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Նախաբան 

«Ազգային ինքնագիտակցության և ազգայնականության շուրջ պաշտոնական 

դիսկուրսը» հետազոտության նպատակն է համեմատական վերլուծության ենթարկել 

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի մոտեցումները 

վերոնշյալ թեմաների վերաբերյալ և պարզել, թե արդյո՞ք կան տարբերություններ երեք 

նախագահների հանրային խոսքում՝ ազգային ինքնագիտակցության և ազգային 

գաղափարախոսության թեմաների շուրջ։  

Զեկույցը նպատակ չի հետապնդում կատարել անկախության տարիներին 

Հայաստանում ազգայնականության և ազգային ինքնագիտակցության շուրջ 

հանրային քննարկման համապարփակ վերլուծություն։ Զեկույցը նպատակ չի 

հետապնդում նաև դիտարկելու 2018 թվականի ապրիլից հետո ՀՀ նախագահի կամ 

վարչապետի հայտարարություններն ազգային ինքնագիտակցության վերաբերյալ՝ 

հաշվի առնելով նախագահականից վարչապետական համակարգի անցումը։  

Հետազոտության աղբյուր է հանդիսացել պաշտոնական լրատվությունը, 

մասնավորապես՝ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթը՝ 1991 թվականից 

մինչ 2018 թվականի ապրիլ ամիսը։  

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին արված 

հայտարարությունների վերլուծության համար դիտարկվել է նաև «Հայք» թերթը։ 

Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակաշրջանի համար օժանդակ աղբյուր է հանդիսացել 

2rd.am կայքը, իսկ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիների համար՝ ՀՀ 

նախագահի պաշտոնական կայքը։ Քանի որ հետազոտությունը նպատակ ունի 

վերլուծել նախագահների հանրային ելույթները, ընդդիմադիր մամուլը բացառվել է 

հետազոտության աղբյուրների ցանկից։ Բացի այդ, դիտարկվել են նաև երեք 

նախագահների կառավարությունների անդամների հանրային ելույթները և որոշ 

պաշտոնական փաստաթղթեր։ Հետազոտության համար հիմք չեն հանդիսացել 

նախքան նախագահ ընտրվելը կամ պաշտոնը լքելուց հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, 

Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները։ 

Հարկ է հաշվի առնել նաև, որ թեև հետազոտությունը նպատակ ունի ներկայացնել 

երեք նախագահների մոտեցումների համեմատական վերլուծությունը, սակայն հաշվի 

առնելով երեք նախագահների հանրային ելույթների փաստագրման 

տարբերությունները՝ այս համեմատական վերլուծությունը չի կարող համարվել 

պաշտոնական դիսկուրսի համապարփակ վերլուծություն։ Այսպես, օրինակ, Լևոն 

Տեր-Պետրոսյանի հանրային ելույթները մանրամասն փաստագրվել են թե՛ «Հայք» և 

«Հայաստանի Հանրապետություն» թերթերում և թե՛ Տեր-Պետրոսյանի «Ընտրանի» 

հավաքածուում, Սերժ Սարգսյանի բոլոր ելույթներն էլ ամրագրված են president.am 

կայքում, մինչդեռ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա կառավարության հանրային ելույթները 

մասնակի են արձանագրված։ Նրա ոչ պաշտոնական 2rd.am կայքը ևս մասնակի է 
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արձանագրել Քոչարյանի պաշտոնական ելույթները նրա նախագահության 

տարիներին։   

Հետևաբար, այս հետազոտությունը առավելապես փորձ է մամուլի և դիսկուրսի 

վերլուծության մշակույթը Հայաստանում արմատավորելու, ինչպես նաև 

քննադատական մոտեցում և քննարկում ծավալելու՝ ազգային ինքնագիտակցության 

ներկայիս տարրերի ձևավորման և դրանց վրա պաշտոնական դիսկուրսի 

ազդեցության շուրջ։  
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ՄԱՍ 1 

Ազգային ինքնության և ազգային գաղափարախոսության 
տարրերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրային 

ելույթներում  

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իշխանության եկավ ազգային 

զարթոնքի և անկախության շարժման տարիներին։ Նախկին ԽՍՀՄ 

հանրապետություններում տեղի ունեցող ազգային անկախացման շարժումներն 

Արևմուտքում անվանվում էին ազգայնական, սակայն ՀՀ պաշտոնական դիսկուրսը 

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին առավելապես կենտրոնացած 

էր անկախացման և ժողովրդավարացման թեմաների շուրջ։ Ազգայնականության և 

ազգային ինքնագիտակցության մասին պետական պաշտոնյաների և հատկապես 

նախագահի հայտարարությունները կցկտուր են և չեն կրում սիստեմավորված 

բնույթ։ 

Ինքը՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իր 

նախագահության առաջին տարում՝ 

1991 թվականին, «Ազատություն 

ռադիոկայանի» գերմանական 

ծառայությանը տված հարցազրույցում 

ազգայնականությունը բնութագրել էր 

որպես ազգային շահով առաջնորդվել։ 

«․․․Այժմ ամենակարևորը համարում ենք 

ազգային, հանրապետական շահերը, 

որովհետև հենց խորհրդային 

իշխանության համակարգում էին 

ազգային շահերը ոտնահարվում և 

զոհաբերվում կայսերապետական 

շահերին։ Այժմ գնում է հակառակ, բնական գործընթացը, երբ յուրաքանչյուր 

հանրապետություն, նրանց առաջնորդները ելնում են ազգային շահերից, սեփական 

հանրապետության և ժողովրդի շահերից։ Ահա այս տեսանկյունից, ես նույնպես, եթե 

ցանկանում եք, կարող եմ ինձ ազգայնական անվանել»,- նշել էր Տեր-Պետրոսյանը։ 

Փաստորեն, իր այս հայտարարությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն 

ազգայնականությունը բնորոշում է որպես պետական շահին նվիրվածություն։  

Ընդհանրապես, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթներում պարբերաբար փորձել է 

էմոցիոնալ ազգայնական դիսկուրսից զերծ մնալ։ «Շարժման շնորհիվ ազգային 

ռոմանտիկային փոխարինելու եկավ քաղաքական իրատեսությունը, որն այսօր 

լիովին գիտակցվում է ժողովրդի կողմից։ Գիտակցվում է վերջապես, որ ազգի ու 

պետության իրական շահերը կապ չունեն զգացմունքների հետ, և որ զգացմունքները 
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միայնումիայն կարող են խանգարել այդ շահերի իրականացմանը», - հայտարարել էր 

նա 1992 թվականին։  Ուշագրավ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրային ելույթներում 

պարբերաբար հիշատակվում է 1988 թվականից ի վեր Հայաստանում ծավալված 

համաժողովրդական շարժման և ժողովրդավարական արժեքների կարևորությունը 

ազգային կերպարի ստեղծման պրոցեսում։ Ազգային ինքնագիտակցության և 

ազգային զարթոնքի շուրջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունների 

