


Խաղաղաշինական
կրթություն

«Հասարակագիտություն»առարկայիուսուցչի
ուսումնաօժանդակձեռնարկ

Այս ձեռնարկը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական 
աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում  
«Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում» հասարակական 
կազմակերպությունը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության 
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Խաղաղությունկառուցելըբարդևերկարատևնախաձեռնությունէ:
Գոյություն ունեն խաղաղության կառուցման տարբեր պատկերա
ցումներուկանխավարկածներ,որոնքխաղաղաշինությունը՝որպես
երևույթ և գաղափարախոսություն սահմանում են տարբեր կերպ։
Խաղաղությանկառուցմանանբաժանմասնէկազմումխաղաղութ
յանկամխաղաղաշինությանվերաբերյալկրթությունը։Խաղաղութ
յանկրթությանառաքելություննէնպաստելհարատևևկայունխա
ղաղությանհաստատմանը։
Խաղաղաշինականկրթությաննպատակնէսովորեցնել,թեինչպես

լուծել կոնֆլիկտն (հակամարտություն) առանց բռնության, հարգել
կյանքիևիրավունքներիբոլորձևերըևներգրավվելխաղաղության
կառուցման մեջ քաղաքացիական գործունեությամբ: Այն նաև օգ
նում է սովորողներինգնահատել միջմշակութային բազմազանութ
յունը,յուրացնելխաղաղմասնակցությանհմտություններևպատկե
րացնելապագանառանցպատերազմի:
Սույն ձեռնարկի նպատակն էաջակցել «Հասարակագիտություն»

առարկայի ուսուցիչներին՝ տրամադրելով խաղաղաշինական
կրթությանվերաբերյալտեսականևգործնականուսումնաօժանդակ
նյութ։
ՁեռնարկըերաշխավորվածէՀՀԿրթության,գիտության,մշակույ

թիևսպորտինախարարությանկողմից։
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Բովանդակություն
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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
Բացատրելկոնֆլիկտհասկացությունը,ներկայացնելկոնֆլիկտի
պատճառները,կոնֆլիկտիտեսակներնուհաղթահարմանմեթոդնե
րը։


«Կոնֆլիկտ» տերմինը գալիս է լատիներեն «conflictus» (բախում)
բառից։Կոնֆլիկտնայնիրավիճակնէ,որիժամանակմիկողմի(անձ,
խումբ,կոլեկտիվ)վարքըխոչընդոտումէմյուսկողմիշահերիիրա
կանացմանը։
Կոնֆլիկտների խնդրին անդրադարձել են շատ գիտնականներ,

փիլիսոփաներ և հետազոտողներ։ Օրինակ, ֆրանսիացի սոցիոլոգ
ԲենատԳուրնեյըգրումէ.«Մենքբոլորսցանկանումենքխուսափել
կոնֆլիկտներից,բայցդաանհեթեթերազանքէ»։
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Իսկ Հենրի Ֆորդըասում է. «Եթե սովորենք՝ ինչպես լուծել կոնֆ
լիկտները,ապադամեզթույլկտանվազեցնելավտոմեքենայիինք
նարժեքըավելի, քանտեխնիկականնորամուծությունը 25տարվա
ընթացքում»։Հոգեբաններըկոնֆլիկտըդիտարկումենորպեսմարդ
կանցփոխազդեցությանբնականպայման,որիհիմքումընկածեն
հակասություններ,արժեքներիևհետաքրքրություններիմիջևտար
բերություններ։Նրանքպնդումեն,որկոնֆլիկտընշանակումէհա
մաձայնության բացակայություն, տարակարծություն, տարբեր հա
յացքներիևցանկություններիբախում։
Սոցիոլոգները, որոնք առանձնացնում են սոցիալական հարա

բերությունները, ավելի հակված են կոնֆլիկտը բնութագրել որպես
հակասություններիորոշակիսրում, բախում, որոնքառաջանումեն
անհամատեղելիհետաքրքրություններիցևանհատականդիրքորո
շումից,հակադիրսոցիալականխմբերից,խավերից,ազգությունից,
պետություններից։
Կառավարման խնդիրներն ուսումնասիրող մասնագետները հա

ճախսահմանումենկոնֆլիկտըորպեսբարդհամակարգայինփոխ
հարաբերություն,հակասություներկուկամավելիկողմերիմիջև,որ
տեղառկաէհաղորդակցմանխեղաթյուրումկամբացակայություն։
Այնկարողէտեղիունենալառանձինանհատների,խմբերի,ինչպես
նաևհամայնքներիմիջև։
ԻսկՎեսնինըիրկադրայինաշխատանքիձեռնարկումկոնֆլիկտը

բնութագրում է որպես «մարդկանցև նրանցֆորմալ ու ոչ ֆորմալ
միավորումների փոխհարաբերություններում բախում, որը պայմա
նավորված էտեսակետների, դիրքորոշումների և շահերիտարբե
րություններով»։
Ամփոփելով կոնֆլիկտի մասին վերոնշյալ մոտեցումները՝ կառա

վարչականգիտությանևկոնֆլիկտաբանությանկիրառականկար
ևորությանհամարառավելընդունելիկլինիհետևյալը.Կոնֆլիկտը
մարդկանցմիջևհարաբերություններիևսոցիալականկապիդրսևո
րումէ,անհամատեղելիտեսակետների,դիրքորոշումներիևշահերի
բախմանժամանակփոխգործակցությանձև,երկուկամավելինպա
տակներիառճակատում։
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Խմբերում, կոնֆլիկտի դրական և բացասական կողմերը
լավագույնսպատկերացնելու համար, կարելի է կիրառել
«Կլորշրջանքննարկում»մեթոդը։(մանրամասննկարագ
րությունըտե՛ս «Կիրառելի մեթոդներ և վարժություններ»
բաժնում):

Կոնֆլիկտիէությանժամանակակիցմոտեցումըդիտումէկոնֆլիկ
տըորպեսորևէխմբիգործունեությանանխուսափելի,որոշդեպքե
րումնույնիսկանհրաժեշտտարր։Շատիրավիճակներումկոնֆլիկ
տըօգնումէբացահայտելտարբերտեսանկյուններ,լրացուցիչտե
ղեկատվությունէտրամադրում,օգնումէավելիշատայլընտրանք
ներկամ լուծումներգտնել:Սաստիպումէխմբիորոշումներիկա
յացմանգործընթացնառավելարդյունավետդարձնել,ինչպեսնաև
հնարավորությունէտալիսմարդկանցարտահայտելիրենցմտքերը,
բավարարելիրենցանձնականպահանջմունքներըհարգանքիևիշ
խանությանհամար:Դակարողէհանգեցնելնաևպլանների,ռազ
մավարությունների և նախագծերիառավել արդյունավետ իրակա
նացմանը։1Հետևաբար,կոնֆլիկտըկարողէստանալդրականկամ
բացասականեզրահանգում։
Կոնֆլիկտիտեսակներնեն՝ներանձնային,միջանձնային,անհատի

ևխմբիմիջև,միջխմբային,միջազգային։2

Ներանձնային կոնֆլիկտը ընթանում է հենց ներհոգեկան ոլոր
տում,ունիբացառապեսհոգեկան,հոգեբանականբնույթ։Արտաքին
կոնֆլիկտի ժամանակ մարդը գործ ունիարտաքինաշխարհիխո
չընդոտողհանգամանքներիհետ։Իսկներանձնայինկոնֆլիկտիժա
մանակհակամարտությունըգնումէոչթեմարդուևարտաքինաշ
խարհիմիջև,այլմարդումեջ։
Միջանձնային կոնֆլիկտն առաջանում է երկու մարդու միջև,

հատկապես երբ հարաբերության մի կողմը կամ երկու կողմերն էլ
չենտեսնումկամպատրաստակամչենտեսնելուհարգելդիմացինի
կարիքները։
Անհատիևխմբիմիջևկոնֆլիկտնառավելհաճախառաջանումէ



10

այնժամանակ,երբանհատնունենումէխմբիդիրքորոշումիցտար
բերշահերևդիրքորոշում:Կոնֆլիկտիայսձևըպայմանավորվածէ
նաևանձիևխմբիակնկալիքներիտարբերությամբ:Օրինակ՝խմբի
ևղեկավարիմիջևկարողէնմանկոնֆլիկտառաջանալ,եթեղեկա
վարը, պաշտոնական պարտականություններից ելնելով, այնպիսի
գործողություններիկատարի,որոնքխմբիհամարանընդունելիկլի
նեն։3Այստեսակկոնֆլիկտիօրինակենմարդպետությունհարաբե
րություններումմարդուիրավունքներիխախտմանդեպքերը,որոնց
մասին առավել մանրամասն կուսումնասիրենք ձեռնարկի հաջորդ
գլուխներում։
Միջխմբայինկոնֆլիկտնառաջանումէ,երբձևավորվումեներկու

տարբերխմբեր,որոնքունենտարբերնպատակներ,համոզմունքներ
ևկարիքներ։Երբերկուկողմերըպատրաստչենքննարկելմիմյանց
միջևգոյությունունեցողտարբերությունները,լսելմիմյանց,հասկա
նալմեկըմյուսիտեսակետնուկարիքները,կարեկցել,նմանպարա
գայումկոնֆլիկտնավելիէսրվումևզարգանում։
Միջազգայինկոնֆլիկտնառաջանումէտարբերտերությունների

միջև՝հիմնվելովտարբերքաղաքական,պետական,տարածքայինև
այլշահերիվրա։
Տարբերընկալումներըշատհաճախկոնֆլիկտիպատճառենդառ

նում։Ուստի,կոնֆլիկտներնառաջանումենոչթեօբյեկտիվհանգա
մանքներիդրսևորման,այլմարդկանցկողմիցդրանցոչճիշտ,սուբ
յեկտիվընկալմանևգնահատմանհետևանքով։
Շատդեպքերում,կոնֆլիկտիպատճառէհանդիսանումոչխոսքա

յինհաղորդակցմանընկալումը,երբմեկժեստըկամմարմնիլեզուն
տեղեկությունստացողըհասկանումէըստիրտեսանկյան,ինչնէլ
համապատասխանաբար չմեկնաբանվելու պարագայում կարող է
թվալվիրավորականևկոնֆլիկտիպատճառհանդիսանալ։
Կոնֆլիկտիպատճառէհանդիսանումհաղորդակցմանբացակա

յությունը.երբերկուկողմերըդադարումենշփվելևմիմյանցճանա

3. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան; Բանբեր; https://brusov.
am/website/documentation/files/5444ea54.pdf
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չել։Ինչպեստեսանքվերևում,հաղորդակցությունըտեղիէունենում
տեղեկությունփոխանցողիևստացողիմիջև,ինչնէլապահովումէ
կապևշփումկողմերիմիջև,որնէլիրհերթիննպաստումէկողմերի
բացահայտմանը,ճանաչմանը,փոխվստահությանսահմանմաննու
հարաբերությանզարգացմանը։
Երբ երկու մարդկանց կամխմբի,ազգերի միջև հաղորդակցումը

տևական ժամանակ բացակայում է, ապա այդ բացակայությունը
կարողէստեղծելտարբերտեսակիվախեր,կարծրատիպերևատե
լություն։Հատկապես,եթեկաննպաստավորպայմաններայդատե
լությունըզարգացնելուհամար,ապահաղորդակցմանբացակայութ
յունըկարողէվերածվելթշնամանքի։

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

Թշնամանքիցևատելությունիցխուսափելուհամարանհրաժեշտ
էվերականգնելհաղորդակցումըկողմերիմիջև,ապահովելվստա
հությանմթնոլորտևնպաստելհարաբերություններիվերակառուց
մաննուզարգացմանը։4

Առաջին հերթին կարևոր էփորձել հաղթահարել կոնֆլիկտը։Գո
յությունունիկոնֆլիկտըհաղթահարելուհինգլուծում՝խուսափում,
փոխզիջում,մրցակցություն,համագործակցություն,հարմարվո
ղականություն։5

 

Նրանք, ովքեր խուսափում են կոնֆլիկտից, հակված են լի
նել անվստահ և չհամագործակցող, մինչդեռ դիվանագիտորեն
շրջանցում են խնդիրը կամ պարզապես հեռանում են սպառ
նացող իրավիճակից։ Այս տեսակը հիմնականում կիրառվում է
այն պարագայում, երբ արդյունքն ու նպատակը կարևոր չեն։
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Մրցակցությունն անհատների կամ խմբերի միջև պայքար է, որի
նպատակն է լինել ամենաարագն ու ուժեղը, ամեն գնով հաղ
թել հակառակորդին։ Նրանք, ովքեր մրցակցում են, հաստատա
կամ են և չհամագործակցող, պատրաստ են հետամուտ լինել սե
փական մտահոգություններին: Կոնֆլիկտի լուծման այս եղանակի
արդյունքում կողմերից մեկը ոչնչացնում է մյուսին, կամ երկուսն
էլ ոչնչացնում են մեկը մյուսին։ Մրցակցության դեպքում հարա
բերությունների պահպանումն ու կառուցումը կարևոր չէ. առաջ
նային է արդյունքը։ Կոնֆլիկտի այս տեսակը հատուկ է սպոր
տին, արդյունքում սահմանվում է մեկ հաղթող և մեկ պարտվող:
Հարմարվողականությունը իր մեջ ներառում է անձնազոհության
տարր, երբ կողմերից մեկը համակերպվում է դիմացինին` շահե
րը, նպատակները կամ կարիքները բավարարելու համար։ Հետ
ևաբար, հարմարվող կողմը չի ներկայացնում իր իրական ցան
կություններն ու կարիքները։ Հարմարվողականության եղանա
կը կիրառելի է, երբ արդյունքն ու նպատակը առաջնահերթ չեն,

Էգո
(նպատակի 

կարևորություն)

համագործակցություն
(հարաբերությունների կարևորություն)

Մրցակցություն

Փոխզիջում

Խուսափում

Համագործակցություն

Հարմարվողականություն
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բայց շատկարևոր էպահպանել կամ կառուցել հարաբերությունը։
Կոնֆլիկտիփոխզիջումեղանակընպատակունիգտնելունպատա
կահարմար,փոխադարձընդունելիլուծում,որըմասամբկբավարարի
հակամարտողերկուկողմերին՝պահպանելովորոշակիինքնավստա
հությունևհամագործակցություն:Կոնֆլիկտիլուծմանայսեղանակի
արդյունքումկողմերըգոհչենմնում,քանիորչենհասնումլիարժեքարդ
յունքի,սակայնորոշակիորենպահպանումենհարաբերությունները։
Համագործակցությունըուրիշիհետաշխատելուգործընթացէ՝ինչ
որբանարտադրելուկամստեղծելուհամար:Այնհոգատարևկարե
կիցլինելուհամադրություննէ։Նրանք,ովքերհամագործակցումեն,
փորձումենաշխատելուրիշներիհետ՝գտնելու լուծում,որը լիովին
բավարարում է բոլորի մտահոգությունները: Այս պարագայում եր
կուկողմերնէլկարողենստանալայն,ինչիսկապեսցանկանումեն։
Համագործակցությանպարագայումերկուկողմերնէլհաղթումենև
զարգանում։
Միասինաշխատելնուհամագործակցությանձգտելըստեղծումեն

հաղթողհաղթողսցենար:Կանմիաժամանակերկուհաղթողներ,ի
տարբերություն մրցակցության՝ հաղթողպարտվող սցենարի: Հաղ
թողհաղթողսցենարըհամագործակցությանանբաժանելիմասնէ։
Հատկապեսաշխատավայրումհամագործակցությունըթույլէտալիս
թիմումգտնվողմարդկանց լինել ճկուն, մտածել ուրիշներիգաղա
փարներիմասինլավագույնլույսիներքո։Այսպիսով,համագործակ
ցությունն ամենալավն է աշխատում, երբ երկարաժամկետ հարա
բերություններնուարդյունքըկարևորեն,երբհավասարապեսկար
ևորվումենդիմացինիկարիքներնուցանկությունները։6

Կոնֆլիկտիլուծման5եղանակներըուսումնասիրելուհա
մար կարելի է կիրառել «Աշխարհի սրճարան» մեթոդը
(մանրամասն նկարագրությունըտե՛ս «Կիրառելի մեթոդ
ներևվարժություններ»բաժնում):



Համագործակցությանդերնավելիլավպատկերացնելուհամար,ու

6. Գրեյբիլ; Կոնֆլիկտը լուծելու եղանակները; https://www.familyconsumersciences.com/2018/10/styles-for-handling-
conflict-lesson-activities/
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սումնասիրեք այն մրցակցության հետ համեմատության մեջ։ Մինչ
ենթաթեմայի տեսական մասը ներկայացնելը կարող եք կիրառել
«Թղթերով խաղ» վարժությունը (մանրամասն նկարագրությունը
տե՛ս«Կիրառելիմեթոդներևվարժություններ»բաժնում):
Կապստեղծելովվարժությանևքննարկմանարդյունքիհետ՝ներ

կայացրեքենթաթեմայիտեսականհատվածը:
ՎինսենթԼոմբարդինասումէ.«Հաղթելնամենինչչէ,բայցհաղթե

լուկամքնամենինչէ»:7

7. Լորի Փեթերսոն; Ուժեղ գործիք. մրցակցություն և համագործակցություն; https://coachcampus.com/coach-
portfolios/power-tools/lori-peterson-competition-vs-collaboration/
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Նպատակ
Ցույցտալ հուզական բանականության և հաղորդակցման կարևո
րությունը կոնֆլիկտների պատճառները վեր հանելու, խաղաղ լու
ծումգտնելուևկայունխաղաղությանհասնելուհամար։

Հուզական բանականությունը սեփական, ինչպես նաևայլ մարդ
կանցհույզերը,ապրումները,ցանկություններըհասկանալու,ճանա
չելու,նրանցապրումակցելուևհամապատասխանորենարձագան
քելու կարողությունն է, որն ուղղված է մարդկանց մոտիվացմանը,
համագործակցությաննուառաջադրվածնպատակներիարդյունա
վետիրականացմանը:
Ենթադրվումէ,որհենցհուզականբանականություննէեղելմար

դու գոյության առանցքը մինչպատմական ժամանակաշրջանում,
քանիորայնարտահայտվումէմարդու՝շրջակամիջավայրինհար
մարվելու,գոյատևելուևցեղակիցներիուհարևանցեղերիհետընդ

ԹԵՄԱ 1.2

Խաղաղկամ
ոչբռնիհաղորդակցում
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հանուրլեզուգտնելումեջ։Այդոլորտինէ1872թվականինանդրա
դարձելՉարլզԴարվիննիր«Մարդկանցևկենդանիներիմոտզգաց
մունքներիարտահայտումը»աշխատությանմեջ,որտեղնագրելէ
գոյատևման և հարմարվողականության մեջ զգացմունքների ար
տաքինարտահայտումներիդերիմասին:8

Հուզականբանականությունըմեծդերէխաղումառաջնորդության
հարցում:Հուզականբանականությանհինգհիմնականտարրերնեն.
● ԻնքնաճանաչումըինքներդՁեզճանաչելու,Ձերհույզերը

ճշգրիտհասկանալուունակություննէ։Ինքնակարգավորումը
այդհույզերնիմաստավորելուևդրանքղեկավարելուունա
կություննէ՝պայմանավորվածիրավիճակով

● Ապրումակցումըկամէմպատիան,որըցույցէտալիս,թեոր
քանովեքԴուքիվիճակիճանաչելևհասկանալուրիշների
հույզերը:

● Մոտիվացիան,իսկավելիճիշտ՝ներքինմղումը,որըներառում
էգործիցբավականությունստանալուցանկությունը,նպատա
կասլացություն, շահագրգռվածությունը՝ կատարելու ինքդ քո
առջևդրվածառաջադրանքը՝անկախնյութականպարգևատ
րումից։

● Հաղորդակցումը,որոնքթույլենտալիսարդյունավետկերպով
արտահայտելՁերներքինցանկությունը,զգացումներըևՁեր
մտքերըսեփականանձի,Ձերևայլոցհույզերի,ինչպեսնաևայլ
թեմաներիվերաբերյալ։

Հուզականբանականությանզարգացումըկարողէէապեսխթանել
արդյունավետորոշումներիկայացումը,մասնագիտականևոչմաս
նագիտականխնդիրներիլուծումը,գործնականառաջադրանքների
արագևարդյունավետկատարումըևառաջադրվածնպատակնե
րինհասնելուհամարհամարժեքմիջոցներիումարտավարություն
ներիկիրառումը:

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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Զարգացնելովսեփականհուզականբանականությունը՝հնարավոր
էնվազեցնելսթրեսայինիրավիճակներնաշխատավայրումմասնա
գիտականհաղորդակցմանժամանակ։
Հետևաբար,մարդկանցհետարդյունավետհաղորդակցվելուկար

ևորունակություններիցէզարգացածհուզականբանականությունը:
Հաղորդակցումը ուղերձի կամ հաղորդագրության բովանդա

կությունըկամիմաստըկազմելու, հաղորդելուևփոխանցելուերկ
կողմանի գործընթաց է, որի միջոցով կողմերի միջև կապ է հաս
տատվում։Այնկարողէիրականանալանձանցկամխմբերիմիջև՝
օգտագործելով տարբեր միջոցներ՝ խոսքային կամ ոչ խոսքային:
Հաղորդակցումըտեղի է ունենում, եթե կան իմաստը կամ հաղոր
դակցմանմիավորը(հաղորդագրություն,ուղերձ),հաղորդողըևդրա
ընդունող(ներ)ը:Տեղեկությունհաղորդողըտեղեկություննուղարկող
սկզբնակետնէկամսկզբնաղբյուրը,որըձևակերպումկամծածկագ
րումէտեղեկությունը,այնուհետևհամապատասխանհաղորդակց
ման ուղիներով ապահովում է տեղեկության ապակոդավորումը
կամընկալումը:Վերջինսուղղվածէտեղեկությունըստացողին,ով
ըստտեղեկատվությանիրընկալման՝պատասխանէտալիսհետա
դարձկապիմիջոցով:Հետադարձկապնուղղվումէտեղեկատվութ
յանսկզբնաղբյուրին,այսինքն՝տեղեկություննուղարկողին:Հաղոր
դակցմանայդգործընթացըկարողէշրջափուլայինբնույթունենալ։
Տեղեկությունհաղորդողնընտրումէհաղորդվողմիտքը,գաղափա
րը, ձևակերպում էայն (ծածկագրում է)խոսքայինև ոչխոսքային
հաղորդակցմանմիջոցների օգնությամբ, հաղորդում է ստացողին:
Ստացողնապածածկագրումէստացվածտեղեկությունըևայսկամ
այնկերպիմաստավորումէայն:Իրհերթիննաընտրումէպատաս
խանտեղեկությունը,ձևակերպում,ծածկագրումխոսքայինևոչխոս
քայինհաղորդակցմանմիջոցներիօգնությամբևպատասխանումէ։
Հաճախ հաղորդակցման գործընթացինխանգարում ենմի շարք

