
Երևանի ավագանու ընտրությունների մեդիա 

մոնիթորինգ. միջանկյալ զեկույց 

 

 

Նախաբան  

«Անկախ դիտորդ» դաշինքը սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք Երևանի ավագանու 

ընտրությունների դիտորդական առաքելության շրջանակում իրականացնում է 

քարոզարշավի լուսաբանման մոնիթորինգ վերգետնյա հեռուստաալիքներում և 

առցանց հարթակում: Ծրագիրն իրականացվում է Ժողովրդավարության 

եվրոպական հիմնադրամի (EED – European Endowment for Democracy) 

ֆինանսավորմամբ և նպատակ ունի պարզել՝ ինչպես են անդրադարձել 

լրատվամիջոցները և հեռուստաալիքները քարոզարշավի թեմային, որքանով են 

կարողացել ապահովել անկաշառ լուսաբանում: 

Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք Երևանի ավագանու արտահերթ 

ընտրություններին մասնակցում է 12 քաղաքական ուժ՝ 4 դաշինք և 8 

կուսակցություն. «Իմ քայլը» դաշինքը, «Լույս» դաշինքը, «Երևանի հանրություն» 

կուսակցությունների դաշինքը (ԵՀԿԴ), «Երևանցիներ» կուսակցությունների 

դաշինքը (ԵԿԴ), «Ժառանգություն» կուսակցությունը (ԺԿ), «Բարգավաճ 

Հայաստան կուսակցությունը» (ԲՀԿ-ն), «Հայք. հայկազուններ» կուսակցությունը, 

«Երկիր ծիրանի» կուսակցությունը, «Ժողովրդավարական ուղի» կուսակցությունը 

(ԺՈՒԿ), «Օրինաց երկիր» կուսակցությունը (ՕԵԿ), Ռեֆորմիստների 

կուսակցությունը և Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը (ՀՅԴ): Ընդհանուր 

առմամբ Երևանի ավագանու 65 տեղի համար պայքարում է 979 թեկնածու: 

Թեկնածուների առավել մեծ ցուցակ ներկայացրել է «Բարգավաճ Հայաստան» 

կուսակացությունը՝ 193 թեկնածու, նրան հաջորդում է «Իմ քայլը»՝ 169 թեկնածու:  

Թեկնածուների գրանցումն ավարտվել է օգոստոսի 29-ին: Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը (ԿԸՀ) գրանցման համար փաստաթղթեր է ստացել 9 

կուսակցությունից և 4 դաշինքից, սակայն մի քանի օր անց ինքնաբացարկ է 

հայտարարել մեկ կուսակցություն (Հայաստանի ժողովրդավարական ազատական 

միություն) և 3 քաղաքական ուժերի մեկական թեկնածու:  

Ավագանու ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկել է 

սեպտեմբերի 10-ից, և կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 21-ը: Ընտրության 

նախօրեն համարվում է լռության օր. այդ օրը արգելվում է քարոզարշավը: 

 

 



Մեթոդաբանություն 

Հետազոտության ընթացքում սեպտեմբերի 10-ից 15-ն ընկած 

ժամանակահատվածում (6 օր) մոնիթորինգ է իրականացվել հայկական 5 

հեռուստաալիքներում՝ Հանրային («Առաջին ալիք»), «Արարատ», «ԱրմենիաTV», 

«Երկիր Մեդիա», «Կենտրոն», և 5 առցանց լրատվամիջոցներում՝ «Առավոտ», 

tert.am, news.am, 1in.am, «Հայկական ժամանակ»:  

Հեռուստաալիքների և առցանց լրատվամիջոցների մոնիթորինգի արդյունքում 

հաշվարկվել է ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին, 

դաշինքիներին և կուսակցություններին, առաջադրված թեկնածուներին և 

կուսակցությունների անդամներին հատկացված ժամանակը՝ վայրկյաններով և 

տոկոսներով: Հեռուստաալիքների դեպքում մոնիթորինգն իրականացվել է ժամը 

18:00-24:00 ընկած ժամանակահատվածում, իսկ առցանց տիրույթում 

ուսումնասիրվել է ամբողջ օրվա լրահոսը: Ընդ որում, քանակական 

վերլուծության մեջ դիտարկվել են քաղաքական ուժերի մասին այն դրվագները, 

որտեղ հասցեական նշվել է քաղաքական ուժի կամ դրան պատկանող 

քաղաքական գործչի անունը: Անհասցե հայտարարությունները հետազոտության 

քանակական վերլուծության մեջ հաշվի չեն առնվել: Բացի հատկացված 

ժամանակից՝ հաշվի է առնվել նաև լուսաբանման տոնայնությունը՝ դրական, 

բացասական և չեզոք, և այն՝ արդյոք քաղաքական ուժը/գործիչը լուսաբանվում է 

իր ինստիտուցիոնալ գործառույթների շրջանակում թե՞ քարոզարշավի:  

Թեև «Հանրապետական» կուսակցությունը չի մասնակցում ընտրություններին, 

այնուամենայնիվ հետազոտության մեջ այն դիտարկվել է՝ հաշվի առնելով նրա 

ակտիվ ներգրավվածությունը քաղաքական կյանքում:  

 

Քաղաքական գովազդ. կարգավորումներ 

Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական 

ուժերին Հանրային հեռուստաընկերությամբ սահմանվել է հավասար 

պայմաններով եթերաժամանակ՝ ժամը 19:30-ից: 

Ուսումնասիրված ժամանակահատվածում Հանրայինի եթերում յուրաքանչյուր 

քաղաքական ուժի համար սահմանված է օրական 1 րոպե անվճար և մինչև 2 

րոպե վճարովի եթերաժամանակ: Ընդ որում, վճարովի եթերաժամանակի մեկ 

րոպեն սահմանվել է 48 հազար դրամ (ներառյալ ԱԱՀ):  

