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Բառարան

Հ ղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում կամ ա բորտ
Միջամտություն՝հղիությունըընդհատելուհամար:Շատերկրներումայնօրինականէ
համարվումհղիությանառաջինեռամսյակում(մինչև12շաբաթականը):Կաաբորտի
երկուտեսակ՝դեղորայքայինևվիրահատական:

Դե ղո րայ քա յին ա բորտ
Հղիություննայսեղանակովընդհատվումէմինչև8շաբաթականը:Բժիշկընշանա
կումէմիֆեպրիստոնևմիզոպրոստոլդեղահաբերը:Հղիանձըդրանքընդունումէ
3648ժամվատարբերությամբ:

Վի րա հա տա կան ա բորտ
Այս ճանապարհով կատարված աբորտի ժամանակ արգանդի պարունակությունը
(սաղմըկամպտուղը,ընկերքըևարգանդիգերաճածլորձաթաղանթը)հեռացվումէ
բժշկականգործիքներիմիջոցով:

Վա կո ւում-աս պի րա ցիա յի մե թոդ
Աբորտիամենատարածվածմեթոդնէ:Կիրառվումէհղիությանառաջինեռամսյա
կում:Այսմեթոդըվիրահատականբոլորմեթոդներիցամենաանվտանգնէ:Արգան
դիպարունակությունըհեռացվումէծղոտանմաննուրբփողրակիմիջոցով,որնար
գանդէմտցվումվզիկիմիջով:Փողրակնամրացվումէարտածծմանթույլաղբյուրի,
որըարտաքաշումէհյուսվածքը (Բոստոնիկանանցառողջությանգրքիկոլեկտիվ,
2010):

Կյուրետաժ («քերելու» մեթոդ)
Աբորտիավելիվտանգավորտեսակնէ, որհիմնականումտարածվածէեղել նա
խորդդարում:Այսմեթոդը,անվանըհամապատասխան,ենթադրումէարգանդիպա
տերիմաքրումբժշկականգործիքներիմիջոցով:
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Ընտանիքի պլանավորում
Զույգերիկողմիցհակաբեղմնավորիչմեթոդներիիրազեկվածընտրությունևընտա
նիքիպլանավորումըստիրենցկարիքների:

Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յուն և  ի րա վունք ներ (ՍՎԱԻ)
Մարդու սեռական և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ հարցերի և
դրանցիցբխողիրավականկարգավորումներիամբողջություն:

Սե ռա կան դաս տիա րա կութ յուն
Մարդկանցսեռականևվերարտադրողականառողջությանևիրավունքներիվերա
բերյալ իրենց տարիքին համապատասխան գիտելիքների տրամադրում, որպեսզի
սեռականության և սեռական հարաբերությունների մասինառողջ որոշումներ կա
յացնեն:

Պ րո նա տա լիստ
Պետականայնքաղաքականություննէ,որըբնակչությանըխրախուսումէշատերե
խաներունենալ:Այսքաղաքականությունըհիմնականումիրականացվումէաբորտ
ներիարգելմամբկամանհասանելիությամբկամէլսոցիալտնտեսականայլլծակ
ների՝նպաստներիումիանվագվճարներիմիջոցով:

Պ րո լայֆ (անգլ.՝ pro-life) 
Աբորտներիընդդիմախոսներիշարժմանմիջազգայինանունը:Արևմուտքումշար
ժումնունիկրոնականևծայրահեղաջականարմատներ:

Պ րո չոյս (անգլ.՝ pro-choice) 
Կնոջընտրությանըաջակցողշարժում,որինպատակնէպաշտպանելաբորտների
օրինականությունը,ապահովությունըևհասանելիությունը:
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Մե թո դա բա նութ յուն 

Սույնհետազոտությունըգրվելէ՝հիմնվելովֆեմինիստականևպրոչոյսարժեքների
վրա:Հետազոտությաննպատակնէտեղայնացնելհայկանանցվերարտադրողական
իրավունքներնուառողջությունըավելիմեծ՝պետականուքաղաքականշահերիհամա
տեքստում,տեսնել,թեինչպեսենհայկանայքևնրանցմարմիններըքաղաքականաց
վելևծառայելհանունավելիբարձրշահհամարվողհայրենիքիևպետությանտար
բերժամանակաշրջաններումևսոցիալտնտեսականտարբերքաղաքականություններ
վարողիշխանություններիկողմից:

Հետազոտությունը դիտարկում է երեք ժամանակաշրջան՝ 19181923 թվականների
Կ.Պոլսիհայկականհամայնքի,ԽորհրդայինՀայաստանիևՀայաստանիերրորդհան
րապետության: Այս ժամանակաշրջաններն ընտրվել են որպես այժմյան իրականու
թյանպատմականհամատեքստևօգնումեննկատելուորոշկրկնվողփաստեր:Ավե
լին՝առաջիներկուժամանակաշրջաններըքիչենհետազոտվելվերարտադրողական
առողջության և իրավունքների տեսանկյունից, և այս հետազոտությունը հնարավո
րությունէտալիսմշակելուևհանրայնացնելուայսժամանակներիառաջնայինաղբ
յուրներիհարուստտվյալները:Հարկէնշել,որհետազոտությանըհետաքրքրողբոլոր
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երեքժամանակներնէլառանձինկարողենդառնալշատավելիխորքայինհետազո
տություններիհիմք:Հետազոտությաննպատակնենպատմականհամատեքստիու
սումնասիրությունըևաբորտիշուրջծավալվածխոսույթիվերլուծությունըհայիրակա
նությանմեջ20րդդարասկզբիցմինչևմերօրերը:Հատկանշականէ,որընտրվածերեք
ժամանակաշրջաններնէլպատմականծանրիրողություններիենհետևում: 19191923
թվականներիԿ.Պոլիսումցեղասպանությանմիջովանցածհայկականհամայնքը,հաղ
թահարելովհոգեբանականցնցումները,փորձումէրկազմակերպելհամայնքիկյանքը
տնտեսականչքավորությանպայմաններում:ՆույնխնդիրըկարՀայաստանիերկրորդ
ևերրորդհանրապետություններում:Երկրորդիդեպքումկրկինցեղասպանությունըվե
րապրածներիապահովությանհարցնէր,իսկերրորդիդեպքում՝ԽՍՀՄիփլուզմանև
Արցախյանառաջինպատերազմիցհետոերկրիտնտեսականվատթարվիճակը:

Հետազոտությանհամարօգտագործվելենինչպեսառաջնային,այնպեսէլերկրորդա
յինաղբյուրներ։Առաջնայինաղբյուրներնենժամանակիթերթերնուամսագրերը,իսկ
երկրորդայինաղբյուրներըներառումենինչպեստեղի,այնպեսէլմիջազգայինփորձա
գետներիկատարածհետազոտություններ:Առաջնայինաղբյուրներիցեն«Հայկին»կի
սամյահանդեսը,որըտպագրվելէԿ.Պոլսում19191933թվականներին:Ուսումնասիրվել
ենայսհանդեսի1919իցմինչև1921թվականների50հրատարակություններ:«Հայկին»
պարբերականիթվայնացվածօրինակներըհասանելիենՀայաստանիազգայինգրա
դարանիկայքէջում:ԽորհրդայինՀայաստանիտարիներիհամարօգտագործվելէ«Հա
յաստանիաշխատավորուհի»ամսագրի60հրատարակություն:Հայաստանումներկա
իրավիճակըհասկանալուհամարօգտագործվելեներկրորդայինտվյալներուհետազո
տություններ,ինչպեսնաևխորքայինհարցազրույցոլորտիփորձագետիհետ:

Շնորհակալություն եմ հայտնումԿանանց ռեսուրսային կենտրոնիաշխատակիցնե
րին՝տնօրենԱնուշՊողոսյանինևշահերիպաշտպանությանմասնագետԱննաՀով
հաննիսյանին՝ հետազոտության իրականացմաննաջակցելու և իրենց մասնագիտա
կանխորհրդատվությամբայնհամապարփակդարձնելուհամար:
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Պատմական ակնարկ

«[...] Նա կա մաց վեր կա ցավ և ցր տից սարս ռա լով մո տե ցավ 
մո րը: Մոր ծնկնե րի ա րան քին մի պստիկ, շատ պստիկ մա նուկ 
տե սավ, մերկ, կար միր: Մայ րը ամ բողջ մարմ նով խո նարհ
ված նրա վրա, ա տամ նե րը պինդ սեղ մել էր ի րար և ձեռ քե րով 
հուպ էր տա լիս ման կան կո կոր դը, շա րու նակ կրկնե լով սեղ
մած ա տամ նե րի մի ջից. «Ի՞նչ եմ ա նում... ի՞նչ եմ ա նում... քիչ 
ու նե՞մ... քե՞զ ոնց պա հեմ... քե՞զ ոնց պա հեմ...»: Մա նու կը գլու խը 
ետ էր գցել, աչ քե րը փակ և տա րօ րի նակ կեր պով շար ժում էր 
պստիկ կար միր ոտ ներն ու ձեռ քե րը: Ձայ նը այլևս չէր լսվում:

Սո նեն հան կարծ ճչաց, ինքն էլ չէր ի մա նում   ու րա խութ յու նի՞ց, 
որ մայ րը ե րե խա էր բե րել, թե՞ սար սա փած այն բա նից, ինչ որ 
ա նում էր մայ րը իր նո րա ծին ման կա նը...»:

Նար- Դոս, «Ա դա մա մու թին», 1898 թ.