խոչընդոտներ, որոնց անվանում ենք «աղմուկ»։ Աղմուկը կարող է
աղճատելտեղեկությանփոխանցմանևընկալմանգործընթացները,
օրինակ՝ ընկալման սխալներով, ինչպիսիք են մարդու կարծրատի
պերը,տրամադրութունըկամընտրողականընկալումը։
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Ընկալմանաղճատումնառաջանումէ,երբընկալմանվրաազդում
է ընկալողի մշակույթը, ազգությունը, մասնագիտությունը, նախկին
փորձը, սպասումները, վերաբերմունքը, հետաքրքրությունները, հո
գեվիճակնուհուզականֆոնը:
Իրականության, մարդկանց և երևույթների վերաբերյալ տպավո

րությանձևավորմանվրաազդումենմերզգայարաններըևպատ
կերացումները,որոնքայսկամայնիմաստնենհաղորդումընկալվող
նյութին։9

Իրականությանտարբերընկալումներիևհաղորդակցման
դերըցույցտալու համարկարելի է կիրառել «Ժեստերով
խաղ»վարժությունը(մանրամասննկարագրությունըտե՛ս
«Կիրառելիմեթոդներևվարժություններ»բաժնում):

Կոնֆլիկտիխաղաղլուծմանըհնարավորէհասնելբանակցելուև
ոչբռնիհաղորդակցումկիրառելուշնորհիվ։
Բանակցությունը ռազմավարական քննարկում է, որը լուծում է

հարցնայնպես,որերկուկողմերնէլգտնենընդունելիտարբերակ:

հաղորդակցման
շղթա

հաղորդագրություն/
ուղերձ

ընդունող

արձագանք

հաղորդող
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Բանակցությանընթացքում,կողմերըներկայացնումենիրենցդիր
քորոշումնուտեսակետը,կարծիքենփոխանակում,երկխոսումեն,
ներկայացնումենիրենցկարիքներըևփորձումիրապեսլսելևհաս
կանալմիմյանց,ինչիշնորհիվձեռքենբերումհամարժեքլուծում։10
Բանակցությունըշատբարդևժամանակատարգործընթացէ,քանի
որյուրաքանչյուրկողմփորձումէբացատրելմյուսինիրտեսակետը
ևհամոզելհամաձայնել:
Բանակցություններվարելով՝բոլորներգրավվածկողմերըփորձում

ենխուսափելվիճաբանությունից,սակայնհամաձայնումենհասնել
փոխզիջմանինչորձևի:Որքանէլ բարդէ, բանակցելըբավական
արժեքավորէբարոյականտեսանկյունից։

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

Շատհարաբերություններվատանումեն,քանիորմենքչգիտենք,
թեինչպեսշփվել:Նմանապես,վատհաղորդակցությունըզգալիհա
կասությունէառաջացնում:Մենքհավատումենք,որխոսելընույնն
է, ինչ շփվելը և մոռանում ենք մյուս, հիմնարար մասը՝ լսելը: Այս
խնդրիլուծմանհամարամերիկացիհոգեբանևհեղինակՄարշալ
Ռոզենբերգը1960թ.առաջարկելէՈչբռնիհաղորդակցմանտեսութ
յունը։11

Ոչ բռնի հաղորդակցումը դիմացինին հասկանալու,ապրումակ
ցելուևհոգատարլինելումեթոդէ:Ոչբռնիհաղորդակցումըկարող
էփոխակերպել երկխոսությունը, քանի որայն հնարավորություն է
տալիսմարդկանցավելիիրազեկ լինելտվյալիրավիճակումիրենց
զգացմունքներին, կարիքներին և ցանկություններին, ինչպես նաև
զգալուրիշներիզգացածը։
Ոչբռնիհաղորդակցմանկիրառումընպաստումէբանակցության

արդյունավետիրականացմանը։
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Հաղորդակցության այս ձևը կարող է նպաստել ավելի մեծ ինք
նագիտակցությանևանձնականաճի,խթանելմիջանձնայինավելի
խորըհարաբերություններևարդյունավետորենկարգավորելհակա
մարտություններնուվեճերըհասարակությանբոլորմակարդակնե
րում:Ըստվերջինիս՝մարդուբնույթնէկարեկցաբարվարվելը,բայց
մեզանից շատերը սովորել են խոսել և գործել ուրիշների համար
վնասակարձևերով:Մենքսովորումենքդատել,հետքաշվել,պաշտ
պանվելևհարձակվել,որոնքմեզհեռացնումենուրիշներիցևկա
րեկցանքիբնականվիճակից:Ոչբռնիհաղորդակցումըստեղծվելէ
օգնելումեզհաղթահարելայսբացասականմիտումները,որպեսզի
կարողանանք կապվել ուրիշների հետ ավելի խորը անհատական
մակարդակում:
Ռոզենբերգընաևհավատումէր,որբոլորմարդիկունենորոշակի

համընդհանուրկարիքներ:Երբայդկարիքներըբավարարվեն,մենք
կզգանքհաճելիհույզեր,ինչպիսիքեներջանկություննուգոհունա
կությունը. երբ դրանք չկան, մենք բացասական զգացողություններ
ենքզարգացնում,ինչպիսիքենզայրույթըևհիասթափությունը:Ուս
տիմերզգացմունքներըցույցենտալիս,թեարդյոքմերկարիքները
բավարարվումեն,թե՝ոչ։

Մյուսներիտեսանկյունը հասկանալու և ընդունելու կար
ևորությունըցույցտալուհամար,կարողեքկիրառել«Նկա
րումենքմերտեսանկյանարձանը/աթոռըվարժությունը
(մանրամասն նկարագրությունըտե՛ս «Կիրառելի մեթոդ
ներևվարժություններ»բաժնում):
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ԹԵՄԱ 1.3 

Խաղաղությունև
խաղաղաշինություն


Նպատակ
Բացատրելխաղաղությունհասկացությունը,սահմանելխաղաղաշի
նությունը՝որպեսերևույթևգաղափարախոսություն։

Անհատական մակարդակում խաղաղությունը հանգիստ հոգեվի
ճակէ,որտեղկարելիէներդաշնակլինելինչպեսինքդքո,այնպես
էլուրիշներիհետ:Արևելյանշատկրոններումևփիլիսոփայություն
ներումայնկոչվումէներքինխաղաղությունևձեռքէբերվումմեդի
տացիայիևինքնաճանաչմանջանքերիշնորհիվ՝հասնելովներդաշ
նակության։Այնճանաչողականևհուզականվիճակէ,որըկապված
էբարեկեցությանևհանգստությանզգացողությանհետ,որնէլիր
հերթինորոշումէմերվարքիձևը:12

Քաղաքական մակարդակում խաղաղությունը պատերազմի կամ
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ռազմականգործողություններիբացակայություննէ։Միջպետական
հարաբերությունների համատեքստում համադրենք հետևյալ սահ
մանումները.
● խաղաղությունըցանկացածբռնությանբացակայությունըկամ

թուլացումնէ,
● խաղաղությունըհակամարտությանոչբռնիևստեղծագործ

փոխակերպումնէ։
Երկուսահմանումներնէլինկատիունենհետևյալը.

● խաղաղարարաշխատանքըխաղաղմիջոցներովբռնության
թուլացմաննուղղվածաշխատանքնէ,

● խաղաղությանուսումնասիրությունըխաղաղարարաշխա
տանքիպայմաններիուսումնասիրություննէ։13

Խաղաղությանմշակույթըբազմազանհարաբերություններիհա
մակարգէ,որըներառումէքաղաքացիականհամաձայնության,սո
ցիալականերկխոսության,սերունդներիհամերաշխությանևազգա
յինանվտանգությանարդիականացմանապահովմանգործընթաց
ներ:
ՀամաձայնՅՈՒՆԵՍԿՕի`խաղաղությանմշակույթը«Արժեքների,

դիրքորոշումների,ավանդույթների,վարքագծիտեսակներիևկյանքի
ուղիներիայնպիսիամբողջությունէ,որնարտացոլումևոգեշնչումէ
հարգանքըկյանքի,մարդկությանևնրաիրավունքներինկատմամբ,
բոլորտեսակներիբռնությանմերժումը,տղամարդկանցևկանանց
հավասար իրավունքների ևպարտականությունների, ինչպես նաև
յուրաքանչյուրի խոսքի ազատության, կարծիքի և տեղեկատվութ
յանիրավունքիճանաչում:Այնապահովումէժողովրդավարության,
ազատության,արդարության, համերաշխության, հանդուրժողակա
նության, բազմակարծության սկզբունքներիամրապնդում, տարբե
րությունների ընդունումևժողովուրդների էթնիկ, կրոնական, մշա
կութայինևայլխմբերիմիջևփոխըմբռնում»։

13. Յոհան Գալթունգ; Խաղաղություն խաղաղ միջոցներով; http://lib.ysu.am/disciplines_bk/0713f273fe5d987a6db633
69603187c3.pdf
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Յոհան Գալթունգը, ով հիմնադրել է Խաղաղության ուսումնասի
րություններիՕսլոյիինստիտուտը,առաջէքաշելայնպիսիհասկա
ցություններ, ինչպիսիք են բացասական և դրական խաղաղութ
յունը։Բացասականխաղաղությունըբռնությունչկիրառելնէ,իսկ
դրականխաղաղությունըայնպիսիկառույցներիմշակումնէ,որոնց
միջոցովկոնֆլիկտներըկամհարթվումենսկզբնականփուլում,կամ
ընդհանրապես չեն առաջանում: Դրական խաղաղությունը սահ
մանվումէորպեսբռնությանբացակայությունևայնպիսիգործոն
ներինվազում կամվերացում, որոնքվնասենհասցնումանհատի
կյանքիորակինկամառաջացնումկոնֆլիկտ։Դրականխաղաղութ
յաննանհրաժեշտէտնտեսականևհասարակականարդարություն,
աղքատությանուխտրականությանվերացումևառողջէկոլոգիա։
Յ. Գալթունգը «խաղաղության մշակույթը» բացատրում է` օգտա

գործելովերկուփոխաբերություն:Առաջինըառողջություննէ.խա
ղաղությունը բռնության համար այն է, ինչ առողջությունը հիվան
դությանհամար`անձըպետքէլինիառողջ,ինչպեսորանձը,խումբը,
նահանգը,ազգը,մարզը,քաղաքակրթությունըկարողենլինելխա
ղաղ:Երկրորդփոխաբերությունըսերնէ,որըմարմնի,մտքիևհոգու
ներդաշնակմիություննէ:Նշվածմեխանիզմներիհամադրմամբ,Յ.
Գալթունգիկարծիքով,մշակվումէխաղաղությանմշակույթիգլխա
վորարժեքը`կրթությունը.«Կրթությանխնդիրնէ`հաստատելտևա
կանխաղաղություն:Առավելագույնն,ինչկարողենանելքաղաքա
գետները,մեզպատերազմներիցհեռուպահելնէ»։14

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

Այսպիսով, խաղաղության հասնելը հեշտ գործընթաց չէ, ավելին
այնբավականինբարդէ,բայցհնարավոր,միմիայնիրականցան
կության,աշխատասիրությանևմեծջանքերիգնով,որակյալկրթութ
յան միջոցով, հոգատարության, փոխադարձ հարգանքի և վստա
հության,պատրաստբանակցելու,միմյանցլսելու,ճանաչելու,հաս
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կանալու,կարեկցելուևհամագործակցելու՝հանունզարգացածպե
տությանևմարդուհիմնարարկյանքիիրավունքիպաշտպանության։

Ի՞նչէխաղաղաշինությունը

ՆորվեգացիսոցիոլոգՅոհանԳալթունըխաղաղաշինությունըսահ
մանելէորպեսինքնակարգավորվողհասարակարգերիստեղծման
գործընթաց,որը«վերացնումէպատերազմիպատճառներըևառա
ջարկումայլըտրանքներայնպարագայում,երբպատերազմըդեռևս
սպառնալիքէ»։Կոնֆլիկտիհաղթահարմանմեխանիզմներըպետքէ
«ներկառուցվենհասարակարգիմեջևներկագտնվենայնտեղ՝որ
պես ջրամբար, որից կարող է օգտվել համակարգը, ճիշտայնպես,
ինչպեսառողջմարմիննունիսեփականհակամարմիններստեղծե
լուունակությունևկարիքչունիժամանակավորբժշկականմիջամ
տությունների»։15
Այսպիսով, խաղաղաշինության բաղադրիչը որպես «խաղաղութ

յանմոտեցում»հղումէկատարումխաղաղությանուսումնասիրութ
յանինստիտուտին։1970ականներինԳալթունգիկողմիցմշակվելեն
միքանիազդեցիկտեսություններ՝առաջմղելովուսումնասիրության
նորակադեմիականդաշտ,որըկոչվումէԽաղաղությանուսումնա
սիրություն:Ըստնրաառաջարկածմոտեցման՝խաղաղաշինությունը
պետքէներկայացվիորպես«համակարգերիառաջմղում,որոնքկա
րողենստեղծելկայունխաղաղություն»։16

Մյուս կողմից՝ միջազգային խաղաղաշինության գիտությունների
ամերիկացի պրոֆեսոր Ջոն Փոլ Լեդերախը խաղաղաշինությունը
նկարագրումէորպես«համապարփակհայեցակարգ,որըներառում,
գեներացնում և պահպանում է գործընթացների, մոտեցումների և
փուլերիմիամբողջշարք,որոնքանհրաժեշտենհակամարտությու

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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նըավելիկայուն,խաղաղհարաբերություններիփոխակերպելուհա
մար:Այսպիսով,տերմինըներառումէգործողություններիլայնշրջա
նակ,որոնքև՛նախորդումեն,և՛հաջորդումենպաշտոնականխա
ղաղությանհամաձայնագրերին»։Մասնավորապես,խաղաղությունը
դիտվումէավելիշուտորպեսդինամիկսոցիալականկառուցվածք,
քանզուտորպեսժամանակիփուլկամպայման։17

Համեմատության համար նշենք, որ Գալթունգը խաղաղաշինութ
յունը նկարագրում է որպես հակամարտության և խաղաղության
այլընտրանքայինմեխանիզմ,մինչդեռԼեդերախըգտնումէ,որայն
ռազմավարությունների և գործողությունների բազմազանություն է
ուղղվածհակամարտություններիփոխակերպմանըևկայունխաղա
ղությանհասնելուն:Ըստէության,Լեդերախըընդլայնեցխաղաղա
շինությանգաղափարը(1997),որըառաջէրքաշելԳալթունգը(1975):
Խաղաղաշինություննիրավականևքաղաքականտեսանկյուննե

րից ուսումնասիրելու նպատակով կարևոր է ընդգծել միջազգային
խաղաղության և անվտանգություն պահպանման ՄԱԿի հեռան
կարները։Ստորևպատկերվածէ,թեինչպեսէՄԱԿըքարտեզագ
րումիրներգրավվածությունըհակամարտություններիլուծմանգոր
ծընթացներում:Այնտեղ,որտեղվերջնականնպատակըկայունխա
ղաղություննէ,ևդրանհասնելուհամարՄԱԿիռազմավարության
նպատակնէքայլառքայլհետևելհետևյալգործողություններինկամ
գործողություններիհամակցմանը։

ԸստՄԱԿիխաղաղությանռազմավարության՝կանորոշակիկան
խարգելիչ,միջնորդականևկառուցողականքայլեր,որոնքանհրա
ժեշտէձեռնարկելկայունխաղաղությանվերջնականնպատակին
հասնելուհամար։Այդքայլերնեն՝մարդասիրականօգնությունը,խա

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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ղաղարարությունը, խաղաղապահությունը և խաղաղաշինությունը,
որըհանգեցնումէզարգացման:18

Այսպիսով՝ խաղաղարարությունը ներկայացվում է որպես հա
կամարտությանխաղաղ կարգավորմանգործընթաց, ինչպիսիք են
դիվանագիտությունը, միջնորդությունը կամ բանակցությունները,
որոնք նպաստում են հակամարտության ավարտին և լուծում այն
հարցերը, որոնք հանգեցրել են դրան: Այնուհետև հերթըտրվում է
խաղաղապահությանը,որըընդգրկումէհամաձայնեցվածռազմա
կանգործողություններ,որըկարողէձեռնարկվելբոլորհիմնական
հակամարտողկողմերի համաձայնությամբև նախատեսվածէ վե
րահսկելու և հեշտացնելու համար համաձայնագրի իրականացում
(այսինքն՝հրադադար,զինադադարկամնմանայլհամաձայնագիր)։
Այն միտվածէաջակցելու դիվանագիտականջանքերին՝ երկարա
ժամկետքաղաքականկարգավորմանհասնելուհամար։Վերջապես,
խաղաղաշինությունըկայունացմանգործողություններեն,հիմնա
կանումդիվանագիտականևտնտեսական,որոնքամրապնդումեն
և վերաձևավորում կառավարական ենթակառուցվածքները և ինս

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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խաղաղության
կառուցում

զարգացում
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տիտուտները՝ խուսափելու համար հակամարտությունների հետա
գակրկնությունից:ՄԱԿիԽաղաղությանաջակցությանգրասենյակը
խաղաղաշինությունըբացատրումէորպես«շարունակականռազ
մավարություն,գործընթացներևգործողություններ,որոնքուղղված
են երկարաժամկետ խաղաղության պահպանմանը՝ ուշադրության
կենտրոնումպահելովկոնֆլիկտիռեցիդիվներիհավանականության
նվազեցմանվրա»:19

Խաղաղարար և խաղաղապահ գործողությունները առաջին ան
գամգործարկվելենՄԱԿիկողմից1956թվականին՝որպեսՄԱԿի
առաքելություններ: Մինչդեռ խաղաղաշինության հայեցակարգը
ՄԱԿիշրջանակներումշրջանառվելսկսեց1990ականներից:Այնո
ւամենայնիվ,ներկայիսքաղաքականաշխարհըդրդումէվերափո
խելվերընշվածգործողություններիհայեցակարգերը։Այդիսկպատ
ճառովնրանցմիջևսահմաններըդառնումենավելիուավելիմշու
շոտուոչմիանշանակ։

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։ Մասնակիցներին առաջարկեք կլոր շրջա

նով նստել։ Նրանց հարցրեք, թե որոնք են կոնֆլիկտի դրա
կան և բացասական կողմերը։ Եթե դասասենյակում չկա գրա
տախտակ, ապա պատասխանները կարող եք թղթին գրել։
Թույլ տվեք, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր կարծիքն արտահայտի։
Խրախուսեք բոլոր մասնակիցների ակտիվ մասնակցությունն ու
տարբերկարծիքներիվերհանումը։Ամփոփեքքննարկումը։
Անհրաժեշտպարագաներ։Թուղթ, մարկեր կամ գրատախտակ,

կավիճ։

Կոնֆլիկտիծառ

Իրականացում։Կոնֆլիկտիվերլուծությաննպատակովգրատախ
տակինկամֆլիպչարթիննկարեքծառ։Ծառըպետքէպատկերված
լինի ճյուղերով և հողի մեջ գտնվողարմատներով։ Բացատրեք, որ
ծառի բունը ներկայացնում է հիմնականխնդիրը, ճյուղերը՝ ազդե
ցությունները,արմատները՝կոնֆլիկտիառաջացմանբունպատճառ
ները։ Մասնակիցներին առաջարկեք, որպեսզի որևէ խնդիր նշեն.
կարողէլինելդասարանայինտեղականխնդիր,որըկվերլուծեքհա
մապատասխանաբարծառիտեսքով՝վերլուծելովազդեցություններն
ուբունպատճառները։Կոնֆլիկտըվերլուծելուհամարկարողեքօգ
տագործելհետևյալհարցերը
● Ո՞րնէհիմնականկոնֆլիկտը/խնդիրը։
● Որո՞նքենկոնֆլիկտիպատճառները։
● Ի՞նչհետևանքներիէհանգեցնումկոնֆլիկտը։
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Ամփոփեքվարժությունը
Անհրաժեշտ պարագաներ։ Ֆլիպչարթ, գունավոր մարկերներ,

գրատախտակ,կավիճ։

Աշխարհիսրճարան

Իրականացում։ Մասնակիցներին բաժանեք 5 թիմի՝ յուրա
քանչյուր թիմին հատկացնելով մեկ ֆլիպչարթ՝ վրան գրված
կոնֆլիկտը լուծելու 5 եղանակները․ խուսափում, փոխզի
ջում, մրցակցություն, համագործակցություն, հարմարվողա
կանություն։ Թիմերին առաջարկեք նստել սեղանների շուրջ․
ամեն մեկն իր՝ կոնֆլիկտի լուծման եղանակի ֆլիպչարթով։
Ժամանակ հատկացրեք, որպեսզի մասնակիցները հերթով մո
տենան բոլոր սեղաններին և կոնֆլիկտի լուծման յուրաքանչ
յուր եղանակի ֆլիպչարթին գրեն համապատասխան նկարագի
րը, բացատրությունը, բնութագրող հատկանիշներն ու օրինակներ։
Երբմասնակիցներըմոտենում ենբոլոր սեղաններինևհամապա
տասխանաբարլրացնումկոնֆլիկտիլուծմանեղանակիբնութագրե
րը,ամփոփեքվարժությունը՝թիմերինխնդրելովներկայացնելիրենց՝
խմբիկոնֆլիկտիեղանակիբնութագիրնունշանակությունը։
Անհրաժեշտպարագաներ։5ֆլիպչարթ,մարկեր։

Թղթերովխաղ

Իրականացում։ Նախապես սենյակի կենտրոնում՝ գրասեղանի
վրա,A4ձևաչափի5սպիտակթուղթևգունավորմատիտներդրեք։
Մասնակիցներինբաժանեք45հոգանոցթիմերի`յուրաքանչյուրթի
մինտալովտարբերառաջադրանք՝առաջինթիմիհամարկարևոր
է,որբոլորթղթերը լինենգետնինդրված,մյուսիհամար՝որբոլորը
լինեն շրջանաձևդասավորված, երրորդի համար՝ որ բոլոր թղթերի
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վրամիաժամանակնստեն,իսկվերջինիդեպքում՝որբոլորթղթերին
տնակնկարածլինեն։
Շատկարևորէ,որթիմերըչիմանանմեկըմյուսիառաջադրանքի

մասին։Ժամանակհատկացրեք,որպեսզիխոսենևռազմավարութ
յուն մշակեն իրենց նպատակին հասնելու համար։ Յուրաքանչյուր
թիմի նպատակն է առաջինը իրականացնել իրենց տրված առա
ջադրանքնուհաղթել։Միքանիանգամկրկնեքվարժությունը,մինչև
գտնենփոխըմբռնմանմիջոցը։Քննարկեքխաղիարդյունքը՝վերլու
ծելով հաղթանակի հասնելու ճանապարհը հետևյալ հարցերի օգ
նությամբ.
● Արդյո՞քբոլորըգոհենխաղիարդյունքով։
● Ո՞րխումբնէիրենզգումհաղթած,ո՞րը՝պարտված։
● Խաղիընթացքումկոնֆլիկտիհաղթահարմանի՞նչմեթոդներ

ենկիրառվել։
● Ի՞նչնայլկերպկանեիքավելիլավարդյունքունենալուհամար։
● Հնարավորկլինե՞րբոլորթիմերըմիաժամանակհաղթեին։Ինչ

պե՞ս։
Անհրաժեշտպարագաներ։Գունավորմատիտ,թուղթ:

Ժեստերովխաղ

Իրականացում։ Մասնակիցներինառաջարկեք մեկ շարքով միմ
յանցմեջքովկանգնել։
Շարքիվերջումգտնվողմասնակիցըիրդիմացիմասնակցինժես

տերով որևէ նախադասություն է հաղորդում.այս մասնակիցը հա
ղորդագրությունըպետքէփոխանցիշարքումկանգնածմյուսմաս
նակցինևայսպեսշարունակմինչևառջևումկանգնածմասնակիցը։
Վարժությանընթացքումմասնակիցներըշարունակումենմիմյանց
մեջքով կանգնածմնալև շրջվել միայն հաղորդագրությունը ստա
նալիս։Շարքիսկզբումկանգնածմասնակիցըհաղորդագրությունը
պետք է փոխանցի հաղորդագրության սկզբնաղբյուրին՝ այնպես,
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ինչպեսիրենէհասելևինչպեսինքնէհասկացել։
Համեմատեքսկզբնաղբյուրիևշղթայիվերջումգտնվողմասնակցի

հաղորդագրությունները՝տեսնելուհամար,թեինչքանէայնփոփոխ
վել։
Հարցերիմիջոցովամփոփեքվարժությունը՝շեշտելովնյութիհետ

տեղի ունեցող ձևափոխությունները, որոնքտեղի են ունենում հա
ղորդացմանընթացքում՝ընկալմանխեղաթյուրմանարդյունքում։
● Որքանո՞վէրձերընկալումըհամընկելիրականությանհետ։
● Հասկանալի՞էրհաղորդակցմանլեզուն։
● Հե՞շտէրկրկնօրինակելայն,ինչըբառերովչէինբացատրել։
● Ըստձեզի՞նչէրվարժությաննպատակը։Ինչո՞ւ։
● Ինչպե՞սէոչբանավորխոսքընպաստումհաղորդակցությանը։

Ինչպե՞ս է փոխակերպվում տեղեկությունը և ինչո՞ւ։


«Նարնջիպատմություն»իրավիճակայինվերլուծություն

Իրականացում։Մասնակիցներինբաժանեք34հոգանոցթիմերի
ևտպածտվեքնարնջիպատմությունը։

ԱնինևՄարինքույրերեն։Անինայսօրուզումէնարնջիհյութխմել,
իսկ Մարին՝ նարնջի կեղևից տորթ պատրաստել։ Սառնարանում
միայնմեկնարինջկա։Քույրերըսկսումենվիճել,քանիորյուրաքանչ
յուրըշատհամառէիրցանկությանմեջ։Ոչոքչիցանկանումզիջելև
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
● Ձեզպատկերացրեքմայրիկիփոխարեն,ի՞նչկանեիքաղջիկ

ներինգոհացնելուհամար։
● Մանրամասննկարագրեքքայլերնուընթացքը։
Մասնակիցներին առաջարկեք, որ իրենց պատկերացնեն մայրի

կիփոխարենևփորձենարդյունավետ լուծումառաջարկելտրված
իրավիճակին։Անհրաժեշտէ, որմանրամասննկարագրենքայլերն
ուընթացքը։
Մեկնաբանեքևհարցերիմիջոցովամփոփեքվարժությունը՝նշելով

բանակցությանևհամագործակցությանկարևորությունըկարիքնե
րիլիարժեքբավարարմանհամար։
● Ինչո՞ւենվիճումքույրերը։Ի՞նչենուզում։
● Հասկանալ,թեաղջիկներինինչո՞ւէանհրաժեշտնարինջը,այլ

կերպասած՝բացահայտելկարիքը։
● Ինչպիսի՞լուծումէառաջարկումմայրիկը։
● Կողմերիցանկություններըլիարժեքբավարարվա՞ծեն։
● Ի՞նչկանեիք,եթեմայրիկիփոխարենլինեիք։Մանրամասնեք։
● Հնարավո՞րէ՝երկուկողմերնէլլիարժեքկերպովիրենցցան

կություններըբավարարեն։Ինչպե՞ս։
● Ինչո՞ւենքույրերնիրականումվիճում։Հաղորդակցվե՞լև

հարցրե՞լենմիմյանցնարինջնուզելուիրականպատճառը։
● Ի՞նչէնշանակումբանակցելևինչո՞ւէկարևոր։
Անհրաժեշտպարագաներ։նարնջիպատմությունըտպած։
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Նկարումենքմերտեսանկյանարձանը/աթոռը

Իրականացում։ Մասնակիցներին առաջարկեք նկարել արձան/
աթոռ/կամ ցանկացած իր, որը այդ պահին կունենաք ձեր ձեռ
քի տակ։ Տեղադրեք իրը սենյակի մեջտեղում և հոգ տարեք, որ
պեսզի չտեղաշարժեն այն։ Մասնակիցներին առաջարկեք նստել
իրենց հարմար հատվածում, այնպայմանով, որ նկարելու ընթաց
քում չպետք է փոխեն իրենց տեղը. կարևոր է, որպեսզի յուրա
քանչյուրը միևնույն իրը նկարի իր տեսանկյունից/դիտանկյունից։
Երբավարտեննկարելը,առաջարկեք, որպեսզիներկայացնենաշ
խատանքները։Վերլուծեքյուրաքանչյուրնկարը՝ընդգծելովմիևնույն
իրի տարբեր պատկերումը՝ կախված մասնակցի դիտանկյունից։
Ամփոփեքվարժությունըհետևյալհարցերիմիջոցով՝
● Ի՞նչնմանությունևտարբերությունեքտեսնումնկարներում
● Նկարներիո՞րհատվածներնեննման,ևորո՞նք՝տարբեր։Ին

չո՞ւ
● Ինչպե՞սէստացվել,որնկարելեքմիևնույնիրը,բայցայսքան

տարբեր։
● Ի՞նչէնշանակումտեսանկյուն/դիտանկյուն։
● Եթեցանկանայինք,կարո՞ղէինքմեկուրիշիտեսանկյունից

նայել։
● Համաձա՞յնեք,որյուրաքանչյուրերևույթ/իրականությունունի

այլտեսանկյուն։
● Իսկկարո՞ղեքպատկերացնել,որկոնֆլիկտընույնպեսունի

այլտեսանկյուն։
● Որը՞կարողէլինելկոնֆլիկտիայլտեսանկյունը։
● Եթեփորձենքկոնֆլիկտինմյուստեսանկյունիցնայել,հնարա

վորկլինի՞համարժեքլուծումգտնելը։Ինչպե՞ս։
Անհրաժեշտ պարագաներ։ Մատիտներ, թուղթ, արձան/աթոռ/

կամցանկացածիր,որըայդպահինկունենաքձերձեռքիտակ
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Ակվարիումքննարկում

Իրականացում։Դասավորեքաթոռներըշրջանաձև։Շրջանիներ
սում կազմեք փոքր շրջան՝ 34 աթոռով։ Ներկայացրեք խմբին, որ
այժմ քննակումը կազմակերպելու են ակվարիումում։ Ակվարիումը
ներսիփոքրշրջաննէ,որումԴուքկհնչեցնեքհարցեր,որոնցարձա
գանքելուհամարմասնակիցներըմեծշրջանիցպետքէտեղափոխ
վենակվարիում՝փոքրշրջան,որպեսզինրանցձայնըլսելիլինի։
Նշեք, որ միայնփոքր շրջանումգտնվելով կկարողանանարտա

հայտելիրենցտեսակետը.ակվարիումիցդուրսնրանցձայնը լսելի
չէ։Ուստի,պետքէ սպասենմինչևփոքր շրջանումտեղազատվի,
որպեսզիայնզբաղեցնենևխոսեն։
Նաևմասնակիցներիուշադրությունըհրավիրեքայնհանգամանքի

վրա,որյուրաքանչյուրնուշադիրլինիակվարիումըերկարչզբաղեց
նելուն,որպեսզիբոլորնարտահայտվելուհավասարհնարավորութ
յունունենան։
Քննարկումը զարգացրեք հարցերով՝ ինչպես նաև միմյանց պա

տասխաններինարձագանքելուհնարավորությունընձեռելով։
● Հնարավո՞րէպատերազմըքննադատել։Ինչո՞ւ։
● Ի՞նչնէպատերազմիպատճառըևհետևանքը։
● Պատերազմումհաղթողներկա՞ն։Պատերազմումհաղթողն

ի՞նչէշահում,իսկի՞նչէկորցնում։
● Ի՞նչէխաղաղությունը։Կարևո՞րէ։
● Ո՞րնէբացասականևդրականխաղաղությանտարբերությու

նը։
● Խաղաղություննի՞նչէապահովում։
● Ինչպե՞սէմարդնիրենզգումխաղաղությանպայմաններում։
● Ի՞նչպեսկարողենքհասնելխաղաղության։
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ԹԵ ՄԱ 2.1
Խաղաղությունը՝որպեսմարդու
իրավունքներիհիմքումընկածարժեք

Նպատակ
Ցույցտալխաղաղության ու մարդու իրավունքների կապը՝ գաղա
փարականիցմինչևգործնական՝օրինակներովկապելովայնիրա
կանությանհետ։

Մարդուիրավունքների(ՄԻ)հիմքումընկածհիմ ականսկզբունք
ներնուարժեքները

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

Մարդու իրավունքները բարոյական սկզբունքներ ու նորմեր են,
որոնքապահովումենմարդկայինորոշակիվարքագիծ։Դրանքպա
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հանջներ են, որոնքպաշտպանում են մարդուարժանապատվութ
յունը,կարգավորումմարդմարդ,մարդհամայնք,մարդպետություն
ումարդաշխարհփոխհարաբերությունները21։Մարդուիրավունքնե
րըազատության,արդարությանևխաղաղությանհիմքնեն։Նրանք
խթանումենանհատիևհամայնքիամբողջականզարգացումը։
«Մարդուիրավունքներնուազատությունները»նորգաղափարչեն,

դրանքհայտնիենդեռևսՀինՀունաստանիցուՀինՀռոմից։Ազա
տության վերաբերյալ առաջին հիշատակումը հանդիպում է մ.թ.ա.
14րդդարում22:ՄարդուիրավունքներըգոյությունունեինդեռևսՀին
Հունաստանում և Հին Հռոմում, դրանքամրագրում էին օրենքի ու
օրինականությանարժեքնուկարևորությունը:Մարդուիրավունքնե
րիվերաբերյալնախնականիրավականձևակերպումներնառաջին
անգամտեղենգտել1215թ.Անգլիական«ՄագնաԿարտա»կոչվող
փաստաթղթում,որըպայմանագիրէրանգլիականթագավորիևբա
րոններիմիջև:Մարդուիրավունքներիպաշտպանությանհիմնական
կոնցեպցիաներըզարգացելեն1819րդդարերում։

Առաջարկ՝ այստեղ առաջարկվում է կատարել
վարժություն 1-ը, քննարկել որոշ իրավունքներ
(Սկզբունքներիխաղ)։

Մարդուիրավունքները՝հետայսուՄԻ,կարելիէդիտարկելթե՛որ
պեսվերացականգաղափար,թե՛որպեսփորձառություն։Թե՛որպես
վերացականգաղափար,թեգործնականումկիրառվողսկզբունքնե
րիունորմերիամբողջություն,ՄԻիհիմքումընկածենորոշակիար
ժեքներ,որոնքէլկազմումենՄԻիշրջանակը,առանցորիմենքչենք
կարողհասնելմերամբողջականներուժիիրացմանը։Տարբերակա
դեմիկներիկողմիցառանձնացվումենՄԻհիմքումընկածհետևյալ
արժեքները(առաջիներկուսը՝արժանապատվություննուհավասա
րությունըհամարվումենհիմնաքարայինարժեքներ)՝
● արժանապատվությունայնհամոզմունքը,որբոլորմարդիկ

ունենառանձնահատուկարժեք,որըկապվածէնրանցմարդ
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կայինբնույթիհետ։Այլկերպասած՝մարդուարժեքըհարգանք
էակնկալումկամպահանջում23։Արժանապատվությունըչի
կապվումռասայիկամէթնիկականպատկանելության,գույնի,
սեռի,գենդերայինկողմնորոշման,հաշմանդամության,լեզվի,
կրոնի,քաղաքականկամայլկարծիքի,ազգայինկամսոցիա
լականծագման,ծննդյանկամայլկարգավիճակիհետ։

● հավասարությունյուրաքանչյուրանհատպետքէունենաիր
կյանքըևտաղանդներըառավելագույնսօգտագործելուհա
վասարհնարավորություններ:Սանաևայնհամոզմունքնէ,որ
ոչոքչպետքէունենակյանքիավելիվատհնարավորություն
ներ՝անկախիրհատկությունների,յուրահատկությունների24:

● հակախտրականությունխտրականությանկանխարգելում
(անարդարվերաբերմունքինչորմեկինկատմամբսեռի,ռա
սայի,տարիքիևայլնիպատճառով)25

● հանդուրժողականությունբազմազանությանընդունումըև
բացասականվերաբերմունքչցուցաբերելըտարբերանհատ
ներինկատմամբ:«Ձեզկարողէնակամայդերևույթըդուր
չգալ,բայցպետքէհավաստիացնեք,որդրապատճառովոչոք
չիվնասվի»26։

● ազատությունուժկամիրավունքէ՝գործելու,խոսելուկամ
մտածելուայնպես,ինչպեսուզումես՝առանցխոչընդոտների
կամկաշկանդումների,ինչպեսնաևբնորոշվումէկառավա
րությանկողմիցցուցաբերվողբռնությանբացակայությամբ27:

● հարգանքանհատի՝իրանհատականությանուարժանա
պատվությաննկատմամբ,գնահատանքնիրևայլոցկողմից28։

● պատասխանատվություն(պետության,անհատի,այլպա
տասխանատումարմիններ)հարգանքնայլոցիրավունքների

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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նկատմամբենթադրումէնաևպատասխանատվությունսե
փականգործողություններինկատմամբ՝ջանքերգործադրելով
մեկիևբոլորիիրավունքներիիրացմանուղղությամբ:29

Մարդուիրավունքներըներառումեննաևանքակտելիության,ան
բաժանելիության, փոխկապակցվածության ու համամարդկայնութ
յան/համաշխարհայնությանսկզբունքները։
ՄԻանքակտելիությանսկզբունքընշանակումէ,որոչոքչիկա

րողկորցնելիրիրավունքները,դրանքկապվածենհենցմարդկային
գոյությանփաստիհետ,ավելին՝դրանքբնորոշենբոլորմարդկանց:
Իհարկե,լինումենորոշակիդեպքեր,երբայդիրավունքներըսահմա
նափակվումեն,ինչպեսօրինակհանցագործությունը,հատուկիրա
վիճակներըևայլն։
ՄԻ անբաժանելիության, փոխլրացման ու փոխկապակցվա

ծության սկզբունքը նշանակում է, որ բոլոր իրավունքներն իրար
լրացնումենևանհնարէդրանքդիտարկելմեկուսացվածկամիրա
րից բաժան համատեքստում (օրինակ՝ ՄԻ խախտումներ դիտար
կելիսհավանականությունը,որխախտվումէմարդուընդամենըմի
իրավունքըշատավելիքիչհավանականէ,քան՝միքանիսը)։
ՄԻհամամարդկայնության/համաշխարհայնությանսկզբունքը

նշանակումէ,որդրանքհավասարապեսվերաբերումենբոլորմարդ
կանցաշխարհիցանկացածկետումևառանցժամանակիսահմա
նափակման:Ավելին, յուրաքանչյուրմարդ/անհատանկախիրռա
սայիկամէթնիկականպատկանելության,գույնի,սեռի,գենդերային
կողմնորոշման,հաշմանդամության,լեզվի,կրոնի,քաղաքականկամ
այլկարծիքի,ազգայինկամսոցիալականծագման,ծննդյանկամայլ
կարգավիճակի,իրավունքիունիօգտվելուևիրացնելուդրանք։

Առաջարկ՝ այստեղ առաջարկվում է կատարել
վարժություն 2-ը՝ կարևորելովարժեքները, քննարկելով
դրանք ու խոսելով դրանց առաջնահերթությունից

29. Նույն տեղում։
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(Աստիճանակարգում)։

Այսարժեքներնուսկզբունքներըմերառօրյայիցհեռուևայլոցկող
միցմտածվածերևույթներուգաղափարներչեն։Դրանք,ինչպեսար
դենվերևումնշվեց,բարոյականսկզբունքներիցունորմերիցբխող
ուծագածգաղափարներեն,որոնքդեռևսհնագույնժամանակնե
րիցեղելենտարբերքաղաքակրթություններում,մշակույթներումև
կրոններում՝նպաստելովմարդկանցխմբերի,ցեղերիուավելիբարդ
կառուցվածքունեցողհասարակությանևպետություններիխաղաղ
փոխգործությանը։
Խաղաղ փոխգործությունը հիմնականում ներառում է առանց

բռնության, վեճի, թշնամանքի, ռազմական գործողության ու միմ
յանցվնասմանկենսագործունեությունը։Խաղաղությունը,ինչպեսև
արդենբացատրվելէայսմեթոդականձեռնարկիմյուսգլուխներում
լայն ու բազմիմաստ հասկացություն է։ ՄԻ կոնտեքստում այն դի
տարկելիսկարևորէիմանալ,որտարբերակադեմիականշրջանակ
ներայնհամարումենմիկողմիցմարդուիրավունքներիմեջմտնող
արժեքներիհամախմբիմաս,իսկմյուսներընշումեն,որայնավելի
լայնկոնցեպտ/գաղափարէ,որըբխումէմարդուիրավունքներիու
դրանցարժեքներիապահովումիցուտարածումից։
Շատերնունենայնթյուրըմբռնումը,որխաղաղությունըբնութագր

վումէմիայնպատերազմիբացակայությամբ,սակայնայններառում
էնաևմիշարքայլգաղափարներ։Պատերազմնուռազմականգոր
ծողությունները,ըստԳալթունգի,ունենարմատներկամպատճառ
ներ, որոնցից են ռեսուրսներիանհավասար բաշխումը, խտրակա
նությունըևուժերիանհավասարակշռությունը։30Սրանցբացառման
համարանհրաժեշտէիրականխաղաղություն՝այսկերպտարբերա
կելովդրականևբացասականխաղաղությունը(տես՝մաս1)։Բացա
սականխաղաղությանօրինակէԼեռնայինՂարաբաղիկոնֆլիկտը,
որը 1994թ.ինավարտվելէրհրադադարով,կողմերըարդյունավետ
բանակցություններ չէին վարում, ինչը ձգվեց 30 տարի, մինչև որ

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. 
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բռնկվեց44օրյապատկերազմը։
Այսպիսով՝ հետևելով այս տեսությանն ու գաղափարին, պարզ է

դառնում, որՄԻհիմքումընկածարժեքներիսասանումնու դրանց
չհետևելըկարողէհանգեցնելպատերազմիկամ՝դրականխաղա
ղությանխանգարման։Ավելին,այսօրինակըցույցէտալիսխաղա
ղության՝ որպես ավելի լայն կոնցեպտի և ՄԻից վեր գաղափարի
տարբերակը։Նշվումէնաև,որՄԻըհանդիսանումենազատության,
արդարությանևխաղաղությանհիմքնուհիմնաքարը31։
Իսկ երկրորդգաղափարը (իրականու դրականխաղաղությունը),

որըդիտարկումէխաղաղությունը՝ՄԻարժեք,քննարկումէայստե
սակետը, նշելով, որ օրինակտարբերփաստաթղթերումարժանա
պատվության ու հավասարության, համամարդկայնության/համաշ
խարհայնությանկողքին,մշտապեսհանդեսէգալիսխաղաղությու
նը՝թե՛որպեսսկզբունք,թե՛որպեսարժեք՝«Յուրաքանչյուրոքունի
խաղաղությանիրավունք»։
Հիշեք նաև, բացիայն, որ մենք դիտարկում ենքխաղաղությունը

որպեսարժեքուգաղափար,կարևորէնաևհասկանալ,որվերջին
ներիսհասնելուհամարանհրաժեշտէորոշակիժամանակուգոր
ծընթաց,ինչընշանակումէ,որխաղաղությունըկարողենքդիտար
կելնաևորպեսշարունակականգործընթաց։Փաստէ,որմեզնիցոչ
մեկ չի ծնվում վերոնշյալարժեքների հակառակնի ծնե ունենալով
(անհանդուրժողականությունը, անարգանքը, ատելությունը, անհա
վասարությունը,խտրականությունըևայլն)։Մենք՝անհատներս,այս
կամայնխմբիմասդառնալովկամխմբերստեղծելով,սկսումենք
հետևել կամ վերարտադրել այնպիսի արժեքներ, որոնք ինքներս
ճշմարիտենքհամարում,կամորոնքայդխումբնէճշմարիտհամա
րում։Այստեղգալիսէյուրաքանչյուրանհատիընտրությունը,թեոր
արժեքներովնրանքկառաջնորդվենևայդարժեքներըինչգործըն
թացներիկբերենուինչարդյունքներկունենան։

Առաջարկ՝առաջարկվում է կատարել վարժություն 3ը
կամ4ը, ինքնուրույնգտնելևքննարկելորոշակիիրա

31. HR Library, http://hrlibrary.umn.edu/education/pihre/partone.htm։ 
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վիճակներ՝ գլոբալ ու տեղական օրինակների հիմքով
(«Անարդար իրավիճակներ», «Նկարների փոխանա-
կում/կիսում»)։

Հարցեր

Այսհարցերիմիջոցովկկարողանաքամփոփելդասը,դրանցհիմ
քովտալէսսեներ,ստուգել,թեսովորողներըորքանովկարողացան
յուրացնելդասըկամդասերը,ստեղծելքննարկումներուլսելնրանց
կարծիքները՝թեմայիվերաբերյալ:
● Ի՞նչէխաղաղաշինությունը,սեփականբառերովբացատրեքու

սահմանեքայն։
● Ի՞նչ կապ կա մարդու իրավունքների ու խաղաղաշինության

մեջ:
● Ի՞նչարժեքներ կան, որոնք ընկած են մարդու իրավունքների

հիմքում։Ի՞նչդերունիխաղաղություննայսարժեքներիկողքին։
● Ինչպե՞սենմարդուհիմնարարիրավունքներընպաստումաշ

խարհում, մեր երկրում կամ բնակավայրում խաղաղության
հաստատմանը։

● Որքանո՞վենկարևորուարդյունավետանձնական,ընտանե
կան ու համայնքային մակարդակում մարդու իրավունքներն
ուխաղաղությունը։Բերեքօրինակներ,դրանցկարևորության/
արդյունավետկամանկարևորուոչարդյունավետլինելուվե
րաբերյալ։

ԹԵ ՄԱ 2.2
Մարդուիրավունքներ
ուխաղաղաշինություն

Նպատակ
Քննարկելխաղաղության դերը մարդու իրավունքներիփաստաթղ
թերիումիջազգայինիրավունքիկոնտեքստում։Բացատրելմարդու
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իրավունքներիուխաղաղաշինությանկապը:

Առաջարկ  դասը կարող եք սկսել առաջադրանք 5
(«ՎերլուծելովՄարթինԼյութերՔինգիելույթները»):

