեր ևում, 
հա ջոր դը, ըստ կար ևո րութ յան, դրա տակ, և  այդ պես շա րու նակ` մինչև 
ներք ևի ա մե նաան կար ևո րը։

Ա դա ման դի աս տի ճա նա կարգ ման մեջ մար դիկ քննար կում են, թե 
որն է ա ռա վել կար ևոր դա տո ղութ յու նը, ա պա` հա ջորդ եր կու ա մե
նա կար ևոր նե րը, այ նու հետև` մի ջին կար ևո րութ յան հա ջորդ ե րե քը և  
այլն, ինչ պես պատ կեր ված է սխե մա յում։ Քա նի որ հար ցե րը հազ վա
դեպ են հստակ տար բե րակ ված, ա դա ման դի աս տի ճա նա կար գու մը 
հա ճախ ա վե լի նպա տա կա հար մար մե թոդ է։ Այն պա կաս խճճված է և  

63. «Ուղեցույց», Մարդու իրավունքների կրթության երիտասարդական ձեռնարկ - Եվրոպայի խորհուրդ, 2001, 
էջ 54:
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այդ պատ ճա ռով ա ռա վել ըն դու նե լի մաս նա կից նե րի հա մար։ Այն նաև 
ա վե լի լավ հնա րա վո րութ յուն ներ է ըն ձե ռում միաս նա կան ո րոշ ման 
հան գե լու հա մար։ Աս տի ճա նա կարգ ման մեկ այլ տար բե րակ է` գրել ութ 
դա տո ղութ յուն ներ ու մի քար տը դա տարկ թող նել, որ մաս նա կից ներն 
ի րենք լրացնեն այն։



Վարժություն3«Անարդարիրավիճակներ»64

Կարողէօգնելգեներացնելգաղափարներկոնֆլիկտի,խաղաղութ-
յան վերաբերյալ։ Սովորաբար տրվում է 45-60 րոպե, բայց կարելի է
ժամանակահատվածըկրճատելմինչևէ10-15րոպե։

Սո վո րող նե րին տրա մադ րեք տար բեր ա նար դար ի րա վի ճակ նե
րի լու սան կար ներ և պատ կեր ներ՝ վերց ված ամ սագ րե րից, թեր թե
րից, կայ քե րից կամ այլ վայ րե րից: Օ րի նակ նե րը կա րող են նե րա ռել 
զին ված հա կա մար տութ յան, աղ քա տութ յան և  ա նօթ ևա նութ յան, աղ
տոտ վա ծութ յան, կրո նա կան ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան, գեն դե րա
յին բռնութ յան, թմրան յու թե րից կախ վա ծութ յան, շրջա կա մի ջա վայ րի 

64. ADOLESCENTS AS PEACEBUILDERS TOOLKIT, p. 64, https://www.unicef.org/media/59166/file (որոշակի քայլեր 
փոփոխվել ու ադապտացվել են դասընթացի կոնտեքստին)։

Սանդուղքի
աստիճանակարգ

Ադամանդի
աստիճանակարգ

Ամենակարևորը Ամենակարևորը

Ամենաանկարևորը

Ամենաանկարևորը
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ոչն չաց ման, միգ րա ցիա յի և  այլ նի պատ կեր ներ: Փակց րեք այդ նկար
նե րը դա սա րա նի պա տե րին և խնդ րեք, որ ա շա կերտ նե րը շրջեն դա
սա րա նում ու դի տեն նկար նե րը։ 

Քայլեր.
1. Մաս նա կից նե րը շրջում են և նա յում պատ կեր նե րը: Սկ սեք 

քննար կում այն մա սին, թե ինչ պես են մաս նա կից նե րը զգում՝ 
նա յե լով յու րա քանչ յուր նկա րին, ի՞նչ պատ կեր ներ են գրա վել 
նրանց ու շադ րութ յու նը և  ին չու՞:

2. Հար ցեր տվեք պատ կեր նե րի մա սին, թե ո րոնք գրա վե ցին 
նրանց ու շադ րութ յու նը: Խնդ րեք մաս նա կից նե րին նկա րագ րել, 
թե ինչ կա րող էր տե ղի ու նե նալ, ին չու է դա տե ղի ու նե ցել, ով է 
պա տաս խա նա տու ի րա վի ճա կի հա մար, ինչն է պատ ճա ռը, որ 
նկա րում ե ղած մար դը նման ար տա հայ տութ յուն ու նի իր դեմ
քին, ինչ կա րող է նա մտա ծել և զ գալ, ինչ կա րող է լի նել նրանց 
հետ հի մա և  այլն:

3. Խո սեք ար ժեք նե րից, ո րոնք խախտ վել և  ոտ նա հար վել են այդ 
նկար նե րում, հարց րեք, թե մաս նա կից նե րը այդ պի սի որ ևէ տե
սա րա նի ա կա նա տես ե ղել են, ինչ պի սի զգա ցում ներ են ու նե ցել։

Վարժություն4«Նկարներիփոխանակում/կիսում»

Խաղի նպատակն է նախորդ վարժությունից ելնելով սովորողներն
իրենցհամայնքիցկամապրածիրավիճակիցգտնեննկարներ,որոնք
արտացոլում են այս կամ այն արժեքները կամ դրանց խախտում։
Վարժությունը կարող է օգտագործվել որպես տնային աշխատանք
պատկերները/նկարները գտնելու համար, իսկ քննարկումներ կա-
տարելդասարանում,որպեսվարժությանամփոփում։

Խնդ րեք մաս նա կից նե րին, որ մինչև հա ջորդ դա սը ու սում նա սի րեն 
ի րենց մի ջա վայ րե րը, ո րոն ցում ապ րում են, դի տար կե լով ար ժեք նե րը, 
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ո րոնք ըն կած են մար դու ի րա վունք նե րի հիմ քում և կան ի րենց հա
մայնք նե րում։ Ն շեք, որ դրանք կա րող են լի նել թե՛ ա պա հով ված ար
ժեք ներ, թե՛ բա ցա կա յող ու ի րա վի ճա կա յին։ Խնդ րեք, որ լու սան կա րեն 
այդ տե սա րան նե րը և մ յուս դա սին կիս վեն ի րենց դա սըն կեր նե րի հետ 
դրան ցով՝ պատ մե լով, թե ին չու են ա րել այդ նկար նե րը, ինչ ա սո ցիա
ցիա ներ են տես նում նրանք և  ինչ զգա ցում ներ ու նեն։ 

Առաջադրանք5«ՎերլուծելովՄարթինԼյութեր
Քինգիելույթները»

Այս վար ժութ յան նպա տակն է զար գաց նել ա շա կերտ նե րի վեր լու
ծա կան մտա ծո ղութ յու նը: Տր վում են Մար թին Լ յու թեր Քին գի խոս քե րը 
տար բեր ե լույթ նե րից և  ա շա կերտ նե րը նախ պետք է ստա նան կարճ 
ա ռա ջադ րանք (բա ժա նեք 34 խմբի ըստ ա շա կերտ նե րի թվի)՝ տե ղե
կութ յուն ներ հա վա քել նրա վե րա բեր յալ և  ա ռանձ նաց նել 5 կե տեր, 
ո րոնք ա մե նից հե տաքր քիրն էին Քին գի կյան քում, ինչ պես նաև բա
ցատ րել, թե ին չով են դրանք հե տաքր քիր կամ կար ևոր:

Բա ցի այդ բա ժա նեք ա ռանձ նաց ված հատ ված նե րը ա շա կերտ նե
րին՝ խնդրե լով, որ կար դան ու պա տաս խա նեն հետև յալ հար ցե րին.

1. Հա մա ձայն են արդ յոք հետև յալ մտքի հետ. «Այն ինչ ուղղակի
վիրավորում է մեզ, անուղղակի կերպով ազդում է այլոց վրա»: 
Խնդ րեք, որ պես զի բա ցատ րեն ի րենց տե սա կե տը: Ե թե կպա
տաս խա նեն ա յո, հար ցին ա վե լաց րեք՝ բե րել օ րի նակ ներ:

• Ա յո, ո րով հետև…..
• Ոչ, ո րով հետև…..

Օգտագործեքայսկետըանցնելումյուսմեջբերումներին.
Մեջ բե րում ներ.
Մենք չենք կա ռու ցի խա ղաղ աշ խարհ՝ հետ ևե լով բա ցա սա կան ճա

նա պար հին. « Մենք չպետք է պա տե րազ մենք» ա սե լը բա վա կան չէ։ 
Հար կա վոր է սի րել խա ղա ղութ յու նը և հա նուն դրա պատ րաստ լի նել 
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զո հա բե րութ յուն նե րի։ Մենք պետք է կենտ րո նա նանք ոչ միայն պա
տե րազ մի բա ցա սա կան հե ռաց ման, այլ խա ղա ղութ յան, որ պես եր
ևույ թի, դրա կան հաս տատ ման վրա։ Մի քա նի տա րի ա ռաջ մա հա ցավ 
հայտ նի մի գրող, ո րի թղթե րի մի ջից գտնվեց ա պա գա պատ մութ յուն
նե րի հա մար ա ռա ջարկ վող սյու ժե նե րի ցան կը, ո րոն ցից մեկն ընդգ
ծում էր հետև յա լը. « Լայ նո րեն բա ժան ված ըն տա նի քը ժա ռան գում է 
մի տուն, որ տեղ նրանք պետք է միա սին ապ րեն»: Սա մարդ կութ յան 
նոր մեծ խնդիրն է։ Մենք ժա ռան գել ենք մեծ տուն, մեծ «աշ խար հի 
տուն», որ տեղ պետք է միա սին ապ րենք՝ սև  ու սպի տակ, ար ևելք
ցի ներ և  արև մուտք ցի ներ, հե թա նոս ներ և հ րեա ներ, կա թո լիկ ներ և 
բո ղո քա կան ներ, մու սուլ ման ներ և հին դո ւիստ ներ, գա ղա փար նե րով, 
մշա կույ թով և շա հե րով ան հիմն բա ժան ված, բայց նաև այլևս ի րա
րից ան կախ ու ան ջատ ապ րել չկա րո ղա նա լով, պետք է ինչոր կերպ 
սո վո րենք ապ րել միմ յանց հետ այս մեկ մեծ աշ խար հում (https://www.
nobelprize.org/prizes/peace/1964/king/lecture/):

● Ես մտա հոգ ված եմ ա վե լի լավ աշ խար հի հա մար: Ես մտա հոգ
ված եմ ար դա րա դա տութ յամբ: Ինձ ան հանգս տաց նում է եղ բայ
րութ յու նը: Ինձ մտա հո գում է ճշմար տութ յու նը: Եվ երբ մե կին դա 
մտա հո գում է, նա եր բեք չի կա րող պաշտ պա նել բռնութ յու նը: 
Ո րով հետև բռնութ յան մի ջո ցով կա րող ես սպա նել մար դաս պա
նին, բայց չես կա րող սպա նել կամ վե րաց նել սպա նութ յուն: Բռ
նութ յան մի ջո ցով դուք կա րող եք սպա նել ստա խո սին, բայց չեք 
կա րող հաս տա տել ճշմար տութ յու նը: Բռ նութ յան մի ջո ցով դուք 
կա րող եք սպա նել ա տո ղին, բայց դուք չեք կա րող սպա նել ա տե
լութ յու նը բռնութ յան մի ջո ցով: Խա վա րը չի կա րող հանգց նել 
խա վա րը, միայն լույ սը կա րող է դա ա նել (https://bit.ly/3wnC80e): 

● Եվ չնա յած, որ մենք խո չըն դոտ նե րի ենք հան դի պում այ սօր և 
կ հան դի պենք նրանց վա ղը, ես, միև նույնն է, ե րա զանք ու նեմ։ 
Այդ ե րա զան քը խո րա պես կապ ված է ա մե րիկ յան ե րա զան քի 
հետ։ Ես ե րա զում եմ, որ մի օր այս ազ գը կհարթ վի և կապ րի 
իր սկզբուն քի ի րա կան ի մաս տով. « Մենք ա մե նա պար զո րոշ կեր
պով կար ծում ենք, որ բո լոր մար դիկ հա վա սար են ա րար ված»։

