
Հարգելի՛ ընթերցող, 

Արցախի Երիտասարդ Գիտնականների և Մասնագետների Միավորման (ԱԵԳՄՄ) 

նախագիծ հանդիսացող Արցախի Էլեկտրոնային Գրադարանի կայքում տեղադրվում են 

Արցախի վերաբերյալ գիտավերլուծական, ճանաչողական և գեղարվեստական նյութեր` հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Նյութերը կարող եք ներբեռնել ԱՆՎՃԱՐ:  

Էլեկտրոնային գրադարանի նյութերն այլ կայքերում տեղադրելու համար պետք է ստանալ 

ԱԵԳՄՄ-ի թույլտվությունը և նշել անհրաժեշտ տվյալները: 

Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր հեղինակներին և հրատարակիչներին` աշխատանքների էլեկտրոնային տարբերակները 

կայքում տեղադրելու թույլտվության համար: 

 

Уважаемый читатель! 

На сайте Электронной библиотеки Арцаха, являющейся проектом Объединения Молодых Учёных и Специалистов Арцаха 

(ОМУСA), размещаются научно-аналитические, познавательные и художественные материалы об Арцахе на армянском, русском и 

английском языках. Материалы можете скачать БЕСПЛАТНО.  

Для того, чтобы размещать любой материал Электронной библиотеки на другом сайте, вы должны сначала получить разрешение 

ОМУСА и указать необходимые данные.  

Мы благодарим всех авторов и издателей за разрешение размещать электронные версии своих работ на этом сайте. 

 

Dear reader,  

The Union of Young Scientists and Specialists of Artsakh (UYSSA) presents its project - Artsakh E-Library website, where you can find 

and download for FREE scientific and research, cognitive and literary materials on Artsakh in Armenian, Russian and English languages.  

If re-using any material from our site you have first to get the UYSSA approval and specify the required data.  

We thank all the authors and publishers for giving permission to place the electronic versions of their works on this website. 

 

Մեր տվյալները – Наши контакты - Our contacts 
 

Site:   http://artsakhlib.am/  

E-mail:  info@artsakhlib.am  

Facebook:  https://www.facebook.com/www.artsakhlib.am/  

ВКонтакте:  https://vk.com/artsakhelibrary  

Twitter:  https://twitter.com/ArtsakhELibrary  

http://artsakhlib.am/
mailto:info@artsakhlib.am
https://www.facebook.com/www.artsakhlib.am/
https://vk.com/artsakhelibrary
https://twitter.com/ArtsakhELibrary
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«Գիտական Արցախ» պարբերականն ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության 

Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ՀՀ ԲՈԿ) սահմանած դոկտորական և 

թեկնածուական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների ու դրույթների 

հրատարակման համար ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկում: 

 
The «Scientific Artsakh» journal is included in the list of scientific periodicals acceptable for 

publication of the main results and provisions of doctoral and candidate theses  

established by the Higher Attestation Committee of the Republic of Armenia (HAC RA). 

 
Журнал «Научный Арцах» включен в список научных периодических изданий,  

приемлемых для публикации основных результатов и положений  

докторских и кандидатских диссертаций, установленных  

Высшим аттестационным комитетом Республики Армения (ВАК РА). 
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Տպագրվում է  Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 

Համարը հրատարակության է երաշխավորել «Գիտական Արցախ» պարբերականի խմբագրական խորհուրդը 
 
 
 
 

Նվիրվում է Երևանի պետական համալսարանի  

հիմնադրման 100-ամյակին 

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 
Նախագահ`   Արամ ՍԻՄՈՆՅԱՆ, ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն,  

       ՀՀ  ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

 

Գլխավոր խմբագիր`   Ավետիք ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  

Գլխավոր խմբագրի տեղակալ`   Թեհմինա ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,  

        դոցենտ  

         
 

Անդամներ`  

Արծրուն ԱՎԱԳՅԱՆ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Հրանտ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

Դավիթ ԲԱԲԱՅԱՆ, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 

Վահրամ ԲԱԼԱՅԱՆ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Խաչիկ ԳԱԼՍՏՅԱՆ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 

Ջուլիետա ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Վլադիսլավ ԳՐՈՒԶԴԵՎ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Կոստրոմա, ՌԴ) 

Գևորգ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Արման ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ  

Մարեկ ԺԵՅՄՈ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Օլշտին, Լեհաստան) 

Վալենտինա ԼԱՊԱԵՎԱ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Մոսկվա, ՌԴ) 

Օտտո ԼՈՒԽՏԵՐՀԱՆԴՏ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Համբուրգ, Գերմանիա) 

Ռուզաննա ՀԱԿՈԲՅԱՆ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 

Նազիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

Մուշեղ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Գագիկ ՂԱԶԻՆՅԱՆ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Աշոտ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր  

Էդիկ ՄԻՆԱՍՅԱՆ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Կարեն ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ  

Հայկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Յուրի ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Մաքսիմ ՎԱՍԿՈՎ, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (Դոնի Ռոստով, ՌԴ) 

Գարիկ ՔԵՌՅԱՆ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Տիգրան ՔՈՉԱՐՅԱՆ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  

Գիտական Արցախ, № 2(3), 2019, Երևան, ԱԵԳՄՄ հրատ., 2019, 472 էջ: 
 

«Գիտական Արցախ» պարբերականի 2019թ. 2-րդ համարում տեղ են գտել հասարակական 

գիտությունների արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի 

Հանրապետությունը, Գերմանիան, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Լեհաստանը, Հարավային 

Օսեթիան, Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ուկրաինան ներկայացնող մոտ հինգ տասնյակ անվանի ու 

երիտասարդ գիտնականների աշխատանքները:  

Գիտական պարբերականում զետեղված են նաև Արցախի երիտասարդ գիտնականների և 

մասնագետների միավորման ու Երևանի պետական համալսարանի կողմից 2019թ. սեպտեմբերի 12-15-ը 

Ստեփանակերտում համատեղ կազմակերպված «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» 

միջազգային երիտասարդական 4-րդ գիտաժողովի լավագույն գիտական հոդվածները: 
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Published by the Yerevan State University Academic Council Decision 

 

The Issue is Recommended for Publication by the Editorial Council of the «Scientific Artsakh» Journal 
 

Dedicated to the 100th Anniversary  

of Yerevan State University 

 

EDITORIAL COUNCIL 

 
Chairman:   Aram SIMONYAN, Director of Institute for Armenian Studies of YSU, NAS RA Associate Member,       

Doctor of History, Professor 

 

Editor-in-Chief:   Avetik HARUTYUNYAN, Ph.D in Law, Associate Professor 
Deputy Editor-in-Chief:   Tehmina MARUTYAN, Ph.D in Philology, Associate Professor  

 

Members:  
Artsrun AVAGYAN, Doctor of Philology, Professor 

Hrant AVANESYAN, Doctor of Psychology, Professor 

David BABAYAN, Doctor of History, Associate Professor 
Vahram BALAYAN, Doctor of History, Professor 

Gevorg DANIELYAN, Doctor of Law, Professor 
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Gagik GHAZINYAN, Academician of NAS RA, Doctor of Law, Professor 

Vladislav GRUZDEV, Doctor of Law, Professor (Kostroma, Russia) 

Julieta GYULAMIRYAN, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

Ruzanna HAKOBYAN, Doctor of Law, Associate Professor  
Nazik HARUTYUNYAN, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

Moushegh HOVSEPYAN, Doctor of Philology, Professor 

Garik KERYAN, Doctor of Political Sciences, Professor 
Tigran KOCHARYAN, Doctor of Political Sciences, Professor 

Valentina LAPAEVA, Doctor of Law, Professor (Moscow, Russia) 

Otto LUCHTERHANDT, Doctor of Law, Professor (Hamburg, Germany)  
Ashot MARKOSYAN, Doctor of Economic Sciences, Professor 

Edik MINASYAN, Doctor of History, Professor   

Karen NERSISYAN, Ph.D in Economic Sciences, Associate Professor 
Hayk SARGSYAN, Doctor of Economic Sciences, Professor 
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Maksim VASKOV, Doctor of Sociology, Professor (Rostov-on-Don, Russia) 
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Marek ZEJMO, Doctor of Political Sciences, Professor (Olsztyn, Poland) 

 

Scientific Artsakh, № 2(3), 2019, Yerevan, UYSSA publ., 2019, 472 pages. 
 

The second issue of «Scientific Artsakh» journal 2019 comprises the scientific works of approximately 50 

prominent and young scientists from Armenia, Artsakh, Germany, Islamic Republic of Iran, Poland, South Ossetia, 

Russia and Ukraine on the topical issues of social sciences.  
The publication also contains the best scientific articles of the 4th international youth scientific conference «The 

past, present and future of the Armenian statehood», jointly organized by the Union of Young Scientists and Specialists 

of Artsakh and Yerevan State University on September 12-15, 2019 in Stepanakert 
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ԳՐԻԳՈՐ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ԱԵԳՄՄ անդամ, ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության 

ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու, 

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

grigorbalasanyan@mail.ru 

 

ԴԻԱՆԱ  ՆԱՆՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների  

ֆակուլտետի մագիստրոս, ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

diana.nanyan@mail.ru 
 

Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Թուրքիայի 

իրականացրած քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում: Մեր խնդիրն է 

ներկայացնել Թուրքիայի դիրքորոշումը ԼՂՀ հիմնախնդրում, ինչպես նաև 

Թուրքիայի իրականացրած քաղաքականությունը Աբխազիայում: Ուշադրության է 

արժանի նաև թուրք-վրաց-ադրբեջանական համագործակցությունը և 

Հայաստանի դիրքորոշումը: 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են ինչպես 

համագիտական (անալիզ, սինթեզ, պատմականության սկզբունք), այնպես էլ 

հատուկ (ձևական-տրամաբանական, համեմատական) մեթոդներ: 

Հետազոտության արդյունքում հանգել են եզրակացության, որ ԽՍՀՄ 

փլուզումից հետո տարածաշրջանում նոր թափ ստացան արդեն իսկ սառեցված 

հակամարտությունները, ինչպես նաև ծագեցին նորերը: Ստեղծված իրավիճակում 

Թուրքիան ակտիվացրեց քաղաքականությունը Հվ. Կովկասում՝ հավակնելով 

դառնալ տարածաշրջանային դերակատար, սակայն մի շարք հանգամանքներ 

այդպես էլ թույլ չտվեցին նրան ստանձնելու այդ «տիտղոսը»: Այդ հանգմանքներից 

էր ՀՀ-ն և նրա հետ անմիջականորեն կապված ԼՂՀ հիմնախնդիրը: 

Տարածաշրջանային մեկ այլ խնդիր էր Աբխազիայի խնդիրը, որը, որպես 

դամոկլյան սուր, Թուրքիան ճոճում էր Վրաստանի գլխին՝ ունենալով բավականին 

խոշոր համայնք: 

Կարևոր իրադարձություն էր նաև տարածաշրջանում թուրք-վրաց-

ադրբեջանական եռակողմ համագործակցությունը, որն իր բոլոր երանգներով 

ուղղված է ՀՀ-ի դեմ: 

 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 03.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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Հիմնաբառեր՝ էթնո-քաղաքական հակամարտություն, հեգեմոնիա, կասպիան 

տարածաշրջան, ռազմաքաղաքական դաշինք, արտաքին քաղաքականություն, 

տարանցիկ երկիր, նախապայմանների քաղաքականություն, դիվանագիտական 

հարաբերություններ, արձանագրություններ: 

 

1990-ական թթ.-ին միջազգային հարաբերություններում տեղ գտան 

դարակազմիկ իրադարձություններ, որոնք սահմանելու էին աշխարհաքաղաքական 

նոր կարգեր և փոփոխելու արդեն իսկ գոյություն ունեցող աշխարհակարգը: Այդ 

իրադարձություններից  թերևս  կարելի է առանձնացնել ԽՍՀՄ փլուզումը, որը և 

պարարտ հող նախապատրաստեց իր գոյության շրջանում սառեցված 

հակամարտությունների ի հայտ գալու համար: Հակամարտություններից անմասն 

չմնացին նախկին հետխորհրդային հանրապետությունները, մասնավորապես՝ 

արցախյան հակամարտությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, աբխազական և 

հարավօսեթական հակամարտությունները Վրաստանի հետ և այլն:  

Էթնո-քաղաքական հակամարտություններից զատ` միջազգային հարաբերութ-

յուններում ի հայտ եկան նոր, ավելի լուրջ վտանգներ: Խոսքն այն մասին է, որ 

միջազգային բեմահարթակում տեղի ունեցավ ուժերի հարաբերակցության 

փոփոխություն: Սառը պատերազմում հաղթանակած ԱՄՆ-ը ցանկանում էր հաստատել 

իր հեգեմոնիան ամբողջ աշխարհում:  Ուստի ԽՍՀՄ փլուզումը և Սառը պատերազմի 

ավարտն իր հետ բերեց ինչպես կայունություն, այնպես էլ անկայունություն ամբողջ 

աշխարհում: Այն հակամարտությունների նոր օջախների բռնկման պատճառ 

դարձավ,  որոնցից շատերն այսօր էլ լուծում չեն ստացել: 

Նման իրավիճակում Հարավային Կովկասն ու Կենտրոնական Ասիան կրկին 

հայտնվեցին Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության օրակարգում:  Թուրքիային 

թվում էր, թե եկել է ժամանակը, երբ հնարավոր կլինի ստեղծել Մեծ Թուրան 

պետությունը, որը ձգվելու էր Ադրիատիկ ծովից մինչև Չինաստան: Այդ տարածքները 

ընդգրկելու էին Կենտրոնական Ասիան, Բալկաններ ու Կովկասը1։ 

Փաստորեն Թուրքիայի համար ստեղծվել էին նպաստավոր պայմաններ՝ այս 

տարածաշրջան ներթափանցելու համար:  

ԽՍՀՄ փլուզումը և Հարավային Կովկասում ինքնիշխան պետությունների ի հայտ 

գալը հիմնարար կերպով փոխեցին Թուրքիայի Եվրասիական քաղաքականությունը: 

Հարավային Կովկասը աշխարհատնտեսական, ռազմավարական և անվտանգության 

տեսանկյունից մեծ կարևորություն էր ներկայացնում Թուրքիայի համար, ուստի 

Թուրքիան սկսեց ակտիվ քայլեր ձեռնարկել՝ ներթափանցելու Հարավային Կովկաս: Այդ 

ուղղությամբ առաջին քայլերից մեկը Ադրբեջանի, Հայաստանի ու Վրաստանի հետ 

սերտ հարաբերություններ հաստատելու քաղաքականությունն էր:   

Վերոնշյալ տարածաշրջաններում Թուրքիան ԱՄՆ օգնությամբ հավակնում էր 

լուրջ դերակատար դառնալ: Արդյունքում՝ Թուրքիան սկսեց հանդես գալ որպես գործիք 

Արևմուտքի ձեռքում՝ հետխորհրդային տարածաշրջանից, մասնավորապես 

Կենտրոնական Ասիայից ու Հարավային Կովկասից Ռուսաստանին դուրս մղելու համար:  

Մյուս կողմից՝  նոր նշանակություն ձեռք բերեց տարածաշրջանում  կառուցվող 

խողովակաշարերի համար պայքարը, որի մասնակիցներից մեկը դարձավ Թուրքիան` 

փորձելով դառնալ տարանցիկ երկիր և դրանով բարձրացնել իր աշխարհաքաղաքական 

նշանակությունը:  

 

 

                                                           
1 DePauw Freddy Turkey‘s Polices in Trancaucasia, Contested borders in the Caucasus, VUB 

University, Press 1996, http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/ch0801.htm.  
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հայաստանի անկախության վերականգնումից հետո հայ-թուրքական 

հարաբերություններում  անհեռանկարային կարգավորման մի քանի փորձեր տեղի 

ունեցան: Այսպիսով՝ 1996 թվականից հետո նկատվեցին մի շարք փոփոխություններ, 

թեև դիվանագիտական հարաբերություններ  այդպես էլ չհաստատվեցին, իսկ 

Հայաստանի շրջափակումը  չվերացվեց:  

1997թ.-ին ստեղծվեց «հայ-թուրքական բիզնեսի զարգացման խորհուրդը», որի 

գործունեությունը բավական համեստ էր: Փոխարենը, ակտիվացան հասարակական 

կազմակերպությունների միջև շփումները
2
: 

          2001թ.-ին Հայաստանը Ստամբուլում բացեց Սևծովյան համագործակցության 

մշտական ներկայացուցչություն
3
: 

ԱԶԿ-ի իշխանության գալուց հետո ՀՀ-ի նկատմամբ Թուրքիայի 

քաղաքականությունը մասնակի փոփոխություններ արձանագրեց: 

Թուրքիայի քաղաքական շրջանակներում նույնիսկ հայտարարություններ եղան, 

որ եթե հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը և 

սահմանի վերաբացումը բխեն Թուրքիայի շահերից, ապա վերջինս հաշվի չի նստի 

Ադրբեջանի հետ: Իրականում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման 

գործընթացը Թուրքիայի համար արդյունավետ միջոց էր իր հեռագնա  նպատակներին 

հասնելու համար: Կարող ենք ասել, որ Թուրքիան, Հայաստանի հետ 

հարաբերությունները վերականգնելով, կարող էր լուծել մի քանի կարևոր հարցեր, այն 

է՝ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի սառեցում, ԱՄՆ նորընտիր նախագահի 

առաջին ապրիլքսանչորսյան ուղերձում «ցեղասպանություն» բառի օգտագործման 

արգելափակում, Հայաստանի իշխանությունների ու Սփյուռքի միջև աննախադեպ 

լարվածություն Ցեղասպանության հարցում, աննախադեպ կարևոր 

դերակատարություն տարածաշրջանում, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և 

Եվրամիության հետ հարաբերությունների էական բարելավում
4
: 

Այսպիսով, Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնման փորձը 

Թուրքիայի կողմից հորինված հերթական մի խաղ էր: Այնուամենայնիվ, Թուրքիայի 

հետագա քայլերը ցույց էին տալու, որ այն, տեղի տալով ադրբեջանական կողմի 

ճնշումներին, հերթական անգամ գերեզմանելու էր Հայաստանի հետ 

հարաբերությունների կարգավորման փորձը: 

Պետք է նշել, որ հետագայում ակտիվացան նաև արտգործնախարարների 

մակարդակով հանդիպումները, որոնց ընթացքում քննարկվում էին այլընտրանքային 

տարբերակներ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման 

վերաբերյալ: Վ. Օսկանյանի վկայությամբ՝ այդ հանդիպումների սկիզբը խոստումնալից 

էր, սակայն յուրաքանչյուր հաջորդ հանդիպում ավելի անարդյունավետ էր, քան 

նախորդը։ Վերջին հանդիպման ընթացքում Գյուլն իր հայ գործընկերոջը  տեղեկացրեց, 

որ Թուրքիայի կառավարությունը ձեռնպահ կմնա Հայաստանի հետ 

համագործակցային որևէ քայլ ձեռնարկելուց, քանի դեռ արցախյան հարցում շոշափելի 

առաջընթաց չկա
5
: Արդեն իսկ ակնհայտ էր, որ Թուրքիան առաջ է քաշելու 

                                                           
2
  Սաֆրաստյան Ռ., Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն: Բուհական 

դասագիրք, Ե., 2018թ., էջ 282: 
3
 Տե՛ս ՀՀ Արտաքին գործերի պաշտոնական կայք էջ, https://www.mfa.am/hy/international-

organisations/15: 
4
 Սիմոնյան Ա. Հ., Հայագիտության հարցեր, հանդես 2(8), Ե., 2016, էջ 17: 

5
 Սաֆրաստյան Ռ., Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն: Բուհական 

դասագիրք, Ե., 2018թ., էջ 282: 
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նախապայմանների իր քաղաքականությունը, որը, բնականաբար, մերժվելու էր 

պաշտոնական Երևանի կողմից: 

2008թ.-ին Հարավային Կովկասում  Թուրքիայի քաղաքականության մեջ տեղի 

ունեցան զգալի փոփոխություններ, որոնք հիմնականում թելադրված   էին  ռուս-

վրացական պատերազմում ՌԴ-ի հաղթանակով: ՌԴ-ն պատերազմից հետո վերստին 

ակտիվացրեց իր դերակատարությունը տարածաշրջանային հակամարտություն–

ներում: Դրան հետևեց ՀՀ-ի հետ ռազմական համագործակցության պայմանագիրը 

երկարաձգելու առաջարկը
6
: Նման պարագայում տագնապալից իրավիճակում 

հայտնվեց առաջին հերթին Թուրքիան, հատկապես երբ ՀՀ-ի իշխանությունները 

հանդես եկան Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման 

նախաձեռնությամբ: Այսպիսով, պատերազմից հետո պարզ դարձավ Թուրքիայի՝ 

տարածաշրջանային առաջատար դառնալու հնարավորությունների բացակայության 

փաստը, և այն ներքաշվեց հայ-թուրքական հարաբերութունների կարգավորման 

դաշտ: 

Սկիզբ էր առնում մի գործընթաց, երբ Թուրքիան Հարավային Կովկասում 

աստիճանաբար կորցնում էր դիրքերը: Դա էր պատճառը, որ Թուրքիան վերստին 

ակտիվացրեց «զրո խնդիր հարևանների հետ» քաղաքականությունը և փորձեց 

հանդես գալ տարածաշրջանային նոր ծրագրերով, որոնցից մեկը Ռ.Թ.Էրդողանի առաջ 

քաշած Կովկասի կայունության ու համագործակցության պլատֆորմի գաղափարն էր:
7
 

Այդ ծրագրի գլխավոր նպատակն էր չեզոքացնել պատերազմից հետո տեղի ունեցած 

փոփոխությունները և վերահաստատել իր՝ տարածաշրջանային դերակատար լինելու 

հանգամանքը: Սակայն ծրագիրը տապալվեց, և դրան զուգընթաց առաջ մղվեց հայ-

թուրքական հաշտեցման գործընթացը: 

Հատկանշական է, որ նոր թափ առած հայ-թուրքական հարաբերությունների 

կարգավորման գործընթացն առաջին հերթին մեծ դժգոհություն առաջացրեց 

Ադրբեջանում և իր ազդեցությունը ունեցավ թուրք-ադրբեջանական 

հարաբերությունների վրա: Ադրբեջանական կողմը ՀՀ-ի և Թուրքիայի միջև 

հարաբերությունների կարգավորման մեջ որոշակի վտանգներ էր տեսնում: 

Ադրբեջանն այդ գործընթացը համարում էր Անկարայի ու Բաքվի միջև 

համագործակցության առանցքային սկզբունքների դավաճանություն՝ վախենալով, որ 

սահմանները բացելու և Հայաստանը մեկուսացումից հանելու դեպքում ինքը կկորցնի 

կարևոր լծակներ՝ ազդելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի շուրջ 

ընթացող բանակցությունների վրա:
8
 Լարվածությունը հատկապես խորացավ, երբ 

Ցյուրիխում ստորագրվեցին արձանագրությունները: Դրան ի պատասխան՝ թուրք-

ադրբեջանական հարաբերությունների լարվածությունը խորացավ էներգետիկ 

բնագավառում:  

Ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանը դիմեց մանիպուլյացիոն 

քաղաքականության՝ առաջ քաշելով նավթային գործոնը, որը, բնականաբար, 

դառնալու էր գործընթացի արգելակմանը նպաստող հիմնական գործոններից մեկը: 

Կարծում ենք, որ թուրք-ադրբեջանական եղբայրական հարաբերությունների 

«զոհաբերումը» կարող էր  բավականին թանկ նստել Թուրքիայի վրա՝ ընդհում մինչև 

զրկվելը էներգետիկ պաշարներից և այն խոշոր ծրագրերից, ինչպիսիք էին՝ Բաքու-

                                                           
6 Протокол № 5 между Российской Федерацией и Республикой Армения о внесении 

изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской 

военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 г., 20.08.2010, 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storagviewer/bilateral/page-

97/45120.  
7
 Սիմոնյան Ա. Հ.,  Հայագիտության հարցեր, հանդես 2(8), Ե., 2016, էջ 4: 

8 Mikhelidze N., The Turkish-Armenian Rapprochement at the Deadlock // Istituto Affari 

Internazionali, March 2010 p. 4. 
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Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղը, Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում գազամուղը, Բաքու-Թբիլիսի-

Կարս երկաթուղին: 

Ադրբեջանի քաղաքականության հանգուցալուծումը եղավ այն, որ  Ադրբեջանի 

նավթային ընկերությունը պայմանագիր կնքեց ռուսական «Գազպրոմի» հետ: 

Այնուհետև Ի.Ալիևը հանդես եկավ կոշտ արձագանքով և զգուշացրեց, որ եթե 

Թուրքիան շարունակի այդ քաղաքականությունը, Ադրբեջանն իր ամբողջ գազը 

կարտահանի ՌԴ
9
: 

Իրադարձությունների ընթացքը ցույց էր տալիս, որ Անկարան մտադիր է 

հետքայլ կատարելու ձեռք բերված պայմանավորվածություններից և միջազգային 

պարտավորություններից: Թուրքիան սկսեց նախապայմանների քաղաքակա–

նությունը, այն է՝ ԼՂՀ հիմնախնդրի կարգավորում՝ հօգուտ Ադրբեջանի: Փաստորեն, 

Ադրբեջանին հաջողվեց «ստիպել» Թուրքիային` Հայաստանի հանդեպ վարելու 

նախապայմանների քաղաքականություն, որը հակասում էր թուրքական «զրո 

խնդիրներ հարևանների հետ» սկզբունքին: Թուրքիան ստիպված եղավ ընտրություն 

կատարել երկու կարևոր առաջնահերթությունների միջև՝ հաշվի առնելով սեփական 

շահերը: Երկար ժամանակ Թուրքիան փորձում էր զերծ մնալ այդ ընտրությունից, որը 

սահմանափակելու էր նրա քաղաքական ներկայությունը տարածաշրջանում, սակայն 

Ադրբեջանի կեցվածքի պատճառով ընտրություն կատարեց հօգուտ երկրորդի: Դրա 

դրսևորումը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի 

սառեցումն էր: Արդյունքում՝ ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծում ստացավ 

2010թ.-ի ապրիլի 24-ի նախօրյակին. ապրիլի 22-ին Հայաստանի իշխող կոալիցիան 

նախ որոշում կայացրեց ՀՀ Ազգային ժողովում արձանագրությունների վավերացման 

ընթացքը առկախելու մասին, ինչը նշանակում էր գործընթացի սառեցում
10

: Նույն օրը 

հետևում է Ս. Սարգսյանի հայտարարությունը ՀՀ կողմից արձանագրությունների 

վավերացումը կասեցնելու մասին։ Այդ մասին ծանուցումն ուղարկվում է Թուրքիայի 

Հանրապետություն
11

: Այդպիսով ավարտվում է դիվանագիտական հարաբե–

րությունների վերականգնման փորձի ևս մեկ փուլ։ 

     

ԹՈՒՐՔ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱԲԽԱԶԻԱՅԻ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 

 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Վրաստանը դարձավ Թուրքիայի ամենակարևոր 

արտաքին քաղաքական գործընկերներից մեկը: Թուրքիայի համար Վրաստանի 

կարևորությունը հիմնականում պայմանավորված էր երկու գործոնով: ԽՍՀՄ 

փլուզումից հետո թուրք-հայկական հարաբերությունները լարված բնույթ էին կրում, 

ուստի Թուրքիայի համար Վրաստանը դարձավ հիմնական դարպաս դեպի 

Կենտրոնական Ասիա: Երկրորդ գործոնը գլխավորապես կապված էր Թուրքիայի 

էներգետիկ քաղաքականության հետ, մասնավորապես՝ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան 

նավթամուղի և Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում գազամուղի  հետ:  Բացի այդ, Թուրքիայի 

համար լրջագույն խնդիր էր  Ադրբեջանի հետ անմիջական սահման չունենալու հարցը: 

Խնդիրն այն էր, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ անմիջական սահման չուներ, և տվյալ 

պարագայում Վրաստանը դառնում էր «կամուրջ» ու հնարավորություն ընձեռնում 

Թուրքիային մուտք գործելու էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ կասպիական 

տարածաշրջան: 

                                                           
            

9
 Սիմոնյան Ա. Հ., Հայագիտության հարցեր, հանդես 2(8), Ե., 2016, էջ 11: 
10

 Տե՛ս Կոալիցիայի հայտարարությունը արձանագրությունների վերաբերյալ, 

22.04.2010, https://www.aysor.am/am/news/2010/04/22/NA-protocols/140490: 
11

 Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռուստաուղերձը Հայաստան-Թուրքիա 

հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, 22.04.2010, 

https://www.aysor.am/am/news/2010/04/22/serzh-sargsyan-address/140902: 
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Այսինքն՝ Անդրկովկասում սեփական դիրքերն ամրապնդելու 

քաղաքականությունն իրականացնելիս Թուրքիան հատկապես կարևորում էր 

Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը, որը վերոհիշյալ էներգետիկ ռեսուրսների 

տեղափոխման ճանապարհին միակ կամուրջն էր, քանի որ մյուս հավանական 

կամուրջը` Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, հասկանալի պատճառներով 

դուրս էր մղվում թուրքական արտաքին քաղաքականության հաշվարկներից:  

Վերոնշյալ հանգամանքները հաշվի առնելով՝ Թուրքիան 1991թ.–ի նոյեմբերի 1-

ին ճանաչեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը
12

: Միևնույն ժամանակ 

չպետք է մոռանալ, որ Վրաստանն էլ իր հերթին շահագրգռված էր թուրք-

ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցությամբ՝ գիտակցելով սեփական շահերը 

որպես տարանցիկ երկիր: Այդ հարաբերությունների խորացմանը հատկապես 

նպաստեցին Ռուսաստանի հետ լուրջ տարաձայնություններն ու հարաբերությունների 

բացակայությունը: Ինչևիցե, սրանք էին հիմնական դրդապատճառները, որոնք 

ստիպեցին Թուրքիային առանձնահատուկ վերաբերմունք դրսևորել Վրաստանի 

նկատմամբ:                                         

Վրաստանի անկախությունը ճանաչելուց հետո Թուրքիան իր օրակարգի 

առանցքային հարցերից մեկը դարձրեց Աբխազիայի կարգավիճակի շուրջ առաջացած 

վրաց-աբխազական հակամարտության նկատմամբ սեփական մոտեցումների 

ձևավորումը: 

Սկսած 1990-ական թվականներից՝ թուրքական իշխանությունները 

պաշտոնական հայտարարություններում մշտապես հանդես են եկել  Վրաստանի 

տարածքային ամբողջականության սկզբունքի պաշտպանության դիրքերից, սակայն 

միևնույն ժամանակ շարունակում էր զարգանալ Անկարայի ու Սուխումի միջև առկա 

համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ 

Անկարայի քաղաքականությունը պայմանավորված է մի շարք արտաքին ու 

ներքին գործոններով։ Մի կողմից՝ Սուխումի նկատմամբ Անկարայի որդեգրած 

քաղաքականության օրակարգի վրա անմիջական ազդեցություն ունի Ռուսաստանի ու 

Վրաստանի հետ Թուրքիայի ունեցած համագործակցությունը ռազմավարական 

նշանակություն ունեցող մի շարք ոլորտներում, մյուս կողմից՝ թուրքական 

իշխանությունները գործ ունեն միջազգայնորեն չճանաչված պետության հետ, որի 

օգտին վրաց-աբխազական պատերազմի սկսվելուց հետո ակտիվ լոբբիստական 

գործունեություն են իրականացնում Թուրքիայում հաստատված աբխազական ու 

չերքեզական համայնքները։ Չպետք է մոռանալ նաև այն հանգամանքը, որ 

Թուրքիայում աբխազների ու չերքեզների թիվը հասնում է մոտ 2 մլնի:  
Չխոչընդոտելով իր տարածքում բնակվող աբխազներին ու 

հյուսիսկովկասցիներին Աբխազիային աջակցություն ցուցաբերելու փորձերը՝ 

Թուրքիան միշտ էլ պաշտոնապես հանդես է եկել Վրաստանի տարածքային 

ամբողջականության օգտին: Վրաց-աբխազական պատերազմի սկսվելուց հետո 

Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հ. Չեթինը հայտարարել է, որ դա 

Վրաստանի ներքին գործն է: Իր հերթին Թուրքիայի փոխվարչապետ Է.Ինոնյուն 

դատապարտել է Հարավային Օսիային և Աբխազիային Վրաստանում տեղի ունեցած 

ընտրություններին չմասնակցելու համար: Ավելին, 1992թ.-ի հոկտեմբերի 13-ին 

Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովը հանդես եկավ Վրաստանի տարածքային 

ամբողջականությունն ընդունող հայտարարությամբ: 

Բնականաբար, Թուրքիան չէր վտանգելու տարածաշրջանային սեփական 

շահերը, որոնք ուղղակիորեն կապված էին Վրաստանի հետ: 

                                                           
12

 Արշակյան Գ., Եղիազարյան Ա., Թուրք-վրացական հարաբերությունները Թուրքիայի 

տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում 1991-2001թթ.,, «21-րդ դար», թիվ 2 

(48), 2013, էջ 42:  
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Վրաստանի նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականությունը ավելի հետևողական 

դարձավ, երբ Անդրկովկասում վերստին ակտիվացավ Ռուսաստանի 

քաղաքականությունը:  

Մասնավորապես, 2008թ.-ի օգոստոսյան իրադարձություններից և Ռուսաս–

տանի կողմից Աբխազիայի ճանաչումից հետո Թուրքիան ակտիվացրեց իր 

քաղաքականությունն Աբխազիայում: 

Աբխազիայի հետ հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը  Թուրքիան 

բացատրում էր Աբխազիայի ու Վրաստանի հաշտեցման նպատակով: Իրականում 

Թուրքիան, հստակ գիտակցելով սեփական երկրում աբխազական համայնքի 

կարևորությունը, այն օգտագործում էր  իբրև գործիք տարածաշրջանում իր 

ազդեցությունը մեծացնելու նպատակով: Ստեղծված իրավիճակում Թուրքիայի՝ 

«միջնորդի» դերակատարության ստանձնումը Վրաստանին դժգոհելու  

հնարավորություն չէր ընձեռնում: Սակայն Թուրքիայի ակտիվությունն այդ 

տարածաշրջանում չէր կարող չանհանգստացնել Թբիլիսիին և սառեցնող 

ազդեցություն չունենալ թուրք-վրացական հարաբերությունների վրա: Վրաստանին 

անհանգստացնում էր այն հանգամանքը, որ Թուրքիան կարող է ճանաչել Աբխազիայի 

անկախությունը: 

Ստեղծված իրավիճակը երկու երկրների միջև կարող էր հանգեցնել լուրջ 

քաղաքական լարվածության, ինչը հարկավոր չէր կողմերից և ոչ ոքի,  ուստի 

Թուրքիան քայլեր ձեռնարկեց քաղաքական լարվածությունը մեղմելու համար: 

Մասնավորապես, պատերազմի օրերին սկսեց մարդասիրական օգնություն 

ցուցաբերել Վրաստանին
13

:  

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ Վրաստանի հետ հարաբերությունների 

բարելավմամբ Թուրքիան նպատակ էր հետապնդում տարածաշրջանում գերակա 

դիրք զբաղեցնել:  Չի կարելի անտեսել նաև այն հանգամանքը, որ նոր թափ ստացող 

թուրք-վրաց-ադրբեջանական եռակողմ հարաբերությունները միտված էին 

տարածաշրջանում թուլացնելու Ռուսաստանի ազդեցությունը և ապահովելու ՆԱՏՕ-ի 

ռազմաքաղաքական ներկայությունը տարածաշրջանում, ինչը դրսևորվեց ինչպես 

էներգետիկ, այնպես էլ ռազմաքաղաքական համագործակցության բնագավառներում: 

Ինչ վերաբերում է Աբխազիայի խնդրին, ապա թուրքական քաղաքական 

շրջանականերում պաշտոնապես ճանաչվել է Վրաստանի տարածքաին 

ամբողջականությունը, սակայն փաստ է, որ Թուրքիան առիթը բաց չի թողնում 

օգտագործելու աբխազական ու չերքեզական համայնքի առկայությունը: 

 

 

 

ԹՈՒՐՔ-ՎՐԱՑ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 

 

 

Հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական գործընթացների 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանի պետությունները հակված են 

համագործակցելու ինչպես համաշխարհային ուժային կենտրոնների հետ, այնպես էլ 

զարգացնելու հարաբերությունները տարածաշրջանում հարակից պետությունների 

հետ:     

Նմանատիպ է թուրք-վրաց-ադրբեջանական գործընկերությունը, որը հիմնված է 

տնտեսական, քաղաքական ու ռազմաքաղաքական փոխգործակցության վրա: 

Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղի նախագծի հաջող կենսագործումը և դրա 
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 Արշակյան Գ., Օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմի ազդեցությունը թուրք-

վրացական հարաբերությունների վրա, Ե., 2013թ., էջ149: 
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հետևանքները ցույց տվեցին, որ այդ համագործակցությունն ունի Հարավային 

Կովկասի աշխարհաքաղաքական գործընթացների վրա լուրջ ազդեցություն թողնելու 

լծակներ, որոնք էլ ավելի ամրապնդվեցին Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում  գազամուղի 

գործարկումից և Բաքու-Թբիլիսի-Կարս նախագծի նախաձեռնումից հետո: Այդ 

համագործակցության շրջանակներում ակնհայտորեն երևան են  գալիս  Թուրքիայի 

տարածաշրջանային շահերը և, բնականաբար, հարցականի տակ է դրվում 

Հայաստանի՝ որպես շրջափակված պետության, անվտանգությունը: 

Վերոհիշյալ եռակողմ համագործակցությունը կարելի է համարել թուրքական 

նախաձեռնություն, որը հեռահար տնտեսական ու քաղաքական նպատակներ է 

հետապնդում: Թուրքիան եռակողմ համագործակցության շրջանականերում 

հարաբերությունները տնտեսապես կայունացնելուց հետո ձեռնամուխ եղավ նաև 

քաղաքական ու ռազմական համագործակցության վերաբերյալ ծրագրեր մշակելուն: 

Տվյալ պարագայում ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա նա հաստատուն քայլերով 

հայտվում է Թուրքիայի ազդեցության ուղեծրում և հետագայում այնտեղից դուրս գալը 

դժվարագույն խնդիր կարող է լինել Վրաստանի համար: Այնուամենայնիվ, Վրաստանի 

տարածաշրջանային շահերը նրան ուղղորդում են տնտեսապես կայուն Թուրքիա: 

Վրաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը Թուրքիան է, և Վրաստանում 

օտարերկրյա ամենամեծ ներդրումները թուրքական կապիտալով են: Վրաստանը 

հսկայական եկամուտներ է ստանում իր տարածքով անցնող էներգետիկ 

ենթակառուցվածքներից, ինչը խոսում է այն մասին, որ մոտ ապագայում էլ Վրաստանի 

համագործակցությունը հարևան թուրքական երկրների հետ շարունակելու է 

ընդլայնվել: Կարծում ենք, որ սա լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանի ինչպես 

տնտեսական, այնպես էլ ռազմական ու քաղաքական անվտանգությանը: 

Պաշտոնական Թբիլիսին բազմիցս հայտարարել է, որ այդ համագործակցությունն 

ուղղված չէ Հայաստանի դեմ: Սակայն կարծում ենք, որ Վրաստանն անուղղակիորեն 

ներքաշվում է Հայաստանի մեկուսացման մեջ: Որքան էլ Թբիլիսին փորձի պահպանել 

չեզոքություն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, Արցախի 

Հանրապետությունում կամ ՀՀ-Ադրբեջան շփման գծում, ռազմական սրացման 

պայմաններում Վրաստանը կարող է կողմնորոշվել ոչ թե դեպի քրիստոնյա 

Հայաստանը, այլ դեպի տնտեսապես ավելի խոշոր գործընկերները և նպաստել 

Հայաստանի տնտեսական շրջափակմանը
14

: Ի հակակշիռ՝ Հայաստանը 

հարաբերությունները պետք է ջերմացնի եվրոպական երկրների և հարևան Իրանի ու 

Ռուսաստանի հետ: 

Անդրադառնալով Ադրբեջանի քաղաքականությանն այդ համագործակցության 

շրջանականերում՝ պետք է նշել, որ բացի Արցախյան հիմնախնդիրը շոշափելուց, 

Ադրբեջանն ու Թուրքիան  համատեղ փորձում են ավելացնել քաղաքական, 

տնտեսական ազդեցությունը Թբիլիսիի վրա, որպեսզի իրականացնեն իրենց 

պանթուրքիստական ծրագրերը և փոխեն հայաբնակ Ջավախքի էթնիկ դեմքը, ինչը 

թույլ կտա թուրքաբնակ տարածքներով շրջապատել Հայաստանն այս անգամ 

հյուսիսից: Բնականաբար, սա բավականին լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանի 

համար, քանի որ այդ ծրագիրն իրականացնելու դեպքում Հայաստանը կզրկվի 

արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ցամաքային ուղուց և տնտեսապես 

«կոչնչանա»:  

Այսպիսով, թուրք-ադրբեջանական հետևողական քաղաքականության շնորհիվ 

Վրաստանն աստիճանաբար ներգրավվում է նրանց ռազմաքաղաքական դաշինքում: 

Ակնհայտ է, որ այդ համագործակցությունը միտված է նաև չեզոքացնելու 

                                                           
14

 Կարապետյան Ռ., Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան համագործակցությունը և 

Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրները, 23.03.2017թ., http://www.noravank.am/arm/ 

articles/detail.php?ELEMENT_ID=15566: 
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Ռուսաստանի էներգետիկ մենաշնորհը Հարավային Կովկասում, ինչն իր հերթին 

կհանգեցնի տարածաշրջանի պետությունների ոչ միայն տնտեսական, այլև 

քաղաքական կախվածության նվազմանը ՌԴ-ից
15

: 
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The purpose of this article is to illustrate Turkey's policy in the South Caucasus after the 

collapse of the USSR. Our task is to present Turkey's stance on  the NKR issue, as well as 

Turkey's policy in Abkhazia, and  Turkish-Georgian-Azerbaijani relations and Armenia's 

position. 

