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Հոդվածում հայկական պետականությունը քննարկված է որպես ազ-

գային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների արտահայտման գլխավոր 

ակտոր և միակ նախապայման, մյուս ակտորների գործունեության կարևոր 

հարթություն: Ընդգծենք, որ աշխարհաքաղաքականությունը անխզելիորեն 

կապված է այն ամենի հետ, ինչը քաղաքական սոցիոլոգիայում անվանում են 

ակտորներ: Վերջիններիս շարքին դասվում են այն բոլոր անհատականություն-

ները, խմբերն ու կառույցները, որոնք «աշխարհաքաղաքական ցանկություն-
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ներն ու պատկերացումները մշակում, արտահայտում և դնում են գործո-

ղության մեջ»: 

Մեր հանրապետությունում «աշխարհաքաղաքականություն» գիտա-

կարգի ձևավորման հասարակական պահանջը ավելի քան ակնհայտ է: Սա-

կայն, ինտելեկտուալ այս ուղղության ձևավորման անհրաժեշտությունը մենք 

դիտարկում ենք ոչ միայն աշխարհայացքային՝ գիտատեսական, այլև պրակ-

տիկ՝ գիտագործնական տեսանկյունից: Այսինքն՝ մեր հասարակության գի-

տական շրջանակների համար ներկայացվող հասարակական պահանջը պայ-

մանավորված է ոչ միայն ակադեմիական, այլև գործնական հետազոտություն-

ների կարևորությամբ: Ակնհայտ է, որ առաջին տպավորությամբ մեր դատողու-

թյունները կարող են ոչ միանշանակ ընդունվել, քանի որ աշխարհում տարած-

քով` 78-րդ, բնակչության թվով` 134-րդ, ՀՆԱ-ի ծավալով՝ 125-րդ, բնակչության 

կենսամակարդակով՝ 84-րդ երկրի համար անհնար է պատկերացնել աշխար-

հաքաղաքական գործընթացներին ինքնուրույն մասնակցելու կարողություն: 

Սակայն, անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ «աշխարհաքաղաքականու-

թյունը» մենք դիտարկում ենք այնպիսի գիտակարգ, որը գիտականորեն 

հիմնավորված քննարկում է պետությունների աշխարհաքաղաքական ներուժը 

ռեգիոնալ և գլոբալ աշխարհաքաղաքական գործընթացների (աշխարհաքաղա-

քական մարտահրավերների) ֆոնի վրա, որոնք բխում են Երկիրմոլորակի 

ժամանակակից աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի բնույթից: Այս համա-

տեքստում առանձնակի նշանակություն է ձեռք բերում հայկական պետակա-

նությունը, ինչը համարում ենք ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերա-

ցումների արտահայտման գլխավոր ակտոր և միակ նախապայման, մյուս 

ակտորների գործունեության կարևոր հարթություն: 

Աշխարհաքաղաքականությանը վերաբերող մասնագիտական գրակա-

նության մեջ «ակտորները» բնորոշվում են որպես այն բոլոր մարդկանց և կա-

ռույցների ամբողջություն, որոնք մշակում են տարածաժամանակային պատ-

կերացումներ լոկալ, ռեգիոնալ և գլոբալ տարածքների վերաբերյալ և այդ պատ-

կերացումները տարբեր միջոցներով փորձում են գործողության մեջ դնել` ձևա-

վորելով մարդկանց, տարածության և ժամանակի միջև կառուցվածքային ընդ-

հանրություն: 

Ակնհայտ է նաև այն իրողությունը, որ կոնկրետ տարածքում որոշակի 

ակտորներ փոխազդեցության մեջ են գտնվում ուրիշ ակտորների հետ: Եվ այդ 

փոխազդեցությունը կարող է ունենալ ինչպես համագործակցային, այնպես էլ 

հակասական բնույթ: 
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Աշխարհաքաղաքական ակտորները և՛ գիտատեսական մակարդակում, 