Մարդուիրավունքներիծագումը
Դեռևս հնագույն ժամանակներից մարդկանցտարբերխմբերում,

ինչհնագույնպետություններումեղելենորոշակիկանոններ,որոն
ցով նրանք առաջնորդվել են: Իհարկե, հիմնականում այդ խմբերի
ներսումայդկանոններըտարբերվելենայսկամայնխմբիհամար
(որոշակիառանձնահատկություններիցելնելով,օրինակմ.թ.ա1792
1750 թթ. Բաբելոնյանթագավորության իշխանՀամմուրաբինփորձ
կատարեցամրագրելօրենքներիմիփաստաթուղթ,որըկտարածվեր
հասարակությանբոլորանդամներիվրա:Սրամեջներառվեցիննաև
խոցելիայնպիսիխմբեր,ինչպիսիքէինորբերնուայրիները:1215ին
այդպիսիմիփորձկատարվեցնաևԱնգլիայում՝«Մագնակարտա»ն,
որովանգլիացիազնվականներըփորձեցինթագավորինբերելօրեն
քիդաշտուենթարկելնրանօրենքին):Այսփաստաթղթերըփորձէին
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տարբեր հասարակություններում հավասարության ստեղծման հա
մար:
Սակայնմարդուիրավունքներիմասինավելիակտիվսկսելենխո

սել2րդհամաշխարհայինպատերազմիցհետո։ՆացիստականԳեր
մանիայիկողմիցպատերազմիընթացքումգործածմիշարքհանցա
գործություններիցհետո,որոնքհետագայումորակվեցինմարդկութ
յան նկատմամբ հանցագործություններ (դրանցից էին հրեաների,
գնչուներիուսինտիների,հաշմանդամությունունեցողանձանց,նույ
նասեռականներիմասսակայանոչնչացումը)։Սրապատճառովէր,որ
Երկրորդ համաշխարհայինպատերազմից հետոՆյուրենբերգումև
Տոկիոյումդատավարություններտեղիունեցան,ևպարտվածերկր
ներիպաշտոնյաներըպատժվեցինռազմականհանցագործություն
ների,«խաղաղությանդեմհանցագործությունների»և«մարդկության
դեմհանցագործությունների»համար։Դեռևս1941թվականինՌուզ
վելտը (ԱՄՆ32րդնախագահը),իր«Միությանվիճակիմասին»ու
ղերձումխոսումէր4հիմնականազատություններիմասին.խոսքի,
կրոնի,վախիցուկարիքիցզերծլինելուազատություններիմասին։
Երկրորդաշխարհամարտիարդյունքումպարզ դարձավ նաև, որ

Ազգերի լիգան չի կարողանում կատարել իր ստեղծման պահին
ստանձնածնպատակներնուիրառջևդրվածխնդիրները։Երկրորդ
աշխարհամարտումայն չկարողացավզսպելագրեսոր երկրներին,
ինչի հետևանքով ճանաչվեց ուժը կորցրած: Այդ իսկ պատճառով
1945թ. ինստեղծվեցՄիավորվածազգերիկազմակերպությունը(այ
սուհետ՝ՄԱԿ),որըդարձավԱզգերիլիգայիիրավահաջորդը։ՄԱԿի
առաջնայիննպատակնէամրապնդելմիջազգայինխաղաղությունը
ևկանխելհակամարտությունները։Սակայնայսևմիշարքայլնպա
տակներ ապահովելու համար բավարար չէր միայն ՄԱԿի ստեղ
ծումը,անհրաժեշտէինփաստաթղթեր,որոնքկկանխեինվերոնշյալ
հանցագործություններիկրկնությունը։

Մարդուիրավունքներիհամընդհանուր
հռչակագիրնուխաղաղությունը
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1948ին ստեղծվեց Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչա
կագիրը(այսուհետ՝ՄԻՀՀ):ՍակայնայնՄԱԿիԳլխավորասամբլեա
յում քննարկվել էր դեռևս 1946 թվականին, սակայնայդ ժամանակ
այսփաստաթղթիանվանումնայլէր՝«Մարդուհիմնարարիրավունք
ներիևազատություններիհռչակագիր», որըհետագայումդարձավ
«Մարդուիրավունքներիհամընդհանուրհռչակագիր»:Փաստաթուղ
թըբաղկացածէնախաբանից(preamble)և30հոդվածներից:
Հենցնախաբանումնշվումէխաղաղությանմասին.«Նկատիունե

նալով,որմարդկությանբոլորանդամներինհատուկարժանապատ
վությանևնրանցհավասարուանկապտելի(անհնարինխլել)իրա
վունքներիճանաչումըհանդիսանումէազատության,արդարության
և համընդհանուր խաղաղության հիմքը…»32: Այս պարբերությունից
հասկանումենք,որխաղաղությանապահովմանհիմքումընկածեն
հենցմարդուիրավունքները,դրանցխթանումը,պաշտպանությունն
ու հարգանքը: Դրանցտարածման ու գործարկման շնորհիվ հնա
րավոր է հասնելխաղաղության:Եվ ինչպեսարդեննշել ենքմար
դուիրավունքներիպաշտպանություննարդենիսկնպաստումէկամ
քայլերիցմեկնէդրականխաղաղությանձեռքբերմանուպահպան
ման:
Հռչակագրիառաջիներկուհոդվածներըարձանագրումեն,որբո

լորմարդիկանկախիրենց՝որևէխմբիպատկանելիությունից (սեռ,
կրոն,մշակույթ,լեզու,ազգություն,ռասաևայլն)ունենփաստաթղ
թումառկամիևնույնիրավունքները:Կարևորէիմանալ,որՄԻՀՀում
ունիհռչակագրայինբնույթ՝այնհիմքէծառայելմիշարքփաստաթղ
թերիստեղծմանհամար,բայցչունիպարտադրողբնույթ(սանշանա
կումէ,որպետություններիհամարայնիրավաբանորենպարտավո
րեցնողբնույթչիկրում):Պետություններիհամար,որոնքստորագրել
ենայսփաստաթուղթը՝փաստելովդրագոյությունը,այնպարունա
կում է որոշակի նվազագույն չափանիշներ՝ մարդու իրավունքների
պաշտպանությանոլորտում:Այսինքն՝այսփաստաթուղթըստեղծում
էնվազագույնհիմքայսկամայնիրավունքիգոյությանուկիրառման

32. ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ, https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docID=1896.
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համար,օրինակ՝ՄԻՀՀնփաստումէ,որգոյությունունիկրթության
իրավունք,ևորայդիրավունքիիրացումըենթադրումէտարրական
ևանվճարկրթություն:
Նշենք,որհետագայումհենցայսփաստաթղթիհիմքովառաջքաշ

վեցինխաղաղությանըվերաբերողայնպիսիբանաձևեր,ինչպիսիք
են«Ժողովուրդներիխաղաղությանիրավունքիմասինհռչակա
գիրն»(1984)ու«Հռչակագիրխաղաղությանիրավունքիմասին»
բանաձևը(2017)33:Վերջինփաստաթուղթըբաղկացածէ4հիմնական
հոդվածներից, որոնք հիմնականումխոսում ենայն մասին, որ յու
րաքանչյուրոքաշխարհումունիխաղաղությանիրավունքևժողո
վուրդներիխաղաղությանիրավունքիպահպանումըևդրաիրակա
նացմանխթանումըյուրաքանչյուրպետությանհիմնարարպարտա
վորություննէ՝ազգայինումիջազգայինմակարդակներում:Այսամե
նիցդատելով,խաղաղությանիրավունքըառնվազններառումէ՝34

● կյանքիիրավունք,
● արժանապատվությանիրավունք,
● իրավունք՝ իրացնել անհատի համար ստեղծված բոլոր իրա

վունքները:

Առաջարկ՝այստեղկարողէօգտագործվել8րդառաջադ
րանքը(«Խաղաղության»իրավունքիիմբանաձևը»)։

Ինչպեսարդեննշվեցվերևում,ՄԻՀՀնհիմքէծառայելմի շարք
այլփաստաթղթերի,որոնցումամրագրվելենայլիրավունքներ:Այս
իրավունքներիխմբերըհետագայումկոչվելենիրավունքիսերունդ
ներ:Ըստայդմ՝հայտնիենիրավունքիերեքսերունդներ.
1. Քաղաքացիականևքաղաքականիրավունքները,որոնքամ

փոփվածենՔաղաքացիականևքաղաքականիրավունքների

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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մասին միջազգային դաշնագրում (այլ կերպ՝ առաջին սերնդի
իրավունքներ)35: Այս սերնդում ներառված են այնպիսի իրա
վունքներինչպիսիքեն՝ժողովուրդներիինքնորոշումը,ապրելու
իրավունքը,ստրկությունիցազատությունը,մտքի,խղճիուկրո
նիազատությունը,խաղաղհավաքներիիրավունք,ևայլն:Այս
դաշնագիրըՀՀկողմիցվավերացվել36է1993թ.:

2. Տնտեսական,սոցիալականումշակութայինիրավունքները,
որոնքամփոփվածենՏնտեսական,սոցիալականևմշակութա
յին իրավունքների միջազգային դաշնագրում (այլ կերպ՝ երկ
րորդսերնդիիրավունքներ)37:Այսսերունդըներառումէայնպի
սիիրավունքներ,ինչպիսիքենառողջապահությունը,արժանա
պատիվկյանքովապրելուիրավունքը,կրթության,աշխատան
քի,հանգստի,մշակութայինկյանքիմասնակցելուիրավունքնե
րը:ԱյսդաշնագիրըՀՀկողմիցվավերացվելէ1993թվ.ին:

3. Հավաքականիրավունքներ,որոնքներառումենբնապահպա
նականումարդասիրականմիշարքխնդիրներ:Հետաքրքրա
կանէ,որայսսերնդիիրավունքներըավելիշատխմբայինենու
առնչվում են ժողովուրդներին, ազգերին (բնապահպանական
իրավունքներ, խաղաղ ու առողջ ապրելու իրավունք և այլն):
Գրականությանմեջհանդիպումէայնմիտքը, որայս սերնդի
իրավունքներըհիմնականումանհատինդիտարկումենորպես
«աշխարհիքաղաքացի»:

Իրավունքիսերունդներըդիտարկելիսպարզէդառնում,որսրանց
միմասնապահովումէանհատիբարեկեցությունըպետությաններ
սում, ինչը խթանում է անձի խաղաղ կենսագործունեություն պե

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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տությաններսում:Սրանիցէլկարելիէբխեցնելայնհանգամանքը,
որ իրավունքները նպաստում ենպետությունների ներսումխաղա
ղությանը և խաղաղ գործունեությանը: Սակայն երրորդ սերունդն
ավելիվերպետականէ,քանիորամփոփումէմիշարքգլոբալհիմ
նախնդիրներ:Այսսերունդներումներառվածիրավունքներնեննաև
ներառվումհենցխաղաղությանիրավունքըամրագրողփաստաթղ
թերում:
Բացիերեքսերնդիիրավունքները,կաննաևառանձինուհատուկ

կամխոցելիխմբերիիրավունքներնամրագրողմիշարքփաստաթղ
թեր,որոնցնպատակնէեղելիսկզբանեպաշտպանելհասարակութ
յանայնշերտերին,որոնցիրավունքներըայսկամայնառիթովավելի
շատենխախտվում,օրինակ՝երեխաներ,կանայք,փոքրամասնութ
յուններևայլք:

Առաջարկդասիայսմասնավարտելուցհետոկարողեք
կիրառելառաջադրանք7ը(«Կարիքուցանկություն»):

Միջազգայինմարդասիրականիրավունք
Պատմությանըանցումկատարելով՝պետքէնշել,որթվումէր,թե

Երկրորդ աշխարհամարտից հետո պատերազմներն ու կոնֆլիկտ
ները կանխելու նոր մեխանիզմներն, ինստիտուտներն ու վերոնշ
յալփաստաթղթերըավելիարդյունավետկլինեն,սակայն,նույնիսկ,
20րդդարումպատերազմները շարունակվեցին, ինչիարդյունքում
պարզդարձավ,որայնփաստաթղթերը,որոնքգրվելէինխաղաղժա
մանակներում,հիմնականումկիրառելիենհենցխաղաղժամանակ
ների համար: Ավելին, շարունակվող պատերազմները հանգեցրին
մարդուիրավունքներիկոպիտխախտումների:Դրանցկանխումնու
հաղթահարումըստեղծեցպահանջ՝մշակելումիջազգայինմարդա
սիրականիրավունքը:Հարկէնշել,որպատերազմականիրավիճակ
ներումմիջազգայինիրավունքիտեսանկյունիցմիշարքիրավական
փաստաթղթերդադարումենգործարկվել,դրափոխարենկիրառութ
յանմեջենդրվումՄիջազգայինմարդասիրականիրավունքնուդրա
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կամընտրական/ընդհանուրարձանագրությունները: «Ժնևյան կամ
բունմարդասիրականիրավունքըկոչվածէպաշտպանելումար
տականգործողություններիընթացքումվիրավորզինվորական
ներին.ինչպեսնաևզինվածգործողություններին չմասնակցող
անձանց»38:«Զինվածընդհարումներիժամանակգործողմիջազգա
յինմարդասիրականիրավունք»ասելով`ենթադրվումենմիջազգա
յինպայմանագրայինկամավանդույթայինայննորմերը,որոնքհա
տուկնախատեսվածենմիջազգային39կամոչմիջազգային(ներպե
տական)բնույթիզինվածընդհարումներիհետևանքովառաջացողև
մարդասիրականառումով մտահոգությունպատճառողխնդիրները
կարգավորելուն40:Ելնելովփաստաթղթիբովանդակությունից՝երկու
կողմերի միջև հակամարտության ժամանակ սահմանափակվում է
կողմերի`իրենցընտրությամբպատերազմելումեթոդներևմիջոցներ
կիրառելու ազատությունը, ևպաշտպանվում է ընդհարումիցտու
ժածկամնմանսպառնալիքիտակհայտնվածմարդկանցկյանքըև
գույքը։
Այսփաստաթղթերովմիշարքիրավունքներ,որոնքխաղաղժամա

նակներումարդիականեն,հետենմղումև/կամկիրառելիչենլինում։
Այդպիսիիրավունքներիցմեկըազատտեղաշարժվելուիրավունքն
է:Սակայնկանիրավունքներ,որոնքայնուամենայիվշարունակում
են լինել միջազգային մարդասիրական իրավունքի կարգավորման
առարկա։Այդիրավունքներիցենառողջապահության,կրթությանև
միքանիայլիրավունքներ:Միջազգայինմարդասիրականիրավուն
քըպաշտպանումէերեխայիկրթությանիրավունքը՝դուրսբերելով
իրավիճակային դրույթներ, որոնցում հնարավոր է կրթության իրա
վունքիխախտում։Պետությունըպարտավորվումէխթանելերեխայի
կրթության իրավունքի պաշտպանությունը հետևյալ իրավիճակնե
րում.առանցծնողականխնամքիմնացած(ԱԾԽՄ)կամխնամակալ
չունեցողերեխաներ.«հակամարտությանկողմերըպետքէձեռնար

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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կենանհրաժեշտմիջոցներ՝ապահովելու մինչևտասնհինգտարե
կաներեխաներին,որոնքորբենկամբաժանվածենիրենցընտա
նիքից պատերազմի հետևանքով, սեփական միջոցների հաշվին
չմնալը,ևորնրանցպաշտպանությունը,դավանանքըևկրթությունը
դյուրինկերպովհասանելիլինիցանկացածպայմաններում:Նրանց
կրթությունը,որքանովհնարավորէ,պետքէվստահվինմանատիպ
կամ նույն մշակութային ավանդույթը կրող անձանց»41: Նշենք, որ
Միջազգային մարդասիրական իրավունքը կիրառելի է միայն հա
կամարտությանկամպատերազմիընթացքում,իսկդրաավարտից
հետոնորիցուժենստանումմեզարդենհայտնիհիմնականփաս
տաթղթերը:Ցավովնշումենք,որնույնիսկայսփաստաթղթիգոյութ
յունըչիսահմանափակումհակամարտողկողմերին,խախտելայն
պիսիիրավունքներուդրույթներ,որոնքամրագրվածենվերոնշյալ
փաստաթղթում։Այսպիսիօրինակէր44օրյապատերազմիժամա
նակԼեռնայինՂարաբաղումապրողուհետագայումտեղահանված
երեխաներիօրինակը։Այսպես՝բունռազմականգործողությունների
օրերինուդրանհաջորդողամիսներինմոտավորապես20,00025,000
երեխազրկվածէեղելկրթությունստանալուիրավունքից42։
Այսպիսով՝ շարունակական խաղաղության հասնելու գործոննե

րիցամենակարևորներն են՝ քաղաքացիական բռնությանտարած
վածությունն ու կրկնությունը մեր ժամանակներում, ինչպես նաև
հետաքրքրության ստեղծումը մարդու իրավունքների նկատմամբ,
դրանց վերաբերյալ դիսկուրսի ստեղծումը: Դե իսկ խաղաղության
կառուցմաններկայիսմեթոդականգործիքակազմերըներառումեն
աջակցությունքաղաքացիականհասարակություններիվերականգն
մանը, մարդու իրավունքներիպաշտպանության մշակույթիխթան
մանը, իրավապահ համակարգերի վերակառուցմանը և անկայուն
քաղաքականևսոցիալականմիջավայրերումէթնիկհաշտեցմանը:

Առաջարկ`դասիայսմասնավարտելուցհետոկիրառեք

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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առաջադրանք6ը(«Խաղաղությունիցիրավունք-իրա-
վունքիցխաղաղություն»):

Հարցեր

Այսհարցերիմիջոցովկկարողանաքամփոփելդասը,դրանցհիմ
քովտալէսսեներ,ստուգել,թեսովորողներըորքանովկարողացան
յուրացնելդասըկամդասերը,ստեղծելքննարկումներուլսելնրանց
կարծիքները՝թեմայիվերաբերյալ:
● Ե՞րբառաջացավկարիքըստեղծելուՄիավորվածազգերիկազ

մակերպությունը,ո՞րնէրդրապատճառը:
● Ինչո՞վ էր պայմանավորված (ո՞րն էր դրա կարիքը) Մարդու

իրավունքներիհամընդհանուրհռչակագրիստեղծումը:
● Ներկայացրե՛քխաղաղության իրավունքը, ի՞նչայլ իրավունք

ներեններառվածայսիրավունքիմեջ:
● Ո՞րն է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նպատակը:

Ի՞նչ իրավունքներկան, որոնք,այնուամենայնիվ,պաշտպան
վումուչենսահմանափակվումպատերազմներիժամանակ:

● Իրավունքներըուդրապաշտպանությունըլիակատարխաղա
ղությունենթադրու՞մեն:ԲացատրեքՁերպատասխանը:
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ԹԵ ՄԱ 2.3 
Ժողովրդավարությունուխաղաղություն

Նպատակ՝
Ծանոթանալ ժողովրդավարությանարժեքներին ու սկզբունքներին՝
բացատրելով ժողովրդավարության դերը խաղաղության տարած
մանուզարգացմանգործում։

«… ի վերջո մեր անվտանգության ապահովման լավա
գույն ճանապարհն ու շարունակական խաղաղության
ապահովման լավագույնռազմավարությունը՝ժողովրդա
վարությանզարգացումնէ:Ժողովրդավարերկրները/ժո
ղովրդավարություններըիրարվրաչենհարձակվում»(Բիլ
Քլինթոն,1994)
մեջբերումըառանձնացնելընդհանուրտեքստից
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Ժողովրդավարականարժեքներ
«Ժողովրդավարության»մասինառաջինհիշատակումներըմշտա

պեսառնչվումենՀինՀունաստանի,մասնավորապեսԱթենքիհետ,
իսկհետագայումԱմերիկայիառաջիննախագահի՝ՋորջՎաշինգտո
նի,ընտրությանհետ։Ըստայդմ,Աթենքի,որպեսքաղաքպետություն,
հռչակումիցհետոպետությունըկառավարումէինհարուստները,որը
դուրչէրգալիսհասարակբնակչությանը։Մ.թ.ամոտ2700տարիառաջ
այսբնակչությունըպահանջեց,որփոխիվերոնշյալկարգը՝պնդելով
այնհանգամանքը,որիրենքևսկարողենիրականացնելպետութ
յանկառավարումը43։Սաժողովրդավարությանառաջինդրսևորումն
էր, որը ներկայիս ժողովրդավարությունից բավականին հեռու էր։
ԸստԲրիտանիկահանրագիտարանի՝«Ժողովրդավարությունըկա
ռավարմանհամակարգէ,որտեղօրենքները,քաղաքականությունը,
ղեկավարությունըևպետությունըկամայլմիավորումուղղակիորեն
կամանուղղակիորենորոշվումուձևավորվումէ«մարդկանց»կող
մից՝միխումբ,որըպատմականորենկազմվածէեղելբնակչության
միայնփոքրամասնությունից(օրինակ՝ՀինԱթենքումազատէինհա
մարվում չափահաստղամարդիկ, կանայք չունեին կառավարմանը
մասնակցելուիրավունք,կամ19րդդարիԲրիտանիայումբավարար
չափովունեցվածքիտերչափահաստղամարդիկ,բայցընդհանուր
առմամբ20րդդարիկեսերիցհասկացվումէր,որվերոնշյալսահմա
նումըներառումէբոլորին(կամգրեթեբոլոր)՝տվյալտարածքիկամ
երկրիչափահասքաղաքացիներին»44։
Ինչպես յուրաքանչյուր երևույթ ու գաղափար, ժողովրդավարութ

յունըևսունիարժեքներ,որոնքհիմքենդարձելդրա՝որպեսգաղա
փարի,ևժողովրդավարեցման՝որպեսգործընթացի։Ըստայդմ,այս
գաղափարիուգործընթացիերեքհիմնականարժեքներնեն.
● Ազատություն. ժամանակակից աշխարհում ազատությունը

հասարակության ներսում ազատ լինելու վիճակն է, հատկա
պեսվերահսկողությունիցկամճնշողսահմանափակումներից
ազատլինելու,որոնքպարտադրվումենիշխանությանկողմից
մարդուկյանքիձևի,վարքագծիկամքաղաքականհայացքնե
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րիվրա45:
● Հավասարություն.յուրաքանչյուրոքպետքէարժանանանույն

վերաբերմունքին՝անկախնրանից,թեորտեղենծնվել իրենց
ծնողները կամտատիկներն ուպապիկները, իրենց ռասայից,
կրոնիցկամորքանգումարունեն:Քաղաքացիները՝բոլորնու
նենքաղաքական,սոցիալականևտնտեսականհավասարութ
յուն46։

● Արդարություն.այնընդգծումևկարևորումէարդարևանա
չառ վերաբերմունքը յուրաքանչյուրի նկատմամբ՝ համաձայն
ընդունվածբարոյականկամարդարվարքի47։

Բացի հիմնաքարային համարվող այս արժեքների, կան նաև մի
շարքայնարժեքները,որոնքբնութագրումենժողովրդավարությու
նըևկազմումդրաարժեքային շրջանակը՝պաշտպանություն, հա
մընդհանուր/հանրային շահ, ճշմարտություն, բազմազանություն,
ժողովրդականիշխանություն,հայրենասիրություն(հայրենասիրութ
յունը48կարողէսահմանվելորպեսսերդեպիսեփականերկիրը,նույ
նականացումնրահետևառանձնահատուկհոգատարություննրաև
հայրենակիցներիբարօրությանհամար)։
Իդեալականժողովրդավարությունը,որպեսգաղափար,ունիհետև

