
Հուլիսի 1-սեպտեմբերի 30, 2019 թ. 

Լրատվամիջոցներում և սոցցանցերում տարածված քարոզչական թեզերն ու 

մանիպուլյացիաները  

Եռամսյակային հաշվետվություն 

 

2019 թ. հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին լրատվամիջոցներում և սոցցանցերում ամենաշատ 

քննարկվող թեման Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հարցն էր, որը 

հասարակության լայն շրջանակներում ընկալվեց որպես «ԼԳԲՏ-ն օրինականացնելու» և 

Սորոսի թեթև ձեռքով «երկիրը կազմաքանդելու» նախագիծ: Այս ֆոնին ընդդիմադիր 

ճամբարում սկսեցին շրջանառել վարկած, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սպառել է իրեն, 

կորցրել վարկանիշը, և նոր հեղափոխություն է հասունանում: Քարոզչական այս թեզին 

օգնության եկավ Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման թնջուկը, որը, ի դեպ, որոշակիորեն 

մանիպուլացվեց նաև իշխանական թևի կողմից: Ի վերջո, նոր՝ հեղափոխական 

Հայաստանում կերտվեց թիվ 1 քաղբանտարկյալը՝ հանձին Ռոբերտ Քոչարյանի:  

Ստամբուլյան կոնվենցիայի ոդիսականը 

2018 թ. հեղափոխությունից հետո հասարակության որոշ շրջանակների կողմից քարոզվող 

այն թեզը, թե նոր «արևմտամետ» իշխանությունները «ազգային արժեքներ չեն ճանաչում», 

հատկապես ամրապնդվեց 2019 թ. ամռանը: Դրա համար խթան հանդիսացավ աշխատանքի 

և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի հայտարարությունը, որ 

«Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուտափույթ վավերացումը մեր օրակարգում է»1: Հետո «կրակի 

վրա յուղ լցրեց» «Հետքի» «Մազերն են մեղավոր» հոդվածը՝ Հայաստանում չեխ կամավոր 

Էվային բռնաբարելու փորձի մասին։ Օրեր շարունակ սոցիալական ցանցերում պատմության 

քննարկումներից հետո լրագրող Լյուսի Քոչարյանի նախաձեռնությամբ Facebook-ում սկսեց 

շրջանառվել #բռնության_ձայնը հեշթեգը, որին կից անանուն հրապարակվում էին սեռական 

բռնության վերաբերյալ անձնական պատմություններ։ Ողբերգական այս պատմությունները, 

սակայն, հասարակության բոլոր շրջանակներին չէ, որ համոզիչ թվացին: Որոշ 

լրատվամիջոցներ ներդրեցին քարոզչական դրույթն այն մասին, որ նախաձեռնությունը 

միտված է Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման համար պայմաններ ստեղծելուն։  

Ընդհանուր առմամբ լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում Ստամբուլյան 

կոնվենցիայի թեման դուրս եկավ ռացիոնալ քննարկումների տիրույթից: Հանրության 

տարբեր ճամբարներ շարունակ ճնշում էին գործադրում «Արևմուտքից ուղարկված և 

ուղղորդվող դավադիր իշխանությունների» վրա՝ փորձելով կանխել «ապազգային» և 

                                                           
1. «Եվրոպայի խորհրդի կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» 

կոնվենցիան, որը հայտնի է որպես Ստամբուլյան կոնվենցիա, ստորագրման համար հրապարակվել է 2011 

թ. Ստամբուլում։ Կոնվենցիայի նպատակը կանանց՝ բռնության բոլոր ձևերից պաշտպանությունն ու կանխարգելումն է, 

խտրականության վերացումը, կանանց և տղամարդկանց միջև հավասարության խթանումը։ Կոնվենցիան ստորագրել և 

վավերացրել են ԵԽ 47 անդամ-երկրներից 34-ը: 2018-ի հունվարի 18-ին այն Ստրասբուրգում ստորագրել է ԵԽ-ում Հայաստանի 

ներկայացուցիչ, դեսպան Պարույր Հովհաննիսյանը։  

http://www.mlsa.am/?p=21661&fbclid=IwAR3KfIMGhmQRj8tyi7VQdCj3RhgfbAVllo3bZ4zDfBon0QTEJd2J3WyX3gQ
https://hetq.am/hy/article/105144
https://www.facebook.com/search/posts/?q=%23%D5%A2%D5%BC%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B1%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A8&epa=SERP_TAB
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046246d
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/newsroom/-/asset_publisher/anlInZ5mw6yX/content/armenia-signs-the-istanbul-convention?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fistanbul-convention%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANC


«հակապետական» այդ փաստաթղթի ստորագրումը: Արդյունքում, կանանց դեմ բռնությունը 

կանխարգելող կոնվենցիան մամուլում և սոցցանցերում ներկայացվեց որպես ԼԳԲՏ 

ամուսնությունների  ու ԼԳԲՏ համայնքի օրինականացման փաստաթուղթ։ 168․am կայքն 

անգամ Ստամբուլյան կոնվենցիան կապեց ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարությունում կառուցվածքային փոփոխությունների հետ՝ պնդելով, թե 

նախարարությունում ստեղծվելու է «երրորդ սեռի հիմնահարցերով զբաղվող վարչություն»:  

2019 թ. հուլիսին ընդդեմ կոնվենցիայի վավերացման սկսվեցին օնլայն, ապա օֆլյան 

ստորագրահավաքներ։ Կոնվենցիային դեմ էին արտահայտվում Հանրային խորհուրդը, Մայր 

Աթոռը, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը, «ՎԵՏՕ»-ն և ընդդիմադիր դաշտում 

գործող մի շարք այլ միավորումներ ու նախաձեռնություններ: Ամիսներ շարունակ նրանց 

հիմնական փաստարկն այն էր, թե այն «ուղղված է ազգային արժեքների և հայ ավանդական 

ընտանիքի դեմ», և որ «նման կոնվենցիայից սկսվում է պետությունների ու ժողովրդի 

կազմաքանդումն ու կործանումը»։ «Իրավունք» թերթը նույնիսկ պնդում էր, թե «Ստամբուլյան 

ծագումնաբանություն ունեցող որևէ բան լավը լինել չի կարող», և դա «թերևս հասկանալի է 

ցանկացած հայի»։  

Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ կրքերն է՛լ ավելի թեժացան, երբ հայտնի դարձավ, որ 

Հայաստանի արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը դիմել է Վենետիկի 

հանձնաժողով՝ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ հատուկ կարծիք ստանալու համար: 

Այդ օրերին ուշագրավ մի հրապարակում կատարեց Panorama.am-ը՝ «սԴամբուլյան 

արգելակներ» վերտառությամբ, որի միայն մեկ նախադասության մեջ ամփոփված էին 

հետագա ամիսներին ծեծվելիք գրեթե բոլոր թեզերը. «Ու ի՞նչ պիտի ասի Վենետիկյան 

հանձնաժողովը. թե՝ գիտեք, հայ ազգ, ամոթ է վավերացնել մի կոնվենցիա, որն այնքան 

էրոտիկ է, որ թույլ է տալիս, նույնիսկ՝ հնարավոր է ստիպի, որ տղամարդիկ կիսեն 

անկողինը. Թե գիտեք, հայ ազգ, առանց կոնվենցիայի էլ կարող եք ձեր կանանց ու 

ամուսիններին չծեծել. Թե գիտեք, հայ ազգ, ի վերջո, պապերի պատվի հարց է՝ չընդունել մի 

կոնվենցիա, որի անունն է «Ստամբուլյան»»։ 

Թեմայի շուրջ սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում տարածվող քարոզչական և 

մանիպուլյացիոն բնույթի հրապարակումների համար հող էին նախապատրաստում նախկին 

իշխանությունների այն պնդումները, թե իրենք ստորագրել են կոնվենցիան, բայց այն երբեք 

Ազգային ժողովի օրակարգ չի մտել, և իրենք այն վավերացնելու նպատակներ չունեին2: 

Ընդդիմադիր շրջանակներում մանիպուլյատիվ կարծիքներ էին շրջանառվում, թե 

կոնվենցիան հակասահմանադրական է, և դրա վավերացումը, ըստ էության, «առևտուր է» 

իշխանության և արտաքին ուժերի միջև։ «Փաշինյանը եվրոպական կառույցներին 

երաշխավորել  է, որ ԵՄ ֆինանսավորման դիմաց Հայաստանը մինչև աշնան սկիզբը 

կվավերացնի կոնվենցիան»,- ասվում էր «Հրապարակի» հոդվածում:  

                                                           
2 Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ Էդուարդ Շարմազանովի և Դավիթ Հարությունյանի մանիպուլյացիաներին 

