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«Հան դես ժո ղովր դա վա րու թյան և ըն կեր վա րու թյան» շար քը նա խա ձեռ նել է  
«Հ րայր Մա րուխ յան» հիմ նադ րա մը: Այս շար քի ա ռա ջին մա սի գլխա վոր նպա տակն է 
տա րա ծել ժո ղովր դա վա րու թյան և ըն կեր վա րու թյան գա ղա փար նե րը,  
ըն կեր վա րա կան սկզբունք նե րը հա սա րա կու թյան լայն շրջա նակ նե րում,  
նպաս տել հա սա րա կու թյան տե ղե կաց վա ծու թյան աս տի ճա նի  
բարձ րաց մանն ու քա ղա քա կան քննար կում նե րի խթան մա նը:

 
«Հ րայր Մա րուխ յան» հիմ նադ րա մը սո ցիալ-ժո ղովր դա կան ուղղ վա ծու թյամբ  
քա ղա քա կան հե տա զո տու թյու ննե րի կենտ րոն է, ո րի հիմ նա կան նպա տակն է  
Հա յաս տա նում և տա րա ծաշր ջա նում քա ջա լե րել հան րա յին բա նա վե ճե րը,  
նպաս տել հա վա սա րու թյա նը, ա զա տու թյա նը և ժո ղովր դա վա րու թյա նը:
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Ժո ղովր դա վա րու թյան և ըն կե րա վա րու թյան 
գա ղա փար նե րի ըն կա լու մը դա րե րի եր կայն քով

«Ժո ղովր դա վա րու թյուն» եզ րույ թը ա ռա ջին ան գամ ի հայտ է ե կել ան տիկ հու նա-
կան քա ղա քա կան և փի լի սո փա յա կան մտա ծո ղու թյան մեջ: Ան տիկ փի լի սո փա Պ լա-
տո նը, խո սե լով պե տու թյան կա ռուց ված քի մա սին, ա ռանձ նաց նում էր կա ռա վար ման 
չորս ձև՝ թի մոկ րա տիա, օ լի գար խիա, դե մոկ րա տիա և բռ նա պե տու թյուն: Թի մոկ րա-
տիան փա ռա սեր նե րի իշ խա նու թյունն է, ո րի ժա մա նակ իշ խող նե րը ձգտում են ի րենց 
հա մար հարս տու թյուն դի զել: Դ րա հետևան քը լի նում է այն, որ թի մոկ րա տիան վե-
րած վում է օ լի գար խիա յի, այ սինքն՝ հաս տատ վում է փոք րա թիվ մարդ կանց տի րա-
պե տու թյու նը մե ծա մաս նու թյան նկատ մամբ: Ժո ղովր դի օգ նու թյամբ իշ խա նու թյան 
հա սած ան հա տի կա ռա վա րու թյու նը դա բռնա պե տու թյունն է: Սկզբ նա կան շրջա նում 
բռնա կա լը, որ պես կա նոն, ի րեն պա հում էր որ պես «ժո ղովր դի հայր»: Ժո ղովր դա-
վա րու թյու նը դի տարկ վում էր որ պես ա զատ քա ղա քա ցի նե րի տի րա պե տու թյուն: 
Պ լա տո նը կար ծում էր, որ ի դեա լա կան է կա ռա վար ման այն ձևը, ո րը մտա ծում է բո-
լո րի բա րիք նե րի մա սին: Այդ պի սի պե տու թյու նը պետք է կա րո ղա նա, նախ և ա ռաջ, 
ա պա հո վել հա սա րա կու թյան կա ռա վա րու մը և նոր՝ մարդ կանց դաս տիա րա կու թյու-
նը, երկ րորդ՝ ի րեն պաշտ պա նի թշնա մա կան հար ձա կում նե րից, եր րորդ՝ մարդ կանց 

ա պա հո վի նյու թա կան բա րիք նե րով, չոր րորդ՝ դրա հիմ քում պետք է ըն կած լի նի ար-
դա րու թյան սկզբուն քը, այ սինքն՝ պետք է լի նի աշ խա տան քի բա ժա նում և յու րա-
քանչ յուր մարդ իր գոր ծու նեու թյամբ նպաս տի պե տու թյան ա ռա ջըն թա ցին:

Ի րա կան ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ քե րը դրվե ցին հու նա կան պո լիս Ա թեն քում՝ Սո-
լո նի, Կ լիս թե նե սի և Պե րիկ լե սի կա ռա վար ման տա րի նե րին: Հենց նրանց բա րե փո-
խում նե րի շնոր հիվ էր, որ Ա թեն քի շար քա յին քա ղա քա ցի նե րը սկսե ցին մաս նակ ցել 
պե տու թյան կա ռա վար մա նը: Պե տու թյան կա ռա վար ման մեջ լուրջ դե րա կա տա րու-
թյուն ձեռք բե րեց ժո ղովր դա կան ժո ղո վը՝ էկ լե սիան, ձևա վոր վեց երդվ յալ ա տե նա կալ-
նե րի դա տա րա նը, օստ րա կիզ մի1 սկզբուն քը: Պե տու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գի 
կա տա րե լա գործ ման և ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ քե րի ամ րապնդ ման նպա տա կով՝ 
Ա թեն քի ա ռա ջին ստրա տե գոս Պե րիկ լե սը անց կաց րեց մի շարք լուրջ բա րե փո խում-
ներ: Ն րա օ րոք, հա ճախ պե տու թյան կա ռա վա րան տար բեր՝ նույ նիսկ բարձ րա գույն 
մար մին նե րում ընտր վում էին ստո րին խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Պե րիկ լե սը հա-
ճախ քվեար կու թյան փո խա րեն պաշ տո նի էր նշա նա կում վի ճա կա հա նու թյամբ: Պե-

1 Համաձայն այս սկզբունքի, յուրաքանչյուր տարվա սկզբին էկլեսիան (ժողովրդական ժողովը) որոշում էր 
Ատտիկայից 10 տարի ժամկետով վտարել այն քաղաքացիներին, ում գործունեությունը կարող էր վնաս 
հասցնել ժողովրդավարությանը: 

«Ծայ րա հեղ ա զա տու թյան պայ ման նե րում ժո ղովր դա վա րու թյու նը  
կա րող է վե րա ճել բռնա պե տու թյան՝ դա ժա նու թյան ու ստրկու թյան 
ծայ րա հեղ դրսևոր ման Պ լա տոն
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րիկ լե սի օ րոք էկ լե սիան վե րած վեց պե տու թյան ի րա կան ղե կա վար մարմ նի: Էկ լե-
սիան էր ընտ րում ստրա տե գոս նե րին և պե տա կան պաշ տոն յա նե րին, հայ տա րա րում 
պա տե րազմ, կնքում հաշ տու թյան պայ մա նագ րեր, ըն դու նում պե տա կան մար մին նե րի 
և պաշ տոն յա նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րը:

ժո ղովր դա վա րու թյան տար րա բա նույթ ձևե րը, ո րոնք դրսևոր վում էին ընտ րու-
թյուն նե րի և տար բեր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նեից բաղ կա ցած խոհր դա րա նի ձևա-
վոր ման մի ջո ցով, ի հայտ ե կան միջ նա դար յան Եվ րո պա յի մի շարք երկր նե րում: Սա-
կայն միջ նա դար յան պե տու թյուն նե րում հա սա րա կու թյան միայն մի փոքր 
զանգ վածն էր մաս նակ ցում պե տու թյան կա ռա վար մա նը: Միջ նա դար յան Եվ րո պա յի 
ի րա կան ու հիմ նա կան իշ խող խա վե րը ե ղել են հոգևո րա կան ներն ու ազն վա կան նե-
րը:

Հով հան Ան հո ղի նի կող մից 1215 թ. ստո րագր ված «Ա զա տու թյուն նե րի մեծ խար-
տիան» (The Great Charter) դար ձավ միջ նա դար յան Անգ լիա յի սահ մա նադ րու թյու նը: 
Այն ա ռա ջին հեր թին կոչ ված էր սահ մա նա փա կե լու թա գա վո րի իշ խա նու թյունն ու 
կա մա յա կա նու թյուն նե րը: 1265 թ. Լես տե րի դուքս Սի մոն դե Մոն ֆո րի կող մից Լոն դո-
նում հրա վիր վեց ժո ղով, ո րին բա ցի բա րոն նե րից, մաս նակ ցում էին նաև աս պետ-
ներն ու հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րը: Այս ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղո վը ստա ցավ 
«խորհր դա րան» ան վա նու մը: Այ դո ւա մե նայ նիվ, հա սա րա կու թյան միայն մի փոքր 
հատ վածն ու ներ ընտ րե լու ի րա վունք, իսկ խորհր դա րանն ի րա կա նում ծա ռա յում էր 
միա պե տա կան շա հե րին: XVII դ. Անգ լիա կան հե ղա փո խու թյան և բա ցար ձակ միա-
պե տու թյան տա պա լու մից հե տո, 1689 թթ. Անգ լիա յում ըն դուն վեց «Ի րա վունք նե րի 
մա սին օ րեն քը», որն իշ խա նու թյան միակ աղբ յուր ճա նա չում էր ինք նիշ խան ազ գի 
կամ քը, իսկ դրա օ րի նա կան ար տա հայ տիչ՝ ընտ րո վի խորհր դա րա նը: Այլ խոս քով՝ 
Անգ լիա յում հաս տատ վեց սահ մա նադ րա կան միա պե տու թյուն: 1832 թ. ըն դուն վեց 
նոր ընտ րա կան ի րա վունք, ո րը զգա լի ընդ լայ նեց ընտ րող նե րի թի վը՝ ի հա շիվ ան-
շարժ գույք ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի: Սա կայն բան վոր նե րը չստա ցան ընտ րա կան 
ի րա վունք:

Ֆ րան սիա կան Մեծ հե ղա փո խու թյու նը և 1789 թ. օ գոս տո սի 26-ին ըն դուն ված 
«Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռչա կա գի րը», հան դի սա նում են նոր դա-
րաշր ջա նի պատ մու թյան կարևո րա գույն ի րա դար ձու թյուն նե րը՝ ժո ղովր դա վա րու-
թյան ամ րապնդ ման ճա նա պար հին: Հռ չա կա գի րը հաս տա տում էր քա ղա քա ցի նե րի 
հա վա սա րու թյու նը օ րեն քի ա ռաջ: Իշ խա նու թյան գե րա գույն աղբ յուր էր ճա նաչ վում 
ոչ թե ար քա յի աստ վա ծա յին իշ խա նու թյու նը, այլ ազ գի հա վա քա կան կամ քը: Շեշտ-
վում էր մար դու բա նա կան ի րա վունք նե րը, այ սինքն՝ լի նե լու ա զատ, ու նե նա լու մաս-
նա վոր սե փա կա նու թյուն, դի մա կա յե լու ցան կա ցած բռնաճնշ ման, ա զա տո րեն ար-

«Ի րա պես ու ժեղ կա րող է հա մար վել այն երկ րի կա ռա վա րու թյու նը, 
ո րի բո լոր քա ղա քա ցի նե րը ի րենց հա մա րում են պե տու թյան  
կա ռա վար ման մաս նա կից Թո մաս Ջե ֆեր սոն



5 |

«

տա հայ տե լու սե փա կան կար ծի քը, ան ձամբ և ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով 
մաս նակ ցե լու պե տու թյան կա ռա վար մա նը:

Անդ րա դառ նանք ըն կե րա վա րու թյան գա ղա փար նե րին: Քա ղա քա կան մտա ծո ղու-
թյան մեջ ըն կեր վա րու թյան ա ռա ջին բա ղադ րիչ ներն ի հայտ ե կան 19-րդ դա րում, երբ 
արդ յու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման հետ հա մա տեղ, ձևա վոր ված 
բան վո րա կան դա սա կար գը սկսեց վե րած վել հզոր քա ղա քա կան ու ժի: «Ըն կեր վա րու-
թյուն» եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ օգ տա գործ վել է 19-րդ դա րի սկզբնե րին, այն ժա-
մա նակ, երբ բա վա կան մեծ զար գա ցում էր ապ րում արդ յու նա բե րա կան հա սա րա կու-
թյու նը: Դ րա հետ մեկ տեղ նոր ժա մա նակ նե րի ծնունդ հան դի սա ցող բան վոր 
դա սա կար գը սկսեց վե րած վել ի րա կան քա ղա քա կան ու ժի:

Ըն կեր վա րու թյան գա ղա փա րը կեն դա նու թյուն ստա ցավ բրի տա նա ցի և ֆ րան-
սիա ցի մտա ծող նե րի աշ խա տու թյուն նե րում, ո րոնց թվին են դաս վում՝ Ռո բերտ Օո ւե-
նը, Պիեռ- Ժո զեֆ Պ րու դոն, Լո ւիզ Բ լան կը, Սեն- Սի մո նը և ու րիշ ներ: Այս մտա ծող նե-
րը ի րենց աշ խա տու թյուն նե րում սուր քննա դա տու թյան էին են թար կում 
արդ յու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ա րա տա վոր երևույթ նե րը, մաս նա վո րա պես 
աղ քա տու թյու նը, հա սա րա կու թյան շեր տա վո րու մը, սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու-
թյու նը, մաս նա վոր սե փա կա նու թյան առ կա յու թյու նը, բան վոր դա սա կար գի կյան քի 

ու աշ խա տան քի հա մար ստեղծ ված ան տա նե լի պայ ման նե րը: Ն րանք ա ռա ջար-
կում էին այս ա մե նի վե րաց ման հա մար կա տա րել ար մա տա կան ու հա մա կար գա յին 
բա րե փո խում ներ, վե րաց նել մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը, բա րե լա վել աշ խա տա-
վոր դա սի կյան քի պայ ման նե րը, կրճա տել աշ խա տա ժա մե րը, սահ մա նել անվ ճար 
բու ժօգ նու թյուն և պար տա դիր կրթա կան հա մա կարգ: Ա վե լի հե ռու գնա լով՝ Սեն- Սի-
մոնն ու Օո ւե նը ա ռաջ էին քա շում ու տո պիս տա կան ըն կեր վա րու թյան գա ղա փա րը՝ 

 Քաղ վածք «Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռչա կագ րից»

Հոդ ված 1. Մար դիկ ծնվում և ապ րում են հա վա սար ի րա վունք նե րով: 
Ն րանց հա սա րա կա կան տար բե րու թյու նե րը կա րող են կա ռուց վել միայն 
ընդ հա նուր օ գու տի վրա:
Հոդ ված 2. Մարդ կանց քա ղա քա կան միա վոր ման նպա տա կը նրանց  
բնա կան և ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն է: Դ րանք են 
ա զա տու թյու նը, ու նեց վաց քը, ա պա հո վու թյու նը և դի մադ րու թյու նը  
ցան կա ցած բռնաճնշ ման:

Հոդ ված 3. Ազգն է ամ բողջ իշ խա նու թյան կրո ղը: Ո՛չ ան հատ նե րը,  
ո՛չ ա ռան ձին խմբե րը ի րա վա սու չեն իշ խա նու թյուն գոր ծա ռե լու,  
ե թե դա չի բխում ազ գի շա հե րից: 1789 թ. օ գոս տո սի 26.
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մատ նան շե լով, որ հա սա րա կու թյան վե րա փոխ ման և ըն կե րա յին հա սա րա կու թյուն 
կա ռու ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հա սա րա կու թյու նը բա ժա նել փոքր հա մայնք նե րի, 
որ տեղ հա սա րա կա կան բա րիք նե րը հա վա սար կբախշ վեն բո լո րին, չի լի նի մաս նա-
վոր սե փա կա նու թյուն, աշ խա տան քը պար տա դիր կլի նի բո լո րի հա մար և այլն: Ա վե լի 
վաղ շրջա նի ըն կեր վա րա կան մտա ծո ղու թյան մեջ ա ռանձ նա նում էր այն հան գա ման-
քը, որ ըն կե րա յին հա սա րա կու թյուն, ըն կե րա յին պե տու թյուն կա ռու ցե լու գա ղա փա րը 
շատ հա ճախ դի տարկ վում էր որ պես ա նի րա տե սա կան, ու տո պիս տա կան մի ե րա-
զանք:

19-րդ դա րի կե սե րին, ըն կեր վա րու թյան գա ղա փա րը վե րած վեց քա ղա քա կան գա-
ղա փա րա խո սու թյան: Քա ղա քա կան այս նոր հո սան քի զար գաց ման մեջ ի րենց ներդ-
րումն են ու նե ցել Կ. Մարք սը և Ֆ. Էն գել սը: Ն րանք հա մա կար գե ցին ըն կեր վա րու թյան 
գա ղա փա րը, այն ո րա կե լով որ պես՝ պրո լե տա րիա տի (բան վոր ներ) և բուր ժո ւա զիա յի 
(արդ յու նա բե րա կան դաս) ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև ան խու սա փե լի հե ղա փո խա կան 
պայ քա րի արդ յունք:

Սե փա կան գա ղա փար նե րը հիմ նա վո րե լու հա մար, նրանք օգ տա գոր ծում էին Հե-
գե լի դիա լեկ տի կա կան փի լի սո փա յու թյան ցի տատ նե րը: Մարք սը և Էն գել սը լուրջ 
քայ լեր կա տա րե ցին ըն կեր վա րու թյան և հա մայ նա վա րու թյան գա ղա փար նե րը գի-
տա կան հիմ քե րի վրա դնե լու հա մար: Ի տար բե րու թյուն ա վե լի վաղ մտա ծող նե րի, 
ո րոնք, կա րե լի է ա սել, ըն կեր վա րու թյու նը դի տար կում էին որ պես ու տո պիա՝ ա նի-
րա կա նա լի մի ե րա զանք, նրանք ըն կեր վա րու թյան կա ռու ցու մը դի տում էին որ պես 
դա սա կար գա յին պայ քա րի տրա մա բա նա կան ա վարտ: Այս ուղ ղու թյամբ հսկա յա ծա-
վալ աշ խա տանք ներ է կա տա րել Կ. Մարք սը: Շ նոր հիվ նրա կա տա րած ու սում նա սի-
րու թյուն նե րի ու գրած գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի՝ քա ղա քա գի տու թյան մեջ ի 
հայտ ե կավ մի նոր ուղ ղու թյուն, ո րը հայտ նի է «մարք սիզմ» ա նու նով: Այն, որ պես 
մարդ կա յին հա սա րա կու թյան զար գաց ման շար ժիչ ուժ, տես նում էր հա սա րա կու-
թյան խա վե րի միջև առ կա դա սա կար գա յին պայ քա րը: Հատ կա պես մեծ տեղ էր 
հատ կաց վում բան վոր դա սա կար գին, ո րը դի տարկ վում էր մարդ կա յին հա սա րա կու-
թյան ա ռաջ մղող հիմ նա կան շար ժիչ ու ժը: Մարդ կա յին հա սա րա կու թյու նը, ըստ 
Մարք սի, ան ցել է զար գաց ման մի քա նի փու լեր՝ նախ նա դար, ստրկա տի րու թյուն, 
ա վա տա տի րու թյուն, կա պի տա լիզմ, սո ցիա լիզմ և կո մու նիզ, ո րը դի տարկ վում էր որ-
պես մարդ կու թյան հա սա րա կու թյան զար գաց ման մի նոր, ա ռա վել կա տար յալ աս-
տի ճան: Կ. Մարք սը հա մոզ ված էր, որ ան ցու մը մի դա սա կար գից մյու սը տե ղի է ու նե-
նում դա սա կար գա յին պայ քա րի հետևան քով:

19-րդ դա րում «ըն կեր վա րու թյուն» և «ժո ղովր դա վա րու թյուն» եզ րույթ նե րը սկսե-
ցին գոր ծած վել միաս նա բար: Ըն կեր վար-ժո ղովր դա վար ան վա նում էին այն մարդ-
կանց, ո րոնք հետևում էին ըն կեր վա րու թյան գի տա կան գա ղա փա րին և հա վա-
տում էին ըն կե րա յին հա սա րա կու թյան գի տա կան տե սու թյա նը, ի տար բե րու թյուն 
ու տո պիստ սո ցիա լիստ նե րի, ո րոնք ըն կե րա յին հա սա րա կու թյան կա ռու ցու մը անհ-
նա րին էին հա մա րում արդ յու նա բե րա կան ա րա տա վոր հա սա րա կու թյան հի ման 
վրա:

Ժա մա նա կա կից ըն կեր վար-ժո ղովր դա վա րա կան շար ժու մը կյան քի կոչ վեց 20-րդ 
դա րի սկզբին՝ ըն կեր վա րա կան շարժ ման պա ռակտ ման արդ յուն քում: Միա ժա մա-



7 |

նակ պետք է նշել, որ այս պա ռակ տու մը թու լաց րեց ըն կեր վա րա կան շար ժու մը ընդ-
հան րա պես, ո րի արդ յուն քում Եվ րո պա յում մեծ վե րելք ապ րե ցին ազ գայ նա մո լա կան 
(Նա ցիո նալ-սո ցիա լիզ մը Գեր մա նիա յում, ֆա շիզ մը Ի տա լիա յում) շար ժում նե րը: 
Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռա ջա ցան մի շարք շար ժում ներ, ինչ պի սիք էին՝ 
խա ղա ղա սեր նե րի շար ժու մը, ա նար խիս տա կան շար ժու մը, տա րա տե սակ սին դի-
կատ նե րը: Ն մա նօ րի նակ շար ժում ներ ու միու թյուն ներ շատ հա ճախ հիմն վում էին 
այն ան հատ նե րի կող մից, ով քեր հե ռա ցել էին ըն կեր վա րա կան շար ժու մից:

Ժա մա նա կա կից ըն կեր վար-ժո ղովր դա վա րա կան շարժ ման հիմ նա դի րը ի րա-
վամբ հա մար վում է Է դո ւարդ Բեռնշ տայ նը: Նա կողմ նա կից էր ռե ֆոր միս տա կան ըն-
կեր վա րու թյան գա ղա փա րին: Ի սկզբա նե Բեռնշ տայ նը մարք սիստ էր և բա վա կան 
լավ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ էր Կ. Մարք սի և Ֆ Էն գել սի հետ, սա կայն նա մարք-
սիզ մի մեջ տես նում էր բազ մա թիվ բաց թո ղում ներ ու վրի պում ներ, և ա ռա վել խո րը 
ու սում նա սի րե լով այն, սկսեց քննա դա տել Մարք սի պատ մու թյան մա տե րիա լիս տա-
կան տե սու թյու նը: Բեռնշ տայ նը քննա դա տու թյան էր են թար կում դա սա կար գա յին 
ան հաշտ պայ քա րի գա ղա փա րը և մարք սիզ մի թշնա ման քը ա զա տա կա նու թյան հան-
դեպ: Քն նա դա տու թյան են թար կե լով Մարք սի բա ցա սա կան մո տե ցու մը ա զա տա կա-
նու թյան հան դեպ, Բեռնշ տայ նը գտնում էր, որ լի բե րալ-ժո ղովր դա վա րու թյու նը և ըն-
կեր վար-ժո ղովր դա վա րու թյու նը ու նեն հա մընդ հա նուր սկզբունք ներ, և այս 
ընդ հան րու թյու նը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ի շահ ըն կեր վա րա կան պե տու թյան կա-
ռուց ման գա ղա փա րի: Դա սա կար գա յին պայ քա րի հար ցում Բեռնշ տայ նը հա վա տա-
ցած էր, որ դա սա կար գե րի միջև առ կա սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյու նը կա րե լի է 
վե րաց նել օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի և տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի ճա-
նա պար հով: Միև նույն ժա մա նակ նա մեր ժում էր Մարք սի պրո լե տա րիա տի դիկ տա-
տու րա յի սկզբուն քը՝ հա վաս տիաց նե լով, որ ժո ղովր դա վա րա կան բեր փո խում նե րի ու 
բա րե նո րո գում նե րի մի ջո ցով կա րե լի է հաս նել աշ խա տա վար դա սի թե՛ սո ցիա լա կան 
և թե՛ ի րա վա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը: Ա վե լին, նա հա մոզ ված էր, որ դա սա կար-
գե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ա վե լի արդ յու նա վետ ու նա խընտ րե լի է ըն կեր վա րու-
թյան հաս նե լու հա մար, քան դա սա կար գա յին պայ քա րը:

Բեռնշ տան յը կոչ էր ա նում ժո ղովր դա վար նե րին լի նել հա մախմբ ված ու վճռա-
կան՝ ի րա կա նաց նե լու հա մար կա պի տա լիս տա կան հա սա րա կու թյու նը ըն կե րա յին 

«Ըն կեր վար-ժո ղովր դա վա րու թյու նը նպա տակ չի հե տապն դում  
վե րաց նել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը և  
ն րա բո լոր ան դամ ե րին դարձ նել պրո լե տա րիա տի ան դամ:  

Այն նպա տակ ու նի աշ խա տա վոր դա սա կար գը պրո լե տա րիա տից  
բարձ րաց նել մինչև քա ղա քա ցի ներ և դ րա նով կա ռու ցել քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կու թյուն: Այն չի փոր ձում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը  
փո խա րի նել պրո լե տա րիա տով, այն փոր ձում է կա պի տա լիս տա կան  
տի պի հա սա րա կու թյու նը փո խա րի նել ըն կեր վա րա կա նով

Է. Բեռնշ տայն
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հա սա րա կու թյամբ վե րա փո խե լու դժվա րին խնդի րը: Այս գոր ծըն թա ցում նա ա վե-
լորդ էր հա մա րում կա պի տա լիս տա կան հա սա րա կու թյան ա վե լորդ ցնցում նե րը, 
ո րոնք կա րող էին բա ցա սա կան հետևանք ներ ու նե նալ հա սա րա կու թյան ու պե տու-
թյան հե տա գա ա ռա ջըն թա ցի հա մար: Բեռնշ տայ նը գտնում էր, որ ըն կեր վար-ժո-
ղովր դա վա րու թյու նը չի կա րող գնալ գո յու թյուն ու նե ցող տնտե սա կան հա մա կար գի 
կոր ծա նու մը: Այն պետք է պայ քա րի երկ րում լայ նա ծա վալ բա րե փո խում ներ անց կաց-
նե լու հա մար, ո րոնք ծա ռա յե լու են աշ խա տա վո րա կան խա վի ի րա վունք նե րի ընդ-
լայն ման և ա վե լի ժո ղովր դա վար պե տու թյուն ու նե նա լու նպա տա կին:

Ըն կեր վար-ժո ղովր դա վար նե րը, ո րոնք այդ դա րաշր ջա նում ար դեն հասց րել էին 
ստեղ ծել ըն դար ձակ ըն կե րա յին շար ժում ամ բողջ Եվ րո պա յի տա րած քում, չէին 
ժխտում մարք սիզ մի գա ղա փար նե րը, սա կայն մի շարք ան վա նի դեմ քեր պա հան-
ջում էին անց կաց նել բա րե փո խում ներ, այլ ոչ թե քա րո զել թշնա մանք կա պի տա լիզ մի 
հան դեպ և մաս սա նե րին մղել դա սա կար գա յին պայ քա րի: Ըն կեր վա րու թյա նը հաս նե-
լու ա վե լի նա խընտ րե լի ճա նա պար հը նրանք տես նում էին բա րե փո խում նե րի, այլ ոչ 
թե հե ղա փո խու թյան ու ղին: Չ նա յած այն տա րա ձայ նու թյուն նե րին, ո րոնք առ կա էին 
ռե ֆոր միս տա կան ու հե ղա փո խա կան թևե րի միջև, նրանք շա րու նա կում էին մնալ 
միա վոր ված Երկ րորդ ին տեր նա ցիո նա լի մի ջո ցով: Այս ի րա վի ճա կը շա րու նակ վեց 
մինչև ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը:

1917 թ. Բոլշևիկ յան հե ղա փո խու թյու նից հե տո հա մաշ խար հա յին ըն կեր վա րա կան 
շար ժու մը վերջ նա կա նա պես պա ռակտ վեց: Բա րե նո րո գում նե րի ճա նա պար հով ըն-
կեր վա րա կան պե տու թյուն կա ռու ցե լու գա ղա փա րի կողմ նա կից նե րը պահ պա նե ցին 
«ըն կեր վար-ժո ղովր դա վար» ան վա նու մը: Այս նույն ժա մա նակ հե ղա փո խու թյան 
կողմ նա կից ըն կեր վա րա կան կու սակ ցու թյուն նե րը սկսե ցին ի րենց ան վա նել հա մայ-
նա վար ներ: Ն րանք շու տով հիմ նե ցին ժա մա նա կա կից հա մայ նա վա րա կան շար ժու-
մը: Հենց այս կու սակ ցու թյուն ներն էլ ստեղ ծե ցին Եր րորդ Ին տեր նա ցիո նա լը, ո րը 
հայտ նի է «Կո մին տերն» ա նու նով:

Երկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո ժո ղովր դա վա րա կան և ըն կեր վար-ժո ղովր-
դա վա րա կան կու սակ ցու թյուն նե րը հիմ նե ցին Ըն կեր վար Մի ջազ գայ նա կա նը: Հիմ-
նա դիր ժո ղո վը տե ղի ու նե ցավ Ֆ րանկ ֆուր տում 1951 թ., որ տեղ էլ ըն դուն վեց հռչա-
կա գիր, ուր մաս նա վո րա պես աս վում էր՝ 

Այն ժա մա նակ, երբ Ըն կեր վա րա կան շար ժու մը շա րու նա կում է կա տա րե լա գոր ծել 
ու ա ռաջ մղել ամ բողջ աշ խար հը, նոր ձևա վոր ված շար ժում նե րը սպառ նում են ան-
կա խու թյան և ըն կե րա յին ար դա րու թյան հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին: Ռու սաս-
տա նում ի րա կա նաց ված բոլշևիկ յան հե ղա փո խու թյու նից հե տո, հա մայ նա վար նե րը 
պա ռակ տում են մի ջազ գա յին աշ խա տա վո րա կան շար ժու մը և խո չըն դո տում ըն կեր-
վա րու թյան կա յաց մա նը բազ մա թիվ երկր նե րում:

  Հա մայ նա վա րու թյու նը փոր ձում է հան դես գալ որ պես ըն կեր վա րու թյան գա ղա-
փար նե րին ու ա վան դույթ նե րին հա վա տա րիմ մի շար ժում, սա կայն ի րո ղու թյան 
մեջ նրանք ստեղ ծել են ավ տո րի տար կա ռա վար ման հա մա կարգ, ո րը ան հա մա-
տե ղե լի է ըն կեր վա րու թյան հետ:

  Այն ժա մա նակ, երբ ըն կեր վար նե րը նպա տակ են հե տապն դում բա րե նո րո գում-
նե րի ճա նա պար հով հաս նել ա զա տու թյան և ըն կե րա յին ար դա րու թյան, վե րաց-
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նել աշ խա տա վո րու թյան շա հա գոր ծու մը արդ յու նա բե րող նե րի կող մից՝ ա ռանց 
դա սա կար գա յին հա կա սու թյուն նե րը սրե լու, հա մայ նա վար նե րը ջա նում են 
ա ռա վել սրել այս դա սա կար գա յին բա ժա նու մը՝ միա կու սակ ցա կան բռնա պե-
տու թյուն հաս տա տե լու հա մար:

  Հա մայ նա վա րու թյու նը մի նոր գոր ծիք է ծա վա լա պաշտ նե րի ձեռ քե րում: Այն երկր-
նե րում, որ տեղ նրանք հաս նում են իշ խա նու թյան, կոր ծան վում է ան կա խու թյան 
և սո ցիա լա կան ար դա րու թյան հաս նե լու բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը:

  Ըն կեր վար նե րի և հա մայ նա վար նե րի պա ռակ տու մից հե տո, ըն կեր վա րա կան 
շարժ ման մեջ նկատ վե ցին նոր բա ժա նում ներ: Մի մա սը կար ծում էր, որ անհ-
րա ժեշտ է վե րաց նել կա պի տա լիզ մը (ա ռանց հե ղա փո խու թյան) և փո խա րի նել 
այն նոր ըն կե րա յին հա մա կար գով, ո րին կա րե լի է հաս նել պառ լա մեն տա կան 
բա րե նո րո գում նե րի մի ջո ցով: Մ յուս մա սը հա մոզ ված էր, որ կա պի տա լիս տա-
կան հա մա կար գը կա րող է պահ պան վել՝ են թարկ վե լով մի շարք լուրջ բա րե փո-
խում նե րի, ինչ պի սիք են՝ խո շոր բիզ նե սի ազ գայ նա ցու մը, կրթու թյան և ա ռող-
ջա պա հու թյան անվ ճար հա մա կար գի ձևա վո րու մը և հար կա յին 
բա րե փո խում նե րի անց կա ցու մը: Այն պի սի երկր նե րում, ինչ պի սիք են Շ վե դիան, 
Նոր վե գիան, Դա նիան, Գեր մա նիան, Ֆ րան սիան, իշ խա նու թյան գլուխ ե կած 
ըն կեր վա րա կան կու սակ ցու թյուն նե րը ընտ րե ցին զար գաց ման երկ րորդ ու ղին: 
Ներ կա փու լում ըն կեր վար-ժո ղովր դա վար կա ռա վա րու թյուն նե րը նա խընտ րում 
են տնտե սու թյան այն պի սի մո դել, որ տեղ առ կա են կա պի տա լիս տա կան տնտե-
սու թյա նը բնո րոշ տար րեր, սա կայն խո շոր կա պի տա լը գտնվում է պե տու թյան 
ան վե րա պահ հսկո ղու թյան ներ քո և ծա ռա յում է պե տու թյան շա հե րին:

Ներ կա փու լում բազ մա թիվ երկր ներ, այդ թվում հետ խորհր դա յին տա րած քի վրա 
ձևա վոր ված նո րան կախ պե տու թյուն նե րը, ըն կեր վա րու թյու նը և ժո ղովր դա վա րու-
թյու նը դի տում են որ պես ի րենց զար գաց ման միակ ու ան վի ճար կե լի ճա նա պար հը: 
Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար առ կա են մի շարք լուրջ խո չըն դոտ ներ: Նախ և 
ա ռաջ, հետ խորհր դա յին պե տու թյուն նե րում, բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը ըն-
կեր վա րու թյու նը նույ նաց նում է հա մայ նա վա րու թյան հետ, ա ռանց հաս կա նա լու այս 
եր կու շար ժում նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող լուրջ տար բե րու թյուն նե րը: Բա ցի այդ, 
նո րան կան այս երկր նե րում, իշ խա նու թյան ղե կին շա րու նա կում են մնալ խորհր դա-
յին ժա մա նա կա հատ վա ծում կրթված ու այս վար չա կար գի մեջ ի րենց քա ղա քա կան 
գոր ծու նեու թյու նը սկսած պե տա կան գոր ծիչ նե րը: Այ սօր ա ռա վել քան անհ րա ժեշտ է 
ի րա կա նաց նել լուրջ հա մա կար գա յին բա րե փո խում ներ, ո րոնք պա րարտ հող կնա-
խա պատ րաս տեն հետ խորհր դա յին պե տու թյուն նե րի՝ ժո ղովր դա վա րու թյան ու ըն-
կեր վա րու թյան ճա նա պար հով զար գա նա լու և պե տա կան հա մա կարգ կա ռու ցե լու 
հա մար: 
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Ժո ղովր դա վա րութ յան և  ըն կեր վա րութ յան 
հՅդ տես լա կան նե րը