և՛ գործնական հարթության մեջ խարսխվում են տարածքային (տերիտորիալ) 

պատկերացումների վրա, որոնք նրանց քաղաքական վարքագծի կարևոր և 

հիմնավորված տարրերն են: Ըստ այդմ, գեպոլիտիկները որոշակի տարբերու-

թյուն են դնում հասարակության լիդերների աշխարհաքաղաքական պատկե-

րացումների և այն աշխարհաքաղաքական բանաձևերի միջև, որոնք ուղղված 

են հասարակության անդամների գիտակցության վրա ազդելու: Այսինքն՝ այդ 

բանաձևերը աշխարհաքաղաքական պատկերացումների պարզեցված և 

խտացված արտահայտություններ են, որոնք կարող են ազդել հանրային 

գիտակցության վրա: 

Աշխարհաքաղաքական ակտորների քաղաքական վարքագիծը անմի-

ջականորեն կախված է տերիտորիալ առանձնահատկություններից,որոնց հաշ-

վառումը ուղղակի անհրաժեշտություն է ակտորների բնութագրման ժամանակ:  

Աշխարհաքաղաքական ակտորները առանձնանում են ոչ միայն իրենց 

տարածական առաձնահատկություններով, այլև տարածության մեջ իրենց 

փոխհարաբերությունների յուրահատուկ բնույթով:  

Որպես հետևանք այս ամենի՝ յուրաքանչյուր աշխարհաքաղաքական 

ակտոր պատմականորեն ձևակերպում է իրեն առանձնահատուկ գործունեու-

թյան հարթությունը և այն սոցիալական շերտը, որը հանդիսանալու է հա-

սարակական հենարան: Այսինքն՝ ակտորներն իրենց տարածական գործու-

նեությամբ սոցիալական վերահսկողության յուրատեսակ գործիք են: 

Մասնագիտական գրականության մեջ շրջանառվող աշխարհաքաղա-

քական բազմաթիվ ակտորները հիմնականում դասակարգվում են հետևյալ 

սկզբունքներով` 

 Աշխարհաքաղաքական դասական կամ ավանդական ակտորներ, որոնց 

վերագրում են պետությունը, բանակը, եկեղեցին, 

 Աշխարհաքաղաքական նոր ակտորներ, որոնք ներառում են քաղաքական 

կուսակցությունները, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ռազմա-

կան խմբավորումները, տնտեսական կառույցները, հանրային հաղորդակ-

ցության միջոցներն ու ուղիները, 

 Ժամանակակից աշխարհաքաղաքական ակտորներ: Այս խմբին վերագրում 

են այն կազմակերպություններն ու առանձին խմբերը, որոնք որոշակի աշ-

խարհաքաղաքական նախագծեր են արտահայտում ազգային (ազգայնական) 

կամ կրոնական գաղափարական հիմքի վրա: 
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Մինչ հայկական աշխարհաքաղաքականության ակտորները քննարկելը 

նկատենք, որ հետազոտական խնդրի նորությունն ու բարդությունը հնարավո-

րություն չեն տալիս մեր հայեցակետում ամբողջությամբ ներառելու բոլոր հնա-

րավոր օբյեկտներն ու սուբյեկտները, որոնք կարող են պայմանավորել հայ-

կական աշխարհաքաղաքականության բովանդակությունը: Ավելին, մեկ հետա-

զոտության շրջանակում հնարավոր չէ սպառել բոլոր այն գործոնների դի-

տարկումը, որ պայմանավորում են բնահասարակական գործընթացներով ամ-

բողջացած՝ բարդ համակարգի դինամիկան: Հետևաբար, մեր կողմից առանձ-

նացված ակտորները միայն տարածաժամանակային իմաստով ենք համարում 

առաջնահերթ: 