Մյուս՝ մասնավոր հեռուստաալիքների համար անվճար եթեր տրամադրելու 

օրենսդրական պահանջ չկա, հետևաբար նրանք իրենց եթերաժամանակը 

բաշխում են սեփական հայեցողությամբ` հավասար պայմաններով: 



Ընդհանուր առմամբ վճարովի քաղաքական գովազդի հնարավորություն ընձեռում 

են 18 հեռուստաալիք և ռադիոկայան: Ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող 

հեռուստաալիքներից ամենաերկար եթերաժամանակը նախատեսում է «Երկիր 

մեդիան» (օրական 20 րոպե), նրան հաջորդում է «Կենտրոնը» (15 րոպե), 6-ական 

րոպե տրամադրում են «Արմենիա» և «Արարատ» հեռուստաալիքները: 

Ամենաթանկ եթերաժամանակը տրամադրում է «Արմենիա» հեռուստաալիքը (մեկ 

րոպեն՝ 100 հազար դրամ), ամենաէժանը «Արարատը»՝ 8 400 դրամ: «Երկիր 

Մեդիայում» մեկ րոպեի քաղաքական գովազդն արժե 25 000 հազար դրամ, իսկ 

«Կենտրոնի» եթերում՝ 18 000:  

 

Անվճար քաղաքական գովազդ  

Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում Հանրայինի եթերում քաղաքական 

գովազդները, ինչպես և սահմանվում էր, սկսվել են 19:30-ին, հեռարձակվել են 

բոլոր 6 օրերի ընթացքում: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր կուսակցություններն են, որ 

ամեն օր օգտվել են իրենց հատկացված անվճար եթերաժամանակից: 

Մասնավորապես, սեպտեմբերի 10-ին այդ հնարավորությունից չեն օգտվել ԲՀԿ-ն, 

«Երևանցիներ» կուսակցությունների դաշինքը (ԵԿԴ) և ՀՅԴ-ն, սեպտեմբերի 11-ին՝ 

ԵԿԴ-ն, սեպտեմբերի 15-ին՝ ՀՅԴ-ն: Ընդհանուր առմամբ անվճար 

եթերաժամանակից առավելագույն կերպով օգտվել են «Լույս», «Իմ քայլը» և 

«Երկիր ծիրանի» կուսակցությունները (յուրաքանչյուրը` 360-ական վայրկյան), 

իսկ առավել քիչ՝ Ռեֆորմիստների կուսակցությունը՝ 188 վայրկյան:  

 

 

 



Վճարովի եթերաժամանակ  

Թե՛ անվճար, թե՛ վճարովի քաղաքական գովազդները բոլոր հեռուստաալիքներով 

եթեր են հեռարձակվել «Նախընտրական քարոզարշավ» խորագրի տակ:  

Քարոզարշավի համար նախատեսված վճարովի եթերաժամանակից բոլոր 12 

քաղաքական ուժերից օգտվել են միայն 7-ը, ընդ որում՝ ամենաերկար ժամանակը 

տրամարդվել է ԲՀԿ-ին` 6605 վայրկյան: Այս կուսակցության քաղաքական 

գովազդները ցուցադրվել են առավելապես «Կենտրոն», «Արարատ» և «Երկիր 

Մեդիա», հեռուստաալիքների եթերում:  

Քաղաքական վճարովի գովազդից երկրորդ ամենաշատ օգտված ուժը «Իմ քայլն» 

է՝ 2019 վայրկյան, հետո՝ ՀՅԴ-ն՝ 1839 վայրկյան: Ուշագրավ է, որ «Իմ քայլը» 

դաշինքը վճարովի եթերաժամանակ ունի միայն Առաջին ալիքի և Արմենիա TV-ի 

եթերում:  

 

Ընտրողների համար իրազեկման հոլովակներ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է մի քանի 

տեղեկատվական հոլովակ, որում բացատրում է ընտրողների իրավունքները, 

ընտրություններին մասնակցելու կարգը: Բացի ԿԸՀ տեսանյութից՝ 

հեռուստաալիքներին ընտրողների իրավունքների վերաբերյալ տեսանյութեր է 

տրամադրել նաև «Իրազեկ քաղաքացիների միավում» ՀԿ-ն:  

Մոնիթորինգի 6 օրերի ընթացքում իրազեկման տեսահոլովակները ցուցադրվել են 

բոլոր օրերին, դրանց տրամադրվել է ընդհանուր առմամբ 4176 վայրկյան, ընդ 

որում, դրանց ամենաշատ եթերաժամանակը տրամադրել է «Առաջին ալիքը»՝ 

1461 վայրկյան, ամենաքիչը՝ «Արմենիա ТV»-ն՝ 447 վայրկյան: 

 



Քաղաքական ուժերին հատկացված ժամանակ  

Մոնիթորինգի ենթարկված հինգ հեռուստաալիքներում նշված 

ժամանակահատվածում ամենաշատը լուսաբանվել է «Իմ քայլը» դաշինքը և դրա 

մեջ մտնող կուսակցություններն ու դրանց անդամները: Ընդհանուր առմամբ՝ «Իմ 

քայլը» դաշինքի հետ առնչվող ուժերին հատկացվել է ավելի քան 30 հազար 

վայրկյան ժամանակ, իսկ ամենաքիչ հիշատակված ուժը՝ ԵՀԿԴ-ն է՝ 3711 

վայրկյան: Այնուամենայնիվ, հարկ ենք համարում նշել, որ քաղաքական ուժերի 

մի մասը (առավելապես «Իմ քայլը») լուսաբանվել են իրենց ինստիտուցիոնալ 

գործառույթներով: Ինչ վերաբերում է բուն քարոզարշավին, ապա դրա 

շրջանակում (բացառելով վճարովի քաղաքական գովազդը) ամենաշատ 

լուսաբանված ուժը ԲՀԿ-ն է, նրան հաջորդում է «Իմ քայլը», հետո՝ «Լույսը»:  