● Ես ե րա զում եմ, որ մի օր Ջորջիայի կար միր բլուր նե րին նախ
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կին ստրուկ նե րի որ դի նե րը և նախ կին ստրկա տե րե րի որ դի նե րը 
կկա րո ղա նան միա սին նստել եղ բայ րա կան սե ղա նի շուրջ։ Ես 
ե րա զում եմ նրա մա սին, որ կգա մի օր և նույ նիսկ Միսիսիպի 
նա հան գը, որ կի զում է տա պից և ճն շու մից, կվե րած վի ա զա
տութ յան և  ար դա րութ յան օա զի սի։ Ես ե րա զում եմ, որ կգա մի 
օր, երբ իմ չորս ե րե խա նե րը կապ րեն մի երկ րում, որ տեղ նրանք 
կդատ վեն ոչ թե մաշ կի գույ նով, այլ ի րենց ան հա տա կան հատ
կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նութ յամբ։

● Ես այ սօր ե րա զում եմ։ Ես այ սօր ե րա զում եմ, որ մի օր 
Ալաբամայում՝ իր չա րա խինդ ռա սիստ նե րով և նա հան գա պե
տով, ո րի շուր թե րից դուրս են գա լիս չեղ յալ հայ տա րա րե լու և 
մի ջամ տութ յան բա ռեր, մի գե ղե ցիկ օր, հե՛նց Ա լա բա մա յում, 
փոք րիկ սև տ ղա նե րը և  աղ ջիկ նե րը սպի տակ տղա նե րի ու աղ
ջիկ նե րի հետ որ պես քույր և  եղ բայր ի րար ձեռք կբռնեն:65

Քն նար կեք այս մեջ բե րում ներ, խնդրեք ա շա կերտ նե րին ար տա
հայտ վել կար ծիք նե րով: Ա ռա ջար կեք, որ ա շա կերտ նե րը դի տար կեն 
այս մեջ բե րում նե րը նաև պատ մութ յան են թա տեքս տում:

Առաջադրանք6«Խաղաղությունիցիրավունքիրավունքից
խաղաղություն»

Այս վար ժութ յան նպա տակն է զար գաց նել նրանց վեր լու ծա կան 
մտա ծո ղութ յու նը, ինչ պես նաև խթա նել էս սե ներ գրե լու հմտութ յուն
նե րը։ Ն պա տա կա հար մար է, որ ա ռա ջադ րան քը կա տար վի տա նը, 
իսկ դա սա րա նում ըստ ցան կութ յան ըն թերց վեն էս սե նե րը ու ծա վալ
վեն քննար կում ներ դրանց վե րա բեր յալ։

● Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վունք ներն ու դրանց սահ
մա նու մը ան ցե լուց հե տո, քննար կում ներ սկսեք փաս տաթղ թի 
բո վան դա կութ յան մա սին, հանձ նա րա րեք, որ դա սի ըն թաց
քում կամ տա նը ե րե խա նե րը փոր ձեն հա մա պա տաս խան ո րո
շա կի հոդ ված ներ կար դալ ու դա սա րա նում բա ցատ րել ի րենց 
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ըն կեր նե րին այդ հոդ ված ներն ու դրանց նպա տա կը (https://
bit.ly/3qklKtB, օգտվել հետևյալ փաստաթղթերից՝ https://bit.
ly/3JtOpUj)  «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԶԻՆՎԱԾԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻԶՈՀԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԺՆԵՎԻ 1949 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՕԳՈՍՏՈՍԻ12-ԻԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻՆԿԻՑԺՆԵՎԻ1977ԹՎԱԿԱՆԻ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉարձանագրությունը(ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1))։

● Քն նար կու մից հե տո կա րող եք ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րել 
էս սե՝ «Ի րա վունք ներն ու խա ղա ղութ յու նը» թե մա յով։ Խնդ րեք, որ 
այն ար տա ցո լի նրանց կար ծի քը ի րա վունք նե րի ու խա ղա ղութ
յան կա պի, դրանց փո խազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ՝ նե րա ռե լով 
ո րո շա կի ա ռօր յա օ րի նակ ներ։ 

 Առաջադրանք7«Կարիքուցանկություն»

Այս վար ժութ յան նպա տակն է քննար կել մար դու հիմ նա կան կա
րիք նե րը, և դ րանց սահ մա նա փա կում նե րը պա տե րազմ նե րի և զին
ված բա խում նե րի ժա մա նակ, ինչ պես նաև դրանց կար ևո րութ յու նը 
թե՛ ան հա տի, թե՛ խմբի կյան քում։ Ցույց տվեք ա շա կերտ նե րին ներ
քոնշ յալ ցու ցա կը, հարց րեք թե ա ռօր յա յում ինչ քան կար ևոր են այս 
կա րիք նե րը։ Քն նար կումն ա վար տե լուց հե տո, նույն հար ցը տվեք՝ 
ա վե լաց նե լով պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում ար տա հայ տութ
յու նը։ Քն նար կու մը շա րու նա կեք այն հար ցով, թե ո՞ր քա նով են դրանք 
ար դիա կան մնում հա կա մար տութ յուն նե րի ըն թաց քում, ո՞ րոնք են 
ա ռա վել կար ևոր վում, ո րոնք՝ ոչ։ Խնդ րեք, որ պես զի այս ցու ցա կը դա
սա կար գեն ա ռօր յա կյան քի դեպ քում և պա տե րազ մա կան ի րա վի
ճակ նե րում։
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Ֆիզիոլոգիականկարիքներ Հոգեբանականկարիքներ

Սնունդ
Հագուստ
Առողջություն
Կացարան/տուն
Ջուր

Մշակույթ
Հարգանք
Անվտանգություն
Ինքնաարտահայտում
Ինքնառեալիզացում
Աշխատանք
Ճանաչում
Զվարճանք
Ընկերություն
Մասնակցություն
Կրթություն
Սեր
Անկախություն

 Առաջադրանք8«Խաղաղության»իրավունքիիմբանաձևը

Այս վար ժութ յու նը կա րող է ու նե նալ եր կու տար բեր դրսևո րում ներ։ 
Դա սա րա նում ու սում նա սի րեք խա ղա ղութ յան ի րա վուն քը, բա ժա նեք 
սո վո րող նե րին խմբե րի, հանձ նա րա րեք, որ պես զի ի րենք կազ մեն 
խա ղա ղութ յան ի րա վունքն ամ րագ րող փաս տա թուղթ, այդ փաս տա
թուղ թը կա րող է ու նե նալ հետև յալ բա ժին նե րը.

● Ի՞նչ այլ ի րա վունք ներ կա րող ենք նե րառ վել խա ղա ղութ յան 
ի րա վուն քի այս փաս տաթղ թում,

● Ի՞նչ վտանգ ներ են սպառ նում այս ի րա վուն քի չի րաց մա նը,
● Ի՞նչ պետք է ա նեն պե տութ յուն նե րը, ինչ պես նաև մար դիկ որ

պես զի ի րաց վի այս ի րա վուն քը,
● Ի՞նչ պա տիժ է ստա նա լու այս ի րա վուն քը խախ տո ղը։ 
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Ու շա դիր ե ղեք, որ պա տի ժը բռնութ յան կո չեր չնե րա ռի։
Մ յուս տար բե րա կում այս վար ժութ յու նը կա րող եք կա տա րել, մինչև 

խա ղա ղութ յան ի րա վունք թե մա յին անց նե լը։ 

 Վարժություն9«Անցիրշրջանը»66

Անհ րա ժեշտ է վար ժութ յու նը կա տա րել դա տարկ ու մեծ տա րած
քում, այդ իսկ պատ ճա ռով ա ռա ջար կում ենք, որ ա շա կերտ նե րին 
տա նեք բաց տա րածք, որ տեղ կկա րո ղա նան հան գիստ շարժ վել:

Քայլերիհաջորդականություն
Սո վո րող նե րին բա ժա նեք 68 հո գա նոց խմբե րի: Խնդ րեք խմբե րին, 

որ պես զի ի րենց մի ջից ընտ րեն 2 մաս նա կից՝ «դի տորդ» և «օ տա րա
կան» (ո րը կլի նի խմբից դուրս):

● Այդ խմբե րի ան դամ նե րին ա սեք ու սե րով հնա րա վո րինս մոտ 
կանգ նել՝ որ պես զի նրանց մեջ բաց տա րածք չմնա:

● Բա ցատ րեք, որ «դրսի մար դը» պետք է փոր ձի մտնել շրջա նա կի 
մեջ, մինչ դեռ նրանք, ով քեր ձևա վոր վում են շրջա նա կը պետք է 
փոր ձեն նրանց դուրս պա հել:

● Դի տոր դին ա սեք, որ նշում ներ կա տա րի թե՛ «դրսի մար դու» կող
մից, թե՛ խմբի կող մից օգ տա գործ վող ռազ մա վա րութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ:

Եր կուե րեք րո պե հե տո, և  ան կախ նրա նից՝ կա րո ղա ցել են շրջա
նա կը ստեղ ծել «դրսի» ան դա մը սկսում է փոր ձե րը, հա ջո ղութ յան 
դեպ քում մեկ այլ ան դամ է դառ նում «դրսի» ան դամ: Գոր ծու նեութ
յունն ա վարտ վում է, երբ խմբի բո լոր ան դամ նե րը, ով քեր ցան կա նում 
են շա րու նա կել հոգ նած լի նեն ու չկա րո ղա նան փակ պա հել շրջա նա
կը:

66. Force the circle!, https://bit.ly/3fF5I7V.
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Կա րող եք ամ փո փել հետև յալ հար ցե րով.
● Ի րա կան կյան քի ի րա վի ճակ նե րում ե՞րբ եք սի րում Ձեզ զգալ «օ

տար» կամ փոք րա մաս նութ յուն, և  ե՞րբ եք գնա հա տում խմբի 
կամ մե ծա մաս նութ յան մաս զգա լը:

● Կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա կում ո՞րն է Ձեր ըն կալ մամբ ու ժեղ ու 
թույլ խմբի բնու թա գի րը:

● Հա սա րա կութ յան մեջ կա մա յա կան շրջա նա կը կա րող է ու նե նալ 
ար տո նութ յուն ներ, փող, իշ խա նութ յուն, աշ խա տանք կամ բնա
կա րան: Ի՞նչ ռազ մա վա րութ յուն ներ են օգ տա գոր ծում կողմ նա
կի ան ձինք այս ռե սուրս նե րից օգտ վե լու հա մար:

● Ինչ պե՞ս են շրջա նա կի ներ սում գտնվող նե րը պահ պա նում 
ի րենց կար գա վի ճա կը։

● Ինչ պե՞ս են փոխ վում այդ հա րա բե րութ յուն նե րը կոնֆ լիկ տում: 
Արդ յո՞ք դրանք նույնն են մնում։ Դ րանք ամ րապնդ վո՞ւմ են: Թու
լա նո՞ւմ են։

● Ի՞նչ կերպ են փոխ վում դա շինք նե րը։

Վարժություն10«Քննարկում.հետազոտականաշխատանք»

«…իվերջոմերանվտանգությանապահովմանլավագույն
ճանապարհն ու շարունակական խաղաղության
ապահովման լավագույն ռազմավարությունը՝ ժողովրդա-
վարությանզարգացումնէ:Ժողովրդավարերկրները/ժո-
ղովրդավարություններըիրարվրաչենհարձակվում»(Բիլ
Քլինթոն,1994)67

 Բիլ Ք լին թո նը՝ ԱՄՆ 42րդ նա խա գա հը, այս խոս քե րը ա սել է 1994թվ. 
հուն վա րի 25ին, Կոնգ րե սում իր ե լույ թի ժա մա նակ: Քն նար կեք այս 
ար տա հայ տութ յու նը դա սա րա նում, ժո ղովր դա վա րութ յունն ու դրա 
ար ժեք նե րը ու սում նա սի րե լուց հե տո:

Քն նար կու մը կա րող եք ի րա կա նաց նել եր կու տար բե րա կով.
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1. Սո վո րող նե րին բա ժա նել եր կու խմբի՝ ա ռա ջար կե լով կազ մա
կեր պել բա նա վեճ կողմ ու դեմ կար ծիք նե րով: Հար ցը կա րող եք 
բարձ րաց նել հետև յալ կերպ՝ «արդ յո՞ք ժո ղովր դա վա րութ յան 
հաս նե լը և դ րա ար ժեք նե րի ա պա հո վու մը կբե րի շա րու նա կա
կան խա ղա ղութ յան»:

2. Սո վո րող նե րին բա ժա նել մի քա նի խմբե րի՝ հանձ նա րա րե լով 
նրանց մինչև հա ջորդ դա սը կա տա րել հե տա զո տութ յուն այն
պի սի երկր նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք ժո ղովր դա վա րա կան են 
կամ չեն, ու նե ցել են կոնֆ լիկտ ի րենց հար ևան երկր նե րի հետ 
և կա րո ղա ցել են հաս նել ի րա կան խա ղա ղութ յան դրա լուծ ման 
արդ յուն քում:

Երկրներիցանկ
• ՈւզբեկստանևՂազախստան68  2002ին նրանք խա ղաղ հա

մա ձայ նա գիր են կնքել ̸ ստոր ագր ել: Չն այ ած որ այս երկրն եր ը 
ժող ովրդ ավ ար ակ ան չեն, բայց հարկ ավ որ է թողն ել, որ եր եխ
ան եր ը կատ ար են փոքր իկ հետ ազ ոտ ությ ունն եր՝ գալ ով սեփ ակ
ան եզր ակ աց ությ ունն եր ին:

• ԿանադաևԴանիա69  կոնֆլ իկտ Հ անս ի կղզու վեր աբ երյ ալ:
• ՀարավայինևՀյուսիսայինԿորեաների միջև կոնֆլ իկտ ը:
• Էգեյանկոնֆլիկտ՝ Թ ուրք իաՀ ուն աստ ան:

Հ անձն ար ար եք, որ սով որ ողն եր ը ուս ումն աս իր են ոչ միայն կոնֆլ
իկտ ը, այլ նաև այդ երկրն եր ի ներկ այ իս ժող ովրդ ավ ար ակ ան վիճ ակ ը:

68. A Border Conflict Resolved?Without War, https://bit.ly/3KDcBov: 
69. Հանսի կղզի, https://bit.ly/3IvwJqw: 
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 Վարժություն11(Քննարկում)

Քննարկման նպատակը՝ թեմ այ ի սկզբում կամ ավ արտ ին ամփ
ոփ ել ժող ովրդ ավ ար ությ ան ու խաղ աղ ությ ան կապ ը: Անդր ադ առն ալ 
միջ ավ այր այ ին կամ երկր ի խնդիրն եր ին՝ թե՛ ներք ին, թե՛ արտ աք ին: 
Կ արև որ է քննարկ ել նաև հանդ ուրժ ող ակ ան ությ ան և խ աղ աղ ությ
ան փոխհ ար աբ եր ությ ունն եր ը ՀՀի ու համ այնք ի ներս ում ու դրան ից 
դուրս:

Ո՞րն եք համ ար ում աշխ արհ ում բռնությ ան ամ են ավտ անգ ավ որ 
ձևեր ը: 

Ձ եր համ այնք ը տառ ապ ո՞ւմ է բռնությ ուն ից կամ հանդ ուրժ ող ակ
ան ությ ան պակ աս ից: Ի՞նչ ձևեր ով: Առկ ա են ոչ բռնի այլ ընտր անքն եր:

Ի՞նչ եք կարծ ում, որ ո՞նք են աշխ արհ ում մարդ ու իր ավ ունքն եր ի 
ամ են ալ ուրջ խախտ ումն եր ը: Գ իտ ե՞ք արդյ ոք դրանք շտկել ու ջանք
եր ի մաս ին: Ձ եր համ այնք ում կա՞ն մարդ ու իր ավ ունքն եր ի խնդիրն եր: 
Ինչպ ե՞ս են դրանք արտ ահ այտվ ում և լ ուծվ ում:

Որ ո՞նք են ժող ովրդ ավ ար ությ ան ամ են ալ ուրջ խոչ ընդ ոտն եր ը: 
Ինչպ ե՞ս կար ող է համ աշխ արհ այ ին հանր ությ ուն ը լուծ ել այս խոչ
ընդ ոտն եր ից որև է մեկ ին: Ինչպ ե՞ս կար ող է ձեր սեփ ակ ան համ այնք ը 
մասն ակց ել այդ գործ ընթ աց ին:
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Օժանդակ 
գրականություն

1. Զինված Ուժերում Մարդու Իրավունքների և Հիմնարար 
Ազատությունների Վերաբերյալ Դասընթացի Կազմակերպման 
և Անցկացման, Ուսումնական Ձեռնարկ, https://bit.ly/3utTR3B։ 

2. Ի՞նչ է Միջազգային մարդասիրական իրավունքը, https://bit.
ly/36c0Cib 

3. Հանսի կղզի, https://bit.ly/3IvwJqw: 

4. Մարդու Իրավունքների Համընդհանուր Հռչակագիր, https://bit.
ly/3wklXRi: 

5. Մարտին Լյութեր Քինգ. Ես երազանք ունեմ, https://bit.ly/36es1Qt: 

6. Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 
միջազգային դաշնագիր, https://bit.ly/3ilwXFS:  

7. «Ուղեցույց», Մարդու իրավունքների կրթության 
երիտասարդական ձեռնարկ  Եվրոպայի խորհուրդ, 2001:

8. Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 
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ԹԵ ՄԱ 3.1 

Քաղաքականությունը՝որպես
խաղաղաշինությանգործիք

 

Նպատակ
Ծա նո թաց նել քա ղա քա կա նութ յուն հաս կա ցութ յա նը, բա ցատ րել յու
րա քանչ յուր քա ղա քա ցու դե րը քա ղա քա կա նութ յան մեջ և ներ կա յաց
նել վեր ջի նիս կա պը խա ղա ղա շի նութ յան հետ։

Մար դու գո յութ յան ըն թաց քում ա մեն ինչ՝ կեն ցա ղը, սո վո րույթ նե րը, 
կա նոն նե րը, օ րենք նե րը միշտ փոխ վել են ժա մա նա կին հա մըն թաց և  
ար ձա գան քել են տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի մար տահ րա վեր
նե րին։ Հա սա րա կութ յան զար գաց ման մի շարք մի տում նե րի հատ
ման արդ յուն քում, ո րոնք միտ ված էին տար բեր խնդիր նե րի լուծ մա
նը և մարդ կա յին շա հի բա վա րար մա նը, ձևա վոր վել է քա ղա քա կա
նութ յու նը (politics)։ Պե տութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը զու գըն թաց ակն
հայտ դար ձավ, որ սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող 

հա մա կար գե րը՝ կրոն, ա վան դույթ ներ, սո վո րույթ ներ և  այլն, ար դեն 

ա նարդ յու նա վետ են դար ձել, քա նի որ հա սա րա կութ յան մեջ բազ մա
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կար ծութ յու նը շատ ա վե լի մեծ էր։ Ա ռաջ ե կավ քա ղա քա կա նութ յու նը, 
ո րը տար բեր գա ղա փար նե րի շուրջ ձևա վոր ված խմբե րի շա հե րը պի
տի ի րա կա նաց ներ։ Վե րոնշ յա լից ել նե լով՝ քա ղա քա կա նութ յու նը կա
րե լի է սահ մա նել որ պես խմբե րի նպա տա կա յին փոխ գոր ծակ ցութ
յան արդ յուն քում ձևա վոր ված հա րա բե րութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն՝ 
կապ ված ի րենց հա սա րա կա կան նշա նա կութ յան շա հե րի ի րա կա
նաց ման նպա տա կով պե տա կան իշ խա նութ յան ձեռք բեր ման, պահ
պան ման և  օգ տա գործ ման հետ:

Ա ռօր յա կյան քում քա ղա քա կա նութ յուն ա սե լով հաս կա նում ենք 
ա ռա վե լա գույ նին հաս նե լու ար վեստ, ո րը կա րող է ար տա հայտ վել, 
ինչ պես մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րում, այն պես էլ միջխմ բա յին 
և միջ պե տա կան մա կար դակ նե րում։

Մ. Վե բե րը քա ղա քա կա նութ յան մա սին խո սե լիս նշում է, որ այն 
մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան հա տուկ ձև  է, որ տեղ ա մեն մարդ ու նի 
իր դե րը: Նա մարդ կանց քա ղա քա կա նութ յան մեջ բա ժա նում է ե րեք 
խմբի՝

● Ի րա վի ճա կա յին քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ (օ րի նակ` մենք բո
լորս, որ պես շար քա յին ընտ րող ները մաս նակ ցում ենք ընտ րա
կան գոր ծըն թաց նե րին)

● Հա մա տեղ մամբ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ (կու սակ ցա կան ակ
տի վիստ ներ, ո րոնց հա մար քա ղա քա կա նութ յու նը գլխա վոր 
գոր ծու նեութ յան ո լորտ չէ)

● Ար հես տա վարժ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ (պե տա կան գոր ծիչ
ներ և պաշ տոն յա ներ, ա զատ ված կու սակ ցա կան գոր ծառ նող
ներ և  այլք)։

Ինս տի տու ցիո նալ տե սանկ յու նից ժա մա նա կա կից քա ղա քա կա
նութ յունն ու նի հետև յալ բա ղադ րիչ նե րը՝

1. լի դե րութ յան/ա ռաջ նոր դութ յան ինս տի տուտ ներ
2. իշ խա նութ յան օր գան ներ
3. կար գա վոր ման նոր մեր և կա նոն ներ, ո րոնք միա վոր վում են քա

ղա քա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ընդ հա նուր հա մա կար գի մեջ:
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Ըստ այդմ, ժա մա նա կա կից քա ղա քա կա նութ յան ըն կա լու մը են թա 
դ րում է, որ մեզ նից յու րա քանչ յուրն իր հստակ դերն ու նի քա ղա քա
կա նութ յան մեջ և կա րող է այն ձևա վո րել և  իր ազ դե ցութ յունն ու
նե նալ։ Պե տութ յու նը, որ պես սու վե րեն մար մին, ստեղ ծել է այդ բո լոր 
մե խա նիզմ նե րը, որ յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի կա րո ղա նա իր մաս
նակ ցութ յունն ու նե նալ։

Ա ռա ջին ա մե նա կար ևոր մե խա նիզ մը յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու՝ 
իշ խա նութ յան ձևա վոր ման մեջ մաս նակ ցութ յան (ընտ րութ յուն ներ) 
մե խա նիզմն է։ Այս պի սով՝ մեզ նից յու րա քանչ յուրն ու նի հա վա սա
րա զոր ձայ նի ի րա վունք իշ խա նութ յան ձևա վոր ման հա մար, որն այդ 
քվեով ստա նում է ման դատ իր քա ղա քա կա նութ յու նը (policy) վա րե լու 
բո լոր հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րով, դրանք են՝

1. Տն տե սութ յու նը/տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յու նը,
2. Կր թութ յուն/կրթա կան քա ղա քա կա նութ յու նը,
3. Ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը,
4. Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յու նը,
5. Ի րա վուն քը,
6. Մ շա կույ թը  կարծ րա տի պե րի և  օ րի նակ նե րի «գաղտ նի» ա ջակ

ցում, պահ պա նում:

Բա ցի ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լը, քա ղա քա ցին բազ մա թիվ 
այլ մի ջոց ներ և տար բե րակ ներ ու նի քա ղա քա կա նութ յան վրա ազ դե
ցութ յուն ու նե նա լու, ո րոն ցից են՝