յալչափանիշներնուհատկանիշները49.
● արդյունավետմասնակցություն;
● ընտրությանընթացքում/մեջհավասարություն;
● իրազեկընտրազանգված;
● օրակարգինկատմամբքաղաքացիականվերահսկողություն;
● ներառականություն;
● հիմնարարիրավունքներիիրացումևպաշտպանություն։
Հիմնական նպատակները, որոնց համար ժողովուրդը ստեղծում

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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է ժողովրդավարական իշխանություն, իր իրավունքների, շահերի
և բարօրությանպաշտպանությունն ուառաջմղումն է։ Ժողովրդա
վարությունըպահանջում է, որ յուրաքանչյուրանհատազատ լինի
մասնակցել համայնքի կառավարմանն ու ինքնակառավարմանը:
Սակայն տարբեր ժամանակներում ժողովրդավարությունը բավա
րարչափովհավասարումասնակցայինչիեղել,օրինակաշխարհի
տարբերերկրներումմինչև19րդդարիերկրորդկեսըկանայքդեռևս
հասարակականքաղաքական կյանքին ու մասնավորապես ընտ
րություններին մասնակցելու իրավունք չունեին, մինչև 20րդ դարի
կեսըսևամորթներըևսընտրությանուքաղաքականմասնակցութ
յանիրավունքչենունեցել(սահմանափակենեղելնրանցքաղաքա
կանքաղաքացիականիրավունքները)։Այսխնդիրըկապվածէեղել
մեկայլիրավունքիհետ՝այսերկուխմբերըունեցվածքձեռքբերելու
և պահպանելու իրավունք չեն ունեցել, իսկ այդ ժամանակահատ
վածումընտրելուիրավունքենունեցելբացառապեսունեցվածքա
տերերը։Այսպես 19րդդարիկեսերինսկսվել էկանանցպայքարը՝
իրենցընտրականումիշարքայլիրավունքներիհամար,և1893ին
ՆորԶելանդիանուհետագայումայլ երկրներճանաչեցինկանանց
ընտրական ու մի շարք այլ իրավունքներ (նշենք, որ 20րդ դարի
սկզբերին,մասնավորապես1918թվիցՀՀառաջինհանրապետութ
յանկազմավորմանընթացքում,խորհրդարանումարդենկար3կին
պատգամավոր,ինչպեսնաև1920թվ.ԴիանաԱբգարըդարձավկին
առաջդիվանագետը,ովնշանակվեցՃապոնիայումՀՀդիվանագի
տական ներկայացուցիչ)50։ 20րդ դարի կեսերին, (1964 թվականին)
Քաղաքացիականիրավունքներիմասինակտիընդունումըևեռան
դունկիրառումըսևամորթներինևսներգրավեց«ամերիկայիդեմոս
(ժողովուրդ)»բառակապակցությանտակ51։

Առաջարկ`Դասիայսհատվածնավարտելիսկարողեք
կիրառելվարժություն9-ը(«Անցիրշրջանը»):

Ժողովրդավարությանուխաղաղությանկապը
Խաղաղությունըևժողովրդավարությունըհամամարդկայինևհա

րակիցարժեքներեն.երբմեկըբացակայումէ,մյուսըվտանգվածէ:
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Դրանցհասնելըհեշտչէ,դրանքզարգանումենաստիճանաբարու
շարունակականաշխատանքիևգործընթացներիմիջոցով՝ինստի
տուտներիկերտմամբուզարգացմամբ։Օրինակ՝ուժեղինստիտուտ
ները ստեղծում են լավ օրենքները, իսկ լավ օրենքները ներգրավ
վածքաղաքացիներիձեռքբերումնենունրանցկյանքիորակինեն
նպաստում։
Ժողովրդավարության ու խաղաղ փոխհարաբերություններն ու

փոխկապակցվածությունը ուսումնասիրության առարկա են եղել
տարբեր ժամանակների ակադեմիական շրջանակների կողմից։
Ուսումնասիրության ու քննարկումների առանցքային հարցերից
են՝ «արդյո՞ք ժողովրդավարությունն ինքնին լավ է խաղաղության
և դրա հաստատման համար»և «գուցեխաղաղությու՞նն է բերում
ժողովրդավարություն»: Այս հարցերի վերաբերյալ առաջինանգամ
խոսել է Էմանուել Կանտն իր «Ժողովրդավարական Խաղաղութ
յուն»տեսությանմեջ,համաձայնայստեսությանորքանժողովրդա
վարէռեժիմըայնքանավելիքիչէհակվածներգրավվելկոնֆլիկ
տիմեջ52։Մեկայլակադեմիկ՝ԴենՌեյթերըիրհոդվածումնշումէ,որ՝
«Ժողովրդավարությունըխաղաղությանհետևանքէ»,շարունակելով
Կանտիտեսությունըևհակադրվելովայնգիտնականներին,ովքեր
պնդումէին, որայս երկուսիմիջևկապընդհանրապես չկա, նշում
է,որ,նախ,կանբավարարապացույցներ,որոնքցույցենտալիս,որ
ժողովրդավարությունըխաղաղությունէբերում,առնվազնժողովր
դավարականերկրներիմիջև,և,երկրորդը,առաջէքաշումայնգա
ղափարը,որմիքանիգործոններկան(ներառյալժողովրդավարութ
յունը), որոնք բերում ենխաղաղության, և որ ժողովրդավարության
ուխաղաղությանգործոններիմիջևպատճառահետևանքայինկապ
կա, հավանաբար, այդ կապը երկկողմանի է53։ Սակայն կարևոր է
նշելնաև,որ,նույնիսկ,ժողովրդավարականպետություններիուիշ
խանությունների միջև կարող է կոնֆլիկտ կամ հակամարտություն
ծագել։ Ժամանակակից աշխարհում ժողովրդավարությունը առե
րեսվումէորոշակիխնդիրների,որոնքհանգեցնումեննաևհամաշ

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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խարհայինուտեղականմակարդակներումխաղաղությանխաթար
մանը,այսերևույթներիցառավելակներևեն54.
● Ռեսուրսներիանբավարարությունը.տարբերերկրների՝ավե

լիհարուստուաղքատլինելը,տնտեսականանհավասարութ
յուններնուգործազրկությունը։

● Միգրացիան.այն ի հայտ է եկել հնագույն ժամանակներից,
սակայնառավելհայտնիէդարձելԵրկրորդԱշխարհամարտի
ժամանակ։ Ժամանակակից աշխարհում միգրացիայի պատ
ճառներիցենշարունակականկոնֆլիկտները,ռազմականգոր
ծողություններն ու պատերազմները, ինչպես նաև աղքատ և
միջինեկամուտունեցողերկրներիբնակիչների՝«լավկյանքի»
նկատմամբպատկերացումները։

● Ահաբեկչությունը.այնավելիմեծտարածումգտավ1970ական
ներին՝ժողովրդավարականերկրներումուդրանցնկատմամբ։
Ահաբեկչություննառաջանումէհիմնականումհանդուրժողա
կանությանպակասիուատելությանհիմքով:

Ինչպեսնկատումենքայսերևույթներնուգործողություններըսա
սանումենժողովրդավարությանդիրքերըաշխարհում՝սերմանելով
բացասական զգացումներ ու տարածելով հակաժողովրդավարա
կանարժեքներ։Սաէլիրհերթինխաթարումէխաղաղություննաշ
խարհում՝առաջբերելովռեսուրսներիհամարպայքար,ուժիկիրա
ռումևբռնություն։
Կա նաև մեկայլխնդիր՝ երբեմն ժողովրդավարությունը նույնիսկ

երկրի ներսում խաղաղություն չի երաշխավորում։ Ինչպես արդեն
գիտենք ժողովրդավարության հետ են կապվում «դեմոս» (ժողո
վուրդ)`ժողովրդիիշխանություն,և«էթնոս»(միևնույնմշակույթըկի
սողմարդկանցխումբ,որըտարբերէմյուսմշակույթից)տերմինների
հետ։Սակայնդրանքերբեմնսխալենմեկնաբանվումևմեկխմբի
շահերըդառնումենգերակամյուսինկատմամբ,այնինչժողովրդա
վարությունը՝ մեծամասնության ընտրությունն ու փոքրամասնութ

54. Democracy, https://www.britannica.com/topic/democracy.
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յանն իրավունքների և շահերի պաշտպանությունն է։ Ներկայումս
աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող փոքր խմբերի՝ փոքրամաս
նություններիկամքը,շահնուիրավունքներըստորադասվումեն,ին
չըհանգեցնումէսոցիալականևքաղաքականլարվածությանևհա
ճախբռնություններիծագման:
Սրանիցբխումեննմանօրինակհարցեր,օրինակ՝ի՞նչորակիէժո

ղովրդավարություննայսկամայներկրում,որքանո՞վէժողովրդա
վարությունըներառողայսկամայներկրում,արդյո՞քժողովրդավար
երկրները լուրջ են մոտենում «դրական ժողովրդավարությանը» և
այլն։
Այնուամենայնիվ կայունխաղաղությանհամարժողովրդավարա

կանինստիտուտներըպետքէմասկազմենկառավարմաննորմո
դելիստեղծմանը:Նրանքնաևպատրաստակամպետքէլինենայդ
մոդելի ստեղծման համար: Ժողովրդավարական ինստիտուտներն
ավելիմեծհնարավորություններենընձեռումհակամարտություննե
րի ոչ բռնի լուծմանը:Այնապահովում է քաղաքականխնդիրների
ռացիոնալքննարկմանևթշնամականկողմերիմիջևհակասական
սոցիալականշահերիկարգավորմանհարթակ:Իհավելումն,պատ
մականորեն ապացուցված է, «Ժողովրդավարությունը կառավար
մանամենահարմարմոդելնէքաղաքացիականհակամարտությունը
լուծելուևդրակրկնությունըկանխելուհամար,ինչպեսնաևերկա
րաժամկետհակամարտությունըդադարեցնելուհամար»:55

Առաջարկ`թեմանամփոփելուհամարկարողեքօգտա
գործելվարժություն10ը(«Քննարկում̸հետազոտական
աշխատանք»):

Ժողովրդավարությունուխաղաղարարություն56

Աշխարհումխաղաղապահառաքելություններըփորձումենդադ

55. Peacebuilding and human rights - an agenda for democratic transformation, https://bit.ly/3BflsbL:
56. Christoph Zürcher, The Oxford Handbook of Peacebuilding, Statebuilding, and Peace Formation, https://bit.
ly/33fIhPs.
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արեցնելռազմականգործողություններնուպատերազմները։Նրանք
նաևփորձումենհաստատելժողովրդավարականկարգերայդառ
աքելությանշրջանակներում։ՄԱԿիկողմիցդուրսէբերվելհետևյ
ալսահմանումը.«խաղաղապահներըմշտադիտարկումևհետևում
ենխաղաղգործընթացներինհետկոնֆլիկտայինտարածքներումև
կարողենօգնելնախկինզինյալներին՝իրականացնելուխաղաղությ
անհամաձայնագրիպարտավորությունները,որոնքնրանքստանձն
ելեն:Նմանօգնությունըկարողէլինելտարբեր՝ներառյալվստահ
ության ամրապնդման միջոցառումները, իշխանության բաշխման
պայմանավորվածությունները, ընտրական աջակցությունը, օրենքի
գերակայության ամրապնդումը և տնտեսական և սոցիալական
զարգացումը»57:
Հետաքրքրական է, որ երբեմն այս առաքելություններն ունենում

ենհաջողությունպատերազմիկամռազմականգործողությունների
դադարեցման տեսանկյունից, սակայն նրանց ջանքերը ժողովրդ
ավարությանհասնելուտեսանկյունիցպսակվումենանհաջողությ
ամբ։Աշխարհումներկայումսկաթյուրըմբռնումայնմասին,որժող
ովրդավարացումըհանդիսանումէանվտանգությանպահպանմանն
ուղղվածռիսկ,ինչըհանգեցնումէժողովրդավարությաննկատմամբ
հավատիևվստահությաննվազման։Սաօգտագործվումէիշխան
ությանձգտողայնպիսիխմբերիկողմից,որոնքչենուզումկորցնել
իրենցուժնուազդեցությանշրջանակը։Այսպիսիառաքելությունիր
ականացրելենՄԱԿիխաղաղապահզորքերը1999թվականին:Այս
զորքիմիմասըմոտավորապես355հոգիդեռևսԿոսովոյումէ:Սակ
այնԿոսովոյիժողովրդավարեցմանմակարդակըդրանիցչիազդվ
ում,ավելին՝տարբերինդեքսներնշումեն,որ2020թիտվյալներով
կառավարությունը՝ կոալիցիայով, չի կարողանում երկիրը կառավ
արել:Այնհամարվումէանցումային58մակարդակումգտնվողպետ
ություն, նշանակում է, որ խաղաղարար առաքելությունը կարող է
քիչկապունենալթե՛ժողովրդավարության,թե՛խաղաղաշինության

57. Peacekeeping, https://bit.ly/3FNtrgE: 
58. Անցումային երկիր, https://bit.ly/359D4JT:
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հետ59:
Սակայնհարկէնշել,որհենցժողովրդավարություննուդրամիջոց

ովպետականկառույցներիուժեղացումնէտանումդեպիկոնֆլիկտի
ոչբռնիլուծմանուշարունակականզարգացմանմիջոցով«դրական
խաղաղությանձեռքբերման»։Այսդեպքումկարևորեներկխոսությ
ուննուբանակցությունները,միայնեթեերկուկողմնէլպատրաստ
ենժողովրդավարականուոչբռնիմիջոցներովլուծելխնդիրը։Խաղ
աղությունըպահանջումէսոցիալականուհասարակականվերափ
ոխում,այսինքն՝ ինքը հասարակությունըպետք էպատրաստ լինի
խաղաղությանուկոնֆլիկտներիոչբռնիլուծման,որնէլիրհերթին
նշանակումէքայլերձեռնարկելդեպիկայունզարգացում,քանիոր
ռազմական ու բռնի գործողությունները ունենում են բացասական
ազդեցությունթե՛տնտեսական,թե՛սոցիալական,թե՛մշակութայ
ինզարգացմանվրա60։Այսպիսիզարգացմանուղիբռնածերկրների
օրինակներեն՝Ֆինլանդիան,Իսլանդիան,Նորվեգիան:Սրանքնաև
ըստ FreedomHouseի ինդեքսների61 համարվում ենաշխարհիամ
ենաժողովրդավար երկրները, ինչպես նաևներգրավված չեն որևէ
կոնֆլիկտում,ինչիարդյունքումհասելենիրականխաղաղության:

Առաջարկ`Դասնավարտելուցհետոկարողեքայնամփ
ոփելվարժություն11ով(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:



64

Հարցեր

Այսհարցերիմիջոցովկկարողանաքամփոփելդասը,դրանցհիմք
ովտալ էսսեներ, ստուգել, թե սովորողները որքանով կարողացան
յուրացնելդասըկամդասերը,ստեղծելքննարկումներուլսելնրանց
կարծիքները՝թեմայիվերաբերյալ:
Որտե՞ղառաջացավժողովրդավարությունը,ինչպիսի՞առաջխաղ

ացումունեցավ։
Որո՞նքենժողովրդավարությանարժեքները,ի՞նչդերունիխաղ

աղությունըժողովրդավարացմանգործընթացում։
Ի՞նչ տարբեր կարծիքներ կան ժողովրդավարության ու խաղաղ

ության վերաբերյալ։ ՄեկնաբանեքՁեր կարծիքը, ո՞ր գաղափարին
եքԴուքհակված։
Որո՞նք են այն հիմնական մարտահրավերները, որոնց առաջ

կանգնածէժողովրդավարություննայսօր։Ինչպե՞սէայնկապված
խաղաղությանհետ։
Խաղաղապահ առաքելությունները հանգեցնու՞մ են հարատև

խաղաղության,նրանքբերու՞մենժողովրդավարության։Բերեքօր
ինակներ։
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Կի րա ռե լի մե թոդ ներ
և վար ժութ յուն ներ

Վարժություն1«Սկզբունքներիխաղ»62

Այսվարժությունըխորհուրդէտրվումկատարելմարդուիրավունք
ներիհիմքումընկածարժեքներըճանաչելու,դրանքուսումնասիրելու
ևխաղաղությունըդրանցմեջդասելուհամար։

Վարժությունը կատարեք խմբերով՝ բաժանելով սովորողներին
խմբերի։ Յուրաքանչյուր խումբ պետք է դիտարկի Մարդու իրա
վունքների համընդհանուր հռչակագրի տասը հոդվածներ (Հռչա
կագրիտեքստըհայերենովևամբողջականտարբերակովկգտնեք
հետևյալ հղումով՝ https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_
Translations/arm.pdf)։Օրինակ՝միխումբկարողէուսումնասիրել1,7,
10, 13, 16,22,25,28հոդվածները։Երկրորդխումբըկարողէուսում
նասիրել2,5,11,14,17,20,23հոդվածները:Եվերրորդխումբըկարող
էուսումնասիրել3,6,9,18,21,27,30,իսկչորրորդխումբը՝4,8,12,15,
19,24,26,29հոդվածները:Սովորողներըպետքէուսումնասիրենայս
հոդվածները՝մտքումունենալովբացահայտել,թեինչսկզբունքներ
ենընկածայդհոդվածներիհիմքում։Յուրաքանչյուրխումբվերջում
պետքէներկայացնիքննարկմանարդյունքները։
Հուշում.եթեկզգաք,որերեխաներըդժվարանումենայսհոդված

ները ընթերցել և սկզբունքները դուրս բերել, առաջարկեք նրանց
հետևյալսկզբունքներըհամաձայնեցնելտրվածհոդվածներին.
● Պատասխանատվություն
● Արդարություն
● Ազատություն

62. Human Rights Library, http://hrlibrary.umn.edu/education/pihre/partone.htm.
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● Հավասարություն
● Հանդուրժողականություն
● Համերաշխություն
● Անվտանգություն
● Ինքնություն
● Խաղաղություն

Վարժություն2«Աստիճանակարգում»63

Այսմեթոդնօգտակարէկիրառելայնդեպքում,երբցանկանումեք
որոշակիտեղեկություններտրամադրելկամնպատակայինքննար
կումհրահրելփոքրխմբերում։Դուքպետքէպատրաստեքհամա
պատասխան տեղեկություններով քարտերի մեկական փաթեթ յու
րաքանչյուր փոքր խմբի համար։ Յուրաքանչյուր փաթեթում պետք
էլինիինըքարտ։Պատրաստեքինըկարճ,պարզդատողություններ
այնթեմայիվերաբերյալ,որկցանկանայիքքննարկել,ևամենքար
տիվրամեկդատողությունգրեք։
Խմբերըպետքքննարկենդատողությունները,ևապաաստիճանա

կարգենդրանք՝ըստկարևորության։Դակարելիէանելկամսան
դուղքի, կամ ադամանդի տեսքով։ Աստիճանային դասակարգման
մեջ ամենակարևոր նախադասությունը գրվում է ամենավերևում,
հաջորդը,ըստկարևորության,դրատակ,ևայդպեսշարունակ`մինչև
ներքևիամենաանկարևորը։
Ադամանդիաստիճանակարգմանմեջ մարդիկքննարկում են, թե

որնէառավել կարևորդատողությունը,ապա` հաջորդերկուամե
նակարևորները,այնուհետև`միջինկարևորությանհաջորդերեքըև
այլն,ինչպեսպատկերվածէսխեմայում։Քանիորհարցերըհազվա
դեպ են հստակտարբերակված,ադամանդիաստիճանակարգումը
հաճախավելինպատակահարմարմեթոդէ։Այնպակասխճճվածէև

63. «Ուղեցույց», Մարդու իրավունքների կրթության երիտասարդական ձեռնարկ - Եվրոպայի խորհուրդ, 2001, 
էջ 54:
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այդպատճառովառավելընդունելիմասնակիցներիհամար։Այննաև
ավելի լավհնարավորություններէընձեռումմիասնականորոշման
հանգելուհամար։Աստիճանակարգմանմեկայլտարբերակէ`գրելութ
դատողություններումիքարտըդատարկթողնել,որմասնակիցներն
իրենքլրացնենայն։



Վարժություն3«Անարդարիրավիճակներ»64

Կարողէօգնելգեներացնելգաղափարներկոնֆլիկտի,խաղաղութ
յանվերաբերյալ։Սովորաբարտրվումէ4560րոպե,բայցկարելիէ
ժամանակահատվածըկրճատելմինչևէ1015րոպե։

Սովորողներին տրամադրեք տարբեր անարդար իրավիճակնե
րի լուսանկարներ և պատկերներ՝ վերցված ամսագրերից, թերթե
րից,կայքերիցկամայլվայրերից:Օրինակներըկարողեններառել
զինվածհակամարտության,աղքատությանևանօթևանության,աղ
տոտվածության,կրոնականանհանդուրժողականության,գենդերա
յինբռնության,թմրանյութերիցկախվածության,շրջակամիջավայրի

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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ոչնչացման,միգրացիայիևայլնիպատկերներ:Փակցրեքայդնկար
ներըդասարանիպատերինևխնդրեք,որաշակերտներըշրջենդա
սարանումուդիտեննկարները։

Քայլեր.
1. Մասնակիցները շրջում են և նայում պատկերները: Սկսեք

քննարկում այն մասին, թե ինչպես են մասնակիցները զգում՝
նայելով յուրաքանչյուր նկարին, ի՞նչ պատկերներ են գրավել
նրանցուշադրությունըևինչու՞:

2. Հարցեր տվեք պատկերների մասին, թե որոնք գրավեցին
նրանցուշադրությունը:Խնդրեք մասնակիցներիննկարագրել,
թեինչկարողէրտեղիունենալ,ինչուէդատեղիունեցել,ովէ
պատասխանատուիրավիճակիհամար,ինչնէպատճառը,որ
նկարում եղածմարդը նմանարտահայտություն ունի իր դեմ
քին,ինչկարողէնամտածելևզգալ,ինչկարողէլինելնրանց
հետհիմաևայլն:

3. Խոսեքարժեքներից, որոնքխախտվելև ոտնահարվել ենայդ
նկարներում,հարցրեք,թեմասնակիցներըայդպիսիորևէտե
սարանիականատեսեղելեն,ինչպիսիզգացումներենունեցել։

Վարժություն4«Նկարներիփոխանակում/կիսում»

Խաղինպատակնէնախորդվարժությունիցելնելովսովորողներն
իրենցհամայնքիցկամապրածիրավիճակիցգտնեննկարներ,որոնք
արտացոլում են այս կամ այն արժեքները կամ դրանց խախտում։
Վարժությունը կարող է օգտագործվել որպեստնայինաշխատանք
պատկերները/նկարները գտնելու համար, իսկ քննարկումներ կա
տարելդասարանում,որպեսվարժությանամփոփում։

Խնդրեքմասնակիցներին,որմինչևհաջորդդասըուսումնասիրեն
իրենցմիջավայրերը,որոնցումապրումեն,դիտարկելովարժեքները,
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որոնքընկածենմարդուիրավունքներիհիմքումևկանիրենցհա
մայնքներում։Նշեք,որդրանքկարողենլինելթե՛ապահովվածար
ժեքներ,թե՛բացակայողուիրավիճակային։Խնդրեք,որլուսանկարեն
այդտեսարաններըևմյուսդասինկիսվենիրենցդասընկերներիհետ
դրանցով՝պատմելով,թեինչուենարելայդնկարները,ինչասոցիա
ցիաներենտեսնումնրանքևինչզգացումներունեն։

Առաջադրանք5«ՎերլուծելովՄարթինԼյութեր
Քինգիելույթները»

Այսվարժությաննպատակնէզարգացնելաշակերտներիվերլու
ծականմտածողությունը:ՏրվումենՄարթինԼյութերՔինգիխոսքերը
տարբերելույթներիցևաշակերտներընախպետքէստանանկարճ
առաջադրանք(բաժանեք34խմբիըստաշակերտներիթվի)՝տեղե
կություններ հավաքել նրա վերաբերյալ և առանձնացնել 5 կետեր,
որոնքամենիցհետաքրքիրնէինՔինգիկյանքում,ինչպեսնաևբա
ցատրել,թեինչովենդրանքհետաքրքիրկամկարևոր:
Բացիայդբաժանեքառանձնացվածհատվածներըաշակերտնե

րին՝խնդրելով,որկարդանուպատասխանենհետևյալհարցերին.
1. Համաձայն ենարդյոք հետևյալ մտքի հետ. «Այն ինչ ուղղակի

վիրավորումէմեզ,անուղղակիկերպովազդումէայլոցվրա»:
Խնդրեք, որպեսզի բացատրեն իրենց տեսակետը: Եթե կպա
տասխանենայո,հարցինավելացրեք՝բերելօրինակներ:
• Այո,որովհետև…..
• Ոչ,որովհետև…..