Sociological (analysis, synthesis, the principle of history) and special (formal-logical, 

comparative) research methods were used in the course of the study. 

As a result of the research we came to the conclusion that after the collapse of the 

USSR frozen conflicts in the region gained new momentum and new ones emerged.    

In the current situation, Turkey strengthened its policy in the Caucasus, claiming to be a 

regional player, but a number of circumstances did not allow it to assume this "title". One of 

such circumstances was the Republic of Armenia and the NKR problem directly related to it. 

Another regional problem was the problem of Abkhazia. 

Another important event was the Turkish-Georgian-Azerbaijani trilateral cooperation in 

the region, which is directed against Armenia in all its shades. 

 

Keywords: ethno-political conflict, hegemony, Caspian region, military-political 

alliance, foreign policy, transit country, preconditions policy, diplomatic relations, protocols. 

 
 

 

  

                                                           
15 Justyna Glogowska, Turkey and Georgia: Strategic Connections, BilGESAM, 23 March 2012. 

http://www.bilgesam.org/en/incele/452/-turkey-and-georgia--strategicc-onnections.  
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ПОЛИТИКА ТУРЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ И  

ФАКТОР НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
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г. Ереван, Республика Армения 

 

ДИАНА НАНЯН 

Магистр международных отношений  

Ереванского государственного университета, 

г. Ереван, Республика Армения 

 
Цель этой статьи - показать политику Турции на Южном Кавказе после распада 

СССР. Наша задача - представить позицию Турции по вопросу НКР, политику Турции в 

Абхазии, а также турецко-грузино-азербайджанское сотрудничество и позицию Армении.  

В ходе исследования использовались социологические(анализ, синтез, принцип 

истории) и специальные (формально-логические, сравнительные) методы исследования. В 

результате исследования мы пришли к выводу, что после распада СССР замороженные 

конфликты в регионе приобрели новый импульс и возникли новые. 

В сложившейся ситуации Турция усилила политику на Кавказе, претендуя на роль 

регионального игрока, однако ряд обстоятельств не позволил ему взять на себя этот 

«титул». Одним из таких обстоятельств была Республика Армении и непосредственно 

связанная с ней проблема НКР.  

Другой региональной проблемой была проблема Абхазии. Важным событием 

также стало турецко-грузино-азербайджанское трехстороннее сотрудничество в регионе, 

которое направлено против Армении во всех ее оттенках. 

 

Ключевые слова: этнополитический конфликт, гегемония, каспийский регион, 

военно-политический альянс, внешняя политика, транзитная страна, политика 

предпосылок, дипломатические отношения, протоколы. 
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Արցախյան հակամարտության կարգավորման համատեքստում առանցքային 

նշանակության հարցերից է կարգավիճակի հիմնահարցը, որի շուրջ հակամարտող 

հիմնական կողմերի շրջանում առկա է խորքային ռազմավարական 

անհամաձայնություն ու դիրքորոշումների առավելագույն բևեռացում։ Հոդվածի 

նպատակն է բացահայտել Արցախի կարգավիճակի բանակցային էվոլյուցիան, 

ցույց տալ կարգավիճակի ու նախավիճակի փոփոխման պատճառահետևանքային 

կապերը։ Այդ առումով որպես հետազոտական խնդիրներ են սահմանվում 

բանակցային փաստաթղթերում առկա կարգավիճակին առնչվող ձևակերպումների 

քննական վերլուծությունը, կարգավիճակով պայմանավորված նախավիճակի 

փոփոխման հնարավորությունների դիտարկումը։ Աշխատանքի մեթոդաբանական 

հիմքում ժամանակագրական ու բովանդակային վերլուծության մեթոդներն են։  

Հոդվածի շրջանակներում դիտարկվում են Արցախի կարգավիճակի շուրջ 

ընթացող բանակցությունների էվոլյուցիան, առաջ են քաշում նորարարական մի 

քանի թեզեր, որոնք կառուցված են Արցախի գոյության, ինքնուրույնության և 

ինքնուրույն քաղաքական ինքնության իրողությունների ճանաչման վրա՝ որպես 

Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում նախավիճակի 

փոփոխման կարևոր գրավականներ։   

 

Հիմնաբառեր՝ Արցախյան հակամարտություն, կարգավիճակի ճանաչում, 

նախավիճակի փոփոխություն, ինքնուրույն քաղաքական ինքնություն:   
 

Բախումնաբանության մեջ տիրապետող մոտեցում է, որ էթնոքաղաքական 

հակամարտությունները կարգավորման դժվար են ենթարկվում: Այս առումով 

բացառություն չի կազմում նաև Արցախյան  հակամարտությունը, որի 

հանգուցալուծմանն ուղղված ինչպես հակամարտող կողմերի, այնպես էլ միջազգային 

միջնորդների ջանքերը շարունակվում են արդեն 25 տարուց ավելի՝ առանց շոշափելի 

արդյունքների և լուրջ առաջընթացի: Նման իրավիճակը վկայում է, որ ընդհանուր 

առմամբ, Արցախյան հակամարտությունը տեղավորվում է գիտության մեջ 

տիրապետող այդ օրինաչափության մեջ: Բացի դրանից, Արցախյան հիմնահարցն 

աչքի է ընկնում նաև հակամարտությանը ներգրավված սուբյեկտների 

բազմազանությամբ,  հակամարտող հիմնական կողմերի դիրքորոշումների խիստ 

բևեռացված տարբերությամբ, կարգավորման դինամիկայի վրա ազդող ներքին ու 

արտաքին գործոնների բարդ համակցությամբ, տարածաշրջանում անընդհատ ու 

արագ փոփոխվող աշխարհաքաղաքական վերադասավորումներով, որոնք իրենց 

հերթին որոշակիորեն ազդում են Արցախյան հակամարտության վրա՝ կարգավորման 

տեսանկյունից այն դարձնելով ավելի բարդ ու խճճված: Մասնավորապես Արցախյան 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 06.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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հակամարտության կարգավորման համատեքստում խորքային ռազմավարական 

անհամաձայնություն ու կողմերի դիրքորոշումների առավելագույն բևեռացում 

նկատվում է հենց Արցախի կարգավիճակի շուրջ տարվող քննարկումներում։ Դեռ 

առաջին միջնորդական նախաձեռնությունների՝ մասնավորապես նոր ձևավորվող 

ԵԱՀԽ (ԵԱՀԿ) Մինսկի խմբի մանդատի շրջանակներում ենթադրվում էր ԼՂ 

կարգավիճակի հարցը քննարկել Մինսկում հրավիրվելիք Արցախյան կարգավորման 

խաղաղ բանակցությունների ժամանակ, որին մասնակցելու էին նաև Լեռնային 

Ղարաբաղի ընտրված և այլ ներկայացուցիչները
16

: Անցած տարիների ընթացքում 

միջնորդները հակամարտության կողմերին ներկայացված բանակցային 

փաստաթղթերում փորձել են տալ հակամարտության այդ առանցքային՝ Արցախի 

կարգավիճակի լուծման հարցի պատասխանը։ Օրինակ՝ 1997թ.-ին ԵԱՀԿ Մինսկի 

խմբի համանախագահները Լիսաբոնից հետո, այդ գագաթաժողովի ազդեցության 

տակ ներկայացրին մի փաստաթուղթ, որում ԼՂ կարգավիճակը ներկայացված էր 

Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում
17

: Այդ առաջին` 

«փաթեթային» կոչվող փաստաթղթում ԼՂ կարգավիճակի հարցին լուծում էր տրվում 

համաձայնագրի երկրորդ մասում: Իսկ առաջին մասում, որը վերաբերում էր զինված 

հակամարտության դադարեցմանը, ենթադրվում էր զինված ուժերի դուրս բերում 

«գրավյալ» տարածքներից, բուֆերային գոտու ստեղծում և միջազգային խաղարարար 

ուժերի տեղակայում, փախստականների ու տեղահանված անձանց վերադարձ  

մշտական բնակության վայրեր, կոմունիկացիաների ապաշրջափակում, 

երկաթուղային կապի ապահովում Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև Բաքու-Հորադիզ-

Մեղրի-Օրդուբադ-Նախիջևան-Երևան երթուղով, Լաչինի միջանցքի միջազգային 

վարձակալում (ԵԱՀԿ կողմից) և դրա տրամադրում ԼՂ իշխանություններին, Շուշու և 

Շահումյանի շրջանի հարցերի լուծում և այլն: Համաձայնագրի երկրորդ մասը 

վերաբերում էր ԼՂ կարգավիճակին, որի II-րդ կետով Լեռնային Ղարաբաղը 

հանդիսանում էր պետական ու տարածքային կազմավորում Ադրբեջանի 

Հանրապետության սահմաններում: Ընդ որում, Լեռնային Ղարաբաղին թույլատրվում 

էր ունենալ սեփական սահմանադրություն, օրենսդիր, գործադիր և դատական 

իշխանության մարմիններ, գերբ, դրոշ ու հիմն:  Սակայն այն սկզբունքի ամրագրումը, 

որ ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը ի սկզբանե պետք է դիտարկել Ադրբեջանի 

տարածքային ամբողջականության պահպանման շրջանակներում, լուրջ խոչընդոտ էր 

բանակցային հետագա առաջխաղացման համար և մերժվեց հակամարտության 

մասնակից երկու կողմերի` Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունների կողմից: 

Նույն թվականին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ներկայացրած 

ղարաբաղյան կարգավորման երկրորդ առաջարկը հենվում էր «փուլային» եղանակով 

հակամարտող կողմերի միջև համաձայնության հասնելու մեթոդի վրա: Ըստ այդ 

տրամաբանության՝ առաջնային էր համարվում զինված հակամարտության 

հետևանքների վերացման հիմնախնդիրը, այսինքն՝ զինված ուժերի դուրս բերման 

(հոդված II), բուֆերային գոտու ստեղծման և միջազգային խաղաղարար ուժերի 

տեղաբաշխման (հոդված III), փախստականների և տեղահանված անձնաց 

վերադարձի (հոդված V) խնդիրները և միայն դրանից հետո փաստաթուղթը 

ենթադրում էր, որ «Երեք կողմերը, վերջ դնելով հակամարտության ռազմական կողմին, 

համաձայնության են գալիս բարեխղճորեն շարունակել բանակցությունները ԵԱՀԿ 

Մինսկի խմբի շրջանակներում մինչ հակամարտության մյուս ասպեկտների 

համապարփակ կարգավորումը՝ ներառյալ նաև քաղաքական ասպեկտը, որը 

ներառում է ԼՂ կարգավիճակի, ինչպես նաև Լաչինի, Շուշիի և Շահումյանի 

                                                           
16 Տե´ս https://www.osce.org/mg: 
17 Տե´ս https://www.aniarc.am/2019/07/01/nk-package-1997-july/: 
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հիմնահարցերի լուծումը»
18

: Այս մոտեցումը որպես հիմք ընդունվեց ՀՀ-ի և ԱՀ-ի 

կողմից, սակայն մերժվեց Լեռնային Ղարաբաղի կողմից, քանի որ բացակայում էին 

երաշխիքները, որ ԼՂ կողմից վերահսկվող տարածքների վերադարձից հետո հանկարծ 

ադրբեջանական իշխանությունների շրջանում չէր անհետանա ցանկությունը 

բանակցությունների հետագա շարունակման համար: 

1998թ.-ին ներկայացված «ընդհանուր պետության» կոնցեպցիայի վրա հիմնվող 

բանակցային փաստաթղթում նկատելի էր որակական անցում հակամարտության 

հիմնական բաղադրատարրերի լուծման ուղիների ընդունման հարցում: 

Մասնավորապես, հակամարտության կարգավորման՝ կարևորությամբ առաջին 

հիմնահարցն էր դիտարկվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ 

սկզբունքային համաձայնության ձեռք բերումը: Համաձայնության տեքստի առաջին 

մասում նշվում էր, որ «Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է պետական և 

տարածքային կազմավորում հանրապետության ձևով, որը կազմավորում է ընդհանուր 

պետություն Ադրբեջանի հետ»
19

: Բացի վերը նշված ձևակերպումից, ԼՂ կարգավիճակը 

ներառում էր նաև այնպիսի իրավասությունների ձեռք բերում, ինչպիսիք էին՝ 

հանրաքվեի միջոցով սեփական սահմանադրության ընդունումը, պետականության 

ատրիբուտները, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինները և այլն: 

Միաժամանակ, հենվելով կողմերի հռչակած «սիմետրիկ փոխզիջման» եղանակով 

որոշումների ընդունման մեթոդոլոգիայի վրա՝ այդ փաստաթղթում լուծում էր 

առաջարկվում նաև Շուշիի ու Շահումյանի ապագա կարգավիճակների համար: 

Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման կուլմինացիոն մյուս փուլը 

համընկնում է 2001թ.-ի սկզբներից բանակցային գործընթացում նկատվող որոշակի 

ակտիվացման հետ, որն իր արտացոլումը գտավ Փարիզյան և Քի Ուեսթյան 

բանակցություններում: Այսպես կոչված «Փարիզյան սկզբունքների» հիման վրա 

կազմված Քի Ուեսթյան համաձայնագրի փաթեթում Լեռնային Ղարաբաղի 

կարգավիճակն ամրագրված էր համաձայնագրի երկրորդ հոդվածում, ըստ որի՝ դե 

ֆակտո ամրագրվում էր, որ նախկին ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղի 

Ինքնավար Մարզի տարածքը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չէ և անցնում է 

Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո
20

: Փաստորեն, սրանով ամրագրվում էր 

Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի գոյությունը և Ադրբեջանի վերջնական 

վերահսկողության կորուստը այդ տարածքի նկատմամբ:  

2007թ․-ից հետո կողմերը բանակցությունները շարունակեցին Մադրիդյան 

սկզբունքների հիման վրա, որը ենթադրում էր հակամարտության կարգավորման նոր 

փիլիսոփայություն՝ կառուցված սկզբունքների համադրման գաղափարի վրա։ Այն իր 

հերթին ենթադրում էր իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամարտահայտության 

միջոցով (պլեբիսցիտ) Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցումը, միջանկյալ 

կարգավիճակի ճանաչումը, զինված ուժերի հետ քաշումը, Արցախի և ՀՀ-ի միջև 

ցամաքային կապի ապահովումը, փախստականների վերադարձն ու միջազգային 

խաղաղապահ գործողությունները
21

: Դրանից հետո միջնորդների կողմից հնչեցին մի 

շարք հայտարարություններ Աքվիլայում
22

, Մուսկոկոյում
23

, Կազանում և այլն։  

Ինչու՞, այնուամենայնիվ, չնայած առաջարկների նման բազամազանությանը՝ 

Արցախյան կարգավորման բանակցային գործընթացում էական առաջընթաց չի 

գրանցվում։ Մեր կարծիքով՝ այստեղ կա մի պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ 

                                                           
18

 Տե´ս https://www.aniarc.am/2019/03/27/step-by-step-1997-december-nkr/: 
19

 Տե´ս https://www.aniarc.am/2019/01/24/common-state-1998-nk/: 
20

 Տե´ս Գալստյան Խ․, Քաղաքական բանակցություններ․ տեսություն և պրակտիկա, Ե․, 

2007, էջ  181:  
21

 Տե´ս Мадридские принципы [https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki]: 
22

 Տե´ս https://www.osce.org/item/38731.html: 
23

 Տե´ս  https://ria.ru/20100717/255734396.html: 
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խորքային հարցադրում, որն անկյունաքարային նշանակություն ունի Արցախյան 

հիմնախնդրի կարգավորման նոր հայեցակարգի մշակման համար։ Խոսքը 

նախևառաջ վերաբերում է Արցախի գոյության փաստի ճանաչման սկզբունքին։ 

Օրինակ՝ եթե դիտարկենք խնդրի վերաբերյալ Ադրբեջանի մոտեցումը, ապա կարող 

ենք նկատել, որ այդ երկիրը ժխտում է Արցախի գոյության փաստն ընդհանրապես, 

քանի որ ըստ իրենց պաշտոնական դիրքորոշման՝ դեռ 1991թ․-ի նոյեմբերի 26-ին Ադր․ 

ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունել է ԼՂԻՄ լուծարման մասին որոշումը
24

, ըստ որի՝ 

նախկին ինքնավար մարզի տարածքում ձևավորվել են սովորական վարչական 

միավորներ։ Իսկ 2019թ․-ի հոկտեմբերի 3-ին Ադրբեջանի նախագահ Ի․Ալիևի՝ 

միջազգային բանավեճային «Վալդայ» ակումբում ունեցած ելույթը, ըստ որի՝ Լեռնային 

Ղարաբաղը Ադրբեջանի պատմական տարածք է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի 

ժողովուրդ ընդհանրապես գոյություն չունի
25

, լիովին համապատասխանում է մեր 

կողմից առաջ քաշված այն թեզին, որ Ադրբեջանը վարում է աբսիենտիստական ու 

Արցախի գոյության ժխտման քաղաքականություն։ Հետևաբար, հետևողականորեն 

ժխտելով Արցախի գոյության փաստը՝ Ադրբեջանը կառուցում է մի ողջ բանակցային 

փիլիսոփայություն, ըստ որի՝ որպես բանակցային ապագա հնարավոր զիջում՝ 

մատուցվում է այն թեզը, որ կարելի է ընդունել Արցախի գոյությունը, սակայն միմիայն 

իրենց տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Տրամաբանությունը  

կարծես թե հասկանալի է՝ մի քայլ հետ, երկու քայլ առաջ մարտավարությամբ ստանալ 

բաղձալին, կեղծ օրակարգեր առաջ քաշելով ու չափազանցված պահանջներ 

ներկայացնելով՝ բանակցություններում ստանալ առավելագույն օգուտներ: 

Որքան էլ տարօրինակ թվա առաջին հայացքից, սակայն եթե դիտարկում ենք 

Հայաստանի Հանրապետության՝ Արցախյան կարգավորման դիրքորոշումների 

էվոլյուցիան, ապա տեսնում ենք, որ ի տարբերություն Ադրբեջանի, թեև հայաստանյան 

քաղաքական ղեկավարները ընդունում են Արցախի գոյությունը, սակայն չեն ընդունում 

կամ առնվազն դժվար են համակերպվում Արցախի ինքնուրույն գոյության փաստի 

հետ։ Հատկապես կարգավորման վերջին 20 տարիների հայաստանյան 

տրամաբանությունը կառուցվել է երկու բանակցային սուբյեկտները՝ Արցախն ու ՀՀ-ն 

մեկ անձի տեսքով ներկայացնելու մարտավարության հիման վրա։ Չէ՞ որ և´ ՀՀ 

երկրորդ նախագահ Ռ․ Քոչարյանի, և´ նրան փոխարինած Ս․ Սարգսյանի պարագայում 

ենթադրվում էր, որ նրանք, կանգնած լինելով Արցախյան շարժման ակունքներում և 

առանցքային պաշտոններ զբաղեցնելով Արցախի Հանրապետությունում,, նույնչափ 

հետևողականորեն բանակցություններում կներկայացնեն բուն Լեռնային Ղարաբաղի 

մոտեցումները։ Բանակցային ձևաչափի նման փոխակերպումը մի կողմից՝ թույլ տվեց 

«մեռյալ» կետից տեղաշարժել կարգավորման գործընթացը, մյուս կողմից՝ էական վնաս 

հասցրեց Արցախի քաղաքական ինքնությանը։ Իսկ արդեն 2018թ․-ին ՀՀ-ում տեղի 

ունեցած «թավշյա» հեղափոխությունից հետո մարտավարական այդ գիծն ուղղակի 

շարունակելն անհնար էր, քանի որ, ինչպես նշել էր ՀՀ վարչապետ Ն․ Փաշինյանը,  ինքը  

պատրաստ է մասնակցել բանակցություններին ՀՀ անունից, բայց չի կարող բանակցել 

Արցախի Հանրապետության անունից, որովհետև չունի Արցախի վարչապետի կամ 

նախագահի կարգավիճակ, որովհետև Արցախի ժողովուրդը չի մասնակցում ՀՀ 

իշխանությունների ձևավորման գործընթացին և ըստ էության իր անունից 

                                                           
24 Закон Азербайджанской Республики «Об упразднении Нагорно-Карабахской автономной 

области Азербайджанской Республики» от 26 ноября 1991 года 

[http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2890]. 
25 Алиев в Сочи: Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак 

[https://az.sputniknews.ru/video /20191004/421923678/karabah-jeto-azerbajdzhan-aliev-valdaj.html. 
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բանակցություններին մասնակցելու մանդատ չի տվել
26

: Փաստացի, 

հեղափոխությունից հետո մի կողմից՝ բարձրաձայնվում է Արցախին 

բանակցությունների սեղան վերադարձնելու մասին թեզը, մյուս կողմից՝ տարբեր 

հարթակներում ու միջոցառումներում Հայաստանից հնչում են Արցախի քաղաքական 

ինքնությունն ու ինքնուրույնութունը նսեմացնող կոչեր։  

 

Utrum has verum anfalsum est  

Դեռ Հին Հռոմում տարաբնույթ վիճահարույց հարցերի ու կոնֆլիկտների 

կարգավորման համատեքստում լայնորեն կիրառվող փաստարկներից էր փաստացի 

իրողությունների ճանաչման և դրանք անվերապահորեն հաշվի առնելու սկզբունքը 

կամ ինչպես հռոմեացիներն էին ձևակերպում՝ Utrum has verum anfalsum est (Ճիշտ է, 

թե սխալ, բայց դա այդպես է)
27

։ Հետևաբար Արցախյան հակամարտության խաղաղ 

կարգավորման համատեքստում առաջնային նշանակություն ունի․ 1․ Արցախի 

գոյության փաստի ընդունումը, 2․ Արցախի ինքնուրույն գոյության փաստի 

ընդունումը, 3․ Արցախի ինքնուրույն քաղաքական ինքնության ընդունումը։ Այս 

երեք հիմնարար պրոպոզիցիաները պետք է դրվեն Արցախյան հիմնախնդրի 

կարգավորման հայկական կողմերի բանակցային հայեցակարգի հիմքում, քանի որ 

Արցախի Հանրապետությունն ունի ինքնուրույն քաղաքական ինքնություն. ուզեք թե 

չուզեք, բայց դա այդպես է։    

Հիմա դիտարկենք Արցախի կարգավիճակի ճանաչման և նախավիճակի 

փոփոխման կորելյացիան։ Չգիտես ինչու, այս տարիների ընթացքում և´ միջազգային 

հանրության, և´ հակամարտության մեջ ներքաշված կողմերը թյուր տպավորություն 

ունեն, որ Արցախյան համակարտության նախավիճակի՝ (Status Quo) այս տեսքով 

պահպանումը ձեռնտու է հայկական կողմին, իսկ ահա փոփոխությունը՝ Ադրբեջանին։ 

Կարծում եմ, որ սխալ  պատկերացում է, այս հարցում էլ մենք պետք է 

նախաձեռնողականություն ցուցաբերենք ու առաջ քաշենք նախավիճակի անհապաղ 

փոփոխման հարցը Արցախի կարգավիճակի ճանաչման ճանապարհով։ Ըստ էության, 

այս դիրքորոշման հիմքում ընկած է նախորդ թեզը, որ Արցախն ինքնուրույն 

քաղաքական ինքնություն ունի, որն այլևս անհնար է հաշվի չառնել, ու միայն այդ 

փաստի անհապաղ ճանաչման ճանապարհով փոխել արդեն շուրջ քառորդ դար 

հաստատված Արցախյան հակամարտության նախավիճակը։ Հետևաբար ստացվում է, 

որ նախավիճակի փոփոխման գլխավոր նախապայմանը Արցախի ներկայիս 

կարգավիճակի ճանաչման փաստն է։ Ինչ վերաբերում է «հավերժական» դիսկուրսին՝ 

Արցախը Հայաստանի  Հանրապետության մա՞ս է, թե՞ անկախ պետություն, ապա այդ 

հարցում առնվազն պետք է առաջնորդվել համազգային շահերի ամրագրման 

հեռահար, երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ ռազմավարական նպատակներով։ Ընդ 

որում, որպես հեռահար ռազմավարական նպատակ պետք է ամրագրել Արցախի՝ 

Հայաստանի Հանրապետության հետ վերամիավորումը, իսկ կարճաժամկետ՝ Արցախի 

անկախության միջազգային ճանաչումը։ Մեր խորին համոզմամբ՝ միայն Արցախի 

անկախության միջազգային ճանաչման ճանապարհով է հնարավոր հասնել նաև մեր 

համազգային հեռահար նպատակին՝ մայր հայրենիքի հետ հայության այդ հատվածի 

վերամիավորմանը։ Եթե չի ստացվելու կամ ՀՀ արտաքին քաղաքականության 

ուղեծրից դուրս է մնալու Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման գիծը, ապա 

նույնքան անհնար է լինելու նաև դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության հետ 

միացումը։ Ըստ էության, այդ ռազմավարական նպատակներով առաջնորդվեցին նաև 

                                                           
26

 Տե´ս ՀՀ վարչապետ Ն․ Փաշինյանի ելույթը ՀՀ 7 գումարման առաջին նստաշրջանի 

նիստին, 12 փետրվարի, 2019թ․ [http://www.parliament.am/transcript.php?AgendaID=3577&day 

=12&month=02&year=20] 
27 Мокщанцев Р. Психология переговоров. М., 2002. с. 112. 
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Կոսովոն ու Ալբանիան։ Այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների 

մեծամասնությունը ճանաչեց Կոսովոն՝ որպես անկախ պետություն, Ալբանիայի և 

Կոսովոյի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները 2019թ․-ի հուլիսին 

Տիրանայում ստորագրեցին ռազմավարական համագործակցության 

համաձայնագիրը, որը նախատեսում էր երկու պետությունների՝ արտերկրում գործող 

դեսպանատների միավորում՝ վերջնանպատակ ունենալով խորացված ազգային 

ինտեգրացիայի և Ալբանիայի ու Կոսովոյի միավորումը մեկ միասնական պետության 

կազմում
28

։  

Փաստորեն, միջազգային հանրության մի ստվար հատվածի ճանաչումից հետո 

միայն երկու ալբանական պետությունները սկսել են նախաձեռնել վերամիավորման 

գործընթաց։ Այդ մասին հրապարակային հայտարարություն արեց նաև Ալբանիայի 

վարչապետ Է․ Ռամին՝ նշելով, որ Կոսովոն Ալբանիայի անքակտելի մասն է, որի 

միավորումը ոչ թե պլան Բ-ն է, այլ պլան Ա-ն
29

։ Միջազգային պրակտիկայի այս թարմ 

օրինակը նույնպես ուղենշային պետք է լինի մեզ համար համազգային բաղձալի 

նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Այնպես որ Արցախյան հակամարտության 

կարգավորման բանակցային գործընթացում «սայլը» տեղից շարժելուն ուղղված 

առաջին գործնական քայլերը պետք է ներառեն հենց վերոշարադրյալ քայլերի 

հաջորդականությունը, որոնք ներառում են Արցախի գոյության, ինքնուրույնության ու 

ինքնուրույն քաղաքական ինքնության անվիճելի փաստերի ճանաչումը։ 
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In the context of the settlement of the Artsakh conflict, one of the key issues is the 

problem of status, according to which the main conflicting parties have deep strategic 

differences and the most polarized positions. The purpose of this article is to identify causal 

relationships between the negotiation evolution of the status issue and the change in the status 

quo in the Artsakh conflict. In this sense, the objectives of the study are a critical analysis of 

negotiation documents affecting status formulations and, therefore, the study of the possibilities 

for changing the status quo of the conflict. The methodological basis of the work is the 

chronological and content analysis methods. 

The article discusses the evolution of negotiations on the status of Artsakh putting 

forward a number of innovative theses based on recognition of the existence of Artsakh, 

independence, and independent political identity as important factors for changing the status quo 

of the Artsakh conflict. 

 

Keywords: Artsakh conflict, recognition of status, status quo change, independent 

political identity. 

 

                                                           
28

 Косово и Албания объединят посольства [https://ria.ru/20190704/1556206392.html]. 
29

 Տե´ս նույն տեղում։ 
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В контексте урегулирования арцахского конфликта одним из ключевых является 

вопрос статуса, по которому основные конфликтующие стороны имеют глубокие 

стратегические разногласия и максимально поляризованные позиции. Целью данной 

статьи является выявление причинно-следственных связей между переговорной 

эволюцией вопроса статуса и изменением статус-кво в арцахском конфликте. В этом 

смысле задачами исследования становятся критический анализ переговорных документов, 

затрагивающих статусные формулировки и в связи с этим изучение возможностей 

изменения статус-кво конфликтного противостояния. Методологической основой работы 

стали хронологический метод и метод контент-анализа. 

В статье обсуждается эволюция переговоров по статусу Арцаха, выдвигается ряд 

инновационных тезисов, основанных на признании существования Арцаха, 

независимости и самостоятельной политической идентичности в качестве важных 

факторов для изменения статус-кво арцахского конфликта. 