ԱյսպեսէավարտվումՆարԴոսի«Ադամամութին»կարճպատմվածքը.գլխավորհե
րոսըիրերեխաներիաչքիառաջխեղդամահէանումնորածնին,քանիորբավարար
ֆինանսականմիջոցներչունիևսմեկերեխամեծացնելուհամար:ՆարԴոսիմեկայլ
պատմվածքի՝«Սպանվածաղավնու»գլխավորհերոսՍառայիանցանկալիհղիությունը
նույնպեսավարտվելէրերեխայասպանությամբ,երբծննդաբերելուցհետոնրաամու
սինը՝Գարեգինը,երեխայինխեղդամահէրարել։Անցանկալիհղիությանհետևանքով
երեխայասպանությունները, ցավոք, քիչ հանդիպող երևույթ չեն եղել նախորդ դարե
րում։

Սակայնմիշտչէ,որանցանկալիհղիությանհարցնավարտվելէերեխայասպանու
թյամբ.դարերիընթացքումաբորտի,ինչպեսնաևհակաբեղմնավորիչմեթոդներըփո
փոխվելուկատարելագործվելեն:Աբորտիտարատեսակմեթոդներիմասինկարողենք
իմանալտարբերսկզբնաղբյուրներից:Աստվածաշնչումանգամկամիպատմություն,
երբհոգևորականըանհավատարիմկնոջը«դառըջուր»էտալիս,որվիժումառաջացնի1:
Շատկրոններաբորտիվերաբերյալտարբերպատկերացումներունեին,ութեևդրանք
միջամտությանըբացասականենվերաբերվում,Արևմուտքումհակաաբորտայինշար
ժումներըսկսեցինակտիվանալմիայն19դարում:Օրինակ՝ԱՄՆումմինչև1800ական
ներիվերջըկինհեքիմներնանարգելաբորտէինիրականացնում:1803թվականինՄեծ

1.Աստվածաշունչ,Թվոց5,«Օրենքանառակությանմեջկասկածվողկանանցմասին»(ՄատեանՀինեւՆոր
կտակարանների,1994,էջ163164)։
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Բրիտանիանդարձավառաջինպետությունը,որըհակաաբորտայինօրենքներընդու
նեց(Բոստոնիկանանցառողջությանգրքիկոլեկտիվ,2010):ԱՄՆըհետևեցայսքայ
լին,ևշուտովտարբերնահանգներաբորտնարգելելումասինօրենքներընդունեցին:
«Մենքումերմարմինը»գրքումբացատրվումէ19րդդարիհակաաբորտայինշարժում
ներիտրամաբանությունը:Հատվածգրքից.

«Աբորտը«ոճիր»և«հանցանք»համարվեցմիքանիպատճառներով:
19րդ դարի կեսերին մարդասիրական բարեփոխումների ուղղվածու
թյունը ընդլայնեց պահպանողականների շարժումը աբորտների դեմ,
որն այն ժամանակ վտանգավոր միջոցառում էր: Իրականացվում էր
կոպիտմեթոդներով,շատքիչհականեխիչներով,ևմահացությանցու
ցանիշըբարձրէր:Սակայնմիայնսրանով չենբացատրվումաբորտի
դեմուղղվածհարձակումները:Ասենք,որվտանգիբարձրհավանակա
նությունկրողվիրահատականայլմիջամտությունները,որոնքկարևոր
էին համարվում մարդկանց առողջության և բարեկեցության համար,
չէին արգելվում: Մինչդեռ աբորտի վտանգներից կանանց «պաշտ
պանելը» իրականում նպատակաուղղված էր նրանց վերահսկելուն և
ավանդական «մայրական» դերի շրջանակներում պահելուն: Հակաա
բորտայինօրենսդրությունըհակաֆեմինիստականդիրքորոշմանմասն
էր,որնուղղվածէր19րդդարիկանանցընտրականձայնի,ինքնահո
ժարմայրությանևայլիրավունքներիհամարծավալվողշարժմանդեմ»
(Բոստոնիկանանցառողջությանգրքիկոլեկտիվ,2010,էջեր375–376):

ԱՄՆումհակաաբորտայինշարժումներիսկսվելընաևպայմանավորվածէերկրում
պետական մակարդակով իրականացվող ռասիստական քաղաքականությամբ: Այս
թվականներիներկրումգնալովավելանումէրոչսպիտակամորթբնակչությունը,ևսա
հուզում էր սպիտակամորթների գերակայությամբ մտահոգված քաղաքական առաջ
նորդներին (Pollitt, 1997): Այս հարցով հատկապես հետաքրքրված էին բողոքական,
քրիստոնյաֆունդամենտալիստականհայացքներունեցողկառույցները:Մեկայլհան
գամանք էին կին հեքիմներին, որոնք հաճախսևամորթև բնիկամերիկացիներ էին,
բժշկությունից դուրս մղելու և սպիտակամորթ տղամարդ բժիշկներին այս ոլորտում
միակհեղինակությունըթողնելուջանքերը:ԱՄՆումկանայքմահանումէինանապա
հովպայմաններումկազմակերպվողաբորտներից,ևմիայն1973թվականինԱՄՆԳե
րագույնդատարանը«ՌոյնընդդեմՈւեյդի»դեպքովնախադեպսահմանեցաբորտների
օրինականացման համար: Սակայն կրոնական, հատկապես քրիստոնյաֆունդամեն
տալիստականկառույցներըմինչօրսէլշարունակումենաբորտիդեմկատաղիպայ
քարմղել:ԱյսհետազոտությունըգրելուպահինէլԱՄՆԳերագույնդատարանըկանգ
նածէաբորտըկրկինքրեականացնելուորոշմանառջև:
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Սա կապիտալիստական երկրների դիրքորոշումն էր աբորտի վերաբերյալ: Արևել
քում1917թվականիՀոկտեմբերյանհեղափոխությունիցհետոհիմնվածսոցիալիստա
կանպետությանառաջնորդներնայլ կարծիքիէին:ՎլադիմիրԼենինըհավատումէր,
որկապիտալիստականերկրներումաբորտնարգելողօրենքները«տիրապետողդա
սակարգիկեղծավորությունն»են,քանիորդրանք«չենբուժումկապիտալիզմիհիվան
դությունները,այլառանձնապեսծանրենդարձնումայդհիվանդություններըկեղեքվող
մասսաներիհամար»(Հավելված2,Պատկեր26)։

Այսպիսով՝1920թվականինԽՍՀՄըդարձավաշխարհումառաջիներկիրը,որնօրինա
կանացրեցաբորտը,թեևժամանակիբժիշկներըդաապահովմիջամտությունչէինհա
մարում:Թեևաբորտներըօրինականէին,խորհրդայինշրջանիկանայքշարունակում
էինընդհատակյաաբորտներիդիմել,ևհակաբեղմնավորիչմիջոցներիզանգվածային
հասանելիությունչկար:ԽՍՀՄումաբորտիքաղաքականությանմասինավելիմանրա
մասնտե՛ս«ԽորհրդայինՀայաստան»բաժնում:

Անապահովաբորտներըդեռևսկարևորառողջապահականհիմնախնդիրեն:Առող
ջապահությանհամաշխարհայինկազմակերպության(ԱՀԿ)տվյալներովայսօրամբողջ
աշխարհումտարեկան42միլիոնաբորտէիրականացվում,որից20միլիոնը՝անապա
հովպայմաններում:Սրահետևանքովտարեկանավելիքան60000կինմահանումէ,
իսկ5միլիոնը՝երկարաժամկետառողջականխնդիրներէձեռքբերում(Haddad&Nour,
2009):Ավելին՝զարգացողերկրներումամեն8րոպեում1հղիէմահանումանապահով
պայմաններումկազմակերպվողաբորտներիհետևանքով(Haddad&Nour,2009):
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Կ  Պոլսի հայկական 

 համայնքը  1918-1923 թթ

Պատկեր 1.
«Սարկաւագին տարեցոյցը», 
1921 թվական (Ekmekcioglu, 
2016, էջ 20) 
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1918 թվականի Մուդրոսի զինադադարի կնքումից հետո Կ.Պոլիսը (այժմ՝ Ստամբուլ)
գրավվածէրԱնտանտիուժերիկողմից։Այսիրավիճակումտեղիհայկականհամայնքն
ավելիհամարձակգործունեությունէրծավալում,հատկապեսհայկանայք,որոնքներ
գրավվածէինքաղաքականկյանքիմեջ՝ դակլիներպատրիարքարանիորբահավաք
առաքելություններին մասնակցելը, հիվանդանոցներում և որբանոցներում կամավո
րությունանելը,գրադարաններուկանանցակումբներվարելըկամարտասահմանցի
գործընկերներին Հայկական հարցի մասին իրազեկելն ու քարոզարշավ իրականաց
նելը։ԱյսկանանցիցմեկնէրՀայկանուշՄառքը(18851966),ովայնեզակիհայերիցէր,
որցեղասպանությունիցհետոմնացելէրԿ.Պոլսումև1919թվականինհիմնադրել«Հայ
կին»կիսամյահանդեսը:Այսհանդեսըուսումնասիրելով՝մենքկարողենքտեղեկանալ
հայկականհամայնքիխնդիրներին,հայկանանցհոգսերին,ևսահազվագյուտհնարա
վորությունէժամանակիքաղաքականանցուդարձիմասինտեղեկանալուոչմիայնհայ,
այլևհայկանանցկողմիցհրատարակվողթերթից:«Հայկին»հանդեսիէջերիցմենքտե
ղեկանումենք,թեինչառաջնահերթություններուներհայհամայնքըհետպատերազմ
յանԹուրքիայում,ևդամեզթույլէտալիսմերեզրահանգումներնանելժամանակիգոր
ծընթացներիմասին:ԼեռնաԷքմեքչիօղլունբացառիկգիտնականէ,ովուսումնասիրել
էայստարիներըևվերլուծելգենդերազգայունտեսանկյունից:ՆրաRecoveringArmenia
(2016)գիրքըևAClimateforAbduction,aClimateforRedemption,ThePoliticsofInclusion
duringandafter theArmenianGenocide (2013)հոդվածը,ինչպեսնաևհենց «Հայկին»
հանդեսի19191921թվականներիհամարներիվերլուծություններըհետազոտությանայս
գլխիհիմնականաղբյուրներնեն:

Էքմեքչիօղլուն հայ կանանցհարաբերությունները հայկականհամայնքիևթուրքա
կանպետությանհետբնութագրումէորպեսեռաշերտ.