Օգտագործեքայսկետըանցնելումյուսմեջբերումներին.
Մեջբերումներ.
Մենքչենքկառուցիխաղաղաշխարհ՝հետևելովբացասականճա

նապարհին. «Մենք չպետքէպատերազմենք»ասելըբավական չէ։
Հարկավորէսիրելխաղաղությունըևհանունդրապատրաստլինել
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զոհաբերությունների։Մենքպետքէկենտրոնանանքոչմիայնպա
տերազմի բացասական հեռացման,այլխաղաղության, որպես եր
ևույթի,դրականհաստատմանվրա։Միքանիտարիառաջմահացավ
հայտնիմիգրող,որիթղթերիմիջիցգտնվեցապագապատմություն
ներիհամարառաջարկվողսյուժեներիցանկը,որոնցիցմեկնընդգ
ծումէրհետևյալը.«Լայնորենբաժանվածընտանիքըժառանգումէ
միտուն,որտեղնրանքպետքէմիասինապրեն»:Սամարդկության
նորմեծխնդիրնէ։Մենքժառանգելենքմեծտուն,մեծ«աշխարհի
տուն», որտեղպետք է միասինապրենք՝ սև ու սպիտակ,արևելք
ցիներևարևմուտքցիներ, հեթանոսներև հրեաներ, կաթոլիկներև
բողոքականներ,մուսուլմաններևհինդուիստներ,գաղափարներով,
մշակույթովևշահերովանհիմնբաժանված,բայցնաևայլևսիրա
րիցանկախուանջատապրելչկարողանալով,պետքէինչորկերպ
սովորենքապրելմիմյանցհետայսմեկմեծաշխարհում(https://www.
nobelprize.org/prizes/peace/1964/king/lecture/):
● Եսմտահոգվածեմավելիլավաշխարհիհամար:Եսմտահոգ

վածեմարդարադատությամբ:Ինձանհանգստացնումէեղբայ
րությունը:Ինձմտահոգումէճշմարտությունը:Եվերբմեկինդա
մտահոգում է, նաերբեք չի կարողպաշտպանել բռնությունը:
Որովհետևբռնությանմիջոցովկարողեսսպանելմարդասպա
նին,բայցչեսկարողսպանելկամվերացնելսպանություն:Բռ
նությանմիջոցովդուքկարողեքսպանելստախոսին,բայցչեք
կարողհաստատել ճշմարտությունը:Բռնությանմիջոցովդուք
կարողեքսպանելատողին,բայցդուքչեքկարողսպանելատե
լությունը բռնության միջոցով: Խավարը չի կարող հանգցնել
խավարը,միայնլույսըկարողէդաանել(https://bit.ly/3wnC80e):

● Եվ չնայած,որմենքխոչընդոտներիենքհանդիպումայսօրև
կհանդիպենք նրանց վաղը, ես, միևնույնն է, երազանք ունեմ։
Այդ երազանքըխորապես կապված էամերիկյան երազանքի
հետ։Ես երազում եմ, որ մի օրայսազգը կհարթվիև կապրի
իրսկզբունքիիրականիմաստով.«Մենքամենապարզորոշկեր
պովկարծումենք,որբոլորմարդիկհավասարենարարված»։

● Եսերազումեմ,որմիօրՋորջիայիկարմիրբլուրներիննախ
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կինստրուկներիորդիներըևնախկինստրկատերերիորդիները
կկարողանան միասին նստել եղբայրական սեղանի շուրջ։ Ես
երազումեմնրամասին,որկգամիօրևնույնիսկՄիսիսիպի
նահանգը, որ կիզում էտապիցև ճնշումից, կվերածվիազա
տությանևարդարությանօազիսի։Եսերազումեմ,որկգամի
օր,երբիմչորսերեխաներըկապրենմիերկրում,որտեղնրանք
կդատվենոչթեմաշկիգույնով,այլիրենցանհատականհատ
կանիշներիհամապատասխանությամբ։

● Ես այսօր երազում եմ։ Ես այսօր երազում եմ, որ մի օր
Ալաբամայում՝ իր չարախինդ ռասիստներով և նահանգապե
տով, որի շուրթերից դուրս են գալիս չեղյալ հայտարարելու և
միջամտության բառեր, մի գեղեցիկ օր, հե՛նց Ալաբամայում,
փոքրիկսևտղաներըևաղջիկներըսպիտակտղաներիուաղ
ջիկներիհետորպեսքույրևեղբայրիրարձեռքկբռնեն:65

Քննարկեք այս մեջբերումներ, խնդրեք աշակերտներին արտա
հայտվելկարծիքներով:Առաջարկեք,որաշակերտներըդիտարկեն
այսմեջբերումներընաևպատմությանենթատեքստում:

Առաջադրանք6«Խաղաղությունիցիրավունքիրավունքից
խաղաղություն»

Այս վարժության նպատակն է զարգացնել նրանց վերլուծական
մտածողությունը,ինչպեսնաևխթանելէսսեներգրելուհմտություն
ները։ Նպատակահարմար է, որ առաջադրանքը կատարվի տանը,
իսկդասարանումըստցանկությանընթերցվենէսսեներըուծավալ
վենքննարկումներդրանցվերաբերյալ։
● Միջազգային մարդասիրականիրավունքներն ու դրանց սահ

մանումը անցելուց հետո, քննարկումներ սկսեքփաստաթղթի
բովանդակության մասին, հանձնարարեք, որ դասի ընթաց
քումկամտանըերեխաներըփորձենհամապատասխանորո
շակի հոդվածներ կարդալ ու դասարանում բացատրել իրենց
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ընկերներին այդ հոդվածներն ու դրանց նպատակը (https://
bit.ly/3qklKtB, օգտվել հետևյալ փաստաթղթերից՝ https://bit.
ly/3JtOpUj)«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԶԻՆՎԱԾԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻԶՈՀԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԺՆԵՎԻ 1949 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՕԳՈՍՏՈՍԻ12ԻԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻՆԿԻՑԺՆԵՎԻ1977ԹՎԱԿԱՆԻ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉարձանագրությունը(ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1))։

● Քննարկումիցհետոկարողեքաշակերտներինհանձնարարել
էսսե՝«Իրավունքներնուխաղաղությունը»թեմայով։Խնդրեք,որ
այնարտացոլինրանցկարծիքըիրավունքներիուխաղաղութ
յան կապի, դրանցփոխազդեցության վերաբերյալ՝ ներառելով
որոշակիառօրյաօրինակներ։

 Առաջադրանք7«Կարիքուցանկություն»

Այս վարժության նպատակն է քննարկել մարդու հիմնական կա
րիքները,ևդրանցսահմանափակումներըպատերազմներիևզին
վածբախումներիժամանակ, ինչպեսնաևդրանցկարևորությունը
թե՛անհատի,թե՛խմբիկյանքում։Ցույցտվեքաշակերտներիններ
քոնշյալցուցակը,հարցրեքթեառօրյայումինչքանկարևորենայս
կարիքները։ Քննարկումն ավարտելուց հետո, նույն հարցը տվեք՝
ավելացնելովպատերազմական իրավիճակներում արտահայտութ
յունը։Քննարկումըշարունակեքայնհարցով,թեո՞րքանովենդրանք
արդիական մնում հակամարտությունների ընթացքում, ո՞րոնք են
առավելկարևորվում,որոնք՝ոչ։Խնդրեք,որպեսզիայսցուցակըդա
սակարգեն առօրյա կյանքի դեպքում և պատերազմական իրավի
ճակներում։
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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

Այսվարժությունըկարողէունենալերկուտարբերդրսևորումներ։
Դասարանումուսումնասիրեքխաղաղությանիրավունքը,բաժանեք
սովորողներին խմբերի, հանձնարարեք, որպեսզի իրենք կազմեն
խաղաղությանիրավունքնամրագրողփաստաթուղթ,այդփաստա
թուղթըկարողէունենալհետևյալբաժինները.
● Ի՞նչ այլ իրավունքներ կարող ենք ներառվել խաղաղության

իրավունքիայսփաստաթղթում,
● Ի՞նչվտանգներենսպառնումայսիրավունքիչիրացմանը,
● Ի՞նչպետքէանենպետությունները,ինչպեսնաևմարդիկոր

պեսզիիրացվիայսիրավունքը,
● Ի՞նչպատիժէստանալուայսիրավունքըխախտողը։
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Ուշադիրեղեք,որպատիժըբռնությանկոչերչներառի։
Մյուստարբերակումայսվարժությունըկարողեքկատարել,մինչև

խաղաղությանիրավունքթեմայինանցնելը։

 Վարժություն9«Անցիրշրջանը»66

Անհրաժեշտէվարժությունըկատարելդատարկումեծտարած
քում, այդ իսկ պատճառով առաջարկում ենք, որ աշակերտներին
տանեքբացտարածք,որտեղկկարողանանհանգիստշարժվել:

Քայլերիհաջորդականություն
Սովորողներինբաժանեք68հոգանոցխմբերի:Խնդրեքխմբերին,

որպեսզիիրենցմիջիցընտրեն2մասնակից՝«դիտորդ»և«օտարա
կան»(որըկլինիխմբիցդուրս):
● Այդ խմբերի անդամներին ասեք ուսերով հնարավորինս մոտ

կանգնել՝որպեսզինրանցմեջբացտարածքչմնա:
● Բացատրեք,որ«դրսիմարդը»պետքէփորձիմտնելշրջանակի

մեջ,մինչդեռնրանք,ովքերձևավորվումենշրջանակըպետքէ
փորձեննրանցդուրսպահել:

● Դիտորդինասեք,որնշումներկատարիթե՛«դրսիմարդու»կող
մից, թե՛ խմբի կողմից օգտագործվող ռազմավարությունների
վերաբերյալ:

Երկուերեքրոպեհետո,ևանկախնրանից՝կարողացելենշրջա
նակը ստեղծել «դրսի» անդամը սկսում է փորձերը, հաջողության
դեպքում մեկայլանդամ է դառնում «դրսի»անդամ: Գործունեութ
յուննավարտվումէ,երբխմբիբոլորանդամները,ովքերցանկանում
ենշարունակելհոգնածլինենուչկարողանանփակպահելշրջանա
կը:

66. Force the circle!, https://bit.ly/3fF5I7V.
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Կարողեքամփոփելհետևյալհարցերով.
● Իրականկյանքիիրավիճակներումե՞րբեքսիրումՁեզզգալ«օ

տար» կամփոքրամասնություն, և ե՞րբ եք գնահատում խմբի
կամմեծամասնությանմասզգալը:

● Կոնֆլիկտայինիրավիճակումո՞րնէՁերընկալմամբուժեղու
թույլխմբիբնութագիրը:

● Հասարակությանմեջկամայականշրջանակըկարողէունենալ
արտոնություններ,փող,իշխանություն,աշխատանքկամբնա
կարան:Ի՞նչռազմավարություններենօգտագործումկողմնա
կիանձինքայսռեսուրսներիցօգտվելուհամար:

● Ինչպե՞ս են շրջանակի ներսում գտնվողները պահպանում
իրենցկարգավիճակը։

● Ինչպե՞ս ենփոխվումայդ հարաբերությունները կոնֆլիկտում:
Արդյո՞քդրանքնույննենմնում։Դրանքամրապնդվո՞ւմեն:Թու
լանո՞ւմեն։

● Ի՞նչկերպենփոխվումդաշինքները։

Վարժություն10«Քննարկում.հետազոտականաշխատանք»

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

ԲիլՔլինթոնը՝ԱՄՆ42րդնախագահը,այսխոսքերըասելէ1994թվ.
հունվարի 25ին, Կոնգրեսում իր ելույթի ժամանակ: Քննարկեքայս
արտահայտությունը դասարանում, ժողովրդավարությունն ու դրա
արժեքներըուսումնասիրելուցհետո:
Քննարկումըկարողեքիրականացնելերկուտարբերակով.
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1. Սովորողներին բաժանել երկու խմբի՝ առաջարկելով կազմա
կերպելբանավեճկողմուդեմկարծիքներով:Հարցըկարողեք
բարձրացնել հետևյալ կերպ՝ «արդյո՞ք ժողովրդավարության
հասնելըևդրաարժեքներիապահովումըկբերիշարունակա
կանխաղաղության»:

2. Սովորողներին բաժանել մի քանի խմբերի՝ հանձնարարելով
նրանց մինչև հաջորդ դասը կատարել հետազոտությունայն
պիսի երկրների վերաբերյալ, որոնք ժողովրդավարական են
կամչեն,ունեցելենկոնֆլիկտիրենցհարևաներկրներիհետ
ևկարողացելենհասնելիրականխաղաղությանդրալուծման
արդյունքում:

Երկրներիցանկ
• ՈւզբեկստանևՂազախստան682002իննրանքխաղաղհա

մաձայնագիրենկնքել ̸ստորագրել:Չնայածորայսերկրները
ժողովրդավարականչեն,բայցհարկավորէթողնել,որերեխ
աներըկատարենփոքրիկհետազոտություններ՝գալովսեփակ
անեզրակացություններին:

• ԿանադաևԴանիա69կոնֆլիկտՀանսիկղզուվերաբերյալ:
• ՀարավայինևՀյուսիսայինԿորեաներիմիջևկոնֆլիկտը:
• Էգեյանկոնֆլիկտ՝ԹուրքիաՀունաստան:

Հանձնարարեք, որ սովորողները ուսումնասիրեն ոչ միայն կոնֆլ
իկտը,այլնաևայդերկրներիներկայիսժողովրդավարականվիճակը:

 Վարժություն11(Քննարկում)

Քննարկման նպատակը՝ թեմայի սկզբում կամ ավարտին ամփ
ոփելժողովրդավարությանուխաղաղությանկապը:Անդրադառնալ
միջավայրայինկամերկրիխնդիրներին՝թե՛ներքին,թե՛արտաքին:
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Կարևորէքննարկելնաևհանդուրժողականությանևխաղաղությ
անփոխհարաբերություններըՀՀիուհամայնքիներսումուդրանից
դուրս:
Ո՞րն եք համարում աշխարհում բռնության ամենավտանգավոր

ձևերը:
Ձեր համայնքըտառապո՞ւմ է բռնությունից կամ հանդուրժողակ

անությանպակասից:Ի՞նչձևերով:Առկաենոչբռնիայլընտրանքներ:
Ի՞նչ եք կարծում, որո՞նք են աշխարհում մարդու իրավունքների

ամենալուրջխախտումները:Գիտե՞քարդյոքդրանքշտկելուջանք
երիմասին:Ձերհամայնքումկա՞նմարդուիրավունքներիխնդիրներ:
Ինչպե՞սենդրանքարտահայտվումևլուծվում:
Որո՞նք են ժողովրդավարության ամենալուրջ խոչընդոտները:

Ինչպե՞ս կարող է համաշխարհային հանրությունը լուծելայսխոչ
ընդոտներիցորևէմեկին:Ինչպե՞սկարողէձերսեփականհամայնքը
մասնակցելայդգործընթացին:
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Օժանդակ 
գրականություն

1. ԶինվածՈւժերումՄարդուԻրավունքներիևՀիմնարար
ԱզատություններիՎերաբերյալԴասընթացիԿազմակերպման
ևԱնցկացման,ՈւսումնականՁեռնարկ,https://bit.ly/3utTR3B։

2. Ի՞նչէՄիջազգայինմարդասիրականիրավունքը,https://bit.
ly/36c0Cib 

3. Հանսիկղզի,https://bit.ly/3IvwJqw: 

4. ՄարդուԻրավունքներիՀամընդհանուրՀռչակագիր, https://bit.
ly/3wklXRi: 

5. ՄարտինԼյութերՔինգ.Եսերազանքունեմ, https://bit.ly/36es1Qt: 

6. Տնտեսական,սոցիալականևմշակութայինիրավունքների
միջազգայինդաշնագիր,https://bit.ly/3ilwXFS:

7. «Ուղեցույց»,Մարդուիրավունքներիկրթության
երիտասարդականձեռնարկԵվրոպայիխորհուրդ,2001:

8. Քաղաքացիականևքաղաքականիրավունքներիմասին
միջազգայինդաշնագիր,https://bit.ly/363sKEl: 

9. 2020թ.պատերազմականգործողություններիհետևանքով
Հայաստանտեղափոխվածերեխաներիկրթությանև
պաշտպանվածությանկարիքներիգնահատմանզեկույց,
https://bit.ly/3N7z2DA։ 

10. ABorderConflictResolved?WithoutWar,https://bit.ly/3KDcBov.

11. AdolescentsAsPeacebuildersToolkit,https://uni.cf/3CSjRco. 

12. Antidiscrimination,https://bit.ly/34gB5mH.

13. ChristophZürcher,TheOxfordHandbookofPeacebuilding,
Statebuilding,andPeaceFormation, https://bit.ly/33fIhPs.

14. Compass,“Whatarehumanrights?”,https://bit.ly/3Isr7wS.
15. CoreDemocraticValuesDefined,https://bit.ly/34tkIDj.
16. DanReiter,IsDemocracyaCauseofPeace?,https://bit.ly/3Fe8HOR.
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17. DemandingDiversity:ToleranceisNotEnough,https://bit.
ly/3CUGYTQ.

18. Democracy,https://bit.ly/3wfZLHX.
19. DemocraticPeaceTheory,https://bit.ly/3GjXr52. 

20.DifferenceBetweenEqualityandJustice,https://bit.ly/3f7W50Z.
21. DemocracyScore,https://bit.ly/3tjHsjc. 

22.Forcethecircle!,https://bit.ly/3fF5I7V.

23.HumanDignityandHumanRights,https://bit.ly/3IoRJPx.
24.HumanRightsLibrary,https://bit.ly/3qh2gWs.
25.Liberty,https://bit.ly/3F3VUyx.
26.Patriotism,StanfordEncyclopediaofPhilosophy,https://stanford.

io/3HIjen0.
27.Peacekeeping,https://bit.ly/3FNtrgE.
28.Peacebuildingandhumanrightsanagendafordemocratic

transformation,https://bit.ly/31LBHjm.
29.PoliticsforBeginners,2018,https://bit.ly/3JrlmAL.
30.SamanSuttam,https://bit.ly/3JkmKVU.
31. TKit12:Youthtransformingconflict,https://bit.ly/36pj1YB.
32.ThethreekeycomponentsoftheHumanrighttopeace,https://bit.

ly/3rJIaUW.
33.Understandingequality,https://bit.ly/32Ty7ni.
34.UNontheRighttoPeaceandRightofPeoplestoPeace,https://bit.

ly/3IpJJxo.
35.Whatarehumanrights?,https://uni.cf/3Iq8Tfv.
36.WhatIsFreedom?,https://bit.ly/3JnSWrC.
37. 1994StateOfTheUnionAddress,Jan.25,1994.