մեծամասնությունը անկախության և ժողովրդավարացման կոնտեքստում է արվել։  

Ժողովրդավարության և ազգային 
գաղափարախոսության կապը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 

ելույթներում 

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության առաջին երկու տարիներին նրա 

ելույթներում ազգային կերպարի տարրերի վերաբերյալ հայտարարությունները, 

ինչպես արդեն նշեցինք, հիմնականում արվում են անկախության և 

ժողովրդավարացման կոնտեքստում։ Այս երկու կոնցեպտների միջև կապը առկա է 

1991 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի՝ ՀՀ նախագահի պաշտոնին ընտրվելուց 

անմիջապես հետո արված հարցազրույցում և շարունակում է հիշատակվել հետագա 

տարիների նրա հանրային խոսքում։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 23-ին «Հայք» 

թերթի կողմից հրապարակված հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը նշել էր․ «Այն 

փաստը, որ Հայաստանում արմատավորվում են քաղաքակիրթ աշխարհին հատուկ 

ժողովրդավարական ավանդույթներ, արդեն պետք է համարել մեր ժողովրդի վերջին 

երեք ու կես տարիների ազգային-ազատագրական պայքարի կարևորագույն 

նվաճումներից մեկը»։  

Դեռևս նախքան նախագահական ընտրությունները Տեր-Պետրոսյանն իր հանրային 

ելույթներում արդեն իսկ քննարկում էր ազգային գաղափարախոսության և 

ժողովրդավարության կապը։ 1990 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել 

էր․ «Առանց դեմոկրատիայի ազգայինը կվերածվի ազգայնականի, որն անհարիր է 

մեր ժողովրդի նկարագրին, իսկ առանց ազգայինի՝ դեմոկրատիան կվերածվի 

կոսմոպոլիտիզմի, որից ավելի մեծ չարիք դժվար է պատկերացնել մեր ժողովրդի 

համար»։ Ազգայնականության և կոսմոպոլիտիզմի միջև միջանկյալ՝ ազգային շահով 

առաջնորդվող ժողովրդավարության դիրք գրավելու մոտեցմամբ էլ շարունակվում են 

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետագա տարիների ելույթները։ 

1991 թվականի նոյեմբերի 11-ին՝ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն 

Խորհրդի հատուկ նիստում, ՀՀ նախագահի պաշտոնում պաշտոնամուտի իր 

ելույթում Լևոն տեր-Պետրոսյանը, խոսելով դեմոկրատական ազատությունների՝ 

անկախության հանրաքվեի և նախագահական ընտրությունների մասին, 

հայտարարեց․ «Ժողովրդի ինքնապահպանման բնազդի միահամուռ դրսևորումը և 

քաղաքական ենթագիտակցության գերլարումը, ամենայն հավանականությամբ, 
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ենթադրում են համապատասխան հոգեկան իրավիճակ, որի դեպքում միայն 

իրականություն կարող են դառնալ Սարդարապատի հերոսապատումը և 

Սեպտեմբերի 21-ի մաքառման մարտահրավերը»։  

Ուշագրավ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի՝ ՀՀ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու 

տարիներին ՀՀ քաղաքացիներին բնորոշելու համար նրա կողմից կիրառված 

հիմնական տերմինը «ժողովուրդ» տերմինն է, ոչ թե «ազգ»-ը։ Ավելին՝ Լևոն Տեր-

Պետրոսյանի հանրային ելույթներում ազգ, 

ազգայնականություն, ազգային շահ, 

ազգային միասնականություն և 

նմանատիպ եզրույթները, ինչպես նաև 

ազգայնականության մասին դիսկուրսը, 

ինքնին երկրորդական տեղ են գրավում, 

մինչդեռ քաղաքացի, պետականություն, 

ժողովրդավարություն և նմանատիպ այլ 

տերմինները գերակայում են։  
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Ժողովուրդը որպես մեկ միավոր Լևոն տեր-Պետրոսյանի 
հանրային ելույթներում 

Թեև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթներում Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին 

հայտարարություններն առավելապես արվում են իրական քաղաքական դիսկուրսի 

պրիզմայով, սակայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես չի գալիս ազգայնականության և 

ազգային ինքնագիտակցության հանդեպ ժխտողական մոտեցմամբ։ Դեռևս նախքան 

նախագահական ընտրությունները՝ 1991 թվականի հոկտեմբերի սկզբին, Լևոն Տեր-

Պետրոսյանը մի ելույթում ազգը ներկայացրել էր որպես հոգևոր-մշակութային և 

աշխարհքաղաքական միավոր։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Մովսես Խորենացու 

«Հայոց պատմության» 1500-ամյա Հոբելյանին նվիրված նիստի ընթացքում ունեցած 

իր ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշում է, որ Խորենացուն է «պատկանում ազգի` 

որպես հոգևոր-մշակութային և աշխարհաքաղաքական միավորի ըմբռնման, ինչպես 

նաև պատմական իրավունքի ու ժառանգականության` որպես պետության 

իրավազորության հիմնավորման պատիվը` գաղափարներ, որոնք հետագայում 

համարյա առանց բացառության դրսևորվեցին բոլոր ժամանակակից ազգ-

պետությունների առաջացման գործընթացում․․․»։ Նույն ելույթում Տեր-Պետրոսյանը 

մեջբերում է Խորենացու «Թեև փոքր ազգ ենք, և շատ փոքրաթիվ սահմանված, և 

թույլ կարողությամբ, և մեր թագավորությունը բազմիցս նվաճված, սակայն բազում 

սխրանքներ գործվել են և մեր աշխարհում, որոնք արժանի են գրավոր հիշատակի» 

արտահայտությունը՝ այն բնորոշելով որպես ազգային արժանապատվության և 

սեփական ուժերի գնահատման գիտակցություն։ Փաստորեն, ըստ Տեր-Պետրոսյանի՝ 

ազգը հոգևոր-մշակութային և աշխարհաքաղաքական միավոր է՝ օժտված 

արժանապատվության և սեփական ուժերի գնահատման գիտակցությամբ։  

Արդեն նախագահության տարիներին իր հանրային ելույթներում Լևոն Տեր-

Պետրոսյանը ներկայացնում է անկախության պայքարը ոչ թե որպես «վիրավոր 

գազանի վերջին սխրանք», այլ՝ «սեփական ճակատագիրը կերտելու անբեկանելի 

ժողովրդական վճիռ»։  Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի՝ իր սերնդին բաժին է ընկել 

ազատության, բարօրության ու երջանկության բնածին իրավունքին տեր դառնալու 

բարդ գործը։ «Ես հավատում եմ մեր ժողովրդի իմաստությանն ու ստեղծարար ոգուն, 

և այդ հավատն է ինձ կորով ու լավատեսություն ներշնչում»,- նշում է Տեր-

Պետրոսյանն իր պաշտոնամուտի ելույթում։ Փաստորեն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 