 

 

Մոնիթորինգի ընթացքում առանձնացվել է, թե ինչ տոնայնությամբ են 

լուսաբանվել քաղաքական ուժերը և դրանց ներկայացուցիչները: Ըստ այդմ, 

դրական տոնայնությամբ առավել շատ լուսաբանվել են «Իմ քայլը», ԲՀԿ-ն և ՀՅԴ-

ն, չեզոք տոնայնությամբ՝ «Իմ քայլը», ՀՀԿ-ն և «Լույսը», բացասական 

տոնայանությամբ՝ «Իմ քայլը», ՀՀԿ-ն և «Երկիր ծիրանին»: Ընդհանուր առմամբ 

բոլոր քաղաքական ուժերի մասին հիշատակումները եղել են ավելի շատ չեզոք, 

քան դրական և բացասական: Բացասական լուսաբանման ամենաքիչը 

արժանացել է ՀՅԴ-ն:  



 

Ինչ վերաբերում է ընտրություններին մասնակցող ուժերի առաջին համարներին, 

ապա նրանցից առավել շատ լուսաբանվել է ԵԿԴ թեկնածու Արարատ 

Զուրաբյանը, առավել քիչ՝ ԵՀԿԴ թեկնածու Անահիտ Թարխանյանը: Ուշագրավ է, 

որ «Իմ քայլը» դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը  ամենաքիչ 

լուսաբանված թեկնածուների շարքում է:  

 

 

Չնայած այն պնդումներին, որ «Իմ քայլը» դաշինքի քարոզարշավի մեծ մասն 

իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, հեռուստաալիքների մոնիթորինգի 

արդյունքները ցույց են տալիս, որ թեև Նիկոլ Փաշինյանն ավելի շատ է 



լուսաբանվել, այնուամենայնիվ, դա կրել է առավելապես ինստիտուցիոնալ 

բնույթ: Բուն քարոզարշավի շրջանակում Փաշինյանին, թեև զգալի ժամանակ է 

հատկացվել, այնուամենայնիվ, քաղաքապետի թեկնածուն ավելի նկատելի է 

եղել: Նույնը վերաբերում է նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, որը 

ընտրություններում առաջադրված չէ, բայց նույնպես մասնակցում է 

քարոզարշավին:  

 

 

 

 

Քաղաքական ուժերը՝ ըստ հեռուստաալիքների 

Առաջին ալիք 

Առաջին ալիքի եթերում ամենաշատ լուսաբանված ուժերի եռյակն է՝ «Իմ քայլը», 

«Լույս» և ՀՅԴ, այնուամենայնիվ, այս կուսակցությունները լուսաբանվել են նաև 

իրենց ինստիտուցիոնալ գործառույթներով: Մինչդեռ բուն քարոզարշավի 

շրջանակում ամենաշատ լուսաբանված ուժը «Լույսն» է, նրան հաջորդում են «Իմ 

քայլը» և «Ժառանգությունը», ամենաքիչը եթեր է տրամադրվել ԵՀԿԴ-ին: Ընդ 

որում, ուսումնասիրվող ուժերի շարքում բացասական տոնայնությամբ 

ամենաշատը լուսաբանվել է ՀՀԿ-ն, դրական և չեզոք տոնայնությամբ՝ «Լույսը»:  



 

Արարատ  

«Արարատ» հեռուստաալիքի եթերում ամենաշատ ժամանակը ստացել են «Իմ 

քայլը», ԺՈՒԿ-ը և ԵՀԿԴ-ն, այնուամենայնիվ, այս հեռուստաալիքով նույնպես «Իմ 

քայլի» լուսաբանումն առավելապես կրում է ինստիտուցիոնալ բնույթ: Զուտ 

քարոզարշավի շրջանակում եռյակը այլ տեսք է ստանում՝ ԺՈՒԿ, ԵՀԿԴ և ԵԿԴ: Այս 

պատկերը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հեռուստաալիքի եթերում 

հարցազրույցի են հրավիրվել նշված երեք կուսակցությունների առաջին 

համարները: Ընդհանուր առմամբ, մյուս ուժերի համեմատ բացասական 

տոնայնությամբ առավել շատ լուսաբանվել է «Իմ քայլը», դրական՝ ԲՀԿ-ն, և 

չեզոք՝ ԵՀԿԴ-ն:  

 

 

Արմենիա TV 

«Արմենիա TV» հեռուստաալիքի եթերում նույնպես ամենաշատ հիշատակված 

ուժը «Իմ քայլն» է, որին հաջորդում են «Լույսը» և ԵԾԿ-ն: Բուն քարոզարշավի 

շրջանակում ամենաշատ լուսաբանված եռյակն է՝ «Լույս», ԵԾԿ և ԵԿԴ, 



քաղաքական ուժերից առավել քիչ ժամանակահատված տրամադրվել է ՀՀԿ-ին, 

«Հայք» կուսակցությանը և ԵՀԿԴ-ին: Քարոզարշավի շրջանակում դրական 

շեշտադրությամբ ամենաշատը հիշատակվել է ԵԾԿ-ն, բացասական՝ ԺՈՒԿ-ը, իսկ 

չեզոք՝ «Լույսը»: Իշխող կուսակցությունը ներկայացնող «Իմ քայլը» դաշինքը 

հիշատակվել է առավելապես չեզոք տոնայնությամբ: 