Հիմք ընդունելով աշխարհագրական հետազոտությունների գիտատե-

սական և մեթոդական առանձնահատկությունները՝ հայկական աշխարհաքա-

ղաքականության ակտորները պայմանականորեն ներառել ենք հետևյալ 

խմբերում` 

1. Հայկական պետություն: Այն դիտարկում ենք մյուս ակտորներից առանձին և 

առաջնային կարգով, քանի որ հայկական պետությունը համարում ենք 

ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների արտահայտման 

միակ նախապայման, աշխարհաքաղաքական գործընթացների գլխավոր 

օբյեկտ և սուբյեկտ, մյուս ակտորների գործունեության կարևոր հար-

թություն: 

2. Հայկական աշխարհաքաղաքական ներուժը պայմանավորող ակտորներ: 

Այս խմբում ներառում ենք իրար հետ փոխպայմանավորված, բայց համե-

մատաբար ինքնուրույնությամբ առանձնացող երկու հարթություն` ներուժի 

հասարակական և բնական բաղադրիչներ:  

  Հասարակական բաղադրիչի համար կարևորում ենք հասարակության 

կենսամակարդակը, քանի որ աշխարհաքաղաքական պատկերացումներն 

ու ցանկություններն արտահայտելու և իրականություն դարձնելու համար 

անհրաժեշտ է նյութական և հոգևոր բավարարվածության որոշակի 

աստիճան: 

  Աշխարհաքաղաքական ներուժի բնական բաղադրիչի համար առաջնա-

յին ենք համարում պետական տարածքի աշխարհաքաղաքական պահանջ-

վածության, իսկ բնառեսուրսային ներուժից` խմելու ջրի գործոնները:  

3. Հայկական աշխարհաքաղաքականության դասական ակտորներ: 

Ակտորների այս խմբում պետք է դիտարկել հայկական բանակը, հայկական 

սփյուռքը և հայկական եկեղեցին: Վերջին երկուսը թեև օժտված են համեմա-
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տաբար ինքնուրույնությամբ և պատմական առանձին շրջաններում հանդես 

են եկել որպես ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների ար-

տահայտման հիմնական (երբեմն նույնիսկ միակ) օղակ, այնուամենայնիվ 

այսօր` հայկական պետության գոյության պայմաններում, դառնում են սոսկ 

ընդհանուրի բաղկացուցիչ մասեր: Հատուկ ընդգծենք այն իրողությունը, որ 

ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների իրացման տիրույթում 

վերոհիշյալ ակտորների նոր կագավիճակը ոչ թե նվազեցնում, այլ նորովի է 

իմաստավորում վերջիններիս նշանակությունը: Հայկական սփյուռքը և եկե-

ղեցին դառնում են հայկական աշխարհաքաղաքականության կենսունա-

կությունը ապահովող կարևոր (բայց ոչ ինքնուրույն կամ միակ) ակտորները: 

Ինչ վերաբերում է հայկական բանակին, ապա նրա կարևորությունը 

պետական անվտանգության և աշխարհաքաղաքական ինքնուրույնության 

տեսանկյունից հնարավոր չէ գերագնահատել: 

 Դասակարգման նման տրամաբանությունը առաջնային է դարձնում 

հայկական պետականության դիտարկումը որպես ազգային աշխարհաքաղա-

քական պատկերացումների արտահայտման գլխավոր և միակ նախապայման: 

Ընդգծենք, որ պետությունը աշխարհաքաղաքականության գլխավոր 

կատեգորիան է: Պետությունը աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից առանձ-

նանում է երեք կարևոր գործառույթով`կառուցվածքայնություն, լեգիտիմ հեղի-

նակություն և տարածք: Այսինքն՝ պետություններն են աշխարհաքաղաքական 

գործընթացների և՛ հիմնական սուբյեկտները, և՛ գլխավոր օբյեկտները: 