ելույթներում ՀՀ բնակչությունը նախագահության ստանձնման պահին միասնական 

ու միատարր մարմին է՝ «ժողովուրդ», որն ունի որոշակի միասնական հատկանիշներ, 

ինչպես, օրինակ, ստեղծարար ոգի և իմաստություն։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի՝ այս 

միավորը նաև ունակ է միասնական նպատակներ ունենալու։ 

Ազգի՝ որպես միահամուռ նպատակներ ունեցող միավորի ներկայացումը 

շարունակվում է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության հետագա 

ընթացքում։ 1992 թվականի ապրիլին ռուսական «Օգոնյոկ» թերթին տրված 

հարցազրույցի ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանը նկարագրել էր որպես 
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«կոմպակտ, միատարր հանրապետություն՝ անկախության հասած համախմբված 

ժողովրդով»։ Հետագայում՝ 1994 թվականին, ՀՀ Գերագույն Խորհրդի նիստում Լևոն 

Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց․ «Ազգը, քանի դեռ գոյություն ունի, իր անդամների 

առնվազն 90 տոկոսով մշտապես գտնվում է համաձայնության վիճակում, այսինքն՝ 

ունի իր ընդհանուր հոգսերը, ազգային սրբությունները, սովորույթներն ու 

ավանդույթները, լեզուն, հավատը, մշակույթը, նաև՝ բաղձանքներն ու ապագայի 

պատկերացումները, որոնցով նա տարբերվում է այլ ազգերից»։   

Ուշագրավ է, որ նախքան նախագահական ընտրությունները՝ 1990 թվականին, Տեր-

Պետրոսյանը «Հայք» թերթին տված հարցազրույցի ընթացքում միասնության 

գաղափարը բնորոշել էր որպես «իդեալ, որին ձգտում են բոլոր ժողովուրդները, բայց 

ոչ մեկին դեռևս չի հաջողվել հասնել»։ Սակայն նախագահության տարիներին ազգի՝ 

որպես կոնկրետ նպատակներ ունեցող մեկ միավորի գաղափարը պարբերաբար 

հայտնվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այլ հանրային ելույթներում և 

հարցազրույցներում։ Իր նախագահության երկրորդ տարում՝ 1992 թվականին, 

«Հայք» թերթին տված հարցազրույցի ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշել էր, որ 

1988-ին վերսկսված շարժումն ապացուցեց, որ «մեր ժողովուրդը դարձյալ պատրաստ 

է օգտագործել ցանկացած հնարավորություն իր ազգային նպատակներին հասնելու 

համար»։ Ավելին՝ նույն հարցազրույցի ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայ 

ժողովրդին նկարագրում է որպես դիմակայելու ու պայքարելու ունակ միավոր։ Ըստ 

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի՝ հայ ժողովուրդը բազմիցս ցույց է տվել տոկունության 

ապացույցներ, ինչպես նաև ցուցաբերել «իմաստություն, քաղաքական 

գիտակցություն ու համբերություն»։  

Այդուհանդերձ, թեև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազգը ներկայացնում է որպես 

միասնական իղձեր ունեցող միավոր՝ դրան բնութագրելու համար կիրառելով դրական 

տերմիններ, սակայն նա իր հանրային ելույթներում հերքում է ազգային 

գաղափարախոսության կատեգորիան՝ այն անվանելով «կեղծ քաղաքական 

կատեգորիա»։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի՝ ժողովրդավարության պայմաններում անհնար 

է ողջ ազգին համախմբել մեկ միասնական գաղափարախոսության շուրջ․ «Ազգային 

գաղափարախոսության ջատագովներն ակամա նրան տալիս են խորհրդավոր, 

համարյա կրոնական բովանդակություն, որ պարարտ հող է ստեղծում 

ամբոխավարության ու քաղաքական շահարկումների համար։ Խորհրդավորության 

քողը, սակայն, ազգային խնդիրները դարձնում է վերացական, կտրում իրական 

լուծումներից»։ 

Ըստ Տեր-Պետրոսյանի, անգամ եթե ընդունենք ազգային գաղափարախոսության 

առկայությունը, ապա այն պետք է լինի պարզ, որոշակի և գործադրելի ծրագիր, այն է՝ 

Հայաստանը տեսնել որպես ամուր, ապահով, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, 

իրավական պետություն, քաղաքացիական հասարակություն, ծաղկող մշակույթ և 

բարգավաճող տնտեսություն։ Նմանատիպ մոտեցմամբ Տեր-Պետրոսյանը հերքում է 

ազգի վերացական հատկանիշները և ազգային գաղափարախոսությանը տալիս 

գրեթե բացառապես պետական շահի հետ առնչվող հատկանիշներ։ 
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Ավելին՝ իր նախագահության տարիներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ միայն ազգային 

գաղափարախոսությանը վերացական հատկանիշներ չի բնորոշում, այլ նաև չի 

գերադասում հայ ժողովրդին որևէ այլ ժողովրդից։ Նա նաև բացահայտ 

քննադատությամբ է հանդես գալիս նմանատիպ փորձեր կատարող այլ քաղաքական 

ուժերի վերաբերյալ։ 1993 թվականին ռուսական «Օբշչայա Գազետային» տված 

հարցազրույցի ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշում է․ «Իմ տեսակետը հետևյալն 

է. հայ ժողովուրդը սովորական ժողովուրդ է, ոչ լավ և ոչ էլ վատ մյուսներից, դրա 

համար էլ նա արժանի է ունենալ այն ամենը, ինչն ունեն այլ ժողովուրդներ, այդ թվում՝ 

նաև իր պետականությունը»։  Իր խոսքի շարունակությունում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 

նշում է, որ իր նմանատիպ դիրքորոշումը կատաղի քննադատության է արժանանում 

ազգային-հայրենասերների կողմից, «որոնք հայ ժողովրդին վերագրում են գրեթե 

փրկչական նախասահմանում»։  Նմանատիպ փրկչական ամբիցիաները Լևոն Տեր-

Պետրոսյանը նույն հարցազրույցում նկարագրում է որպես «ֆաշիզմի հետ 

սահմանակցող՝ քաղաքականության ամենավտանգավոր 

գաղափարախոսականացում»։  

Չեխական Tyden շաբաթաթերթին տված հարցազրույցի ընթացքում Լևոն տեր-

Պետրոսյանը Ազգային ժողովրդավարական միություն կուսակցության մասին 

հայտարարել էր, որ այդ կուսակցության անդամները ֆաշիստներ են, քանի որ 

համարում են, որ հայ ժողովուրդը համաշխարհային ազգ է, որ հայ ժողովուրդը 

պատմական առաքելություն ունի, և որ հայ ժողովրդից կարելի է ստեղծել «ազգ» 

կազմակերպություն։  

Ուշագրավ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր նախագահության ընթացքում և 

հատկապես նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջին տարիներին զերծ է մնացել 