 

Երկիր Մեդիա 

«Երկիր Մեդիա» հեռուստաալիքի եթերում ևս ամենաշատ լուսաբանված ուժը «Իմ 

քայլն» է, նրան հաջորդում են ՀՅԴ-ն և «Լույսը»: Բուն քարոզարշավի շրջանակում 

եռյակը գլխավորում է ՀՅԴ-ն, նրան հաջորդում է «Լույսը» և «Հայքը», առավել քիչ 

ժամանակ տրամադրվել է ԵՀԿԴ-ին: Ընդ որում, առավել շատ լուսաբանված 

եռյակից դրական լուսաբանվել են Հայքը և ՀՅԴ-ն (չնչին տարբերությամբ), 

բացասական՝ «Իմ քայլը», առավել չեզոք՝ ԲՀԿ-ն:  

 



 

 

Կենտրոն  

«Կենտրոն» հեռուստաալիքի եթերում ամենաշատ լուսաբանված ուժը «Իմ քայլն» 

է, նրան հաջորդում են ԲՀԿ-ն և ԵԿԴ-ն: Բացառելով ինստիտուցիոնալ 

գործառույթներով լուսաբանումը՝ քարոզարշավի շրջանակում պատկերն ունի 

հետևյալ տեսքը՝ ԲՀԿ, «Իմ քայլը», ԵԿԴ: Ընդ որում, ԲՀԿ-ն լուսաբանվել է 

առավելապես դրական, առավել բացասական լուսաբանվել է «Իմ քայլը», իսկ 

չեզոք՝ դարձյալ ԲՀԿ-ն:  

 

 

 



Հաշվի առնելով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի՝ 

քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունը՝ հարկ ենք 

համարում հիշատակել՝ որքան ժամանակ են հեռուստաալիքները հատկացրել 

նրան և ինչ տոնայնությամբ: Ըստ այդմ, մոնիթորինգի ենթարկված 5 

hեռուստաալիքների եթերում Ռոբերտ Քոչարյանն առավել շատ հիշատակվել է 

«Արարատ», ավելի քիչ՝ «Երկիր Մեդիա» հեռուստաալիքների եթերում: Ընդ որում, 

«Արարատը» նախկին նախագահին լուսաբանել է առավելապես դրական 

տոնայնությամբ, իսկ բացասական տոնայնությամբ ավելի շատ նրա անունը 

հնչել է «Առաջին ալիքի» եթերում:  

 

Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ մոնիթորինգի ենթարկված բոլոր 

հեռուստաալիքներում ամենաշատ լուսաբանված ուժերն են «Իմ քայլը», ԲՀԿ-ն և 

«Լույսը», այնուամենայնիվ, «Իմ քայլը» լուսաբանվել է առավելապես 

ինստիտուցիոնալ գործառույթներով, մինչդեռ բուն քարոզարշավի շրջանակում 

ամենաշատը հիշատակվել է ԲՀԿ-ն: Բոլոր հեռուստաալիքներում քաղաքական 

նորությունները ներկայացվել են հիմնականում լուրերի և հարցազրույցների 

տեսքով, ուսումնասիրված ժամանակահատվածում քաղաքական ուժերի 

մասնակցությամբ բանավեճեր տեղի չեն ունեցել:  

 

Առցանց լրատվամիջոցներ 

Առցանց լրատվամիջոցները, ինչպես և հեռուստաալիքները, նույնպես ակտիվ 

լուսաբանել են Երևանի ավագանու նախընտրական քարոզարշավը: Առցանց 

մամուլում նույնպես, ինչպես հեռուստաալիքներում,  հատկապես 

վերլուծություններում հիմնականում օգտագործվում են անհասցե «նոր 

իշխանություններ», «նախկին իշխանություններ», «հեղափոխական ուժեր», 

«սևեր ու սպիտակներ» և նմանատիպ այլ արտահայտություններ, որոնք 



քանակական վերլուծության մեջ տեղ չեն գտել: Հարկ է նշել, որ վերջին շրջանում 

առցանց լրատվականներում ավելացել են տեսանյութերը և քարոզարշավների 

ուղիղ եթերները: Հետազոտության ընթացքում մոնիթորինգի ենթարկվել է 

լրատվամիջոցների միայն տեքստային կոնտենտը:  

«Առավոտ» օրաթերթի կայքն անդրադարձել է գրեթե բոլոր քաղաքական 

ուժերին, ամենամեծ ծավալը հատկացվել է իշխող կուսակցությունը ներկայացնող 

դաշինքին՝ «Իմ քայլ»-ին՝ 44%, նրան հաջորդում են «Լույսը» և ՀՀԿ-ն՝ 

յուրաքանչյուրին՝ 13%, ՀՅԴ-ին հատկացվել է 6%: Ընդհանուր ուժերի շարքում 

առավել դրական ներկայացվել են ԲՀԿ-ն, «Իմ քայլը» և «Լույսը» (յուրաքանչյուրը՝ 

20%), բացասական և չեզոք տոնայնությամբ նույնպես ավելի շատ հիշատակվել է 

«Իմ քայլը»:  

 

«Հայկական ժամանակ» օրաթերթն իր կայքում անդրադարձել է բոլոր 

քաղաքական ուժերին՝ ամենամեծ ծավալը տրամադրելով իշխող «Իմ քայլը» 