առաջարկում ենք ծանոթանալ Fip.am-ի հոդվածում: 

https://168.am/2019/07/23/1151937.html
https://hraparak.am/post/238436238
https://www.iravunk.com/news/90168
https://armenpress.am/arm/news/982943.html
https://www.panorama.am/am/news/2019/08/26/%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%B8%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%AB%D5%A1/2157917
https://www.panorama.am/am/news/2019/08/26/%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%B8%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%AB%D5%A1/2157917
https://hraparak.am/post/5f4a6e349ee1222929fc67a288f3d25a?fbclid=IwAR3mOmxXHUfcS4ZYHF1tSgM-N3DbZj-5UU1PsQMMyTRzMolbyONeCvZ7fI4
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Դավադրապաշտության կողմնակիցներն էլ հիշում էին «ամենազոր» Ջորջ Սորոսին, որը 

իշխանության է բերել Փաշինյանին՝ «Ստամբուլյան կոնվենցիայի» նման ազգակործան 

ծրագրերով երկիրը կազմաքանդելու համար: «Իրավունք» թերթը հարցազրույց էր 

հրապարակել «Լույս» տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյանի 

հետ, որում վերջինս պնդում էր, թե  կոնվենցիայի վավերացմանը կողմ են «Եվրամիությունն 

ու ԱՄՆ պետդեպարտամենտը», «Սորոսի հիմնադրամը, այլասերվածները, օտարերկրյա 

գործակալները, մանկապիղծները»։ Ոմանք էլ պնդում էին, որ ստեղծված իրավիճակում 

Փաշինյանի վարկանիշն ընկել է, հեղափոխական վարչապետը, փաստորեն, չի արդարացրել 

իր հովանավորյալի ակնկալիքները, արդյունքում Սորոսը դժգոհ է Փաշինյանից և նրան 

փոխարինող է փնտրում: 

Ամուլսարը սա՞ր է, թե՞ հանք 

Փաշինյանի վարկանիշի անկման թեզը է՛լ ավելի ամրապնդվեց Ամուլսարի հանքի 

շահագործման շուրջ առաջացած թնջուկից հետո: Ընդհանուր առմամբ, Ստամբուլյան 

կոնվենցիայից հետո Ամուլսարի հանքի շահագործման-չշահագործման խնդիրը 

ներկայացվեց որպես երկրորդ դամոկլյան սուրը՝ կախված նոր իշխանության գլխին։ 

Ամուլսարի շուրջ բողոքի մեծ ալիք բարձրացավ օգոստոսի 14-ին, երբ ՀՀ քննչական կոմիտեն 

հրապարակեց «Էլարդ» ընկերության եզրակացությունը հանքի շահագործման ռիսկերի 

մասին։  

Օբյեկտիվ քննադատությանը զուգահեռ՝ Ամուլսարի թեման նաև առիթ դարձավ երկարաձիգ 

ու բազմաշերտ քննարկումների, քարոզչության և մանիպուլյացիաների։ Ընդ որում, 

մանիպուլյացիոն քննադատությունների թիրախում հայտնվում էին ինչպես «ծախված» և 

«կեղծ» բնապահպանները, այնպես էլ «ժողովրդի վստահությունը կորցրած» 

իշխանությունները:  

Ընդհանուր առմամբ, հանքի շահագործման թեմայով եթե որոշ «Իմ քայլական» գործիչներ 

պարզապես լռում էին, ապա մյուս թևը ակտիվորեն հանդես էր գալիս հանքի շահագործման 

օգտին: Մասնավորապես, նրանք պնդում էին, որ համաձայն փորձագիտական 

եզրակացության՝ ռիսկերը կառավարելի են, որ եթե հանքը չշահագործվի, դա կարող է վատ 

նախադեպ դառնալ միջազգային ներդրողների համար, ոմանք էլ հանքի շահագործման դեմ 

ակցիաներում միանշանակորեն քաղաքական շահեր էին տեսնում: Ընդ որում, հանքի 

շահագործման իշխանական քարոզչությանը այդ օրերին միանում էին նաև իշխանամետ 

լրատվամիջոցները՝ armenpress.am-ը, Հանրային հեռուստաընկերությունը, «Հայկական 

ժամանակը»3՝ հանքի հետ կապված բազմաշերտ խնդիրը ներկայացնելով միակողմանի 

կերպով:  

Զավեշտալին այն է, որ հանքի շահագործմանը դեմ արտահայտվող բնապահպաններին 

երբեմն թիրախի տակ էին պահում նաև ընդդիմադիր ճակատից: Մասնավորապես, «ՎԵՏՕ» 