 

Ключевые слова: арцахский конфликт, признание статуса, изменение статус-

кво, самостоятельная политическая идентичность. 
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տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ  

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

abrahamgasparyan@gmail.com  

 

Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ Սիրիայի արաբական հանրապետության 

քաղաքական համակարգի նախագահական, խորհրդարանական ու անվտանգային 

ինստիտուտների սահմանադրաիրավական կարգավիճակի ու իրական 

քաղաքական գործընթացներում այդ լիազորությունների իրականացման 

խորքային հակասությունները: Հոդվածում առաջ է քաշվում և հիմնավորվում է 

այն մոտեցումը, ըստ որի՝ Սիրիայի Սահմանադրության բազմաթիվ հոդվածներ ու 

ենթաօրենսդրական զանազան ակտեր 1963թ.-ից մինչև մեր օրերը 

սահմանափակում են երկրում ցանկացած համակարգային ազատականացում կամ 

ժողովրդավարացում, ապահովում են իշխող «Բաաս» կուսակցության և 

Ասադների ընտանեվարությունը իշխանությունում: Մեր խնդիրն է 

ամբողջատիրական այդ վարչակարգի կողմից ուղղորդվող գործընթացներում 

բացահայտել դերն ու տեղը անվտանգային կառույցների, որոնք շուրջ վեց 

տասնամյակ շարունակում են գործել բռնության փիլիսոփայությամբ, 

արձանագրելով մարդու իրավունքների և ազատությունների աղաղակող 

ոտնահարումներ:  

Հետազոտության իրականացման ընթացքում քաղաքական երևույթները 

ուսումնասիրել ենք դրանց իրական համատեքստում՝ օգտագործելով 

ապացուցման բազմաթիվ աղբյուրներ և պարզելով քաղաքական երևույթների ու 

դրանց համատեքստի  սահմանները: Կիրառվել են քաղաքական հետազոտության 

համեմատական ու համակարգային վերլուծության մեթոդները:  

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 

Սիրիայում որոշումների ընդունման իշխանության կենտրոնները օրենսդրական ու 

գործընթացային բոլոր հնարավոր միջոցներով քաղաքական համակարգը զերծ են 

պահել «անվստահելի» տարրերից, որոնց գործունեությունը կարող է վտանգել 

իշխանության վերարտադրումը: Էլիտայի շրջապտույտի միջոցով նրանց չի 

հաջողվել համակարգը տանել ժողովրդավարացման, հակառակը՝ անվտանգային 

կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնները դարձնելով իշխող փոքրամասնության 

համայնքի՝ ալավիների «սեփականությունը» և նրանց միջոցով սահմանելով ավելի 

քան կեսդարյա արտակարգ դրություն, հաստատել են «Բաաս»-ի 

կուսակցապետության տոտալիտար գաղափարախոսությունը: 

 

Հիմնաբառեր` Սիրիա, Անվտանգային կառույցներ, «Բաաս» կուսակցություն, 

Սահմանադրություն, կոռուպցիա, բռնություն, հեղաշրջում, Ասադ, ընդդիմություն, Ալավի, 

Սուննի: 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 15.10.2019թ., գրախոսվել` 12.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 

mailto:abrahamgasparyan@gmail.com
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Քաղաքական մասնակցության ինստիտուցիոնալ ամրագրման ու 

խրախուսման՝ օրենսդրական ու սահմանադրական տեսահայեցակարգային 

դրույթներից անդին Սիրիայում քաղաքական գործընթացներին՝ շահերի ու ճնշման 

խմբերի, առևտրատնտեսական միությունների, ուժային տարբեր կենտրոնների, 

հասարակական, քաղաքական, քաղաքացիական հատվածների
30

 

ներգրավվածության հարցը հաճախ ուղղորդված և մշտապես վերահսկելի է եղել 

կենտրոնացված իշխանության տարբեր ինստիտուտների, անվտանգային բազմաշերտ 

ու բազմաֆունկցիոնալ մարմինների կողմից: Նման իրողությամբ էլ պայմանավորված է 

փաստը, որ երկրում քաղաքական գործընթացների համալիրը ստեղծվել է բրգաձև, 

հիերարխիկ, հաճախ բռնության ոչ լեգիտիմ գործադրման տրամաբանությամբ և 

բաղկացած է փոխկապակցված, միևնույն գաղափարաբանական դիկտատուրայի 

տրամաբանությունից բխող, համադրված գործողություններից: Պետության 

համընդհանուր և վարչատարածքային առանձին հատվածներում տեղի ունեցող 

գործընթացներն իրենց գործառնական նշանակությամբ հիմնականում կրել են 

դիսֆունկցիոնալ բնույթ: Կոռուպցիայի համակարգային բնույթը, դրա 

անվերահսկելիությունը, արատավոր այդ երևույթի նկատմամբ հանրության լայն 

շերտերի, պետական ու գործարար շրջանակների միանման ընկալումներն ու այդ 

հարցում համերաշխության՝ ոչ ֆորմալ դաշինքի կնքումը թույլ են տալիս պնդելու, որ 

քաղաքական համակարգի պետական հատվածի ու դրանից դուրս դե յուրե գոյություն 

ունեցող, բայց իշխանությունների կողմից վերահսկվող քաղաքացիական 

հասարակության միջև փոխըմբռնումը ստեղծել է իրավիճակ, որը կարելի է 

բնութագրել որպես «կոռուպցիոն համերաշխություն»
31

: Այդ դաշտում 
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 Իրավական պետության սահմաններում գործող կազմակերպված զանգված՝ իր 

հումանիտար, սոցիալական, տնտեսական, հոգեւոր, տեղեկատվական, տարածքային-

կառավարչական և կազմակերպական սեգմենտներով: Ժողովրդավարության կայացման 

անհրաժեշտ պայմաններից է քաղաքացիական հասարակության՝ նվազագույնը գոյությունն ու 

կայացումը։ Դեմոկտարիայի բառացի թարգմանությունը՝ ժողովրդաիշխանությունը, սակայն, 

իրավական մտքի ու տեսության մեկնաբանությամբ որոշակիորեն տարբերվում է 

«ժողովրդավարություն»-ից։ Առաջինը երկրորդի տարրերից է․ այլ կերպ ասած՝ ժողովրդի 

իշխանության իրացումը ժողովրդավարական հասարակության բնութագրիչներից է։ Այն 

ենթադրում է հասարակական արդյունավետ ու մշտական ազդեցություն գործող իշխանության 

վրա, ընտրական համակարգի, գործընթացի ու սուբյեկտների միջոցով վերահսկողություն, 

պլեբիսցիտների կամ հանրաքվեների միջոցով պետության համար կարևորագույն որոշումների 

ընդունում: Սակայն որքան էլ սոցիոլոգիական ու քաղաքագիտական ընկալումներում 

ժողովրդավարությունը բնութագրվի որպես «ժողովրդի անմիջական իշխանություն», 

այդուհանդերձ պետական իշխանությունը կառուցված է ժողովրդավարական այլ սկզբունքների 

վրա։ Վ. Ներսիսյանցի համոզմամբ՝ «ժողովրդի անմիջական իշխանությունը ֆիկցիա է, որը 

կոչված է լեգիտիմացնելու քաղաքական էլիտաների իրական իշխանությունը»: Պետական 

իշխանությունը միշտ ուղղված է համընդհանուր շահերն արտահայտելուն: Ժողովրդավարական 

իշխանությունն ուղղված է ժողովրդի կամքն արտահայտելուն: Այլ կերպ ասած` 

ժողովրդաիշխանության գաղափարը այլախեղում է պետական իշխանության իմաստը, 

ստեղծում ժողովրդի իշխանության և պետական իշխանության դուալիզմի տպավորություն: Տե՛ս 
Нерсесянц В. С., Общая теория права и государства.-М.: ИНФРА-М, 1999, է ջ  285․  
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 Պետության, միջնորդ ինստիտուտ-օղակի՝ բյուրոկրատիայի ու քաղաքացիների՝ 

«կոռուպցիոն համերաշխության» եռանկյունու ստեղծման ու առաջմղման 

պատասխանատվությունը կրում են բոլորը: Կոռուպցիայի տարածման 

պատասխանատվությունը պետք է վերագրել ոչ միայն կրթական ցածր ցենզ, կենսամակարդակ 

ու արժեքաբանական տարբերակված ընկալումներ ունեցող, գյուղական կենցաղավարությամբ 

ու բարոյագիտությամբ ապրող, դարաշրջանի հրամայականներին ոչ համընթաց, 

ժամանակավրեպ ավանդույթներով ու մտածելակերպով ապրող հասարակությանը, այլ նաև 

առաջին հերթին անկախ պետականաշինության ու զարգացման տարբեր փուլերում 

իշխանությունների գործարկած այն մեխանիզմներին, որոնք ստիպեցին հանրությանը հաշտվել 
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կենսունակություն են ստացել կաշառակերությունը, հովանավորչությունը, 

նեպոտիզմը, պաշտոնական դիրքի չարաշահումն ու դրա օգտագործմամբ պետական 

ու մասնավոր սեփականության յուրացումն ու վատնումը, գումարած՝ որոշումների 

ընդունման ինստիտուցիոնալ տարբեր օղակներում բյուրոկրատական հատվածի՝ 

ժամանակի ընթացքում անվտանգային օղակների հետ սերտաճումը, ազդեցության 

ձեռքբերումը, ցանցային մոդելով տարածումը, արտաօրենսդրական կամ 

անօրինական ծառայությունների մատուցումը, համատարած հանցավորությունը, 

հասարակական համերաշխության ձևավորման համար անհրաժեշտ դիսկուրսի 

բացակայությունը, այդ հարցում պետական հատվածից դուրս գտնվող շերտին 

հավասար բանակցային կողմ չընկալելու դիրքորոշումը, իրավունքի գերակայության 

անբավարարությունը, որոնք քայքայեցին սիրիական բազմաշերտ ու բազմազան 

հասարակության խարխուլ և հատկապես 1980-ականներից հետո «անվտանգային-

հետախուզական թելերով» կարված կառուցվածքը` վտանգելով պետության 

օրինակարգությունը, տնտեսական ու քաղաքական օրինական գործունեությունը 

դուրս մղելով իրավական վերահսկողության դաշտից ու սպառնալով ներքին 

անվտանգությանը: Քաղաքական համակարգի սուբյեկտների միջև կոռուպցիոն նման 

«ցանկալի համակեցության» շուրջ կոնսենսուսը հանգեց իրավունքի գերակայության 

նկատմամբ հարգանքի պակասի, քաղաքական՝ քիչ թե շատ ձևավորված մշակույթի 

խեղմանը, քաղաքացիական իշխանության թուլացմանն ու անվտանգության 

                                                                                                                                                            
իրերի դրության հետ: Ալավիական փոքրամասնությունն, օրինակ, Սիրիայում իշխանության 

կոնսոլիդացիայից հետո, հատկապես՝ 1970-ականների կեսերից և 1973 թ.-ի հոկտեմբերի 

արաբաիսրայելական 4-րդ պատերազմից «հաղթանակած» դուրս գալուց հետո իր ամբողջական 

վերահսկողության տակ գտնվող քարոզչամեքենայով սիրիական հանրությանը մատուցեց թեզ, 

թե պետությունը հաղթանակ է տարել «իմպերիալիզմի և համաշխարհային Սիոնիզմի գործակալ 

պետության՝ Իսրայելի նկատմամբ»՝ այդպիսով ճանապարհ հարթելով այդ պատերազմի 

«հերոսներին»՝ անարգել մուտք գործելու պետական համակարգ և «վայելելու» հաղթանակի 

պտուղները: Լաթաքիայի, Ջաբլեի, Թարթուսի՝ ծովափնյա և լեռնային Սիրիայի շրջաններում, 

ալավիական փոքրամասնության կոմպակտ բնակության վայրերում, ժողովրդի սոցիալ-

տնտեսական պայմանները բավական անբարենպաստ էին. մեծամասամբ աղքատ, 

կրթությունից ու քաղաքակրթության կենտրոններից մտածողությամբ ու աշխարհագրորեն 

գրեթե առանձնացված, գետոյական մտածողությամբ ու կացութաձևով ապրող ժողովուրդը 

հիմնականում զբաղվում էր գյուղատնտեսությամբ ու անասնապահությամբ, հնարավորություն 

չէր ունեցել կրթություն ստանալու մայրաքաղաքում կամ այլ կենտրոններում: Հաֆեզ Ասադի 

իշխանության գալուց հետո ալավիների կենտրոն համարվող Լաթաքիան ապրեց աննախընթաց 

զարգացում: Այս քաղաքում բացվեցին Պետական համալսարանի բոլոր մասնաճյուղերը, 

վերահսկվող ու իշխանական մամուլի ու մտավորականության հավաքների կենտրոնը, 

գումարած՝ նավթագազային ռեսուրսներով հարուստ լինելու փաստը.  նպատակը գործող 

էլիտայի շրջապտույտի գործընթացը բարձր կենսամակարդակ և կրթություն ունեցող 

«յուրայիններով» ապահովելն էր (այնպես, ինչպես Ծոցի արաբական երկրներից Քուվեյթը՝ 

աշխարհագրորեն փոքր տարածք, մեկ շնչին ընկնող բարձր ՀՆԱ, ծովային ելք, կենտրոնացված 

իշխանություն, զարգացած տնտեսություն, արտասահմանյան առաջատար համալսարաններում 

կրթված պետական համակարգի ներկայացուցիչներ, վերահսկվող հարկային ու մաքսային 

համակարգ): Իսկ մինչև այդ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվողների՝ որպես 

յուրային և հարազատ համայնքի ներկայացուցիչների, զանգվածային մուտքն ապահովվեց 

պետական կառավարման ու անվտանգային կառույցների համակարգ, հատկապես՝ վերջինը, 

որտեղ բյուրոկրատական ապարատում աշխատելու համար անհրաժեշտություն չկար 

ստանալու գիտակրթական բարձր որակավորում, դիցուք՝ իրավապահ համակարգում, 

Դատախազությունում և Ոստիկանության օպերատիվ ու հետաքննչական տարբեր օղակներում 

չէին պահանջվում իրավաբանի կրթությամբ մասնագետներ: Այստեղ էր, որ իշխանությունը 

կարողացավ համակարգը դարձնել կենտրոնաձիգ՝ «համայնքային երկաթբետոնե ցեմենտով» և 

պետական համակարգում բարձրագույն «բանալի» պաշտոնները վստահել յուրայիններին: 
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մարմինների կամայական գործողություններին ու հաճախ անօրինական որոշումներ 

ընդունելուն ու իրականացնելուն, քրեական արդարադատության կամայական և ոչ 

արդյունավետ համակարգի ձևավորմանը, ինչն էլ իր հերթին արգելակեց 

հասարակության կայուն զարգացման տեսլականի գնացքը: Թեև պետք է 

խոստովանել, որ սիրիական հասարակության գրեթե բոլոր շերտերի համար 

անընդունելի, բայցև միաժամանակ ընկալելի էր իշխանության ջանքն ու աշխատանքը՝ 

ձևավորելու յուրայինների նեղ շրջանակ, որը կպաշտպաներ նրան չվերարտադրվելու 

վտանգից։ Այդ շրջանակը հետագայում պիտի ընդլայնվեր, դուրս գար նեղ ալավիական 

բնույթից, զինվեր գանգստերական ու հանցավոր խմբավորումների գործելակերպին ու 

գաղափարախոսությանը բնորոշ արսենալով։ Այդ շրջանակում ներառվեցին 

«գործակալներ» սիրիական էթնիկ ու կրոնական բազմազան գունապնակի բոլոր 

դերակատարներից՝ սուննիներ, շիաներ, դրուզներ, թուրքոմաններ, քրդեր, 

քրիստոնեաներ և այլն։ Կենտրոնաձիգ այդ համակարգը, փաստորեն ապահովելով 

բազմազանության շղարշ, ծառայում էր բացառապես իշխող վարչախմբի նեղ 

շրջանակի։ Այդ շրջանակը նույնպես հիերարխիկ կառուցվածք ուներ՝ իրական 

որոշումների ընդունման փոքր բջիջից մինչև այդ որոշումները բռնությամբ ու ամեն 

գնով կյանքի կոչող կամակատարներ և նրանց վերահսկող «միջնորդ օղակ»։ 

Առհասարակ՝ տնտեսական աճի հայտարարվող բարձր ցուցանիշերը, ՀՆԱ-ի՝ 

հետզհետե աճ արձանագրող թվերը, ՀՆԱ-արտաքին պարտք հարաբերակցության 

դրական սալդոն, արտաքին պարտքի ցածր ցուցանիշերը
32

, էտատիզմի 

հայեցակարգային ու կիրառական դրսևորումները, տեղական կապիտալի ու 
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 «Մուսուլման եղբայրների» դոսյեի կարգավորումից հետո՝ հատկապես՝ 1980-

ականների երկրորդ կեսին, Սիրիայի տնտեսական քաղաքականության դիվերսիֆիկացումը 

դարձավ ավելի ակնհայտ: Պետությունն ընդունեց տեղական արտադրողին խրախուսող 

օրենքներ՝ օգնելով նրան արտահանման գործում և դյուրացնելով սեփական արտադրանքն 

արտաքին շուկաներ հասցնելու ներպետական իրավաօրենսդրական մեխանիզմները: Սա, 

ինչպես նաև ԽՍՀՄ-ից ստացած ֆինանսական ու տեխնիակական օժանդակությունն իրենց 

հերթին նվազեցրին երկրի կախվածությունը արտաքին խաղացողներից և արտաքին պարտքը 

ՀՆԱ-ի հարաբերակցությամբ, զգալիորեն թեթևացավ: Պատկերը փոխվեց 90-ականների 

երկրորդ կեսից, երբ ԽՍՀՄ կազմաքանդումն զգալիորեն երևան բերեց չհավասարակշռված 

տնտեսական կուրսի ու իրական բարեփոխումների բացակայության բացասական կողմերը: 

Պետության արտաքին տնտեսական հարաբերությունների համալիրի վրա չէր կարող 

էականորեն չազդել կոռուպցիայի ու կլեպտոկրատիայի ծավալների ահագնացումն ու դրանց 

վտանգավոր անդրադարձը երկրի արտաքին իմիջի, հետևաբար նաև՝ ներդրումային միջավայրի 

վրա: Հետխորհրդային իրողություններն ու նոր ձևավորվող միաբևեռ աշխարհի տնտեսական 

հրամայականները ստիպեցին Սիրիային արտաքին տնտեսական օգնության նպատակով 

ճեղքում մտցնել տարածաշրջանային խաղաղության ճարտարապետության մեջ և բանակցային 

սեղանի շուրջ կարգավորել Իսրայելի հետ պաշտոնապես գոյություն չունեցող 

հարաբերությունները, ինչը, սակայն, տարբեր պատճառներով չունեցավ ցանկալի արդյունք: 

Ավելի մանրամասն տե՛ս ԱՄՆ Հեմփշիրի համալսարանի տնտեսագետներ Յ. Մունիֆի և Օմար 

Դահիի՝ «Նեոլիբերալիզմը և բռնապետությունը Սիրիայում» հոդվածը, 

https://www.bidayatmag.com/node/258, ինչպես նաև Ֆուադ Աբդուլ Ազիզի՝ «Հաֆեզ Ալ Ասադ. Ի՞նչ 

կատարվեց 90-ականների տնտեսությունում» հոդվածաշարը հետևյալ հղումներով՝ 

https://www.eqtsad.net/news/article/20092/, https://www.eqtsad.net/news/article/19857/: Արտաքին 

տնտեսական հարաբերությունների բարդացումն ու արտաքին պարտքի տասնապատիկ 

ավելացումն այդ երկրում ակնհայտ դարձավ 2011թ.-ից ծավալված զանգվածային 

անկարգությունների, հեղափոխության, պատերազմի տարիներին: Պատերազմական 

գործողությունների երրորդ տարում՝ 2014թ.-ին, արտաքին պարտքն արդեն կազմում էր ՀՆԱ-ի 

57 տոկոսը: Սիրիայի և արաբական պետությունների 1995-2000թթ.-ի արտաքին պարտքի 

ցուցանիշերի մասին տե՛ս Իմադ Թահունի «Արաբական արտաքին պարտքերը» 

ուսումնասիրությունը հետևյալ հղմամբ՝ https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/f48d1bc3-e558-

4226-bcb1-56f5a3eb9462. 
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արտադրողի փոխարինումը օտարերկրյա ներդրողին, արհեստական 

գնակայունացումը, նվազագույն սպառողական զամբյուղի մի քանի բաղադրիչի 

սուբսիդավորումը, արտարժույթի տատանումներից խուսափելու հարցում պետական 

կոպիտ միջամտությունը, գնաճի կանխման՝ մասամբ հաջողված փորձերը, տեղական 

արդյունաբերության զարգացումը և դրա մասնաբաժինը տնտեսությունում 35 տոկոսի 

հասցնելը, ներմուծումների հաշվին արտահանման ծավալների ավելացումը, 

տնտեսական ու գյուղվարկերի տրամադրման ընթացակարգային դյուրացումները, 

գյուղատնտեսության 23 տոկոս մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում, հարկային ճկուն 

քաղաքականությունը, անվճար կրթություն ու առողջապահություն 

(տարածաշրջանում թեկուզև ոչ այնքան մրցունակ) ապահովելը և այլ 

փոփոխություններ, այդուհանդերձ, չկարողացան արդարացնել հասարակական լայն 

շերտերի ակնկալիքները, ապահովագրել նրան ծայրահեղ աղքատությունից, 

սոցիալական խորացող բևեռացումից, չերաշխավորեցին տնտեսական բարիքի 

արդար վերաբաշխում: Հայտարարված ու սահմանադրորեն ամրագրված այս 

նպատակի իրականացման անհնարինությունն ու հռչակված քաղաքականության 

ձախողման պատճառները պետք է տեսնել նաև անվտանգային համակարգի 

բազմաթիվ կառույցների դիսֆունկցիոնալ գործունեության մեջ
33

: Այդ կառույցները 

ամբողջական վերահսկողություն էին սահմանել հասարակության քաղաքական ու 

տնտեսական, սոցիալ-կրթական ու համակարգային բոլոր բնագավառների 

նկատմամբ: Նրանք խանգարում էին արհեստավարժ ուժերի, տեղական կապիտալի, 

«այլախոհ» ինտելեկտուալ, բայց պետականամետ շերտի մուտքը պետական 

կառավարման համակարգ՝ պրոֆեսիոնալ ու մրցունակ գործակցության փոխարեն 

նախընտրելով հիերարխիկ, ուղղահայաց բնույթի աշխատանքը: Այդ տարրը 

հետագայում պիտի դառնար «պետության հիմքերը քայքայող թշնամի, որը 

համագործակցում է արաբական երազանքը ոչնչացնող թշնամի Իսրայելի հետ»:  

 

Սուպերնախագահական կառավարման համակարգի 

սահմանադրական մեխանիզմները 

 

Միջազգային իրավասուբյեկտիվությամբ օժտված և կառավարման 

հանրապետական ձևը որդեգրած ցանկացած պետության պես Սիրիայի Արաբական 

Հանրապետության Սահմանադրությունն այդ երկրի իշխանությունները բաժանում է 

երեք հիմնական ճյուղերի՝ Գործադիր իշխանություն, որը գլխավորում է 

հանրապետության նախագահը, Օրենսդիր իշխանությունը միպալատանի 

խորհրդարանն է՝ Ժողովրդային ժողովը, Դատական իշխանության բարձրագույն 

մարմինն էլ Բարձրագույն դատական խորհուրդն (ԲԴԽ)է։ Սահմանադրության մեջ դե 

յուրե ամրագրված իշխանությունների տարանջատման ու կառավարման 

ժողովրդավարական այս բնորդը միայն ձևական բնույթ է կրում և կիրառական 
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 Պետք է ընդգծել նաև, որ նման բարդ իրողություններում համակարգված ու ոչ նյութական 

ռեսուրսների՝ հիմնականում «փափուկ ուժի» կիրառման սկզբունքային մոտեցումների 

բացակայության պատճառով Սիրիայի արտաքին քաղաքականությունը կագնեց լուրջ 

մարտահրավերի առջև` համակերպվել միջազգային հարաբերությունների նոր ձևաչափին, 

որոշումների ընդունման համաշխարհային կենտրոնների նոր պահանջներին, պատրաստվել 

ժողովրդավարացման ալիքի հետխորհրդային «հարվածներին», տարածաշրջանի սոցիալ-

տնտեսական ու ինտեգրացիոն գործընթացներում միջազգային դերակատարների 

ներկայությանն ու առավել ակտիվ ներգրավման փաստին, բեկում մտցնել արաբաիսրայելական 

բանակցային գործընթացում, սառեցնել Դամասկոս-Թեհրան-«Հըզբոլլահ»՝ հակաիսրայելական, 

ռազմավարական ու դաշնակցային հարաբերությունները, ստանձնել լուրջ հանձնառություն՝ 

իրագործելու Լիբանանի քաղաքացիական պարերազմի ավարտն ազդարարող, 

սաուդարաբական Թաեֆում կնքված համաձայնագրի դրույթները: 
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դրսևորումները բացակայում են իրական քաղաքական կյանքում։ Քաղաքացիների ու 

պետության փոխհարաբերությունները կարգավորող, առանձնահատուկ սոցիալական 

նորմերի ամբողջություն հանդիսացող այս փաստաթղթի նկատմամբ մասնագիտական 

ընկալումներն ու վերաբերմունքը տարբեր են
34

, ծայրաստիճան հակասական։ Թեև 

պետք է խոստովանել, որ ռազմական հեղաշրջումների հարուստ տարեգրություն
35

 

ունեցող այս երկրում (18 հեղաշրջում 20 տարում, որից 7-ը՝ ձախողված
36

) Գործադիր 

իշխանությունը անկախությունից սկսած ներկայացնում են Հանրապետության 

նախագահն ու Նախարարների խորհուրդը (Կառավարությունը)։ Սահմանադրության 

93-րդ հոդվածը
37

 սահմանում է, որ «երկրի նախագահն իրականացնում է Գործադիր 

իշխանության կառավարումը ժողովրդի փոխարեն և նրա անունից», իսկ 94-րդ 

հոդվածով «Հանրապետության նախագահը մշակում է պետության ընդհանուր 

քաղաքականությունը՝ խորհրդակցելով Նախարարների խորհրդի հետ»
38

։ 

Հանրապետության նախագահը միաժամանակ Գործադիր իշխանության և 

կառավարության ղեկավարն է, ղեկավարում է նաև Դատական իշխանության 

բարձրագույն ինստիտուտը՝ ԲԴԽ-ն։ Հանրապետության նախագահին գերագույն 

դատական այդ ինստիտուտում ներկայացնում է (կամ փոխարինում) 

Արդարադատության նախարարը։ ԲԴԽ կազմը բաղկացած է յոթ անդամից, որից 

երեքին նշանակում է Գործադիր իշխանությունը՝ Կառավարությունը՝ 

հանրապետության նախագահի հաստատմամբ։ Մյուս երեքը նշանակվում են 

մասնագիտական դաշտում գործող դատավորներից։ ԲԴԽ-ն փաստորեն զրկված է 

իշխանության Գործադիր թևին զսպելու և հակակշռելու կարգավիճակից ու 

սահմանադրական պարտավորությունից, քանի որ Գործադիր իշխանությունն այդ 

մարմնում ունի ձայների պարզ մեծամասնություն:  
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بور .د يت , جورجج عرب طارال ألق راهنتل يرال سات د يال ف رى تماءاألخ تومظاهراالن عروب  14ص , ال
35

 Սիրիայում հեղաշրջումների պատմության մասին ավելի մանրամասն՝ տե՛ս Արաբական 

ժողովրդավարական կենտրոնի հրապարակած աշխատությունը հետևյալհղմամբ՝ 
https://democraticac.de/?p=55444.    

36
 Վերջինը 1970-ի նոյեմբերի 16-ին Պաշտպանության նախարար Հաֆեզ Ասադի 

իրականացրած հեղաշրջումն էր, որը հետագայում պիտի ներկայացվեր որպես 

«Բարենորոգչական կամ ուղղիչ շարժում»։ (Շարժման մասին տե՛ս Գևորգ Ղարիբջանյան, 

«Սիրիայում ուղղիչ շարժման սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության որոշ 

առանձնահատկությունները, (1970-ական թթ.)», http://serials.flib.sci.am/openreader/arevel_jogh_23/ 

book/index.html#page/176/mode/2up): Հեղաշրջման հայտարարված նպատակը երկրում 

քաղաքական կայունության հաստատումն էր, իսկ իրականում միևնույն փոքրամասնության՝ 

ալավիական համայնքի և իշխող «Բաաս» կուսակցության ներսում ճեղքում առաջացած երկու 

հիմնական թևերի՝ երկրի նախագահ Սալահ Ջադիդի և Պաշտպանության նախարար, «Բաաս» 

կուսակցության սիրիական ղեկավար խորհրդի անդամ Հաֆեզ Ասադի միջև 

հակամարտությունը և իշխանության համար կատաղի պայքարը։ Հետագայում իշխանությունը 

հեղաշրջմամբ նվաճած ռազմական խունտան երկրում հաստատեց ամբողջատիրական 

դիկտատուրա։  Սիրիայում հեղաշրջումների մասին ավելի մանրամասն տե՛ 

սع ال بات قــــال ن فـي�اال سرمرزوق ا تي كري ســــ ا� سوري , pp 20-21, 

https://daraj.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9 

%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9% 

A1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9/, https://arabiyaa.com/2018/05/05/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8% 

A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7% 

D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9 

%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-1949-1969/։  
37

Տե՛ս ՍԱՀ Սահմանադրությունը, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sy/sy014ar.pdf.  
38

 Նույն տեղում: 
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Չկենտրոնանալով ՍԱՀ Սահմանադրական բարեփոխումների պատմության
39

 

ու վերլուծության վրա՝ կառանձնացնենք այն դրույթները, որոնք 1973 թ.-ից
40

 հետո այդ 

երկրում սահմանադրորեն սահմանեցին միակուսակցական տոտալիտար համակարգ՝ 

հանրապետության նախագահի ինստիտուտին վերապահելով վերահսկողական ու 

չհակակշռվող անսահմանափակ  լիազորություններ: Նոր փաստաթուղթը հեռու էր 

ընդունման ժամանակաշրջանի՝ ժողովրդավարացման 3-րդ ալիքի երկրների 

որդեգրած սահմանադրություններում արտացոլված ժողովրդավարական 

ինստիտուտներ ու հասարակություն կառուցելու տեսլականից: Ավելին, ԽՍՀՄ 

դաշնակից երկիրն, իր ռազմականացված էլիտայի միջոցով, մայր օրենքում պիտի 

ամրագրեր հասարակության զարգացման նպատակն ու վեկտորը՝ «Միություն, 

ազատություն, սոցիալիզմ» կառուցելը, իշխող կուսակցության համար ապահովելով 

ամբողջական ու անմրցակից կառավարման լեգիտիմ ու լեգալ մեխանիզմները:  

Ուշագրավ է փաստը, որ հեղաշրջումների հարուստ տարեգրություն ունեցող 

երկրում քաղաքական երկարատև կայունությունն իրականություն դարձավ միայն 

«Բաաս» կուսակցության բռնիշխանության տարիներին՝ շուրջ հիսուն տարի: 

Հեղաշրջման միջոցով իշխանությունը նվաճած այս կուսակցությունը  հետաքրքիր 

քայլով նպաստեց քաղաքական մրցակիցների չեզոքացմանն և, առհասարակ, նրանց 

հեռացմանը քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացից ու 

համաժողովրդական ընտրություններում վստահության քվե ստանալու 

հնարավորությունից: Այսպես, հեղաշրջումը նպաստեց, որպեսզի արմատական-

ձախակողմյան ու մարքսիստական կուսակցություններն ազդեցության լծակներ 

որոնելու համար դուրս գան քաղաքական դաշտից և մուտք գործեն բանակ՝ ուժի 

միջոցով քաղաքական ազդեցություն ձեռք բերելու ակնկալիքով: Դաշտի ամայացմամբ 

«Բաաս»-ին հաջողվեց հասարակական շրջանակներում սերմանել վախի մթնոլորտ և 

քաղաքական ուղղորդվող մասնակցության հրամայական, այլապես բռնություն 

գործադրելու իրավական գործիքակազմին տիրապետող բանակը կդիմեր «պատժիչ 

քայլերի»: «Բաաս»-ի կազմում Ռազմական խորհրդի հայտնի ղեկավար-

զինվորականները կարողացան իրենց տիրապետության ու վերահսկողության տակ 

գտնվող մամուլի ու քարոզության այլ միջոցներով հանրությանը հրամցնել 

«կայունություն՝ օրինական բռնության դիմաց» սկզբունքը: Եվ հաշվի առնելով 

հանգամանքը, որ ռազմական ինստիտուտի անձնակազմը՝ շարքային զինվորականից 

մինչև սպա ու հրամանատար, սերում էր համեմատաբար սոցիալական խոցելի 

խավերից, ապրում էին թերզարգացած շրջաններում, հեռու էին քաղաքային 

համակեցության նորմերից ու մշակույթից, չունեին կրթական բարձր ցենզ, 

կոռումպացված համակարգն էլ առևտրաարդյունաբերական բուրժուազիային հեռու 

պահեց Զինված ուժերի ինստիտուտից (մեծահարուստների ու սոցիալական տարբեր 
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ي .د  غال مال يت , ك س يا س نظمال وال توري س د ال ون قان ال بادئ  .7ص , م
40

 Սիրիա-Եգիպտոս միասնական համադաշնության՝ Արաբական միացյալ 

հանրապետության բաժանումից և արդյունքում 1961թ.-ին Սիրիայի ունիտար կարգավիճակի 

վերականգնումից հետո՝ 1963թ.-ին, իշխանությունը նվաճեց «Մարտի 8-ի հեղափոխությունն» 

իրականացրած արաբական «Բաաս» կուսակցությունը, որն, ավելի քան 50 տարի մնալով 

իշխանությունում, մշակեց ու ձևավորեց ՍԱՀ սահմանադրական կառուցվածքն ու 

հայեցակարգը: 1963թ.-ին ընդունված ժամանակավոր Սահմանադրությունը սահմանեց 

արտակարգ դրություն՝ «երկրում քաղաքական տևական կայունություն ապահովելու 

նպատակով»: Այն տևեց 48 տարի և պաշտոնապես վերացավ միայն «Արաբական գարնան» 

ալիքի՝ սիրիական պոռթկման առաջին տարում՝ 2011թ.-ի ապրիլին:  ՀաֆեզԱսադի 

«Բարենորոգչական շարժման» հաջողությունից հետո՝ 1971-1973 թթ.-ին, երկիրը դարձյալ 

կառավարվում էր ժամանակավոր Սահմանադրությամբ մինչև 1973թ.-ը, երբ ՀաֆեզԱսադն 

արդեն որպես հանրապետության նախագահ ձևավորեց հանձնաժողով «պետության համար 

մշտական Սահմանադրություն գրելու» նպատակով:  
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արտոնություններով օժտված խավերի զինապարտները՝ կաշառքով, 

հովանավորչությամբ, նեպոտիզմի բոլոր հնարավոր միջոցներով, խուսափում էին 

պարտադիր զինծառայությունից), ուստիև քաղաքացիական-բուրժուական 

կառավարման ավանդույթներն իրենց տեղը զիջեցին ռազմական հիերարխիկ ու բիրտ 

տրամադրություններին: Արդյունքում Սիրիան զրկվեց քաղաքացիական 

վերահսկողությամբ ժամանակակից պետականաշինության օրենսդրական ու 

ինստիտուցիոնալ հնարավորությունից՝ ԶՈՒ-ի ինստիտուտի համար ճանապարհ 

հարթելով դեպի երկրի ներքաղաքական գործընթացներին միջամտելու լավագույն 

հնարավորություն: Այդ հանգամանքն էլ պատճառ հանդիսացավ բանակի 

վարչարարական առաքելության մեծացման, բյուրոկրատիայի ուռճացման համար, 

հետևաբար կոռուպցիոն ռիսկերի անվերահսկելիության, մարտունակության անկման, 

կարողությունների և Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված գլխավոր 

առաքելության՝ պետության սահմանների ու անվտանգության պահպանման ոչ 

լիարժեք օգտագործման, ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների ձևախեղման 

ու գեներալիտետի՝ քաղաքացիական ու տնտեսական իշխանության սերտացման 

համար
41

: 

Ամենախնդրահարույցը Սահմանադրության 8-րդ հոդվածն էր, որը 

քաղաքական կյանքի ու գործընթացների մենաշնորհը վերապահում էր արաբական 

վերածննդի «Բաաս» կուսակցությանը՝ որպես «պետության և ազգի առաջնորդող 

ուժի»
42

: Քաղաքական այդ ուժն իր կազմակերպական կառուցվածքով, 

գաղափարախոսությամբ, բովանդակությամբ, նպատակներով, ներկուսակցական 

կարգապահական-օրենսդրական դրույթներով, կանոնադրությամբ, պատժի 

ինստիտուտով, հանրային ու պետական կյանքում մասշտաբային 

ներգրավվածությամբ (բացառությամբ՝ ազգային պետություն ու սոցիալիզմ կառուցելու 

տեսլականից
43

) ոչնչով չէր տարբերվում գաղափարական նախահորից՝ ԽՍՀՄ 

Կոմունիստական կուսակցությունից
44

: Գործունեության մեթոդաբանությունը 

                                                           
41

 Սիրիայում ժողովրդավարացման գործընթացի հիմնախնդիրների ու խոչընդոտների 

մասին ավելի մանրամասն, տե՛սضوان .د ادةر ا , زي سوري ي ف ي قراط م دي ثرال ع ت يتال كال ش يوإ س يا س ال مأزق  , ال

ني وط حوارال تدىال ن    .7/2/2001 م
42 Սահմանադրության 8-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Հանրապետության նախագահի 

թեկնածու կարող է առաջադրել միայն «Բաաս» կուսակցության Սիրիայի ղեկավարությունը՝ ԱԺ-

ի միջոցով: Առաջադրվում է միայն մեկ թեկնածու՝ առանց մրցակցի: Հանրապետության 

նախագահի ընտրական ինստիտուտ՝ որպես իրավակառուցակարգերի ամբողջություն, 

գոյություն չունի: Նախագահի թեկնածությունը հաստատվում կամ մերժվում է հանրաքվեի 

միջոցով:   
43

 Համաարաբական «Բաաս»-ի՝ վերածննդի գաղափարախոսությունն ու 

համաարաբական միասնության գերագույն նպատակի իրականացումը շարունակում է 

գլխավորել «Բաաս» կուսակցության ծրագիրը դեռևս Հիմնադիր (Առաջին) ժողովից, ապրիլի 7, 

1947թ.: Կուսակցության ծրագրի ու կանոնադրության մասին տե´ս 
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/ED/ED137068823988F401CECB80E5801F76_%C3% 

91%C2%AC%C3%A1%20%C6%92%CE%98%C3%A1%CF%80%C3%BA%20%C6%92%CE%98%CF

%80%E2%8C%90%C3%A1%E2%88%A9.pdf. 
44 1963-ի մարտիության հեղափոխությունից հետո կուսակցության սոցիալիստական ու 

ազգայնական գաղափարաբանական հենասյուների կնքահայրերն ու հիմնադիրները՝ Միշել 

Աֆլաքը, Զաքի Ալ Արսուզին, և Սալահ Բիթարը, լուրջ հակասություններ ունեցան 

կուսակցությունում ստեղծված մարքսիստական ուղղության ծայրահեղական խմբավորումների 

հետ, որոնք նպատակադրել էին բանվորագյուղացիական իշխանության ամբողջական 

հաստատում իրականացնել երկրի արդյունաբերական ճյուղերի նկատմամբ՝ հետևելով ԽՍՀՄ 

տնտեսական զարգացման մոդելին: Կուսակցության գաղափարաբանական ու 

արժեքաբանական հիմնադրույթներն Աֆլաքը ձևակերպել ու ամփոփել է «Զարթոնքի 
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տրամագծորեն հակասում էր կուսակցության հիմնադիր փաստաթղթում և 

Սահմանադրությունում հռչակված մարդու իրավունքների ու ազատությունների 

պաշտպանության նպատակներին: Հետաքրքրական է, որ Սիրիայում կազմակերպված 

բոլոր՝ քաղաքական, տնտեսական, հանրային, մասնավոր, կրթամշակութային և այլ 

միջոցառումների բացման արարողությունները տեղի էին ունենում միաժամանակ 

պետական ու կուսակցական օրհներգերի հնչելուց հետո: Մյուս պետական 

խորհրդանիշը՝ դրոշը, միայնակ չէր ծածանվում կամ բարձրացում պետական կամ 

մասնավոր միջոցառումների կամ արարողությունների ժամանակ. «Բաաս»-ի դրոշը 

նույնպես անխտիր ծածանվում էր պետականի կողքին՝ կրթամշակութային, 

առողջապահական ու հանրային սպասարկման բոլոր հաստատություններում: 