● Խա ղաղ հան րա հա վաք նե րը/բո ղո քի ակ ցիա նե րը,
● Հա ցա դուլ նե րը,
● Խն դիր նե րի հան րայ նա ցու մը,
● Կա պի հաս տա տու մը իշ խա նութ յան տե ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ

նե րի հետ։
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Վե րոնշ յա լից ել նե լով` կա րող ենք հստակ տա րան ջա տել, որ քա ղա
քա ցին ներ պե տա կան ի րա դար ձութ յուն նե րին մաս նակ ցութ յան եր կու 
հիմ նա կան ձև  ու նի՝ քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան։ Քա ղա քա կան 
և քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան ձևե րի միջև տար բե րութ յու նը 
հստակ հաս կա նա լու հա մար ի րա կա նաց նե լու ենք հա մե մա տա կան 
վեր լու ծութ յուն՝ դի տար կե լով ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցութ յու նը 
որ պես քա ղա քա կան մաս նակ ցութ յան ձև և խա ղաղ հան րա հա վաք
նե րի ի րա վուն քը որ պես քա ղա քա ցիա կան մաս նակ ցութ յան ձև։

Ն շենք, որ ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցութ յու նը հա մար վում է քա
ղա քա ցու՝ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու հիմ նա կան 
մի ջոց։ Յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի այդ պի սով կա րո ղա նում է մաս
նակ ցել իր երկ րում քա ղա քա կան իշ խա նութ յան ձևա վոր ման գոր
ծըն թա ցին՝ ընդ ո րում այդ մաս նակ ցութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս ոչ միայն ընտ րել ա ռա ջադր ված ու ժե րին կամ թեկ նա ծու նե
րին, այլև մեր ժել բո լո րին (ընտ րա տե ղա մաս գնալ և թեր թի կը ան վա
վեր դարձ նել), ո րը ևս քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցում հստակ տե սա
կե տի ար տա հայտ ման ձև  է։ Խա ղաղ հան րա հա վաք նե րի ի րա վուն քը 
Սահ մա նադ րութ յամբ և մի ջազ գա յին ի րա վուն քով քա ղա քա ցի նե րին 
տա լիս է հնա րա վո րութ յուն խա ղաղ ձևով ի րենց ան հա մա ձայ նութ
յու նը հայտ նել իշ խա նութ յան այս կամ այն ո րոշ ման կամ գոր ծո ղութ
յուն նե րի նկատ մամբ։ Այս պա րա գա յում ցան կա ցած հար ցի շուրջ 
մենք կա րող ենք մեր քա ղա քա ցիա կան դժգո հութ յու նը բարձ րաց նել 
և լ սե լի դառ նալ։ Պատ մութ յան ըն թաց քում խա ղաղ հան րա հա վաք նե
րի լա վա գույն օ րի նակ ներ կան։ Դ րան ցից մե կը 2018թ ին Հա յաս տա
նում այս պես կոչ ված թավշ յա հե ղա փո խութ յունն էր, ո րի ժա մա նակ 
բա ցա ռա պես խա ղաղ գոր ծո ղութ յուն նե րի շնոր հիվ ժո ղո վուր դը կա
րո ղա ցավ իշ խա նա փո խութ յուն ի րա կա նաց նել։

 Առաջարկվում է այստեղ կիրառել խմբային առաջադ-
րանք1-ը(տե՛սառաջադրանքներիբաժնում)։
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Խա ղա ղա շի նութ յու նից խո սե լիս շատ կար ևոր է հաս կա նալ վեր ջի
նիս դե րը քա ղա քա կա նութ յան տի րույ թում։ Խա ղա ղա շի նութ յան սահ
ման մա նը և բա ցատ րութ յա նը ար դեն ծա նո թա ցել եք ձեռ նար կի նա
խորդ բա ժին նե րում։ Այս հատ վա ծում ա ռա վե լա պես կխո սենք, թե ինչ 
կար ևո րութ յուն ու նի խա ղա ղա շի նա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, և  այն 
ինչ պես է ազ դում հա սա րա կութ յան վրա։

Խա ղա ղա շի նա կան քա ղա քա կա նութ յու նը այն գոր ծո ղութ յուն նե րի 
և քայ լե րի հա մա խումբն է, որ տա րած վում է հա սա րա կութ յան բո լոր 
շեր տե րի վրա և բո լոր շեր տե րի հետ ա ռան ձին աշ խա տանք է են
թադ րում։ Այն կա պում է այս գա ղա փա րի կրող նե րին, այս գա ղա փա
րի հիմ քով գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե
րին և քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող մար մին նե րին ( Կա ռա վա րութ յուն, 
պե տա կան մար մին ներ)։ Խա ղա ղա շի նա կան քա ղա քա կա նութ յան 
նպա տա կը ոչ միայն կոնֆ լիկ տի լու ծումն է, այլև այն պի սի հա սա րա
կութ յան, մի ջա վայ րի, են թա կա ռուց վածք նե րի ստեղ ծու մը, որն ի վի
ճա կի կլի նի ա վե լի լավ պահ պա նել խա ղա ղութ յու նը։

*Էյնշտեյնիինստիտուտըառանձնացնումէոչբռնիքա-
ղաքացիականպայքարի198մեթոդ,որոնցկարողեքծա-
նոթանալ՝այստեղ։
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ԹԵ ՄԱ 3.2

Պետությունևպետական
քաղաքականություն

Նպատակ
Սահ մա նել պե տութ յուն հաս կա ցութ յու նը, բա ցատ րել պե տա կան քա
ղա քա կա նութ յու նը և վեր ջի նիս մեջ խա ղա ղա շի նութ յան դե րը։

Պե տութ յան ձևն  ու նի ե րեք հիմ նա կան բա ղադ րիչ՝ կա ռա վար ման 
ձև, պե տա կան կա ռուց ված քի ձև և պե տա կան (քա ղա քա կան) վար
չա կար գի ձև։ Պե տութ յան կա ռա վար ման ձևը պե տա կան իշ խա նութ
յան բարձ րա գույն մար մին նե րի կազ մա կեր պումն է։ Ըստ այդ տար
բե րութ յուն նե րի և յու րա հատ կութ յուն նե րի, աշ խար հում կան պե տութ
յան կա ռա վար ման մի քա նի ձև  ու նե ցող պե տութ յուն նե րի տի պեր՝ 
միա պե տութ յուն ներ և հան րա պե տութ յուն ներ։ Միա պե տութ յուն նե րը 
կա րող են լի նել բա ցար ձակ, սահ մա նադ րա կան, դո ւա լիս տա կան, 
խորհր դա րա նա կան տի պի։ Հան րա պե տութ յուն նե րը ի րենց հեր թին 
կա րող են լի նել նա խա գա հա կան, խորհր դա րա նա կան, կի սա նա խա
գա հա կան տի պի։ 
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Պե տութ յան կա ռա վար ման ձևե րը գործ նա կա նում լավ պատ կե րաց
նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է կազ մա կեր պել դե րա յին խաղ (տե՛ս Դե
րա յին խաղ 1)։

Պե տութ յան ձևի մյուս բա ղադ րի չը՝ կա ռուց ված քի ձևը, սահ մա նում 
է պե տութ յան տա րած քա յին կազ մա կերպ ման ձևը։ Ըստ տա րած քա
յին կազ մա կերպ ման՝ պե տութ յուն նե րը լի նում են ու նի տար, դաշ նա
յին և հա մա դաշ նա յին։

 Պե տա կան ձևի վեր ջին բա ղադ րի չը վար չա կար գի ձևն  է։ Ըստ Ներ
սես յան ցի` « Պե տա կան (քա ղա քա կան) վար չա կար գի ձևը պե տա կան 
իշ խա նութ յան ի րա կա նաց ման ի րա վա կան կար գի բնույթն է, հատ
կութ յու նը և  ո րա կը։ Այս տեղ հիմ նա կանն այն հար ցերն են, թե ինչ պես, 
ինչ ե ղա նա կով և  ինչ ձևով է ի րա կա նաց վում պե տա կան իշ խա նութ
յու նը... Պե տա կան (քա ղա քա կան) վար չա կարգն իր էութ յամբ միշտ էլ 
պե տա կանի րա վա կան վար չա կարգն է, պե տութ յան գոր ծու նեութ յան 
ո րո շա կի ի րա վա կան կար գը, պե տութ յան իշ խա նութ յան ի րա կա նաց
ման այս կամ այն ի րա վա կան ձևե րը, ըն թա ցա կար գե րը, հնարք նե րը, 
ե ղա նակ նե րը և մե թոդ ներն է։ Պե տա կան (քա ղա քա կան) վար չա կար
գի տար բեր ձևե րը, ի րենց էութ յամբ լի նե լով ի րա վա կան, միա ժա մա
նակ ի րա րից տար բեր վում են ի րենց ի րա վա կան զար գա ցա ծութ յան 
մա կար դա կով և  աս տի ճա նով` հա մա պա տաս խան ի րա վա կան կար
գի իշ խա նութ յան ի րա կա նաց ման ի րա վա կան հնարք նե րի ու ըն թա
ցա կար գե րի բնույ թով ու ո րա կով։ Ն ման ի րա վա կան չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խան՝ պե տա կան (քա ղա քա կան) վար չա կար գե րը բա
ժան վում են եր կու խմբի՝ ա զա տա կան նե րի և  ավ տո րի տար նե րի»։

Պե տա կան քա ղա քա կա նութ յունն ա ռա վել բո վան դա կա յին պատ կե
րաց նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է մի քա նի պատ մա կան ի րա վի ճակ 
ներ կա յաց նել և քն նար կել սո վո րող նե րի հետ (տե՛ս ի րա վի ճակ ա ռա
ջին, երկ րորդ, եր րորդ)։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը ըստ պե տա կան կա ռա վար ման 
ձևի խորհր դա րա նա կան հան րա պե տութ յուն է։ Դա նշա նա կում է, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում իշ խա նութ յու նը պատ կա նում է 
ժո ղովր դին:
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Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նութ յունն ի րա կա նաց նում է ա զատ ընտ րութ
յուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րութ յամբ նա խա
տեuված պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով:

Պե տա կան իշ խա նութ յունն ի րա կա նաց վում է Սահ մա նադ րութ յա նը 
և  օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա
կան իշ խա նութ յուն նե րի բա ժան ման ու հա վա սա րակշռ ման հի ման 
վրա:

Կառավարությունը
Կա ռա վա րութ յու նը գոր ծա դիր իշ խա նութ յան բարձ րա գույն մար

մինն է:
Կա ռա վա րութ յունն իր ներ կա յաց րած ծրագ րի հի ման վրա մշա կում 

և  ի րա կա նաց նում է պե տութ յան ներ քին և  ար տա քին քա ղա քա կա
նութ յու նը, ի րա կա նաց նում է պե տութ յան ղե կա վա րու մը Կա ռա վա
րութ յան և վեր ջի նիս ստո րա բա ժա նում նե րի՝ նա խա րա րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով։ Կա ռա վա րութ յան լիա զո րութ յուն նե րը սահ ման վում են Սահ
մա նադ րութ յամբ և  օ րենք նե րով: Ըստ այդմ, այն կազմ ված է վար չա
պե տից, փոխ վար չա պետ նե րից և նա խա րար նե րից:

Խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նութ յան ընտ րած թեկ նա ծո ւին Հան
րա պե տութ յան նա խա գա հը նշա նա կում է վար չա պետ: Փոխ վար չա
պետ նե րը և նա խա րար նե րը նշա նակ վում են Հան րա պե տութ յան նա
խա գա հի կող մից՝ վար չա պե տի ա ռա ջար կութ յամբ:

Վար չա պե տը Կա ռա վա րութ յան ծրագ րի շրջա նակ նե րում ո րո շում է 
Կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը, 
ղե կա վա րում է Կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յու նը և հա մա կար գում 
է Կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րի աշ խա տան քը:

Ազգայինժողովը
Ազ գա յին ժո ղո վը ժո ղովր դի օ րենս դիր մար մինն է: Ազ գա յին ժո ղո

վը վե րահս կո ղութ յուն է ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր իշ խա նութ յան 
նկատ մամբ, ըն դու նում է պե տա կան բյու ջեն և  ի րա կա նաց նում է 
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Սահ մա նադ րութ յամբ սահ ման ված այլ գոր ծա ռույթ ներ:
Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րութ յուն նե րը սահ ման վում են Սահ մա նադ

րութ յամբ:
Ազ գա յին ժո ղո վը կազմ ված է առն վազն հար յուր մեկ պատ գա մա

վո րից: Ազ գա յին ժո ղովն ընտր վում է հա մա մաս նա կան ընտ րա կար
գով: 

Դատականիշխանությունը
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ար դա րա դա տութ յունն ի րա կա

նաց նում են միայն դա տա րան նե րը` Սահ մա նադ րութ յա նը և  օ րենք
նե րին հա մա պա տաս խան: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գոր
ծում են Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե
րաքն նիչ դա տա րան նե րը, ա ռա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր ի րա վա սութ
յան դա տա րան նե րը, ինչ պես նաև վար չա կան դա տա րա նը: Oրեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րում կա րող են ստեղծ վել մաս նա գի տաց ված 
դա տա րան ներ:

ՀՀն  օ րեն քի գե րա կա յութ յամբ ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր է, որ
տեղ օ րենքն ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ։ ՀՀում օ րենք
նե րը ստեղծ վում կամ հաս տատ վում են ՀՀ օ րենս դիր իշ խա նութ յան՝ 
ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից կամ հա մա ժո ղովր դա կան հան րաք վեով 
( Սահ մա նադ րութ յուն)։ Այս օ րենք նե րը կար գա վո րում են կար ևոր նշա
նա կութ յուն ու նե ցող հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը։

Ազ գա յին Ժո ղո վի կող մից ցան կա ցած օ րենք ըն դու նե լու հա մար այն 
անց նում է ե րեք հիմ նա կան փուլ՝

● Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յան փուլ
● Օ րի նագ ծի քննարկ ման և  ըն դուն ման փուլ
● Ըն դուն ված օ րեն քի՝ ՀՀ նա խա գա հի կող մից ստո րագր ման և 

հ րա պա րակ ման փուլ։

Ա ռա ջին՝ օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նո ղա կա նութ յան փու լում օ րեն
քի փո փո խութ յուն ա ռա ջար կող կող մը ներ կա յաց նում է նա խա ձեռ
նութ յու նը, ո րի վե րա բեր յալ ԱԺ հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վը 



94

կար ծիք/ եզ րա կա ցութ յուն է տա լիս։ Ե թե այդ եզ րա կա ցութ յու նը դրա
կան է, ա պա գոր ծըն թա ցում հա ջոր դում է մյուս՝ օ րեն քի քննարկ ման 
և  ըն դուն ման փու լը, ո րի ըն թաց քում օ րի նա գի ծը անց նում է թե՛ ԱԺ, 
թե՛ հան րա յին քննար կում նե րի փու լե րով, ո րոնք ի րա կան հնա րա վո
րութ յուն են տա լիս շա հագր գիռ տար բեր կող մե րի հան դես գալ ի րենց 
ա ռա ջարկ նե րով և դի տար կում նե րով։ Այդ դի տար կում նե րի, ա ռա
ջարկ նե րի հի ման վրա օ րի նա գի ծը ևս մեկ ան գամ լրամ շակ վում է, 
ո րից հե տո նոր ստո րագր վում և հ րա պա րակ վում է։ Ե թե նա խորդ եր
կու փու լե րը հա ջո ղութ յամբ չի անց նում, օ րեն քը չի ըն դուն վում։

● ՀՀում օ րենք նե րը ե րեք տե սա կի են՝
● Սահ մա նադ րութ յուն
● Օ րենս գիրք
● Ըն թա ցիկ օ րենք ներ։
 

Սահ մա նադ րութ յու նը ՀՀ մայր օ րենքն է։ Այն կար գա վո րում է բո
լոր ո լորտ նե րը և սահ մա նում ի րա վա կան բո լոր սկզբունք նե րը, ո րոնց 
հիմ քով ար դեն ստեղծ վում են օ րենսգր քե րը և  ըն թա ցիկ օ րենք նե րը։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը խորհր դա րա նա կան հան րա պե
տութ յուն է։ Այս կա ռա վար ման ձևին մենք ան ցում ենք կա տա րել նա
խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևից՝ ըստ այդմ փո փո խութ յուն նե րի 
են թար կե լով կա ռա վար ման հա մա կար գում տար բեր բա ղադ րիչ ներ։

Որպեսզի աշակերտները կարողանան հստակ օրինակ-
ներով ու բաղադրատարրերով ցույց տալ, թե որոնք են
նախագահականևխորհրդարանականՀայաստանների
տարբերությունները,առաջարկվումէդասարանումկազ-
մակերպելհետևյալաշխատանքը(տե՛սհամեմատական
վերլուծությունառաջին)։
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ԹԵ ՄԱ 3.3

Պետությունևմշակույթ

Նպատակ
Ծա նո թաց նել մշա կույթ հաս կա ցութ յա նը, վեր ջի նիս տե սակ նե րին, 
հար գանք և պա տաս խա նատ վութ յուն ձևա վո րել դե պի մշա կույ թը, 
ցույց տալ վեր ջին նե րիս կա պը խա ղա ղա շի նութ յան հետ։

Մ շա կույ թը մար դու և հա սա րա կութ յան պատ մա կան զար գաց ման 
ո րո շա կի մա կար դակն է, որն ար տա հայտ վում է նյու թա կան, ա ռար
կա յա կան դրսևոր մամբ (ճար տա րա պե տութ յուն, ար վես տի ստեղ ծա
գոր ծութ յուն ներ, մե քե նա ներ և  այլն), ինչ պես նաև մարդ կա յին սուբ
յեկ տիվ կա րո ղութ յուն նե րով և  ըն դու նա կութ յուն նե րով (գի տե լիք, մաս
նա գի տա կան հմտութ յուն ներ, աշ խար հա յացք և  այլն)։ Տա րած ված է 
անգ լիա ցի մշա կույ թի պատ մա բան Է դո ւարդ Թայ լո րի սահ մա նու մը, 
ըստ ո րի՝ մշա կույ թը կամ քա ղա քակր թութ յու նը ամ բող ջա նում են գի
տե լիք նե րից, հա վա տա լիք նե րից, ար վես տից, բա րո յա կա նութ յու նից, 
օ րենք նե րից, սո վո րութ յուն նե րից, ո րը յու րաց վում է մար դու կող մից։ 
Կարճ ա սած՝ մշա կույ թը մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան արդ յունք է։ 
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 Մ շա կույթ բառն ա ռա ջա ցել է լա տի նե րեն colere տեր մի նից (թարգ
մա նա բար՝ հո ղի մշա կում, կուլ տի վա ցիա, ին չը փաս տում է, որ մշա
կույթն իր ծագ մամբ կապ ված է մար դու ար տադ րա կան, տնտե սա
կան գոր ծու նեութ յան հետ), ո րը միջ նա դա րում դեռևս օգ տա գործ վում 
էր գյու ղատն տե սութ յան մեջ տեխ նո լո գիա կան զար գա ցա ծութ յու նը և 
նո րա մու ծութ յուն նե րը ցույց տա լու հա մար։ 18րդ դա րից բառն ար դեն 
օգ տա գործ վում էր մարդ կանց բնու թագ րե լու հա մար։ Այն մար դիկ, 
ով քեր աչ քի էին ընկ նում ի րենց քա ղա քա կիրթ վար քով, սկսե ցին կոչ
վել «կուլ տու րա կան»՝ քա ղա քա կիրթ։ 

 Մ շա կույթ հաս կա ցութ յու նը բա ժան վում է եր կու հիմ նա կան մեծ 
խմբե րի՝ հոգ ևոր և ն յու թա կան։ Ն յու թա կան մշա կույթն ընդգր կում է 
ողջ նյու թա կան գոր ծու նեութ յու նը և դ րա արդ յունք նե րը (աշ խա տան
քի գոր ծիք ներ, կա ցա րան, հա գուստ, կա պի մի ջոց ներ, տեխ նո լո գիա
ներ, ճար տա րա պե տութ յուն և  այլն), հոգ ևոր մշա կույ թը՝ գի տակ ցութ
յան, հոգ ևոր ար տադ րութ յան ո լոր տը (ճա նա չո ղութ յուն,ար վեստ, բա
րո յա կա նութ յուն, դաս տիա րա կութ յուն, լու սա վո րութ յուն, հա սա րա կա
կան գի տակ ցութ յան ձևեր), ա ռաս պե լա բա նութ յուն, փի լի սո փա յութ
յուն, գրա կա նութ յուն (բա նա վոր և գ րա վոր)։ Կար ևոր է նշել, որ մշա
կույ թի նյու թա կան ու հոգ ևոր բա ժա նում նե րը միան շա նակ չեն, քա նի 
որ անխ զե լիո րեն կապ ված են ու փոխլ րաց նում են միմ յանց։ Օ րի նակ՝ 
մեր գի տե լիք նե րը վե րա բե րում են հոգ ևոր ար ժեք նե րին, բայց հա մա
կար գիչ նե րը, հե ռուս տա ցույց նե րը, որ ստեղծ վել են այդ գի տե լիք նե րի 
հի ման վրա, նյու թա կան են։ Գի տութ յու նը հա մար վում է մարդ կութ յան 
ոչ նյու թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յուն։ 

Պե տութ յուն և մ շա կույթ են թա թե ման ու սում նա սի րե լիս ա ռա ջար
կում ենք նախ ևա ռաջ կի րա ռել այն պի սի մե թոդ ներ, որ սո վո րող նե րի 
մոտ տե սա կան նյու թը ամ րապնդ վի։ 

Այս թե մա յի ու սուց ման ա վար տին կար ևոր է, որ սո վո րող նե րը կա
րո ղա նան նկա րագ րել, թե ինչ է՝

● Մ շա կույ թը,
● Ազ գա յին մշա կույ թը,
● Ն յու թա կան մշա կու թը,
● Հոգ ևոր և  ոչ նյու թա կան մշա կույ թը։
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Որ պես զի վե րոնշ յալ հաս կա ցութ յուն նե րի մա սին ե րե խա յի մոտ հա
մա պար փակ պատ կե րա ցում ստեղծ վի, ա ռա ջար կում ենք մշա կույթ 
հաս կա ցութ յու նը բա ցատ րե լիս օգ տա գոր ծել այս բեր գի կամ ծա ռի մե
թո դը (տե՛ս գործ նա կան աշ խա տանք երկ րորդ)։ 

Ոչ նյու թա կան մշա կույ թը ա ռա վել խոր քա յին ըն կա լե լու հա մար 
ա ռա ջարկ վում է կի րա ռել գործ նա կան աշ խա տանք եր րոր դը։

Շատ հա ճախ մշա կույթ հաս կա ցութ յունն օգ տա գործ վում է ազ գե
րի, էթ նիկ խմբե րի, պատ մա կան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և զար գաց ման մա կար դա կը բնու թագ
րե լու հա մար։

 Պե տութ յու նը՝ որ պես մի ջազ գա յին սուբ յեկտ, ժա ռան գութ յուն է 
ստա ցել իր մշա կույ թը պատ մա կան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե
րից կամ իր տա րած քում գտնվող տար բեր էթ նիկ կամ այլ խմբե րից, 
ու նի հստակ պար տա վո րութ յուն հար գանք ցու ցա բե րե լու այդ ար ժեք
նե րի նկատ մամբ, պահ պա նե լու դրանք և ս տեղ ծե լու արդ յու նա վետ 
մի ջա վայր տար բեր մշա կույթ նե րի դրսևոր ման և զար գաց ման, ստեղ
ծա գոր ծա կա նութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։