Ավելորդ չենք համարում նկատել, որ հայ ազգը դարեր շարունակ 

զրկված է եղել պետականությունից, հետևաբար զրկված է եղել նաև ազգային 

աշխարհաքաղաքական պատկերացումների իրացման ռեալ հնարավորությու-

նից: Պետականության բացակայության պատճառով այդ պատկերացումների 

արտահայտման պարտականությունը՝ խիստ սահմանափակ հնարավորու-

թյուններով, իրենց վրա են վերցրել տարբեր սուբյեկտներ` եկեղեցի, սփյուռքում 

ձևավորված կազմակերպություններ, սոցիալական առանձին շերտեր (առևտ-

րականներ, մտավորականներ) և անհատներ:  

20-րդ դարում ձևավորված հայկական հանրապետությունների պարա-

գայում էլ այս սուբյեկտները շարունակել և շարունակում են պահպանել իրենց 

համեմատաբար ինքնուրույն վարքագիծը աշխարհաքաղաքական գործընթաց-

ների տիրույթում:  

Հաճախ վերոհիշյալ սուբյեկտների ինքնուրույն վարքագիծը հակասել է 

ընդհանուր ծրագրերի իրագործմանը, ըստ այդմ՝ նվազեցնելով աշխարհաքա-
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ղաքական գործընթացների վրա ազդելու, նույնիսկ ադապտացվելու մեր ընդ-

հանուր ներուժը: Այս ամենը հատկապես ցայտուն արտահայտվեց հետ-

խորհրդային անկախ Հայաստանի գոյության ժամանակաշրջանում: 

Չնայած, Արցախյան հակամարտությունով պայմանավորված, անկա-

խության առաջին տարիներին ակտորների գործունեությունը ազգային աշ-

խարհաքաղաքական պատկերացումների իրացման տիրույթում հիմնականում 

համընկնում էր, այնուամենայնիվ հետագա տարիները խնդրի զարգացման այլ 

միտումներ բացահայտեցին: Մասնավորապես` միասնական նպատակի իրա-

գործումը` Արցախյան պատերազմի հաղթական ելքը, ազգային աշխարհա-

քաղաքական պատկերացումներում առաջ բերեց առաջնահերթությունների 

ճշգրտման խնդիր: Հայաստանի Հանրապետությունը, որին օբյեկտիվորեն 

վերապահված էր ազգային աշխարհաքաղաքական նպատակների իրացման 

գլխավոր դերը, աստիճանաբար իր գործառույթները զիջեց այլ ակտորների: 

Ավելին, հայկական սփյուռքն ստացավ տարածաշրջանային և համաշխար-

հային մասշտաբով աշխարհաքաղաքական գործընթացների վրա ազդելու 

հիմնական գործառույթը: Այս պարագայում հայկական պետության և հայ-

կական սփյուռքի աշխարհաքաղաքական պատկերացումների ընդհանրացման 

գլխավոր տիրույթը սահմանվեց Հայ դատի միջազգային հետապնդումը: Այս 

խնդրին ինչ-որ չափով ստորադասվեց նաև Հայաստանի համար կենսական 

նշանակություն ունեցող մեկ այլ խնդիր` Արցախյան հակամարտության վերջ-

նական կարգավորումը: 

Ազգային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների նման ենթակար-

գության մեջ Հայաստանի Հանրապետության հզորացումը մղվեց հետին պլան: 

Այս խնդիրը համարվեց կարևոր, բայց ոչ միակ նախապայմանը` աշխարհա-

քաղաքական, աշխարհատնտեսական, աշխարհամշակութային տիրույթնե-

րում ազգային նպատակների իրագործումը ապահովելու համար: 

 Համաշխարհային պրակտիկայում բազմիցս ապացուցվել է, որ ցանկա-

ցած էթնոմշակութային միավորի պարագայում աշխարհաքաղաքական պատ-

կերացումների իրացման արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է եղել 