Իրավապաշտպան Ալան Խալիլն առանձնացրել է այն հինգ օրենքները, որոնք 1963-

2011 թթ.-ին (շարունակվել են նաև սիրիական պատերազմի տարիներին) 

արգելափակել են Սիրիայում մարդու իրավունքների և ազատությունների դաշտում 

ցանկացած առաջխաղացում
45

: Դրանք են՝ 

1. Արտակարգ դրության մասին 1963թ.-ի օրենքը, որով արգելվում են 

հանրահավաքները, հնարավորություն տալիս պետական կառույցներին 

գաղտնալսել ու հետևել քաղաքական ակտիվիստներին և «հակապետական 

շահերին ծառայելու» դեպքում ենթարկվել բռնության, 

2. «Հեղափոխության պաշտպանության» մասին 1965թ.-ին ընդունված թիվ 6 

օրենսդրական ակտը, 

3. Ռազմական դատավարություններ իրականացնելու հնարավորության մասին 

1968թ.-ի թիվ 109 օրենքը, որով անվտանգային կառույցներին հնարավորություն 

տրվեց նման դատավարություններ իրականացնել քաղաքացիական անձանց 

նկատմամբ, 

4. 1968թ.-ի թիվ 47 օրենքը, որը «Պետանվտանգության դատավարություններ» 

իրականացնելու հնարավորություն է տալիս համապատասխան անվտանգային 

մարմիններին, 

5. 1980թ.-ի թիվ 49 օրենքը, որով մահապատժի են ենթարկվում բոլոր նրանք, ովքեր 

անդամակցել/անդամակցում են «Մուսուլման եղբայրներ» արգելափակված 

կուսակցությանը:   
Քաղաքական գործունեության նման օրենսդրական սահմանափակումները 

բացառեցին երկրում քաղաքական այլակարծության հանրայնացումն ու 

կուսակցական համակարգի արդյունավետ, ոչ ձևական գործառնությունը և 

հաստատեցին «բռնապետական Սահմանադրություն»: Այն, հակառակ հայտարարված 

կառավարման հանրապետական ձևին, ո՛չ նախագահական
46

 էր, ո՛չ էլ 

                                                                                                                                                            
ճանապարհին» երկհատորյակում, يلمي ش لق  ف ي, ع يل ف ب س عث  ب  , ال

http://albaath.online.fr/Volume%20I-Chapters/index-Volume%20I.htm.  
45

 Ա. Խալիլի հոդվածը Սիրիայում սահմանադրականության խնդրիների մաիսն, տե՛ս 
http://web.archive.org/web/20151125220551/http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59384: 

46
 Հատկանշական է, որ Սիրիայի գործող Սահմանադրությամբ Նախագահն ընտրվում է 

յոթ տարի ժամկետով: 1930թ.-ին ընդունված և 1943թ.-ին բարեփոխված «Մանդատային 

Սահմանադրության» համաձայն (ֆրանսիական մանդատի տակ գտնվելու տարիներին 

ընդունված Սահմանադրությամբ), Հանրապետության Նախագահն ընդունվում էր մեկ շրջանով՝ 

հինգ տարի ժամկետով: 1948թ.-ի բարեփոխմամբ՝ վերընտրվելու սահմանադրական 

սահմանափակումը վերացվեց, իսկ 1973թ.-ի փոփոխություններով Նախագահը 

հնարավորություն ստացավ «ընտրվել» ցմահ: Անկախություն ձեռք բերող երկրի առաջին 

Սահմանադրությունը, փաստորեն, ավելի ժողովրդավարական էր և խաղաղ 

իշխանափոխության ավելի առաջադեմ մեխանիզմներ ու գործիքակազմ էր առաջարկում: 

Այնինչ տարիների ընթացքում այն դարձավ ավելի հետադիմական՝ իրավաքաղաքական 

սահմանափակումներ կիրառելով իրական մասնակցային ու մրցակցային ընտրությունների 

համար: «Բաաս»-ի այս գործելաոճը նմանվեց 19-րդ դարասկզբի հետհեղափոխական 
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խորհրդարանական: Սուպերնախագահական լիազորություններով պետության 

առաջնորդը հնարավորություն էր ստանում, դիցուք, շրջանցելով դատական 

իշխանությանը՝ Կառավարության անդամ նախարարների նկատմամբ հարուցել 

քրեական գործեր և միջնորդել՝ դատապարտելու նրանց ազատազրկման
47

: 

Նմանատիպ լիազորություններ տրվում էին նաև միանձնյա իշխող «Բաաս» 

կուսակցությանը: Սահմանադրության 53-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Օրենսդիր 

մարմնի պատգամավորների ընդհանուր թվի ուղիղ կեսը պետք է լինեն 

բանվորագյուղացիական դասի ներկայացուցիչներ: Այդ դասի հավաքագրումն, ի դեպ, 

վերապահված է բացառապես «Բաաս» կուսակցությանը և հնարավոր չէր 

գյուղատնտեսության, գիտակրթական, մարզամշակութային, առողջապահական կամ 

արդյունաբերության ոլորտներին վերաբերող արհեստակցական կամ այլ միություններ 

ստեղծել՝ չլինելով իշխող կուսակցության անդամ: Արդյունքում այդ միությունների 

ներկայացուցիչների միջոցով կազմվում և ձևավորվում էին խորհրդարանական 

ընտրությունների «բանվորագյուղացիական» համամասնական ցուցակներ, որոնց 

թեկնածուները ներկայացնում էին Ազգային առաջադիմական ճակատին մաս կազմող 

կուսակցությունները՝ «Բաաս»-ի անվերապահ ու անքննելի առաջնորդությամբ
48

: 

                                                                                                                                                            
Ֆրանսիայի քաղաքական իրողություններին, երբ 1802թ.-ին «ֆրանսիացիները» հանրաքվեով 

Նապոլեոն զորավարին հռչակեցին ցմահ Առաջին Կոնսուլ, երկու տարի անց էլ դարձյալ 

հանրաքվեով որոշեցին կայսրական գահի ժառանգականությունը սահմանափակել Նապոլեոնի 

դինաստիայում:    
47

 Հետաքրքիր համեմատությամբ Սիրիայի Սահմանադրությունը երկրում ապրող 

քաղաքացիներին կարծես բաժանել է Հին Հունաստանի օրենսդրական տրամաբանությամբ: 

Աթենքում «ազատներին» դասակարգում էին չորս խմբի՝ ըստ իրենց տարեկան եկամտի: 

Բարձրագույն՝ առաջին դասին էին պատկանում ղեկավարներն ու գանձապետները, երկրորդում՝ 

ասպետները, երրորդում՝ այրուձին ղեկավարող զինվորականները, չորրորդում՝ շարքային 

զինվորականներ ու նավաստիները: ՍԱՀ Սահմանադրությունն էլ քաղաքացիներին բաժանում է 

ըստ քաղաքական պատկանելության. առաջին խմբում «Բաաս» կուսակցության անդամներն են 

և նրանց ղեկավար կազմը, որին էլ բացառապես վերապահված է «պետության և ժողովրդի 

առաջնորդի» թեկնածուի առաջադրումը, երկրորդ խմբում «Ճակատայիններն» են: Նրանք 

սահմանադրական կարգավիճակ ունեցող, լեգալ քաղաքական ուժերի դաշինք են՝ «Ազգային 

առաջադիմական ճակատ» պաշտոնական անվանմամբ: Շինծու և իշխող «Բաաս» 

կուսակցության «գրպանային» ուժերն են, որոնց առկայությունը նպատակ ունի 

ժողովրդավարական քող հաղորդել Սահմանադրությանն ու ստեղծել քաղաքական 

այլակարծության իմիտացիա: Նրանց նպատակներն ու ծրագիրը չեն տարբերվում «Բաաս»-ի 

հռչակած նպատակներից: Այս խումբն ակտիվորեն մասնակցում է ընտրական գործընթացին, 

իշխանության համար «նախընտրելի և ոչ վտանգավոր» մի քանի թեկնածու էլ պարգևատրվում է 

ոչ առանցքային նախարարությունների ղեկավարի պաշտոնով կամ խորհրդարանական 

մանդատով: Երրորդ խմբում քաղաքականապես չեզոք գործիչներն են, որոնք չունեն 

կուսակցական պատկանելություն, բայց խորհրդարանում հայտնվելու հնարավորությունն ուղիղ 

կապի մեջ է իշխանության տարբեր ճյուղերում ունեցած կապերի, ազդեցության ու 

հովանավորչության հետ: Չորրորդ խմբում ընդդիմադիրներն են, որոնք իրենց հայացքների 

արտահայտման համար չունեն քարոզչական հարթակ, զրկված են մամուլ հրատարակելու 

իրավունքից, պարբերաբար հայտնվում են կալանավայրերում, ունեն դատվածության հարուստ 

տարեգրություն, եթե գործում են դաշտում, ապա միայն համաձայնեցված գործողություններով 

իշխանության անվտանգային կառույցների հետ: Ավելի մանրամասն՝ տե՛ս https://idraksy.net/wp-

content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81% 

D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9..-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A% 

D9%84-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9.pdf    
48

 Հատկանշական է, որ խորհրդարանական ընտրություններում կիրառվող այս 

գործելաոճը տարածվում էր նաև ՏԻՄ բոլոր օղակների, մասնագիտական տարբեր 

հանրույթների, կրթամշակութային, առողջապահական ու հասարակական բոլոր 

կազմակերպությունների ղեկավար կազմի «ընտրությունների» վրա: Ժողովրդական 
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Սահմանադրությունը, փաստորեն, դարձավ քաղաքական տարբերակումն ու 

խտրականությունն օրինականացնող փաստաթուղթ, իշխող կուսակցության 

ուսմունքն էլ՝ «թեոկրատական տաբու», որը հնարավոր չէր վերահսկել, քննել, 

քննադատել և այլընտրանք առաջարկել: 

Ուշագրավ է և, կարծում ենք, անհրաժեշտ է փաստերի համապարփակ ու 

օբյեկտիվ վերլուծության նպատակով ուսումնասիրել «բաասյան» Սահմանադրության 

153-րդ հոդվածը. «Մինչև գործող Սահմանադրության դրույթների բարեփոխումը կամ 

ամբողջական փոփոխությունը ընդունված և հայտարարված օրենքները մնում են ուժի 

մեջ»
49

: Այս հոդվածը լակմուսի թուղթ էր իշխանության համար՝ կյանքի կոչելու բոլոր 

իրավական ակտերը, որոնք ընդունվել էին Սահմանադրության՝ 1970-ականների 

փոփոխություններից առաջ: Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է «Արտակարգ 

իրավիճակների» և «Ռազմական դրության մասին» օրենքներին
50

, «Հեղափոխության 

պահպանման մասին» օրենքին
51

, «Ռազմական դատարանների ստեղծման մասին» 

օրենքին
52

, «Պետական անվտանգության դատարանների մասին» օրենքին
53

, 

«Արաբական Բաաս սոցիալիստական կուսակցության անվտանգության ապահովման 

մասին» օրենքին
54

: Սույն և այլ նմանատիպ օրենքներ ուժի մեջ մնացին ու 

                                                                                                                                                            
կազմակերպությունների ու միությունների գործունեության նկատմամբ ամբողջական 

վերահսկողություն հաստատելու «Բաաս»-ի քաղաքականությունն իր իրավական ամրագրումն է 

ստացել Սահմանադրությունում, որի 49-րդ հոդվածը սահմանում է, որ «նմանատիպ 

միությունները նպաստում են արաբական սոցիալիստական հասարակության կերտմանն ու 

սոցիալիստական տնտեսության մշակման պաշտպանությանն ու ղեկավարմանը»:  
49

 Տե՛ս ՍԱՀ Սահմանադրությունը, նշվ. աղբյուր: 
50

 Երկրում արտակարգ իրավիճակ և ռազմական դրություն հայտարարվեց 1963 թ.-ի 

մարտիության հեղաշրջման օրը՝ Ռազմական խորհրդի թիվ 2 հայտնի հրամանով: Հետագայում 

բաասյան իշխանությունը նմանատիպ այլ օրենքներով սահմանափակեց այլընտրանքային 

քաղաքական գործունեության շրջանակը, կուսակցական դիկտատուրան էլ ամրագրեց 

իրավական ակտերով և սահմանադրական դրույթներով: «Արտակարգ իրավիճակների մասին» 

որոշումը դարձավ օրենք 22/12/1963 թ.-ին ընդունված թիվ 51 օրենսդրական որոշմամբ:   
51

 Այն ընդունվել է 07/01/1965 .թ-ին և կրում էր «Թիվ 6 որոշում» հայտնի ձևակերպումը: 

Այս օրենքի խախտման մեջ մեղադրվողին՝ արտակարգ իրավիճակներում Հատուկ կառավարչի 

հրամանները չկատարողին, ապստամբություն, ցույցեր, հավաքներ հրահրողին ու 

կազմակերպողին, մարդկանց շրջանում հեղափոխության նպատակների նկատմամբ 

կասկածներ հարուցողին ու ապատեղեկատվություն տարածողին, սպառնում էր ծանրացուցիչ 

աշխատանքային պայմաններով ցմահ ազատազրկում 
52

 17/08/1968 թ-ին ընդունված թիվ 109 օրենքը թույլ է տալիս Պաշտպանության 

նախարարին ստեղծելու ռազմական դատարաններ, որոշելու, թե քաղաքական որ 

հանցագործությունները պետք է քննության վերցնեն այդ դատարանները: Այդ դատարանների 

հրապարակած վճիռները ենթակա չեն բողոքարկման: Մահապատժի որոշումն ըստ օրենքի 

ստորագրում է Հանրապետության նախագահը: Նա և Պաշտպանության նախարարը միայն 

իրավունք ունեն վերանայելու, չեղարկելու, վերաքննության ուղարկելու  մահապատժի 

որոշումները, փոխարինելու դրանք ավելի մեղմով: 
53

 28/03/1968 թ-ին ընդունված թիվ 47 օրենքն ընդունվեց՝ փոխարինելու Ռազմական 

արտակարգ դատարանների ստեղծման մասին օրենքին: Այս դատարանը քննում էր այնպիսի 

հարցեր, ինչպիսիք են՝ ԶԼՄ-ներով կամ քարոզչության ցանկացած միջոցով սոցիալիստական 

տնտեսության հաստատմանը խոչընդոտող գործունեությունը, արաբական երկրների միության 

ստեղծմանն ընդդիմանալը և խոչընդոտելը, ցույցերի ու հավաքների կազմակերպումը, ինչը 

հակասության մեջ է մտնում Սահմանադրության 38 և 39 հոդվածների հետ, որոնք սահմանում 

են քաղաքացիների ազատ կամարտահայտման միջոցով հավաքների և ցույցերի 

կազմակերպման իրավունքը: Պետանվտանգության դատարանների ընդունած որոշումները 

նույնպես ենթակա չէին բողոքարկման: 
54

 08/04/1979 թ-ին ընդունված թիվ 53 օրենքը խստագույն պատիժներ էր նախատեսում 

«Առաջնորդող կուսակցության բարի համբավն ու ղեկավար դիրքը արատավորողների 

նկատմամբ»: Ի դեպ, այս օրենքի տրամաբանական շարունակությունն էր Սիրիայի 
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փոփոխության չենթարկվեցին ավելի քան քառասուն տարի
55

՝ մինչև «Արաբական 

գարնան» սիրիական հեղափոխության պոռթկումը 2011թ.-ին: Այդ օրենքների շնորհիվ 

իշխանության Գործադիր թևը, մանավանդ «անվտանգային» մարմինների 

հետախուզական ծառայություններն իրենց համապետական տարատեսակ 

մասնաճյուղերով ու բաժիններով, կարողացան ամրապնդել իշխանությունը երկրում, 

տիրապետել Օրենսդիր ու Դատական իշխանությունների բոլոր լծակներին, վերահսկել 

նրանց գործունեությունը:  

Ինստիտուցիոնալ շինարարության նման դեստրուկտիվ մոտեցումը պիտի 

հանգեցներ քաղաքական համակարգի բացասական կառուցվածքների ձևավորմանը 

և, բնականաբար, անարդյունավետ քաղաքական որոշումների ընդունմանը56: Իրական 

քաղաքական պլյուրալիզմի բացակայությունը հանգեցրեց սիրիական պետության 

օրենսդրական դաշտի քաղաքական բովանդակազրկմանը: Սահմանադրության ու 

օրենսդրական ակտերի արդյունավետության գրավականը նախևառաջ 

                                                                                                                                                            
Ժողովրդական ժողովի ընդունած մեկ այլ՝ թիվ 49 հայտնի օրենքը (08/07/1980 թ.), որը 

Պետանվտանգության դատարաններին անսահմանափակ լիազորություններ էր շնորհում «բաց 

դատավարություններ» իրականացնելու բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր կանդամակցեին 

«Մուսուլման եղբայրներ» ծայրահեղական խմբավորմանը, կսատարեին նրանց կամ կզբաղվեին 

գաղափարախոսության տարածմամբ ու քարոզչությամբ:  
55

 Սիրիայում, Իրաքում, «Մուսուլման եղբայրների» գործունեության դեմ պայքարող 

Եգիպտոսում (1981-2010թթ.), քաղաքացիական պատերազմի մեջ գտնվող Լիբանանում (1975-

1990թթ.) և, ընդհանրապես, մերձավորարևելյան տարածաշրջանի բազմաթիվ երկրներում 20-

րդ դարի 70-80-ականներին ռազմական դրության կամ արտակարգ իրավիճակների 

հայտարարումը պայմանավորված է եղել բազմաթիվ գործոններով: Այդ առումով հարուստ 

տարեգրություն է ունեցել Թուրքիան: Քրդական շարժման ակտիվացումը 80-ականներին 

Թուրքիայի իշխանություններին ստիպեց երկրում մտցնել ռազմական դրություն, 

սահմանափակել ցույցերի անցկացումը, գրաքննել մամուլն ու գրականությունը և այլն: Այս 

ընթացքում, ինչպես նշում է Մեթին Հեփերը, աշխատանքի բաժանում էր առաջացել գործադիր 

մարմնի երկու թևերում. նախագահ ՔենանԷվրենը, որը ներկայացնում էր զինվորականությունը, 

պատասխանատու էր երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգային քաղաքականության 

մշակման, իսկ վարչապետ Օզալի կառավարությունը՝ սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության 

իրականացնելու համար: Տ ե ´ս  Heper M., The Politics of Transition in The Third Turkish Republic, 

paper presented to the BRISMES Annual Conference, Oxford, 9-11 July 1984, pp 11-12: Նման 

իրավիճակ բաասյան Սահմանադրությունն ապահովեց նաև Սիրիայում, երբ Գործադիր 

իշխանության «կառավարչական» թևին՝ վարչապետին, վստահվեց բացառապես տնտեսական-

բյուրոկրատական գործունեության իրականացում, իսկ «քաղաքական ու անվտանգային» թևին՝ 

Հանրապետության նախագահին, կարևորագույն որոշումների ընդունում և վերահսկողություն: 

Այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ 1983-1987 թթ.-ին զինվորականների դերը Թուրքիայում 

հետզհետե սկսեց նվազել, իսկ ռազմական դրությունը երկրի նահանգներում հասցվեց 

նվազագույնի (ընդամենը չորս քրդաբնակ շրջաններում): Այս համատեքստում հատկանշական է 

սահմանադրագետ Զաֆեր Ուսքյուլի դիտարկումը. «Թուրքիայի Հանրապետությունն իր 

գոյության 78 տարիներից 40-ը անցկացրել է արտակարգ իրավիճակում»: Զաֆեր Ուսքյուրի 

հարցազրույցը «Ռադիկալ» օրաթերթում տե´ս http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=24855): 

Չնայած փաստին, որ ռազմական դրությունը դեռևս գործում էր Դիարբեքիրի և Շըրնաքի 

շրջաններում, արտակարգ իրավիճակը՝ ՕՀԱԼ-ը, շարունակվեց մինչև 2002թ.-ի հուլիսի 20-ը, երբ 

վերջին երկու շրջաններում` Թունջելիում և Հաքքարիում, վերացվեց արտակարգ դրությունը: 

Տե՚ս http://yenisafak.com.tr/arsiv/2002/kasim/28/gundem.html: Կարելի է եզրակացնել, որ նույնիսկ 

ռազմական դրության վերացումն ու այն փոխարինելը ապառազմական օրենսդրական ակտով` 

արտակարգ դրությամբ, չնպաստեցին Թուրքիայում լիարժեք քաղաքացիական և 

ժողովրդավարական կառավարման հաստատմանը:     
56 Քաղաքական որոշումների ընդունումը, որ քաղաքական գործընթացների առանցքն է, 

բաղկացած է մի քանի փուլից՝ վիճահարույց իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության և 

տիրապետող պատկերացումների հավաքագրում ու ձևավորում, հնարավոր և այլընտրանքային 

որոշումների սահմանում և գնահատում, լավագույն այլընտրանքի ձևակերպում և որդեգրում:  
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պայմանավորված է քաղաքական ուժերի աջակցության ու ներգրավվածության 

մակարդակով, համակարգային զարգացմանը միտված ռազմավարական ու 

հայեցակարգային այլընտրանքային ծրագրերի ներկայացման հնարավորությամբ: 

Իրական կուսակցական ու ընդդիմադիր հատվածի բացակայությունը զրկեց Սիրիայի 

քաղաքական համակարգին՝ ունենալու ընտրական ու կառավարման արդյունավետ 

իրավաքաղաքական գործիքակազմ, ներքին չպարտադրված, ոչ բռնի ու 

կառուցողական-կոնսենսուսային կայունություն, ժողովրդավարական քաղաքական 

վարչակարգ, սահմանափակ վերարտադրվող վարչակազմ, իշխանության ընտրովի 

մարմիններ, ինստիտուցիոնալ և ոչ պարագայական լեգիտիմություն, հորիզոնական 

կառավարման ՏԻՄ համակարգ, երաշխավորված ու ոչ կամայական քաղաքացիական 

իրավունքներ ու ազատություններ, ազատ մամուլ
57

, սահմանադրական կարգի 

պահպանմանը հետևող անկախ ու արդարդատական համակարգ, տարանջատված 

ռազմաքաղաքացիական հարաբերություններ և, ամենակարևորը, քաղաքացիական 

և ոչ «անվտանգային մարմինների իշխանության» պետական համակարգ: Այս 

համատեքստում հետաքրքիր է հասկանալ ու վերլուծել սահմանադրական այն 

մեխանիզմները
58,

 որոնք հանրապետական կառավարման այս երկրի նախագահին, 

որը միաժամանակ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է ու 

տոտալիտար քաղաքական համակարգի ղեկավար կուսակցության առաջնորդը, 

հնարավորություն է տալիս ամբողջական վերահսկողություն սահմանել Գործադիր 

իշխանության երկրորդ հատվածի՝ Կառավարության, ինչպես նաև իշխանության մյուս 

երկու ճյուղերի նկատմամբ: 
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The purpose of this article is to show the fundamental contradictions between the 

constitutional and legal status of the Presidential, Parliamentary and Security Institutions of the 

political system of the Syrian Arab Republic and implementation of these powers in real 

political processes.  

The article proposes and adjusts the approach that many articles of the Syrian 

Constitution from 1963 to the present day restrict any system of liberalization or 

democratization in the country, ensuring the rule of the governing Ba'ath Party and Assad 

family. 

In the course of the study, we applied both comparative and systematic analysis of 

political research methods.  

                                                           
57 Թեև ՍԱՀ Սահմանադրության 42-45-րդ հոդվածները սահմանում են, որ պետությունը 

երաշխավորում է խոսքի, համոզմունքի, խղճի ու մամուլի ազատությունը, տե՛ս ՍԱՀ 

Սահմանադրությունը հետևյալ հղմամբ՝ https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sy/sy014ar.pdf.   
ادة .د 58 سي ضوان ا , ر سوري ي ف ي قراط م دي ثرال ع ت يتال كال ش يوإ س يا س ال مأزق ني , ال وط حوارال تدىال ن  م

 .15ص ,7/2/2001

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3
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As a result of the study, the following conclusion was formed: the decision-making 

centers in Syria, by all possible legislative and procedural means, have kept the political system 

free of "unreliable" elements that could threaten the reproduction of ruling authorities. Through 

the elite circles, they have failed to lead the system to democratization, on the contrary, by 

elevating the mean security and intelligence posts to the ruling minority community's 

"ownership" of the Alawites and establishing a more than half-century of state of emergency 

through them, endorsing the totalitarian ideology of the ―Ba'ath‖ party. 

 

Key words: Syria, Intelligence services, “Ba'ath” party, Constitution, Corruption, 

Political violence, Coup, Assad, Opposition, Alawi and Sunni.    

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОДДЕРЖКИ ПАРТИЙНЫХ И 

БЕЗОПАСНЫХ СТРУКТУР В СИРИИ 
 

АБРААМ ГАСПАРЯН 

Ереванский государственный университет, 

факультет Международных отношений,  

кафедра политической истории и теории, 

кандидат политических наук, доцент, 

г.Ереван, Республика Армения 
 

Цель этой статьи - показать фундаментальные противоречия между 

конституционным и правовым статусом президентских, парламентских и охранных 

учреждений политической системы Сирийской Арабской Республики и осуществлением 

этих полномочий в реальных политических процессах. В статье предлагается и 

корректируется подход, согласно которому многие статьи сирийской Конституции с 1963 

года по настоящее время ограничивают любую систему либерализации или 

демократизации в стране, обеспечивая правление партии «Баас» и семьи Асада.  

В ходе исследования мы применяли как сравнительный, так и систематический 

анализ методов политического исследования. 

В результате исследования был сделан следующий вывод: центры принятия 

решений в Сирии всеми возможными законодательными и процедурными средствами не 

допускали в политической системе «ненадежных» элементов, которые могли бы угрожать 

воспроизводству правящих властей. Через элитные круги они не смогли привести систему 

к демократизации, a, наоборот, подняв средние посты в сфере безопасности и разведки до 

«владения» алавитами правящим меньшинством и установив через них более чем 

полувековое чрезвычайное положение, утвердили тоталитарную идеологию партии 

«Баас». 

 

Ключевые слова: Сирия, разведывательные службы, партия «Баас», 

конституция, коррупция, политическое насилие, переворот, Асад, оппозиция, алавиты и 

сунниты.   
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТОРЫ В НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ 

КОНФЛИКТЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И  

ПОДХОДЫ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ
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В статье актуализируются позиции международных акторов, 

заинтересованных в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. К задачам 

исследования автор отнес анализ деятельности РФ, США, Ирана и Китая по 

разрешению конфликта, их мотивы, степень заинтересованности и 

предпринимаемые ими действия. В качестве материалов исследования 

использовались труды экспертов по нагорно-карабахскому конфликту, заявления 

официальных лиц, политиков, общественных деятелей; применены сравнительно-

политологический, семантический, сценарный и другие методы.  

В результате исследования получены выводы о том, что для РФ нагорно-

карабахский конфликт имеет одно из приоритетных значений на постсоветском 

пространстве, ввиду союзнических отношений с Арменией по ЕАЭС и ОДКБ, 

близости конфликта к Северному Кавказу и тесному сотрудничеству в 

экономической сфере с Азербайджаном. США планомерно продвигают идею 

исключительно дипломатического разрешения конфликта, при активной 

поддержке и лоббировании армянской диаспоры США. Вашингтон и Москва в ходе 

урегулирования имеют схожие интересы, что особенно выделяется на фоне 

сложных отношений. Иран, один из главенствующих региональных акторов, 

занимает прагматичную позицию, стараясь действовать объективно, без 

выражения официальных симпатий к одной из сторон. Китай, который активно 

занимается экономической экспансией во всем мире, видит в конфликте, в главную 

очередь, экономическую составляющую.  

 

Ключевые слова: Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Россия, США, 

Иран, Китай, нагорно-карабахский конфликт. 

  

Диалог между конфликтующими сторонами всегда неоднозначен и полон 

противоречий. Не стал исключением и нагорно-карабахский конфликт. Уже более 30 

лет мировое сообщество не может прийти к единому мнению и помочь сторонам 

конфликта урегулировать спор. Прежде чем говорить о ситуации на сегодняшний день, 

стоит взглянуть на то, как проходили переговоры по Нагорному Карабаху, какие шаги 

были предприняты для урегулирования и как стороны противостояния идут на диалог.  

В марте 1992 г. министрами иностранных дел СБСЕ была созвана первая 

конференция по Нагорному Карабаху. Ее участниками стали Армения, Азербайджан, 

Россия, Турция, США, Беларусь, Швеция, Италия, Чехия, Словакия, Франция и 
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Германия. Задачей конференции было добиться прекращения огня и начать 

политические переговоры об окончательном статусе Нагорного Карабаха. Беларусью 

было предложено использовать в качестве места проведения конференции свою 

столицу – Минск. Отсюда и возникло название «Минская группа».  

 Активная фаза боевых действий в Нагорном Карабахе завершилась в мае  1994 г., 

спустя два года после начала широких боевых действий. Прекратились они 

подписанием Бишкекского протокола – договора о прекращении огня между Арменией 

и Нагорным Карабахом с одной стороны и Азербайджаном – с другой. Подписанию 

соглашения предшествовало азербайджанское наступление, в ходе которого Баку 

потерпел поражение, и последующее контрнаступление карабахской армии. В ходе 

тяжелых боев по всей линии фронта в феврале 1994 года были ликвидированы базы 

Азербайджана в зоне Омарского перевала с последующим переходом под контроль 

Карабаха Кельбаджарского района. Очередное наступление азербайджанских ВС в 

феврале-марте также потерпело неудачу, а контрудар карабахских сил, напротив, 

увенчался успехом. Из-за череды поражений Баку согласился принять предложение 

Москвы о перемирии. Под протоколом, заключенным 5 мая 1994 года, поставили 

подписи председатель парламента Азербайджана Расул Гулиев, председатель 

армянского парламента Бабкен Араркцян, председатель парламента Карабаха, один из 

лидеров национально-освободительного движения Карен Бабурян. Следствие этого – 

прекращение боевых действий в регионе.  

 Мировое сообщество не осталось в стороне от неурегулированного вопроса о 

статусе Нагорного Карабаха и от самого конфликта в целом. 

Так, 23 марта 1995 г. на Венской конференции по НКК выдан мандат ОБСЕ на 

создание института сопредседательства в так называемом Минском переговорном 

процессе. В декабре 1996 г. проходит саммит ОБСЕ в Лиссабоне, где все страны-

участники, кроме Армении, подписались под Лиссабонским соглашением. Основные 

принципы этого соглашения включают территориальную целостность Армении и 

Азербайджана, юридический статус Нагорного Карабаха как территории с наивысшей 

степенью самоуправления в составе Азербайджана, а также гарантии безопасности 

Нагорного Карабаха и его населения. 

В январе 1997 г. Минская группа ОБСЕ изменяет формат: теперь в ней три 

сопредседателя – Франция, Россия и США. Этот формат существует по сей день. 

Декабрь 1997 г. – Минская группа предлагает поэтапный план разрешения 

конфликта. План направлен на прекращение вооруженного противостояния. Он 

отличается от предыдущего пакета тем, что вооруженные подразделения должны 

выводиться со своих позиций поэтапно, а в районе боевых действий будут размещены 

миротворцы ОБСЕ, способные предотвратить неожиданные нападения с обеих сторон. 

Лачинский коридор, соединяющий Армению и Карабах, согласно плану, оставался под 

контролем вооруженных сил НКР, а для определения окончательного статуса 

Нагорного Карабаха создавалась совместная армяно-азербайджанская комиссия. 

Армения и Азербайджан согласились с этим планом, но руководство Нагорного 

Карабаха его отвергло. 

29 ноября 2007 г. в испанской столице провозглашаются так называемые 

Мадридские принципы. Они основаны на отказе от насилия, принципах 

территориальной целостности и самоопределения. Этот документ был представлен как 

«синтез» пакета 1997 г. и более позднего поэтапного плана. Принципы 

пересматривались несколько раз в течение последующих лет.  

Исходя из этих основных вех в урегулировании конфликта, можно сказать, что 

диалог между сторонами возможен и нужен, но главная проблема заключается в том, 

что у каждой стороны свои интересы, и найти компромиссный вариант очень сложно. 

Но для этого и нужен переговорный процесс.  
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Существование конфликтных точек, подобных Карабаху, как мина замедленного 

действия, которая в любой момент может быть использована международными 

геополитическими игроками или спровоцирована аналогичными конфликтными 

ситуациями.  

Интерес у противоборствующих сторон все тот же:  

- Армении – признание независимости Нагорного Карабаха или присоединение к 

Армении, основываясь на основополагающем принципе международного права – праве 

наций на самоопределение; 

- Азербайджана – восстановление территориальной целостности согласно 

равновесному основополагающему международному принципу – территориальной 

целостности и неприкосновенности государственных границ
59

. 

Российская Федерация занимает главенствующую роль в урегулировании 

конфликта в Нагорном Карабахе, т.к. Москва претендует на лидирующую роль на 

постсоветском пространстве, что вполне логично, ввиду роли правопреемника 

Советского Союза. Любые конфликты между новообразованными республиками 

представляют угрозу в экономической, политической и военной сферах.  

Россия, являвшаяся первым посредником по урегулированию конфликта в 

Нагорном Карабахе, как в рамках образованной в 1992 г. Минской группы ОБСЕ, так и 

самостоятельно, пыталась примирить конфликтующие стороны. Итогом этих усилий 

стало подписание сторонами конфликта Бишкекского протокола при посредничестве 

России в 1994 г., что положило начало процессам достижения договоренностей о 

прекращении огня. Наиболее продуктивная деятельность исходила именно от 

российских дипломатов. Россия сыграла ведущую посредническую роль в заключении 

соглашения о прекращении огня. Другие международные акторы, вовлеченные в 

процесс урегулирования конфликта, в первую очередь США и ОБСЕ, исходившие из 

того, что сторона, внесшая решающий вклад в урегулирование, укрепляет тем самым 

свои геополитические позиции в регионе, достаточно ревностно относились к 

успешному сотрудничеству России. Несомненно, укрепление России в регионе являлось 

одним из приоритетов внешней политики, в силу геополитической необходимости. 

Согласно некоторым аналитикам, Россия не просто извлекла большую выгоду из этих 

конфликтов, укрепив свои позиции в Закавказье, – она сама же и спровоцировала их и 

управляла ими. Таким образом, западные коллеги старались не допустить возрастания 

роли России в карабахском процессе и в этом регионе, в частности. С конца 1994 г . 

Россия перестала выполнять самостоятельную посредническую миссию и 

консолидировала свои усилия с ОБСЕ, как один из сопредседателей Минской группы. 

Тем не менее особая роль России в процессе урегулирования, даже в рамках МГ ОБСЕ, 

признается практически всеми сторонами конфликта
60

. У России имеется опыт в 

создании смешанных контрольных сил, который, к сожалению, не был применен по 

отношению к НКК. В 1992-1993 гг. президент Б. Ельцин организовал переговоры 

президентов Южной Осетии, Северной Осетии и Грузии, сам став посредником. Этот 

четырехсторонний формат с участием РФ оказался продуктивным. Подобный опыт в 

решении карабахской проблемы мог бы стать очень полезным и позволил избежать 

вооруженного конфликта. Ведь, несмотря на позицию Азербайджана, НКР стала де-

факто состоявшимся государством в Закавказье. Там есть сильная армия, реальная 

политическая власть и даже политические традиции передачи этой власти. Нагорный 

Карабах должен участвовать в переговорах, призванных решить его судьбу. А 
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Азербайджану стоит объективно оценить нынешнюю ситуацию и признать очевидное: 

армянское доминирование в НКР и прилегающих районах бесспорно, и с этим придется 

считаться
61

. 

В разрешении НКК Россия и США сошлись в общих интересах мирного 

урегулирования, даже несмотря на радикальные расхождения в двухсторонних 

отношениях по многим вопросам, активную политику обоюдных санкций, разные 

позиции по сирийскому конфликту, кризису на Украине и т.д. Список разногласий 

постоянно пополняется. Но НКК стал образцовым примером сотрудничества 

влиятельных держав, когда противоречия не стали помехой в совместной деятельности 

ради сохранения и поддержания мира. Это подтверждают как представители США, так 

и России. Так, в ноябре 2017 г. бывший заместитель помощника госсекретаря по Европе 

и Евразии М. Брайза заявил, что Нагорный Карабах и борьба с терроризмом стали 

примером абсолютного сотрудничества США и России, несмотря на полностью 

противоположные взгляды на конфликт в Грузии. М. Брайза занимал свой пост в 2005 -

2009 гг. и фокусировался в первую очередь на Кавказском регионе
62

. Глава МИД РФ С. 

Лавров выразил такую же позицию, добавив: «Мы вместе с США и с Францией 

занимаем общую позицию, она хорошо известна. Периодически сопредседатели, эти 

три страны, встречаются на уровне послов, министров и регулярно  ездят в регион»
63

.  