դաշինքը ներկայացնող քաղաքական ուժերին՝ 67%, նրան հաջորդում են ՀՀԿ-ն և 

ԲՀԿ-ն: Ընդ որում, «Իմ քայլի» մասին հիշատակումները եղել են առավելապես 

չեզոք և դրական և միայն 2%-ով բացասական: Բոլոր քաղաքական ուժերից 

«Հայկական ժամանակը» առավել բացասական տոնայնությամբ լուսաբանել է 



նախկին իշխող կուսակցությանը. ՀՀԿ-ի մասին հիշատակումների 67%-ը եղել է 

բացասական:  

 

Tert.am-ը լուսաբանված բոլոր քաղաքական ուժերից առավել մեծ տարածք 

նույնպես տրամադրել է «Իմ քայլը» դաշինքին և նրա ներկայացուցիչներին՝ 57%, 

նրան հաջորդում են ՀՀԿ-ն և «Լույսը»: Իշխող դաշինքի մասին խոսելիս 

գործակալությունը առավելապես չեզոք է խոսել, հիշատակումների 19%-ը եղել է 

բացասական, 24%-ը դրական: «Լույսը» հիշատակվել է առավելապես դրական, 

իսկ ՀՀԿ-ն հիմնականում լուսաբանվել է չեզոք տոնայնությամբ:  



 

1in.am-ն իր տեքստային կոնտենտում, մյուսների համեմատ, առավել քիչ 

քաղաքական ուժերի է անդրադարձել: Այնուամենայնիվ, այստեղ ևս ամենաշատը 

լուսաբանվել է «Իմ քայլը»՝ 46%, նրան հաջորդում են ՀՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն: Ընդ որում, 

բոլոր երեք ուժերի մասին խոսելիս գործակալությունն ընտրել է չեզոք 

տոնայնություն:  

Ի դեպ, 1in.am-ը մոնիթորինգի ենթարկված միակ գործակալությունն է, որում 

տեղադրվել է քաղաքական գովազդ, թեև միայն տեսանյութերի վրա: 

Մասնավորապես, գործակալության ռեպորտաժների մեծ մասում տեղադրված է 

«Լույս» դաշինքի քաղաքական գովազդը, անգամ եթե ռեպորտաժն այլ 

քաղաքական ուժի մասին է: Այնուամենայնիվ, տեքստային կոնտենտում «Լույսի» 

մասին հիշատակումները առավելապես չեզոք են և դրական, և միայն 1%-ով 

բացասական:  



 

 

News.am-ում ևս ամենաշատ լուսաբանված ուժը «Իմ քայլն» է, նրան հաջորդում 

են ՀՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն (ԲՀԿ-ին գրեթե հավասար լուսաբանվել է նաև «Լույսը»): Նշված 

բոլոր ուժերի մասին հիշատակումները առավելապես կրում են չեզոք բնույթ:  

 

 

 



Ռոբերտ Քոչարյան 

Առցանց լրատվամիջոցները նույնպես իրենց էջերում անդրադարձել են 

Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին՝ հիմնականում 

բացասական շեշտադրումներով: Բոլոր լրատվամիջոցներում Քոչարյանը 

հիշատակվել է գերազանցապես բացասական տոնայնությամբ և միայն news.am-

ում՝ գերազանցապես չեզոք:   

 

 

 

Քաղաքապետի թեկնածուներ 

Ընտրություններին մասնակցող դաշինքների առաջին համարներից առցանց 

լրատվամիջոցներում առավել շատ հիշատակվել են Հայկ Մարությանը, Նաիրա 

Զոհրաբյանը և Արտակ Զեյնալյանը: Ընդ որում, Հայկ Մարությանի մասին 

հիշատակումները 51%-ով կրում են չեզոք բնույթ, 40%-ով՝ դրական և միայն 9% 

բացասական, Արտակ Զեյնալյանը նույնպես հիշատակվել է առավելապես չեզոք 

տոնով, իսկ Նաիրա Զոհրաբյանը՝ առավելապես դրական:  



 

Հարկ է նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ի տարբերություն հեռուստաալիքների, 

առցանց լրատվամիջոցներում բուն քարոզարշավի շրջանակում (բացառելով 

ինստիտուցիոնալ լուսաբանումը) առավել շատ է հիշատակվել, քան «Իմ քայլի» 

քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը (52-ը՝ 48-ի դիմաց):  

Այսպիսով, մոնիթորինգի ենթարկված առցանց լրատվամիջոցները քաղաքական 

ուժերին լուսաբանելիս առավել մեծ տեղ հատկացրել են «Իմ քայլը» դաշինքին, 

նրան հաջորդում են ՀՀԿ-ն, երրորդ տեղը կիսում են ԲՀԿ-ն և «Լույսը», ընդ որում, 

նշված բոլոր ուժերը հիշատակվել են առավելապես չեզոք տոնայնությամբ: 

Առցանց լրատվամիջոցներում ամենաքիչ լուսաբանված ուժերն են «Հայքը» և 

«Ռեֆորմիստները»:  

 

 

 



 

 

Սոցիալական ցանցեր. Facebook 

Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավի համար քաղաքական 

ուժերն օգտվում են ոչ միայն միայն ավանդական լրատվամիջոցներից, այլև 

սոցցանցերից: Հայաստանում, հատկապես իշխանափոխությունից հետո, 

զգալիորեն ավելացել է այս հարթակում օգտատերերի թիվը, հետևաբար նաև այն 

քաղաքական ուժերը, որոնք սոցցանցերն օգտագործում են որպես իրենց խոսքը 

ընտրազանգվածին հասցնելու հարթակ:   

Մոնիթորինգի ընթացքում ուսումնասիրվել են ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների, դաշինքների և նրանց քաղաքապետի թեկնածուների էջերը 

և օգտահաշիվները:  