նաև հետևողական կերպով հայ ազգային արժեքները քրիստոնեության և հայոց 

եկեղեցու հետ նույնացնելուց։ Սակայն արդեն 1994 թվականին կաթողիկոս Վազգեն 

Առաջինի հուղարկավորության արարողության ժամանակ ունեցած իր ելույթում Լևոն 

Տեր-Պետրոսյանը Վազգեն Ա-ի մասին նշում է․ «Վեհափառն այսպիսով իր անձնական 

օրինակով ևս մեկ անգամ հաստատեց ազգի բնականոն գոյության երկու անհրաժեշտ 

պայմանների՝ պետության և եկեղեցու ճակատագրի միասնության անառարկելի 

ճշմարտությունը»։ Այս հայտարարությամբ, փաստորեն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայ-

առաքելական եկեղեցին համարում է հայ ազգի ճակատագրի անքակտելի մասը։  

Ինչ վերաբերում է Սփյուռքին, Լևոն տեր-Պետրոսյանի հանրային ելույթներում այն չի 

ներկայացվում որպես միասնական, միատարր ազգային միավոր․ «Մենք չենք ասում՝ 

մե՛զ միացեք։ Նախ և առաջ Սփյուռքը թող միանա ինքն իրեն։ Սփյուռքի բոլոր 

կազմակերպությունները թող միանան։ Դրանից հետո մեր և Սփյուռքի միացումը 

որևէ խնդիր չի հարուցի»։ Փաստորեն, այս հայտարարությամբ Լևոն Տեր-

Պետրոսյանը տարանջատում է «մեզ» և «Սփյուռքը»։  

Այսպիսով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք ազգայնականության և ազգային արժեքների 

վերաբերյալ պաշտոնական դիսկուրսը փոխկապակցված էր պետականության, 

անկախության և պետական շահի շուրջ դիսկուրսի հետ։ Ընդ որում՝ կառավարության 

մյուս անդամները ևս հիմնականում հանդես էին գալիս ի պաշտոնե իրենց վերաբերող 
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կոնկրետ թեմաների շուրջ ելույթներով։ Այսպես, օրինակ, այդ Հրանտ Բագրատյանի 

վարչապետության երեք տարիների ընթացքում նրա բոլոր այն ելույթները, որոնք 

ընդգրկվել են «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում, վերաբերում են 

տնտեսական խնդիրներին։  

ՀՀ պաշտոնական դիսկուրսի վերաբերյալ որոշակի եզրահանգումներ կարելի է 

կատարել նաև հիմնվելով «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 

բովանդակային վերլուծության վրա։ Ուշագրավ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 

նախագահության առաջին երկու տարիներին պաշտոնաթերթը սակավաթիվ 

հրապարակումներ է կատարել ազգայնականության թեմայով, սակայն 1993 

թվականից ի վեր թերթում պարբերաբար հայտնվում են հոդվածներ ազգային 

գաղափարախոսության, ազգ կոնցեպտի, ազգային շահի և այլ նմանատիպ 

թեմաներով։  
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ՄԱՍ 2 

Ազգային ինքնության և ազգային գաղափարախոսության 
տարրերը Ռոբերտ Քոչարյանի հանրային ելույթներում  

Ռոբերտ Քոչարյանի՝ ՀՀ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ազգային 

ինքնագիտակցության և հայի կերպարի շուրջ պաշտոնական դիսկուրսը կրեց հստակ 

փոփոխություններ։ Մասնավորապես՝ Քոչարյանն առաջ քաշեց կայունության և 

միասնականության կոնցեպտները, ինչպես նաև սկսեց հայի ազգային կերպարը 

ներկայացնել ազգայնական-պահպանողական տեսանկյունից։  

Ռոբերտ Քոչարյանն իշխանության գալուց անմիջապես հետո Հայաստանի՝ որպես 

պետություն կերպարի և ազգային ինքնագիտակցության շուրջ պաշտոնական 

դիսկուրսը կապեց կայունության հասկացության հետ։ 1998 թվականին իր 

երդմնակալության արարողության ժամանակ Քոչարյանը հայտարարեց․ 
«Հայաստանն աշխարհին կներկայանա որպես ժողովրդավարական, կայուն, 

խաղաղասեր և խոստումնալից երկիր»: Հայաստանի՝ որպես կայուն և 

կազմակերպված երկրի հիշատակումները Ռոբերտ Քոչարյանի հանրային 

ելույթներում պարբերաբար կրկնվում են նրա նախագահության ողջ ընթացքում։ Ըստ 

Քոչարյանի՝ չնայած հայ ժողովրդի կենսական և սոցիալական բազում 

դժվարություններին՝ Հայաստանը կարողացավ հասնել ներքին կայունության՝ 

դառնալով տարածաշրջանի ամենակայուն երկիրը։ Նախագահության հետագա 

տարիներին Քոչարյանը բազմիցս նշել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է Հարավային 

Կովկասի տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ապահովմանը: 

Ընդ որում, ուշագրավ է, որ կայունության ու կազմակերպվածության վերաբերյալ 

Քոչարյանի հայտարարությունները փոխկապակցված են տնտեսական զարգացման 

շուրջ արված հայտարարությունների հետ։ Այսպես, օրինակ, 2001 թվականին 

Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց․ «Համընդգրկուն բարեփոխումների արդյունքում 

և մեր բոլորի ջանքերով, համոզված եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է 

դառնալ տարածաշրջանի ամենակազմակերպված, ժամանակակից տնտեսություն 

ունեցող ժողովրդավարական պետություն, և սա մեր ազգային շահերի 

իրականացման ամենաարդյունավետ ուղին է»։ Հաճախ կայունության տնտեսական 

օգուտի մասին նրա հայտարարությունները նաև քննադատական երանգ ունեն 

ներքին քաղաքական գործընթացների՝ քաղաքական վերադասավորումների և 

փոփոխությունների վերաբերյալ։ Այսպես, օրինակ, 2001 թվականին հավանական 

խորհրդարանական վերադասավորումների վերաբերյալ Քոչարյանը հայտարարեց, 

որ ինքը քաղաքական կայունության կողմնակից է․ «Քաղաքական կայունությունը, 

կարծում եմ, հաջողությունների ամենամեծ գրավականն է։ Վերջինիս արդյունքները 

մեր տնտեսական դաշտում ակնհայտ են»։ Ըստ Քոչարյանի՝ քաղաքական 

անկայունությունը բերում է տնտեսական վնասների յուրաքանչյուր քաղաքացու 

գրպանի համար։  
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Հայաստանի՝ որպես կայուն երկրի կերպարի ստեղծմանը զուգահեռ՝ Ռոբերտ 