Однако, говоря о регионе, С. Лавров, очевидно, не подразумевал регулярные 

визиты в Нагорный Карабах, жители которого видят в России одну из сил, что 

сдерживает эскалацию конфликта и продолжение кровопролития. В мае 2019 г. глава 

МИД Нагорного Карабаха М. Маилян отметил: «Депутаты Государственной Думы 

России давно не приезжали в республику», что населением воспринимается в 

отрицательном ключе. Последнее посещение было во время президентских выборов в 

2012 г., а отсутствие в течение 7 лет подобных визитов значимо сказывается на 

сотрудничестве и доверии. В качестве положительного примера он привел ежегодные 

визиты конгрессменов Соединенных Штатов и приезды депутатов Европарламента, 

Национального собрания Франции, Кипра, Бельгии и добавил, что ведется работа над 

восстановлением традиционных дружественных связей России и Карабаха. М. Маилян 

также заявил, что имеется и потенциал в культурной сфере по линии развития городов-

побратимов. Для примера он указал на положительный опыт с Францией в этом  

направлении, уточнив, что во Франции имеется 12 городов, установивших 

побратимские отношения с городами Нагорного Карабаха, а в России ни одного
64

.  

Несомненно, развитие данного направления упрочнило бы как связи Карабаха с 

Россией, так и международный авторитет республики. Но стоит рационально полагать – 

это вызовет негативную реакцию со стороны Баку, что приведет к дипломатическим 

трудностям в российском содействии разрешению конфликта и снизит роль РФ именно 

как независимого посредника. К тому же многочисленная азербайджанская диаспора 

может воспротивиться данному решению, что создаст социальную напряженность, 

которая крайне невыгодна для России. По данным переписи населения за 2010 г. число 

проживающих в РФ армян составляет 1 182 388 человек, а азербайджанцев 603 070 

человек, что также является значительным количеством. А если обратиться к 
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неофициальной статистике, то число армян достигает ~ 3 млн., а азербайджанцев ~ 2 

млн. Для сравнения, во Франции численность армянской диаспоры, по некоторым 

данным, составляет примерно 500 000 человек
65

, а азербайджанской всего 70 000 

человек
66

, что явно меньше в процентном соотношении, чем в Российской Федерации.  

Националистически настроенные группы армянского общества обвиняют Россию 

в нежелании помогать в нагорно-карабахском конфликте, но боевые действия идут не 

на общепризнанной мировым сообществом территории Армении. Привлечение России, 

как союзника по ОДКБ, может перенести конфликт из разряда региональных в 

глобальные. Ввиду активной поддержки Баку со стороны Анкары,  а Турция является 

членом НАТО, это фактически может привести к столкновению двух военных блоков.  

Еще одним из противоречивых моментов политики России в регионе являются 

отношения с Турцией, от приписывания Анкары к категории врага (после инцидента со 

сбитым российским бомбардировщиком Су-24), до резкого потепления и кардинально 

противоположной риторики. Очевидно, что для Еревана данное сближение не есть 

положительный фактор по отношению к Москве, но стоит рассмотреть подобную 

политику с объективной стороны.  Во время обостренной ситуации между Москвой и 

Анкарой выдвигались предположения, что конфликт в Нагорном Карабахе получит 

новый виток эскалации, но дальнейшее сближение РФ и Турции исключило эти 

прогнозы, по крайней мере в ближайшей перспективе. Также, сотрудничество РФ и 

Турции может выступать залогом снижения поддержки агрессивных действий Баку со 

стороны Турции, уменьшения вероятности участия турецких формирований при 

гипотетическом возобновлении военных действий или их трансформации в 

полномасштабный конфликт. В данном случае позиция США и России положительно 

проявится по отношению к Турции. США зарекомендовали себя как один из гарантов 

мирного переговорного процесса, а Турция является союзником по блоку НАТО. 

Достигнутый прогресс в турецко-российских отношениях также придает большие 

надежды на смягчение турецкого покровительства Баку.  

Стоит упомянуть и поставки вооружения для Азербайджана, что с моральной 

точки зрения неприемлемо, т.к. это оружие применяется против армянских солдат. По 

данным за 2014-2018 гг. основным поставщиком оружия в Азербайджан были Россия 

(51% от всех закупок оружия Азербайджаном), Израиль (43%) и Турция (2,8%). Но 

данные поставки регулируются Россией, и если Москва уйдет с этого рынка, то Баку в 

любом случае будет осуществлять закупку у других стран, и вполне очевидно список 

вооружения намного расширится. В этой связи не стоит расценивать данный факт как 

исключительно негативный в российской роли посредника в НКК.  

Разрешение конфликта для России нельзя назвать выгодным, ввиду того, что 

придется занимать определенную позицию по отношению к одной из конфликтующих 

сторон, что скажется на экономической составляющей во взаимоотношениях с 

Арменией или Азербайджаном. Полностью замороженное состояние, определенно, 

наилучший вариант развития событий для Москвы. 

Соединенные Штаты Америки, один из важных акторов в Минской группе ОБСЕ 

по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, имеют геополитические интересы 

в регионе. США принимают участие не только в рамках работы над разрешением 

конфликта, но и в качестве повышения своей значимости для противодействия Ирану, с 

которым на сегодняшний день противоречия принимают все более обостренную форму, 

и России, как геополитическому сопернику. 
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Несмотря на собственные интересы, стоит отметить существенный вклад США в 

поддержку признания Нагорного Карабаха, а также эмбарго на поставку вооружения 

Азербайджану, чем активно занимается дружественная по военному блоку ОДКБ и 

ЕАЭС Российская Федерация. Так, в период с 2012 по 2016 гг. семь штатов США 

приняли резолюцию с призывом к президенту и Конгрессу США признать 

независимость Нагорного Карабаха. Среди них Калифорния, Мэн, Род-Айленд, 

Массачусетс, Луизиана, Гавайи, а также члены Палаты представителей штата 

Джорджия. В 2017 г. Мичиган признал Нагорный Карабах. В апреле 2019 г. штат 

Колорадо
67

. Конечно, признание отдельных штатов носит в большей степени 

символический, рекомендательный для Вашингтона характер и не отражает 

официальную позицию США, но важен сам факт политического отношения к их 

принятию от Белого дома. К тому же в отдельных штатах возможно официально 

пролоббировать поддержку от них, например, в экономической сфере, что 

положительным образом скажется на экономической обстановке в НКР в целом. Глава 

МИД Нагорного Карабаха М. Маилян в мае 2019 г. заявил: «Признание происходит 

путем принятия решения законодательным органом штата. И там говорится о 

Республике Арцах. Признается право на самоопределение и указывается полное 

название республики», а также добавил, что конгрессмены из США приезжают в 

республику почти каждый год. Несомненно, в продвижении подобных законодательных 

инициатив активное участие принимает обширная армянская диаспора США, с давних 

пор являющаяся важным участником внутриполитической жизни страны, что лоббирует 

интересы армянского народа. Также отметим, что в 1997 г. при поддержке Армянской 

Ассамблеи Америки в Вашингтоне открылось постоянное представительство Нагорного 

Карабаха в США, которое представляет народ и правительство НКР в гуманитарной, 

политической, экономической и культурной сферах. Представительство принимает 

активное участие в диалоге с органами государственной власти США, в их числе и 

Государственный Департамент с Конгрессом. Активная лоббистская деятельность 

добилась получения официальной финансовой помощи по линии Конгресса, которую 

ни одна из непризнанных республик мира больше не получает.  

Затрагивая вопрос об эмбарго на поставку вооружения Азербайджану, стоит 

отметить, что Вашингтон принципиально не продает вооружение Баку с первого дня 

независимости. В соответствие с 907-й поправкой Конгресса к Акту о поддержке 

свободы, принятой в 1992 г., Баку был ограничен в закупках у США оружия и военной 

техники. К тому же во время НКК США стали активным донором для Армении, на 

которую крайне негативно воздействовали комбинированные эффекты конфликта, 

турецко-азербайджанская блокада и падение экономики
68

. В 2002 г. ограничение было 

отменено, но с определенными условиями, среди которых запрет на сделки по продаже 

вооружения, что может нанести ущерб переговорным процессам. Также было  отмечено, 

что поставленное оружие не должно использоваться против Армении
69

. 

В 2019 г. США еще раз продемонстрировали приверженность принципам 

неприемлемости использования своей техники против Армении и Нагорного Карабаха. 

Так, старший член комитета по иностранным делам палаты представителей, 

конгрессмен США Б. Шерман представил поправку 25 июня, которая будет 

блокировать продажу Азербайджану вооружений, повышающих способность страны 

сбивать гражданские самолеты. Данная инициатива направлена на то, чтобы не  дать 
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Баку быть постоянной угрозой гражданской авиации для аэропорта в Степанакерте. В 

марте 2011 г. директор Управления гражданской авиации Азербайджана А. Мамедов 

сообщил, что правительство Азербайджана предупредило Международную 

организацию гражданской авиации (ICAO), что оно не санкционировало полеты в 

Нагорный Карабах, и отметил, что согласно закону об авиации, они могут «физически 

уничтожать направляющиеся туда самолеты». Комитет по правилам внутреннего 

распорядка Палаты представителей США одобрил данную поправку 12 июля. 

Эксплуатация аэропорта в Степанакерте является законным правом Нагорного 

Карабаха, и любые попытки подвергнуть самолеты физическому уничтожению явно 

показывают крайне агрессивные намерения азербайджанской стороны, полное 

несоответствие международному праву и следование принципу коллективного 

наказания гражданского населения, что по своей сути аналогично террористическим 

актам
70

. Данное решение убедительно показывает приверженность США в стремлении к 

деэскалации конфликта и проявлении симпатий к Армении и Нагорному Карабаху, а не 

агрессивным действиям и политике Баку, несмотря на наличие у Азербайджана богатых 

энергоресурсов, которые могут активно содействовать политике США по сокращению 

энергетической зависимости Европы от России. 

Одним из последних событий, способствующих усилению США в регионе, стала 

встреча глав МИД Армении и Азербайджана З. Мнацаканяна и Э. Мемедъярова в 

Вашингтоне. Отметим, что это первая встреча в столице США за последние 10 лет. В 

течение трех часов ее проведения никаких существенных договоренностей достигнуто 

не было. В заявлении по итогам переговоров, выпущенном сопредседателями Минской 

группы, сообщается, что З. Мнацаканян и Э. Мамедъяров призвали обе стороны 

«принять шаги для восстановления способствующей миру атмосферы»
71

 и договорились 

встретиться снова в ближайшем будущем.  

В октябре 2018 г. Д. Болтон посетил Азербайджан, Армению и Грузию. Советник 

Д. Трампа тогда заявлял, что США хотят оказать максимальное давление на Иран, из 

соглашения с которым американцы вышли в прошлом году. В пресс-релизе МИД 

Азербайджана по итогам встречи Э. Мамедъярова с Д. Болтоном сообщалось, что 

помимо урегулирования карабахского конфликта они обсудили ситуацию на Ближнем 

Востоке. Ряд экспертов связывают усиление роли посредника в урегулировании НКК со 

стремлением Вашингтона оказать давление на Иран. Так, например, старший научный 

сотрудник Фонда Карнеги П. Стронски заявил, что «турне» Д. Болтона связано в 

большей степени именно с иранской проблематикой. П. Стронски полагает, что с 

обеими странами будет обсужден вопрос их экономических связей с Ираном, и это 

соображение, скорее всего, будет жестче высказано в адрес Армении. Схожие позиции 

выражают Л. Алиева, эксперт по региону из Оксфордского университета и бывший 

посол США в Армении Д. Эванс
72

.   Однако, какой бы ни была приоритетная цель 

США, в любом случае ими стала более активно затрагиваться нагорно-карабахская 

проблематика, что может принести весомые результаты. 

Необходимо отметить, что активизация США в процессе урегулирования НКК 

имеет, по крайней мере, несколько причин.  

Во-первых, это демократические и мирные преобразования в Армении, которые 

США не могли не приветствовать. Уже в мае 2018 г. начались активные двухсторонние 

переговоры. На этом фоне авторитарный режим в Баку имеет отталкивающий эффект в 
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симпатиях США. После событий в Армении поддержка Азербайджана Вашингтоном 

выглядела бы крайне странно в глазах мирового сообщества, которое могло бы в 

очередной раз обвинить США в двойных стандартах (т.к. США выступают 

«экспортером» демократии, а в конфликте демократического государства и крайне 

авторитарного заняли бы позицию последнего). 

Во-вторых, частичное изменение внешнеполитического вектора партнера США 

по НАТО Турции. Новый виток заинтересованности Вашингтона в урегулировании 

НКК и предрасположенность к Армении и НКР очевидно не воспринимается Анкарой 

как дружественный шаг. На этом США могут сыграть, осуществляя геополитический 

шантаж своего союзника по военному блоку, одновременно укрепляя свое лидерство в 

регионе и повышая авторитет у армянской диаспоры. 

Несомненно, кроме содействия в разрешении НКК, США стремятся добиться 

повышенного влияния в регионе, прежде всего из-за его геополитической значимости и 

главенствующей роли здесь Российской Федерации, которую требуется нивелировать, 

хотя бы частично, любыми доступными способами, что, в принципе, соответствует 

американской концепции на постсоветском пространстве. В своих геополитических 

целях США предпринимают попытки упрочить свое положение для противодействия 

Ирану, т.к. между Ереваном и Тегераном существуют тесные экономические связи и 

для Армении, которая окружена не совсем дружественными странами, Иран является 

одним из важнейших партнеров. Для Вашингтона было бы идеально, чтобы Армения 

избавилась от «исторических стереотипов», вышла из-под российского влияния и 

оказалась в орбите западного, что позволит проводить более гибкую трансформацию 

внешнеполитического вектора развития по отношению к Ирану. На данном этапе такой 

сценарий маловероятен, но возможные политические трения между Москвой и 

Ереваном могут дать Соединенным Штатам возможность отколоть ключевого союзника 

на периферии Москвы. 

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе для Ирана имеет важнейшее 

значение с момента его возникновения. Несмотря на то, что Тегеран не включен в 

конфликт напрямую, его деятельность имеет важную роль в этом урегулировании, что 

способствует стабильности и поддержанию мира в Закавказье. С момента установления 

дипломатических отношений Ирана с Арменией и Азербайджаном, наблюдается 

стремление к развитию и поддержке многосторонних отношений, опираясь на базовые 

принципы двухсторонних связей. В марте 1992 г. Тегеран предложил себя в роли 

посредника в разрешении конфликта между Ереваном и Баку, когда пригласил 

делегации высокого ранга из Армении и Азербайджана в Иран на переговоры
73

. 

Обсуждались временное прекращение огня, снятие блокады Армении азербайджанской 

стороной, размещение наблюдателей, обмен военнопленными и телами погибших. В 

целом изначально успешный переговорный процесс при посредничестве Тегерана 

прервался возобновившимися боевыми действиями. Тем самым посредническая 

функция Ирана на своем первом этапе исчерпала себя.  

Стремление Тегерана включиться в посредничество уже на первоначальном этапе 

вполне обосновано: Иран один из крупнейших игроков в регионе, и решение проблем 

без его участия не вполне корректно. Иран играет весомую роль и в глобальной 

геополитике. Помимо прочего, это единственная страна, которая имеет общую границу 

со спорной территорией, вблизи которой происходили боевые действия и попадания 

снарядов на иранскую территорию
74

. 

                                                           
73 Посреднические усилия Ирана, URL: http://www.nkr.am/ru/iran-mediation - 14.06.2019. 
74 Минометные снаряды, запущенные в Карабахе, упали на территории Ирана, URL: 

https://ria.ru/20160403/1401819838.html - 15.06.2019. 
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Иранские подходы к карабахскому урегулированию базируются на признании 

дипломатического решения как безальтернативного с решительным  отрицанием 

использования силовых методов. Кроме того, Иран предпочитает видеть в качестве 

стран-посредников исключительно региональные силы, подобным образом суживая 

количество вовлеченных в урегулирование государств. Нынешний статус-кво 

устраивает Иран, как и отсутствие иных сил на границе. 

Равноудаленное отношение Ирана к каждой из сторон нагорно-карабахского 

конфликта вызывало в первые годы после начала посреднической миссии этой страны 

неодобрение значительной части иранского общества, особенно этнических 

азербайджанцев, составляющих по разным оценкам от четверти до трети населения 

страны. Сторонники Баку организовывали акции протеста, транслировали свою 

позицию через СМИ и озвучивали ее в парламенте. Постепенно такого рода давление 

практически сошло на нет. К середине 1990 гг. равноудаленнность от втянутых в 

конфликт сторон стала превалировать в иранской позиции: не вмешиваясь в конфликт, 

Тегеран, тем не менее, внимательно отслеживал развитие ситуации. Достижение 

соглашения о перемирии в зоне нагорно-карабахского конфликта в мае 1994 г. подвигло 

Иран на участие в процессе дальнейшего урегулирования, направленного на 

достижение всеобъемлющих договоренностей. До 1997 г. его деятельность на этом 

направлении протекала при полном дипломатическом взаимодействии с Россией. Роль 

Ирана в карабахском урегулировании снизилась после 1997 г. Причиной этого во 

многом стало вступление в игру обновленной Минской группы ОБСЕ, которая 

получила монопольные права в деле разрешения данного конфликта.  

Однако это не означает полное отстранение Ирана от приложения усилий на 

карабахском направлении, тем более что и Армения, и Азербайджан связывают с этой 

проблемой стратегию своего политического развития. Формально оставаясь в стороне 

от переговорного процесса, находящегося в полной компетенции Минской группы, 

Иран взаимодействует в сфере недопущения возобновления военных действий в зоне 

конфликта, обеспечивая поддержку баланса сил и интересов между 

противоборствующими армянской и азербайджанской сторонами.  

В последние годы заметна относительная активизация иранского фактора на 

данном направлении. Это можно связать не только с апрельским противостоянием в 

2016 г., но и с повышенным вниманием США к региону, отношения с которым 

находятся в крайне обостренном состоянии. Кроме того, ввиду нестабильных 

отношений между обеспечивающими геополитический баланс вокруг НКК Россией и 

Турцией – от крайне негативных до союзнических, активное вовлечение в 

урегулирование Ирана поможет в сохранении этого баланса. Неизвестно, как долго 

отношения Анкары и Москвы будут оставаться в позитивном ключе и когда они станут 

диаметрально противоположными. В любом случае, последствия могут сказаться на 

НКК, а Иран способен нивелировать те или иные негативные результаты и 

осуществлять роль независимого регионального посредника и арбитра. В отношениях 

Ирана со странами, которые так или иначе вовлечены в армяно-азербайджанский 

конфликт, имеются противоречия – и с Россией, и с Турцией, и с Арменией, и с 

Азербайджаном. Однако после начала российско-турецкого конфликта 2015 г., из всех 

стран, граничащих с Арменией и Азербайджаном, Иран оказался единственным 

государством, которое воспринимается всеми заинтересованными сторонами как 

условно нейтральное. 

Азербайджан неоднократно пытался превратить данный территориальный 

конфликт и в религиозный. Так, в мае 2016 г. шейх-уль-ислам А. Пашазаде, духовный 

лидер Азербайджана, сделал неоднозначное заявление, в котором призвал верующих 

мобилизоваться к войне за Нагорный Карабах. В качестве примера он привел войну 

между Ираном и Ираком, подчеркнув, что на передовой с оружием в руках были и люди 
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в чалме. Он добавил, что верующие должны видеть себя на месте солдат. 

Сбалансированная политика Ирана пресекает подобную трансформацию. 

Тегеран неоднократно заявлял о приверженности мирному урегулированию 

конфликта, официально не склоняясь, в отличие от Турции, к какой-либо стороне. Даже 

на встречах представителей МИД Ирана в Азербайджане это подчеркивается. Так, в 

феврале 2019 г. иранский посол на встрече в Баку заявил: «Иран считает важным 

проведение переговоров между сторонами конфликта. Встречи глав государств, а также 

на уровне глав МИД могут сыграть значимую роль в урегулировании конфликта»
75

. 

Смена власти в Армении никак не повлияла на отношения с Ираном, хотя и 

высказывались предположения, что якобы западный внешнеполитический вектор Н. 

Пашиняна будет способствовать ухудшению отношений с Тегераном. Премьер 

Армении однозначно демонстрировал, что Ереван намерен не только проигнорировать 

американские санкции против Ирана, но и ориентирован на развитие экономического и 

энергетического сотрудничества с соседней страной. Интересно, что в этой связи 

некоторые азербайджанские порталы стали выступать с призывом «активизировать по 

этому поводу протестную деятельность в иранском парламенте депутатов из Южного 

Азербайджана»
76

. Напомним, 27-28 февраля 2019 г. делегация Армении во главе с 

премьер-министром Н. Пашиняном посетила с официальным визитом Тегеран по 

личному приглашению президента ИРИ Х. Роухани. В ходе визита армянской 

делегации в Иран в присутствии двух лидеров были подписаны меморандумы о 

взаимопонимании по сотрудничеству в ряде сфер. В частности, подобный документ 

подписали министерство экономического развития и инвестиций Армении и иранский 

институт стандартов и промышленных исследований. Еще один меморандум заключили 

Минэкономразвития и верховный совет Ирана по свободной торговле, промышленности 

и особым экономическим зонам
77

. 

Если рассматривать ситуацию в целом, то позиция Исламской Республики по 

урегулированию вопроса в Нагорном Карабахе сводится к нескольким важным 

моментам. Первый момент – это исключительно мирное решение конфликта, откуда 

следует вывод, что силовые методы абсолютно недопустимы. Здесь никаких 

разногласий с позицией международного сообщества у Ирана нет. Причина, по которой 

Тегеран хочет мирного урегулирования – это риски, которые конфликтная ситуация 

таит для интересов Ирана. Тегеран не в состоянии играть на противоречиях в этом 

конфликте, так как при их разрастании скорее проиграет, чем выиграет. По этой 

причине Иран считает возобновление боевых действий, также как и сохранение 

конфликта в подвешенном состоянии, угрозой для себя. 

Второй момент – Иран считает, что наиболее правильным будет вовлечение в 

мирный процесс в качестве посредников исключительно государств региона, то есть тех 

стран, которые территориально имеют отношение к государствам Закавказья. В 

Тегеране также постоянно спрашивают, почему в расширенном формате Минской 

группы нет Ирана – страны, которая имеет международно признанные границы с 

Азербайджаном и Арменией. Стоит отметить, что и в Баку неоднократно заявляли о 

своем недовольстве Минской группы ОБСЕ, которая действительно не смогла добиться 

определенных успехов в продвижении урегулирования нагорно-карабахского 

конфликта.  Естественно, Иран хочет участвовать в переговорах, потому что считает, 

                                                           
75 Иран заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта URL: 

https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3016609.html - 17.06.2019. 
76 Тарасов С. Что сказал Мамедъяров в Тегеране и что услышал, URL: 

https://regnum.ru/news/polit/2587767.html - 19.06.2019. 
77 МИД: Иран не желает привязки отношений с Арменией и Азербайджаном к карабахскому 

конфликту, URL: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20190303/17574018/MID-Iran-ne-zhelaet-

privyazki-otnosheniy-s-Armeniey-i-Azerbaydzhanom-k-karabakhskomu-konfliktu.html - 20.06.2019. 
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что таким образом будут наилучшим образом защищены его собственные интересы. 

Кроме того, являясь в высокой степени конфликтной региональной державой, которая 

осуществляет экспансионистскую политику и присутствует в Ираке, Сирии, Ливане, 

Палестине и др., Иран не хотел бы иметь неконтролируемые процессы по своему 

собственному периметру, а их и так много – Иран окружен конфликтующими странами 

и регионами очень плотно. Наконец, находясь в конфликтном окружении, иранские 

элиты предпочли бы видеть свою страну миротворцем, что помогло бы и 

международному имиджу страны. Также стоит отметить, что для Ирана в современной 

геополитической обстановке крайне невыгодно расположение в зоне конфликта каких -

либо миротворческих сил. А с учетом состава МГ ОБСЕ, в эту предполагаемую миссию 

могут входить и силы США. Этого, разумеется, иранские элиты не хотят, поскольку 

опасаются того, что на их границах возникнет армия вторжения. Впрочем, эти опасения 

сильно преувеличены – под видом миротворцев напасть практически невозможно. Тем 

более что по миротворцам позиция других игроков, пусть и отличается, но не 

принципиально. В частности, договориться о том, чьими должны быть миротворцы, 

будет очень сложно, никто не захочет позволить кому-то иметь эксклюзивный доступ к 

физическому контролю региона, да еще и в условиях, когда сами региональные игроки 

этого не хотят.  

Третий момент – опасение Тегерана, что эскалация конфликта и возобновление 

войны могут легко дестабилизировать сам Иран – там проживает большое количество 

тюрок, которые под влиянием Азербайджана и Турции ощущают общность судьбы с 

Азербайджаном и могут потребовать расширения собственных прав или участия Ирана 

на стороне Азербайджана, либо вообще выдвинуть сепаратистские лозунги. В то же 

время Иран может оказаться перед необходимостью сделать выбор, чего он совершенно 

не хочет делать.  

Четвертый момент – будучи окруженным конфликтными зонами, Иран ищет 

выходов на мировые рынки, которые для него открываются после окончания 

международных санкций. Однако Закавказье тоже не очень стабильно, к тому же здесь 

отсутствует густая сеть дорог, а та, что есть, перекрыта вследствие блокад, санкций и 

т.д., причем в основном они связаны как раз с карабахским конфликтом. Иранцы сейчас 

хотят активнее торговать, заниматься туризмом, привлекать туристов, инвестиции, 

сотрудничать в экономической сфере, и все это осложняется при наличии конфликтов 

по периметру.  

И пятый момент – если мирное урегулирование не получится и начнется война, 

но без вмешательства глобальных сил, для Ирана не так важно, кто будет владеть де-

факто территориями НКР. Если это будет Азербайджан, то будут говорить с ним, пока 

же говорят с карабахскими властями и Ереваном. Главное – окончательное решение, 

которое будет в конце концов признано легитимным. Очевидно, полной победы 

Азербайджана и занятие им Еревана, как того хотел бы И. Алиев, в Тегеране не желают, 

как не хотели бы и вторжения турецких войск в Армению, поскольку это поставит Иран 

перед совершенно новой реальностью на севере, и эта реальность будет 

неблагоприятной
78

. 

Позиция Китая на международной арене в настоящее время имеет значительный 

авторитет, ввиду поступательного и эффективного развития страны, продвижения ее 

интересов и растущих геополитических аппетитов, что можно увидеть в 

инвестиционной интервенции в африканские страны.  

КНР в своих заявлениях не отдает предпочтения одной из конфликтующих 

сторон, а действует, в соответствии с восточным менталитетом, тонко и обдуманно, без 

                                                           
78 Иран и Карабахский конфликт / Иран и Южный Кавказ, URL: https://www.kavkaz-

uzel.eu/blogs/83781/posts/31921 - 27.06.2019. 
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голословных высказываний. Так, в апреле 2018 г. посол Китая в Азербайджане В. 

Цзинхуа заявил, что китайская сторона «уважает суверенитет и территориальную 

целостность Азербайджана и выступает за мирное разрешение конфликта путем 

диалога и переговоров в соответствии с принятым международным правом и 

резолюциями, принятыми Советом Безопасности ООН. Это не только соответствует 

интересам заинтересованных сторон, но и принесет мир, стабильность и развитие 

данному региону»
79

. Это заявление вполне соответствует и внутренней 

территориальной проблематике КНР, ввиду непризнания Пекином независимости 

Тайваня. Ранее, в 2016 г. официальный представитель МИД КНР Х. Лэй заявил, что 

Китай надеется, что стороны конфликта в Карабахе разрешат сложившуюся ситуацию 

путем мирных переговоров, проявят спокойствие и сдержанность
80

. Несмотря на 

нейтральную позицию в заявлениях официальных представителей Китая, 

сотрудничество Пекина и Баку в военной и экономической сферах очевидно дает 

понять, какой из сторон конфликта более симпатизирует КНР. Но стоит отметить, что 

это не выражается в некой негативной составляющей в отношении Армении или 

Нагорного Карабаха, а лишь соответствует прагматичному подходу Китая в 

расширении сферы своего влияния, прежде всего экономической экспансии.    

В последние годы Китай выступает с глобализаторских позиций, что не  

удивительно ввиду растущей экономики и требований к расширению рынков сбыта, в 

отличие от политики Д. Трампа, который в своих решениях в большей степени выходит 

на позиции антиглобализма. Один из самых амбициозных экономических проектов 

Пекина – «Один пояс – один путь» или «Новый шелковый путь», направлен не только к 

смещению центра тяжести мирового хозяйства и расширению межконтинентальных 

потоков, но и к расставлению новых акцентов в международных отношениях. Китай 

стремится расширить рамки «Одного пояса и одного пути» за счет максимально 

возможного числа проектов, реализуемых в странах-партнерах, намеренно отдавая им 

инициативу осмысления и разработки инвестиционных предложений. Преуспев в 

создании финансовой основы рассматриваемой стратегии и снижении возможных 

политических рисков, китайское руководство с удовлетворением отмечает растущий 

интерес к ней в странах-партнерах и усиливающуюся конкуренцию между 

предлагаемыми маршрутами транспортировки грузов. Это позволит Китаю со временем 

контролировать важнейшие элементы наземного транспорта Евразии, который будет 

использоваться для внутриконтинентальной торговли
81

. Одним из путей переправки 

товаров из Китая в Европу по «Новому шелковому пути» может выступать маршрут 

«Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция», который строится в обход 

Армении. В октябре 2017 г. была введена в эксплуатацию железнодорожная магистраль 

Баку – Тбилиси – Карс (БТК), общей протяженностью 826 км. Данный путь полностью 

исключает прохождение товаров через территорию России. Вполне вероятно, что 

прокладывание этого маршрута стало реакцией из-за опасения непредсказуемости 

внешней политики Москвы. Несомненно, что на данный момент транспортировка через 

Россию обходится дешевле, но существуют различные риски, от которых Китай желает 

обезопаситься. Вопрос отсутствия Еревана в данной инициативе вполне очевидно 

объясняется тем, что совместный проект с Арменией в рамках «Нового шелкового 

пути» вызвал бы негативную реакцию как со стороны Азербайджана, так и со стороны 
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Турции, что затруднило бы дальнейшую реализацию данного направления. Отметим, 

что БТК может быть использован Азербайджаном для давления на Армению в 

контексте нагорно-карабахского конфликта. Баку усматривает в реализации данного 

проекта не только экономические дивиденды, но и нивелирование значения Армении 

как транспортного узла, а если это ему удастся, то, возможно, в разрешении НКК Пекин 

будет более ориентироваться на претензии Баку к Еревану. К тому же Азербайджан 

может спекулировать в процессе развития сотрудничества опытом КНР в решении 

проблемы с Гонконгом и Макао, стараясь провести параллели с НКК.  

Еще одним очевидным плюсом для Китая в выстраивании «Нового шелкового 

пути» с Азербайджаном и Турцией становится смягчение позиции Анкары по проблеме 

уйгурского сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В августе 

2017 г. министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу обещал ликвидировать 

антикитайские СМИ, которые спекулируют уйгурской тематикой, и заверил в 

намерении отмены любых отчетов в СМИ, направленных против КНР. Он заявил: «Мы 

абсолютно недопустим в Турции каких-либо действий, направленных против Китая. 

Кроме того, мы примем меры для устранения любых сообщений в средствах массовой 

информации, ориентированных на Китай». В ответ министр иностранных дел КНР Ван 

И отметил готовность Китая работать с Турцией в целях укрепления древнего духа 

Шелкового пути и в совместном продвижении плана для раскрытия нового 

потенциала
82

. 

 Вследствие этого, а не только из-за экономической выгоды, Пекин 

придерживается Турции и Азербайджана в реализации проекта «Нового шелкового 

пути». Вполне возможно, что при привлечении Армении к проекту или ведения 

переговоров в этом направлении Анкара могла разыграть уйгурскую карту и усложнить 

и без того непростую ситуацию, привлекая повышенное внимание к проблеме как со 

стороны мирового сообщества, так и провоцируя уйгуров к решительным действиям, 

давая им понять, что Турция готова к их поддержке на международной арене.  

Несмотря на это, представители НКР не оставляют надежд на привлечение 

инвестиций со стороны Китая. Так, государственный министр НКР Г. Мартиросян, 

заявил, что не исключена возможность в будущем привлечения китайских вложений. 

Но очевидно, что при успешном развитии экономических отношений в рамках «Нового 

шелкового пути» с Азербайджаном и Турцией шанс реализации этой перспективы 

минимален. 

Кроме экономического Пекин развивает с Баку сотрудничество и в военной 

сфере, что наиболее отрицательно характеризует Китай по НКК, несмотря на заявления 

китайской стороны о неизменной позиции по урегулированию, которая заключается в 

его решении в соответствии с нормами и принципами международного права. Так, 27 

апреля 2018 г. министр обороны Азербайджана генерал-полковник З. Гасанов в ходе 

своего официального визита в Китай встретился с членом Государственного совета 

Китайской Народной Республики, министром национальной обороны КНР генерал-

полковником В. Фэнхэ. Наряду с обсуждением сотрудничества в рамках проекта «Один 

пояс и один путь» в ходе встречи были обсуждены перспективы развития 

сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других 

сферах, представляющих взаимный интерес, а в заключение встречи между 

министерствами был подписан документ об оказании военной помощи. З. Гасанов 

также высказался о поддержке концепции «Единого Китая», что явно является одним из 
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актов по выстраиванию политики насаждения азербайджанской позиции на конфликт в 

Нагорном Карабахе
83

. 

На данном этапе Китай активно не включается в разрешение НКК, но в 

перспективе, с повышением своего влияния в регионе, нельзя исключать, что Пекин 

станет активно продвигать собственные инициативы по урегулированию конфликта.  

На сегодняшний день, несмотря на эскалацию 2016 г., смену власти в Армении, 

что некоторые эксперты обозначали как возможность для Азербайджана приступить к 

активной военной фазе в конфликте, НКК остается в тлеющем состоянии.  

Экономические проекты с конфликтующими странами могут создать условия, 

при которых эскалация конфликта будет становиться все менее выгодным способом его 

разрешения, что в свою очередь послужит мотивацией к углубленному 

дипломатическому процессу.  

Несомненно, стоит усилить роль МГ ОБСЕ, но кроме этого, требуется усилить 

качество предпринимаемых действий, исключить безынициативность, расширить круг 

стран-участников группы, в первую очередь за счет региональных акторов, например, 

Ирана, чья роль в разрешении НКК определенно имеет существенное и уникальное 

значение. Иран, как и Азербайджан, шиитское государство, но при всем этом не 

выступает с позиции Баку и проводит сотрудничество с Ереваном. Во многом из-за этой 

позиции конфликт еще не перерос в межконфессиональный. Проблема 

многочисленного азербайджанского населения Ирана также является одним из 

факторов, приводящих к прагматичной позиции Тегерана. 

Китай, как относительно новый актор в регионе, на данном этапе не привнес 

каких-либо идей по разрешению конфликта, и в большей степени с осторожностью 

осваивается. Очевидно, что при более углубленной экономической заинтересованности, 

оценивая потенциал и возможности стран-участников конфликта, Пекин может стать 

одной из влиятельных сторон переговорного процесса. Возможности имеются, остается 

ждать и следить за любыми, даже кажущимися на первый взгляд не очень важными, 

действиями Китая. 

С 2000-х годов позиция России по карабахскому конфликту стала гораздо более 

консервативной. Одним из первых шагов в этом направлении было восстановление 

отношений с Азербайджаном, испортившихся при Б. Ельцине. С тех пор Россией всегда 

подчеркивалось, что Москва в равной степени ценит двусторонние отношения с Баку  и 

Ереваном и не собирается принимать на себя ответственность за карабахский конфликт.  

В конечном счете российская позиция сводится к следующему: мы бы хотели, 

чтобы карабахский конфликт разрешился, особенно если это позволит сохранить или 

усилить влияние России в регионе, но мы не будем пытаться навязывать свое решение, 

поскольку это лишь навредит нашим отношениям с Баку и Ереваном.  

По этой причине позиция Москвы по международным аспектам карабахского 

конфликта сильно отличается от ее позиции по Абхазии, Южной Осетии и Украине. 

Москва определенно хочет сохранить за собой ведущую роль в качестве сопредседателя 

Минской группы ОБСЕ и продолжать посредничать в урегулировании конфликта, но 

одновременно стремится разделить ответственность с западными державами.  

Говоря о позиции США, стоит отметить, что она всегда была в некой степени 

проармянской, во многом благодаря обширной диаспоре и успешной политике 

лоббирования интересов армянского народа во властных структурах США. Да, 

обеспечение энергетической независимости Европы уже не первый год одна из 

актуальных проблем Вашингтона, в этом ему могло бы очень помочь содействие Баку, 
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но ради этой цели США не готовы поступиться своими принципами, которых они 

придерживаются с начала конфликта.  

На сегодняшний день США выступают влиятельным гарантом в деле разрешения 

нагорно-карабахского конфликта и недопущения его эскалации. Сотрудничество с 

Россией и другими акторами придает разрешению конфликта статус площадки единой 

цели и мнения, нивелируя острые моменты по другим межгосударственным вопросам.   