«Իմ քայլը» դաշինքը սոցցանցում քարոզարշավն իրականացնում է 

հիմնականում «Իմ քայլը» պաշտոնական էջի միջոցով:  

Էջում հրապարակումների մեծ մասը զբաղեցնում են սպասվող հավաքների 

մասին իրազեկումները, դրանց տեսանյութերը կամ ուղիղ եթերներ՝ ընտրողների 

հետ հանդիպումներից, որոնք կրում են «Իմ քայլը» տարբերանշանը: Էջում 



պարբերաբար ներկայացվում են նաև առաջադրված թեկնածուների 

կենսագրությունները և սպասվող հավաքների մասին տեղեկատվություն: Էջը 

տարածել է նաև Արթուր Մեսչյանի և Սերժ Թանկյանի՝ դաշինքին աջակցություն 

հայտնող հոլովակներ, որոնք օգտագործվել են նաև «Իմ քայլի»՝ 

հեռուստատեսությամբ տարածվող քաղաքական գովազդներում:   

Սեպտեմբերի 14-ին դաշինքի պաշտոնական էջը կոչ է արել համակիրներին «Իմ 

քայլը» դաշինքի պաստառները չփակցնել օրենքով չնախատեսված վայրերում։ 

«Միևնույն ժամանակ, պարտավորվում ենք ընտրություններից հետո 

կամավորականների ներգրավմամբ մաքրել քաղաքը ոչ միայն մեր, այլ նաև մյուս 

քաղաքական ուժերի քարոզչանյութերից»,- ասվում է գրառման մեջ։ 

Դաշինքի մեջ մտնող «Առաքելություն» կուսակցությունը քարոզարշավի 

ընթացքում ակտիվություն չի ցուցաբերել, «Քաղաքացիական պայմանագրի» 

պաշտոնական էջը քարոզարշավի մեջ լիարժեք ներգրավված չէ. այն առավել 

հաճախ հրապարակումներ է կատարում կուսակցության պաշտոնյաների 

ինստիտուցիոնալ գործառույթների վերաբերյալ, երբեմն հրապարակում է 

կատարում սպասվող հավաքի մասին կամ տեղադրում քարոզարշավի ժամանակ 

կուսակցության անդամների, մասնավորապես, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները:  

Դաշինքի մեջ մտնող «Առաքելություն» կուսակցությունը քարոզարշավի 

ընթացքում ակտիվություն չի ցուցաբերել, իսկ Հայկ Մարությանի պաշտոնական 

էջը բովանդակությամբ գրեթե չի տարբերվում «Իմ քայլը» էջից: Փոխարենը իր 

անձնական օգտահաշվում բավականին ակտիվ է Հայկ Մարությանը, որը 

պարբերաբար հրապարակվող տեսանյութերին կից կատարում է գրառումներ:  

«Լույս» դաշինքն իր ֆեյսբուքյան էջում, բացի ֆորմալ գրառումներից, 

քարոզարշավի հոլովակներ, իրազեկման պաստառներ, դաշինքի թեկնածուների 

ասուլիսներ և այլն, հատուկ շեշտադրում է դաշինքի առաջին համար Արտակ 

Զեյնալյանի արցախյան պատերազմով անցած ուղին: Մասնավորապես, նշված 

ժամանակահատվածում «Լույս» դաշինքի էջում հրապարակվել է երկու ֆիլմ՝ 

«Կամավոր Զեյնալյանը» և «Բժիշկ Զեյնալյանը», որտեղ դաշինքի քաղաքապետի 

թեկնածուն պատմում է արցախյան պատերազմում իր մասնակցության մասին: 

Ոչ քաղաքական բնույթի ևս մեկ տեսանյութ էջը հրապարակել է «Արև TV» օնլայն 

հեռուստաալիքից` ամբողջ հարցազրույցից առանձնացնելով 44 վայրկյանանոց 

մի հատված, որում Զեյնալյանը դարձյալ պատմում է պատերազմական դրվագ իր 

կյանքից: 

Եվս մեկ ոչ քաղաքական բնույթի հարցազրույց «Լույս» դաշինքի ֆեյսբուքյան էջը 

վերահրապարակել է «Վիվարոնյուզից», որում Արտակ Զեյնալյանը պատմում է իր 

երիտասարդության տարիների, երևանյան կյանքի, իր օրինակելի առօրյայի 

մասին:  

https://www.facebook.com/Luysdashink/videos/1211710102300140/?__xts__%5b0%5d=68.ARDShNHHa93wgVBtjK6xBEvYvskZcXLfA6j_3fkESDC4B-0tjtQdZNvrKIcpghJCLt3lPUsw9gKwZ_7oarYUraOGs_Q3vHdooJHL4KhhadpSLRUMACmrbXo_7RH8-2U2-QQQi-Jx3SesLVq-d6WyqOO0DSVtXGPXTSeDuYGADXcG-kd59pPGqw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Luysdashink/videos/2125564407761158/?__xts__%5b0%5d=68.ARA7ay0PdFXwRaVkCWu7K9jPOPnHukGlmhQaBadlVnM-H7vEk7KhL5QiPn39fmZcM5GqAMsjNuveeUXTCSbsXvr-OQh15At-o3zsbk-1GAugp4PaDAXK21AnH5w2t3kyLfH3NYBL2E1QT1JFx6-V7P_0RkQawsZoEte1W1UUc13lVOyrgiBKKA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Luysdashink/posts/707253896276249?__xts__%5B0%5D=68.ARD2hP-Ep1434v4XmkNLduXenk595CDz0c5lMk-MLV8LC1Jn2ZOUL6EFo1wJZAR-cFmxdHXqpwKAd8oAS2N_Lk7SFpAmJJuYG9CFUMXG1L9RW0-nGg9JzZ7BkKZkmUkHQp6XEzICAyITjboJT0xxwJjkamee52e7gKROLJNw-IsllUvcUSM4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Luysdashink/posts/706954506306188?__xts__%5B0%5D=68.ARD2MbB7fsLnzWfY8HbZF2mFp0mgk6zJ0jIz2tMgDRorVZbgBZDRwiFqtYE7SjZ5M3puBoFWJDBQ8dYWTqWJ_YNW6dIx1wsMz0ruZ3yMsd33N69rJ8gSv_kX3GpGSalOSTP5EjI44xu2tULf86jEbVjOwo5ZjjpmhvLhO7yWJRaSmPmpduIp&__tn__=-R