• Ընտանիքևընտանիքումկանանցդերը՝հայկականմասնավորտարածք:

• Եկեղեցի,դպրոցներ,հիվանդանոցներ,գերեզմանոցևհամայնքայինայլկառույց
ներ՝հայկականհանրայինտարածք:

• Թուրքականպետություն՝թուրքականհանրայինտարածք:

Այսեռաշերտությունըպատճառէրդառնում,որհայկանայքհաճախստիպված լի
նեինզիջումներիգնալհայկականհանրայինևմասնավորտարածքներում՝առերեսվե
լովթուրքականպետությանբռնաճնշումներին:ԱյսհարցումբացառությունչէրՀայկա
նուշՄառքը,ովեթենույնիսկքննադատումէրհայկականհամայնքայինկառույցներին,
այդթվում՝նաևեկեղեցուն,դաանումէրզգուշավորևառանցչափիցդուրսհանդուգն
երևալու:Սակայնսաչէրկանգնեցնումպահպանողականթերթերինևհամայնքային
հեղինակություններին,որ«Հայկին»հանդեսինչմեղադրեինհակահայկականքաղա
քականությունվարելուհամար:



15

Հայոցցեղասպանությունըգենդերացվածգործընթացէր,քանիորթուրքականպե
տությանաչքերում միայն հայտղամարդն էր հայկականության կրողը։ Այն ոչ միայն
գենդերացված էր, այլև տարիքային բաժանում ուներ. երեխաներին խնայում էին՝
նրանցառևանգելովևթուրքականընտանիքներումինտեգրելով:Այսպատճառովցե
ղասպանությունիցհետոմեծթվովկանայքևերեխաներողջէինմնացել,ևհայկական
համայնքըխնդիրէրդրելնրանց«ազատագրելու»ևվերադարձնելու:

ՀայկանուշՄառքիգործընկերուհիներիցէրԶարուհիԲահրին՝ՀայկականԿարմիրխա
չիհիմնադիրներից,ովակտիվորենմասնակցումէրպատրիարքարանիորբահավաք
առաքելություններին:Այսառաքելություններինպատակնէրփնտրելհայերեխաների
ուկանանց,որոնքՀայոցցեղասպանությանժամանակառևանգվելէինթուրքերիկող
մից:ԲահրինպատրիարքԶավենիկողմիցնշանակվելէրՇիշլիիհիվանդանոցիհամա
կարգող(Պատկեր2):Այսհիվանդանոցնուներծննդարանայնկանանցհամար,որոնց
երեխաներիհայրերըթուրքերէին:Այսհիվանդանոցումէինպահվումայներեխաները,
որոնցէթնիկականպատկանելություննանհայտէր2,մինչևորնրանցէթնիկծագումը
կորոշվեր: Այս տեսակի խնդիրներով պայմանավորված՝ այս ընթացքում պատրիար
քարանըժառանգականությանօրենքումկարևորփոփոխությունարեց.յուրաքանչյուր
հայկնոջիցծնվածերեխահամարվումէրհայ։Մինչայդերեխայիհայլինելըորոշվում

էրմիայնհորհայլինելով։Այսաննա
խադեպ փոփոխությունն արվեց այն
պատճառով, որ ցեղասպանության
ընթացքում հազարավոր հայ կանայք
ենթարկվել էին սեռական բռնության,
ինչի հետևանքով հղիացել և
երեխաներէինունեցել:Ազգերիինք
նորոշման վիլսոնյան քաղաքակա
նությանհամաձայն,ըստբնակչության
թվի,ազգերըտարածքներկարողէին
ստանալպետությունձևավորելուհա
մար: Այսպիսով՝ հայկական համայն
քըխնդիր ուներ կորուստները վերա
կանգնելուևհայբնակչությանթիվըմե

2.Երեխաներ,որոնցհայրերըամենայնհավանականությամբթուրքէին,իսկմայրերը`հայ:

Պատկեր 2.
Հայկական Կարմիր խաչի Շիշլիի 
մասնաճյուղի հիվանդանոցը (Ekmek-
cioglu, 2016)
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ծացնելու,որպեսզիԱնտանտիպետություններիկողմիցբավականաչափտարածքներ
ստանար՝նորպետությունհիմնելունպատակով։Այսհույսերըպիտիկոտրվեին1922
1923թվականներիԼոզանիկոնֆերանսիժամանակ,որիցհետոտեղիհայկականհա
մայնքըպիտիփախչերԹուրքիայից՝վախենալովթուրքականնորիշխանությունների
վրեժխնդրությունից:

Բնականաբարայսպրոնատալիստականդիրքորոշումըպիտիազդեր հայ կանանց
վերարտադրողական կարիքների իրացման վրա։ Որբահավաք առաքելությունների
միջոցովհայկականհամայնքըազգըվերականգնելուհնարավորությունէրտեսնում:
Հաշվի առնելով, որ տեղի համայնքը բավականին պահպանողական էր և կանանց
«մաքրության»մասինկրոնականպատկերացումներուներ,երեխաներիննաևմորկող
միցհայհամարելըբավականինառաջադեմքայլկարելիէրհամարել:Սակայնինչպես
արդեննշվեց,սաարվումէրհայբնակչությանկորուստներըվերականգնելունպատակով:

Երեխաների միջոցով վերապրելը դարձել էր հայկական համայնքի գլխավոր նպա
տակը:Օրինակ՝«Հայկին»ը«Մանկականգեղեցկություն»վերնագրովառանձինբաժին
ուներ,ևտեղիևարտասահմանիհայերնիրենցերեխաներինկարներնէինուղարկում
հանդեսումտպագրելուհամար(Պատկեր3):1920թվականիսեպտեմբերիհամարիհոդ
վածներիցմեկըառաջարկումէհարկելչամուսնացածներին,քանիորհամայնքըբնակ
չության թիվըավելացնելու խնդիր ուներ: Հատկանշական է, որ հոդվածի հեղինակը
Փարիզիցէ:

Էքմեքչիօղլուիհետազոտությունը(2013)՝
ցեղասպանության ժամանակ առևանգ
ված հայ կանանց մասին, փաստում է,
որսեռականբռնությանևտարատեսակ
այլբռնություններիզոհդարձածհայկա
նանցմիմասըերբեմնչէրուզումհղիու
թյունըշարունակել,ևխնդրումէինբժիշկ
ներին, որ վիժում առաջացնեն։ Բայց
բժիշկները հաճախմերժում էին նրանց՝
մեղադրելով երեխայասպանությանհա
մար:

Պատկեր 3.
«Հայ կին» հանդես, «Մանկական 
գեղեցկություն» բաժնի նկարազարդումներից
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ՀայկականԿարմիրխաչիհիմնադիրներիցԶարուհիՔալեմքեարեանըպատմումէմի
պատանիաղջկամասին,որըհղիացելէրսեռականբռնությանհետևանքով:Աղջիկը
պատմելէր,որիրենբռնաբարողթուրքըիրփեսացուինստիպելէրականատեսլինել
դեպքինևայնուհետևսպանելէրնրան:Աղջկահղիությունըառաջինեռամսյակումէր:
Քալեմքեարեանըպատմումէր,որաղջիկընրանաղաչելէրվիժումառաջացնել,բայց
նա,չնայածաղջկանկատմամբկարեկցանքին,մերժելէրնրան:ԱղջիկըՔալեմքեարեա
նիտունէրգալիսամենօր՝խնդրելովվերջտալհղիությանը,մինչևանգամգլուխըփայ
տեհատակինտալովփորձելէրվնասելիրեն,քանիոր«հոգինլցվածէրվրեժառնելու
ցանկությամբ»(Ekmekcioglu,2013):Վախենալով,որաղջիկըերեխայասպանությունկա
նի՝խնամակալտիկիններընրանփակումենՇիշլիիհիվանդանոցիծնարանում,մինչև
երեխանկծնվի:Այսծնարանումէինհայտնվում «անտերունչ երիտասարդմայրերը»,
որոնցերեխաներիհայրերը,ինչպեսարդեննշվեց,թուրքերէին(Ekmekcioglu,2013):Այս
ծնարանումծննդաբերությունիցժամերանցաղջիկըինքնասպանէլինում:Ծնարանի
մյուսմայրերը,սատեսնելով,հրաժարվումեննորածնինկերակրելուց:Թեինչէլինում
երեխայիհետհետագայում,Քալեմքեարեանըչիպատմում:«Մերորբերը»,այսպեսէին
դիմումխնամատարկանայքսեռականբռնությանհետևանքովծնվածերեխաներին:

«Հայ բուժակ»ամսաթերթի 1922 թվականի հուլիսյան համարում «Ո՞ւր կերթաս, հա՛յ
կին»վերնագրովմիհոդվածկա(Պատկեր5):Հոդվածագիրըհարցնումէ.«Ինչո՞ւայդ
այլասերումը,ի՞նչբանքեզկըթելադրէըլլալոճրագործ,ըլլալորդեսպան,այնուհետև
շարունակում:Քունախնիքներդիրենցփառքուպատիվկըսեպէիներբծնունդտուած
էինբազմաթիւէակներու,որոնքհաւանաբարքուծնողքդկամպապդուհանիդեն»:
«[...]դունպէտքէխիզախեսևհեռուվանեսքեզմէամէնայլասեռմտածումևսկզբունք,
ունուիրուիսմիմիայնարարջագործութեան,ինչորմիակպարտաւորութիւնդէ»:Թերթը
ակնհայտձևովխոսումէաբորտիմասինևկանանցմեղադրումէաբորտանելուոճ
րագործությանհամար,իսկվերջումհիշեցնումէ,որնրանցմիակպարտավորությունը

Պատկեր 4. Շիշլիի Հայկական 
Կարմիր խաչի հիվանդանոցը. 
տարեթիվը՝ անհայտ
(Ekmekcioglu, 2013)
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երեխաունենալնէ:Հայկանանցասոցիացիայիներկայացուցիչներին,որոնքհաճախ
պատասխանատու էին որբանոցների և հիվանդանոցների պահպանության համար,
եկեղեցիննախազգուշացրելէր,որբռնաբարվածկանանցիցուաղջիկներիցշատերը
չենցանկանումծննդաբերելևկարողենդիմելվիժելումիշարքմեթոդների(Ekmekcioglu,
2016):«Հայկին»հանդեսի1920թվականիապրիլիհամարումԳոհարԿազմելեանը«Բռնի
մայրութեանպարտադրուածդեռատիմայրերուհոգեկանվիճակըեւանոնցերեխանե
րունզրկանքները»վերնագրովհոդվածումգրումէ.

«Հազիւթէաշխարհիսինչըլլալըըմբռնելուչափհասունցածինկածենճիւաղնե
րուձեռքևանոնցկիրքերունխաղալիքըըլլալէյետոյ,այժմմայրեղածկըքաշկռ
տենիրենցգոյութիւնըանիծելովաշխարհնալ,ծնածզաւակնալ»:

ԳոհարԿազմելեանըպատմումէ«Հայկին»
հանդեսի 1925 թվականի մարտի համարում,
որիրենցշահառուներիցՆազենիանունովմի
կին, որը վերջերս էր ազատագրվել թուրքա
կանընտանիքից,ծննդաբերումէառողջտղա
երեխա,որը,սակայն,ժամերանցանհասկա
նալի պատճառներով մահանում է: Կազմե
լեանըգրումէ,որփոխանակայսպատճառով
տխրելու,Նազենինասումէ,որերեխայիմահը
նրանհանգստացրելէ,քանիորնա«տառա
պանքիպտուղ»էր(Հավելված1,Պատկեր16)։

Որբահավաք առաքելությունները խնդրա
հարույց էինայն իմաստով, որ երբեմնփոքր
տարիքումառևանգվածերեխաներնինտեգր
վում էին թուրքական ընտանիքներում, իսկ
մեծտարիքիաղջիկներին և կանանց վերա
դարձնելուց հետո համայնքը քամահրանքով
էրվերաբերվում նրանց: «Հայ կին» հանդեսի
որոշհամարներումկարելիէհանդիպելհոդ
վածներ,այսպեսկոչված,«անկեալ3»կանանց
մասին: 1920 թվականի օգոստոսի համարում
խոսվումէր«անկեալ»կանանցօգնողմիկազ
մակերպությանմասին,որընրանցօգնումէր
դուրս գալու թշվառ վիճակից: «Անկեալ» կա
նայքկարողէինլինելերիտասարդկանայքու