շարժման հիմնադիր Նարեկ Մալյանն իր հարցազրույցներից մեկում պնդում էր, թե  

                                                           
3 https://fip.am/8243 
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Ամուլսարի համար կան «իրենց պատառոտող երկու խմբեր», որոնցից մեկը Սորոսի կողմից 

բացահայտ ֆինանսավորվող խմբերն են, այսպես կոչված «բնապահպանները»: 

««Բնապահպանները» սիրում են բնությունը, բայց չեն սիրում պետությունը։ Ընդ որում, շատ 

դեպքերում «բնապահպանների» մոտ կանաչի հանդեպ սերը պայմանավորած է բացառապես 

ԱՄՆ դոլարի կանաչ գույնով»,- այդ օրերին գրել էր 7or.am-ը:  

«Սորոսական բնապահպաններին», այնուամենայնիվ, Ամուլսարի հարցում փորձեցին 

պաշտպանել նախկին իշխանությունների ճամբարից: Հանրապետականները հերթական 

անգամ հասարակության մի շերտի դժգոհությունն օգտագործեցին՝ պնդելու, թե 

հեղափոխական իշխանությունների վարկանիշն ընկել է, թե ի վերջո կոտրվեց Փաշինյանի՝ 

ժողովրդի վարչապետ լինելու միֆը:  

Լրատվամիջոցներում էլ վերլուծություններ էին անում, թե Ամուլսարի թեման երկընտրանքի 

առաջ է կանգնեցրել Փաշինյանին, որի թիմում արդեն պառակտում է նկատվում: «168 ժամն» 

անգամ ծավալուն հոդված հրապարակեց՝ «Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա՞» 

վերտառությամբ, որում փաստացի կանխատեսում էր «հեղափոխություն հեղափոխության 

ներսում»: «Հեղափոխությանը սատարած որոշ անհատներ միավորվում են. նրանց մի մասի 

կարծիքով՝ Փաշինյանն ի սկզբանե դավաճանել է հեղափոխության գաղափարները [...], մյուս 

կողմից՝ կիսագրագետ և անփորձների պաշտոնների նշանակելով՝ երկրի տնտեսությունը 

վտանգում է, [...]։ Այս անհատները միավորվելով և դուրս գալով ընդդեմ Ամուլսարի 

շահագործման՝ խոստանում են նոր հեղափոխություն անել»,- ասվում էր հոդվածում:  

Ռոբերտ Քոչարյանը՝ քաղհալածյալ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաքական դիսկուրսում շրջանառվող ամենամեծ 

թեմաներից մեկն էլ «երկրի թիվ մեկ դատավարություն» անունը ստացած գործն էր՝ Ռոբերտ 

Քոչարյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքը:  

Թեմայի շուրջ մանիպուլյացիաների կծիկը բացվեց այն բանից հետո, երբ հուլիսի 1-ին 

Դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ դատախազությունն արժանացավ 

վարչապետի գովեստի խոսքերին, բացի այդ, պարգևներ ստացան դատախազության մի շարք 

աշխատակիցներ, այդ թվում՝ Քոչարյանի գործով դատախազ Կարեն Բիշարյանը: 

Բնականաբար, այս միջոցառումը պարարտ հող հանդիսացավ ընդդիմադիրների համար՝ 

պնդելու, թե իշխանությունն «իրենով է անում դատախազությունը և այդպիսով ազդում է 

գործի վրա:  

Զուգահեռաբար, քարոզչական թեզերի միջոցով փորձ էր արվում Քոչարյանի շուրջ կերտել 

տարածաշրջանային «հզոր» գործչի կերպար, որին կալանքի տակ պահելը վնասում է հայ-

ռուսական ռազմավարական հարաբերություններին։ Այս երկարակյաց ու լայնորեն 

շրջանառվող քարոզչական թեզը հատկապես ակտիվացավ այն բանից հետո, երբ 

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձ հղեց Քոչարյանին 

ծննդյան օրվա կապակցությամբ:  

https://www.7or.am/am/news/view/166679/
https://168.am/2019/08/30/1166867.html
https://www.azatutyun.am/a/30030340.html


Որոշ շրջանակներում այդ շնորհավորական ուղերձը և, ընդհանրապես, Քոչարյան-Պուտին 

մտերիմ հարաբերությունները օգտագործեցին որպես առիթ՝ պնդելու, թե Մոսկվան կպատժի 

Հայաստանին Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու համար: Հայկական մամուլի էջերում 