«Լույս» դաշինքում ներգրավված «Լուսավոր Հայաստան» և «Հանրապետություն» 

կուսակցությունների էջերը նույնպես ակտիվ ներգրավված են քարոզարշավում, 

բայց հիմնականում կրկնում են դաշինքի էջի գրառումները, դրանց գումարվում 

են նաև Էդմոն Մարուքյանի և Արամ Սարգսյանի ելույթները կամ 

հարցազրույցները:  

Ինքը՝ դաշինքի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը իր անձնական էջն օգտագործում է 

քարոզարշավի համար, այնուամենայնիվ հրապարակումները լինում են այլ 

էջերից լուսանակարների կամ տեսանյութերի հրապարակումների տեսքով, դրանց 

կից Զեյնալյանը գրառումներ չի կատարում:  

«Երևանի հանրություն» կուսակցությունների դաշինքի և «Երկիր 

ծիրանի» կուսակցության քարոզարշավի հիմնական բեռը դրված է դրանց 

առաջին համարների՝ Անահիտ Թարխանյանի և Զարուհի Փոստանջյանի վրա: 

Բովանդակային առումով երկու ուժերն էլ հիմնականում կիսվում են իրենց 

քարոզարշավից դրվագներով, այլ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներով, 

հերթական հավաքի մասին իրազեկման պաստառներով: Ի դեպ, ԵԾԿ-ն միակ ուժն 

է, որն իր ֆեյսբուքյան գրառումների մի մասը կատարում է ռուսերենով:  

«Ժառանգություն» կուսակցության էջը Facebook-ում կիսվում է հիմնականում 

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի քարոզչական տեսանյութերով, ելույթներով և տարբեր 

միջոցառումների մասին պատմող տեսանյութերով: Կուսակցությունն իր 

ֆեյսբուքյան քարոզչության մեջ շեշտադրում է նախկին իշխանությունների դեմ 

իր պայքարը: Մասնավորապես սեպտեմբերի 11-ին կուսակցության էջում 

վերահրապարկվել է լուսանկար՝ 2016 թ. Սարի թաղի բախումներից, որտեղ 

կանգնած են «Ժառանգություն» կուսակցության անդամները:  

Մեկ այլ հիշողություն էջը հրապարակել է թավշյա հեղափոխության օրերից, երբ 

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հենց առաջին օրերին ժամանում է Ֆրանսիայի 

հրապարակ և իր աջակցությունը հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին, ընդ որում, հենց 

այդ տեսանյութը գովազդվել է Facebook-ում:  

«Բարգավաճ Հայաստանի» ֆեյսբուքյան էջը, կուսակցության քաղաքապետի 

թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանի և կուսակցության քարոզարշավի մասին 

հրապարակումներից բացի, ներկայացրել է «Կենտրոն» հեռուստաալիքի 

մանիպուլյատիվ ռեպորտաժը, որում աղավաղված են «Գելլափ Ինտերնեյշընլ» 

կազմակերպության հարցման արդյունքները: Նույն հարցման մասին 

մանիպուլյատիվ մեկ այլ գրառում տեղադրված է այլ կայքից: Կուսակցության 

էջում նաև հրապարակվել է Գագիկ Ծառուկյանի բացառիկ հարցազրույցը 1in.am 

կայքին:  

Իր ֆեյսբուքյան կոնտենտով մյուս քաղաքական ուժերից տարբերվում է «Հայք.  

Հայկազուններ» կուսակցությոան էջը, որը քարոզչական տեսանյութերի 

հրապարակումից բացի՝ կատարում է նաև վերահրապարակումներ՝ տեքստային 

https://www.facebook.com/Heritage.am/photos/a.281738571910730/1922619854489252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Heritage.am/videos/539605299830505/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2143666549229502&id=2139680372961453&__tn__=-R
https://sut.am/archives/3870
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2143082619287895&id=2139680372961453&__tn__=-R


տարբերակով, ինչպես նաև քարոզարշավի հետ կապ չունեցող տեսանյութեր, 

որոնցով, սակայն, շեշտադրվում է ավանդական հայկական արժեքների 

պահպանությունը, թիրախավորվում են «սորոսականները», ԼԳԲՏ համայնքի 

ներկայացուցիչները, աղանդավորները:  

Բացի այդ, կուսակցությունն իր քարոզչական պաստառներից մեկը ներկայացրել 

է Հենրիխ Մխիթարյանի լուսանկարի հետ կոլաժված տարբերակով, 

տպավորություն է, որ ֆուտբոլիստը կոչ է անում ընտրել այդ կուսակցությանը:   

Մյուս քաղաքական ուժերի ֆեյսբուքյան էջերն ունեն նույն բովանդակությունը՝ 

քաղաքապետի թեկնածուների հարցազրույցներ ու ելույթներ, ընտրողների հետ 

հերթական հանդիպման մասին պաստառներ: Facebook-ում քարոզարշավ 

չիրականացնող միակ ուժը «Ռեֆորմիստներ» կուսակցությունն է:  