3.Անառակ,բարոյազուրկ:

Պատկեր 5.
«Հայ բուժակ», 1922 թվական, հուլիս
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աղջիկներ,որոնցընտանիքներընրանցհետչէինընդունելցեղասպանությունիցհետո
այսկամայնպատճառով՝թուրքականընտանիքումհայտնվելու,թուրքիցերեխաունե
նալուևայլն:Շատհնարավորէ,որնրանցիցշատերըընտանիքչունեին,ևչկարմեկը,
ովկարողէրնրանց«խնամակալ»լինել,քանիորհայաղջիկներնանկախիրենցտարի
քիցպետքէտղամարդխնամակալունենային,իսկովքերչունեին,համարվումէինորբ:

Հայկանայքցեղասպանությանընթացքումևհետոկորցրելէինիրենցմարմնինկատ
մամբանձեռնմխելիությունըևպարբերականբնույթկրողսեռականբռնությունիցհետո
ստիպվածէիննաևանցնելանցանկալիհղիությանմիջով,որըսեռականբռնությունվե
րապրածկանանցհամարհատկապեստրավմատիկկարողէրլինել:Բռնաբարությունն
ունիոչմիայնհոգեբանական,այլևֆիզիկականծանրհետևանքներ:Եվհաշվիառնելով,
թեինչպիսիպատկերացումներկայինկանանցմասին,ևինչպիսիվերաբերմունքիէին
արժանանումսեռականբռնությունվերապրողները՝դժվարէասել,թեարդյոքժամա
նակիհամայնքայինպահպանողականառաջնորդներըհամապատասխանաջակցութ
յունցուցաբերումէինսեռականբռնությանզոհերին՝վերջիններիսկարիքներըհոգալու
համար:Սրամեջառավել ցավալի է հայ կանանցդերը, որոնքորպեսֆեմինիստներ
էիններկայանում:Սակայն,ինչպեսԷքմեքչիօղլունէգրում.«Քանիդեռթուրքականպե
տությանևԹուրքիայիհայերիմիջևուժայինանհավասարությունկա,պարադոքսները
կմնանհայֆեմինիստներիընկերները»(RecoveringArmenia,2016,էջ160):
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Խորհրդային Հայաստանը 1920 1955 թթ

Պատկեր 6. «Հայաստանի 
աշխատավորուհի», 1931 
թվական

Պատկեր 6.
«Հայաստանի աշխատավորուհի», 1931 թվական
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ԽՍՀՄ. ա բորտն աշ խար հում ա ռա ջի նը 
օ րի նա կա նաց րած պե տութ յու նը 1920-1936 թթ.

1920թվականինոյեմբերի18ինԽՍՀՄըդարձավաշխարհումառաջինպետությունը,
որնօրինականացրեցաբորտը:ԸստՄայՆակաչիի(2021)՝սաարվեց,քանիորժամա
նակիիշխանություններըհավատումէին,որկանայքընտանիքումենթարկվումէինշա
հագործման,ևաբորտիիրավունքընրանցհնարավորություն կտարազատվելուայդ
շահագործումից: Սաարվում էր ոչ թե կանանց վերարտադրողական իրավունքների
իրացման, այլ բանվոր դասակարգի կանանց վերարտադրողական շահագործումից
ազատելուհամար,թեևխորհրդայինբժիշկներըշարունակումէինհավատալ,որաբոր
տըկնոջառողջությանհամարվնասակարէ:Նրանքհավատումէին,որսոցիալիստա
կանպետությանհաստատումիցհետոկանայքայլևսաբորտանելուկարիքչենունենա,
քանիորնրանցսոցիալականևնյութականբոլորկարիքներըբավարարվածկլինեն:
Առողջապահության ժողովրդական կոմիսարիատը և Ար
դարադատության ժողովրդական կոմիսարիատը աբորտը
օրինականացնելու որոշումը հիմնավորում էին այսպես՝
«անցյալիբարոյականմնացուկներըևներկայիստնտեսա
կանծանրպայմաններըհարկադրումենկանանցմիմասին
դիմելուայդօպերացիային»(Հավելված2,Պատկեր27)։

Այս ժամանակաշրջանի հայկական համատեքստը
հասկանալու համար ուսումնասիրվել է «Հայաստանի
աշխատավորուհի»ամսագրի (19241998) «Առողջապահու
թյուն»բաժինը:Ընդհանուրառմամբկարելիէասել,որայս
բաժնումտեղգտածնյութերիմեծմասըվերաբերումէոչ
թեկանանց,այլմայրերին,այսինքն՝մայրևկինլինելըկրկին
նույնացվումեն:Բաժինըհիմնականումներառումէնյութեր
նորածինների և երեխաների խնամքի վերաբերյալ (Պատ
կեր7):Սակայներբեմնհանդիպումեննաևսեռականճա
նապարհովփոխանցվողվարակներիևանպտղությանվե
րաբերյալնյութեր:Այսֆոնիննաևանդրադարձէկատար
վումառանցբժշկիհսկողությանվիժումներին:Օրինակ՝1925
թվականինոյեմբերի համարում բժիշկըպատմում էանա
պահովաբորտիմիդեպքիմասին,որիհետևանքովկինըկարողէրմահանալ:Նյութը
ավարտվումէհետևյալտողերով.«Կանայքերբեքչպետքէդիմենզանազանպառա
վականմիջոցներիերեխայիցազատվելուհամար»(Պատկեր8):

Միաժամանակկանբազմաթիվհոդվածներ,որոնքքննադատումենվաղամուսնու
թյունները,ընտանեկանբռնությունը,ինչպեսնաևավանդականբժշկությունը:Հավել

Պատկեր 7. 
«Հայաստանի 
աշխատավորուհի» 
ամսագրի 
«Առողջապահություն» 
բաժնի 
նկարազարդումներից
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ված2ումկարողեքտեսնելմիհոդված,որըխստորենքննադատումէտատմերների
աշխատանքը՝նրանցմեթոդներըհամարելովհնամենիևվտանգավոր:

Պատկեր 8.
«Հայաստանի աշխատավորուհի», 1925 թվական, նոյեմբեր
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1925թվականինոյեմբերիհամարում՝«Թեինչուէվնասակարվիժումը(աբորտը)»վեր
նագրովհոդվածում,բժիշկԳ.Արեշյանըգրումէ(Հավելված2,Պատկեր2021).

«Մենքգիտենք,թեինչտարբերությունկաամուսնացածերեխաբե
րողևչբերողկնոջմեջ:Երեխաբերողևշատերեխաներունեցողկինը
իր հավասարակշռությունը միշտպաշտպանածփարթամև նորմալ է
լինում,մինչդեռչբերկինը(անծինը)՝չորավուն,ջղայինևինչպեսասում
են՝«տանըմնացած»միէակէ»։

[...]

«Ավելիհաճախարհեստականվիժում[աբորտ]ենկատարումմիքանի
երեխաունեցողմայրերը,ուրեմնառողջկանայք»։

[…]

«Բայցհենցորվիժեցնողիձեռքըմիջամտում,քայքայումէայդհղիու
թյունը,ստացվումէմիայնպիսիդրություն,որկնոջամբողջմարմինը
նմանվումէառանցաղունիաշխատողմիջրաղացի»։

[…]

«Վիժմանբազմաթիվևզանազանձևերիցչարիքներիցարգանդիքե
րելըհամարվումէնվազագույնչարիքը,սրահամարէ,որօրենսդրու
թյունըճանաչումէմիայնվիժմանայդօպերացիան,այսինքն՝արգան
դիքերելը,միայնայնպայմանով,որայդօպերացիանկատարվիբժշկի
ձեռքովուհամապատասխանպայմաններում»։

Այս հոդվածից հասկանում ենք, որ քաղաքականություն մշակողները գիտեին, որ
աբորտիավելիհաճախդիմումենբազմազավակմայրերը,ևորաբորտանելուամենա
տարածվածմեթոդըվիրաբուժականնէ՝արգանդիպատերը«քերելու»միջոցով։

1932թվականիհոկտեմբերնոյեմբերիհամարումբժիշկԱլեքսանյանը«Բժշկիզրույցը
աբորտիմասին»հոդվածումգրումէ(Հավելված2,Պատկեր2425).

«Վիժմանհարցերովզբաղվումենևբուրժուականերկրները,սակայն
այնտեղայդհարցերըքննվումենմիայնմիտեսակետով.այնէ՝արդյոք
պետքէքրեականօրենքներովարգելելհղիությանարհեստականընդ
հատումը(վիժումը)՝ելնելովսոցիալականցուցանիշներից։Սակայնմեր
Խորհրդայինբժշկությունըևգրականությունըզբաղվումէգլխավորա
պեսվիժմանպատճառհանդիսացողսոցիալկենցաղայինպայմաննե
րիուսումնասիրությամբևայլհարցերիհետազոտությամբ,թեարհես
տականվիժումըինչհետևանքներէունենումկնոջառողջությանվրա»։
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Այսհոդվածումնաևանդրադարձկացարականիշխանությունների՝աբորտինկատ
մամբվերաբերմունքին։

«Առաջցարականկառավարությունըդատապարտումէրբանվորուհի
ներինևգեղջկուհիներինվիժումկատարելուհամարևանուշադիրու
անպատիժ էր թողնում վիժում կատարողներին…ԱյժմԽՍՀՄում ուղ
ղիչտներումնստածենայնտատմերները,ովքերվիժումկատարելով
ենզբաղվում»։

[…]

«Ամենտարիհազարավորկանայքզոհվումեն,հաշմանդամենդառ
նումաբորտից»։

[…]

«Հղիությաներկուսուկեսամիսնանցնելուցհետոոչմիդեպքումչպի
տիթույլտալ,որվիժումկատարեն»։