 Ժո ղովր դա վա րու թյան գա ղա փար նե րը ձևա վոր վել են ան տիկ աշ խար հի մտա-
ծող ներ Պ լա տո նի և Ա րիս տո տե լի կող մից: Այդ գա ղա փար նե րը հե տա գա յում զար գա-
ցում են ապ րել ու ա վե լի հարս տա ցել նոր մտա ծող ներ՝ Թ. Հոբ սի (1588-1679), Ջ. 
Լոք քի (1632-1704), Շ. Մոն տեսք յո յի (1689-1755), Ժ. Ժ. Ռուս սո յի (1712-1778) կող մից: 
Սա կայն հարկ է նշել, որ ժո ղովր դա վա րու թյան տե սու թյու նը սկսած այս մտա ծող նե-
րի ժա մա նակ նե րից մինչև 19-րդ դա րը զգա լիո րեն կտրված էր հա սա րա կու թյան քա-
ղա քա կան հա մա կար գե րի ձևա վոր ման և զար գաց ման ի րա կան գոր ծըն թա ցից:

 Ինչ վե րա բե րում է ըն կեր վա րու թյան գա ղա փա րին, ա պա հարկ է նշել, որ այդ 
գա ղա փա րը կեն դա նու թյուն է ստա ցել 19-րդ դա րի այն պի սի նշա նա վոր մտա ծող նե-
րի աշ խա տու թյուն նե րում, ինչ պի սիք են Սեն Սի մո նը, Շարլ Ֆու րիեն, Ռո բերտ Օո ւեն 
և այ լոք: Այս մտա ծող ներն ա ռաջ էին քա շում ու տո պիս տա կան ըն կեր վա րու թյան գա-
ղա փա րը, նշե լով, որ հա սա րա կու թյան վե րա փոխ ման և ըն կե րա յին հա սա րա կու թյուն 
կա ռու ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հա սա րա կու թյու նը բա ժա նել փոքր հա մայնք նե րի, 
որ տեղ հա սա րա կա կան բա րիք նե րը հա վա սար կբաշխ վեն բո լո րի մեջ, չի լի նի մաս-
նա վոր սե փա կա նու թյուն, աշ խա տան քը պար տա դիր կլի նի բո լո րի հա մար և այլն: 
Հարկ է նշել, որ ՀՅԴ ծրագ րի հե ղի նակ նե րը անպ տուղ բան էին հա մա րում այս ու-
տո պիստ նե րի հիմ նա կան մտած մուն քը, թե կա րե լի է լա վա գույն հա սա րա կար գի 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նել՝ մարդ կանց հա մոզ մուն քի վրա ազ դե լով:

 19-րդ դա րի կե սե րին ըն կեր վա րու թյան գա ղա փա րը վե րած վեց քա ղա քա կան գա-
ղա փա րա խո սու թյան: Քա ղա քա կան այս նոր հո սան քի զար գաց ման մեջ մեծ դե րա-
կա տա րու թյուն են ու նե ցել Կ. Մարք սը և Ֆ. Էն գել սը: Ն րանք հա մա կար գե ցին ըն կեր-
վա րու թյան գա ղա փա րը, այն ո րա կե լով որ պես պրո լե տա րիա տի և բուր ժո ւա զիա յի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև ան խու սա փե լի հե ղա փո խա կան պայ քա րի արդ յունք:

 Ըն կեր վա րու թյու նը և ժո ղով րա վա րու թյու նը միշտ էլ հան րա յին հե տաքրք րու-
թյան ա ռանցք են ե ղել: Ըն կեր վա րու թյան և ժո ղովր դա վա րու թյան գա ղա փար նե րը 
զար գաց ման տար բեր փու լեր են ու նե ցել: Սկզբ նա կան շրջա նում, հատ կա պես այս-
պես կոչ ված «ու տո պիստ ըն կեր վա րա կան նե րի» տի րա պե տու թյան օ րե րին, երբ ըն-
կեր վա րու թյու նը նոր էր դառ նում այս պես կոչ ված զանգ ված նե րի հա սա րա կա կան 
դա վա նանք, այդ շրջա նում չկար ըն կեր վա րու թյան և ժո ղովր դա վա րու թյան հա կադ-
րան քը: Ըստ այդ գա ղա փա րա խոս նե րի, յու րա քանչ յուր մարդ, ան կախ իր ըն կե րա յին 
դիր քից, կա րող էր ու պետք էր, որ դառ նար ըն կեր վա րա կան: Իսկ դառ նալ ըն կեր վա-
րա կան ա ռանց ժո ղովր դա վար լի նե լու, կամ հա կա ռա կը՝ լի նել ժո ղովր դա վար ա ռանց 
ըն կեր վա րու թյան ձգտե լու, ինք նին ան հաս կա նա լի է:

 Սա կայն հե տա գա յում, հատ կա պես մարք սիս տա կան սո ցիա լիզ մի տա րած մա նը 
զու գըն թաց, այս եր կու գա ղա փար նե րը սկսե ցին ան ջատ վել ի րա րից և իբրև փո խա-
դար ձա բար ի րար ժխտող հաս կա ցու թյուն ներ սկսե ցին հա կադր վել միմ յանց: Սա 
միայն շարժ ման սկզբնա կան շրջա նում էր այս պես, երբ ըն կեր վա րու թյու նը, իբրև 
հա սա րա կա կան պայ քա րի նոր դա վա նանք, տա րած վե լու հա մար ար տա հայտ վում էր 
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սուր ձևով և հա կադր վում մնա ցած հո սանք նե րին: Շու տով պարզ վեց, որ սխալ է հա-
կադ րել ըն կեր վա րու թյու նը ժո ղովր դա վա րու թյա նը, քա նի որ սո ցիա լիզ մը դա դա-
րել էր «պրո լե տա րա կան դիկ տա տու րա յի» և «դա սա կար գա յին պայ քա րի» ուս մուն քը 
լի նե լուց:

 Ըն կեր վա րու թյու նը ձգտում է՝ աշ խա տա վոր դա սա կար գե րի գլխա վո րու թյամբ 
բո վան դակ մարդ կու թյան ամ բող ջա կան, ին տեգ րալ ա զա տագ րու թյան, իսկ այս պի սի 
պայ ման նե րում նա ան կա րող է ի րեն հա կադ րել ժո ղովր դա վա րու թյա նը: Ժո ղովր դա-
վա րու թյու նը հա սա րա կա կան «ար տադ րու թյան մի ջոց նե րի հա մայ նաց ման» սկզբուն-
քին դեմ չէ, այլ այդ սկզբուն քի գոր ծադ րու թյան չա փին, իսկ ըն կեր վա րու թյու նը 
ժխտում է «ան հա տա կան ա զա տու թյան և ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թյան» սան-
ձար ձակ գոր ծադ րու թյու նը, նրա չափն ու ծա վա լը, այլ ոչ այդ սկզբուն քը: 

 19-րդ դա րում ըն կեր վա րու թյուն և ժո ղովր դա վա րու թյուն եզ րույթ նե րը սկսե ցին 
գոր ծել միաս նա բար: Ըն կեր վար-ժո ղովր դա վար ան վա նում էին այն մարդ կանց, 
ո րոնք հետևում էին ըն կեր վա րու թյան գի տա կան գա ղա փա րին և հա վա տում էին ըն-
կե րա յին հա սա րա կու թյան գի տա կան տե սու թյա նը ի տար բե րու թյուն ու տո պիստ սո-
ցիա լիստ նե րի, ո րոնք ըն կե րա յին հա սա րա կու թյան կա ռու ցու մը անհ նա րին էին հա-
մա րում արդ յու նա բե րա կան ա րա տա վոր հա սա րա կու թյան հի ման վրա:

 Ժո ղովր դա վա րու թյու նը ըն կեր վա րու թյան ան բա ժան տարրն է: Ըն կեր վա րու թյու-
նը գե րա զան ցո րեն ժո ղովր դա յին և ժո ղովր դա վար շար ժում է: Ժո ղովր դա վա րու թյու-
նը ըն կեր վա րա կան շարժ ման և ըն կեր վար կար գե րի ա մե նա տի րա կան հատ կա նիշն է 
և բ խում է նրանց էու թյու նից: Ըն կեր վա րու թյու նը ա ռանց լայն ժո ղովր դա վա րու թյան 
ա նըմբռ նե լի է, իսկ ժո ղովր դա վա րու թյու նը ա ռանց ըն կեր վա րու թյան ձևա կան է և 
ան կա տար: Ըն կեր վա րու թյան հիմ նա կան տար րե րից մեկն էլ հան դի սա նում է ազ գե-
րի պահ պան ման և հա րատև ման սկզբուն քը: Ըն կեր վա րու թյու նը պետք է ճա նա-
պարհ հար թի ան հատ նե րի և ըն կե րա յին միու թյուն նե րի ա զատ, բազ մա կող մա նի և 
ներ դաշ նակ զար գաց ման հա մար:

 Ըն կեր վա րու թյու նը աշ խա տա վոր ընդ հան րու թյան և մարդ ան հա տի ա զա տագ-
րու թյան ա մե նա գա ղա փա րա կան և ա մե նա հե ղա փո խա կան շար ժումն է: Այն էա պես 
տնտե սա կան-հե ղա փո խա կան շար ժում է, թեև հա մա ձայն տվյալ երկ րի կամ ազ գի 
ըն կե րա-քա ղա քա կան զար գաց ման մա կար դա կին, այն միա ժա մա նակ կգլխա վո րի 
ըն կե րա յին, քա ղա քա կան և տն տե սա կան հե ղա փո խու թյուն նե րը:

 Աշ խա տա վոր դա սա կար գի պայ քա րը, հա նուն ըն կեր վա րու թյան, ա ռաջ կտար վի 
հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով, թե տնտե սա կան և թե քա ղա քա կան հո ղի վրա:

 Դաշ նակ ցու թյու նը, ըստ իր ծրագ րի, ըն կեր վա րա կան է ե ղել 1892 թվա կա նից ի 
վեր: Այդ նույն թվա կա նին ըն դուն ված Դաշ նակ ցու թյան ծրագ րում աս վում է. «Ա պա-
գա ա զատ Հա յաս տա նում իշ խող ժո ղովր դա կան-դե մոկ րա տա կան կա ռա վա րու թյու-
նը ծա ռա յե լով ընդ հան րու թյան շա հե րին, ան շուշտ պի տի կա յա նա հա վա սար ընտ րո-
ղա կան ի րա վուն քի վրա»: Իսկ ար դեն 1907թ. ծրագ րում ՀՅԴ-ն ժո ղովր դա վա րու թյան 
նկատ մամբ ա վե լի է խո րաց րել իր հա մո զում նե րը, ամ րագ րե լով հետև յա լը. «Օգտ վե-
լով անց յա լի փոր ձե րից և ի րենց հա րա ճուն ազ դե ցու թյու նից, աշ խա տա վո րա կան կու-
սակ ցու թյուն նե րը պատ րաստ վում են ձեռք ձգե լու քա ղա քա կան ղե կը, որ պես զի 
ստեղ ծեն նպաս տա վոր պայ ման ներ ի րենց սո ցիա լա կան ի դեա լի ի րա գործ ման հա-
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մար, ա մե նա լայն չա փե րով դե մոկ րա տաց նել քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
պե տու թյուն նե րը վե րա ծել ֆե դե րա տիվ դե մոկ րա տա կան հան րա պե տու թյուն նե րի»:

 Հարկ է նշել, որ Դաշ նակ ցու թյան ներ կա ծրա գի րը նախ կի նից տար բեր վում է մի-
միայն ըն կեր վա րա կան սկզբունք նե րի հստակ՝ ըն կե րա յին գի տու թյան ժա մա նա կա-
կից արդ յունք նե րին հա մա պա տաս խան ձևա կեր պու թյամբ:

 Ըն կեր վա րու թյու նը վերջ կդնի իշ խող և հ պա տակ դա սա կար գե րի դրու թյա նը, 
ազ գե րի հա կա մար տու թյանն ու թշնա մու թյա նը, այն կհա մախմ բի բո լոր ժո ղո վուրդ-
նե րին ու ազ գե րին հա մա մարդ կա յին ի դեա լի և հա սա րա կու թյան վրա հիմն ված կա-
մա վոր դաշ նակ ցու թյան մեջ, խա ղաղ հա մա գո րակ ցու թյան հո ղի վրա: Ըն կեր վա րու-
թյու նը ճա նա պարհ կհար թի ան հա տին և ըն կե րա յին միու թյուն նե րին դե պի ա զատ, 
բազ մա կող մա նի և ներ դաշ նակ զար գա ցու մը, հրա պա րակ կհա նի այն բո լոր դրա կան 
ու ժե րը, ո րոնք պահ ված կմնան այլևայլ ձևե րով ար տա հայտ վող ճնշում նե րի տակ:

 1918թ. մա յիս յան հե րո սա մար տե րի շնոր հիվ ծնվեց Հա յաս տա նի Ա ռա ջին Հան-
րա պե տու թյու նը, այս ի րո ղու թյան հետ մեկ տեղ ՀՅԴ ծրագ րում կա տար վեց հետև յալ 
նպա տա կադ րու մը. «Հա յաս տա նը պետք է լի նի ժո ղովր դա վար ան կախ հան րա պե-
տու թյուն», իսկ երբ կոր ծան վեց ՀՀ-ն և Հա յաս տա նում հաս տատ վե ցին Խորհր դա յին 
կար գեր, երբ Դաշ նակ ցու թյու նը քա ղա քա կան պատ ճառ նե րով տե ղա փոխ վեց 
սփյուռք, տա կա վին շա րու նա կում էր պահ պա նել իր այս հա վա տամ քը:

 1982թ. ըն դուն ված Դաշ նակ ցու թյան ծրագ րում հետև յալն էր աս վում. «Ըն կեր վա-
րու թյու նը գե րա զան ցա պես ժո ղովր դա կան և ժո ղովր դա վար շար ժում է: Ժո ղովր դա-
վա րու թյու նը ըն կեր վա րա կան շարժ ման և ըն կեր վա րա կան կար գե րի ա մե նա տի րա-
կան հատ կա նիշն է և բ խում է նրա էու թյու նից»: Դաշ նակ ցու թյան գոր ծող ծրագ րում, 
ո րը մշակ վել և հաս տատ վել է 1998թ., հետև յալ միտքն է ամ րագր վել. «ՀՅԴ-ն իր էու-
թյամբ, աշ խար հա յաց քով և ա վանդ նե րով ազ գա յին ըն կեր վա րա կան, ժո ղովր դա կան 
և հե ղա փո խա կան կու սակ ցու թյուն է»: Այս պես, ծրա գիրն ընդգ ծում է Դաշ նակ ցու-
թյան ար ժե քա յին հա մա կար գի էա կան տար րե րը՝ ազ գա յին սո ցիա լիս տա կան դե մոկ-
րա տա կան և հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րը: Այս գա ղա փար նե րի մի ջո ցով, Դաշ-
նակ ցու թյու նը ձգտում է ամ բող ջա կան հայ րե նի քի վրա ստեղ ծել ազ գա յին պե տու թյուն 
և հա յու թյան քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, հոգևոր կյան քը դարձ նել ա զատ ար դար և 
կեն սու նակ: Դաշ նակ ցու թյու նը գտնում է, որ ա զատ Հա յաս տա նի և հայ մար դու 
ա զա տու թյան նպա տա կին հաս նե լու ճա նա պար հը անց նում է ժո ղովր դա վա րու թյան 
մի ջո ցով:

 ՀՅ Դաշ նակ ցու թյան հա մո զու մով ըն կեր վա րու թյան ճա նա պար հով է, որ մարդ-
կու թյան քա ղա քա կան, տնտե սա կան և ըն կե րա յին զար գա ցումն օժտ վում է ար դար և 
հա մե րաշխ հա րա բե րու թյուն նե րով:

 ՀՅԴ ծրագ րում աս ված է. «Ըն կեր վա րու թյու նը ա ռա ջադ րում է ժո ղովր դա վա րու-
թյան կի րար կու մով ա պա հո վե լով բո լոր քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը՝ հա նուն 
ըն կե րա յին հա մե րաշ խու թյան տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա նո նա կարգ-
ման»: Միա ժա մա նակ ՀՅԴ-ն հա վաս տում է, որ ըն կեր վա րու թյան ի դեա լը ա նի րա-
կա նա նա լի է ա ռանց ժո ղովր դա վա րու թյան, իսկ ժո ղովր դա վա րու թյու նը թե րի է և 
սահ մա նա փակ՝ ա ռանց ըն կեր վա րու թյան:
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 Ժո ղովր դա վա րու թյուն հաս կա ցու թյու նը ընդգր կուն է և պետք է տա րած վի պե-
տա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում: Ժո ղովր դա վա րու թյան կարևոր չա փա նիշ նե րից 
են օ րեն քի ա ռաջ քա ղա քա ցի նե րի ա զա տու թյունն ու ի րա վա հա վա սա րու թյու նը: Այն 
ա պա հո վում է ժո ղովր դի ամ բող ջա կան և լիար ժեք մաս նակ ցու թյու նը քա ղա քա կան, 
ըն կե րա յին, ի րա վա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին կյան քին՝ այդ պի սով արդ յու-
նա վետ հիմ քե րի վրա դնե լով ժո ղովր դի և պե տու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րը: Ժո ղովր դա վա րու թյու նը հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան կյան քի կազ մա կերպ ման 
և հա սա րա կու թյան բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը կար գա վո րող թերևս ա մե նա հար-
մար ձևն է, քան զի մինչ այժմ մարդ կու թյունն ա վե լի հար մար կա ռա վար ման ձև չի 
հայտ նա բե րել: Այն նպա տակ ու նի ա պա հո վե լու հա սա րա կու թյան տնտե սա կան, քա-
ղա քա կան կա յու նու թյու նը:

 Ժո ղովր դա վա րու թյան սկզբունք նե րի, նրա գնա հատ ման բազ մա թիվ չա փա նիշ-
նե րի մեջ գլխա վոր, ա ռաջ նա յին դե րը պատ կա նում է ա զա տու թյուն նե րի սկզբուն-
քին, քա նի որ այն ան վի ճե լիո րեն պատ կա նում է հա մա մարդ կա յին քա ղա քակր թա-
կան նվա ճում նե րի թվին, ուս տի ժո ղովր դա վա րու թյունն ու ա զա տու թյունն 
ան բա ժա նե լի են: Հարկ է նշել, որ ժո ղովր դա վա րու թյան բուն ա ռա քե լու թյունն է 
ճշտել ա զա տու թյուն նե րի սահ ման նե րը և կա նո նա կար գել դրանց փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րը, իսկ ա զա տու թյուն նե րը ժո ղովր դա վա րա կան հա մար վե լու ի րա վունք են 
ստա նում այն դեպ քում, երբ զերծ են բիրտ ու ժի ազ դե ցու թյու նից: ՀՅԴ ծրա գի րը ժո-
ղովր դա վա րու թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով քա ղա քա ցիա-
կան ի րա վունք նե րի հի ման վրա ա ռա ջադ րում է մի շարք հա մա կար գա յին հիմ նադ-
րույթ ներ:

 ՀՅԴ ծրա գի րը իր գա ղա փա րա կան հա վա տար մու թյունն է հայտ նում վա ղե մի 
սկզբուն քին. «Ժո ղովր դա վա րու թյու նը պայ մա նա վոր վում է օ րենս դիր, գոր ծա դիր և 
դա տա կան իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջա տու մով և փո խա դարձ հա կակշ ռու մով»:

 ՀՅԴ հա մոզ մամբ ա զա տու թյան և ար դա րու թյան հիմ նախն դիր նե րը հա մա ժամ 
լու ծում են պա հան ջում և պետք է լիար ժեք ա զա տու թյան հաս նել ար դա րու թյան 
սկզբուն քի հա մա տա րած կի րառ մամբ և միա ժա մա նակ պետք է ձգտել սո ցիա լա կան 
ար դա րու թյան, ին չը հնա րա վոր է ժո ղովր դա վա րու թյան ճա նա պար հով:

 Այս պի սով, ժո ղովր դա վա րու թյունն ու ըն կեր վա րու թյու նը ոչ թե հա կա ռակ, այլ 
միև նույն նպա տա կին տա նող, ոչ թե տար բեր, այլ նույն ուղ ղու թյամբ ըն կած ճա նա-
պար հի տար բեր կա յան նե րը հատ կան շող ուս մունք ներ են, ո րոնք հա մա գոր ծակ ցում 
են միև նույն պայ քա րի մեջ և փո խա դար ձա բար լրաց նում ու ա ջակ ցում են միմ յանց: 
Ա հա այս պի սի պայ ման նե րում այլևս ա նի մաստ է սրան ցից որևէ մե կը հա կադ րել 
մյու սին:
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Ըն կեր վա րա կան սկզբունք ներ.  
ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն,  

հա վա սա րու թյուն, հա մե րաշ խու թյուն
Ըն կեր վա րա կան սկզբունք ներն են՝ ա զա տու թյու նը, ար դա րու թյու նը, հա վա սա-

րու թյու նը և հա մե րաշ խու թյու նը: Ըն կեր վա րու թյու նը ձգտում է մի հա սա րա կու թյան, 
որ տեղ այդ ար ժեք նե րը ի րա կա նաց ված են:

Դեռ 1789թ. Ֆ րան սիա կան հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ հնչում էր «Ա զա տու թյուն, 
հա վա սա րու թյուն և եղ բայ րու թյուն» կար գա խո սը, որն այ սօր էլ մնում է որ պես ժո-
ղովր դա վա րա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հիմ նա կան ար ժե քը: Հիմ նա կան ար ժեք նե րի 
ձևա վո րու մը սկսվեց XIX դա րում, իսկ XX դա րի կե սե րից դրանք դար ձան ստան-
դարտ ներ, ո րոն ցով չափ վում էին պե տու թյուն ներն ու հա սա րա կու թյուն նե րը:

Այն ար տա ցոլ վել է նաև ՄԱԿ-ի ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի հիմ քում: Հիմ նա րար ար-
ժեք նե րը և դ րանց հա րա բե րակ ցու թյու նը միմ յանց հետ դեռ XVIII դա րից ա նընդ հատ են-
թարկ վել են փո փո խու թյուն նե րի: Այ սօր ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է ել նել ե րեք հիմ նա-
րար ար ժեք նե րից՝ ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն-հա վա սա րու թյուն և հա մե րաշ խու թյուն:

Ա զա տու թյունն այն հիմ նա րար ար ժեքն է, ինչն ըն դու նում են բո լոր քա ղա քա կան 
ու ժե րը: Փի լի սո փա ներ Ջ. Լո քը, Ժ. Ժ. Ռու սոն, Է. Կան տը և Կ. Մարք սը տար բեր 
պատ մա կան ժա մա նա կա հատ ված նե րում ներ կա յաց րել են ա զա տու թյան ի րա գործ-
ման ու ղի նե րը: 

Ըստ անգ լիա ցի փի լի սո փա Ջ. Լո քի՝ ա ռանձ նաց վում է ա զա տու թյան 3 տե սակ. 
ա զա տու թյուն սե փա կան ան ձի հան դեպ, սե փա կան մտքե րի ու զգաց մունք նե րի ա զա-
տու թյուն և օ րի նա կան ճա նա պար հով ձեռք բեր ված սե փա կա նու թյու նը տնօ րի նե լու 
ա զա տու թյուն: Ա զա տու թյան այս 3 աս պեկտ նե րը նե րառ վել են բազ մա թիվ սահ մա նադ-
րու թյուն նե րում, ինչ պես նաև մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի սահ ման ման մեջ: Սա-
կայն XVIII դա րում Ջ. Լո քի տե սու թյու նը են թարկ վեց քննա դա տու թյան: Ա մե նաազ դե ցիկ 
քննա դատ նե րից մե կը Ժ. Ժ. Ռու սոն էր, ո րը մի քա նի դրույ թով հա կադր վեց Լո քին:

«Ժո ղովր դա վա րու թյան պայ ման նե րում մար դիկ գոր ծում են այն պես, ինչ պես 
ցան կա նում են, սա կայն քա ղա քա կան ա զա տու թյու նը չի են թադ րում ան սահ մա նա-
փակ ա զա տու թյուն»: Ուս տի, ըստ Մոն տես քիո յի՝ ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը 
կապ ված է օ րեն քին հետևե լու պար տա վո րու թյան հետ և դ րա հետ զու գա հե ռա բար 
ան հա տը պետք է ակն կա լի, որ ա մեն մարդ կեն թարկ վի օ րենք նե րին:

Ըստ Կան տի՝ ան հա տի ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում նե րը կրում են բա րո յա-
կան բնույթ, ո րը կապ ված էր հան րա յին բա րօ րու թյան հետ: Ան ձի ա զա տու թյան սահ-
մա նա փակ ման այս հե ռան կա րը չէր նշա նա կում հա սա րա կու թյու նում ա զա տու թյան 
սահ մա նա փա կում:

Ար դա րու թյու նը հա րա բե րու թյուն նե րի կա տե գո րիա է: Այն վե րա բե րում է մարդ-
կանց հա րա բե րու թյուն նե րին: Ար դա րու թյան խնդիրն է, թե ինչ պես է ան հա տը հա-
րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտնում հա սա րա կու թյան այլ ան դամ նե րի հետ, հա մայն քի 
հետ, ո րի ան դամն է նա: Ար դա րու թյան մա սին հաս կա ցու թյու նը տար բեր ըն կա լում-
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ներ ու նի: Ար դա րու թյու նը պա հան ջում է նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի 
բաշ խում հա սա րա կու թյան կող մից և բա րիք նե րի բաշ խում օ րի նա կան, ըն դուն ված 
չա փա նիշ նե րով, ո րոնց բո լո րը հա մա ձայն են: Ա հա այս եր կու բա ղադ րիչ նե րի առ կա-
յու թյան դեպ քում կա րող ենք խո սել ար դա րու թյան մա սին, իսկ հա վա սա րու թյու նը 
են թադ րում է այդ նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի բաշխ ման հա տուկ ձև:

Հա վա սա րու թյու նը պետք է լի նի սկզբնա կետ և ոչ սո ցիա լա կան կար գու կա նո նի 
հիմք: Այս հիմ նա կան նոր մը պար տա դիր է, որ պես զի ար դեն բաշխ ման ժա մա նակ 
ցան կա ցած ա նար դա րու թյուն լուծ վի այդ նոր մի հի ման վրա: Բաշխ ման հիմ նա կան 
նոր մը հա վա սա րու թյունն է՝ հաշ վի առ նե լով բո լոր նրանց, ում պետք է նե րա ռել այդ 
բաշխ ման ժա մա նակ:

1980-1990թթ. սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան շրջա նակ նե րում բուռն քննար կում նե րի 
ա ռար կա է դար ձել Ջոն Ռոուլ զի «Ար դա րու թյան տե սու թյու նը» աշ խա տու թյու նը: 
Ն րա՝ ա զա տա կան ա վան դույթ նե րով տե սու թյունն ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց վեց 
դեռ 1971թ., սա կայն քա ղա քա կան ազդե ցու թյուն ու նե ցավ միայն 1980-1990թթ.: Իր 
տե սու թյան մեջ Ռոուլ զը վեր լու ծել է ծա գած կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վո րու մը մի հա-
սա րա կու թյու նում, ո րի ան դամ նե րը պետք է հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով փո խա-
նա կեին հա մե մա տա բար սա կավ բա րիք նե րը:

Իր «Ար դա րու թյան տե սու թյու նում» Ռոուլ զը ձևա վո րեց եր կու սկզբունք.
  Յու րա քանչ յուր ոք պետք է ու նե նա հա վա սար ի րա վունք ըն դար ձակ հա վա սար 

հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի հա մա կար գում, ո րը հա մա տե ղե լի է նման ա զա-
տու թյան հետ բո լո րի հա մար հա մա կար գում:

  Սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյուն նե րը պետք է այն պես կա նո-
նա կարգ վեն, որ եր կուսն էլ լի նեն ա մե նա շա հե կա նը ա մե նատ կա րի հա մար և 
կց ված լի նեն աշ խա տա տե ղե րի, ո րոնք բաց կլի նեն բո լո րի հա մար՝ ար դար հա-
վա սար պայ ման նե րով:

Ա ռա ջին սկզբունքն իր մեջ նե րա ռում է հիմ նա կան ա զա տու թյուն նե րի ողջ հա մա-
կար գը, ո րը պետք է ու նե նա և կի րա ռի յու րա քանչ յուր ոք, այ սինքն՝ հա վա սա րու թյուն 
օ րեն քի ա ռաջ և ան ձի ի րա վունք նե րի ա պա հո վում: Ռոուլ զը են թադ րում էր, որ ա զա-
տա կան ա վան դույթ նե րի հա մա ձայն ա ռա ջին սկզբուն քը պետք է կարևոր վեր երկ-
րոր դից: Այս սկզբունք նե րի տար բե րու թյու նը վի ճա հա րույց է ոչ միայն փի լի սո փա յա-
կան, այլև քա ղա քա կան տե սանկ յու նից:

Ար դա րու թյուն և հա վա սա րու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են Ռոուլ-
զի և Հեյն րի խի փի լի սո փա յա կան տե սու թյուն նե րում, որ տեղ դրանք հստա կեց ված և 
տար բե րակ ված են ըստ հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե րի: Հետևա բար դրանք ներ կա-
յաց վում են որ պես տե սու թյուն ներ, այլ ոչ սո ցիալ-ի րա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու-
նե ցող ինչ-որ երևույթ ներ:

Իր հեր թին Նեն սի Ֆ րեյ զե րը «Ար դա րու թյան մա սին» հաս կա ցու թյու նում փոր-
ձում է մեղ մել ար դա րա ցի բաշխ ման-վե րա բաշխ ման և ար դա րա ցի հա սա նե լիու թյան 
ի րա վուն քը կամ ա զա տա կան մո տե ցու մը և ա ռա ջար կում է ար դա րու թյան երկ չափ 
կոն ցեպ ցիա: Ֆ րեյ զե րի դրույ թը հետև յալն է՝ ա մեն ա նար դա րու թյուն կամ ան բա րեն-
պաստ պայ ման իր մեջ նե րա ռում է տնտե սա կան թե րու թյուն ներ և ան տեղ յա կու-
թյուն՝ ի րեն բնո րոշ հա մա մաս նու թյուն նե րով:
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Ֆ րեյ զե րը ներ կա յաց նում է ա նար դա րու թյան և խտ րա կա նու թյան ու սում նա սի-
րու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան կար գը: Նա ար դա րու թյու նը ըն կա լում է որ պես հա վա-
սար մաս նակ ցու թյան ի րա վունք: Այս տեղ Ֆ րեյ զե րը, ինչ պես Ռոուլ զը, նշում է այն 
չա փա նիշ նե րը, ո րոն ցով ցան կա նում է եր կու հար թու թյուն նե րում հիմ նել ար դա րա ցի 
կամ ա նար դա րա ցի խտրա կա նու թյան կա նոն ներ:

Ֆ րեյ զե րը քննար կում է սո ցիա լա կան ա նար դա րու թյան հետ պայ քա րի եր կու ռազ-
մա վա րու թյուն՝ հաս տատ ման և փո խա կերպ ման: Սո ցիա լիստ նե րը կողմ նա կից են փո-
խա կերպ ման ռազ մա վա րու թյա նը, մաս նա վո րա պես ա զատ շու կա յա կան տնտե սու թյու-
նը սո ցիա լիս տա կան տնտե սա կան հա մա կար գով փո խա կեր պե լուն: Ֆ րեյ զե րը հեր քում է 
եր կու ռազ մա վա րու թյուն նե րը՝ ներ կա յաց նե լով եր րորդ տար բե րա կը՝ ոչ ռե ֆոր միս տա-
կան բա րե փո խում նե րը, ին չը նա կա պում է սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ծրագ րե րի հետ: 
Այս ոչ ռե ֆոր միս տա կան բա րե փո խում նե րի նպա տակն էր մա մու լի մի ջո ցով ստեղ ծել 
ար դա րու թյան մա սին սո ցիալ-ա զա տա կան և սո ցիա լիս տա կան կոն ցեպ ցիա:

Քա ղա քա կան բա նա վե ճե րում հաս տատ վել են ար դա րու թյան եր կու այլ կոն ցեպ-
ցիա ներ ևս, ո րոնց նպա տակն է տար բեր տե սա կետ նե րով ար դա րաց նել և օ րի նա կա-
նաց նել բա րիք նե րի բաշխ ման հար ցը:

Ա ռա ջի նը դա նվա ճում նե րի վրա հիմն ված ար դա րու թյունն է, ո րը հաս տատ վել է 
որ պես հիմ նա կան քա ղա քա կան փաս տարկ՝ հօ գուտ ա նար դա րա ցի բաշխ ման: 
Հարկ է նշել, որ այն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է սո ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րին: 

Երկ րոր դը՝ կա րիք նե րի վրա հիմն ված ար դա րու թյունն էր, ո րը վե րա բե րում էր 
նրան, թե ինչ կա րող է ստա նալ ան հա տը, ե թե նա ու նի որևէ բա նի կա րիք: Հարկ է 
նաև նշել, որ կա րիք նե րի վրա հիմն ված ար դա րու թյու նը, որ պես օ րի նա կա նու թյան 
սկզբունք, ու նի իր տե ղը մեր սո ցիա լա կան հա մա կար գում:

Ըն կեր վա րա կան սկզբունք նե րից ա մե նա քի չը քննարկ վել է հա մե րաշ խու թյու նը: 
Դա նրա նից է, որ հա մե րաշ խու թյուն հաս կա ցու թյունն առնչ վում է ողջ մարդ կու թյա-
նը և ա ռա վել դժվար է այն ին տեգ րել տե սա կան հիմ նա վո րում նե րով: Այ նո ւա մե նայ-
նիվ հա մե րաշ խու թյու նը ընդ հա նուր սո ցիա լա կան ինք նու թյան հարց է, ո րը սկիզբ է 
առ նում ընդ հա նուր կեն սաձևից և ընդ հա նուր ար ժեք նե րից: Հա մե րաշ խու թյու նը 
կկա յա նա միայն այն դեպ քում, երբ քա ղա քա կան բա նա վե ճե րում հաշ վի առն վեն 
տար բեր, բայց ընդ հա նուր հան րա յին հե տաքրք րու թյուն նե րը:

Հա մե րաշ խու թյուն նշա նա կում է երկ կողմ կապ վա ծու թյուն, պատ կա նե լիու թյուն և 
օգ նու թյուն: Սա են թադ րում է պատ րաս տա կա մու թյուն պաշտ պա նե լու և օգ նե լու միմ-
յանց, ու ժեղ նե րին և թույ լե րին, սե րունդ նե րին և ժո ղո վուրդ նե րին: Հա մե րաշ խու թյու-
նը մեծ ուժ է, ո րը հա սա րա կու թյան ան դամ նե րին կա պում է միմ յանց: Այն ու նի ընդ-
հա նուր կա նոն ներ և բա րե կե ցիկ պե տու թյունն իր մեջ նե րա ռում է քա ղա քա կա նա պես 
ե րաշ խա վոր ված և կազ մա կերպ ված հա մե րաշ խու թյուն:

Փաս տո րեն, այս ե րեք եզ րույթ նե րը պատ մա կա նո րեն վե րած վել են ար ժեք նե րի՝ 
հատ կա պես ա ռա ջա դի մա կան շրջա նակ նե րի մոտ, ո րոնք հան դի սա ցել են բազ մա-
թիվ ազ գա յին, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին շար ժում նե րի տե սա կան, գա ղա փա րա-
խո սա կան ա ռանցքն ու նպա տա կը: 