Քոչարյանն ասպարեզ բերեց «ազգային միասնականության» կոնցեպտը՝ հիմք դնելով 

ՀՀ բնակչության, Արցախի և Սփյուռքի հայության եռամիասնության պաշտոնական 

դիսկուրսին։ Ազգային միասնականության կամ դրա անհրաժեշտության շուրջ 

Քոչարյանի հայտարարություններն արվել են տարբեր կոնտեքստներում։ Այսպես, 

օրինակ, ըստ Քոչարյանի՝ Ղարաբաղյան շարժումն իր համահայկական ընդգրկումով 

և աննախադեպ թափով արձանագրեց ազգային ինքնագիտակցության 

վերազարթնում և ազգային միասնության բացառիկ օրինակ։ Ռոբերտ Քոչարյանի՝ 

ազգային միասնականության մասին հայտարարությունները նաև հաճախ արվել են 

ներքին տարաձայնությունները և քաղաքական անհամաձայնությունները հարթելու 

նպատակով։ Այսպես, օրինակ, 2001 թվականին Քոչարյանը հայտարարել էր․ «Մեր 

խնդիրն է հաղթահարել դժվարությունները` դրսևորելով հավաքական կամք: Մեզ` 

հայության այս սերնդին է վիճակվել տերը լինել ստանձնած պարտավորության: Ու 

այս նպատակի իրականացումը հրամայաբար պարտադրում է մեզ լինել միասնական 

ավելի, քան երբեք, վեր կանգնել նեղսրտությունից և տարաձայնություններից, 

որովհետև մեր համերաշխությունը մեր ամենամեծ զենքն է այս ճանապարհին»: 

Ղարաբաղյան շարժման, ներքաղաքական զարգացումների և անկախացման 

կոնտեքստից բացի, միասնության շուրջ Քոչարյանի հայտարարություններն ի հայտ 

են գալիս Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների կոնտեքստում։  

Սփյուռքի և Հայաստանի ազգային միասնության 
դիսկուրսը Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության 

տարիներին 

Ռոբերտ Քոչարյանի՝ «ազգային միասնության» դիսկուրսի հիմնական 

բաղկացուցիչներից էր Հայաստան-Սփյուռք միասնությունը։ Սփյուռքի և Հայաստանի 

միջև կապերի ամրապնդման նպատակով Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության 

երկրորդ տարուց ի վեր կազմակերպվում էին մի շարք միջոցառումներ, ինչպես, 

օրինակ, «Հայաստան-Սփյուռք խորհրդաժողովները», որոնցից առաջինը 

կազմակերպվեց 1999 թվականի սեպտեմբերին, Համահայկական խաղերը, որոնք 

առաջին անգամ կազմակերպվեցին 1999 թվականին, կամ «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» 

փառատոները, որոնք երկու տարին մեկ կազմակերպվում են 2004 թվականից ի վեր։  

Սփյուռքի հետ ազգային միասնության և միաբանորեն գործելու անհրաժեշտությունը 

կարմիր թելի պես պարբերաբար հայտնվում է Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթներում՝ նրա 

նախագահության առաջին մի քանի տարիներին։ 1998 թվականին Քոչարյանը 

հայտարարել էր․ «Յուրաքանչյուր հայի համար Հայաստանը պետք է լինի սուրբ 

հայրենիք, և ձեր գործունեությունը դրա վառ ապացույցն է։ Մեր ընտրած ուղին 

երկար է և դժվար, սակայն վստահ եմ, որ միաբանորեն աշխատելով ավարտին 

կհասցնենք սկսած գործը»։  Հայաստանը ներկայացնելը որպես Սփյուռքի «սուրբ 

հայրենիք» ՀՀ պաշտոնական դիսկուրսում նոր ուղղություն էր։  
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Սփյուռքի և Հայաստանի ազգային միասնության դրույթները հստակ սահմանվեցին 

«Հայաստան-Սփյուռք առաջին խորհրդաժողովի հռչակագրում»։ Այս փաստաթուղթը 

ոչ միայն ներկայացնում էր Հայաստանը որպես «համայն հայության հայրենիք», այլև 

պնդում, որ ելնելով ընդհանուր պատմությունից, ընդհանուր ճակատագրից և 

ընդհանուր նպատակներից՝ հայությունը պետք է միավորի իր կարողությունները, 

գործի առավել միասնաբար։ «Յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է իր լիակատար 

աջակցությունը ցուցաբերել, որպեսզի Հայաստանը լինի հզոր, կենսունակ ու 

բարգավաճ երկիր և հայ ժողովրդի անվտանգ հարատևման և իր ազգային շահերի 

առաջմղման երաշխիք», - նշում է փաստաթուղթը։ Ըստ հռչակագրի՝ «մեր ազգային 

ամբողջության բոլոր բաղադրիչները՝ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը և 

Սփյուռքը, շաղկապված են»։  

«Հայաստան-Սփյուռք երկրորդ 

խորհրդաժողովի հռչակագիրը» 

շարունակեց առաջին խորհրդաժողովի 

դիսկուրսի գիծը՝ պնդելով, որ 

հայկական պետության պահպանումը, 

նրա ամրապնդման ու զարգացման 

ապահովումը «աշխարհում ապրող 

բոլոր հայերի սրբազան նպատակն ու 

պարտքն է, նրա հզորացումը բոլորի 

առաքելությունն է և անվիճելի 

առաջնահերթությունը՝ որպես մեր 

կենսական խնդիրների լուծման լծակ, 

գլխավոր միջոց և հնարավորություն»: 

Երկրորդ խորհրդաժողովի 

հռչակագիրն արդեն հայրենիքին 

ծառայելը ներկայացնում է որպես 

յուրաքանչյուր հայի «կյանքի 

հիմնական կոչումը»։  Ըստ հռչակագրի՝ 

«յուրաքանչյուր հայ պետք է 

առաջնորդվի Ազգային 

վերազարթոնքին իր անվերապահ 

մասնակցությունը բերելու պատրաստակամությամբ, որպեսզի կարողանանք 

ապահովել Հայաստանի և Հայության գոյատևումը, առաջադիմությունն ու 

զարգացումը»։  Այս ձևակերպումն ուշագրավ է, քանի որ այն անցում է կատարում 

հայրենասիրության և ազգային պարտքի նոր ձևակերպման։ ՀՀ պետականության 

շահը այլևս քաղաքացիական պարտք չէ, այլ կյանքի կոչում, կենսագործունեության 

հստակ մոդել։ Այն ազգային պատկանելիությունը և ինքնագիտակցությունը կտրում է 

պետական-քաղաքական կատեգորիաներից։ Ազգային գոյատևումը կամ «Ազգային 

վերազարթոնքը», ինչպես նշում է հռչակագիրը, այլևս ունի էմոցիոնալ նրբերանգ։ 

Ազգային գոյատևումը ձևակերպվում է որպես ի ծնե գենետիկ կոդով փոխանցվող 

միասնական «սրբազան պարտք», այլ ոչ թե քաղաքացիական պարտավորություն։  
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Ազգային արժեքների ավանդական և քրիստոնեական 
տարրերը Ռոբերտ Քոչարյանի հանրային ելույթներում 