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԸ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 
 

ԴՄԻՏՐԻ ԴԵՍՅԱԵՎ    

Ն.Օգարյովայի անվան Մորդովիայի ազգային հետազոտական պետական 

համալսարանին առընթեր «Տարածքային համակարգերի քաղաքական 

վերլուծություն» գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող, Մորդովիայի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հումանիտար գիտությունների 

գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտ,  

քաղաքագիտության մագիստրոս,  

ք.Սարանսկ, Ռուսաստանի Դաշնություն 
 

Հոդվածում արդիականացվում են միջազգային դերակատարների 

դիրքորոշումները, որոնք հետաքրքրված են Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտության կարգավորմամբ։ Հետազոտության խնդիրներին հեղինակը 

վերագրել է ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, Իրանի և Չինաստանի հակամարտության լուծման 

գործունեության վերլուծությունը, դրանց շարժառիթները, շահագրգռվածության 

աստիճանը և նրանց կողմից ձեռնարկվող գործողությունները: Որպես 

հետազոտության նյութ օգտագործվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության 

փորձագետների աշխատությունները, պաշտոնատար անձանց, քաղաքական 

գործիչների, հասարակական գործիչների հայտարարությունները, կիրառվել են 

համեմատաբար-քաղաքագիտական, իմաստաբանական, սցենարային և այլ 

մեթոդներ: Հետազոտության արդյունքում եզրակացություններ են ստացվել, որ ՌԴ-ի, 

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համար հետխորհրդային տարածքում 

առաջնային նշանակություն ունի՝ հաշվի առնելով Հայաստանի հետ դաշնակցային 

հարաբերությունները Եվրասիական տնտեսական միության և ՀԱՊԿ-ի 

շրջանակներում, Հյուսիսային Կովկասին հակամարտության մոտ լինելը և 

Ադրբեջանի հետ տնտեսական ոլորտում սերտ համագործակցությունը: ԱՄՆ-ն 

համակարգված կերպով առաջ է տանում հակամարտության բացառապես 

դիվանագիտական լուծման գաղափարը՝ ԱՄՆ հայկական սփյուռքի ակտիվ 

աջակցությամբ և լոբբինգով։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան կարգավորման ընթացքում 

ունեն նմանատիպ շահեր, ինչը հատկապես առանձնանում է բարդ 

հարաբերությունների ֆոնին։ Իրանը՝ տարածաշրջանային գլխավոր 

դերակատարներից մեկը, պրագմատիկ դիրքորոշում ունի ՝ փորձելով օբյեկտիվորեն 

գործել՝ առանց կողմերից մեկի նկատմամբ պաշտոնական համակրանքի 

արտահայտման։ Չինաստանը, որն ակտիվորեն զբաղվում է ամբողջ աշխարհում 

տնտեսական էքսպանսիայով, հակամարտության մեջ տնտեսական բաղադրիչ է 

տեսնում։  

 

Հիմնաբառեր՝ Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, 

ԱՄՆ, Իրան, Չինաստան, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն: 
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In the article positions of the international actors interested in settlement of the 

Nagorny Karabakh conflict are updated. The author includes to researching problems the 

analysis of activities of the Russian Federation, the USA, Iran and China for resolution of 

conflict, their motives, interest degree, and actions taken by them. As materials of the research 

works of experts in the Nagorny Karabakh conflict, statements of officials, politicians, public 

figures were used; also comparative-political, semantic, scenario and other methods were 

applied.  

In the result of the study it has been concluded that for the Russian Federation, the 

Nagorny Karabakh conflict has one of the priority values in the post-Soviet space, due to the 

allied relations with Armenia on the EAEU and the CSTO, the proximity of the conflict to the 

North Caucasus and close cooperation in the economic sphere with Azerbaijan. The USA 

systematically advances the idea of exclusively diplomatic resolution of conflict, with active 

support and lobbying of the Armenian diaspora of the USA. Washington and Moscow have 

similar interests in the settlement, which stands out against the background of complex 

relations. Iran, one of the predominating regional actors, takes a pragmatical position, trying 

to work objectively, without expression of official sympathies for one of the parties. China is 

actively engaged in economic expansion around the world and sees mainly an economic 

component in the conflict. 

 

Keywords: The Nagorno-Karabakh Republic, Armenia, Azerbaijan, Russia, USA, 

Iran, China, the Nagorny Karabakh conflict. 
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ПОЛЬСКИЕ АРМЯНЕ  

CО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

 

МАРЕК ЖЕЙМО 

Посол науки Арцаха, 

доктор политических наук, профессор, 

г.Ольштын, Польша 

marek-zejmo@wp.pl 
 

Целью статьи является исследование процесса развития армянских общин в 

Польше с XI-го века по настоящее время и выявление предпосылок формирования 

современного армянского меньшинства в Польше. Для этого автором были решены 

следующие задачи: исследование особенностей организации и жизнедеятельности 

армянских общин в Польше, включая особенности религиозной системы, организации 

местного самоуправления, судебной системы, культуры и торговли; определение роли 

и места польских армян на различных исторических этапах развития Польского 

государства; выявление факторов и исторических периодов упадка и возрождения 

идентичности польских армян; определение современной структуры армянского 

меньшинства в Польше.  

При проведении исследования использовались как общенаучные методы, так и 

специальные исторические методы исследования, такие как конкретно-

исторический, сравнительно-исторический, историко-типологический, историко-

системный, хронологический и ретроспективный методы.  

В ходе исследования было обнаружено, что в процессе взаимодействия 

польских армян и поляков происходили изменения в культуре, традициях и 

ценностях обеих сторон. Так, в работе были перечислены некоторые польские 

военные и политические деятели, а также деятели науки и культуры армянского 

происхождения, которые внесли существенный вклад в развитие Польши в разные 

годы.  

В результате исследования было выявлено, что в настоящее время в Польше 

существует двойная структура армянского меньшинства. С одной стороны, мы 

имеем, по разным данным, от 3 до 15 тысяч человек, проживающих на территории 

Польши, по крайней мере с XVI-го века, полностью ассимилированных и только 

эмоционально связанных с армянской культурой. С другой стороны, сегодня много 

вновь прибывающих из Армении, которые всѐ ещѐ ищут своѐ место в мире. 

Большинство из них чувствуют себя уже поляками армянского происхождения, 

которые культивируют некоторые армянские традиции и принимают участие в 

деятельности общественно-культурных организаций. 

 

Ключевые слова: армяне, эмиграция, диаспора, ассимиляция, религия, культура. 

 
Информацию о пребывании армян в прежние времена в Польше можно найти в 

различных источниках и исторических летописях как в Польше, так и за еѐ пределами. 

Упоминания об армянах, как представителях Востока на территории Польши, можно 

найти в докладах прежде всего папских легатов, путешествующих по Речи Посполитой,  а 

также в торговых записях и дневниках иностранцев и торговцев, держащих свой путь на 

Восток. 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 28.08.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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В конце XI-го века армяне уже пребывали на восточных территориях, 

непосредственно прилегающих к Польше, и во Львове. В эти старейшие колонии потом 

прибывали последующие волны эмигрантов, оставляющие Закавказскую Армению после 

монгольских нашествий в XIII-м веке. С середины XIV-го века, во время правления короля 

Казимира Великого (1349 г.), когда Львов находился на территории польского государства, 

во Львове уже пребывал армянский архиепископ Гованнес (Ян), которому подчинялись 

армяне, проживающие в Луцке и Киеве
84

. С тех пор мы уже можем говорить о польских 

армянах, которые сегодня тоже живут в Польше. 
Самое раннее упоминание об армянах в западноевропейской литературе мы 

находим у Гильберта де Ланного (1382 – 1462 гг.) из его поездки в Польшу в  1382 – 1414 

годы, а также его пребывания при королевском дворе в 1421-м году
85

. В своей книге он 

описывает богатый приѐм, который ему приготовили львовские армяне. 
Обширную информацию об армянах мы можем найти в отчѐтах папских нунциев, 

эмиссаров и миссионеров, пребывающих на территории Польши. Это был период борьбы 

за верующих различных вероисповеданий, и оттуда их интерес к армянам, который 

закончился объединением армянской и римско-католической церквей
86

. 
Все источники, как старейшие, так и более поздних веков, подчеркивают богатство 

армянских купцов и их большое значение для развития торговли Польши с Востоком и  

развития ремесел на самом высоком уровне
87

. Кроме того, как следует из многих хроник и 

официальных документов, армяне сыграли важную роль как представители польской 

дипломатии, которых польские короли отправляли с целью многочисленных и важных 

политических миссий. Характеристика армян, после пребывания на территории Польши 

многих поколений, была представлена многолетним бургомистром Львова Яном 

Алембеком (скончался в 1636-м году), который описал их таким образом: «Молодые люди 

бдительные, неустрашимые, мужья ловкие и страстно увлечены пышностью, старики 

пылкие и гостеприимные, девушки упрямые, со смуглыми лицами, женщины немного 

общительны, в старости ядовитые"
88

. 
Дальнейшее развитие эмиграции армян в Польшу происходило в XIV-м веке, 

особенно во времена правления короля Казимира Великого (1333 – 1370 гг.), который 

поддерживал армянское заселение, потому что он видел в нѐм возможности 

экономического развития страны, а прежде всего развитие торговли с Востоком. Во 

времена его правления Львов стал главным центром торговли со странами Востока. В этот 

период во Львове были возведены два армянских храма и монастырь. Вторым важным 

центром такой торговли стал  Каменец Подольский. В 1398-м году здесь также был 

построен армянский храм святого Николая Чудотворца
89

. 
Очередные волны поселения армян имели место на юго-восточных окраинах 

польского королевства после захвата турками в 1475-м году крымской Каффы (позднее 

город Феодосия). В этом городе поселилась крупная армянская колония, преуспевавшая 

благодаря развивавшейся там в XIII-м веке торговле, когда город стал генуэзской торговой 

конторой. По данным из генуэзских источников, в 70-е годы XV-го века в состав 70-и 

тысячного населения Каффы приблизительно 46 тысяч (65%) входили армяне
90

. 

                                                           
84 B. Zimorowicz, Historyja m. Lwowa, Królestw Galicji i Lodomeryi, Lwów 1835, s. 10. 
85 G. de Lannoy, Voyages et ambassades 1399-1450, Monc 1840; J. Jemielianow, Putieszestwije; G. 

de Lannoy w wostocznyje ziemli Jewropy w 1413-1414 i 1421 g., „Kijewskije Uniwiersiteckije Izwiestija‖, 

1873, nr 8, s. 1-46; M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław 1977. 
86A. M. Gratiani, La vie du cardinal Jean Francois Commedone, divisee en qatre livres, Paris 1671. 
87 M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982, s. 8 . 
88 J. Alembek, Liber memorabilium, cz. II, Lwów 1617, s. 17. 
89 A. Chodubski, O osadnictwie ormiańskim na Wybrzeżu Gdańskim [w:] „Słupskie Studia 

Historyczne‖ 1993, nr 3, s. 83-95. 
90 M. Małowist, Kaffa - kolonia genueńska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475, 
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В Польше армяне находили лучше условия жизни и заработка, чем в других 

странах, а также получали широкое самоуправление и возможность сохранять и развивать 

свою собственную культуру. Эти два элемента были особенно важны во времена 

притеснений  армянской веры в странах ислама и православия, а также экономического 

провала на старой родине. Ни в одной другой стране их диаспора не получила таких 

широких государственных гарантий продолжения своего культурного наследия. 

Первоначально они в основном поселялись в королевских городах, создавая свои 

национальные центры, расположенные вдоль международных торговых путей. С XVI-го 

столетия всѐ более важную роль в процессе миграции в Польшу сыграла агитация 

крупных землевладельцев. Польские магнаты приводили армян в свои частные города для 

улучшения экономического положения в своих латифундиях и для стабилизации 

опустошѐнных приграничных районов. Армяне прибывали не только из-за границы. Они 

также перемещались между уже существующими в стране городскими центрами, в 

некоторых они создавали организованные общины, а в других, также и в деревнях, жили 

рассеянные по одной или несколько семьей. В XIV-м веке с армянскими общинами  мы 

можем встретиться в Белзе, Каменце Подольском, Киеве, Кшеменце, Львове и Луцке. 
В 80-е годы XVI-го столетия великий коронный гетман Ян Замойский (1542 – 1605 

гг.) поселил армян в городе Замосць, в котором они обозначили своѐ присутствие, 

построив на рынке прекрасные дома, существующие до сегодняшнего дня. В каменных 

домах старого города, построенных армянами в характерном красивом армянском стиле, 
они жили на протяжении столетий

91
. Король Казимир Великий (1333 – 1370 гг.) разрешил 

армянскому епископу Гжегожу основать резиденцию во Львове и исповедовать 

армянскую веру. В последующие столетия привилегии были подтверждены и расширены 

последующими королями, в частности, Владиславом Ягелло (1386 – 1434 гг.), Зигмунтом 

Августом (1548 – 1572 гг.), Владиславом IV (1632 – 1648 гг.) и Яном Собеским (1674 – 

1696 гг.)
92

. 
В XIV-м веке на польских землях создавались деревни, в которых жили только 

армяне. Характерными в этом отношении были, к примеру, деревни Ормяны и Ормянки, 

расположенные недалеко от Каменца-Подольского. Следующий этап армянского 

заселения на польских землях в большом масштабе последовал в XVI-м веке. В этом веке 

были созданы армянские колонии, в частности, в Баре, Подгайцах, Тасьменице, Замосце. 

Среди них особо высоким уровнем экономического, социального и культурного развития 

отличался посѐлок Замосць, который был основан в 1586-м году канцлером Яном 

Замойским (1542 – 1605гг.). Он поселил в нѐм армян и предоставил им многочисленные 

привилегии, особенно в сфере торговли, дал им разрешение на учреждение отдельного 

магистрата и суда
1093

.  

В 1628-м году король Зигмунт III Ваза (1566 – 1632 гг.) предоставил привилегии 

армянам в Снятыне, расположенном на польско-молдавской границе. В XVII-м веке 

подобно гетману Замойскому поступили и другие магнаты: Ян Ежи Радзивил (1588 – 1625 

гг.) предоставил привилегии армянам, проживающим в Язловце на Подолье; Станислав 

Конецпольский (1591 – 1646 гг.)
94

 привѐл их в Броды и Бучачи; Станислав Потоцкий (1579 

– 1667 гг.) и его брат Анджей  (скончался в 1692-м г.) – в Городенке, Лысьце, Подгайцах и 

                                                                                                                                                            
Warszawa 1947, s. 22, 49-67, 90-106. 

91 M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej 

między Polską a Wschodem, Lublin 1965, s. 263. 
92 E. Słuszkiewicz, Posłowie, [w:] D. M. Lang, Armenia kolebka cywilizacji, Warszawa 1975, s. 

278. 
93 M Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie zamojscy …., op. cit., s. 47. 
94 E. Jokiel, Военно-политическая деятельность гетмана Станислава Конецпольского в 

1618-1632-ые годы, 1995 г., не опубликованная докторская диссертация, написанная под 

руководством проф. Й. Паевского. 
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Станиславове, а Станислав Ланцкоронский (1590 – 1657 гг.) – в Жваньце. В этом же 

столетии, в результате казачьих войн и восстаний, многие армянские общины 

разрушились, в том числе и в Киеве, за пределами Польши. Оккупация Подолья Турцией в 

1672 – 1699 годы привела   к перемещению армян из этого региона в Бжежаны, Олеско, 

Злочев и другие города центральной Польши
95

. В первой половине XVIII-го века, во время 

экономического восстановления территорий, разрушенных оккупацией и войной, армяне 

были желанными поселенцами, и появлялись в поместьях многих магнатов – в Городенке, 

Могилѐве Подольском, Обертыне, Рашково и Сатаново. Они также жили в Кракове, 

Люблине, Пѐтрково, Плоцке, Пшемысле, Варшаве и Вильнюсе, но не создавали там 

отдельных религиозных и административных общин. Центральным скоплением  

поселений армян в Речи Посполитой были города, расположенные в  юго-восточных 

воеводствах Польского Королевства. 
Армяне, которые находились под властью Австрии, пережили первый раздел 

Польши в 1772-м году и даже увеличили своѐ имущество на территории Буковины и 

Галиции, где сохранилось большинство прежних армянских общин, в первую очередь тех, 

которые создавались в XVIII-м веке
96

.  
Расположение галицейских армян мы можем выяснить, анализируя сеть приходов 

армянско-католического обряда
97

. Кроме Львова они жили в Бжежанах, Городенке, Лысьце 

и Станиславове, то есть почти исключительно в восточной части Галиции. На Буковине 

они располагались в Черновцах и Сучаве. Более крупные сообщества армян существовали 

также на Покуце в окрестностях Городенки, Кутова и Снятыни. В это же время на 

территорию Речи Посполитой прибывали армяне из Закавказья, которое перешло под 

власть России. Они рассеялись по многим большим и маленьким городам, оставляя следы, 

существующие до сегодняшнего дня в названиях городов и деревень. 
Очередные армянские переселенцы появились в Польше в межвоенный период. 

Это были беженцы от геноцида в Турции во время Первой мировой войны, 

большевистской революции в России и в Армении, а также выходцы из Персии. Однако 

они уже не создавали общности, а поселялись в разных городах, в основном в Лодзи и в 

Варшаве. После Второй мировой войны старые центры польских армян перестали 

существовать. Оживленные большие и маленькие восточные города оказались в границах 

СССР, на советской Украине. Те польские армяне, которые пережили войну и гонения от 

украинских националистов, переехали в Польшу, у которой были новые границы. В 

результате они были рассеяны по всей стране. В некоторых городах, особенно в Гданьске, 

Гливицах, Кракове, Олаве, Ополе, Вроцлави, Варшаве и на так называемых 

воссоединѐнных землях, поселились большие группы польско-армянских семей, 

репатриированных с востока, иногда поддерживающих живые семейные и компанейские 

отношения, но многие группы потеряли друг с другом контакт
98

. 
Прибытию армян в Польшу содействовали предоставляемые польскими 

сановниками права и привилегии, в том числе королевская привилегия, дающая Мурату 

Якубовичу исключительное право на производство и продажу «турецких» сафианов и 

ковров, сроком на 20 лет
99

. 

                                                           
95 Małowist, Kaffa..., op. cit., s. 64 i nast. 
96 F.K. Zachariasiewicz, Wiadomość o Ormianach w Polszcze, Lwów 1842, s. 80–81. 
97 K. Stopka, Ormianie w Galicji austriackiej [w:] Ormiański pasterz Lwowa ksiądz arcybiskup 

Józef Teodorowicz na tle dziejów ormiańskich, red. W. Osadczy, M. Kalinowski, M. Jacov, Lublin-Lwów 

2015, s. 74-77; F. Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, 

Kraków 2015, s. 60-65. 
98 G. Pełczyński, Ormianie polscy w XX wieku, Warszawa 1997, s. 75;  A. Kwilecki, Proces 

integracji Ziem Zachodnich z macierzą [w:] „Studia Socjologiczne‖ 1987, nr 2, s. 35-56. 
99 T. Zarębska, Zamość – miasto idealne i jego realizacja, [w:] Zamość miasto idealne. Studia z 

dziejów rozwoju przestrzennego i architektury, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s.26. 
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Ян Замойский, стремясь создать достойные условия для пребывания армян в 

Польше, дал им привилегии не только относящиеся к работе, но и к возможности 

исповедовать веру, и выполнять религиозные службы. 
«Пусть здесь присутствующим, как всем вместе, так и каждому отдельно будет 

известно, что некоторые из армянского народа, а именно почтенный Кшиштоф Калуст, 

священник этого обряда и честный Мурат Якубович, армяне, пришедшие в мой город с 

турецкой земли, и сюда свои торговли и ремесла они намерены перенести, и передо мною 

это открыли (...) Чтобы тем более город, основанный мною, процветал, купечеством и 

торговлей обогащался, я охотно сделать это решил, чтобы во всех этих свободах и правах, 

которые или Королевским Величеством или самым мною этому городу были даны,  как 

они сами, так и их потомки участвовали. (...) И когда, упомянутые,  они о свободе своей 

религии и обряде поклонения просили (...), тогда на этом месте, которое для их 

проживания я назначу, я также разрешу, когда они уже соберутся, церковь воздвигнуть, в 

которой им будет позволено исповедовать свою религию (...)"
100

. 
Положение армян в сфере торговли и ремесла было гарантировано королевскими 

привилегиями, получаемыми с XIV-го века. Источником их богатства была 

дальневосточная торговля, которая связывала Молдавию, Валахию, Османскую и 

Персидскую империи, Индию и Москву с польскими торговыми центрами (Краков, 

Вильнюс, Люблин, Ярослав, Познань, Торунь, Гданьск). Восточные рынки для армян из 

Польши были легко доступными благодаря владению языком и широким семейным и 

этническим связям в странах Востока. Импортируя или производя восточные товары, они 

в большой степени содействовали придаче ориентального характера старой польской 

культуре. Армянские коммерческие предложения были разносторонние: сырьевые 

материалы (шѐлк, хлопок, нити), текстиль (шѐлковые изделия, хлопчатобумажные платки 

и шторы, ремни, полотенца и скатерти, драгоценные материалы с вкраплениями золота, 

ковры, коврики, палатки, кожа)
101

, различные золотые украшения, жемчуг и бриллианты. 

В Польшу и дальше на запад привозили вина, сухофрукты, южные фрукты, а также 

специи, такие как: перец, имбирь, корица, мускатный орех, шафран, гвоздика, тимьян и 

тмин. Важным предметом торговли с Востоком было вооружение: сабли, персидские 

щиты, конские покровы, а также табак и различные восточные лекарства. Эти товары 

назывались «турецкими» или «армянскими», и их ассортимент почти не менялся вплоть 

до XVIII-го века. На национальных ярмарках армяне торговали также тканью, холстом, 

воском, мѐдом, меховой шкурой, лошадьми и волами. Они выполняли специальные заказы 

магнатских дворов и были поставщиками для польских королей. Армянская торговля 

требовала развитой организации
102

. Для эксплуатации рискованных и отдалѐнных 

маршрутов требовался большой капитал, который создавался путѐм образования торговых 

групп с участием неармянского кредита. У торговых компаний польских армян были свои 

представители в разных европейских и азиатских странах
103

. Армянские караваны 

отправлялись на Восток из Каменца-Подольского. По пути соблюдали  многие сложные 

процедуры безопасности, такие как маскировка телег белыми покрывалами или запрет на 

доступ посторонним лицам. Экспорт в армянской торговле играл меньшую роль, особенно 

                                                           
100 Привилегия предоставлена Яном Замойским в г. Белзе 30 апреля 1585 г. Перевод П. 

Кондрациука с копии на латинском языке, опубликованный в: Архив Яна Замойского, Канцлера и 

Гетмана Великого Королевского, изд. К. Лепши, PAU, т. IV, Краков 1948, с. 405-406. Привилегия эта 

из более поздних копий также опубликована М. Балиньски, Т. Липиньски, Древняя Польша в 

историческом, географическом и статистическом отношении, т. II часть II, Варшава 1845, с. 802-803; 

К. Соханевич, Архивный альманах к истории г. Замосьць. Старейшая привилегия Замойских армян 

1585 года, «Замойска тека», Замосьць 1920, № 2, с. 31-32. 
101 T. Mańkowski, Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku, Wrocław 1954, s. 69-70. 
102 J. Reychman, Orient w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław 1964. 
103 T. Herbert, Relation du voyage de Perse et des Indes orientales, Paris 1663. 
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после XV-го века. Хотя второстепенным, но также важным источником дохода армян было 

ремесло. Работали меховщики, сапожники, мясники. Занимались также дублением, 

пекарным делом, декоративно-прикладным искусством, золотым делом, кузнечным делом, 

ткачеством, вышивкой и росписью. В XVIII-м веке, когда польские магнаты занялись 

организацией мануфактур, теми, которые специализировались в ткачестве, управляли 

армяне, например, Ян Маджарски (1748 – 1801 гг.)
104

. Некоторые даже были их 

владельцами, в том числе Пасхалис Якубович (1736 – 1817 гг.)
105

 и другие. Так 

называемые персиярни,  расположенные в Станиславове, Слуцке, Бродах, Варшаве, 

Липкове, Бучаче, Олеско и в Кутах, в основном производили ремни для контушей, 

которые считались неотъемлемой частью польского шляхетского  наряда. 
Из-за знания восточных языков армяне играли важную роль в поддержке польской 

государственной дипломатии на Востоке. Они работали переводчиками, секретарями, 

дипломатическими агентами, а иногда даже депутатами. Они осуществляли 

разведывательную службу в турецкой и татарской странах, а также контрразведку, следя за 

тем, чтобы торговыми караванами не переправлялись в Польшу шпионы. Благодаря этим 

функциям они получали личные и групповые выгоды, такие как, например: связи и 

покровительство в королевских или княжеских дворах, упрощение таможенных процедур 
в торговле а, в некоторых случаях – пожалование дворянства

106
. 

В XVIII-м веке армяне также активно действовали в интеллигентских профессиях, 

они работали учителями, чиновниками, адвокатами и священнослужителями. Среди 

интеллектуалов армянского происхождения этого периода отличались Юзеф Эпифаниуш 

Минасович (1718 – 1796 гг.)
107

, редактор журнала «Монитор», Гжегож Пирамович (1735 – 

1801 гг.)
108

, секретарь Общества Элементарных книг при Комиссии по Национальному 

образованию, а также Ян Яськевич (1749 –1809 гг.)
109

 – профессор истории 

естествознания в Главной Королевской школе в Кракове. На территории Польши, 

аннексированной Австрией, многие армяне, которые стали богатыми, занимаясь 

торговлей и импортированием скота в Вену и города Германии, приобретали земельные 

владения и вошли в дворянское сословие. Как правило, эти хозяйства  содержались в 

хорошем состоянии, а их владельцы пытались получить австрийское дворянство или 

подтвердить польское или молдавское шляхетство. Были и те, кто принадлежал к 

польской интеллигенции. Среди наиболее известных: доминиканец Садок Баронч (1814 – 

1892 гг.)
110

, иезуит Кароль Болоза-Антоневич (1807 – 1852 гг.)
 111 

– религиозный поэт 

(автор песни «Хвала лугам, украшенным зеленью»), художник Теодор Аксентович (1859 – 

1938 гг.)
112

, скульптор Тадеуш Баронч (1849 – 1905 гг.)
113

, ваятель памятника Яну III 

                                                           
104 A. Jelski, O pasiarni radziwiłłowej w Słucku, Kraków 1894, s. 8. 
105 L. Ludorowski, Przyczynek do historii Lipkowa, [w:] „Nad Odrą‖ 2006, nr 8, s.18-19. 
106 B. Baranowski, Ormianie w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej, [w:] „Myśl karaimska‖, t. 

1, 1945-1946. 
107   T. 5: Oświecenie, [w:] Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 1967, s. 320. 
108   T. 6, cz. 1: Oświecenie,[w:] Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, Warszawa 1970, s. 

21-28. 
109   H. Madurowicz-Urbańska, Jan Jaśkiewicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Zakład 

Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 
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Kraków 1989, s. 290-292. 
111 A. Knot, Barącz Sadok Wincenty Fererjusz (1814-1892) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.1, 

Kraków 1989, s. 290-292. 
112  T. Z. Bednarski, Krakowskim szlakiem Teodora Axentowicza, Kraków 2004, s. 227. 
113  T. 1,  Królewska Akademia Sztuk Pięknych... [w:] H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w 

środowisku monachijskim w latach 1828-1914 (materiały źródłowe), wyd. II, Kraków 1994, s. 9. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Słownik_Biograficzny


ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

65 

 

Собескому во Львове (сегодня этот памятник стоит в Гданьске), музыкант Юзеф 

Никорович (1824 – 1890 гг.), Кайетан Абгарович (1856 – 1909 гг.), писатель (известный 

под псевдонимом Абгар Солтан), Ян Болоза-Антоневич (1858 – 1922 гг.), профессор 

Львовского университета, Ян Яськевич (1749 – 1809 гг.), доктор медицинских наук, 

профессор химии Венского университета, профессор химии и естественной истории 

Главной Королевской школы с 1783-го года, придворный врач короля Станислава Августа 

Понятовского (1732 – 1798 гг.), а также целая плеяда видных консервативных политиков и 

парламентариев во главе с Давидом Абрагамовичем (1839 – 1926 гг.)
114

 и Корнелем 

Кшечуновичем (1894 – 1988 гг.)
115

. 

 

Армянские суды и самоуправления 

Почти с самого начала прибытия на польские земли армянские общины в Польском 

Королевстве имели свои местные органы власти. Они составляли часть системы польских 

демократических свобод для различных сословий, регионов и общин. Целью 

существования отдельных общин были правовая безопасность и сохранение собственной 

культуры. Образцом армянского самоуправления в частных городах была Каменецкая 

община, которую возглавлял отдельный глава армянского законодательства. Во Львове 

армянский муниципалитет был ликвидирован в 1469-м году в результате упорных усилий 

местного католического городского совета. Однако отдельный армянский суд во главе с 

руководителем села сохранился за стенами Львова, у католической церкви св. Иоанна 

Крестителя. В 1415-м году королѐм Владиславом Ягелло (прибл.1352 – 1434 гг.) жителям 

этого района были предоставлены армянские законы. В 1496-м году король Ян Ольбрахт 

предоставил армянам право на отдельную судебную систему и утвердил уже полученные 

ими привилегии
116

. Во главе армянского самоуправления был совет старейшин или 

коллегия экспертов, в состав которых входило от нескольких до более десятка членов. 

Члены советов происходили из самых богатых семей. Как правило, их должности были 

пожизненными, хотя официальные выборы проводились ежегодно. Наиболее важными 

должностными лицами совета были: глава общины, писатель, администраторы церковного 

имущества и сборщики налогов
117

. Армянское самоуправление было ликвидировано после 

раздела Польши российскими и австрийскими властями. Из совета старейшин набирался 

Армянский суд, обычно выносящий решение в составе 2-4 присяжных заседателей. 

Решения этого суда могли быть обжалованы в совете старейшин или у старосты в 

Каменце, у главы Магдебургского права во Львове, у декана, капитула кафедрального 

собора (в случае юрисдикции кафедрального собора). 

В компетенцию армянских судов в Каменце-Подольском и Замосце входили все 

гражданские и уголовные дела, кроме случаев изнасилования, убийства, травм, воровства 

или сделок с недвижимостью. В случае, если одна из сторон не была армянской, в целом 

применялся принцип actor sequitur forum rei, т.е. дело рассматривалось судом, 

компетентным для ответчика. По уголовным делам в Каменце был достигнут компромисс, 

который заключался в урегулировании дела двумя юрисдикциями: армянской и польско-

русской – при сохранении приоритета властей, основывающих решения на магдебургских 

законах. Армянские суды выносили постановления на основании армянских 

законодательных актов, утверждѐнных в Пѐтрковском сейме королѐм Сигизмундом I (1467 

– 1548 гг.) в 1519-м году. Это была модификация юридического кодекса (Датастанагирк), 

составленного в конце XII-го века в Великой Армении монахом Мхитаром Гошем (прибл. 

                                                           
114 A. K. Kunert (red.), Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik 

Biograficzny, t. 1 (A-D), Warszawa 1998, s. 32. 
115  M. Patelski, Kornel Krzeczunowicz – żołnierz, ziemianin i pisarz, [w:] Zeszyty Historyczne, 

Paryż 2001, z. 138, s. 98-114. 
116 M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie..., op. cit., s. 25. 
117 E. Sieciński, Gorod Kamieniec Podolskij, istoriczeskoje opisanije swiaszczennika, Kijew 1895. 
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1130 – 1213 гг.)
118

. Это не были религиозные законы, с истечением времени в его состав 

вошли многие решения из законов, действующих в Польше. Первоначально сами армяне 

не рассматривали сохранение родного права как условие группового существования в 

диаспоре. В Киеве, Кшеменце, Луцке, Вильнюсе, Владимире и в городах, расположенных 
в Литве, армянские общины действовали на основе магдебургского права. Армяне, 

постоянно проживающие в Польском Королевстве, также были допущены к пользованию 

этим правом. 
В источниках мы наблюдаем частые уходы армян из-под собственных законов под 

законы магдебургские, при этом они не отказывались от участия в религиозной жизни 

своей общины. С конца XVI-го века власти общин пытались противостоять этому 

явлению, потому что такие «беженцы» перестали участвовать в их финансовых 

обязательствах. Все армянские суды выносили решения от имени польского короля. 

Помимо светских судов, в более важных центрах были церковные суды, занимающиеся 

вопросами, связанными с досвадебными договорами, завещаниями и другими делами, 

относящимися к функционированию церквей   и литургии. В этом суде заседали 

армянские старейшины, епископ или его чиновник, а также священнослужители. 

Апелляции приговоров этого суда подавались главе армянской церкви, то есть Католикосу 

Эчмиадзинскому. 

Миграция армян вызвала многие изменения в их древней культуре. Иногда даже 

приходилось принимать новый язык. Большинство армянских эмигрантов в Польше, чьи 

предки долгое время оставались на татарских землях, пользовались кипчатским говором, 

принадлежащим тюркской языковой группе. Меньшинство, пришедшее позже с Дальнего 

Востока (Персия, Турция) или из придунайских княжеств, говорили по-армянски, то есть 

на простом языке (так называемом ашхарабаре). Армяне писали свои книги как на 

кипчатском, так и на армянском языках, используя буквы армянского алфавита. Обычно 

они также пользовались местными языками – польским и русским, и со временем всѐ 

больше подчинялись местной культуре. Их церкви, возводимые с XVI-го века, уже больше 

не относились к архитектурным и живописным образцам бывшей родины. В богатых 

армянских каменных домах можно увидеть многочисленные произведения культуры 

Запада: голландские картины, латинские и польские книги, гданьскую мебель и 

нюрнбергские серебряные изделия. Обычаи, связанные с празднованием и развлечениями, 

также были полонизированы. Армянские женщины перенимали моду у польских 

дворянок и горожанок, в то время как мужчины ничем не отличались от польских дворян, 

одевающихся  в жупаны и контуши. Это были проявлениями ассимиляции, то есть 

культурных изменений, происходящих в ходе контактов между сообществами с разными 

традициями. Эти изменения усиливались из поколения в поколение. Речь шла не только о 

принятии языка и вкусов, но и о более фундаментальных идеологических изменениях. 

Мартин Груневег из Гданьска, который несколько лет прожил в среде львовских армян в 

конце XVI-го века, отметил знаменательное высказывание молодой армянки, уроженки 

Львова, своему отцу – иммигранту: «Странно, благородный Господин Отец, Вы так 

долго в Польше живѐте, и всѐ ещѐ придерживаетесь турецких манер, затем, было бы 

еще лучше, если бы Вы для душевного покоя своего сердца, в соответствии с турецкими 

манерами и меня держали взаперти, и с закрытым лицом приказали мне ходить»
119

. 

Несмотря на растущую аккультурацию, армяне пытались спасти всѐ то национальное, что 

было ценным и важным для них. Наиболее важной была религия. По традиции, 

христианство стало государственной религией в Великой Армении ещѐ в 301-м году. 

                                                           
118 W. Thomson, The Lawcode [Datastangirk] of Mxit' ar goš, Amsterdam-Atlanta 2000. 
119 A. Bues, Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562-1618) über seine 

Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen, Wiesbaden 2008, s. 

1068. 
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Переобращение царя и народа было осуществлено при посредничестве Григория 

Просветителя, который стал первым иерархом Армянской церкви. 
В начале V-го века монах Месроп Maштоц (360 – 440 гг.) разработал родной 

алфавит
120

. Благодаря этому Библия, философские, богословские и литургические 

произведения были переведены на армянский язык. Язык той эпохи (древнеармянский, 

известный как грабар) до сих пор используется в церковных обрядах. Армянская церковь 

не приняла правила IV-го Вселенского собора в Халкедоне (451 г.), отвергнув принятую 

там доктрину о двух естествах во Христе. Она образовала свою литургию, особенность 

которой заключалась в обычае не смешивать воду с вином в евхаристической чаше.  В 

текст молитвы Святой Бог и в календарь было добавлено: «Ты, который был распят за 

нас». Только у католикосов было право посвящать в епископы, и хотя некоторые епископы 

имели титулы митрополитов и архиепископов, все епископства были равны и независимы 

друг от друга. Независимо от епископской власти были свои компетенции и у монахов, 

учѐных по священному писанию, которые могли отлучать от церкви иерархов и временно 

сами управлять епархиями. 
В XIV-м веке во Львове было основано Армянское епископство, и все армяне, 

живущие в Польше и в Литве, а временно и в Молдавии, подчинялись его власти. Первый 

епископ Григорий, о котором упоминают источники, был освящѐн в 1363-м году в Сисе, 

столице королевства Армения в Киликии, католикосом Месробом
121

 из Артаза, и 

утверждѐн в 1367-м году королѐм Казимиром Великим. Документ об этом был 

подтверждѐн в 1388-м году королѐм Владиславом Ягелло. Армянская община содержала 

много церковных учреждений, которые были необходимы для еѐ полноценного 

функционирования: храм, духовный суд, школу, монастыри, благотворительные 

организации, больницы и банки. Епископ осуществлял свою власть в тесной связи со всей 

общиной, а зависимость церковных структур от мирян была характерной чертой 

армянской церкви. Источником преимущества светского над священным в армянских 

общинах была форма финансирования религиозных учреждений. В отличие от 

католической и православной церквей, армянская религиозная община финансировалась 

не за счет земельных доходов, а за счет капитальных фондов, источником которых были в 

основном коммунальные субсидии. Важную роль исполняли также монастыри. Кроме 

молитвы и работы на монастырском хозяйстве, монахи обслуживали гостей общины, 

больницу и школу. Монастыри были местом хранения и копирования рукописных книг. В 

библиотеке Львовского монастыря было много ценных рукописей, привезѐнных из разных 

стран Востока. Кроме того, в церковных библиотеках находились свои собрания книг. 