Ընդհանուր առմամբ Facebook սոցիալական ցանցում քաղաքական ուժերը 

պաշտոնական հրապարակումներում շատ զգույշ են և հարցազրույցներին ու 

ելույթներին կից գրառումներ չեն կատարում: Էջերը հիմնականում զերծ են մնում 

այլ ուժերի վրա հարձակումներից՝ բավարարվելով միայն իրենց առաջնորդների 

պաշտոնական հայտարարությունները վերահրապարակելուց:  

Տպավորություն է, որ սոցցանցում բուն քարոզարշավն իրականացվում է ոչ թե 

պաշտոնական էջերով, այլ քաղաքական ուժերի շարքային անդամների, 

համակիրների, ավելի հաճախ կեղծ օգտահաշիվների միջոցով:  

 

Եզրակացություն 

Այսպիսով, Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավը հավասարապես 

ինտենսիվ է ընթանում երեք ուղղություններով՝ վերգետնյա հեռուստաալիքներ, 

առցանց լրատվամիջոցներ և Facebook սոցիալական ցանց: Ի տարբերություն 

հեռուստաալիքների՝ առցանց մեդիան օրենսդրական կարգավորումների չի 

ենթարկվում, հետևաբար սեփական դիրքորոշումն արտահայտելու առավել լայն 

հնարավորություններ ունի: Facebook-ում իրավիճակն ավելի անկառավարելի է, 

քանի որ, թեև պաշտոնական էջերը մնում են էթիկայի սահմաններում և որպես 

կանոն զբաղվում են սեփական քարոզարշավով, սև քարոզարշավով զբաղվում են 

անհատ օգտատերերը՝ առավել հաճախ կեղծ օգտահաշիվներով: Հենց այդ 

օգտահաշիվներով էլ իրականացվում է բուն քարոզչությունը, որն ավելի շուտ 

կրում է սև քարոզչության բնույթ և առավել շեշտը դնում է այս կամ այն ուժին 

վարկաբեկելու վրա:  

Հեռուստաալիքները ֆորմալ առումով հետևել են բոլոր կարգավորումներին՝ 

քաղաքական ուժերին ներկայացնելով առավելապես դրական և չեզոք 

տոնայնությամբ: Այնուամենայնիվ, իրական հակաքարոզչությունն իրականացվել 

է անհասցե հայտարարությունների, մեկնաբանությունների և հաղորդումների 



ժամանակ, որոնցում հստակ անուններ չեն նշվում, բայց այս կամ այլ կերպ 

հասկանալի է՝ որ շրջանակին է ուղղված քննադատությունը:  

Ընդհանուր առմամբ բոլոր հեռուստաալիքներում ամենաշատ լուսաբանված ուժը 

«Իմ քայլն է», որն առավելապես լուսաբանվել է իր ինստիտուցիոնալ 

գործառույթներով: Բուն քարոզարշավում առավել հիշատակվել է «Բարգավաճ 

Հայաստան» կուսակցությունը՝ գերազանցապես դրական տոնայնությամբ: 

Հատկանշական է, որ հեռուստաալիքներում առավել քիչ տեղ է հատկացվել 

նախկին իշխող կուսակցությունը՝ ՀՀԿ-ին, ընդ որում, ընդհանուր 

հիշատակումների մեծ մասը եղել է բացասական: Հեռուստաալիքներում ակտիվ 

լուսաբանվել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը 

առավելապես դրական է ներկայացվել «Արարատ» հեռուստաալիքով, առավել 

բացասական՝ «Առաջին ալիքով»:  

Ի տարբերություն հեռուստաալիքների, առցանց լրատվամիջոցներում նախկին 

իշխող ուժի անդամներն ավելի շատ են լուսաբանվել՝ երկրորդ ամենաշատ 

հիշատակված ուժն են «Իմ քայլը» դաշինքից հետո: Ընդհանուր առմամբ առցանց 

լրատվամիջոցներում չեզոք տոնը գերակշռել է դրականի և բացասականի 

նկատմամբ: Քաղաքապետի ամենաշատ լուսաբանված թեկնածուն առցանց 

լրատվամիջոցներում «Իմ քայլը» դաշինքի թեկնածու Հայկ Մարությանն է, այն 

դեպքում, երբ հեռուստաալիքներում ամենաշատը եթեր է տրամադրվել Արարատ 

Զուրաբյանին, իսկ Մարությանը հեռուստաալիքներում 4-րդ ամենաքիչ 

լուսաբանված թեկնածուն է:  

 

 

Հապավումների և կրճատումների ցանկ 

ԲՀԿ - «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն  

ԵՀԿԴ - «Երևանի հանրություն» կուսակցությունների դաշինք  

ԵԿԴ - «Երևանցիների դաշինք» կուսակցություն  

ԵԾԿ - «Երկիր ծիրանի» կուսակցություն 

ԺԿ - «Ժառանգություն» կուսակցություն 

ԺՈՒԿ - «Ժողովրդական ուղի» կուսակցություն 

Քայլ - «Իմ քայլը» դաշինք  

ՀՅԴ - «Հայ հեղափոխական» դաշնակցություն  

Հայք - «Հայք. հայկազուններ» կուսակցություն  



Ռեֆ - Ռեֆորմիստներ կուսակցություն 

ՕԵԿ - Օրինաց երկիր կուսակցություն  

դր. - դրական 

բաց. - բացասական 

չեզ. - չեզոք 

ինստ. - ինստիտուցիոնալ 

քարոզ. - քարոզարշավ 

 

 

 

«Անկախ դիտորդ» դաշինք  

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ  

«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» 

 

 

 