1998 թվականի նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո Քոչարյանը 

պաշտոնական դիսկուրս բերեց ազգային արժեքների հայրապետական 

(պատրիարխալ) ընկալում, ըստ որի՝ ավանդական ընտանիքն ազգային 

արժեհամակարգի հիմքն է, իսկ կանայք ունեն հստակ դեր, այն է՝ մայրությունը։ Այս 

մոտեցումը հստակ ներկայացվել էր արդեն իսկ Քոչարյանի երդմնակալության 

արարողության ժամանակ։ Մասնավորապես, Քոչարյանն իր ելույթում նշել էր․ 
«Դարեր ի վեր մեր ժողովրդի գոյատևման հիմքը եղել է ամուր հայ ընտանիքը: Այս 

ճշմարտության գիտակցումն է բերում նրան, որ ընտանիքը, մայրությունը և 

մանկությունը միշտ գտնվելու են հասարակության և պետության հովանավորության 

և պաշտպանության ներքո»։ Քոչարյանի նախագահության հետագա տարիներին 

նմանատիպ հայտարարությունները կրկնվում են։ Այսպես, օրինակ, 2001 թվականին 

նա հայտարարել էր․ «Ազգի ամուր ոգին պետք է ձևավորվի ոչ միայն թշնամու դեմ 

պայքարում, այլև ընտանեկան օջախի երջանկությամբ»։  

Նախագահ ընտրվելուց անմիջապես հետո Ռոբերտ Քոչարյանը հայկական մշակույթը 

բնութագրեց որպես «մեր դարավոր քրիստոնեական մշակույթը»։  Արդեն 2001 

թվականին Քոչարյանը հայտարարեց․ «Հայ եկեղեցին ունեցել է և ունի 

առանձնահատուկ դերակատարություն մեր ժողովրդի կյանքում։ Նա աշխարհի 

հնագույն կազմակերպություններից մեկն է, որ անընդմեջ գործում է արդեն 17 դար։ 

Հայ-առաքելական սուրբ եկեղեցին միշտ եղել է իր ժողովրդի և պետության կողքին, 

իսկ պետականության բացակայության պայմաններում՝ նաև, ինչ-որ տեղ, 

փոխարինել նրան»։ 

Այս առանձնահատուկ դերակատարությունը Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ամրագրվեց 

անգամ ՀՀ բարձրագույն օրենքով՝ Սահմանադրությամբ։ 2005 թվականին 

սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ՀՀ Սահմանադրության մեջ 

անգամ ամրագրվեց եկեղեցու ազգային դերը։ «Հայաստանի Հանրապետությունը 

ճանաչում է Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային եկեղեցու 

բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի 

զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում»,- նշված էր 

սահմանադրական փոփոխություններից հետո Սահմանադրության 8րդ հոդվածի 

առաջին կետում, որից հետո միայն նույն կետը հիշատակում էր, որ Հայաստանի 

Հանրապետությունում երաշխավորվում է օրենքով սահմանված կարգով գործող 

բոլոր կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությունը: 

Այսպիսով՝ Ռոբերտ Քոչարյանն իր նախագահության տարիներին Հայաստանի և հայ 

ազգի կերպարի շուրջ իր դիսկուրսը կենտրոնացրել էր կայունության, 

միասնականության և քրիստոնեական ու պահպանողական ազգային արժեքների 
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շուրջ։ Ընդ որում՝ Քոչարյանի ազգային-պահպանողական մոտեցումը զուտ 

հայտարարությունների տեսք չի կրել, այլ նաև պետական քաղաքականության հիմք է 

հանդիսացել՝ արտացոլվելով պետական փաստաթղթերում՝ ընդհուպ մինչև 

Սահմանադրություն։   
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ՄԱՍ 3 

Ազգային ինքնության և ազգային գաղափարախոսության 
տարրերը Սերժ Սարգսյանի հանրային ելույթներում  

Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանի և հայկական ազգային արժեքների շուրջ 

պաշտոնական դիսկուրսը Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ձևավորված հիմնական 

ուղղությունների բնականոն շարունակությունն էր։ Սերժ Սարգսյանը շարունակեց 

Քոչարյանի ազգային միասնականության վերաբերյալ դիսկուրսը։ Ավելին՝ Սերժ 

Սարգսյանը, որն ազգային-պահպանողական կուսակցության անունից էր եկել 

իշխանության, է՛լ ավելի խորացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք սկիզբ առած ազգային-

պահպանողական դիսկուրսը։   

Ազգային միասնականության կոնտեքստում Սերժ Սարգսյանը շարունակեց 

Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնության վերաբերյալ Քոչարյանի 

հայտարարությունները։ Հերքելով Սփյուռքի և Հայաստանի բնակչության միջև 

կարծիքների տարբերության հնարավորությունը՝ Սարգսյանը հայտարարել էր․ «Չկա՛ 
Հայաստանի հայության և սփյուռքի հայության կարծիքների տարբերություն. կա 

միասնական հայ ժողովուրդ, և նա տեր է իր արդար դատին»։ Միասնականության 

մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններն արվում էին նույն 

ենթատեքստերում, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանի համանման հայտարարությունները։ 

Մասնավորապես, Սարգսյանը պարբերաբար կոչ էր անում ազգային 

համախմբվածության և միասնականության՝ հերքելով ներքին քաղաքական 

տարաձայնությունների հավանականությունը։ «Հայ ժողովուրդն ի վիճակի է լուծել իր 

առջև դրված ամենաբարդ, երբեմն անհնար և երևակայական թվացող խնդիրները: 

Հայ ժողովուրդն ուղղակի անպարտելի է, եթե աշխարհին ներկայանում է միասնական 

ճակատով: Եթե հայության բոլոր հատվածները, բոլոր խավերն ու քաղաքական 

ուժերը գործում են համաձայնության, փոխլրացման մթնոլորտում, եթե երկրի ներսում 

չկա հինգերորդ շարասյուն, մենք անպարտելի ենք»:  

Նախքան 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեն, Սերժ Սարգսյանն ազգային 

միասնականությունը ևս մեկ անգամ կիրառում է իշխող կուսակցության 

քաղաքականությունն արդարացնելու համար։ 2015 թվականի սեպտեմբերի 21-ին 

անկախության պայքարի վերաբերյալ իր ելույթում նա նշում է․ «Անկախության 

կանչին մեր միասնական ու հնչեղ արձագանքը, մեր «Այո»-ն հրաշք գործեց»։ Այս 

ընթացքում ՀՀ-ում ընթանում էր հանրային քննարկում սահմանադրական 

փոփոխություններին «այո» կամ «ոչ» ասելու շուրջ։ 
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Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններն ավանդական 
արժեքների և Հայ-առաքելական եկեղեցու վերաբերյալ 