այդպիսի կանխատեսումներ էին անում անգամ ռուս քաղաքագետները. Քոչարյանի 

ձերբակալության պատճառներն անհասկանալի են Մոսկվային, և ամենևին էլ զարմանալի չի 

լինի, եթե Պուտինը չգա Երևան՝ ԵԱՏՄ հանձնաժողովի հերթական նիստին մասնակցելու4։ 

Hayeli.am-ը գրում էր անգամ, որ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ Սահմանադրական 

դատարանի որոշումը ժեստ էր Պուտինին՝ նրա այցին ընդառաջ:  Ոմանք էլ առաջ էին քաշում 

դավադրապաշտական տեսություններ, թե իբր «Արևմուտքն օգնել է Նիկոլ Փաշինյանին գալ 

իշխանության, որպեսզի հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնի»: 

Ի վերջո, Ռոբերտ Քոչարյանին սկսեցին ներկայացնել ոչ միայն որպես հայ-ռուսական կայուն 

հարաբերությունների հիմնասյուն, այլև գործող իշխանություններին ուժեղ հակակշիռ, 

ընդդիմության մոբիլիզացիոն կենտրոն: Ի դեպ, այդ թեզի սաղմերը դրել էր ինքը՝ Քոչարյանը, 

հուլիսի վերջին «Գոլոս Արմենիին» տված հարցազրույցում խոստանալով թեժ աշուն՝ 

«կոնսենսուս մինուս մեկ» ձևաչափով5։ 

Դրանից հետո ընդդիմադիր մամուլում և փորձագիտական շրջանակներում աստիճանաբար 

առաջ մղեցին այն թեզը, թե Քոչարյանի դեմ իրականացվում է քաղաքական հաշվեհարդար, և 

որ դա Նիկոլ Փաշինյանի անձնական վրեժխնդրությունն է: Ավելին, հավատարիմ «լավագույն 

պաշտպանություն հարձակումն է» մարտավարությանը, կրկին ակտիվացավ դեռ տարիներ 

առաջ շրջանառվող այն թեզը, թե 2008 թ. արյունալի դեպքերի մեղավորը հենց 

ընդդիմությունն է եղել՝ Նիկոլ Փաշինյանը ու նրա «քաղաքական հայրը»՝ Լևոն Տեր-

Պետրոսյանը։ 

Ռոբերտ Քոչարյանի գործին առնչվող քարոզչական թեզերը նոր թափ հավաքեցին  

սեպտեմբերի 4-ից հետո, երբ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական 

ճանաչեց Քոչարյանի վիճարկած երկու հոդվածներից մեկը, ինչը հիմք տվեց Քոչարյանի 

փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանին պնդել՝ անձեռնմխելիությամբ օժտված նախագահը 

չպետք է պահվի անազատության մեջ։ 

ՍԴ այս որոշումից հետո Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը հայտարարեց, որ «գործն 

իսկապես ջուր է, ինչպես ասել է դասականը, սա մաքուր քաղաքական հետապնդում է, և 

այստեղ քրեական գործ ընդհանրապես գոյություն չունի»: Վիկտոր Սողոմոնյանի այս 

հայտարարությունն էլ գծեց հետագա ամիսներին տարածվող այն քարոզչական թեզը, թե 

երկրորդ նախագահին կալանքի տակ պահելն ապօրինի է, և դա ոչ այլ ինչ է, քան 

քաղաքական հետապնդում:  

Ընդդիմադիր շրջանակներում կարծիքներ շրջանառվեցին, որ Քոչարյանի գործը քննող Աննա 

Դանիբեկյանը իշխանությունների կամակատարն է, և իշխանությունն ամեն ինչ անելու է՝ 

Քոչարյանին պաշտպանող ՍԴ-ն ցրելու համար:  

                                                           
4 https://fip.am/8391 
5 https://fip.am/7753 

https://hraparak.am/post/d68786aee42916e6f1724b6b3ade0ff9?fbclid=IwAR2bmfYKwkuBgCZiHEcvXALs-RHQY-MN9cAyjqoKufHQ-AtrE3IrFo5znVU
https://hayeli.am/?p=146887&l=am
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«Այլևս իրողություն է, որ իշխանությունը գործի է դրել պետականության կազմաքանդման 

ագրեսիվ մարտավարությունը. քանդել բոլոր պետական ինստիտուտները, ընդհուպ 

Սահմանադրական դատարան: Սա մարտահրավեր է՝ ուղղված պետականությանը, 

հետևապես և ազգի լինելիությանը»,- գրել էր «Իրավունք» թերթը:  
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