Աշ խար հի գրե թե բո լոր պե տութ յուն ներն ու նեն ի րենց ներ քին 
հստակ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը, ո րոնք սահ մա նում են քա
ղա քա ցի նե րի` խոս քի, ստեղ ծա գոր ծութ յան ա զա տութ յան, հա սա րա
կութ յան մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը, ստեղ ծա
գոր ծա կան գոր ծըն թա ցին պե տութ յան կող մից չմի ջամ տե լու, ինչ պես 
նաև մշա կու թա յին հարս տութ յան պահ պան ման, տա րած ման և զար
գաց ման հա մար ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ։ 

Մ յուս կող մից, մշա կույ թը աշ խար հում փա փուկ ու ժի դրսևոր ման 
ա մե նաէա կան օ րի նակ նե րից է։ Մ շա կույ թը պե տութ յան հիմ նա կան 
բա ղադ րիչ նե րից է, որն ա ռանձ նաց նում է վեր ջի նիս մյուս նե րից, 
ընդգ ծում է վեր ջի նիս ե զա կիութ յու նը։ Միա ժա մա նակ, մշա կույ թը վե
րազ գա յին և վեր պե տա կան ար ժեք է, ո րի մի ջո ցով ցան կա ցած պե
տութ յուն կա րող է իր հա մար էա կան ար ժեք նե րը տա րա ծել մի ջազ
գա յին հար թակ նե րում։ Այժմ աշ խար հում կան ար դեն «մշա կու թա յին 
պա տե րազմ», «մշա կու թա յին խա ղա ղա շի նութ յուն» տեր մին նե րը, 
ո րոնք հստակ ընդգ ծում են մշա կույ թի մի ջո ցով հա րա բե րութ յուն նե րի 
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սրման և, ընդ հա կա ռա կը, հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման հնա
րա վո րութ յուն նե րը։

Ազ գա յին մշա կույթ հաս կա ցութ յու նը բնո րո շում է աշ խար հում ազ
գի կամ էթ նիկ խմբի ա ռանձ նա հա տուկ մշա կու թա յին հա մա կար գը, 
ո րը հա տուկ է միայն ի րենց։ Իր բնույ թով ազ գա յին մշա կույ թը էթ նի
կա կան մշա կույ թի զար գաց ման բարձ րա գույն ձևն  է։ Ազ գա յին մշա
կույթ հաս կա ցութ յու նը քննար կե լիս կդի տար կենք հայ կա կան ազ գա
յին մշա կույ թի օ րի նա կը։

 Հայ ժո ղո վուր դը՝ որ պես ա ռան ձին ազգ, ու նի պատ մա կան տար բեր 
ժա մա նա կաշր ջան նե րում ձևա վո րած իր ազ գա յին մշա կույ թը, ո րը 
բնու թագր վում է սո ցիա լա կան հա մե րաշ խութ յան վրա հիմն ված յու
րա հա տուկ մշա կու թա յին հա մա կար գի առ կա յութ յամբ և հա յե րի հա
մա կե ցութ յան փոր ձով։ Հաշ վի առ նե լով հայ ժո ղովր դի պատ մա կան 
անց յա լը՝ մեր ազ գա յին մշա կույ թը այժմ ձևա վոր վում և զար գա նում 
է ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև Հա յաս տա նից դուրս՝ հայ կա կան Սփ
յուռ քում։

Հայ կա կան ազ գա յին մշա կույ թը ժա մա նա կա յին շրջա փու լե րով բա
ժան վում է մի քա նի խո շոր մա սե րի՝

● Ու րար տա կան մշա կույթ,
● Հել լե նիս տա կան մշա կույթ,
● Ք րիս տո նեութ յան ըն դու նում և ք րիս տո նեա կան մշա կույ թի ձևա

վո րում,
● Գ րե րի գյուտ և միջ նա դար յան պատ մագ րութ յուն, գրա կա նութ

յուն,
● Կի լիկ յան մշա կույթ, գրքար վեստ,
●  Նոր շրջա նի հայ կա կան մշա կույթ,
● Խորհր դա յին շրջա նի մշա կու թա յին Հա յաս տան,
●  Նո րա գույն շրջա նի մշա կույթ (ՀՀ, Ար ցախ, Սփ յուռք)։

Երբ խո սում ենք ազ գա յին մշա կույ թից և մ շա կու թա յին ժա ռան
գութ յու նից, շատ կար ևոր է ընդգ ծել հոգ ևոր մշա կույ թի և ժա ռան
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գութ յան դե րը հայ կա կան մշա կույ թում։ Հաշ վի առ նե լով հայ ժո ղովր
դի պատ մա կան անց յա լը՝ քրիս տո նեութ յան ըն դու նու մից հե տո այն 
մեր ժո ղովր դի հա մար ազ գա պահ պա նութ յան ա մե նա կար ևոր դերն է 
ստանձ նել և պե տա կա նութ յուն չու նե նա լու պայ ման նե րում իր շուրջն 
է հա մախմ բել ազ գին։ Մեր նյու թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ
յան ահ ռե լի մասն են կազ մում ե կե ղե ցի նե րը, վա նա կան հա մա լիր
ներն ու վան քե րը, ո րոնք ծա ռա յել են ժո ղովր դին որ պես կրթօ ջախ
ներ, պաշտ պա նա կան ամ րոց ներ, կրո նա կան կենտ րոն ներ, թաքս
տոց ներ և  այլն։ Մ յուս կող մից պետք է նշենք, որ քրիս տո նեութ յան 
ըն դուն մամբ Հա յաս տա նում ոչն չաց վել են բո լոր ոչ քրիս տո նեա կան 
նյու թա կան մշա կու թա յին կո թող նե րը և  ար ժեք նե րը։ Դա է պատ ճա
ռը, որ հե թա նո սա կան Հա յաս տա նից այս պա հին կան գուն է մնա ցել 
միայն Գառ նու տա ճա րը։ Ինչ վե րա բե րում է մշա կու թա յին ոչ նյու թա
կան ար ժեք նե րին՝ տո նե րին, ծե սե րին, գրա կա նութ յա նը, այս հար ցում 
մեր ազ գը ա վե լի ճկուն է գտնվել՝ դրանք վե րա ծե լով քրիս տո նեա կան 
տո նե րի, ծե սե րի, գրա կա նութ յան և  այս պի սով, ա պա հո վել է վեր ջին
նե րիս պահ պա նութ յու նը:

Ազգայինմշակույթըարժևորելու,ինչպեսնաևսեփական
համայնքինկատմամբհոգատարվերաբերմունքձևավո-
րելուհամարառաջարկումենքիրականացնելդաշտային
աշխատանք(տե՛սդաշտայինաշխատանքառաջին)։
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Կի րա ռե լի մե թոդ ներ
և վար ժութ յուն ներ

Խմբայինաշխատանքառաջին

Քա ղա քա կա նութ յան թե ման ու սում նա սի րե լիս ա ռա ջարկ վում է 
կազ մա կեր պել դե րա յին խաղ։ Որ պես զի ե րե խա նե րը գործ նա կա նում 
կա րո ղա նան պատ կե րաց նել քա ղա քա կա նութ յան մեջ սո վո րա կան 
քա ղա քա ցու և մ յուս ներգ րավ ված խմբե րի դե րե րը և գոր ծիք նե րը, 
ո րոն ցով կա րող են ազ դե ցութ յուն գոր ծել, դե րա յին աշ խա տան քի 
ժա մա նակ ու սու ցի չը դա սա րա նը բա ժա նում է խմբե րի։ Ա մեն խումբ 
մեկ հա սա րա կա կան խմբի դեր է ստանձ նում՝ ի րա վի ճա կա յին քա ղա
քա կան գոր ծիչ ներ, հա մա տեղ մամբ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ և  ար
հես տա վարժ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ։ Ա մեն խումբ ստանձ նում է իր 
դե րը, ո րից հե տո ու սու ցի չը որ ևէ ի րա վի ճակ է ներ կա յաց նում։ Ի րա
վի ճա կը կա րող է լի նել այս պի սին՝ ՀՀում քննարկ վում է շա հա գոր
ծել Ա մուլ սա րի հան քը։ Ինչ պե՞ս են գոր ծե լու վե րոնշ յալ խմբե րը, ի՞նչ 
քայ լեր են ձեռ նար կե լու, ինչ պի սի՞ լիա զո րութ յուն ներ ու նեն։ Խմ բե րը 
քննար կում են, ա պա ա մեն խմբից ընտ րում են մեկ ներ կա յա ցու ցիչ, 
ով կներ կա յաց նի խմբի աշ խա տան քը և  այն քայ լե րը, թե ինչ պես կար
ձա գան քեն ի րենք հետև յալ ի րա վի ճա կում։

Դերայինխաղառաջին

Պե տութ յան կա ռա վար ման ձևե րը գործ նա կա նում լավ պատ կե
րաց նե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է կազ մա կեր պել դե րա յին խաղ։ 
Ա շա կերտ նե րի ցան կութ յամբ ու սու ցի չը ի րենց ներ կա կամ նախ կին 
ա ռաջ նորդ նե րի դե րեր է տա լիս։ Այդ դե րե րը պետք է նե րա ռեն թե՛ 
բռնա պե տե րի, թե՛ կայս րե րի, թե՛ ժո ղովր դա վար ղե կա վար նե րի։ Ու
սու ցի չը կա րող է ա շա կերտ նե րին տալ Ան գե լա Մեր կե լի, Ա դոլֆ Հիտ
լե րի, Բա րաք Օ բա մա յի, Տիգ րան Մե ծի, Կիմ Չեն Ի նի, Վուդ րո Վիլ սո նի, 
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Նի կոլ Փա շին յա նի դե րե րը։ Ա շա կերտ նե րը դե րե րը ստանձ նե լուց հե
տո պետք է ու սում նա սի րեն «ի րենց» կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր
ջա նը, երկ րի կա ռա վար ման ձևը, դրա յու րա հատ կութ յուն նե րը և հա
ջորդ դա սին այդ դե րում հան դես գա լով՝ ներ կա յաց նեն ի րա վի ճա կը։

Իրավիճակառաջին
15րդ դա րում Օս ման յան կայս րութ յու նում Մեհ մեդ Երկ րոր դը մշա

կել էր «եղ բայ րաս պա նութ յան մա սին» օ րեն քը, ըստ ո րի այն սուլ թա
նը, ո րը գա լիս էր իշ խա նութ յան, հրա մա յում էր սպա նել իր բո լոր եղ
բայր նե րին հե տա գա ապս տամ բութ յուն նե րից և գա հի հա մար քա ղա
քա ցիա կան պա տե րազմ նե րից խու սա փե լու հա մար։ Դա վե րած վել էր 
ծի սա կար գի, սուլ թա նի հրա մա նով սպան վում էին ան գամ նո րա ծին 
ե րե խա նե րը։ Մեհ մե դի այս օ րեն քը 150 տար վա ըն թաց քում հան գեց
րեց ար քա յա կան ըն տա նի քի ա վե լի քան 80 ան դամ նե րի սպա նութ
յա նը։
Քննարկմանհարցեր՝
1. Այս քա ղա քա կա նութ յու նը արդ յո՞ք ար դա րաց ված էր։
2. Ըստ Ձեզ՝ այն ա վե լի ու ժե ղաց նո՞ւմ էր սուլ թա նի իշ խա նութ յու նը, 