Սերժ Սարգսյանը շարունակեց իր նախորդի՝ Ռոբերտ Քոչարյանի ավանդական 

ընտանիքի՝ ազգային արժեհամակարգի հիմք լինելու դիսկուրսը։  

2010 թվականին ՀՀԿ 20-ամյակի կապակցությամբ ունեցած իր ելույթում Սերժ 

Սարգսյանը Հանրապետական կուսակցության՝ ազգային պահպանողական 

կուսակցություն լինելու կոնտեքստում հայտարարեց․ «Մեր 

պահպանողականությունը հավատարմություն է անհատի նախաձեռնությանը և 

ազատությանը, իսկ դրանում մեր ժողովուրդն անգերազանցելի է: Մեր 

պահպանողականությունը հավատարմություն է ընտանիքի ամրությանը, որը 

յուրաքանչյուր մարդու ամրոցն է»։ Արդեն 2016 թվականին նախագահ Սարգսյանը 

ՀՀԿ կանանց խորհրդի «Հայաստան-25. աշխարհը և կանայք» համաժողովում 

հայտարարեց․ «Հանրապետականը պահպանողական կուսակցություն է: Մենք 

ցանկանում ենք պահպանել և ամրապնդել մեր ավանդական ընտանիքը, որը 

մշտապես եղել է հայ ժողովրդի պատմական գոյությունը երաշխավորող 

ամենաանառիկ ամրոցը»: Շարունակելով իր ելույթը՝ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ 

կինը մշտապես իր տեղն է ունեցել, և որ մայրությունը, մոր տեղն ու դերը ընտանիքում 

մշտապես գնահատվել են որպես կյանքի ակունք և սրբության սրբոց: 

Ազգային կերպարում կանանց դերի և տեղի մասին այս հայրապետական 

(պատրիարխալ) իր մոտեցումը Սերժ Սարգսյանը շարադրել էր դեռևս 2010 թվականի 

մարտի ութի կապակցությամբ իր ուղերձում․ «Հայաստանի կանայք պատվով 

շարունակում են կրթել, դաստիարակել, ստեղծել, ստեղծագործել, պաշտպանել ու 

բժշկել։ Շարունակում են անվիճելի նպաստ բերել մեր արժեքները, կարելիի ու 

անկարելիի մասին, ընտանիքի, օջախի մասին պատկերացումներն ամրապնդելու և 

զավակներին փոխանցելու գործին»։  

Նույն տարում Սարգսյանը հայտարարել էր․ «Մենք հավատում ենք, որ մեր ազգային 

գոյությունը երաշխավորող հիմնական և ամենաամուր միջնաբերդը ընտանիքն է. 

մեր ավանդական և պահպանողական ընտանիքը, որտեղ երիտասարդները հարգում 

և լսում են ավագին, որի հենասյունն է կինը և մայրը»։ Փաստորեն, իր նմանատիպ 

հայտարարություններով Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն կարևոր է համարում 

ավանդական ընտանիքի նշանակությունն ազգային արժեհամակարգի պահպանման 

գործընթացում, այլ նաև ստեղծում է հայ կնոջ կերպար, որի առաքելությունը հայ 

երեխաներ ծննդաբերելն ու ազգային արժեհամակարգով նրանց դաստիարակելն է։   

Բացի այդ, իր հանրային ելույթներում ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 

շարունակեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք սկիզբ առած և այնուհետև Ռոբերտ 

Քոչարյանի օրոք արմատավորված մոտեցումը Հայ-առաքելական եկեղեցու 

առանձնահատուկ ազգային կարևորության նկատմամբ։ Իր նախագահության 

առաջին տարում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանյայց առաքելական 

եկեղեցին միշտ էլ առանձնահատուկ դեր Է խաղացել մեր ժողովրդի կյանքում:  
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2010 թվականին Սերժ Սարգսյանն ընդգծել էր, որ Հայաստանում չափազանց 

կարևորում են քրիստոնեական արժեքների պահպանումը, տարածումն ու հոգևոր 

դաստիարակությունը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով՝ քրիստոնեությունն առաջինը 

պետականորեն ընդունած Հայաստանը, նաև Հայոց եկեղեցու շնորհիվ, դարեր 

շարունակ՝ անգամ պետականության կորստի ժամանակահատվածում, ամուր 

կանգնած է եղել այդ արժեքների պահպանման դիրքերում և հպարտ է դրա համար։  

Ավելին՝ 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանն իր ելույթներից մեկում նույնացնում է հայ 

լինելը առաքելական եկեղեցու հետևորդ լինելու հետ։ «Ինչպես և մեր ժողովրդի 

յուրաքանչյուր զավակ, անհրաժեշտ եմ համարում իմ որդիական սերը, նվիրումը և 

աջակցությունը մեկ անգամ ևս հայտնել Հայաստանյայց առաքելական սուրբ 

եկեղեցուն»,- հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը 2013 թվականին Հայաստանյայց 

առաքելական սուրբ եկեղեցու Եպիսկոպոսաց ժողովի բացման արարողությանը։ 

Նույն ելույթում Սերժ Սարգսյանը եկեղեցուն էր վերագրում հայոց ինքնության 

պահպանումը։ «Հայոց պատմության վայրիվերումներին ծանոթ մարդիկ կարող են 

իրավամբ գնահատել այն կարևորագույն առաքելությունը, որ կատարել և այսօր էլ 

շարունակում է կատարել մեր Մայր եկեղեցին: Առաքյալների ջանքերով հիմնադրված 

այս հոգևոր հաստատության շնորհիվ պետականությունից զրկված և 

աշխարհասփյուռ դարձած հայ ժողովուրդը երբեք չկորցրեց իր կապն այն վեհ 

արժեքների հետ, որոնք սոսնձում են հայոց ինքնությունը»,- հայտարարել էր 

Սարգսյանը։  

Սերժ Սարգսյանի գլխավորած Հանրապետական կուսակցությունն էլ իր 

պաշտոնական կայքում իր մասին նշում է․ «Բարձր գնահատելով Հայ-առաքելական 

եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, հայոց լեզվի ու մշակույթի, դրանով 

իսկ` հայության միասնության պահպանման գործում, Հայաստանի 

Հանրապետական կուսակցությունն այն համարում է հայ ինքնության անբաժան 

մաս, որն իր դավանաբանությամբ և նվիրապետությամբ կոչված է ծառայելու 

Աստծուն և Ազգին»։ 

Սերժ Սարգսյանի ազգ-բանակ կոնցեպտը 

Սերժ Սարգսյանը, ի տարբերություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի, 

առանձնահատուկ ուշադրություն էր հատկացնում բանակին՝ որպես ազգային 

ինքնագիտակցության մաս։ Ըստ Սարգսյանի՝ Հայոց բանակը հայ ազգի 

արժանապատվությունն է: «Կարծում եմ՝ յուրաքանչյուր հայ հպարտ է, որ ունենք 

այսպիսի բանակ, որը վայելում է մեր ողջ ազգի վստահությունն ու սերը և 

կազմակերպվածության օրինակ է ծառայում բոլորիս»,- հայտարարել էր Սարգսյանը 

2014 թվականին։  

2016 թվականի հոկտեմբերին Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը՝ ի դեմս Վիգեն 

Սարգսյանի, առաջ քաշեց «ազգ-բանակ» գաղափարախոսությունը։ «Ազգ-բանակ 

գաղափարախոսությունը ենթադրում է, որ կառավարման բոլոր մարմինները, 
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քաղաքացիական ու հասարակական ուժերը, յուրաքանչյուր ոք պետք է հստակ 