Многочисленные копировщики и иллюстраторы из Львова, Каменца, Замосца и Язловца 

переписывали и украшали книги. Кроме церкви сохранению идентичности 

благоприятствовала матримониальная стратегия, браки заключались только в пределах 

собственной общины. Армяне неохотно связывали свои семьи с последователями других 

религий. В 1572-м году львовская община обратилась к католикосу Михаилу из Себастии 

с просьбой о постоянном разрешении на бракосочетания с близкими родственниками, 

чтобы избежать необходимости жениться на католиках или православных, потому что это 

ведѐт к «расколу в вере». 

С начала XIV-го века на Востоке, в результате францисканских и доминиканских 

миссий, среди армян возникли католические мегаполисы и епископства. Армяне, 

обращѐнные в католицизм, сыграли важную роль в его развитии, при этом сохраняя связь                                            

и принадлежность к этнической группе. Они создали свою версию национальной 

                                                           
120   K. Stopka, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość 

chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002, s. 140. 
121 Патриарх Апостольской Армянской Церкви правил в 1359 – 1372 годы. Резиденция была 

создана в результате перевода Католикоса Всех Армян из Эчмиадзина в Киликию в 1058-м году. 
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культуры (католическая литургия на армянском языке). Католическая версия армянской 

идентичности стала причиной напряжения в национальном сообществе. Армяне, 

обращѐнные в рамках этой коллективной миссии в католицизм, были удалены из 

этнической общины соотечественниками-традиционалистами. Поскольку количество 

немецкого населения среди католического населения региона увеличивалось, латинские 

епископства были получены немцами, после них, уже во время правления короля 

Владислава Ягелло, получили их поляки. Армяне-католики, как и в Каффе, были 

зависимы от местного латинского епископа, который захватил их монастырь св. Иоанна 

Крестителя. Поглощѐнные многонациональной религиозной общиной, в которой, наряду с 

немцами и поляками, были и русины, и татары, они по юрисдикции уже перестали 

отличаться от остальных единоверцев. В конце XVI-го века в Армянской церкви 

появилась очередная сильная католическая фракция, которая стремилась к объединению с 

Римской церковью, сохраняя при этом армянский обряд. Это был сильный импульс, 

влияющий на трансформацию армянской идентичности. Во Львове усилия по 

объединению активизировались в результате споров по поводу выборов нового епископа. 
В 1627-м году католикос Мелхизедек посвятил в эту должность, против воли 

большинства сообщества, молодого, 22-летнего, монаха Миколая Торосовича (1605 – 1681 

гг.)
 122

, который, борясь со своими противниками, решил сделать радикальный шаг, а 

именно, объявил католическое вероисповедание и сдался под защиту местного 

католического духовенства и папской нунциатуры в Варшаве (1630 г.). Затем он 

отправился в Рим, где был утверждѐн армянским епископом во Львове в качестве 

католического иерарха (1635 г.) с титулом архиепископа. Несколько десятилетий 

продолжалась ожесточѐнная борьба  епископа с общиной. Когда старшинство общины 

лишило его доходов, он захватил кладбище и все церкви во Львове, а накоплѐнные там 

сокровища и ценности использовал для своего содержания. Это возмущало верующих, 

которые много лет бойкотировали его и не посещали кафедральный собор. Только в 1653-

м году Торосович помирился с католикосом, после чего последовало соглашение с 

верующими. Уния укрепилась благодаря созданию папской семинарии для армянского 

духовенства во Львове в 1665-м году, во главе с орденом театинов, которым удалось 

убедить архиепископа реформировать литургию в католическом духе. 
В 1675-м году в Риме он назначил своим преемником священника Вартана 

Гунаниана (1644 – 1715 гг.)
123

, что было сделано под давлением Святого Престола, 

который доверял новому епископу больше, чем ему. Однако из-за нежелания епископа 

Торосовича и львовской общины он  не мог дольше оставаться в Польше и отправился на 

миссию на Восток. Только когда старый архиепископ умер в 1681-м году, он принял власть 

во Львовской епархии, однако, вскоре отрѐкся, передав правление епископу-коадъютору 

Деодату Нерсесовичу (1644 – 1709 гг.)
124

, армянскому священнослужителю из Язловца, 

получившему образование в Риме. В связи с его преждевременной кончиной в 1709-м 

году был избран новый коадъютор с правом преемства – Ян Тобиас Августинович (1664 – 

1751 гг.), который после смерти Гунаниана в 1715-м году пришѐл к власти в качестве 

третьего армянского архиепископа во Львове. Отдельный армянский обряд оставался 

этническим отличительным свойством армян внутри польского сообщества. По-прежнему 

браки заключали только в пределах собственной этнической группы.  

После раздела Польши русским правительством был создан папский викариат для 

армян-католиков в европейской части России с местонахождением в Могилѐве 

Подольском. Епископом был назначен священнослужитель Юзеф Кшиштофович (1762 – 

                                                           
122 Bohosiewicz, Wartan Hunanian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 1962-1964. 
123 Bohosiewicz, Wartan Hunanian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 1962-1964. 
124 Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 3 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965,  s. 10; S. Barącz, Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Słownik_Biograficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Słownik_Biograficzny
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1816 гг.)
125

, освящѐн в епископы в 1810-м году во Львове. Униатская армянская церковь 

сохранилась под австрийским господством. Во времена австрийской аннексии польских 

земель власть архиепископа в столице Львове осуществляли: Якуб Валериана Туманович 

(1714 – 1798 гг.)
126

, Ян Якуб Сымонович (1740 – 1816 гг.)
127

, Кайетан Августин 

Вартересевич (1755 – 1831 гг.)
128

, Самуил Кирилл Стефанович (1755 – 1858 гг.)
129

, Гжегож 

Михал Шимонович (1800 – 1875 гг.)
130

, Гжегож Ромашкан (1809 – 1881 гг.)
131

, Исаак 

Михал Исакович (1824 – 1901 гг.)
132

, Юзеф Теодорович (1864 – 1938 гг.)
133

, избран 

архиепископом в 1901-м году, держал власть почти до конца межвоенного периода 

существования Польши. Церковь армянско-католического обряда, возглавляемая 

архиепископом, непосредственно подчинявшаяся Святейшему Престолу, оставалась 

наиболее важным, а после ликвидации муниципального самоуправления в 80-е годы 

XVIII-го века – единственным этническим учреждением польских армян. Несмотря на 

хорошее мнение австрийских властей о ней, она была реорганизована в рамках реформ 

Жозефины. В 1784-м году был ликвидирован Театинский колледж. С тех пор армянские 

кандидаты в священники получали образование в латинской семинарии. В 40-е годы XIX-

го века австрийские власти попытались полностью ликвидировать Армянскую церковь, 

предложив еѐ главе – архиепископу Стефановичу (1755 – 1858 гг.)
134

, занять должность 

латинского архиепископа города Львова. Однако это предложение было отклонено. В ходе 

реформ было строго определено  количество церковных должностей, поэтому многие 

молодые армяне осуществляли своѐ религиозное призвание на латинском обряде, и со 

временем играли в нѐм выдающиеся роли. Например, Франциск Ксавери Захариасевич 

(1770 – 1845 гг.)
135

 и Ян Антони Поточки (vel Jan Potoczki Ritter von Pottock, 1759 – 1832 

гг.)
136

 были епископами города Пшемысль. Другие армяне поступали в латинские ордена: 

доминиканцев, искупителей, францисканцев, иезуитов. Довольно часто 

священнослужители армянского обряда, параллельно своим обязанностям, выполняли 

обязанность пастыря по латыни в приходах и учебных заведениях.  

Очередным ударом по армянам со стороны австрийских властей стала ликвидация 

польско-армянских школ, действующих в приходах. Вместо них была введена единая 

система народных школ, позволяющая изучать национальные языки, но в качестве 

                                                           
125 T. Isakowicz-Zaleski, Słownik biograficzny księży ormiańskich i pochodzenia ormiańskiego w 

Polsce w latach 1750-2000, Kraków 2001. 
126   T. Isakowicz-Zaleski, Jakub Walerian Tumanowicz, [w:] Słownik biograficzny duchownych 

ormiańskich w Polsce, Kraków 2001. 
127  T. Isakowicz-Zaleski, Jan Jakub Symonowicz, [w:] Słownik biograficzny duchownych 

ormiańskich w Polsce, Kraków 2001. 
128T. Isakowicz-Zaleski, Kajetan Augustyn Warteresiewicz, [w:]Słownik biograficzny duchownych 

ormiańskich w Polsce, Kraków 2001. 
129T. Isakowicz-Zaleski, Samuel Cyryl Stefanowicz, [w:] Słownik biograficzny duchownych 

ormiańskich w Polsce, Kraków 2001. 
130   K. Stopka, Szymonowicz Grzegorz Michał, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 50. Warszawa – 

Kraków 2015, s. 297–299. 
131   T. Isakowicz-Zaleski, Grzegorz Józef Romaszkan, [w:] Słownik biograficzny duchownych 

ormiańskich w Polsce, Kraków 2001. 
132   T. Isakowicz-Zaleski, Grzegorz Józef Romaszkan, [w:] Słownik biograficzny duchownych 

ormiańskich w Polsce, Kraków 2001. 
133   S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907), Londyn 1964, s. 586. 
134   T. Isakowicz-Zaleski, Samuel Cyryl Stefanowicz, [w:] Słownik biograficzny duchownych 

ormiańskich w Polsce, Kraków 2001. 
135P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, 

kol. 503. 
136   S. Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, Warszawa 1997. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Isakowicz-Zaleski
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таковых были признаны только польский, русианский (украинский) и немецкий языки. С 

тех пор армянский язык больше не преподавался ни в одной из галицийских школ. 

Только в 1904-м году во Львовском университете были открыты курсы по изучению 

старого и нового армянских языков, которые вѐл священник Богдан Давидович (1858 – 

1933 гг.)
137

, выпускник студии мхитаристов в Вене и Венеции. Традиционно важную роль 

в жизни армянских общин играли так называемые благочестивые банки. Это были 

неростовщические кредитные учреждения, которые в основном использовались 

армянами, а также еврейскими купцами, римско-католическим духовенством и даже 

обнищавшими польскими аристократами. После первого раздела Польши появилась 

угроза того, что новые власти ликвидируют их, чтобы присвоить себе имущество. Они 

были спасены и даже модернизированы путѐм слияния капиталов четырѐх львовских 

братств и всех банков, действовавших в провинциальных приходах. Таким образом, в 

начале 90-х годов XVIII-го века было создано учреждение нового типа  – банк Монс Пия, 

основанный на армянском капитале. Директора и наблюдательный совет банка назначил 

архиепископ. Банк пережил несколько кризисов – сначала во времена наполеоновских 

войн из-за банкротства государства, затем в начале XX-го века – из-за неосторожных 

операций директора банка. 
В конце XVIII-го и начале XIX-го веков, после наплыва переселенцев в основном 

из румынских княжеств, миграции прекратились на несколько десятилетий. Старые 

армяне, уже сильно ассимилированные с поляками, участвовавшие в борьбе за их 

независимость, всѐ больше и больше разрывали связь с обрядом. Это было также вызвано 

прогрессом и модернизацией, то есть экономическими и общественными изменениями, 

происходившими в этом столетии. Остальное сделали индивидуальные миграции за 

пределы традиционного района проживания для получения образования, поисков работы, 

профессиональной карьеры, а также многочисленные смешанные браки. В начале второй 

половины XIX-го века появилось первое серьѐзное сомнение в плане сохранения обряда. 

Тем не менее дебаты, которые проходили на этом фоне, показали сильные 

оборонительные позиции. За сохранение обряда боролось армянское католическое 

духовенство, особенно действовавший позже архиепископ ксѐндз Исакович. Выводы из 

дебатов были подкреплены влиянием научных публикаций на данную тему, особенно 

работ епископа Франциска Захариасевича (1770 – 1845 гг.)
 138

 и отца Садока Барончи (1814 

– 1892 гг.)
139

. На этой почве в конце столетия восстановились сильные проэтнические 

отношения в старых армяно-польских семьях. В XIX-м веке армянской группе пришлось 

разработать организацию нового типа, адаптированную к потребностям меняющегося 

общества и новым общественно-правовым условиям. Это были образовательные и 

благотворительные фонды. Самыми важными были бурсы для школьников: во Львове – 

Воспитательное заведение им. Юзефа Торосевича
140

 (основано в 1865-м г.), в Черновцах – 

Бурса имени архиепископа Исаака Исаковича (основана в 1897-м г.),  и Бурса имени  

Кайетана Каспровича (основана в 1909-м г.) 
Несомненно, самым активным аниматором возрождения идентичности польских 

армян в XX-м веке был архиепископ Юзеф Теодорович (1864 – 1938 гг.)
141

, вдохновитель 

                                                           
137   S. Donigiewicz, Wspomnienia, [w:] „Posłaniec św. Grzegorza” , nr 68-69/1933. 
138 M. Miławicki, O. Sadok Wincenty Barącz OP (1814-1892) w świetle źródeł, 

[w:]Lehahayer2013, nr 2. 
139 M. Miławicki, O. Sadok Wincenty Barącz OP (1814-1892) w świetle źródeł, 

[w:]Lehahayer2013, nr 2. 
140 Юзеф Торосевич – польский врач армянского происхождения; доктор медицинских наук, 

общественный деятель, филантроп. В 1865-м году во Львове он основал армянское общежитие для 

армянских мальчиков, позднее известное под названием Научное учреждение имени д-ра Юзефа 

Торосевича. 
141S. Gawlik, Życie i działalność ks. abpa Józefa T. Teodorowicza, Kraków-Warszawa 1988, s. 13. 
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реконструкции и расширения Львовского кафедрального собора, создания Армянского 

музея во Львове, реставратор отношений с армянской диаспорой в Европе. 

Архиепископский союз армян при поддержке армяно-католической церкви активно 

действовал до начала Второй мировой войны и издавал два периодических издания: 

«Посланец св. Григория» и «Григориана». 
После того как советская армия захватила Львов в сентябре 1939-го года, подошѐл к 

концу период короткого религиозного возрождения польских армян. Как советские, так и 

немецкие оккупанты преследовали духовенство и верующих. Армяно-католическое 

духовенство в то время многое сделало, чтобы спасти евреев, выдавая многим из них 

ложные свидетельства о рождении, об армянском вероисповедании. Послевоенные 

изменения польских границ и вызванные этим миграции привели к исчезновению на 

исторической территории страны архиепархии, которая полностью оказалась в границах 

советской Украины. Верующие переместились в смещенную на запад Польшу. Несмотря 

на рассеяние верующих, заключение духовенства в советские лагеря и потерю 

материальных ресурсов, в том числе и всех церквей, армянские католики в послевоенной 

Польше предприняли многолетнюю борьбу за сохранение своего обряда. Епископское 

попечение осуществляли последующие польские примасы, кардиналы Август Хлонд 

(1881 – 1948 гг.), Стефан Вышинский (1901 – 1981 гг.), Юзеф Глемп (1929 – 2013 гг.), а 

сейчас Казимеж Ныч (1950-го года рождения). Было создано несколько новых пастырских 

центров, изначально без приходского статуса. Во время понтификата Иоанна Павла II 

ситуацией с армянским обрядом в Польше более активно, чем раньше, занялась 

Ватиканская конгрегация по делам восточных церквей. В Армянском Папском колледже 

было разрешено учиться кандидатам в духовенство из Польши. В 1985-м году 

священнослужитель Казимеж Филипяк (1910 – 1992 гг.)
142

 был назначен ксѐндзом 

кардиналом Юзефом Глемпом  Генеральным викарием армянского обряда, а в 1992-м году 

тот же кардинал создал персональный приход с местонахождением в Гливицах, 

охватывающий всю территорию Польши. Вначале заведовал в нѐм ксѐндз Юзеф 

Ковальчик. В 1999-м году был создан армянский персональный приход в Гданьске во главе 

со священником Цезарем Аннусевичем (родился в 1951-м году)
143

. Варшавский 

архиепископ, кардинал Казимеж Ныч упразднил указом от 20 ноября 2009-го года 

существующие пастырские структуры и создал три армянских территориальных прихода 

– южный, с местонахождением в Гливицах  и священником в лице ксѐндза Тадеуша 

Исаковича-Залеского (родился в 1956-м году)
144

, в Варшаве, где по очереди служили: 

ксѐндз Артур Авдалиан (род. в 1968-м году)
145

, ксѐндз Рафал Кравчик (род. в 1978-м году) 

и в настоящее время – ксѐндз проф. Юзеф Наумович, а также северный в Гданьске, где 

богослужением руководил ксѐндз Цезарь Аннусевич. Новоприбывшие из Армении 

зарегистрировали Армянскую Апостольскую Церковь в Польше, признающую 

верховенство Католикоса Эчмиадзинского. Возрождение и унаследование армянами 

собственной культуры в современной Польше всѐ ещѐ тесно связано с сохранением 

религиозных традиций. 
Параллельно работают многочисленные светские организации. Наиболее 

активными являются: Армянская культурная ассоциация в Кракове, Союз польских армян 

имени ксендза архиепископа Юзефа Теодоровича в Гливицах, Фонд культуры и наследия 

польских армян в Варшаве, Ассоциация польских армян во Вроцлаве, Армянский союз в 

Гданьске. Также появляются периодические издания, такие как «Вестник OTK» в Кракове 

                                                           
142 S. Bogdanowicz, Kościół św. Pawła w Gdańsku, Gdańsk 1993. 
143 Dekret nominacyjny na urząd proboszcza wydany przez metropolitę warszawskiego Kazimierza 

Nycza nr 4998/A/2009. 
144 L. Kabłak-Ziembicki, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, [w:] J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz 

(red.), Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, t.1, Warszawa 2000. 
145 A. Małecka, Z kraju Arki Noego, [w:] Gość Płocki, 18/2016. 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

72 

 

и «Awedis» в Варшаве, организуются различные встречи и торжества, публикуются книги, 

проводятся научные исследования о наследии польских армян, планируются очередные 

инициативы по интеграции польских армян, представляющих собой очень высокую 

степень ассимиляции. Эта ассимиляция даже вызывает вопрос, попадают ли армяне в 

категорию национальных меньшинств или же составляют этническую группу? 

Армяне являются нацией, отличающейся большой способностью адаптироваться. 

Они участвуют в политической, экономической, общественной и культурной жизни на 

месте поселения, вместе с тем не забывают о своѐм происхождении. Типичные взгляды в 

этом отношении сохраняют польские армяне, которые на протяжении веков проникли во 

всю польскую национальную жизнь, приняли польскую культуру, еѐ ценности, язык и 

даже религию. Иными словами, произошла их глубокая полонизация, однако не 

произошло «подавление» внутреннего чувства принадлежности к армянскому народу. Не 

единичны случаи, когда одно и те же лицо утверждает, что он поляк, одновременно 

определяя  себя как армянин
146

. О том, что они являются поляками, свидетельствует их 

образ современной жизни, то есть участие в общественно-политической и экономической 

жизни, использование польского языка (часто полное незнание армянского языка), участие 

в религиозной жизни (часто полное незнание армянского обряда). Чувство их 

своеобразности определяют три основных фактора: 1. Удовлетворение исторической 

принадлежностью армянскому народу и корнями в Армении; 2. Удовлетворѐнность 

армянским семейным происхождением, часто дворянским; 3. Гордость за известных 

армянских предков, которые прославили себя в истории, политике, экономике, науке, 

культуре, искусстве и вооруженных силах. 

С 15 декабря 1988-го года в Гданьском отделении Польского фольклорного 

общества работает Круг заинтересованных армянской культурой. В «Регламенте» указаны 

цели деятельности Круга, в частности: «Развитие интереса к культуре армян путѐм 

инициирования и проведения исследований по истории армян в Польше, их обычаям и 

обрядам, участия в социально-экономической жизни, а также путѐм культивирования 

знаний о национальной культуре и истории Армении, армянском языке, исторической и 

современной литературе, изобразительном искусстве, музыке и т. п.» Круг объединил 

наиболее общественно и культурно активную часть армянской общины побережья. На 

учредительном собрании председателем Круга был избран Мариан Абгарович (1904 – 

1987 гг.)
147

, который был потомком армянской королевской семьи. Он был глубоко 

вовлечѐн в общественную и культурную жизнь на Гданьском побережье. В 1946-м году 

Мариан Абгарович поселился в Жулавах. В 1946 – 1949 годы он управлял фермой в 

Косцелечках недалеко от Мальборка, а затем переехал в Гданьск, где много лет работал в 

городской администрации. 
С начала семидесятых годов Мариан Абгарович увлеченно собирал знания об 

Армении и армянах, установил многочисленные контакты с армянами и научными 

исследователями в стране и за рубежом. После создания Круга заинтересованных 

армянской культурой он привлекал их к сотрудничеству. В последние годы своей жизни 

он подготовил материал о своей семье. Существует его машинопись под заглавием: 

«Составление сведений и материалов о семье Абгарович». 
Польские армяне представляют собой налаженную, состоявшуюся общину. 

Приблизительно 90 процентов имеют высшее образование. Они работают в высших 

учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, крупных промышленных и торговых 

учреждениях. Они часто занимают руководящие должности, а также самостоятельные 

рабочие места. На рабочих постах, обладая интеллигентским происхождением с 

дворянскими и помещичьими традициями, они пользуются высоким общественным 

                                                           
146 A. Chodubski, O osadnictwie..., op. cit., s. 88. 
147 Ibidem. 
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авторитетом. В общем, это сообщество, хорошо обеспеченное в материальном и 

финансовом планах. 
В настоящее время в Польше существует двойная структура армянского 

меньшинства. С одной стороны, мы имеем, по разным данным, с 3 до 15 тысяч человек, 

проживающих на польской земле по крайней мере с XVI-го века, полностью 

ассимилированных и только эмоционально связанных с армянской культурой и, с другой 

стороны, много вновь прибывающих из Армении, которые всѐ ещѐ ищут своѐ место в 

мире. Они живут в основном в крупных городах, в Гданьске, Гливицах и в Кракове, где 

активно действуют приходы с армянскими обрядами. Характерной чертой этой группы 

является высокий уровень образования, по предварительным оценкам, около 80% из них 

имеют высшее образование. 
Среди польских армян было много выдающихся деятелей, не считая полковников и 

генералов, которые боролись за освобождение Польши и отдавали свои жизни за неѐ. Они 

были и есть в настоящее время, среди них писатели, художники, учѐные и т.д.. Их очень 

много, но из-за нехватки места я упомяну лишь 10 знаменитых личностей в 

хронологическом порядке: 
1. Гжегож Пирамович (1735 – 1801 гг.), соавтор второй в мире Конституции 3-го 

мая, деятель в сфере образования, писатель эпохи Возрождения и философ, активист 

первого в мире министерства образования – Комиссии национального образования. 
2. Уго Коллонтай (1750 – 1812 гг.), выдающийся польский политик, соавтор второй 

в мире Конституции 3-го мая, основатель первого в мире министерства образования – 

Комиссии национального  образования, ректор Главной Королевской школы. 
3. Генерал Юзеф Бем (1794 – 1850 гг.), польский генерал, инженер-артиллерист, 

создатель первых подразделений ракетных войск в польской армии, политический деятель 

Великой эмиграции, фактический, хотя и неофициальный командующий Третьей венской 

революцией (Виенер Октобер революция) 1848-го года, верховный командующий 

Венгерским восстанием 1848-1849 гг., фельдмаршал армии Османской империи. Он умер 

в Алеппо, столице Цилиции, бывшей провинции Великой Армении. 
4. Юлиуш Словацкий (1809 – 1849 гг.), великий польский национальный поэт, 

один из величайших польских поэтов эпохи романтизма. 
5. Станислав Монюшко (1819 – 1872 гг.), выдающийся польский композитор, 

дирижѐр, педагог, автор 268 песен, оперетт, балетов и опер. 
6. Игнацы Лукасевич (1822 – 1882 гг.), изобретатель керосиновой лампы и 

создатель нефтяной промышленности, активный борец за  независимость Польши. О нем 

говорили: «все дороги в Западной Малопольске были вымощены на деньги Лукасевича», 

потому, что всѐ, что он заработал благодаря предпринимательской деятельности, вложил в 

развитие любимой Польши. 
7. Генрик Сенкевич (1846 – 1916 гг.), великий польский писатель, лауреат 

Нобелевской премии по литературе. 
8. Теодор Аксентович (1859 – 1938 гг.), польский художник, карикатурист и 

график, профессор и ректор Академии художеств в Кракове. 
9. Ежи Кавалерович (1922 – 2007 гг.), всемирно известный польский режиссѐр и 

сценарист, автор многих великолепных художественных фильмов, создатель и первый 

президент Ассоциации польских кинематографистов. 
10. Кжиштоф Пендерецкий (род. 1933 г.), один из величайших современных 

композиторов, дирижѐр и музыкальный педагог, представитель так называемой польской 

композиторской школы шестидесятых годов, бывший ректор и до сегодняшнего дня 

профессор Музыкальной Академии в Кракове, доктор honoris causa многих университетов 

мира. 

В девяностые годы XX-го столетия, после распада СССР, землетрясения в 

Армении, а также вооружѐнного конфликта с Азербайджаном за Нагорный Карабах,  в 
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поисках лучших условий жизни в Польше вновь появились иммигранты из Армении. 

Миграции эти продолжаются и сейчас. 

В настоящее время на территории Польши живут тысячи потомков старопольских 

армян, из числа которых только несколько тысяч знает о своѐм происхождении и 

сохраняет его в памяти, гармонично соединяя еѐ с польским патриотизмом. По другим 

оценкам, от нескольких до более десяти тысяч армян, проживающих в Польше, являются 

мигрантами последних лет и их детьми. Большинство из них уже ощущают себя поляками 

армянского происхождения, культивируют некоторые армянские традиции и принимают 

участие в деятельности общественно-культурных организаций. С другой стороны, имеем 

дело с более многочисленной, новой волной эмиграции из Армении, главным образом 

преследующей цель получения прибыли. В 90-е годы через Польшу прошло около 400 000 

армян, из числа которых около 80 000 остались проживать в Польше, а остальные 

эмигрировали дальше, в основном к семьям, разбросанным по разным европейским и 

американским странам. 

 

 

ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ 

 

ՄԱՐԵԿ ԺԵՅՄՈ 

Արցախի գիտության դեսպան, 

քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  

ք.Օլշտին, Լեհաստան 
 

Հոդվածի նպատակն է Լեհաստանում հայկական համայնքների զարգացման 

գործընթացի հետազոտումը՝ 11-րդ դարից մինչև ներկա ժամանակը, և Լեհաստանում 

ժամանակակից հայկական փոքրամասնության ձևավորման նախադրյալների 

բացահայտումը: Դրա համար հեղինակի կողմից լուծվել են հետևյալ խնդիրները. 

հետազոտել Լեհաստանում հայկական համայնքների կազմակերպման և 

կենսագործունեության առանձնահատկությունները, ընդ որում՝ կրոնական, տեղական 

ինքնակառավարման, դատական, մշակութային և առևտրային համակարգերի 

առանձնահատկությունները, բացահայտել լեհահայերի տեղն ու դերը Լեհաստանի 

զարգացման տարբեր պատմական փուլերում, հայտնաբերել լեհահայերի էթնիկ 

նույնականացման անկման և վերածննդի գործոններն ու պատմական շրջանները, 

ձևակերպել Լեհաստանում հայկական փոքրամասնության ժամանակակից 

կառուցվածքը:  

Հետազոտության մեջ օգտագործվել են կոնկրետ-պատմական, համեմատական-

պատմական, պատմա-տիպաբանական, պատմա-համակարգային, ժամանակագրա-

կան և ռետրոսպեկտիվ մեթոդները:  

Հետազոտության ընթացքում պարզվել է, որ լեհահայերի և լեհերի 

փոխգործակցության ընթացքում տեղի են ունեցել փոփոխություններ երկու կողմերի 

մշակույթների, ավանդույթների և արժեքների մեջ: Այսպես, աշխատանքում թվարկվել 

են որոշ լեհահայ ռազմական, քաղաքական, գիտական և մշակութային գործիչներ, 

որոնք տարբեր ժամանակաշրջաններում մեծ ավանդ են ունեցել Լեհաստանի 

զարգացման գործում: 

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ ներկայումս Լեհաստանում 

գործում է հայկական փոքրամասնության երկակի կառուցվածք: Մի կողմից, մենք 

ունենք տարբեր տվյալներով 3-ից 15 հազար մարդ, որոնք բնակվում են Լեհաստանի 

տարածքում առնվազն XVI-րդ դարից՝ ամբողջովին ասիմիլացված և միայն էմոցիոնալ 

կապով կապված հայկական մշակույթի հետ: Մյուս կողմից, այսօր շատ են 
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Հայաստանից ժամանողները, որոնք դեռ փնտրում են իրենց տեղն այս աշխարհում: 

Նրանց մեծ մասն իրենց համարում են ծագումով հայ, բայց արդեն իսկ Լեհաստանի 

բնակիչներ, որոնք  հայկական արժեքներ են կուլտիվացնում և միևնույն ժամանակ 

մասնակցում են հասարակական-մշակութային կազմակերպությունների 

գործունեությանը:  

 

Հիմնաբառեր. հայեր, արտագաղթ, սփյուռք, ասիմիլ յացիա, կրոն, մշակույթ:  

 

 

 

POLISH ARMENIANS FROM MIDDLE AGES TODAY 
 

MAREK ZEJMO 
Artsakh Sciense Ambassador 

Doctor of Political Sciences, Professor, 

Olsztyn, Poland 

 
The aim of the article is to study the Genesis of Armenian communities in Poland 

from the XI century to the present day and to identify the prerequisites for the formation 

of the modern state of the Armenian minority in Poland. For this purpose the following 
tasks were solved by the author: the research of features of the organization and life 

activity of the Armenian communities in Poland, including features of religious system, 

the organization of local self-government, judicial system, culture and trade; definition 
of a role and a place of the Polish Armenians at various historical stages of development 

of the Polish state; identification of factors and historical periods of decline and revival 

of the identity of Polish Armenians; determination of the modern structure of the 

Armenian minority in Poland. 
The study used both General scientific methods and special historical research 

methods, such as concrete-historical, comparative-historical, historical-typological, 

historical-system, chronological and retrospective methods.  
The research revealed that there were changes in the culture, traditions and values 

of both sides in the process of interaction between Polish Armenians and Poles. Thus, 

the work listed some Polish military and political figures, as well as figures of science 

and culture of Armenian origin, who made a significant contribution to the development 
of Poland in different years.  

In conclusion it is stated that at present there is a double structure of the Armenian 

minority in Poland. On the one hand, we have, according to various sources, from 3 to 
15 thousand people living in Poland, at least since the XVI century, completely 

assimilated, and only emotionally connected with the Armenian culture. On the other 

hand, today there are many new arrivals from Armenia who are still looking for their 
place in the world. Most of them already feel like poles of Armenian origin, who 

cultivate some Armenian traditions and take part in the activities of social and cultural 

organizations. 

 
Keywords: Armenians, emigration, Diaspora, assimilation, religion, culture. 
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ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ. ՀԱՅԱՑՔ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԽՄԲԻ 

ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԻՏԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

 

 

ՌՈՄԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների և  

դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ, ԱԵԳՄՄ անդամ, 

պատմական գիտությունների թեկնածու, քաղաքագիտության դոցենտ, 

ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 
roman.karapetyan@ysu.am  

 

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել ու վերլուծել Եվրոպայում գործող խոշոր 

ուղեղային կենտրոններում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ 

կատարված հետազոտությունները: Հետազոտվող թեմայի արդիականության 

գլխավոր չափումը եվրոպական տեսանկյունից Ղարաբաղյան հակամարտության 

դիտարկումն է: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հակամարտությունը 

բավականին երկար ժամանակ ու ինտենսիվ կերպով գտնվում է Միջազգային 

ճգնաժամային խմբի հետազոտական տիրույթում, առանձնացրել ենք հենց այս 

խմբի փորձագիտական աշխատանքները: Այս նպատակից ելնելով՝ մեր առջև դրել 

ենք հետևյալ հիմնական խնդիրները. 