Այսպիսով՝զարմանալիչէ,որհանդիպումենքհոդվածներ,որոնքվերաբերումեներե
խաներիևմայրերիսոցիալականապահովությանը,օրինակ՝որտատմերներինդիմելու
գլխավորպատճառներիցմեկըմանկաբարձներիսակավություննէր,հատկապեսգյու
ղականշրջաններում:Կամորմսուրմանկապարտեզներպետքէգործենբոլորգոր
ծարաններինկից,որպեսզիբանվորուհիներըկարողանանև՛աշխատել,և՛իրենցերե
խաներիհետլինել:1931թվականի«Դաշտայինշարժականմսուրներ»վերնագրովհոդ
վածումասվումէ.«[Մայրությանևմանկությանպաշտպանությանբաժինըպարտավոր
է] սպասարկելաշխատավորմորըայնպես, որնա,ազատվելովիրերեխայիհոգսից,
հանգիստ ու ամբողջովին նվիրվի արտադրության աշխատանքներին»։ Հոդվածներ
կան,որոնքառաջարկումեննպաստներիբարձրացում:Սաթույլէտալիսենթադրել,որ
հակաաբորտայինհոդվածները,որհանդիպումենթերթում,խնդիրըհասկանումեներ
կու՝աբորտիկազմակերպմանայնժամանակիբժշկականմեթոդներիևսոցիալական
ապահովությանտեսանկյուններից:Խորհրդայինբժիշկներըհավատումէին,որաբոր
տըվտանգավորբժշկականմիջամտությունէ,սակայն,հաշվիառնելովկանանցնյու
թականկամ,ինչպեսնրանքէինասում, «կենցաղային»շահը,աբորտըշարունակում
էրօրինականմնալԽՍՀՄում:Սաենթադրումէ,որերբգարմիժամանակ,երբիշխա
նությունները հավատային, որ սոցիալիստականպետությունըամբողջությամբ կայա
ցածէ,աբորտըկրկինանօրինականկդառնարկանանցառողջությանըվնասհասցնե
լուպատճառով:
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1936 թվական աբորտի քրեականացում

1936 թվականին ԽՍՀՄը ընդունեց նոր
սահմանադրություն, այսպես կոչված՝
Ստալինյան սահմանադրությունը, որով
քրեականացրեց աբորտը: Այս ընթացքում
«Հայաստանի աշխատավորուհի» ամսա
գիրը շարունակում էր հոդվածներ
հրապարակել աբորտի վտանգների և
առողջականհետևանքներիմասին:

1936 թվականի ապրիլի համարում
«Աբորտն ու նրա վտանգները» հոդվածում
Ֆիզոթերապևտիկ ինստիտուտի գինեկո
լոգիական բաժանմունքի վարիչ, բգթ Ի.
Ասատուրովըբացատրումէբժշկականտե
սանկյունից աբորտի վտանգների մասին
(Հավելված2,Պատկեր2627)։Սամեզհնա
րավորությունէտալիսհասկանալուժամա
նակիբժիշկներիգիտականմոտեցումները։
Սկզբում Ասատուրովը շեշտում է, որ դա
յակների ու տատմերների դիմելով՝ կանայք
ավելի են մեծացնում աբորտի վտանգնե
րը։Նախոսումէ«ընդհատակյաաբորտնե
րի» մասին ևպատմում, թե դրանք ինչպես
են«վերջանումկնոջմահով»։Նախոսումէ
արգանդիմեջզանազանգործիքներմտցնելու հետևանքովփորոտիքինև որովայնի
այլօրգաններինվնասհասցնելումասին։Հետոշեշտում,որնույնիսկամենափորձված
ուամենագետբժշկիմոտաբորտանելիսխնդիրներկարողենառաջանալ։Նաաբոր
տիգործընթացը«արգանդիքերում»էանվանումևասումէ,որև՛դրաընթացքում,և՛
դրանիցհետոբարդություններեննկատվում,մինչևանգամ«արգանդիծակվածք»։Նա
նաևնշումէ, որկանայքկարողենվարակվելաբորտիընթացքում։Սրահամարնա
պատճառէբերում«կանանցսեռականօրգանների,մանավանդարտաքինսեռական
օրգաններիմաքուր»չլինելը՝ասելով,որբակտերիաները,որոնքգտնվումենկանանց
սեռականօրգաններում,վարակիպատճառկարողենդառնալ։Ասատուրովընշումէ
աբորտներիմեկայլհետևանքևս՝չբերությունը։«Մայրություննայլևսնրա[չբերկնոջ]
համարհնարավորչէ,իսկերեխաներունենալը՝անիրականալիցնորք…Արհեստական
վիժեցումները, նույնիսկայնդեպքում, երբնրանքբժշկականտեսակետիցհաջողեն
կատարված,այնուամենայնիվքայքայումենկնոջօրգանիզմը,թուլացնումնրանյար
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դայինսիստեմըևկնոջըհասցնումենհոգեկանծանրվնասվածք»։

Հոդվածիվերջինպարագրաֆըթույլէտալիսհասկանալխորհրդայինիշխանություն
ներիքաղաքականությունը.

«Խորհրդայինիշխանությունը,հաշվիառնելովընդհատակյաաբորտ
ներիամբողջ չարիքը,թույլէտվելկատարելաբորտհիվանդանոցնե
րում, որտեղապահովվում են նրաառավելագույն անվտանգությունը։
Բայց,դժբախտաբար,մինչևօրսընդհատակյաաբորտներըդեռևսչեն
վերացված։Առանձնապեսեռանդովգաղտնիաբորտիստներըգործում
ենգյուղում,թույլատրելովկնոջնաբորտանել։Խորհրդայինիշխանու
թյունն աբորտներն անվտանգ երևույթ չի համարում, առանձնապես
լրջորենպիտի լուծենաբորտիհարցնառաջինանգամհղիացածկա
նայք…

Ուրեմնաբորտնանվնասմիջոցառումչէ:Ավելիլավէաբորտչանել:
Բայց եթեայս կամայնպատճառով կինն ստիպված է դիմելուաբոր
տի,ապանաանպայմանորենպետքէդիմիկոնսուլտացիա՝օգնություն
ստանալուհամար:

Հետևյալհոդվածովմանրամասնկանգկառնենքհակաբեղմնավորիչ
միջոցների,այսինքն՝այնմիջոցներիվրա,որոնքկնոջըպաշտպանում
ենհղիանալուց»:

Հատկանշական է հակաբեղմնավորիչների մասին հոդվածի անդրադարձը, ինչը
ցույցէտալիս,որայսպրոնատալիստականքաղաքականությունըկանանցբարօրու
թյունըևապահովությունըշարունակումէրհաշվիառնել:Սակայն,ըստՆակաչիի(2021),
ժամանակակից հակաբեղմնավորիչները զանգվածային հասանելիություն չունեին,
և աբորտը շարունակում էր մնալ հակաբեղմնավորիչ
մեթոդ:

1936 թվականի հունիսի համարը հատկապես լի է
աբորտիմասինտարատեսակկարծիքներով՝թե՛բժշկա
կան, թե՛ իրավական, թե՛ հանրայինտեսանկյուններից:
Համարը սկսվում է մի երկար հոդվածով, որը մանրա
մասնբացատրում էաբորտնարգելելուպատճառները
և այն պետական քաղաքականությունը, որը ԽՍՀՄը
որդեգրելու էր ընտանիքի և երեխաների սոցիալական
ապահովության համար (Հավելված 2, Պատկեր 2829):
Այսպիսով՝առաջարկվումէրարգելելբոլորաբորտները՝
թե՛բժշկականհաստատություններում,թե՛տնայինպայ
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մաններումիրականացվող:Բացառությունէինսահմանվումայնդեպքերը,երբհղիութ
յանշարունակությունըկնոջկյանքիհամարվտանգէրներկայացնում,կամպտուղնու
ներժառանգականհիվանդություններ:Այսերկուդեպքերումաբորտնիրականացվում
էրբացառապեսհիվանդանոցայինպայմաններում:Օրենքիցդուրսաբորտիրականաց
նող բժիշկներին սպառնում էր 12տարիազատազրկում, իսկ հակասանիտարական
պայմաններումև/կամ բժշկական կրթություն չունեցողանձանց կողմից իրականաց
վածաբորտիդեպքում՝քրեականպատիժառնվազն3տարիժամկետով:Կնոջնաբոր
տիդրդելուհամարսահմանվումէրմինչև2տարիազատազրկում,իսկօրենքիցդուրս

Պատկեր 11. 
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աբորտանողհղիկանայքտուգանվում
էինմինչև300ռուբլի:Առաջարկվումէր
նաև մեծացնել բազմազավակ մայրե
րինտրվողնպաստը,ինչպեսնաևկա
նոնակարգելհղիկանանցնկատմամբ
աշխատանքային խտրականության
դեպքերը:

Խորհրդայինիշխանություններըհա
վատում էին, որ սոցիալական անա
պահովությանպատճառովենկանայք
դիմում աբորտի, և եթե պետությունը
լուծերերեխաներիխնամքիուընտա
նիքների սոցիալական անապահո
վության հարցը, ապա կանայք այլևս
չէին ցանկանա դիմել աբորտի: Նույն
համարըլիէհայկանանցհեղինակած
տարատեսակ հոդվածներով, որոնք
գոհէինաբորտիարգելումից։Եթեմինչ
այդաբորտիխնդիրըդիտվումէրկնոջ
առողջությանը վնասելու տեսանկյու
նից,ապաայսհամարումպրոնատա
լիստական հայեցակարգն ակնհայտ
էր։«Աբորտըոճրագործությունէ»,«Իմ
ուրախությունը երեխաներս են» վեր
նագրերըևշատերեխաներունենալու
կարևորությունը խրախուսելը համա
րումամենուրէ(Հավելված2)։

Հատկանշականէ, որհակաաբորտայինթեմաներովհոդվածներըմինչայսամբող
ջությամբկենտրոնացածէինաբորտի՝կնոջառողջությանըհասցրածվնասներիվրա,
մինչդեռ 1936ից նկատվում են նաև միլիտարիստական հայեցակարգեր: «Ես պատ
րաստվումեմպաշտպանելուիմպանծալիհայրենիքը»,ասվումէ1936թվականիհու
լիսիհոդվածում։Սաարդենորոշակիգենդերայինդերերթելադրելուևխորհրդայինիշ
խանություններիգեոպոլիտիկհաշվարկներիմասինէխոսում:
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1955 թվական աբորտի օրինականացում և կնոջ իրավունքի 
հաստատում

Աբորտը 19տարի շարունակվեցանօրինականմնալԽՍՀՄում։Այսընթացքումեր
կիրնանցավԵրկրորդհամաշխարհայինպատերազմիևտնտեսականխորճգնաժամի
միջով։Երկրորդհամաշխարհայինպատերազմիկորուստներըհաշվիառնելով՝աբորտ
ներիդեմարշավնէլավելիսրվեց։