82

Մ
Ա
Ս
3



83

ԹԵ ՄԱ 3.1 
Քաղաքականությունը՝որպես
խաղաղաշինությանգործիք

 Նպատակ
Ծանոթացնելքաղաքականությունհասկացությանը, բացատրել յու
րաքանչյուրքաղաքացուդերըքաղաքականությանմեջևներկայաց
նելվերջինիսկապըխաղաղաշինությանհետ։

Մարդուգոյությանընթացքումամենինչ՝կենցաղը,սովորույթները,
կանոնները,օրենքներըմիշտփոխվելենժամանակինհամընթացև
արձագանքել են տարբեր ժամանակաշրջանների մարտահրավեր
ներին։ Հասարակության զարգացման մի շարք միտումների հատ
մանարդյունքում,որոնքմիտվածէինտարբերխնդիրներիլուծմա
նըևմարդկային շահիբավարարմանը, ձևավորվել էքաղաքակա
նությունը (politics)։Պետություններիձևավորմանըզուգընթացակն
հայտդարձավ,որսոցիալականհարաբերություններըկարգավորող
համակարգերը՝ կրոն, ավանդույթներ, սովորույթներ և այլն, արդեն
անարդյունավետենդարձել,քանիորհասարակությանմեջբազմա
կարծությունըշատավելիմեծէր։Առաջեկավքաղաքականությունը,
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որըտարբերգաղափարներիշուրջձևավորվածխմբերիշահերըպի
տիիրականացներ։Վերոնշյալիցելնելով՝քաղաքականությունըկա
րելի է սահմանել որպեսխմբերի նպատակայինփոխգործակցութ
յանարդյունքումձևավորվածհարաբերություններիամբողջություն,
կապված իրենց հասարակական նշանակության շահերի իրակա
նացմաննպատակովպետականիշխանությանձեռքբերման,պահ
պանմանևօգտագործմանհետ:
Առօրյա կյանքում քաղաքականություն ասելով հասկանում ենք

առավելագույնին հասնելու արվեստ, որը կարող է արտահայտվել,
ինչպեսմարդկայինհարաբերություններում,այնպեսէլմիջխմբային
ևմիջպետականմակարդակներում։
Մ. Վեբերը քաղաքականության մասին խոսելիս նշում է, որ այն

մարդկայինգործունեությանհատուկձևէ,որտեղամենմարդունի
իրդերը:Նամարդկանցքաղաքականությանմեջբաժանումէերեք
խմբի՝
● Իրավիճակային քաղաքական գործիչներ (օրինակ` մենք բո

լորս, որպես շարքային ընտրողներ մասնակցում ենք ընտրա
կանգործընթացներին)

● Համատեղմամբ քաղաքական գործիչներ (կուսակցականակ
տիվիստներ, որոնց համար քաղաքականությունը գլխավոր
գործունեությանոլորտչէ)

● Արհեստավարժ քաղաքական գործիչներ (պետական գործիչ
ներևպաշտոնյաներ,ազատվածկուսակցականգործառնող
ներևայլք)։

Ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից ժամանակակից քաղաքակա
նություննունիհետևյալբաղադրիչները՝
1. լիդերության/առաջնորդությանինստիտուտներ
2. իշխանությանօրգաններ
3. կարգավորմաննորմերևկանոններ,որոնքմիավորվումենքա

ղաքականգործողություններիընդհանուրհամակարգիմեջ:
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Ըստայդմ,ժամանակակիցքաղաքականությանընկալումըենթադ
րումէ,որմեզնիցյուրաքանչյուրնիրհստակդերնունիքաղաքակա
նությանմեջևկարողէայնձևավորելևիրազդեցություննունենալ։
Պետությունըորպեսսուվերենմարմինստեղծելէայդբոլորմեխա
նիզմները, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա իր մասնակ
ցություննունենալ։
Առաջինամենակարևոր մեխանիզմը յուրաքանչյուր քաղաքացու՝

իշխանության ձևավորման մեջ մասնակցության (ընտրություններ)
մեխանիզմն է։ Այսպիսով՝ մեզնից յուրաքանչյուրն ունի հավասա
րազորձայնիիրավունքիշխանությանձևավորմանհամար,որնայդ
քվեովստանումէմանդատիրքաղաքականությունը(policy)վարելու
բոլորհիմնականուղղություններով,դրանքեն՝
1. Տնտեսությունը/տնտեսականքաղաքականությունը,
2. Կրթություն/կրթականքաղաքականությունը,
3. Արտաքինքաղաքականությունը,
4. Սոցիալականքաղաքականությունը,
5. Իրավունքը,
6. Մշակույթըկարծրատիպերիևօրինակների«գաղտնի»աջակ

ցում,պահպանում:

Բացի ընտրություններին մասնակցելը, քաղաքացին բազմաթիվ
այլմիջոցներևտարբերակներունիքաղաքականությանվրաազդե
ցությունունենալու,որոնցիցեն՝
● Խաղաղհանրահավաքները/բողոքիակցիաները,
● Հացադուլները,
● Խնդիրներիհանրայնացումը,
● Կապիհաստատումըիշխանությանտեղականներկայացուցիչ

ներիհետ։

Վերոնշյալիցելնելով`կարողենքհստակտարանջատել,որքաղա
քացիններպետականիրադարձություններինմասնակցությաներկու
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հիմնականձևունի՝քաղաքականևքաղաքացիական։Քաղաքական
և քաղաքացիական մասնակցության ձևերի միջևտարբերությունը
հստակհասկանալուհամարիրականացնելու ենքհամեմատական
վերլուծություն՝ դիտարկելով ընտրություններին մասնակցությունը
որպեսքաղաքականմասնակցությանձևևխաղաղհանրահավաք
ներիիրավունքըորպեսքաղաքացիականմասնակցությանձև։
Նշենք,որընտրություններինմասնակցությունըհամարվումէքա

ղաքացու՝քաղաքականգործընթացներինմասնակցելուհիմնական
միջոց։ Յուրաքանչյուր քաղաքացիայդպիսով կարողանում է մաս
նակցել իր երկրում քաղաքական իշխանության ձևավորման գոր
ծընթացին՝ ընդ որում այդ մասնակցությունը հնարավորություն է
տալիսոչ միայնընտրելառաջադրվածուժերինկամթեկնածունե
րին,այլևմերժելբոլորին(ընտրատեղամասգնալևթերթիկըանվա
վեր դարձնել), որըևս քաղաքականգործընթացում հստակտեսա
կետիարտահայտմանձևէ։Խաղաղհանրահավաքներիիրավունքը
Սահմանադրությամբևմիջազգայինիրավունքովքաղաքացիներին
տալիս է հնարավորությունխաղաղ ձևով իրենցանհամաձայնութ
յունըհայտնելիշխանությանայսկամայնորոշմանկամգործողութ
յունների նկատմամբ։ Այս պարագայում ցանկացած հարցի շուրջ
մենքկարողենքմերքաղաքացիականդժգոհությունըբարձրացնել
ևլսելիդառնալ։Պատմությանընթացքումխաղաղհանրահավաքնե
րիլավագույնօրինակներկան։Դրանցիցմեկը2018թինՀայաստա
նումայսպեսկոչվածթավշյահեղափոխություննէր,որիժամանակ
բացառապեսխաղաղգործողություններիշնորհիվժողովուրդըկա
րողացավիշխանափոխությունիրականացնել։

 Առաջարկվում է այստեղ կիրառել խմբային առաջադ
րանք1ը(տե՛սառաջադրանքներիբաժնում)։

Խաղաղաշինությունիցխոսելիսշատկարևորէհասկանալվերջի
նիսդերըքաղաքականությանտիրույթում։Խաղաղաշինությանսահ
մանմանըևբացատրությանըարդենծանոթացելեքձեռնարկինա
խորդբաժիններում։Այսհատվածումառավելապեսկխոսենք,թեինչ
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կարևորությունունիխաղաղաշինականքաղաքականությունը,ևայն
ինչպեսէազդումհասարակությանվրա։
Խաղաղաշինական քաղաքականությունը այն գործողությունների

ևքայլերիհամախումբնէ,որտարածվումէհասարակությանբոլոր
շերտերի վրաև բոլոր շերտերի հետառանձինաշխատանք է են
թադրում։Այնկապումէայսգաղափարիկրողներին,այսգաղափա
րիհիմքովգործողություններիրականացնողկազմակերպություննե
րինևքաղաքականությունմշակողմարմիններին(Կառավարություն,
պետական մարմիններ)։ Խաղաղաշինական քաղաքականության
նպատակըոչմիայնկոնֆլիկտիլուծումնէ,այլևայնպիսիհասարա
կության,միջավայրի,ենթակառուցվածքներիստեղծումը,որնիվի
ճակիկլինիավելիլավպահպանելխաղաղությունը։

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

Նպատակ
Սահմանելպետությունհասկացությունը,բացատրելպետականքա
ղաքականությունըևվերջինիսմեջխաղաղաշինությանդերը։

Պետության ձևն ունի երեք հիմնական բաղադրիչ՝ կառավարման
ձև,պետականկառուցվածքիձևևպետական(քաղաքական)վար
չակարգիձև։Պետությանկառավարմանձևըպետականիշխանութ
յանբարձրագույնմարմիններիկազմակերպումնէ։Ըստայդտար
բերություններիևյուրահատկությունների,աշխարհումկանպետութ
յան կառավարման մի քանի ձև ունեցող պետությունների տիպեր՝
միապետություններ և հանրապետություններ։ Միապետությունները
կարող են լինել բացարձակ, սահմանադրական, դուալիստական,
խորհրդարանական տիպի։ Հանրապետությունները իրենց հերթին
կարողենլինելնախագահական,խորհրդարանական,կիսանախա
գահականտիպի։
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Պետությանկառավարմանձևերըգործնականումլավպատկերաց
նելուհամարառաջարկվումէկազմակերպելդերայինխաղ(տե՛սԴե
րայինխաղ1)։
Պետությանձևիմյուսբաղադրիչը՝կառուցվածքիձևը,սահմանում

էպետությանտարածքայինկազմակերպմանձևը։Ըստտարածքա
յինկազմակերպման՝պետությունները լինումենունիտար,դաշնա
յինևհամադաշնային։
Պետականձևիվերջինբաղադրիչըվարչակարգիձևնէ։ԸստՆեր

սեսյանցի`«Պետական(քաղաքական)վարչակարգիձևըպետական
իշխանության իրականացմանիրավականկարգի բնույթն է, հատ
կությունըևորակը։Այստեղհիմնականնայնհարցերնեն,թեինչպես,
ինչեղանակովևինչձևովէիրականացվումպետականիշխանութ
յունը...Պետական(քաղաքական)վարչակարգնիրէությամբմիշտէլ
պետականիրավականվարչակարգնէ,պետությանգործունեության
որոշակիիրավականկարգը,պետությանիշխանությանիրականաց
մանայսկամայնիրավականձևերը,ընթացակարգերը,հնարքները,
եղանակներըևմեթոդներնէ։Պետական(քաղաքական)վարչակար
գիտարբերձևերը,իրենցէությամբլինելովիրավական,միաժամա
նակիրարիցտարբերվումենիրենցիրավականզարգացածության
մակարդակովևաստիճանով`համապատասխանիրավականկար
գիիշխանությանիրականացմանիրավականհնարքներիուընթա
ցակարգերիբնույթովուորակով։Նմանիրավականչափանիշներին
համապատասխան՝պետական(քաղաքական)վարչակարգերըբա
ժանվումեներկուխմբի՝ազատականներիևավտորիտարների»։
Պետականքաղաքականություննառավելբովանդակայինպատկե

րացնելուհամարառաջարկվումէմիքանիպատմականիրավիճակ
ներկայացնելևքննարկելսովորողներիհետ(տե՛սիրավիճակառա
ջին,երկրորդերրորդ)։
Հայաստանի Հանրապետությունը ըստպետական կառավարման

ձևիխորհրդարանականհանրապետությունէ։Դանշանակումէ,որ
Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունըպատկանում է
ժողովրդին:
Ժողովուրդնիրիշխանություննիրականացնումէազատընտրութ
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յունների,հանրաքվեների,ինչպեսնաևՍահմանադրությամբնախա
տեuվածպետականևտեղականինքնակառավարմանմարմինների
ուպաշտոնատարանձանցմիջոցով:
ՊետականիշխանություննիրականացվումէՍահմանադրությանը

և օրենքներինհամապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիրևդատա
կան իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման հիման
վրա:

Կառավարությունը
Կառավարությունը գործադիր իշխանության բարձրագույն մար

միննէ:
Կառավարություննիրներկայացրածծրագրիհիմանվրամշակում

ևիրականացնումէպետությաններքինևարտաքինքաղաքակա
նությունը, իրականացնում է պետության ղեկավարումը Կառավա
րությանև վերջինիս ստորաբաժանումների՝ նախարարությունների
միջոցով։ԿառավարությանլիազորություններըսահմանվումենՍահ
մանադրությամբևօրենքներով:Ըստայդմ,այնկազմվածէվարչա
պետից,փոխվարչապետներիցևնախարարներից:
ԽորհրդարանականմեծամասնությանընտրածթեկնածուինՀան

րապետությաննախագահընշանակումէվարչապետ:Փոխվարչա
պետներըևնախարարներընշանակվումենՀանրապետությաննա
խագահիկողմից՝վարչապետիառաջարկությամբ:
ՎարչապետըԿառավարությանծրագրիշրջանակներումորոշումէ

Կառավարության քաղաքականության հիմնական ուղղությունները,
ղեկավարումէԿառավարությանգործունեությունըևհամակարգում
էԿառավարությանանդամներիաշխատանքը:

Ազգայինժողովը
Ազգայինժողովըժողովրդիօրենսդիրմարմիննէ:Ազգայինժողո

վը վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր իշխանության
նկատմամբ, ընդունում է պետական բյուջեն և իրականացնում է
Սահմանադրությամբսահմանվածայլգործառույթներ:
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ԱզգայինժողովիլիազորություններըսահմանվումենՍահմանադ
րությամբ:
Ազգայինժողովըկազմվածէառնվազնհարյուրմեկպատգամա

վորից:Ազգայինժողովնընտրվումէհամամասնականընտրակար
գով:

Դատականիշխանությունը
ՀայաստանիՀանրապետությունումարդարադատություննիրակա

նացնումենմիայնդատարանները`Սահմանադրությանըևօրենք
ներինհամապատասխան:ՀայաստանիՀանրապետությունումգոր
ծումենՍահմանադրականդատարանը,Վճռաբեկդատարանը,վե
րաքննիչդատարանները,առաջինատյանիընդհանուրիրավասութ
յանդատարանները,ինչպեսնաևվարչականդատարանը:Oրենքով
նախատեսվածդեպքերումկարողենստեղծվելմասնագիտացված
դատարաններ:
ՀՀն օրենքի գերակայությամբ ժողովրդավարական երկիր է, որ

տեղօրենքնունիբարձրագույնիրավաբանականուժ։ՀՀումօրենք
ներըստեղծվումկամհաստատվումենՀՀօրենսդիրիշխանության՝
ՀՀԱզգայինժողովիկողմիցկամհամաժողովրդականհանրաքվեով
(Սահմանադրություն)։Այսօրենքներըկարգավորումենկարևորնշա
նակությունունեցողհասարակականհարաբերությունները։
ԱզգայինԺողովիկողմիցցանկացածօրենքընդունելուհամարայն

անցնումէերեքհիմնականփուլ՝
● Օրենսդրականնախաձեռնությանփուլ
● Օրինագծիքննարկմանևընդունմանփուլ
● Ընդունված օրենքի՝ ՀՀ նախագահի կողմից ստորագրման և

հրապարակմանփուլ։

Առաջին՝օրենսդրականնախաձեռնողականությանփուլումօրեն
քիփոփոխությունառաջարկող կողմը ներկայացնում է նախաձեռ
նությունը, որի վերաբերյալԱԺհամապատասխանհանձնաժողովը
կարծիք/եզրակացությունէտալիս։Եթեայդեզրակացությունըդրա
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կանէ,ապագործընթացումհաջորդումէմյուս՝օրենքիքննարկման
ևընդունմանփուլը,որիընթացքումօրինագիծըանցնումէթե՛ԱԺ,
թե՛հանրայինքննարկումներիփուլերով,որոնքիրականհնարավո
րությունենտալիսշահագրգիռտարբերկողմերիհանդեսգալիրենց
առաջարկներով և դիտարկումներով։ Այդ դիտարկումների, առա
ջարկներիհիմանվրաօրինագիծըևսմեկանգամ լրամշակվումէ,
որիցհետոնորստորագրվումևհրապարակվումէ։Եթենախորդեր
կուփուլերըհաջողությամբչիանցնում,օրենքըչիընդունվում։
● ՀՀումօրենքներըերեքտեսակիեն՝
● Սահմանադրություն
● Օրենսգիրք
● Ընթացիկօրենքներ։

ՍահմանադրությունըՀՀմայրօրենքնէ։Այն կարգավորում է բո

լորոլորտներըևսահմանումիրավականբոլորսկզբունքները,որոնց
հիմքովարդենստեղծվումենօրենսգրքերըևընթացիկօրենքները։
ՀայաստանիՀանրապետությունըխորհրդարանականհանրապե

տությունէ։Այսկառավարմանձևինմենքանցումենքկատարելնա
խագահական կառավարման ձևից՝ ըստ այդմ փոփոխությունների
ենթարկելովկառավարմանհամակարգումտարբերբաղադրիչներ։

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
Ծանոթացնել մշակույթ հասկացությանը, վերջինիս տեսակներին,
հարգանք և պատասխանատվություն ձևավորել դեպի մշակույթը,
ցույցտալվերջիններիսկապըխաղաղաշինությանհետ։

Մշակույթըմարդուևհասարակությանպատմականզարգացման
որոշակիմակարդակնէ,որնարտահայտվումէնյութական,առար
կայականդրսևորմամբ(ճարտարապետություն,արվեստիստեղծա
գործություններ,մեքենաներևայլն),ինչպեսնաևմարդկայինսուբ
յեկտիվկարողություններովևընդունակություններով(գիտելիք,մաս
նագիտականհմտություններ,աշխարհայացքևայլն)։Տարածվածէ
անգլիացի մշակույթիպատմաբանԷդուարդԹայլորի սահմանումը,
ըստորի՝մշակույթըկամքաղաքակրթությունըամբողջանումենգի
տելիքներից, հավատալիքներից, արվեստից, բարոյականությունից,
օրենքներից,սովորություններից,որը յուրացվումէմարդուկողմից։
Կարճասած՝մշակույթըմարդկայինգործունեությանարդյունքէ։
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Մշակույթբառնառաջացելէլատիներենcolereտերմինից(թարգ
մանաբար՝հողիմշակում,կուլտիվացիա,ինչըփաստումէ,որմշա
կույթն իր ծագմամբ կապված է մարդուարտադրական,տնտեսա
կանգործունեությանհետ),որըմիջնադարումդեռևսօգտագործվում
էրգյուղատնտեսությանմեջտեխնոլոգիականզարգացածությունըև
նորամուծություններըցույցտալուհամար։18րդդարիցբառնարդեն
օգտագործվում էր մարդկանց բնութագրելու համար։ Այն մարդիկ,
ովքերաչքիէինընկնումիրենցքաղաքակիրթվարքով,սկսեցինկոչ
վել«կուլտուրական»՝քաղաքակիրթ։
 Մշակույթ հասկացությունը բաժանվում է երկու հիմնական մեծ

խմբերի՝ հոգևորևնյութական։Նյութականմշակույթն ընդգրկում է
ողջնյութականգործունեությունըևդրաարդյունքները(աշխատան
քիգործիքներ,կացարան,հագուստ,կապիմիջոցներ,տեխնոլոգիա
ներ,ճարտարապետությունևայլն),հոգևորմշակույթը՝գիտակցութ
յան,հոգևորարտադրությանոլորտը(ճանաչողություն,արվեստ,բա
րոյականություն,դաստիարակություն,լուսավորություն,հասարակա
կան գիտակցության ձևեր), առասպելաբանություն, փիլիսոփայութ
յուն,գրականություն(բանավորևգրավոր)։Կարևորէնշել,որմշա
կույթինյութականուհոգևորբաժանումներըմիանշանակչեն,քանի
որանխզելիորենկապվածենուփոխլրացնումենմիմյանց։Օրինակ՝
մերգիտելիքներըվերաբերումենհոգևորարժեքներին,բայցհամա
կարգիչները,հեռուստացույցները,որստեղծվելենայդգիտելիքների
հիմանվրա,նյութականեն։Գիտությունըհամարվումէմարդկության
ոչնյութականմշակութայինժառանգություն։
Պետություն և մշակույթ ենթաթեման ուսումնասիրելիս առաջար

կումենքնախևառաջկիրառելայնպիսիմեթոդներ,որսովորողների
մոտտեսականնյութըամրապնդվի։
Այսթեմայիուսուցմանավարտինկարևորէ,որսովորողներըկա

րողանաննկարագրել,թեինչէ՝
● Մշակույթը,
● Ազգայինմշակույթը,
● Նյութականմշակութը,
● Հոգևորևոչնյութականմշակույթը։
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Որպեսզիվերոնշյալհասկացություններիմասիներեխայիմոտհա
մապարփակպատկերացում ստեղծվի,առաջարկում ենք մշակույթ
հասկացությունըբացատրելիսօգտագործելայսբերգիկամծառիմե
թոդը(տե՛սգործնականաշխատանքերկրորդ)։
Ոչ նյութական մշակույթը առավել խորքային ընկալելու համար

առաջարկվումէկիրառելգործնականաշխատանքերրորդը։
Շատհաճախմշակույթհասկացություննօգտագործվումէազգե

րի, էթնիկ խմբերի, պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների
առանձնահատկություններըևզարգացմանմակարդակըբնութագ
րելուհամար։
 Պետությունը՝ որպես միջազգային սուբյեկտ, ժառանգություն է

ստացել իր մշակույթըպատմականտարբերժամանակաշրջաննե
րիցկամիրտարածքումգտնվողտարբերէթնիկկամայլխմբերից,
ունիհստակպարտավորությունհարգանքցուցաբերելուայդարժեք
ներինկատմամբ,պահպանելուդրանքևստեղծելուարդյունավետ
միջավայրտարբերմշակույթներիդրսևորմանևզարգացման,ստեղ
ծագործականություննապահովելուհամար։
Աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններն ունեն իրենց ներքին

հստակօրենսդրականկարգավորումները,որոնքսահմանումենքա
ղաքացիների`խոսքի,ստեղծագործությանազատության,հասարա
կությանմշակութայինկյանքինմասնակցելուիրավունքը,ստեղծա
գործականգործընթացինպետությանկողմիցչմիջամտելու,ինչպես
նաևմշակութայինհարստությանպահպանման,տարածմանևզար
գացմանհամարիրավականերաշխիքներ։
Մյուս կողմից, մշակույթը աշխարհում փափուկ ուժի դրսևորման

ամենաէական օրինակներից է։ Մշակույթը պետության հիմնական
բաղադրիչներից է, որն առանձնացնում է վերջինիս մյուսներից,
ընդգծումէվերջինիսեզակիությունը։Միաժամանակ,մշակույթըվե
րազգայինևվերպետականարժեքէ,որիմիջոցովցանկացածպե
տությունկարողէիրհամարէականարժեքներըտարածելմիջազ
գայինհարթակներում։Այժմաշխարհումկանարդեն«մշակութային
պատերազմ», «մշակութային խաղաղաշինություն» տերմինները,
որոնքհստակընդգծումենմշակույթիմիջոցովհարաբերությունների
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սրմանև,ընդհակառակը,հարաբերություններիկարգավորմանհնա
րավորությունները։
Ազգայինմշակույթհասկացությունըբնորոշումէաշխարհումազ

գիկամէթնիկխմբիառանձնահատուկմշակութայինհամակարգը,
որըհատուկէմիայնիրենց։Իրբնույթովազգայինմշակույթըէթնի
կականմշակույթիզարգացմանբարձրագույնձևնէ։Ազգայինմշա
կույթհասկացությունըքննարկելիսկդիտարկենքհայկականազգա
յինմշակույթիօրինակը։
Հայժողովուրդը՝որպեսառանձինազգ,ունիպատմականտարբեր

ժամանակաշրջաններում ձևավորած իր ազգային մշակույթը, որը
բնութագրվումէսոցիալականհամերաշխությանվրահիմնվածյու
րահատուկմշակութայինհամակարգիառկայությամբևհայերիհա
մակեցության փորձով։Հաշվի առնելով հայ ժողովրդի պատմական
անցյալը՝մերազգայինմշակույթըայժմձևավորվումևզարգանում
էոչմիայնՀայաստանում,այլևՀայաստանիցդուրս՝հայկականՍփ
յուռքում։
Հայկականազգայինմշակույթըժամանակայինշրջափուլերովբա

ժանվումէմիքանիխոշորմասերի՝
● Ուրարտականմշակույթ,
● Հելլենիստականմշակույթ,
● Քրիստոնեությանընդունումևքրիստոնեականմշակույթիձևա

վորում,
● Գրերիգյուտևմիջնադարյանպատմագրություն,գրականութ

յուն,
● Կիլիկյանմշակույթ,գրքարվեստ,
● Նորշրջանիհայկականմշակույթ,
● ԽորհրդայինշրջանիմշակութայինՀայաստան,
● Նորագույնշրջանիմշակույթ(ՀՀ,Արցախ,Սփյուռք)։