պատկերացնի, թե ինչպես է հարաբերվում պաշտպանության գործին: Մեր խնդիրն 

այս գաղափարախոսությունը ոչ միայն պետական կառավարման հիմքում դնելն է, այլ 

Հայաստանում և սփյուռքում ապրող յուրաքանչյուր հայորդու հասցնելը»,-

հայտարարել էր Վիգեն Սարգսյանը գաղափարախոսությունը ներկայացնելիս։ 

«Խաղաղ պայմաններում մենք ազգ-այգեպան ենք, իսկ վտանգի պահին դառնում ենք 

ազգ-բանակ»,- հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականի ապրիլին «Ազգ-

բանակ-2017» համաժողովում։ Ազգ-բանակ գաղափարախոսությունը ՀՀ նորագույն 

պատմության ընթացքում իշխող քաղաքական ուժի կողմից որոշակի ազգային 

գաղափարախոսություն հանրությանը պարտադրելու առաջին փորձն էր։ Ազգային 

գաղափարախոսության այս կոնցեպտը ենթադրում էր, որ յուրաքանչյուր հայ՝ անկախ 

իր քաղաքացիությունից, պարտավոր է ունենալ հստակ դիրքորոշում ՀՀ 

անվտանգության և բանակի վերաբերյալ։ Այս գաղափարախոսությունը Սերժ 

Սարգսյանի նախագահության տարիներին աստիճանաբար հասունացող 

ազգայնական մոտեցման արդյունքն էր։  

Այն, որ Սերժ Սարգսյանն իր 

նախագահության տարիներին չէր 

հերքում միասնական ազգային 

գաղափարախոսություն 

հասկացությունը, պարզ է նրա 

ղեկավարած Հանրապետական 

կուսակցության ինքնաբնութագրից, 

ըստ որի՝ «իր առաքելության 

գիտակցումն ունեցող յուրաքանչյուր 

ազգ, ելնելով սեփական 

աշխարհընկալումից, սահմանում է իր 

արժեքների համակարգը, 

նպատակներն ու իղձերը, նախանշում իր հարատևման ռազմավարությունը, որոնց 

տեսաբանված ամբողջությունը հանդես է գալիս իբրև տվյալ ազգի 

գաղափարախոսություն»: Ըստ կուսակցության հայեցակարգի՝ «հայ ազգային 

գաղափարախոսությունը կառուցվում է հայոց արժեհամակարգի ու 

պատմամշակութային փորձի զուգակցումով` ազգային և համամարդկային 

արժեքների համադրմամբ: Այն պետք է ամրապնդի հայության հավատը սեփական 

ուժերի ու ապագայի նկատմամբ և իբրև գաղափարախոսական համակարգ` 

մշտապես զարգացում ապրի»:    

Ուշագրավ է նաև, որ Սերժ Սարգսյանն ու նրա կառավարության անդամները 

նախորդ երկու նախագահներից և նրանց կառավարության անդամներից զգալիորեն 

ավելի հաճախակի են կիրառել «ազգ», ինչպես նաև «ազգային շահ», «ազգային 

մշակույթ», «ազգային կրթություն», «համազգային շահ», «ազգապահպանություն» և 

այլ նմանատիպ տերմիններ։       
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Վերջաբան 

ՀՀ երեք նախագահների նախագահության օրոք ազգայինի և ազգային 

գաղափարախոսության շուրջ նախագահական պաշտոնական դիսկուրսն ունի 

հստակ տարբերություններ։ Առավել տարբեր են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և հաջորդ 

երկու նախագահների մոտեցումներն ազգային գաղափարախոսության և հայի 

ազգային կերպարի վերաբերյալ։  

Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հերքում է ազգային գաղափարախոսությունը՝ այն 

անվանելով կեղծ կատեգորիա, ապա Սերժ Սարգսյանի և նրա ղեկավարած 

կուսակցության ելույթներում ոչ միայն չի հերքվում ազգային գաղափարախոսության 

գոյության հավանականությունը, այլ նաև հային վերագրվում է որոշակի ազգային 

կերպար։ Այդ ազգային կերպարին որոշակի հատկանիշներ վերագրվել են դեռևս 

Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Այսպես, օրինակ, հայ ազգի կանանց հայրապետական 

պատկերը հստակ նկատելի է Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթներում, այնուհետև այն, 

բյուրեղանալով, դառնում է Սերժ Սարգսյանի և նրա կուսակցության կարևորագույն 

գաղափարախոսական հենքերից մեկը։  

Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթներից կարելի է եզրակացնել, որ նա ընդունում էր 

միասնական ազգի գոյության հանգամանքը, ապա նրան հաջորդած Ռոբերտ 

Քոչարյանի, իսկ այնուհետև՝ նաև Սերժ Սարգսյանի հռետորաբանության մեջ 

կարևոր դեր է կատարում «ազգային միասնականության» գաղափարը, որը 

ենթադրում է միասնական ազգային արժեքներ ու նպատակներ ունեցող «Սփյուռք-

Հայաստան-Արցախ եռամիասնություն»։   

Ուշագրավ է, որ բոլոր երեք նախագահներն էլ բարձր են գնահատում իրենց հանրային 

ելույթներում Հայ-առաքելական եկեղեցու դերն ազգապահպանության 

գործընթացում։ Արդեն երրորդ նախագահի՝ Սերժ Սարգսյանի 

հայտարարություններում հայ լինելը նույնացվում է Հայ-առաքելական եկեղեցու 

հետևորդ լինելու հետ։  

Լեզվամտածողության տեսանկյունից ևս երեք նախագահները միմյանցից 

որոշակիորեն տարբերվում են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առավելապես կիրառում է 

«ժողովուրդ» տերմինը, իսկ որոշ դեպքերում՝ նաև «ազգ»-ը։ Ռոբերտ Քոչարյանն 

արդեն ավելի հաճախ է կիրառում «ազգ» տերմինը, իսկ Սերժ Սարգսյանը 

հիմնականում կիրառում է «ազգ» տերմինը։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանի 

նախագահության տարիներին նրա հանրային ելույթներում հաճախակի կիրառվում 

են «ազգապահպան», «ազգանպաստ», «ազգանվեր» և այլ համանման տերմիններ։  

Թեև այս հետազոտությունն իր սահմանափակ ծավալի պատճառով չի կարող 

համարվել ազգային կերպարի և գաղափարախոսության շուրջ պաշտոնական 

դիսկուրսի համապարփակ վերլուծություն, սակայն այս հակիրճ վերլուծությունը ևս 

ցույց է տալիս, որ երեք նախկին նախագահների պաշտոնական 
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հայտարարություններում ազգային կերպարի և ազգային գաղափարախոսության 

թեմաների որոշակի տարբերություններ կան։ 

Սույն հետազոտությունը հիմք է տալիս պնդելու, որ թերթային արխիվների 

վերլուծությունն ունի մեծ կարևորություն՝ ազգային գաղափարախոսության 

կազմավորման գործընթացների վերլուծության համար։  

 