«Հայաստանիաշխատավորուհի»ամսագիրը 1941 թվականիցդադարեցտպագրվե
լուցևվերսկսեցհրապարակումըմիայն 1958թվականին:Այսպիսով՝այդտարիներից
այսբաժնիհամարերկրորդայինաղբյուրէՄայՆակաչիիհետպատերազմյանԽՍՀՄ
ում վերարտադրողական քաղաքականության մասին գիրքը: 19361955 թվականների
ընթացքում կանայք աբորտի միջամտությունը կազմակերպում էին ծանոթների և ոչ
ֆորմալ ցանցերի միջոցով:Այստարիներին հատկապես սրվել էինաբորտի կասկա
ծանքովքաղաքացիներիոստիկանությունդիմելուդեպքերը:Այսպիսով՝կանայքաբորտ
անումէինտնայինպայմաններում,առանցցավազրկողներիևհամապատասխանսա
նիտարահիգիենիկ պայմանների: Կանայք իրենց կյանքի ընթացքում հինգից տասը
աբորտէինանում,ևշատկանայքիրենցկյանքումգոնեմեկանգամստիպվածէին
լինումանցնելանմարդկայինձևովկազմակերպվողվիրահատականայսմիջամտու
թյանմիջով:

ԽորհրդայինՄիությունըԵրկրորդհամաշխարհայինպատերազմիցդուրսեկավհաղ
թանակած,սակայնմարդկայինևտնտեսականկորուստներնահռելիէինուաննախա
դեպ:ՆիկիտաԽրուշչովը1944թվականիապրիլի13ինհայտարարումէ,որխորհրդա
յինիշխանություններիխնդիրըպատերազմիցհետոկորսվածբնակչությանթվիվերա
կանգնումնէ,որպեսզիապագայումժողովրդագրականկայունաճլինի(Nakachi,2021):
Խորհրդայինիշխանություններինտղամարդբնակչությանկտրուկնվազումըմտահո
գումէրերկուպատճառով.նախ՝կանայքզուգընկերչէինունենաերեխաներունենալու
համար,ևապա՝աշխատանքայինռեսուրսներիսակավությանպատճառով:Իտարբե
րությունպատերազմինմասնակցածԱՄՆի,որերեխաներիբում(babyboom)գրանցեց
19461964թվականներին,ԽՍՀՄըկորցրելէրարականսեռի20միլիոնբնակչի:Սասե
ռերիանհավասարությանէրհանգեցրել.1944թվականին1654տարեկանբնակիչնե
րիշրջանումյուրաքանչյուր100կնոջհաշվովկարմիայն28տղամարդ(Nakachi,2021):
Այսպիսով՝ խորհրդային իշխանությունների գլխավոր քաղաքականությունը դարձավ
մեռածներինամենգնով«փոխարինելը»:

Խրուշչովը1944թվականիցառաջէլաչքիէրընկելպրոնատալիստականքաղաքակա
նությանջատագովությամբ:Նրաառաջարկով1941թվականինամուրիներիվրահարկ
նշանակվեց, որպեսզի ֆինանսավորվեն մանկատները, իսկ արդեն 1944ին երկրում
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խրախուսվումէրերկուսիցավելիերեխաունենալը:1944թվականիԸնտանեկանօրեն
քի փոփոխությունը թիրախավորեց կանանց, մասնավորապես սահմանվեցին ավելի
ծանրպատիժներայնկանանցհամար,որոնքկփորձեինաբորտանել,ավելին՝օրենքը
սկսեցխրախուսել,որտղամարդիկարտամուսնականհարաբերություններիցերեխա
ներունենան:Նմանքաղաքականությունըխորհրդայինպրոֆեսիոնալխավըբաժանել
էրերկումասի.միկողմումֆինանսիստներնուվիճակագրագետներնէին,որոնքամեն
գնովցանկանումէինվերականգնելբնակչությանկորուստները,մյուսկողմումբժիշկ
ներնուիրավաբաններնէին,որոնցխիստհուզումէրկանանցևերեխաներիառող
ջությունըայստեսակիքաղաքականությունվարելուպայմաններում:

Ամենինչփոխվեց1955ին,երբԽՍՀՄառողջապահությանմիակկիննախարարը՝Մա
րիաԿովրիգինան,ևշատայլկինբժիշկներվկայություններէինտալիսԽՍՀՄումանա
պահովպայմաններումկատարվածաբորտներիհետևանքովկանանցմահացության
դեպքերիմասին։1955իօրինականացումըճանաչումէրիրկամքովաբորտիդիմելու
կնոջիրավունքըև,իտարբերություն1920իօրինականացման,արվումէրվերարտադ
րողականիրավունքներիպաշտպանությանտեսանկյունից։Կովրիգինանինքնէլեր
կարտարիներունեցելէրպրոնատալիստականհայացքներևայդպիսիպետականքա
ղաքականությունէրվարել,սակայն,տեսնելովկանանցշրջանումանցանկալիհղիու
թյուններիհետևանքները,փոխելէրիրդիրքորոշումը։«Կինըպետքէիրավունքունենա
իրհամարորոշումկայացնելու»,ասելէՄարիաԿովրիգինան(Nakachi,2021):
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4.Տե՛սhttps://armstat.am/file/article/adhs_key_findings_arm.pdf

Պատկեր 13.
 2010 թվականի Հայաստանի Ժողովրդագրական և առողջապահական հարցերի հետազոտության 
(ՀԺԱՀ-2010) տիտղոսաթերթը (իրականացվել է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և 
ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից)4
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Ըստ«Մարդուվերարտադրողականառողջությանևվերարտադրողականիրավունք
ներիմասին»ՀՀօրենքի10րդհոդվածի՝աբորտնօրինականէմինչև12շաբաթական
հղիությունների դեպքում՝ կնոջ դիմումի համաձայն: Բժշկասոցիալական ցուցումների
դեպքումկնոջհամաձայնությամբմինչև22շաբաթականհղիությունընույնպեսկարող
էընդհատվել:Բժշկականցուցումներըվերաբերումենայնդեպքերին,երբմորևպտղի
գոյությունըանհամատեղելի էառողջականխնդիրներիկամպտղիորոշակիհիվան
դություններիկրողլինելուպատճառով:Սոցիալականցուցումներըհետևյալնեն.

• ամուսնումահըհղիությանընթացքում,

• ամուսիններիցմեկիանազատությանմեջհայտնվելը,

• հղիությանընթացքումամուսնալուծությունը,

• բռնաբարությանհետևանքովհղիությունը:

10րդհոդվածի5րդկետովպետությունըպարտավորեցնումէաբորտիծառայություն
մատուցողբժիշկներինկնոջըաբորտիցառաջևհետոհակաբեղմնավորիչմեթոդների
մասինտեղեկությունտրամադրել:

ԱբորտիայսօրենքըժառանգությունէԽորհրդայինՀայաստանից,սակայնբազմաթիվ
խնդրահարույցհարցերկանբուժսպասարկմանորակիևգաղտնիության,ինչպեսնաև
դրահասանելիությանվերաբերյալ:Ավելին՝եռօրյապարտադիրսպասելաժամանակի
մասին օրենքի դրույթը հավելյալ սահմանափակումներ էառաջ բերումաբորտիծա
ռայություններփնտրողմարդկանցհամար:Սահատկապեսվնասակարէգյուղաբնակ
կանանցհամար՝հաշվիառնելովգյուղականհամայնքներումբուժհաստատություննե
րիպակասըևաբորտիծառայությունստանալուհամարքաղաքներհասնելուկարիքը:

Կովկասյանբարոմետրիտվյալներով5հանրայինկարծիքըաբորտիվերաբերյալմեծ
մասամբբացասականէ:20112017թվականներիտվյալներըցույցենտալիս,որՀայաս
տանիբնակչությանմեծամասնությունըայնհարցին,թեարդյոքկարելիէարդարացնել
աբորտը,պատասխանելէ,որայն«չիկարողարդարացվածլինել»:

Ցավոք,այստեսակիպատկերացումներըդեռևստարածվածեննաևբուժաշխատող
ներիշրջանում:Հովհաննիսյանի(2019)բուժաշխատողներիհետկատարածհետազո
տությունը ցույց էտալիս, թե հակաաբորտային ինչ դիրքորոշում ունեն բժիշկներըև
բուժքույրերը,ևինչպեսեննրանքհաճախհամոզումկանանց,որաբորտիչդիմեն:

5.TheCaucasusResearchResourceCenters.“TimeseriesdatasetArmenia”.RetrievedthroughODA
http://caucasusbarometer.orgon3/12/2021
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«Հարցազրույցները ցույցտվեցին, որաբորտի նկատմամբ բժիշկնե
րիևբուժքույրերիվերաբերմունքըմիանշանակբացասականէ,համե
նայնդեպսխոսքայինտիրույթում:Աբորտըմասնագետներիկողմիցդի
տարկվում է մարդասպանություն, սխալարարք, չգիտակցված վարք»
(Հովհաննիսյան,2019):

Սրահամարնրանքորպեսպատճառներկայացնումէինազգիպահպանումը:«Լավ
էմերազգի,հայերիհամար»,մեջբերելովԱրմավիրիմարզիցմիբուժքրոջխոսքերը՝
գրումէՀովհաննիսյանը:Մեկայլպատճառէմիգրացիան,որիհետևանքովհատկա
պեսգյուղաբնակշրջաններըդատարկվումեն:Այնհարցին,թեինչուենմարդիկդի
մում աբորտի, բժիշկները նշում են աղքատությունը և սոցիալական անապահովու
թյունը:Շատբժիշկներխնդիրչենտեսնումարդենիսկմիքանիերեխաունեցողմայ
րերիդեպքում,սակայնառաջնեկիդեպքում,ինչպեսիրենքենասում,ամենինչանում
են,որհետպահենկնոջընմանորոշումկայացնելուց:Այսհետազոտությանբացահայ
տումներընաևհաստատվումենմիշարքհայտնիբժիշկներիլրատվականծառայութ
յուններինտվածհարցազրույցներում(Մկրտչյան,2020):

Հայաստանումիրականացվումէերկուտեսակիաբորտ՝դեղորայքայինևվիրահա
տական:Դեղորայքայինաբորտնիրականացվումէմինչև8շաբաթականհղիության,
իսկվիրահատականը՝մինչև12շաբաթականևավելիօրենքովսահմանվածժամկետ
ներում:

Բժիշկներըշարունակումենառաջտանելայնսխալկարծիքը,որաբորտիցհետոկա
րողէանպտղությունառաջանալ,թեևբազումհեղինակավորբժշկականուսումնական
հաստատություններշարունակումենպնդել,որաբորտանելուևանպտղությանմիջև

Ձև 1.
Աբորտի վերաբերյալ 
դիրքորոշումները 
Հայաստանում 2011-2017 
թվականներին
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կապչկա,ավելին՝միայնանապահովպայմաններում(տնայինպայմաններում)կամոչ
պատշաճբժշկականսպասարկմանհետևանքովկարողէառաջանալներքինսեռական
օրգաններիվարակևհետագայում՝անպտղություն,այնէլվարակըժամանակինչբու
ժելուհետևանքով(AmericanCollegeofObstetriciansandGynecologists(ACOG),n.d.;Nall,
2020):Այսպիսով՝աբորտիհետևանքովբարդացումները,այդթվում՝անպտղությունը,
կարողենիհայտգալոչթեաբորտիմեթոդների,այլմեծմասամբբժիշկներիսխալների
ևթերացումներիհետևանքով:ԲուժաշխատողներըՀովհաննիսյանին(2019)պատմում
են,որգինեկոլոգներիշրջանումորոշհիերարխիաներկան,որովնրանքբաժանվումեն
«ծնունդտվողների»և«կյանքվերցնողների»:Սաէլիրհերթինցույցէտալիսբժիշկնե
րիպրոնատալիստականևպրոլայֆդիրքորոշումները:

Անուշ Պողոսյանը՝ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնիտնօրենը, որ և վերարտադրո
ղականառողջությաներկարտարիներիփորձունեցողմասնագետէ,աբորտիմասին
խոսելիսմտաբերումէգյուղաբնակբուժաշխատողիհետունեցածիրզրույցը,որտեղ
վերջինսնշելէ,որբժիշկներըհաճախտնտեսականշահունենաբորտիծառայություն
չմատուցելումեջ,քանիոր ծննդաբերությանբուժսպասարկումնավելիթանկէ,քան
աբորտի ծառայությունը:Մեկայլխնդիր է եռօրյապարտադիր սպասելաժամանակը,
որը,ըստՊողոսյանի,խոչընդոտումէկանանցիրավունքիլիարժեքիրացումըևաբոր
տիհասանելիությանլուրջհիմնախնդիրէ:Հատկապեսգյուղաբնակկանանցհամար
եռօրյասպասելաժամանակըավելորդխոչընդոտներէառաջացնում:«Կանանցչլսված
պատմություններ»ժողովածուից(2020)բերենքմիհատված,որըցույցէտալիսաբորտի
ծառայություններփնտրողգյուղաբնակկնոջապրումները.

«Եսահավորապրումներովհետգնացիմերգյուղ,ախրո՞նցկարամ
երեք օրից նորիցխաբեմ ու գնամ քաղաք, իսկապես սա ինձ համար
ահավորվիճակէր:Համէլախրվախենումէի,որամուսինսկհասկա
նա, որխաբել եմ:Այդ երեքօրըահավորէրինձհամար, էդորոշման
հետապրելերեքօր,ոչմեկըիսկապեսդաչիհասկանա,մինչևչանցնի
էդամենիմիջով: Հունվարի 20ն էր, լավեմ հիշում,ասացի՝առավոտ
լույսըբացվի,էլիգնամ,ասեմ՝թուղթըվերցնելուեմ,գնամքաղաք:Բայց
առավոտըահավորձյունէրեկել,ճանապարհըփակվելէր,էդօրըգա
զելներնէլչէինաշխատում:Սպասումէինք,որտրակտորըգա,մաքրի
ճանապարհները: Ահավորտագնապի մեջ ընկա, որովհետև էս ձյունը
կարողէրերկարգալ:Եսչեմկարողնկարագրելիմապրումները՝վախ,
մեղքիզգացում,տագնապ,սաղխառնվելէինմոտս:Յոթօրհետոմիայն
կարողացաքաղաքգնալ, գնացի էլի բժշկուհու մոտ,ասաց՝ ուշացրել
ես,12շաբաթդանցելէ,էլինչաբորտ,մոռացի,գնատուն,երկուշաբթի
կգաս,որհաշվառենք»:
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Կինը, շարունակելովպատմությունը,ասումէ՝ծանոթից լսելէր,որխոտաբույսերից
թուրմկարողէպատրաստել,որըվիժումկառաջացնի:Կինըխմումէթուրմը,ևերկու
ժամանցարյունահոսությունէսկսվում:Առավոտյաննրանտանումենհիվանդանոց,
և բժիշկները վիրահատական միջամտություն են կատարում: Բուժաշխատողներից
մեկըկնոջըհետոասումէ,որմահանալուցէփրկվել:ԸստՊողոսյանի՝հազվադեպչեն
այսպիսի դեպքերը, երբ հարևաններից ու ծանոթներից հարցնելով՝ կանայք լսում են
որոշ դեղերիև դրանց դեղաչափերի մասինևառանց բժշկի հետ համաձայնեցնելու
օգտագործումենդրանք:Իսկերբդեղորայքայինաբորտըչիհաջողվում,վատագույն
դեպքումնրանքկարողենհայտնվելհիվանդանոցումարդենմահամերձվիճակում,երբ
անգամշտապմիջամտությունընրանցկյանքըչիկարողփրկել:Դեղորայքայինաբոր
տիհամարկանայքհաճախօգտագործումենմիզոպրոստալ(սայտոտեկ):ԸստՄԱԿի
Բնակչությանհիմնադրամի 2016թվականիհետազոտության՝ հատկապեսգյուղական
բնակավայրերումդեղորայքայինաբորտնունիլայնտարածում(UNFPAArmenia,2010):
Կանայքխմումենմիզոպրոստալը,որըկծկումներէառաջացնում,բայցչենխմումերկ
րորդդեղահաբը՝միֆեպրիստոնը,որըպիտիվիժումառաջացնի.պատճառներիցմեկը
անտեղյակությունն է ու նաևայնփաստը, որ իտարբերությունառաջին դեղահաբի՝
երկրորդնավելիթանկէ(Հովհաննսիյան,2019):

Վիրահատական աբորտի երկու տեսակ կա՝ կյուրետաժ («քերելու» մեթոդը) և վա
կուումասպիրացիա:6 Վակուումասպիրացիան վիրահատական աբորտի մեթոդների
մեջամենաանվտանգնէ:Այնսովորաբարարվումէտեղայինկամամբողջականանզ
գայացմամբ:Այսգործընթացիխնդրահարույցմասնայնէ,որանզգայացմանհամար
հղիանձըառանձինպետքէվճարիևեթեդրահամարֆինանսականմիջոցներչունի,
ապավիրահատությունըկարվիառանցանզգայացման:7Սաէլավելորդհոգեբանա
կանճնշումէգործադրումհղիանձիվրաևհավելյալխոչընդոտէվերարտադրողական
իրավունքներիիրացմանտեսանկյունից:

Քանի որ Հայաստանումառողջապահականհամակարգը հիմնականում մասնավոր
դաշտիկողմիցէվերահսկվում,դժվարէասել,թեյուրաքանչյուրբուժկենտրոնաբորտի
բուժսպասարկմանհամարինչբիզնեսմոդելունի՝սամեկայլհետազոտությանառարկա
է:Կանբուժկենտրոններորտեղհղիանձըառանձինպետքէվճարիանզգայացման
համար և կան նաև բուժկենտրոններ որտեղանզգայացման վճարը հաշվարկված է
բուժսպասարկմանվճարիմեջ:Սրանովկարողենքբացատրելայնփաստը,թեինչու
աբորտի բուժսպասարկումը տարբեր բուժկենտրոններում տարբեր վճարներով է
իրականացվում:

6.ՍաճշտվելէՀայաստանիՄանկաբարձգինեկոլոգներիհայկականասոցիացիայից,«Էրեբունի»և«Շենգավիթ»
բժշկականկենտրոններիաբորտիմիջամտությունիրականացնողբժիշկներից:
7.Թև2017թվականիՀՀկառավարությանN180որոշման23կետիհամաձայնաբորտըպետքէիրականացվի
տեղայինկամընդհանուրանզգայացմամբ(տե՛սhttps://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=111980):
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ԸստՀովհաննիսյանի (2019),անզգայացումիցհրաժարվելուերկուայլպատճառկա:
Առաջինըժամանակիսղություննէ.«Մարդկա,գալիսա,մեքենաններքևըապասում
ա,ուզումաշուտանիգնա:Թուղթաստորագրում,որչիմնումուգնումա»մեջբերումէ
Հովհաննիսյանը(2019,էջ21):Երկրորդպատճառըամուսնուցգաղտնիանելնէ«Գալիս
են,ասում են՝ հանկարծամուսինս չիմանա, որ հղիացել եմ...» մեջբերելովԱրմավիրի
մարզիցմիբուժքրոջգրումէՀովհաննիսյանը(2019,էջ21):

Չոնգիևմյուսներիհետազոտությունը8(2009)փաստումէ,որընդամենը12տարիառաջ
վիրահատականաբորտիմեթոդներըՀայաստանումժամանակակիցբժշկությանըհա
մընթացչենեղել,ևբժիշկներըլավծանոթչենեղելդեղորայքայինաբորտին:Օրինակ՝
առաջարկություններում հեղինակները գրում են, որ մեխանիկական դիլատացիայի
կարիքչկաառաջինեռամսյակումվաղհղիությանդեպքում,իսկտեղայինանզգայա
ցումնավելիճիշտէ,քանիորիտարբերությունընդհանուրանզգայացման՝ավելիքիչ
էնպաստումարյունահոսությանը,ևպացիենտնավելիարագէվերականգնվումդրա
նիցհետո:ԹեորքանովենՀայաստանիամբողջմասշտաբովբժիշկներըշարունակում
հնացածմեթոդներովաբորտիբուժսպասարկումիրականացնել,ավելիհամապարփակ
հետազոտությանառարկաէ։Այնուամենայնիվ,տարբերհետազոտություններցույցեն
տալիս,որՀայաստանումաբորտիօրինականությանևտեսակներիմասինամբողջա
կան իրազեկվածության խնդիր կա, ինչպես նաև կարիք կա բուժսպասարկողներին
աբորտինորմեթոդներիհամարվերապատրաստելու,ինչըթույլկտաերկրումպատ
շաճ բուժսպասարկում կազմակերպել: Հղիանձանցանտեղյակությունը և բժիշկների
պրոնատալիստականևպրոլայֆմոտեցումներըլուրջխոչընդոտներենվերարտադրո
ղականիրավունքներիիրացմանհամար:

Սե ռով պայ մա նա վոր ված կամ սե լեկ տիվ ա բորտ ներ 

Հայաստանում աննախադեպ բարձր են սեռի նախապատվությամբ պայմանավոր
վածկամսելեկտիվաբորտներիցուցանիշները:ԸստՄԱԿիԲնակչությանհիմնադրա
միհայաստանյանգրասենյակիտվյալների՝եթե2015թվականինտղաաղջիկհարաբե
րակցությունը115100էր,ապա2019թվականինտղաներիթիվը5ովնվազելէ՝110100
(Մկրտչյան,2020):ԱշխարհումայսցուցանիշովՀայաստանըերրորդնէ՝զիջելովմիայն
հարևանԱդրբեջանինևառաջինտեղումհայտնվածՉինաստանին:2016թվականին
սելեկտիվաբորտներնարգելվեցին օրենքումփոփոխությունանելով` «բժշկի կողմից
բժշկականկամսոցիալականցուցումների`նախատեսվածկարգովընդունվածցան
կումչնախատեսվածորևէայլդեպքում,ներառյալ՝սեռովպայմանավորված12իցմինչև
22շաբաթականընդհատումնարգելվումէ»(Համբարձումյան,2020)։

8.ՍույնհետազոտություննիրականացվելէՀՀառողջապահությաննախարարությանհետհամատեղ:
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Միշարքհետազոտություններցույցենտալիս,որՀայաստանումսելեկտիվաբորտ
ների հիմնականպատճառներից մեկըտղա երեխաներին նախապատվությունտալն
է՝ սոցիալական և տնտեսական տեսանկյուններից: Սոցիալական տեսանկյունը հա
սարակության մեջ տղամարդկանց՝ կանանց համեմատարտոնյալ կարգավիճակն է,
իսկտնտեսականը՝դրանիցբխողնյութականառավելություններըաշխատաշուկայում,
մասնավոր սեփականության հարցերումևայլն: ԸստԵՊՀԳենդերային հետազոտու
թյուններիկենտրոնի(2014)հետազոտության՝տղաերեխայիննախապատվությունտա
լըառաջինհերթինկապվածէազգանվանփոխանցմանհետ,քանիորերեխանկրումէ
հորազգանունըև«պատկանումէհայրականտոհմին»:Հաջորդըծնողներիմասինհոգ
տանելուխնդիրնէ.