թե՞ թու լաց նում։

Իրավիճակերկրորդ
Պապ թա գա վո րի կա ռա վար ման ժա մա նա կա հատ վա ծում վեր ջինս 

ձեռ նա մուխ ե ղավ ո րոշ բա րե փո խում նե րի։ Ք րիս տո նեութ յան ըն դու
նու մից հե տո Պապ թա գա վո րը հստակ տես նում էր, որ քրիս տո նեութ
յու նը պաշ տո նա պես է ըն դուն վել, բայց վեր ջինս դեռ չի մտել ժո ղովր
դի ա ռօր յա։ Դ րան զու գա հեռ ե կե ղե ցին կամ դրան կից կա ռույց նե րը, 
ո րոնք պե տա կան գան ձա րա նի լուրջ մաս էին կազ մում, ա նի մաստ 
էին, քա նի որ նրանց նպա տա կը քրիս տո նեա կան բա րո յա գի տութ յան 
տա րա ծումն էր։ Փո խա րե նը նրանց պատ ճա ռով տա րած վում էր ծու
լութ յու նը, կու սա նոց նե րի պատ ճա ռով կրճատ վում էր բնակ չութ յան 
ա ճը։ Այս ա մե նով պայ մա նա վոր ված Պա պի ո րոշ մամբ կրճատ վում 
են ե կե ղե ցուն շնորհ ված հո ղե րը և դ րանք տրա մադր վում են զին
վո րա կան նե րին։ Պա պը սկսում է փա կել աղ քա տա նոց նե րը, կու սա
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նոց նե րը, ո րոն ցում գտնվող կա նանց պար տադ րում է ա մուս նա նալ, 
իսկ տղա մարդ կանց՝ ծա ռա յութ յան անց նել զոր քում։ Նա վե րաց նում 
է նաև տա սա նոր դի և պտ ղի հար կե րը, ո րոնք ռա միկ նե րից տրվում 
էին ե կե ղե ցուն։ Զու գա հեռ կրճատ վեց նաև հոգ ևո րա կան նե րի թի վը։
Քննարկմանհարցեր՝
1. Այս քա ղա քա կա նութ յու նը արդ յո՞ք ար դա րաց ված էր և  արդ յո՞ք 

պե տա կա նա մետ էր։
2. Ըստ քեզ՝ հա սա րա կութ յան կող մից այս քա ղա քա կա նութ յու նը 

ա ռա վե լա պես ող ջուն վե՞ց, թե՞ չէ։

Իրավիճակերրորդ
Խա ղա ղա շի նա կան քա ղա քա կա նութ յու նից խո սե լիս ա ռա ջարկ վում 

է քննար կել Ար ցախ յան կոնֆ լիկ տը։
 Մինչև Ար ցախ յան երկ րորդ պա տե րազ մը ՀՀում իշ խա նա փո խութ

յու նից հե տո Նի կոլ Փա շին յա նը հայ տա րա րեց, որ սկսում է Ար ցախ
յան բա նակ ցութ յուն նե րը նոր է ջից։ Միա ժա մա նակ, նա շեշ տում էր, 
որ շատ կար ևոր է ժո ղո վուրդ նե րին խա ղա ղութ յան պատ րաս տե լու 
գոր ծըն թա ցը և շեշ տում, որ ա ռանց դրա կոնֆ լիկ տի խա ղաղ լու ծում 
ակն կա լել հնա րա վոր չէ։

 Դ րան զու գա հեռ նույ նա տիպ հայ տա րա րութ յուն նե րով հան դես էր 
գա լիս նաև Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իհ լամ Ա լի ևը։ Չ նա յած այդ հայ
տա րա րութ յուն նե րին, Ադր բե ջա նի դպրոց նե րում և ման կա պար տեզ
նե րում շա րու նակ վում էր հա յատ յաց կրթա կան քա ղա քա կա նութ յուն 
ի րա կա նաց վել, եր գե րում՝ «սպա նենք ու մոր թենք հա յե րին» էին շա
րու նա կում եր գել։
Քննարկմանհարցեր՝
1. Արդ յո՞ք երկ րի ղե կա վար նե րի մա կար դա կով ար վող հայ տա րա

րութ յուն նե րը խա ղա ղա շի նա կան քա ղա քա կա նութ յուն կա րող 
ենք հա մա րել։

2. Ե թե Հա յաս տա նում հա կաադր բե ջա նա կան քա րոզ չութ յուն չի 
ի րա կա նաց վում, արդ յո՞ք դա խա ղա ղա շի նա կան քա ղա քա կա
նութ յան են թա բա ղադ րիչ կա րող ենք հա մա րել։
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Վարժություննիրականացնելուհամարօգտակար
խորհուրդներ
Քն նարկ ման հար ցե րը հնչեց նե լիս կար ևոր է, որ սո վո րող նե րը վեր

լու ծեն թե՛ ՀՀ վար չա պե տի, թե՛ Ադր բե ջա նի նա խա գա հի հռե տո րի կան 
ու կա րո ղա նան ցույց տալ, որ եր կու սի դեպ քում էլ խա ղա ղա շի նութ
յու նը միայն հայ տա րա րութ յուն նե րի մա կար դա կում է ե ղել և  ոչ պե
տա կան քա ղա քա կա նութ յան։ Ա ռա ջարկ վում է, որ ու սու ցի չը հու շող 
հար ցեր ձևա կեր պի, որ ի վեր ջո սո վո րող ներն այս մտա հան գում ներն 
ու նե նան։

Համեմատականվերլուծությունառաջին

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը խորհր դա րա նա կան հան րա պե
տութ յուն է։ Այս կա ռա վար ման ձևին մենք ան ցում ենք կա տա րել նա
խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևից՝ ըստ այդմ փո փո խութ յուն նե րի 
են թար կե լով կա ռա վար ման հա մա կար գում տար բեր բա ղադ րիչ ներ։

Որ պես զի ա շա կերտ նե րը կա րո ղա նան հստակ օ րի նակ նե րով ու 
բա ղադ րա տար րե րով ցույց տալ, թե ո րոնք են նա խա գա հա կան և 
խորհր դա րա նա կան Հա յաս տան նե րի տար բե րութ յուն նե րը, ա ռա
ջարկ վում է դա սա րա նում կազ մա կեր պել հետև յալ գործ նա կան աշ
խա տան քը։

Գ րա տախ տա կին պատ կե րում ենք ներ քո բեր յալ աղ յու սա կը։

Նախագահական
կառավարմանձևըՀՀում

Խորհրդարանական
կառավարմանձևըՀՀում

Օրենսդիր 
իշխանություն

Գործադիր 
իշխանություն

Դատական 
իշխանություն
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Աղ յու սա կը գծե լուց հե տո սո վո րող նե րի հետ փոր ձեք լրաց նել այն՝ 
մտագ րոհ կազ մա կեր պե լով։ Կար ևոր է, որ սո վո րող նե րը ա մեն մարմ
նի կամ լիա զո րութ յան մա սին խո սե լիս նշեն, թե նա խա գա հա կան 
կա ռա վար ման ձևի ժա մա նակ այն ինչ պես էր աշ խա տում, խորհր դա
րա նա կան կա ռա վար ման ձևի ժա մա նակ այն ինչ պես է աշ խա տում։

Մ տագ րոհ ա նե լուց հե տո կար ևոր է ամ փո փել աղ յու սա կը և ևս մեկ 
ան գամ բա ցատ րել ե րե խա նե րին տար բե րութ յուն նե րը։

Վարժություննիրականացնելուհամարօգտակար
խորհուրդներ
● Խո սեք նա խա գա հի լիա զո րութ յուն նե րի մա սին նա խա գա հա

կան և խորհր դա րա նա կան Հա յաս տա նում,
● Խո սեք ԱԺի լիա զո րութ յուն նե րի մա սին, 
● Վար չա պե տի/ նա խա գա հի ընտ րութ յուն նե րի մա սին։

Գործնականաշխատանքերկրորդ

Ծա ռը կա րող եք հա մե մա տել մշա կույ թի հետ՝ շեշ տադ րե լով, որ մշա
կույ թը իր եր կու հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րով՝ նյու թա կան և  ոչ նյու թա
կան, շատ նման է ծա ռի։ Ն յու թա կան հատ վա ծը այն հատ վածն է, ո րը 
տես նում ենք եր ևում է, իսկ ոչ նյու թա կա նը՝ ծա ռի ար մատն է, ո րը 
չնա յած չի եր ևում ան զեն աչ քով, բայց ըն կած է նյու թա կան մշա կույ
թի հիմ քում։

Շատ կար ևոր է տե սա կան նյու թը բա ցատ րե լիս, հաս կա ցութ յուն նե
րը ներ կա յաց նե լիս նյու թը բազ մա թիվ օ րի նակ նե րով հա մալ րել, որ այն 
ա վե լի պար զա նա ե րե խա նե րի հա մար։ Մաս նա վո րա պես, ե րե խա նե
րին ծա նո թաց րեք հա մաշ խար հա յին մշա կույ թի նմուշ նե րի հետ, ցույց 
տվեք, պատ մեք հե տաքր քիր պատ մութ յուն ներ դրանց մա սին։ Շառլ 
Ազ նա վու րը, Գ րի գոր Նա րե կա ցին լավ օ րի նակ ներ են բա ցատ րե լու 
ազ գա յին մշա կույ թը և  ազ գա յին մշա կույ թի ներդ րու մը հա մաշ խար
հա յին մշա կույ թում։
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Գործնականաշխատանքերրորդ

Դա սա րա նում ձևա վո րում եք չորսհինգ հո գա նոց թի մեր, ո րից հե
տո տնա յին հանձ նա րա րութ յունն եք ձևա կեր պում։

Ե րե խա նե րը պի տի փոր ձեն հա մե մա տել ի րենց գյու ղի կամ քա ղա քի 
և հար ևան գյու ղի կամ քա ղա քի բնակ չութ յա նը։ Հե տա զո տութ յունն 
ի րա կա նաց նե լիս պետք է պա տաս խա նեն հետև յալ հար ցե րին՝

● Արդ յո՞ք կա բար բա ռա յին նմա նութ յուն կամ տար բե րութ յուն,
● Արդ յո՞ք կա ֆի զի կա կան նմա նութ յուն կամ տար բե րութ յուն 

(մաշ կի գույն, հա սակ, դի մագ ծեր)։
● Արդ յո՞ք կա վար քագ ծա յին նմա նութ յուն կամ տար բե րութ յուն,
● Արդ յո՞ք կա սո վո րու թա յին նմա նութ յուն կամ տար բե րութ յուն 

(այլ սո վո րույթ ներ ու նեն, տո նե րը այլ կերպ են նշում և  այլն),
● Արդ յո՞ք կա զար գա ցա ծութ յան, քա ղա քա կիրթ լի նե լու նմա նութ

յուն կամ տար բե րութ յուն:

Շատ կար ևոր է, որ բո լոր են թա կե տե րի մա սին խո սե լիս թի մը նշի՝ 
որն է այդ տար բե րութ յուն նե րի կամ նմա նութ յուն նե րի պատ ճա ռը, 
ա կունք նե րը։

Ա մեն թիմ կա տա րում է իր հե տա զո տութ յու նը և հե տո ամ բողջ դա
սա րա նին ներ կա յաց նում։

Այս գործ նա կան աշ խա տան քի նպա տակն է ե րե խա նե րի մեջ ամ
րապն դել ոչ նյու թա կան մշա կույթ հաս կա ցութ յու նը, զար գաց նել վեր
ջին ներս վեր լու ծե լու, տրա մա բա նե լու, հա մե մա տե լու հմտութ յուն նե
րը, միա ժա մա նակ, աշ խա տան քի շնոր հիվ ե րե խա նե րը ա վե լի լավ 
կճա նա չեն ի րենց հա մայն քը և  ի րենք հար ևան նե րին։
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Դաշտայինաշխատանքառաջին

Մեկ դաս ա ռա ջար կում ենք նվի րել դաշ տա յին աշ խա տան քին։ Ու
սուց չի ու ղեկ ցութ յամբ դա սա րա նը գնում է նա խա պես ընտր ված 
ի րենց հա մայն քի (գյուղ, քա ղաք) որ ևէ մշա կու թա յին վայր և շա բա
թօր յակ են ի րա կա նաց նում՝ մաք րե լով ողջ տա րած քը։ Մաք րութ յու նը 
կա րող է վե րա բե րել, ինչ պես տա րած քից աղ բը հա վա քե լուն, տա
րած քը կար գի բե րե լուն, բույ սե րը խնա մե լուն, այն պես էլ, ե թե օ րի
նակ հու շա կո թող է, այն զգու շութ յամբ լվա նա լուն, ե թե վրան ա վե լորդ 
գրված բա ներ կան, դրանք զգու շո րեն մաք րե լուն։