պետության հզորությունից: Նույնիսկ պարտված (Գերմանիա, Ճապոնիա) կամ 

առավել բարդ աշխարհաքաղաքական հանգույցում գտնվող պետություննե-

րում (Իսրայել, Հարավային Կորեա) պետության հզորացումը և հասարակու-

թյան կենսամակարդակի բարձրացումը համարվել են միակ նախապայմանը` 

ապահովելու իրենց աշխարհաքաղաքական ինքնուրույնությունն ու ազդեցու-

թյունը երկրագնդի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքում: 
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Ընդգծենք մեկ կարևոր հանգամանք ևս. Հայաստանի Հանրապետու-

թյունն առանձնանում է ազգային միատարրության բարձր ցուցանիշով: Հե-

տևաբար, հասարակության որոշակի հատվածը ներկայացնող ազգային փոք-

րամասնությունների խմբերը չեն կարող խոչընդոտել ազգային աշխարհաքա-

ղաքական պատկերացումների արտահայտումն ու իրացումը: Ավելին, այս 

հանգամանքը «Հայաստանի Հանրապետություն» աշխարհաքաղաքական սուբ-

յեկտին լրացուցիչ առավելություններ է տալիս` զերծ մնալու տարածաշրջա-

նում ազգային ֆոնի վրա անընդհատ զարգացող աշխարհաքաղաքական 

վտանգավոր գործընթացներից: 

Այսպիսով, ակնհայտ է այն իրողությունը, որ հայ ազգի աշխարհաքա-

ղաքական նկրտումների իրացման միակ նախապայմանը հայկական հզոր 

պետականության գոյությունն է, թեկուզ առայժմ պատմական հայրենիքի մի 

հատվածում: Հայաստանի Հանրապետությունը հայկական աշխարհաքաղա-

քականության ակտորների շղթայում ոչ թե պետք է հանդես գա որպես առան-

ձին օղակ, այլ այդ օղակների գործունեության միակ հարթություն: Հետևաբար, 

ազգային աշխարահաքաղաքական պատկերացումներն արտահայտող բանա-

ձևի գլխավոր բաղադրիչը Հզոր պետությունն է. 

A = A (P) 

Որտեղ` 

A – Հայկական աշխարհաքաղաքականություն, 

P – Հայկական պետականություն: 

Այս բանաձևը հաստատում է այն իրողությունը, որ ընդհանրապես ազ-

գային աշխարհաքաղաքական պատկերացումների բովանդակությունը ֆունկ-

ցիա է հայկական պետականության հզորության աստիճանից: Այսինքն՝ միայն 

հզոր Հայաստանը աշխարհի աշխարհաքաղաքական կառուցվածքի բոլոր մա-

կարդակներում կարող է ձևակերպել ազգային աշխարհաքաղաքականության 

հավակնությունները:  

Այսպիսով, հայկական աշխարհաքաղաքականությունը, դիտարկելով 

որպես ժամանակակից աշխարհում հայ տեսակի իրական տեղի ու դերի հա-

վակնության միջոց, ենթադրում է համատասխան գիտակցության ապահովում, 

որի առանցքը պետք է լինի ազգի աշխարհաքաղաքական դաստիարակության 

ինքնատիպ ծրագրի ապահովումը, որովհետև, ինչպես դիպուկ նկատել է աշ-

խարհաքաղաքականության դասականներից Կ.Հաուսոֆերը, «... յուրաքանչյուր 

ազգի լիիրավ կենսագործունեության համար առկա տարածքի սահմանափա-
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կության խնդիրը անհրաժեշտաբար պետք է գիտակցվի հասարակության յու-

րաքանչյուր խավի և շերտի, յուրաքանչյուր անհատի կողմից»:  

Մեր պարագայում միացյալ Հայաստանի կերտումը հնարավոր կլինի 

միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քա-

ղաքացի այն ընկալի ոչ միայն որպես բարոյական հաղթանակի նկրտում, այլև 

իր կենսատարածքն ընդլայնելու միակ և արդարացված հնարավորություն: 
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