«Ըստ հարցվողների մեծամասնության` որքան էլ դուստրը ցանկա
նաօգնելծնողներին,միևնույննէ,նատնտեսապեսկախվածէամուս
նուորոշումներիցևմիջոցներից,իսկամուսինը,իհարկե,կնախընտրի
աջակցելսեփականծնողներին,քանկնոջհարազատներին:Բարձրա
գույնկրթությամբքաղաքաբնակկանայքնշեցիննաև,որայսօրավե
լիհաճախկարողենտեսնելկանանց,որոնքանկախենևունեն«սե
փական,ամուսնուցանկախեկամուտ»,սակայնայդպիսիկանանցթիվը
քիչէ,ևայսօրվագործազրկությանպայմաններումմեծամասնությունը
դեռևսկախվածէամուսիններից`«նայումեննրանցձեռքին»:Հարցվող
ներիցմեկընշեց,որ(պահպանելովհարցվողիլեզվականոճը)«տղաու
նենալըուրախությունէ,իսկովաղջիկէունեցել,նրագլուխըկախէ,
ործերանան,աղջիկըհոչի՞կարախնամի,տնփեսագնալնէլլավտղի
համարամոթէ…»(Ոսկանյան,2014,էջեր11–12):


Գյուղական վայրերում այլ պատճառներ են տղաներին որպես աշխատուժ պատկե
րացնելըևնրանցհետընտանիքիբարեկեցությանհոգսերըկապելը:Մեկայլպատճառ
էլարտագնաաշխատանքիմեկնողհայրերիհարցնէ,որոնքցանկանումենորդիներ
ունենալ,որվերջիններսհոգտանենընտանիքիմասինիրենցբացակայությանժամա
նակ:Սացույցէտալիսսելեկտիվաբորտիազդեցությունըոչմիայնաղջիկների,այլև
տղաներիվրա՝գենդերայինդերերըևսպասելիքներըարդարացնելուտեսանկյունից:

Սելեկտիվաբորտներիհիմնախնդրիմեկայլկողմէդրանցքաղաքականշահագոր
ծումը: Սելեկտիվ աբորտները հաճախ օգտագործվում են հակաաբորտային քարո
զարշավներում,որտեղփորձէարվումսելեկտիվաբորտներիհիմնախնդիրըդարձնել
աբորտներիհասանելիության,իսկդրանցդեմպայքարը՝աբորտներիսահմանափակ
մանհարց:
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2013թվականիցսկսածևհատկապես2018
թվականիցհետոՀայաստանումմեծթափեն
հավաքել հակագենդերային շարժումները,
որոնցմիմասընաևկենտրոնացածէվերար
տադրողական իրավունքների ու առողջու
թյան հանդեպ սահմանափակումներ առաջ
քաշելու վրա: Համապարփակ սեռական
դաստիարակության բացակայությունը, հա
կաբեղմնավորիչների մասին թերի իրազեկ
վածությունը, բժշկական հաստատություն
ներիխտրականվերաբերմունքընպաստում
են անցանկալի հղիությունների և անապա
հովպայմաններում կատարվողաբորտների
աճին:

2020թվականինԱԺՄարդուիրավունքներիհանձնաժողովինախագահ,ընդդիմադիր
«ԲարգավաճՀայաստան»խմբակցությանանդամՆաիրաԶոհրաբյանըհայտարարեց.

«Հայաստանումսեռովպայմանավորվածհղիությանընդհատումներն
իսկապեսբավականինմեծթիվենկազմում,ևայստեղ,այո՛,մենքունենք
նաևչծնվածերեխայիիրավունքիհետկապվածխնդիր,դաարձանագ
րելեննաևմիջազգայինկառույցները,ևդափաստէ»:

Բարեբախտաբար,ԶոհրաբյանըօրենքըչներկայացրեցԱԺ,ևհարցըմիայնհանձնա
ժողովումքննարկվեց:Սակայնհակաաբորտայինքարոզարշավներըերկրումդեռշա
րունակվումեն:ԱյստարվաընթացքումԵրևանի
փողոցներումսկսեցինհայտնվել«Պրոլայֆ»ՀԿի
կազմակերպած «Աղջիկը պարգև է» քարոզար
շավիպաստառները:Հանրությանըհայտնիդեմ
քերը և հասարակական գործիչները պատկեր
ված ենայդպաստառներում իրենցաղջիկ երե
խաներիհետ:Բոլորպաստառներիներքևիհատ
վածումգրվածէ.«ԱմենտարիՀՀումչիծնվում
1400աղջիկսեռովպայմանավորվածաբորտների
պատճառով»: Առաջին հայացքիցպաստառները
քարոզում են աղջիկ երեխաներին գնահատելու
ևնրանցդերըհասարակությանմեջմեծացնելու
գաղափարը:

Պատկեր 14.
«Պրոլայֆ» ՀԿ-ի ֆեյսբուքյան էջից

Պատկեր 15.
«Պրոլայֆ» ՀԿ-ի ֆեյսբուքյան էջից
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ՍակայնՀԿիֆեյսբուքյանէջիհպանցիկքննությունըցույցէտալիս,որայնզբաղված
է ոչ թե հասարակության մեջ կանանց դերի բարձրացմամբ, այլ հակաաբորտային
քարոզչությամբ,ինչըհենցՀԿիանունիցէլկարելիէենթադրել:Նրանցկարգախոսի
ավելի խոր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ սեռով պայմանավորված
աբորտներում նրանք մեղադրում են ոչ թե հայրիշխանական հասարակությունում
կանանց ստորադասումը,,այլաբորտների հասանելիությունը:Սելեկտիվաբորտների
խնդրահարույց մասը «սելեկտիվն» է, սակայն այս տեսակի կառույցները ջանք չեն
խնայում դա որպես աբորտների հասանելիության խնդիր ներկայացնելու: Կանանց
նկատմամբ խտրականությունը և դրանով պայմանավորված սելեկտիվ աբորտները
նշանենսեքսիզմիու կնատյացությանգերակայման, մինչդեռաբորտնարգելելովու
կնոջը ընտրության հնարավորությունից զրկելով՝ ամրապնդվում է հայրիշխանական
համակարգը, որը կին լինելը դարձնում է ոչ ցանկալի:Այսպիսով՝ սելեկտիվաբորտը
ոչթեաբորտիհասանելիության,այլ կնատյացությանհարցէ,և շատկարևորէայս
հիմնախնդրի ճիշտ ձևակերպումը, որպեսզի սեռով պայմանավորված աբորտների
պատճառը,այնէ՝կանանցնկատմամբխտրականությունը,մեկայլխնդրով՝աբորտների
արգելքովչլուծվիքաղաքականորոշումներկայացնողներիկողմից:Սելեկտիվաբորտը
պտղինկատմամբբռնությունչէ,ինչպեսաբորտիընդդիմախոսներնենասում՝«աղջիկ
երեխայի սպանություն» կամ «չծնված երեխայի իրավունք», այլ տղայի նախապատ
վությամբընտրությունևհիմնախնդրիլուծումըգենդերայինանհավասարությանևգեն
դերայինդերերիփոփոխմանմեջէ:Իրենցհակաաբորտայինքարոզարշավում,ինչպես
Պատկեր14և15նենցույցտալիս,նրանքօգտագործումենիրականությանըթե՛կեն
սաբանական, թե՛ իրավականտեսանկյուններից չհամապատասխանողպատկերներ՝
հանրությանշրջանումտպավորությունստեղծելով,թեՀայաստանումօրինականէեր
րորդեռամսյակումըստցանկությանաբորտիրականացնելը:Սաարվումէմիտումնա
վորևհանրությանըմոլորեցնելունպատակունի:

Հասարակությանմեջկանանցդերիբարձրացմանընպաստելուփոխարենայստեսա
կիկառույցներըզբաղվածենկանանցկյանքնավելիբարդացնելով:Այստեսակիկա
ռույցներըչպետքէիրենցհռչակենպրոլայֆ(բառացի՝«կողմկյանքին»),քանիորնրանց
քարոզածքաղաքականությանհետևանքովմեծանումէանապահովաբորտներիթիվը,
ևհազարավորկանանցկյանքերվտանգիենենթարկվում:Այստեսակիկառույցները
միջոցներչենձեռնարկումհամապարփակսեռականդաստիարակության,հակաբեղմ
նավորիչմիջոցներիկամընդհանրապեսկանանցիրավունքներիմասինիրազեկվա
ծությանբարձրացմանուղղությամբ:Ինչպես100տարիառաջեկեղեցականուպահպա
նողականուժերնէինաբորտըորակում«սպանություն»,նույնըանումեննրանքհիմա՝
այսանգամհիմնովինանտեսելովժամանակակիցբժշկությանևգիտությանառաջըն
թացնայսոլորտում:

Հայաստանում,ինչպեսշատերկրներում,հիմնախնդիրըճիշտձևակերպվածչէ,ինչն
արվում է թե՛ միտումնավոր, թե՛անտեղյակության հետևանքով: Այդ իսկպատճառով
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շատկարևորէքաղաքացիականհասարակությանևհատկապեսֆեմինիստականկա
ռույցների ներգրավվածությունը այս հիմնախնդրին վերաբերող քաղաքականության
մշակմանմեջ:Իվերջոոչոքավելիշատշահագրգռվածչէկանանցնկատմամբխտրա
կանությանվերացմամբ,քանֆեմինիստները:
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