Միա ժա մա նակ, տե ղում ա ռա վել ման րա մասն ա ռա ջար կում ենք 
ծա նո թա նալ այդ վայ րի պատ մութ յա նը, նշա նա կութ յա նը և դե րին։

Այս գործ նա կան աշ խա տան քը ե րե խա նե րի մեջ պա տաս խա նատ
վութ յան զգա ցում կձևա վո րի իր գյու ղի, քա ղա քի մշա կու թա յին վայ
րե րի նկատ մամբ, ե րե խա նե րը կկար ևո րեն այդ վայ րի դե րը ի րենց 
հա մայն քում, երկ րում, ա պա ամ բողջ մո լո րա կում։

 Հարցեր

1. Ի՞նչ պես կբա ցատ րես քա ղա քա կա նութ յու նը քո բա ռե րով։ Ըստ 
քեզ՝ պատ մութ յան ըն թաց քում այն ի՞նչ փո փո խութ յուն ներ է 
կրել և  ինչ պի սի՞ էա կան բա ղադ րիչ ներ է պա րու նա կում։

2. Ո՞րն է քո դե րը քա ղա քա կա նութ յան մեջ։ Դու, որ պես քա ղա քա
ցի, ի՞նչ դեր կա րող ես խա ղալ։

3. Կա րո՞ղ ես օ րի նա կով բա ցատ րել կրթա կան, սո ցիա լա կան և  
արդ յու նա բե րա կան ո լորտ նե րի փոխ կապ վա ծութ յու նը և փոխ
կախ վա ծութ յու նը քա ղա քա կա նութ յան տե սանկ յու նից։

4. Դու ինչ պի սի՞ քայ լեր կձեռ նար կեիր, ո րը դի տարկ վեր որ պես 
խա ղա ղա շի նա կան քա ղա քա կա նութ յուն։

5. Ո րո՞նք են պե տութ յան ձևե րը, ՀՀն  ինչ պի սի՞ պե տութ յուն է։
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6. Օ րի նակ նե րով ցույց տուր ՀՀում նա խա գա հա կան և խորհր դա
րա նա կան կա ռա վար ման ձևե րի տար բե րութ յուն նե րը և ն մա
նութ յուն նե րը։

7. Երբ ևէ մաս նակ ցե՞լ ես խա ղաղ հան րա հա վաք նե րի, ո րո՞նք են 
հան րա հա վաք նե րի ժա մա նակ քա ղա քա ցի նե րի նպա տակ նե րը։

8. Ո րո՞նք են ՀՀ պե տա կան իշ խա նութ յան ճյու ղե րը, կա րո՞ղ ես 
ներ կա յաց նել, թե նրանք զու գա հեռ ինչ պես են գոր ծում։

9. Քո բա ռե րով բա ցատ րիր, թե ինչ ես հաս կա նում մշա կույթ ա սե
լով, փոր ձիր տար բե րա կել նյու թա կան և  ոչ նյու թա կան մշա
կույթ նե րը։

10. Ըստ քեզ՝ ո՞րն է քո և պե տութ յան դե րը մշա կույ թի ստեղծ ման և 
պահ պան ման գոր ծում։
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Օժանդակ
գրականություն

1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 
պատշոնական կայքէջ https://www.gov.am/am/gov-system/

2. «Քաղաքականություն» երևույթի էությունը, էվոլյուցիան և 
ժամանակակից մեկնաբանություններըhttp://geopolitics.am/
archives/13368

3. «Պետության և իրավունքի տեսություն (մաս առաջին)», 
Դասախոսություններ, հեղ.՝ պրոֆեսոր Ա. Վաղարշյան, ԵՊՀ, Եր.: 
Հեղինակային հրատարակություն, 2016, էջ 138141

4. ‘The Ottoman Empire’s LifeorDeath Race’’ ,Mike Dash ,March 
22, 2012 https://www.smithsonianmag.com/history/the-ottoman-
empires-life-or-death-race-164064882/

5. Հայկական սովետական հանրագիտարան, խմբագիր՝ Վիկտոր 
Համբարձումյան, Երևան, Հայ սովետական հանրագիտարան 
հրատարակչություն, 1981, էջ 656

6. ՀՀ օրենքը «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների 
մասին» Ընդունված է 2002 թվականի նոյեմբերի 20ին https://
escs.am/am/news/4276

7. Ձևավորող գնահատման 9 հնար «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամ https://
kznakgnahatum.blogspot.com/2021/11/9.html

8. «Հայոց մշակույթ ՀԱՅՈՑ ՄՇԱԿՈՒՅԹ. ՀՆԱԳՈՒՅՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 21ՐԴ ԴԱՐ» ՀՀ Արտաքին 
Գործերի Նախարարություն https://www.mfa.am/hy/culture/

9. «Մշակութաբանություն» Գագիկ Մելքումյան, Երևան 2001 http://
lib.ysu.am/disciplines_bk/95364d4db4ec9053175429122c8ee3c9.pdf



Հետգրություն
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ

«Սահմանաբնակ երիտասարդների 

ներուժի բացահայտում» հասարակական 

կազմակերպությունը (Frontline Youth Net
work)  ե րի տա սար դա կան  հար թակ  է,  որը 

միա վորում  և  հ զո րաց նում  է  մար զաբնակ  

և սահ մա նաբ նակ ե րի տա սարդ նե րին 

հանուն կայուն խաղաղության։

Մեր  ա ռա քե լութ յունն  է  հա մախմ բել  և 

 հ զո րաց նել  ե րի տա սարդնե րին՝  ստեղ ծե
լով  հնա րա վո րութ յուն ներ  քա ղա քա կան  

և  սոցիա լա կան կյան քում  նե րազ դե ցութ
յուն  ու նե նա լու  հա մար։

Մեր  ար ժեք ներն  են՝
●  խա ղա ղութ յուն
●  ի րա վա հա վա սա րութ յուն
●  բնա պահ պա նութ յուն

Առավել մանրամասն այստեղ՝  
www.frontlineyouth.net 
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ԾՐԱԳՐԻՄԱՍԻՆ

« Խա ղա ղա շի նա կան կրթութ յուն Տա վու շում» ծրա գի րը 

ի րա կա նաց վում է Եվ րո պա կան միութ յան ֆի նան սա վոր
մամբ ու « Մար դը կա րի քի մեջ» հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յան հա յաս տան յան գրա սեն յա կի կող մից ի րա կա
նաց վող « Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա
տար նե րը՝ որ պես փո փո խութ յուն նե րի կրող ներ Հա րա վա
յին Կով կա սում և Մոլ դո վա յում» ծրագ րի շա հե րի պաշտ
պա նութ յան ար շա վի են թադ րա մաշ նոր հի շրջանակում։

Ծ րագ րի նպա տակն է խթա նել խա ղա ղութ յան վե րա բեր
յալ ե րի տա սարդ նե րի վե րա բեր մուն քա յին և վար քագ ծա
յին փո փո խութ յու նը՝

● ին տեգ րե լով կրթա կան հա մա կար գում կոնֆ լիկ տի 
խա ղաղ հաղ թա հար ման և խա ղա ղա շի նութ յան մա
սին ո րակ յալ այ լընտ րան քա յին բո վան դա կութ յուն՝ 
ե րի տա սարդ նե րին տրա մադ րե լով կոնֆ լիկ տի լուծ
ման հիմ նա կան հմտութ յուն ներ և գոր ծիք ներ։

● փո խա կեր պե լով առ կա խա ղա ղութ յան պատ մույ
թը՝ դարձ նե լով այն ա վե լի ո րո շա կի, մաս նակ ցա յին, 
արդ յու նա վետ՝ ի րա զե կե լով և խ րա խու սե լով ե րի
տա սարդ նե րի և կա նանց ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ
յա նը խա ղա ղա շի նա կան գոր ծըն թաց նե րում։

Ակն կալ վող ազ դե ցութ յունն է խա ղա ղա շի նութ յան վե
րա բեր յալ գի տե լի քա հեն մո տեց ման խրա խու սում ու սու
ցիչ նե րի շրջա նում, ե րի տա սարդ նե րի մաս նակ ցայ նութ
յան խրա խու սում խա ղա ղա շի նութ յան գոր ծըն թաց նե րում, 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն դպրոց նե րի հետ, խա ղա ղութ յան 
վե րա բեր յալ զրույց նե րի ա վե լա ցում։
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԹԻՄ

Լիա նան մաս նա գի տութ յամբ պատ մա
բանման կա վարժ է։ Ու նի դա սա վանդ
ման ա վե լի քա նի 10 տար վա փորձ։ Ե րի
տա սար դա կան աշ խա տան քով զբաղ
վում է ա վե լի քան 5 տա րի։ 

Մա րիա մը մաս նա գի տութ յամբ մշա կու
թա յին մար դա բան է: Նեղ մաս նա գի տա
կան հե տաքրք րութ յուն ներն են գեն դե
րա յին հիմ նա հար ցե րը, քա ղա քի մար դա
բա նութ յու նը և կոնֆ լիկ տա բա նութ յու նը: 

Լա րի սան սո վո րել է լեզ վա բա նութ յուն 
և միջմ շա կու թա յին հա ղոր դակ ցութ յուն, 
այ նու հետև կրթութ յու նը շա րու նա կել է 
Սիե նա յի հա մալ սա րա նում՝ հա մաշ խար
հա յին կա ռա վա րում, միջմ շա կու թա յին 
հա րա բե րութ յուն ներ և խա ղա ղա շի նութ
յան գոր ծըն թա ցի կա ռա վա րում։ 

Խ
ա

ղա
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տ

Լա

րիսաՄկրտչյա
ն

Ցան ցի ղե կա վար

Լի

անաՔոսակյա
ն

Հաղորդակցման մասնագետ

Մ
ա

րիամԱվետիսյա
ն
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Գո հա րիկն ու նի մա գիստ րո սի աս տի
ճան մար դու ի րա վունք նե րի և ժո ղովր
դա վա րաց ման ո լոր տում: Ներգ րավ ված 
է տար բեր հե տա զո տա կան թի մե րում՝ 
ու սում նա սի րե լով կրթութ յան ի րա վուն քը, 
կրթութ յան ի րա վուն քա հեն մո տե ցու մը, 
տար բեր մա կար դակ նե րում կրթութ յան 
ի րաց մանն ուղղ ված ի րա վա կան հիմ քե
րը, քա ղա քա կա նութ յուն նե րը: 

Սե րի նեն ստա ցել է մի ջազ գայ նա գե
տի, ա պա մար դու ի րա վունք նե րի և ժո
ղովր դա վա րութ յան մաս նա գե տի ո րա
կա վո րում։ Մա գիստ րո սա կան ծրագ րի 
շրջա նա կում կրթութ յուն է ստա ցել նաև 
Բե լա ռու սի պե տա կան հա մալ սա րա նում։ 
Աշ խա տան քա յին փոր ձը ի սկզբա նե 
կրթութ յան ո լոր տում է ե ղել։ 

Լու սի նեն մաս նա գի տութ յամբ ար ևե լա
գետեվ րո պա գետ է։ Մաս նա գի տա կան 
հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նակ ում է 
հետ կոնֆ լիկ տա յին և խա ղա ղա շի նա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ու սում նա սի րութ յու նը։ 
Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րում խա ղա ղա շի նա կան և գեն դե րա յին 
ու սում նա սի րութ յուն նե րի ո լոր տում։

ՍերինեԱվետիսյա
ն

Կրթության փորձագետ

Կրթության փորձագետ

Գ
ոհ

արիկՏիգրանյա
ն

Լո

ւսինեՔոսակյա
ն

Ծրագրի ղեկավար

Խ
ա

ղա
ղության ուսումնասիրությունների փ

որ
ձա

գե
տ
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