Երբ խոսում ենք ազգային մշակույթից և մշակութային ժառան
գությունից, շատ կարևոր է ընդգծել հոգևոր մշակույթի և ժառան
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գությանդերըհայկականմշակույթում։Հաշվիառնելովհայժողովր
դիպատմականանցյալը՝ քրիստոնեության ընդունումից հետոայն
մերժողովրդիհամարազգապահպանությանամենակարևորդերնէ
ստանձնելևպետականությունչունենալուպայմաններումիրշուրջն
է համախմբել ազգին։ Մեր նյութական մշակութային ժառանգութ
յանահռելի մասն են կազմում եկեղեցիները, վանական համալիր
ներնուվանքերը,որոնքծառայելենժողովրդինորպեսկրթօջախ
ներ, պաշտպանական ամրոցներ, կրոնական կենտրոններ, թաքս
տոցներ ևայլն։ Մյուս կողմիցպետք է նշենք, որ քրիստոնեության
ընդունմամբՀայաստանումոչնչացվելենբոլորոչքրիստոնեական
նյութականմշակութայինկոթողներըևարժեքները։Դաէպատճա
ռը,որհեթանոսականՀայաստանիցայսպահինկանգունէմնացել
միայնԳառնուտաճարը։Ինչվերաբերումէմշակութայինոչնյութա
կանարժեքներին՝տոներին,ծեսերին,գրականությանը,այսհարցում
մերազգըավելիճկունէգտնվել՝դրանքվերածելովքրիստոնեական
տոների,ծեսերի,գրականությանևայսպիսով,ապահովելէվերջին
ներիսպահպանությունը:

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

Խմբայինաշխատանքառաջին

Քաղաքականության թեման ուսումնասիրելիս առաջարկվում է
կազմակերպելդերայինխաղ։Որպեսզիերեխաներըգործնականում
կարողանան պատկերացնել քաղաքականության մեջ սովորական
քաղաքացու և մյուս ներգրավվածխմբերի դերերը և գործիքները,
որոնցով կարող են ազդեցություն գործել, դերային աշխատանքի
ժամանակուսուցիչըդասարանըբաժանումէխմբերի։Ամենխումբ
մեկհասարակականխմբիդերէստանձնում՝իրավիճակայինքաղա
քականգործիչներ,համատեղմամբքաղաքականգործիչներևար
հեստավարժքաղաքականգործիչներ։Ամենխումբստանձնումէիր
դերը,որիցհետոուսուցիչըորևէիրավիճակէներկայացնում։Իրա
վիճակըկարողէ լինելայսպիսին՝ՀՀումքննարկվումէշահագոր
ծելԱմուլսարիհանքը։Ինչպե՞սենգործելուվերոնշյալխմբերը,ի՞նչ
քայլերենձեռնարկելու, ինչպիսի՞ լիազորություններունեն։Խմբերը
քննարկումեն,ապաամենխմբիցընտրումենմեկներկայացուցիչ,
ովկներկայացնիխմբիաշխատանքըևայնքայլերը,թեինչպեսկար
ձագանքենիրենքհետևյալիրավիճակում։

Դերայինխաղառաջին

Պետության կառավարման ձևերը գործնականում լավ պատկե
րացնելու համար առաջարկվում է կազմակերպել դերային խաղ։
Աշակերտներիցանկությամբուսուցիչըիրենցներկակամնախկին
առաջնորդների դերեր էտալիս։ Այդ դերերըպետք է ներառեն թե՛
բռնապետերի, թե՛ կայսրերի, թե՛ ժողովրդավար ղեկավարների։ Ու
սուցիչըկարողէաշակերտներինտալԱնգելաՄերկելի,ԱդոլֆՀիտ
լերի,ԲարաքՕբամայի,ՏիգրանՄեծի,ԿիմՉենԻնի,ՎուդրոՎիլսոնի,
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ՆիկոլՓաշինյանիդերերը։Աշակերտներըդերերըստանձնելուցհե
տոպետքէուսումնասիրեն«իրենց»կառավարմանժամանակաշր
ջանը,երկրիկառավարմանձևը,դրայուրահատկություններըևհա
ջորդդասինայդդերումհանդեսգալով՝ներկայացնենիրավիճակը։

Իրավիճակառաջին
15րդդարումՕսմանյանկայսրությունումՄեհմեդԵրկրորդըմշա

կելէր«եղբայրասպանությանմասին»օրենքը,ըստորիայնսուլթա
նը,որըգալիսէրիշխանության,հրամայումէրսպանելիրբոլորեղ
բայրներինհետագաապստամբություններիցևգահիհամարքաղա
քացիականպատերազմներիցխուսափելուհամար։Դավերածվելէր
ծիսակարգի,սուլթանիհրամանովսպանվումէինանգամնորածին
երեխաները։Մեհմեդիայսօրենքը150տարվաընթացքումհանգեց
րեցարքայականընտանիքիավելիքան80անդամներիսպանութ
յանը։
Քննարկմանհարցեր՝
1. Այսքաղաքականությունըարդյո՞քարդարացվածէր։
2. ԸստՁեզ՝այնավելիուժեղացնո՞ւմէրսուլթանիիշխանությունը,

թե՞թուլացնում։

Իրավիճակերկրորդ
Պապթագավորիկառավարմանժամանակահատվածումվերջինս

ձեռնամուխեղավորոշբարեփոխումների։Քրիստոնեությանընդու
նումիցհետոՊապթագավորըհստակտեսնումէր,որքրիստոնեութ
յունըպաշտոնապեսէընդունվել,բայցվերջինսդեռչիմտելժողովր
դիառօրյա։Դրանզուգահեռեկեղեցինկամդրանկիցկառույցները,
որոնքպետականգանձարանի լուրջ մասէինկազմում,անիմաստ
էին,քանիորնրանցնպատակըքրիստոնեականբարոյագիտության
տարածումնէր։Փոխարենընրանցպատճառովտարածվումէրծու
լությունը, կուսանոցների պատճառով կրճատվում էր բնակչության
աճը։ Այս ամենով պայմանավորված Պապի որոշմամբ կրճատվում
են եկեղեցուն շնորհված հողերը և դրանքտրամադրվում են զին
վորականներին։Պապըսկսումէփակելաղքատանոցները, կուսա
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նոցները,որոնցումգտնվողկանանցպարտադրումէամուսնանալ,
իսկտղամարդկանց՝ծառայությանանցնելզորքում։Նավերացնում
էնաևտասանորդիևպտղիհարկերը,որոնքռամիկներիցտրվում
էինեկեղեցուն։Զուգահեռկրճատվեցնաևհոգևորականներիթիվը։
Քննարկմանհարցեր՝
1. Այսքաղաքականությունըարդյո՞քարդարացվածէրևարդյո՞ք

պետականամետէր։
2. Ըստ քեզ՝ հասարակության կողմից այս քաղաքականությունը

առավելապեսողջունվե՞ց,թե՞չէ։

Իրավիճակերրորդ
Խաղաղաշինականքաղաքականությունիցխոսելիսառաջարկվում

էքննարկելԱրցախյանկոնֆլիկտը։
ՄինչևԱրցախյաներկրորդպատերազմըՀՀումիշխանափոխութ

յունիցհետոՆիկոլՓաշինյանըհայտարարեց,որսկսումէԱրցախ
յանբանակցություններընորէջից։Միաժամանակ,նաշեշտումէր,
որշատկարևորէժողովուրդներինխաղաղությանպատրաստելու
գործընթացըևշեշտում,որառանցդրակոնֆլիկտիխաղաղլուծում
ակնկալելհնարավորչէ։
Դրանզուգահեռնույնատիպհայտարարություններովհանդեսէր

գալիսնաևԱդրբեջանինախագահԻհլամԱլիևը։Չնայածայդհայ
տարարություններին,Ադրբեջանիդպրոցներումևմանկապարտեզ
ներումշարունակվումէրհայատյացկրթականքաղաքականություն
իրականացվել,երգերում՝«սպանենքումորթենքհայերին»էինշա
րունակումերգել։
Քննարկմանհարցեր՝
1. Արդյո՞քերկրիղեկավարներիմակարդակովարվողհայտարա

րությունները խաղաղաշինական քաղաքականություն կարող
ենքհամարել։

2. Եթե Հայաստանում հակաադրբեջանական քարոզչություն չի
իրականացվում,արդյո՞քդախաղաղաշինականքաղաքակա
նությանենթաբաղադրիչկարողենքհամարել։
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Վարժություննիրականացնելուհամարօգտակար
խորհուրդներ
Քննարկմանհարցերըհնչեցնելիսկարևորէ,որսովորողներըվեր

լուծենթե՛ՀՀվարչապետի,թե՛Ադրբեջանինախագահիհռետորիկան
ուկարողանանցույցտալ,որերկուսիդեպքումէլխաղաղաշինութ
յունըմիայնհայտարարություններիմակարդակումէեղելևոչպե
տականքաղաքականության։Առաջարկվումէ,որուսուցիչըհուշող
հարցերձևակերպի,որիվերջոսովորողներնայսմտահանգումներն
ունենան։

Համեմատականվերլուծությունառաջին

ՀայաստանիՀանրապետությունըխորհրդարանականհանրապե
տությունէ։Այսկառավարմանձևինմենքանցումենքկատարելնա
խագահական կառավարման ձևից՝ ըստ այդմ փոփոխությունների
ենթարկելովկառավարմանհամակարգումտարբերբաղադրիչներ։
Որպեսզի աշակերտները կարողանան հստակ օրինակներով ու

բաղադրատարրերով ցույց տալ, թե որոնք են նախագահական և
խորհրդարանական Հայաստանների տարբերությունները, առա
ջարկվումէդասարանումկազմակերպելհետևյալգործնականաշ
խատանքը։

Գրատախտակինպատկերումենքներքոբերյալաղյուսակը։

Նախագահական
կառավարմանձևըՀՀում

Խորհրդարանական
կառավարմանձևըՀՀում

Օրենսդիր
իշխանություն

Գործադիր
իշխանություն

Դատական
իշխանություն
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Աղյուսակըգծելուցհետոսովորողներիհետփորձեք լրացնելայն՝
մտագրոհկազմակերպելով։Կարևորէ,որսովորողներըամենմարմ
նի կամ լիազորության մասին խոսելիս նշեն, թե նախագահական
կառավարմանձևիժամանակայնինչպեսէրաշխատում,խորհրդա
րանականկառավարմանձևիժամանակայնինչպեսէաշխատում։
Մտագրոհանելուցհետոկարևորէամփոփելաղյուսակըևևսմեկ

անգամբացատրելերեխաներինտարբերությունները։

Վարժություննիրականացնելուհամարօգտակար
խորհուրդներ
● Խոսեք նախագահի լիազորությունների մասին նախագահա

կանևխորհրդարանականՀայաստանում,
● ԽոսեքԱԺիլիազորություններիմասին,
● Վարչապետի/նախագահիընտրություններիմասին։

Գործնականաշխատանքերկրորդ

Ծառըկարողեքհամեմատելմշակույթիհետ՝շեշտադրելով,որմշա
կույթըիրերկուհիմնականբաղադրիչներով՝նյութականևոչնյութա
կան,շատնմանէծառի։Նյութականհատվածըայնհատվածնէ,որը
տեսնում ենք երևում է, իսկ ոչ նյութականը՝ ծառիարմատն է, որը
չնայածչիերևումանզենաչքով,բայցընկածէնյութականմշակույ
թիհիմքում։
Շատկարևորէտեսականնյութըբացատրելիս,հասկացություննե

րըներկայացնելիսնյութըբազմաթիվօրինակներովհամալրել,որայն
ավելիպարզանաերեխաներիհամար։Մասնավորապես,երեխանե
րինծանոթացրեքհամաշխարհայինմշակույթինմուշներիհետ,ցույց
տվեք,պատմեքհետաքրքիրպատմություններդրանցմասին։Շառլ
Ազնավուրը, Գրիգոր Նարեկացին լավ օրինակներ են բացատրելու
ազգայինմշակույթըևազգայինմշակույթիներդրումըհամաշխար
հայինմշակույթում։
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Գործնականաշխատանքերրորդ

Դասարանումձևավորումեքչորսհինգհոգանոցթիմեր,որիցհե
տոտնայինհանձնարարություննեքձևակերպում։
Երեխաներըպիտիփորձենհամեմատելիրենցգյուղիկամքաղաքի

և հարևան գյուղի կամ քաղաքի բնակչությանը։ Հետազոտությունն
իրականացնելիսպետքէպատասխանենհետևյալհարցերին՝
● Արդյո՞քկաբարբառայիննմանությունկամտարբերություն,
● Արդյո՞ք կա ֆիզիկական նմանություն կամ տարբերություն

(մաշկիգույն,հասակ,դիմագծեր)։
● Արդյո՞քկավարքագծայիննմանությունկամտարբերություն,
● Արդյո՞ք կա սովորութային նմանություն կամ տարբերություն

(այլսովորույթներունեն,տոներըայլկերպեննշումևայլն),
● Արդյո՞քկազարգացածության,քաղաքակիրթլինելունմանութ

յունկամտարբերություն:

Շատկարևորէ,որբոլորենթակետերիմասինխոսելիսթիմընշի՝
ո՞րն է այդ տարբերությունների կամ նմանությունների պատճառը,
ակունքները։
Ամենթիմկատարումէիրհետազոտությունըևհետոամբողջդա

սարանիններկայացնում։
Այսգործնականաշխատանքինպատակնէերեխաներիմեջամ

րապնդելոչնյութականմշակույթհասկացությունը,զարգացնելվեր
ջիններսվերլուծելու,տրամաբանելու,համեմատելուհմտություննե
րը, միաժամանակ, աշխատանքի շնորհիվ երեխաները ավելի լավ
կճանաչենիրենցհամայնքըևիրենքհարևաններին։
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Դաշտայինաշխատանքառաջին

Մեկդասառաջարկումենքնվիրելդաշտայինաշխատանքին։Ու
սուցչի ուղեկցությամբ դասարանը գնում է նախապես ընտրված
իրենցհամայնքի (գյուղ,քաղաք)որևէմշակութայինվայրևշաբա
թօրյակենիրականացնում՝մաքրելովողջտարածքը։Մաքրությունը
կարող է վերաբերել, ինչպես տարածքից աղբը հավաքելուն, տա
րածքը կարգի բերելուն, բույսերըխնամելուն,այնպես էլ, եթե օրի
նակհուշակոթողէ,այնզգուշությամբլվանալուն,եթեվրանավելորդ
գրվածբաներկան,դրանքզգուշորենմաքրելուն։
Միաժամանակ, տեղում առավել մանրամասն առաջարկում ենք

ծանոթանալայդվայրիպատմությանը,նշանակությանըևդերին։
Այսգործնականաշխատանքըերեխաներիմեջպատասխանատ

վությանզգացումկձևավորիիրգյուղի,քաղաքիմշակութայինվայ
րերի նկատմամբ, երեխաները կկարևորեն այդ վայրի դերը իրենց
համայնքում,երկրում,ապաամբողջմոլորակում։

Հարցեր

1. Ի՞նչպեսկբացատրեսքաղաքականությունըքոբառերով։Ըստ
քեզ՝ պատմության ընթացքում այն ի՞նչ փոփոխություններ է
կրելևինչպիսի՞էականբաղադրիչներէպարունակում։

2. Ո՞րնէքոդերըքաղաքականությանմեջ։Դու,որպեսքաղաքա
ցի,ի՞նչդերկարողեսխաղալ։

3. Կարո՞ղ ես օրինակով բացատրել կրթական, սոցիալական և
արդյունաբերականոլորտներիփոխկապվածությունըևփոխ
կախվածությունըքաղաքականությանտեսանկյունից։

4. Դու ինչպիսի՞ քայլեր կձեռնարկեիր, որը դիտարկվեր որպես
խաղաղաշինականքաղաքականություն։

5. Որո՞նքենպետությանձևերը,ՀՀնինչպիսի՞պետությունէ։
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6. ՕրինակներովցույցտուրՀՀումնախագահականևխորհրդա
րանական կառավարման ձևերի տարբերությունները և նմա
նությունները։

7. Երբևէմասնակցե՞լ եսխաղաղհանրահավաքների, որո՞նքեն
հանրահավաքներիժամանակքաղաքացիներինպատակները։

8. Որո՞նք են ՀՀ պետական իշխանության ճյուղերը, կարո՞ղ ես
ներկայացնել,թենրանքզուգահեռինչպեսենգործում։

9. Քոբառերովբացատրիր,թեինչեսհասկանումմշակույթասե
լով, փորձիր տարբերակել նյութական և ոչ նյութական մշա
կույթները։

10. Ըստքեզ՝ո՞րնէքոևպետությանդերըմշակույթիստեղծմանև
պահպանմանգործում։
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Օժանդակ
գրականություն

1. ՀայաստանիՀանրապետությանԿառավարության
պատշոնականկայքէջhttps://www.gov.am/am/govsystem/

2. «Քաղաքականություն»երևույթիէությունը,էվոլյուցիանև
ժամանակակիցմեկնաբանություններըhttp://geopolitics.am/
archives/13368

3. «Պետությանևիրավունքիտեսություն(մասառաջին)»,
Դասախոսություններ,հեղ.՝պրոֆեսորԱ.Վաղարշյան,ԵՊՀ,Եր.:
Հեղինակայինհրատարակություն,2016,էջ138141

4. ‘TheOttomanEmpire’sLifeorDeathRace’’,MikeDash,March
22,2012https://www.smithsonianmag.com/history/theottoman
empireslifeordeathrace164064882/

5. Հայկականսովետականհանրագիտարան,խմբագիր՝Վիկտոր
Համբարձումյան,Երևան,Հայսովետականհանրագիտարան
հրատարակչություն,1981,էջ656

6. ՀՀօրենքը«Մշակութայինօրենսդրությանհիմունքների
մասին»Ընդունվածէ2002թվականինոյեմբերի20ինhttps://
escs.am/am/news/4276

7. Ձևավորողգնահատման9հնար«ԿԶՆԱԿ»հիմնադրամhttps://
kznakgnahatum.blogspot.com/2021/11/9.html

8. «ՀայոցմշակույթՀԱՅՈՑՄՇԱԿՈՒՅԹ.ՀՆԱԳՈՒՅՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՑՄԻՆՉԵՎ21ՐԴԴԱՐ»ՀՀԱրտաքին
ԳործերիՆախարարությունhttps://www.mfa.am/hy/culture/

9. «Մշակութաբանություն»ԳագիկՄելքումյան,Երևան2001http://
lib.ysu.am/disciplines_bk/95364d4db4ec9053175429122c8ee3c9.pdf
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Հետգրություն
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ

«Սահմանաբնակ երիտասարդների
ներուժիբացահայտում»հասարակական
կազմակերպությունը(FrontlineYouthNet
work)երիտասարդականհարթակէ,որը
միավորումևհզորացնումէմարզաբնակ
և սահմանաբնակ երիտասարդներին
հանունկայունխաղաղության։

Մեր առաքելությունն է համախմբել և
հզորացնել երիտասարդներին՝ստեղծե
լով հնարավորություններ քաղաքական
ևսոցիալականկյանքումներազդեցութ
յունունենալուհամար։

Մերարժեքներնեն՝
●խաղաղություն
●իրավահավասարություն
●բնապահպանություն

Առավելմանրամասնայստեղ՝
www.frontlineyouth.net
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ԾՐԱԳՐԻՄԱՍԻՆ

«Խաղաղաշինական կրթություն Տավուշում» ծրագիրը
իրականացվումէԵվրոպականմիությանֆինանսավոր
մամբու«Մարդըկարիքիմեջ»հասարակականկազմա
կերպությանհայաստանյանգրասենյակիկողմիցիրակա
նացվող «Քաղաքացիական հասարակության դերակա
տարները՝որպեսփոփոխություններիկրողներՀարավա
յինԿովկասումևՄոլդովայում»ծրագրիշահերիպաշտ
պանությանարշավիենթադրամաշնորհիշրջանակում։

Ծրագրինպատակնէխթանելխաղաղությանվերաբեր
յալերիտասարդներիվերաբերմունքայինևվարքագծա
յինփոփոխությունը՝
● ինտեգրելով կրթական համակարգում կոնֆլիկտի

խաղաղհաղթահարմանևխաղաղաշինությանմա
սին որակյալ այլընտրանքային բովանդակություն՝
երիտասարդներինտրամադրելովկոնֆլիկտի լուծ
մանհիմնականհմտություններևգործիքներ։

● փոխակերպելով առկա խաղաղության պատմույ
թը՝դարձնելովայնավելիորոշակի,մասնակցային,
արդյունավետ՝ իրազեկելով և խրախուսելով երի
տասարդներիևկանանցակտիվներգրավվածութ
յանըխաղաղաշինականգործընթացներում։

Ակնկալվող ազդեցությունն է խաղաղաշինության վե
րաբերյալ գիտելիքահեն մոտեցմանխրախուսում ուսու
ցիչների շրջանում, երիտասարդների մասնակցայնութ
յանխրախուսումխաղաղաշինությանգործընթացներում,
համագործակցություն դպրոցների հետ, խաղաղության
վերաբերյալզրույցներիավելացում։
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԹԻՄ

Լիանանմասնագիտությամբպատմա
բանմանկավարժ է։ Ունի դասավանդ
մանավելիքանի10տարվափորձ։Երի
տասարդական աշխատանքով զբաղ
վումէավելիքան5տարի։

Մարիամըմասնագիտությամբմշակու
թայինմարդաբանէ:Նեղմասնագիտա
կան հետաքրքրություններն են գենդե
րայինհիմնահարցերը,քաղաքիմարդա
բանությունըևկոնֆլիկտաբանությունը:

Լարիսան սովորել է լեզվաբանություն
և միջմշակութային հաղորդակցություն,
այնուհետև կրթությունը շարունակել է
Սիենայիհամալսարանում՝համաշխար
հային կառավարում, միջմշակութային
հարաբերություններևխաղաղաշինութ
յանգործընթացիկառավարում։

Խ
ա
ղա

ղությանուսումնասիրությ
ուն
նե

րի
փ
որ
ձա

գե
տ

Լա

րի
սաՄկրտչյա

ն

Ցանցիղեկավա
ր

Լի

ան
աՔոսակյա

ն

Հաղորդակցմանմաս
նա

գե
տ

Մ
ա

րի
ամԱվետիսյա

ն



112

Գոհարիկն ունի մագիստրոսի աստի
ճան մարդու իրավունքների և ժողովր
դավարացման ոլորտում: Ներգրավված
է տարբեր հետազոտական թիմերում՝
ուսումնասիրելովկրթությանիրավունքը,
կրթության իրավունքահեն մոտեցումը,
տարբեր մակարդակներում կրթության
իրացմաննուղղվածիրավականհիմքե
րը,քաղաքականությունները:

Սերինեն ստացել է միջազգայնագե
տի,ապամարդու իրավունքներիևժո
ղովրդավարության մասնագետի որա
կավորում։ Մագիստրոսական ծրագրի
շրջանակում կրթություն է ստացել նաև
Բելառուսիպետականհամալսարանում։
Աշխատանքային փորձը ի սկզբանե
կրթությանոլորտումէեղել։

Լուսինենմասնագիտությամբարևելա
գետեվրոպագետ է։ Մասնագիտական
հետաքրքրությունների շրջանակում է
հետկոնֆլիկտայինևխաղաղաշինական
գործընթացների ուսումնասիրությունը։
Հասարակական կազմակերպություննե
րում խաղաղաշինական և գենդերային
ուսումնասիրություններիոլորտում։
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