 ուսումնասիրել, վերլուծել ու գնահատել Միջազգային ճգնաժամային խմբի 

կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ մինչև այս պահը 

կատարված հետազոտական զեկույցները, 

 ներկայացնել դրանցում առկա հիմնական շեշտադրումներն ու ենթարկել 

համեմատական վերլուծության՝ ժամանակի պրիզմայի մեջ հասկանալու 

հակամարտության դինամիկայի վերաբերյալ ձևավորվող ընկալումները, 

 ներկայացնել հակամարտության կարգավորման առնչությամբ արվող 

առաջարկները՝ դրանք դիտարկելով նաև արևմտյան պետությունների 

դիրքորոշումների տեսանկյունից: 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են ինչպես համագիտական, 

մասնավորապես՝ փաստարկման, պատմա-համեմատական վերլուծության 

մեթոդները, այնպես էլ՝ իրադարձային վերլուծության և բովանդակային 

վերլուծության մեթոդները: 

Հետազոտության ընթացքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 

Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ արևմտյան 

փորձագիտական հանրույթը (այս դեպքում՝ Միջազգային ճգնաժամային խումբը) 

մեծ հույսեր չունի, թեպետ որպես կարգավորման մեխանիզմ տեսնում է 

փոխզիջումային տարբերակով բանակցությունների ճանապարհը: Տարիների 

ընթացքում մի կողմից փոքրանում է կողմերի՝ զիջումների գնալու 

պատրաստակամությունը, մյուս կողմից՝ մեծանում է պատերազմի վտանգը: 

Որպես հիմնական եզրակացություն՝ կարող ենք նշել նաև այն, որ փորձագիտական 

խմբի տեսակետները հիմնականում համընկնում են Եվրոպական Միության 

դիրքորոշման հետ: 

 

Հիմնաբառեր՝ Ղարաբաղյան հակամարտություն, Հայաստանի 

Հանրապետություն, Ադրբեջանի Հանրապետություն, Եվրոպական Միություն, ուղեղային 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 01.11.2019թ., գրախոսվել` 10.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

77 

 

կենտրոններ, անվտանգություն, Հարավային Կովկաս, տարածաշրջանային 

քաղաքականություն: 

 

Ուսումնասիրվող հարցի արդիականությունը, նպատակն ու խնդիրները: 

Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիների փնտրտուքներն այսօր 

արդիական են ոչ միայն հակամարտության կողմ հանդիսացող երկրները ներկայացնող 

հետազոտողների, այլ նաև միջազգային հետազոտական կենտրոնների համար: Հարցի 

հետաքրքրությունն առաջին հերթին բխեցվում է նրանից, որ Ղարաբաղյան 

հակամարտությունը դուրս է եկել զուտ հայ-ադրբեջանական միջէթնիկ բախում լինելու 

ընկալումից և դիտարկվում է ավելի լայն՝ աշխարհաքաղաքական գործընթացների 

համատեքստում: Հիմնախնդրի նկատմամբ հետաքրքրության աճը ուղիղ 

համեմատական է նաև Հարավային Կովկասի նկատմամբ միջազգային ուժային 

կենտրոնների տնտեսական ու քաղաքական շահերի աճին: Հակամարտության 

կարգավորման գործընթացով, ինչպես նաև դրանում զարգացումների վերաբերյալ 

առավել ակտիվ հետազոտական աշխատանք են իրականացնում արևմտյան, 

մասնավորապես Եվրոպայում գործող ուղեղային կենտրոնները: Վերջիններիս 

կատարած հետազոտություններն առանձնանում են բավականին հետաքրքիր 

վերլուծություններով և հակամարտության կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ 

վերլուծական-կանխատեսական մոտեցումներով:  

Եվրոպական հետազոտական հանրույթում Հարավային Կովկասում ընթացող 

գործընթացների նկատմամբ հետաքրքրությունն էականորեն աճել է 2003թ.-ին ԵՄ նոր 

անվտանգության ռազմավարության ընդունումից հետո: «Նոր Եվրոպա ավելի լավ 

աշխարհում» անվանումը ստացած հայեցակարգային-ռազմավարական 

փաստաթղթում
148

 ԵՄ հարևան տարածաշրջաններին, այդ թվում՝ Հարավային 

Կովկասին տրվում են կարևորության նոր գնահատականներ՝ ելնելով այդ 

տարածաշրջանների՝ ԵՄ-ի համար ունեցած անվտանգային բուֆերային 

նշանակությունից: Հարավային Կովկասը դառնում է կարևոր օղակ ԵՄ անվտանգային 

քաղաքականության ռազմավարության մեջ: Այդ փաստաթղթի ընդունումից հետո 

արդեն ԵՄ-ն մեկնարկում է Հարևանության Քաղաքականությունը
149

, որի մեջ 

ներառվում են նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը: 

Թեմայի ուսումնասիրության նորույթի հիմնավորումներում առաջին հերթին 

դնում ենք այն թեզը, որ մեզ համար կարևորվում է հակամարտության դիտարկումը 

երրորդ՝ առավել չեզոք կողմի աչքերով: Հոդվածում իրավիճակային վերլուծության 

մեխանիզմով (անգլ.՝ case study) առաջիններից մեկը փորձ է կատարվում 

համեմատական վերլուծության միջոցով դիտարկել Ղարաբաղյան հակամարտության 

վերաբերյալ արևմտյան փորձագիտական հանրության դիրքորոշումները, դրանց 

ձևափոխումները ժամանակի պրիզմային զուգահեռ: Այս դեպքում առանձնացրել ենք 

եվրոպական խոշոր ուղեղային կենտորններից Միջազգային ճգնաժամային խմբին 

(այսուհետ կրճատ՝ ՄՃԽ), որն առավել ինտենսիվորեն է զբաղված հիմնախնդրի 

ուսումնասիրությամբ: Մյուս կողմից՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ ուղեղային 

կենտրոնները սպասարկում են նաև Եվրոպական Միությանն ու նրա 

քաղաքականությանը, ապա այս ուսումնասիրությամբ մենք հնարավորություն ենք 

ունենում նաև ընկալելու Եմ ու եվրոպական պետությունների դիրքորոշումը 

հիմնախնդրի վերաբերյալ, դրա կարգավորման տարբերակների ընտրության հարցում 

                                                           
148 A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, Brussels, 8 December 2003, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15895-2003-INIT/en/pdf. 
149 European Neighbourhood Policy, Strategy Paper, Brussels, 12 May 2004, 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2004_communication_from_the_ 

commission_-_european_neighbourhood_policy_-_strategy_paper.pdf. 
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վերջիններիս մոտեցումները: Թեման կարևորում ենք նաև հակամարտությունների 

կարգավորման եվրոպական փորձի ուսումնասիրության տեսանկյունից, քանի որ 

ներկայացվող հետազոտությունները ցուցադրում են նաև եվրոպական փորձի 

պրոյեկտման հնարավորությունները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի նկատմամբ: Մյուս 

կողմից՝ այդ հետազոտություններին վերաբերում ենք զգուշավորությամբ, քանի որ 

դրանցում հաճախ կան սուբյեկտիվիզմի տարրեր և չեն բխում հիմնախնդրի 

վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումներից (այդ նույն հետազոտական 

կենտրոններում աշխատում են նաև ազգությամբ ադրբեջանցի փորձագետներ):  

Ուսումնասիրվող խնդրի հիմնական բովանդակությունը: Հակամարտության, 

ինչպես նաև դրա կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ բավականին 

հանգամանալից ու համապարփակ հետազոտություններ է իրականացրել 

Միջազգային ճգնաժամային խումբը
150

: Կենտրոնն աշխատել  է ինչպես հայ ու 

ադրբեջանցի, այնպես էլ՝ միջազգային անկախ փորձագետների հետ: Նրանց կողմից 

ներկայացված զեկույցները հետազոտում ենք բացառապես քննական-վերլուծական 

մոտեցմամբ և միտում չունենք ներկայացնելու որպես իրականություն: 

2005թ.ին կենտրոնը հրապարակել է երկու զեկույց Ղարաբաղյան 

հակամարտության վերաբերյալ: Դրանցից առաջինը, որը վերնագրված էր 

«Հակամարտության դիտարկումը տեղում»
151

, հակամարտության առկա վիճակի 

վերաբերյալ բավականին հիմնավոր հետազոտության արդյունք է. Ներկայացվում են 

հիմնախնդրի նոր փուլի (սկսած 1980-ական թվականներից) ծագման պատճառներն ու 

ընթացքը,  փախստականների հիմնահարցը, երկու կողմերի զինված ուժերի 

հարաբերակցությունը, Արցախում տիրող սոցիալ-տնտեսական վիճակը, երկրում 

ընթացող քաղաքական զարգացումները: Ուսումնասիրության վերջում ներկայացվում 

են կողմերի՝ բանակցությունների սեղանի շուրջ հաջողելու հնարավորությունների 

մասով գնահատականները: Փորձագետները, ելնելով կողմերի դիրքորոշումների 

գնահատականներից, այս հարցում կարողանում են միայն զսպված լավատեսություն 

դրսևորել: 

Մեր հետազոտության շրջանակներում առավելապես կարևորում ենք ՄՃԽ՝ 

հակամարտության կարգավորման հնարավոր տարբերակների վերաբերյալ 

իրականացված ուսումնասիրությունը, որը հրապարակվել է 2005թ.-ին 

«Խաղաղության հաստատման ծրագիր» խորագիրը կրող զեկույցով
152

: 

Հակամարտության պատմական և նոր փուլի զարգացման ասպեկտներին համառոտ 

անդրադարձ կատարելուց հետո բանաձևն անդրադառնում է վերջինիս կարգավորման 

հնարավոր տարբերակներին: Ծրագիրը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Բիշքեկյան 

արձանագրության ստորագրումից անցել է ավելի քան մեկ տասնամյակ, և 

հակամարտությունը հեռու է կարգավորվելու վերահաս հեռանկարներից, 

առաջարկում է նախ և առաջ վերացնել առկա հիմնական խոչընդոտները: Որպես 

հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ առաջնային քայլ՝ հետազոտողները 

տեսնում են սպառազինությունների մրցավազքի դադարեցումն ու ռազմական 

ծախսերի կրճատումը երկրներում: Այդ անելու համար անհրաժեշտ է պետությունների 

սպառազինությունների նկատմամբ առկա վերահսկողության մեխանիզմներն ավելի 

արդյունավետ դարձնել և սահմանել լրացուցիչ վերահսկողության լծակներ:  

                                                           
150 International Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/search?text=nagorno%20karabakh. 
151 Nagorno-Karabakh: Viewing The Conflict From The Ground, Europe Report N 166, 14 

September 2005, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/166-nagorno-karabakh-viewing-the-conflict-from-

the-ground.pdf. 
152 Nagorno-Karabakh: A Plan for Peace, Europe Report N 167, 11 October 2005, 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/167-nagorno-karabakh-a-plan-for-peace.pdf. 
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Նշենք, որ Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագիրը
153

 և 

Վիեննայի փաստաթուղթը
154

 դեռևս մնում են կոնֆլիկտող կողմերի զինուժի և 

ռազմական ծախսերի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանող եզակի լծակները, 

որոնք, սակայն, արդյունավետ ձևով չեն գործում: Ավելին, ադրբեջանական կողմը 

բացահայտ հայտարարում է, որ սահմանված բոլոր մաքսիմալ չափաբաժինները 

գերազանցվում են իր կողմից
155

, սակայն մինչ օրս որևէ ռեալ զսպող մեխանիզմ 

Ադրբեջանի նկատմամբ չի կիրառվել:  

Զեկույցը գտնում է, որ Ադրբեջանը պետք է թարմացնի Լեռնային Ղարաբաղի 

իշխանությունների հետ ուղիղ կապերը և նպաստի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ու 

ադրբեջանցիների միջև ավելի սերտ կապերի զարգացմանը: Այս դրույթում ուշագրավ է 

այն, որ փաստվում է նախկինում ԼՂ իշխանությունների ու Ադրբեջանի ղեկավարների 

միջև եղած ուղիղ կապի առկայությունը, մինչդեռ այսօր ադրբեջանական կողմը 

կտրականապես հերքում է այն: Ավելին, պաշտոնական Բաքուն ԼՂ իշխանությունների 

կարգավիճակը հավասարեցնում է ԼՂ ադրբեջանական համայնքի ղեկավարների 

կարգավիճակի հետ: այս դրույթից ակնհայտ է դառնում, որ խումբը հակամարտության 

կարգավորման գործում որպես կարևոր նախապայման է տեսնում հայ ու ադրբեջանցի 

համայքների միջև երկխոսության ծավալումը:  

Զեկույցում նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է 

դադարեցնեն սատարել նախկինում հիմնականում ադրբեջանաբնակ բնակավայրերը 

հայերով վերաբնակեցնելու քաղաքականությանը: Զեկույցում որևէ թիվ կամ փաստ չի 

բերվում: Կարող ենք նշել, որ վերաբնակեցման այդ ծրագրերը շատ հազվադեպ են 

իրականացվել և էականորեն չեն փոխել այդ հատվածների էթնոգրաֆիկ պատկերը: 

Ավելին, այսօր Արցախի Հանրապետությունում ապրող հայերի թվաքանակը չի 

գերազանցում նախկինում ԼՂԻՄ-ում ապրած հայերի թվաքանակին:  

Զեկույցում խոսվում է նաև փախստականների ու ներքին տեղահանված 

անձանց՝ իրենց նախկին բնակության վայրերը անվտանգ ու կամավոր տեղափոխվելու 

մասին: Այդ հարցի առնչությամբ առաջ են գալիս մի շարք բարդություններ: Նախ՝ 

Ադրբեջանը, փախստականների նկատմամբ վարելով հումանիզմից զուրկ 

քաղաքականություն, նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի նրանք 

հետագայում շահագրգռված լինեն մեկնելու Արցախ: Նրանց մեջ են մտնում նույնիսկ ՀՀ 

տարածքից Ադրբեջան գաղթածները: Այսօր արդեն պաշտոնական Բաքուն խոսում է 

ավելի քան մեկ միլիոնանոց փախստական համայնքի մասին
156

: Սա, իհարկե, 

իրականության հետ որևէ աղերս չունի և հանդիսանում է հայկական կողմի վրա 

ճնշումներ գործադրելու ադրբեջանական քաղաքականության հերթական գործիքը: Եվ 

հետո՝ առանց ԼՂ կարգավիճակի մասին որոշման՝ փախստականների վերադարձը 

կնշանակի հակամարտության նոր փուլ, նոր պատերազմ: Ուստի կարծում ենք, որ 

փախստականների հարցը պետք է քննարկվի միայն հակամարտության 

հանգուցալուծումից և ԼՂ կարգավիճակի որոշումից ու իրացումից հետո:  

Որպես Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման մեխանիզմ՝ զեկույցը 

դիտարկում է հանրաքվեի տարբերակը: Մեկնաբանվում է, որ հանրաքվեն պետք է 

անցկացվի Լեռնային Ղարաբաղում 1988թ.-ին եղած էթնիկ կազմի թվաքանակի 

ստատուս քվոյի վերականգնումից հետո: Մի կողմ դնելով սա իրականացնելու դեպքում 

                                                           
153 TREATY ON CONVENTIONAL ARMED FORCES IN EUROPE 

https://www.osce.org/library/14087?download=true.  
154 VIENNA DOCUMENT 1999 OF THE NEGOTIATIONS ON CONFIDENCE AND SECURITY 

BUILDING MEASURES, 16 NOVEMBER 1999, https://www.osce.org/fsc/41276?download=true.  
155 Армии Азербайджана и Армении: бюджет, численность, вооружения, 

https://www.bbc.com/russian/international/2016/04/160404_karabakh_armies. 
156 Эльмар Мамедъяров: Азербайджан является страной с наибольшим количеством 

вынужденных переселенцев и беженцев, https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3025323.html.  
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առաջ գալիք դժվարությունների հարցի քննարկումը՝  նշենք, որ 1991թ.-ի 

դեկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրաքվեի արդյունքները, 

որոնցով վերջինս ձեռք է բերել անկախություն, պաշտոնական Երևանի համար լիովին 

ընդունելի են, և նոր հանրաքվեի անցկացումը կարող է հարցականի տակ դնել 

նախորդի արդյունքների իրավաչափությունը: Ի վերջո, մի կողմ թողնելով այս կետի 

բովանդակային մասը, կարևորենք այն հանգամանքը, որ խումբը հակամարտության 

կարգավորման ճանապարհը տեսնում է այնտեղ ապրող բնակչության 

կամարտահայտության միջոցով: 

Զեկույցում խոսվում է նաև Եվրոպական Միության՝ հակամարտության 

կարգավորման ուղղությամբ հետագա անելիքների մասին: Կազմակերպությանն 

առաջարկվում է ավելի ինտենսիվորեն ներգրավվել հակամարտության կարգավորման 

գործընթացնում: Առաջարկվում է նախ և առաջ Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ 

ներկայացուցչի գրասենյակ բացել, ով ամենօրյա խոշորացույցի տակ կպահվի խնդիրը: 

Վերջինիս գլխավոր խնդիրը լինելու է հակամարտության կարգավորման ու 

հակամարտող կողմերի միջև վստահության միջոցառումների իրականացման շուրջ 

երկարաժամկետ պլանների մշակումը:  

Անդրադառնալով հակամարտության կարգավորման սոցիալ-քաղաքական 

կողմին՝ զեկույցի հեղինակները նշում են, որ հայ-ադրբեջանական դիսկուրսի 

կայացման գլխավոր գրավականները կարող են դառնալ հայերի ու ադրբեջանցիների 

միջև շփումների ու վստահության մթնոլորտի վերականգնումը: Բնակչությանը 

խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանն ու իրացմանը պատրաստելու համար 

անհրաժեշտ է մշակել հակամարտության վերաբերյալ նոր հռետորաբանություն ու 

սիմվոլիկա: Զեկույցը կարևորում է հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ևս 

մեկ կարևոր վերջակետ. Լեռնային Ղարաբաղը պետք է Հայաստանի հետ կապված 

լինի Լաչինի ու Քելբաջարի միջանցքներով: Փաստորեն, զեկույցը կարևորում է, որ 

Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև կապն ապահովվի երկու միջանցքով՝ 

ելնելով անվտանգային նկատառումներից:  

Պետք է շեշտել, որ զեկույցը բավականին ընդարձակ է և ընդգրկում է հարցերի 

շատ լայն շրջանակ, անդրադառնում է հակամարտության գրեթե բոլոր կողմերին: 

Զեկույցը պարունակում է մի շարք դրույթներ անվտանգության միջազգային 

միջոցառումների, միջազգային դոնորների վերաբերյալ և այլն: Անվտանգության 

միջոցառումները կամ ռեալ երաշխիքները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղն ու հայությունը 

կունենան հակամարտության փուլային կամ փաթեթային լուծման դեպքերում, այստեղ 

տեսանելի չեն: 

2007թ.-ին ՄՃԽ-ն հրապարակում է հակամարտության վերաբերյալ հերթական՝ 

«Լեռնային Ղարաբաղ. պատերազմի վտանգը» վերտառությամբ զեկույցը
157

: 

Հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ վերջին շրջանում բանակցային 

գործընթացում տեղ գտած իրադարձություններին հակիրճ անդրադառնալուց հետո 

զեկույցը հիմնականում կենտրոնանում է բանակցող կողմերի տնտեսական ու 

ռազմական քաղաքականությանը: Զեկույցում քննարկվում է երկու կողմերի 

ռազմական ներուժը, երկրների տնտեսությունների զարգացման տեմպերը: Նշվում է, 

որ երկու կողմերն էլ ինտենսիվորեն զինվում են, իսկ դրան օգնում է վերջին տարիներին 

գրանցված տնտեսական աճի արագ տեմպերը և բյուջետային հոսքերի ավելացումը: Ի 

վերջո, ասվում է, որ կողմերը ամրապնդում են իրենց դիրքերը, և ժամանակի 

ընթացքում նրանցից յուրաքանչյուրը բանակցային գործընթացում զիջումներ անելու 

հարցում կոշտացնում է իր դիրքորոշումը: Կողմերը նաև ուժեղացնում են ռազմական 

հռետորաբանությունը, և երկու երկրներում էլ մեծանում է հակամարտության 

                                                           
157 Nagorno-Karabakh: Risking War, Europe Report N 187, 14 November 2007, 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/187-nagorno-karabakh-risking-war.pdf. 
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կարգավորման նկատմամբ ռադիկալ մոտեցում ունեցողների թվաքանակը՝ 

մեծացնելով պատերազմի վտանգը: 

Այս գաղափարը ամրապնդվում է ՄՃԽ կողմից 2009թ.-ին հրապարակված 

հակիրճ զեկույցում, որն արվել է Մադրիդյան սկզբունքների հրապարակումից հետո: 

«Լեռնային Ղարաբաղ. մոտենալով հանգուցալուծմանը» վերնագիրը կրող զեկույցում
158

 

ասվում է, որ կողմերը, բանակցություններին մասնակցելով, մտադիր են միայն 

ամրապնդելու իրենց դիրքերը և մտածում են միայն պատերազմին ավելի լավ 

նախապատրաստվելու մասին: Դրա մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ բանակցող 

կողմերի ղեկավարների՝ բանակցությունների սեղանի շուրջ և ներքաղաքական 

դիսկուրսում արված հայտարարությունները միմյանցից ամբողջությամբ տարբերվող 

բովանդակություն ունեն: 

2016թ.-ի ապրիլին արցախա-ադրբեջանական շփման գծում ռազմական 

էսկալացիայից հետո խումբը հրապարակեց նոր հետազոտություն՝ «Լեռնային 

Ղարաբաղ. նոր սկիզբ, թե՞ ավելի մեծ վտանգ» վերնագրով
159

: Զեկույցում նշվում է, որ 

Ադրբեջանը կրում է էսկալացիայի սանձազերծման գլխավոր 

պատասխանատվությունը: Այնուհետև բերվում են այն հիմնական պատճառները, 

որոնք ստիպեցին Ադրբեջանին գնալու այդ քայլին: Որպես առաջնային պատճառ՝ 

նշվում է 1992-1994թթ.-ի ղարաբաղյան պատերազմից հետո հաստատված ստատուս 

քվոյի փոփոխության ձգտումը: Սա մեծ կարևորություն ուներ ադրբեջանական կողմի 

համար առաջին հերթին թեկուզ փոքր, բայց մարտավարական առումով որոշակի 

տեղաշարժեր գրանցելու առումուվ, իսկ հետո՝ իր զինված ուժերում և հասարակության 

շրջանում առկա հոգեբանական որոշ խնդիրներ լուծելու նպատակով:  

Հաջորդ պատճառը մատնանշվում է Ադրբեջանի՝ սեփական զինված ուժերի 

պոտենցիալի գնահատման համատեքստում: Ադրբեջանը կարիք ուներ տեսնելու, թե 

ինչ ռազմական պոտենցիալ ինքն ունի, և ինչպես է հակառակորդը պատրաստ 

դիմակայելու: Սա, բնականաբար, կարող է մեկնաբանվել որպես ավելի լայնամասշտաբ 

ռազմական գործողություններից առաջ արվող ստուգատես: Մյուս կողմից՝ ըստ 

զեկույցի՝ Ադրբեջանը ցանկանում էր փորձարկել վերջին տարիներին կատարված 

գնումները, ինչն անելու հնարավորություն չուներ կամ դրանք սահմանափակ էին 

զորավարժությունների ընթացքում:  

Ռազմական էսկալացիայի՝ ադրբեջանական դրդապատճառների հետևում 

փորձագետները տեսնում են նաև երկրի ներքաղաքական ու տնտեսական 

զարգացումները: 2015թ.-ին ադրբեջանական ազգային արժույթը հսկայական 

ինֆլացիայի ենթարկվեց, ինչը շղթայական ռեակցիայով բերեց երկրում տնտեսական 

նախաճգնաժամային իրավիճակի
160

: Հասարակությունն իր բողոքը սկսեց 

արտահայտել ցույցերի միջոցով, որոնք կարճ ժամանակահատվածում վերածվեցին 

ընդդիմադիրների կողմից կազմակերպվող հակաիշխանական ավելի լայն 

ակցիաների
161

: Իշխանությունները սկսեցին գործի դնել իրենց կողմից ավանդաբար 

օգտագործվող և ներքին լսարանի համար աշխատող քարոզչական գործիքը. 

«Ադրբեջանում աղքատության ու բոլոր դժբախտությունների համար մեղավոր են 

հայերը, քանի որ նրանք շարունակում են «օկուպացիայի» մեջ պահել երկրի տարածքի 

                                                           
158 Nagorno-Karabakh: Getting to Breakthrough, Europe Briefing N 55, 7 October 2009, 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b55-nagorno-karabakh-getting-to-a-breakthrough.pdf. 
159 Nagorno-Karabakh: New Opening, or More Peril?, Europe Report N 239, 4 July 2016, 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/239-nagorno-karabakh-new-opening-or-more-peril.pdf. 
160 The Jamestown; Protests in Azerbaijan: A Political and Economic Watershed, 01 February 

2016; https://jamestown.org/program/protests-in-azerbaijan-a-political-and-economic-watershed/. 
161 The Guardian; Azerbaijan forced to cut bread taxes after widespread protests, 15 January 2016; 

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/15/azerbaijan-forced-to-cut-bread-taxes-after-widespread-

protests. 
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20 տոկոսը»: Փաստորեն, Ճգնաժամային խումբը եզրակացնում է, որ այս անգամ ևս 

ադրբեջանական կողմը ներքին լսարանին երկրում առկա խնդիրներից շեղելու 

նպատակով մեծացնում է լարվածությունը ադրբեջանա-արցախյան շփման գծում: 

Զեկույցում շեշտադրվում է նաև հարևան պետությունների, մասնավորապես՝ 

Թուրքիայի և Իրանի աճող հետաքրքրությունը հակամարտության նկատմամբ: 

Վերջիններս, օգտվելով հակամարտությունում ռազմական սրացումներից, փորձում են 

օգտագործել հնարավորությունը մեծացնելու ներգրավվածությունը հակամարտության 

կարգավորման գործընթացում
162

: Իսկ դրան կարող է նպաստել այն, որ միջնորդ 

կողմերն ու ԵԱՀԿ Մինսկի Խումբն իրենց գործունեության ընթացքում չեն կարողացել 

իրական դրական արդյունք գրանցել, որի վերջնարդյունքն էլ հենց ռազմական 

էսկալացիան է: Զեկույցի հիմնական հարցադրումներից մեկն այն է, թե արդյո՞ք 

բանակցողները կօգտագործեն ստեղծված իրավիճակը՝ հակամարտության 

կարգավորման ուղղությամբ աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու 

համար: Տրվում են որոշակի գնահատականներ նաև առ այն, որ սա կարող է 

միջնորդների համար դառնալ սահմանային իրավիճակ՝ փորձելու փոխել 

բանակցությունների տրամաբանությունը: 

Վերջին հարցադրման պատասխանն էլ ՄՃԽ-ն փորձում է տալ Ղարաբաղյան 

հակամարտության վերաբերյալ 2017թ.-ին հրապարակված այս պահին դեռևս վերջին 

համապարփակ՝ «Լեռնային Ղարաբաղը պատերազմի ամպեր է կուտակում» 

վերնագիրը կրող զեկույցում
163

, որում ներկայացվում է վերջին մեկ տարվա ընթացքում 

բանակցային գործընթացում գրանցված արդյունքները և փաստվում, որ ոչ միայն 

դրանցում ոչ մի ռադիկալ փոփոխություն չի արվել, այլև կողմերն ավելի են ամրապնդել 

իրենց դիրքորոշումներն ու մեծացրել ռազմական հռետորաբանությունը: Ավելին, երկու 

երկրների բնակչությունն էլ սկսել է ավելի մեծ չափով սատարել ղարաբաղյան 

հիմնախնդրում իրենց իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականությանը: 

Ուսումնասիրության ամփոփում-եզրակացությունները: Եթե ամփոփենք 

ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Միջազգային ճգնաժամային խմբի 

փորձագիտական գործունեության արդյունքները, ապա կարող ենք առանձնացնել 

դրանց վերաբերյալ հետևյալ գնահատականները. 2000-ականների սկզբներին 

փորձագետները տեսնում էին բավականին մեծ ներուժ հակամարտությունը խաղաղ ու 

փոխզիջումային տարբերակով կարգավորելու համար, իսկ վերջին տարիներին նրանք 

ընդամենը ֆիքսում են, որ կողմերը ավելի ու ավելի են ուժեղացնում 

մաքսիմալիստական պահանջատիրությունը և ավելացնում պատերազմը վերսկսելու 

պատրաստակամության մասին հայտարարությունները: Սրա հետևում, իհարկե, նաև 

այն փաստն է, որ վերջին տասնամյակում բանակցող կողմերը, առավելապես 

Ադրբեջանն ինտենսիվորեն զինվում են: Վերջինիս ռազմական գնումները 

ամենախոշորներից են աշխարհում երկրի բյուջեի հետ տոկոսային 

հարաբերակցությամբ
164

:  

Փորձագիտական խմբի անդամները նաև կարծում են, որ նոր իրողությունների 

պայմաններում հակամարտության կարգավորում փոխզիջումային տարբերակով 

հնարավոր չէ, ուստի միջնորդներին մնում է միայն մեծացնել ճնշումը կողմերի վրա՝ 

խնդրի քաղաքական ու դիվանագիտական լուծմանը հասնելու նպատակով: 

Փաստորեն, կարող ենք եզրակացնել, որ ՄՃԽ-ն հակամարտության միայն 

                                                           
162 BBC РУССКАЯ СЛУЖБА, Эскалация в Нагорном Карабахе: стороны винят друг друга, 

05 апреля 2016, https://www.bbc.com/russian/international/2016/04/160405_karabakh_escalation_wrap. 
163 Nagorno-Karabakh‘s Gathering War Clouds, Europe Report N 244, 1 June 2017, 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/244-nagorno-karabakhs-gathering-war-clouds.pdf. 
164 Նշված հղումներով կարող եք գտնել տեղեկատվություն Ադրբեջանի վերջին տարիների 

ռազմական ծախսերի վերաբերյալ,- https://tradingeconomics.com/azerbaijan/military-expenditure; 

https://razm.info/94115; https://razm.info/130524: 

https://tradingeconomics.com/azerbaijan/military-expenditure
https://razm.info/130524
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քաղաքական լուծման տարբերակ է տեսնում՝ առայժմ բացառելով կողմերի 

դիրքորոշումների մեղմացումը: Կարծում ենք, որ բանակցող կողմերի, առավելապես 

ադրբեջանական կողմի անզիջում դիրքորոշման հետևում կանգնած է նաև ներքին 

քարոզչության հետևանքների գործոնը: Պաշտոնական Բաքուն երկար տարիներ է, ինչ 

իր քաղաքացիներին հրամցնում է կեղծ թեզեր հայերի՝ եկվոր լինելու և 

ադրբեջանական տարածքները «օկուպացնելու» մասին: Սա բերել է մի իրավիճակի, 

երբ ադրբեջանական հասարակության ստվար մասը չի կարող ընկալել իր 

ղեկավարության՝ ղարաբաղյան հարցում զիջումների գնալու քայլերը: Իսկ հայ 

հասարակության ներսում ժամանակի ընթացքում ավելի է ամրապնդվում ու 

հիմնավորվում այն թեզը, որ Արցախի Հանրապետության անվտանգության գործուն 

մակարդակը պահելու ու զարգացնելու համար ներկայիս տարածքային 

ամբողջականության պահպանումն ուղղակի անհրաժեշտություն է: Այս թեզը ևս մեկ 

անգամ հիմնավորվեց ապրիլյան ռազմական էսկալացիայից և պաշտոնական Բաքվի՝ 

Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ ունենալու վերաբերյալ 

բազմաթիվ հայտարարություններից հետո
165

: 

Մեր հետազոտության արդյունքում կարող ենք առանձնացնել հետևյալ 

գործոնները, որոնք, ըստ ՄՃԽ փորձագետների, հակամարտության կարգավորման 

հիմնական խոչընդոտներն են. 

 բանակցող կողմերի կառավարման համակարգերը
166

, 

 քարոզչությունն ու ռազմական հռետորաբանության ակտիվ կիրառումը, 

 զիջումներ անելու հարցում քաղաքական կամքի բացակայությունը, 

 հասարակական կարծիքը և հակամարտության վերաբերյալ խիստ 

տարբերվող ընկալումները երկրներում, 

 տարածաշրջանային ու միջազգային աշխարհաքաղաքական գործոնները: 

Կատարած ուսումնասիրությունների, համեմատական վերլուծությունների 

արդյունքում կարող ենք նաև եզրակացնել, որ Միջազգային ճգնաժամային խմբի 

զեկույցներում առաջ քաշված դրույթները, հակամարտության կարգավորման 

հեռանկարների ու տարբերակների վերաբերյալ ունեցած տեսլականները 

հիմնականում համահունչ են և համընկնում են Եվրոպական Միության դիրքորոշման 

հետ: Թեպետ ՄՃԽ-ն անկախ հետազոտական կառույց է, չենք խուսափի նշել, որ այս 

հետազոտական կենտրոնի կողմից կատարվող շեշտադրումները մեծ մասամբ 

արտահայտում են նաև ԵՄ երկրների դիրքորոշումները: Կառույցի փորձագետները 

մեծապես կարևորում են եվրոպական փորձի կիրառման անհրաժեշտությունը 

ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում՝ միևնույն ժամանակ 

գնահատելով, որ այդ փորձի կիրառման արդյունավետությունը ժամանակի ընթացքում 

ավելի մեծ հարցականի տակ կարող է դրվել: 

 

 

 

 

  

                                                           
165 Ильхам Алиев заговорил о передаче Зангезура Армении,- https://haqqin.az/news/160538; 

Заявление Алиева по Зангезуру – агрессия по отношению к территории Армении – политолог,- 

https://newsarmenia.am/news/politics/zayavlenie-alieva-po-zangezuru-agressiya-po-otnosheniyu-k-

territorii-armenii-politolog/. 
166

 ՄՃԽ զեկույցներում կարմիր թելի նման ընդգծվում է այն միտքը, որ հակամարտող 

երկրների իշխանությունները հիմնախնդիրն օգտագործում են քաղաքական նպատակներով: 

Առավելապես ընդգծվում է ադրբեջանական քաղաքականությունն այս հարցում: Ըստ 

փորձագետների՝ հիմնախնդիրը Ադրբեջանի ղեկավարների ձեռքին մշտական լծակ է 

իշխանությունը պահպանելու համար: 
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The purpose of this article is to present and analyze studies on the Nagorno-Karabakh 

conflict in the main think tanks of Europe. The main indicator of the relevance of the topic is the 

analysis of European views on the Nagorno-Karabakh conflict. Taking into account the fact that 

the conflict has been in the field of active researches of the International Crisis Group for rather 

a long period, we have researched the expert works of this group. To achieve this goal, we set 

the following main objectives: 

 to study, analyze and evaluate the International Crisis Group research reports on the 

Nagorno-Karabakh conflict, 

 to present the main accents in the reports and make a comparative analysis, try to see the 

dynamics of views on the settlement of the conflict, 

 to present the International Crisis Group main proposals for resolving the conflict, 

including from the point of view of Western states. 

During our studies according to this article general scientific research methods - 

argumentation, historical and comparative analysis - as well as the methods of content analysis 

and event analysis were used. 

The study concluded that the Western expert community (in this case, the International 

Crisis Group) does not have high hopes for a peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh 

conflict, although they consider the negotiation process as the main mechanism for resolving the 

conflict. Over the past years, on the one hand, the willingness of the parties to make concessions 

has decreased, and on the other, the danger of war has increased. It can also be concluded, that 

the views of this group are largely consistent with the position of the European Union. 

 

Key words: Nagorno-Karabakh conflict, Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan, 

European Union, think tanks, security, Southern Caucasus, regional policy. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАГОРНО-

КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА: ОБЗОР ДОКЛАДОВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КРИЗИСНОЙ ГРУППЫ 
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Ереванский государственный университет, доцент кафедры  

международных отношений и дипломатии, член ОМУСА, 

кандидат исторических наук, доцент политологии, 

г. Ереван, Республика Армения 
 

Целью данной статьи является представление и анализ исследований по нагорно-

карабахскому конфликту в основных аналитических центрах в Европе. Основным 

показателем актуальности рассматриваемой темы является анализ европейских взглядов 
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на нагорно-карабахский конфликт. Принимая во внимание тот факт, что конфликт 

находится в сфере активных исследований Международной кризисной группы в течение 

достаточно долгого периода, мы выделили экспертные работы данной группы. Для 

достижения этой цели мы поставили следующие основные задачи: 

 изучать, анализировать и оценивать исследовательские отчеты Международной 

кризисной группы по карабахскому конфликту; 

 представить основные акценты в докладах и сделать сравнительный анализ, 

попытаться увидеть динамику взглядов на урегулирование конфликта; 

 представить предложения Кризисной группы по урегулированию конфликта, в том 

числе с точки зрения западных стран. 

В ходе исследования использовались как общенаучные методы исследования -  

аргументация, историко-сравнительный анализ, так и методы контент-анализа и ивент-

анализа. 

В исследовании сделан вывод о том, что западное экспертное сообщество (в 

данном случае - Международная кризисная группа) не возлагает больших надежд на 

мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, хотя оно рассматривает 

переговорный процесс как основной механизм разрешения конфликта. За прошедшие 

годы, с одной стороны, готовность сторон пойти на уступки уменьшилась, а с другой, 

возрастает опасность войны. Можно также сделать вывод, что взгляды этой группы в 

значительной степени соответствуют позиции Европейского союза. 

 

Ключевые слова: нагорно-карабахский конфликт, Республика Армения, 

Республика Азербайджан, Европейский союз, аналитические центры, безопасность, 

Южный Кавказ, региональная политика. 
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ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՀՀ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

 

ԱԼԵՆ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերւթյունների 

ֆակուլտետի քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի 
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Հոդվածի նպատակն է առաջ քաշել ու հիմնավորել այն մոտեցումը, որ ՀՀ 

ազգային անվտանգության ապահովման համակարգում առաջնահերթ 

նշանակություն ունի ռիսկերի չափման ու կանխարգելման հիմնահարցը: 

Հոդվածի խնդիրն է նախ ներկայացնել «անվտանգային ռիսկ» 

հասկացության մեկնաբանման տեսական մոտեցումները, ապա չափել ՀՀ ազգային 

անվտանգության ռազմական, տնտեսական ու ժողովրդագրական ոլորտներում 

առկա ռիսկերի ներկա վիճակը: 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են ինչպես 

համագիտական (անալիզ, սինթեզ, կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ անալիզ), 

այնպես էլ համեմատական գիտական մեթոդներ: 

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ այսօր 

ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմական չափման պարագայում Ադրբեջանի հետ 

առկա է կառավարելի կայունություն: Նույն վիճակը չէ ՀՀ ազգային 

անվտանգության տնտեսական ու ժողովրդագրական չափումներում, որտեղ ՀՀ-ն 

մրցունակ վիճակում չէ: Հակառակն է՝ այդ ոլորտների կայունության ու 

զարգացման համար առկա են տեսանելի սպառնալիքներ:  

 
Հիմնաբառեր՝ ռիսկ, անվտանգային ռիսկ, ՀՀ ազգային անվտանգություն, 

սպառնալիք, ռազմական, տնտեսական, ժողովրդագրական չափում, զինված ուժեր, 

Ադրբեջան, Արցախ: 

 
Ժամանակակից ցանցային ու ոչ գծային աշխարհում միջազգային իրավունքի ու 

հումանիստական նորմերի փոփոխական կարևորության պայմաններում ազգային 

անվտանգության ավանդական սպառնալիքների նշանակությունը ամենևին չի նվազել: 

Այսօր ընդհամենը որոշակիորեն փոխվել է այդ սպառնալիքների բնույթը, 

գործընթացային վարքը, խոցման ձևը և ազդեցության ծավալը: Հենց այդ առումով 

ժամանակակից աշխարհում առաջնահերթ նշանակություն է ստացել սպառնալիքների 

ու անվտանգային ռիսկերի որոշակիացումը, հաշվառումը, դրանց կառավարումն ու 

չեզոքացումը: Նշյալը առանձնակի կարևորություն ունի ՀՀ-ի ազգային 

անվտանգության առումով, որն այսօր հայեցակարգային փոփոխությունների, 

ազգային շահերի նորովի ուրվագծման, դրանց սպառնացող ռիսկերի ու վտանգների 

հստակեցման փուլում է: Նշենք սակայն, որ չնայած արևմտյան մի շարք մտածողներ 

(Յ.Հայմես, Կ.Յանգ, Ք.Գիերշչի, Ք.Է.Ալթաուս) փորձել են «ռիսկ» ու «անվտանգային 

ռիսկ» հասկացություններին փոխընդունելի մեկնաբանութուն տալ, սակայն մինչ օրս 

հայեցակարգային առումով «ռիսկ» հասկացության, դրա դրսևորման ձևերի ու 

չափման մեթոդաբանության միացյալ մոտեցում առկա չէ: Հենց այս առումով սույն 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 12.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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հոդվածում մենք նախ՝ անդրադարձ կկատարենք ռիսկերի որոշակիացման ու նրանց 

սահմանման գործընթացին, ապա կփորձենք ՀՀ-ի մասով անվտանգային չափումներ 

իրականացնել: 

Սոցիալ-քաղաքական ու միջազգային համակարգերում ցանկացած ռիսկ 

կապված է համակարգի, պետության անվտանգության ու զարգացման հետ և 

ենթադրում է որոշակի գործոնների հնարավոր ազդեցության կամ դրա 

բացակայության վիճակ համակարգի անվտանգության բնականոն ապահովման ու 

կանախատեսելի զարգացման վրա: Այդ առումով ռիսկերի հետազոտությունը ոչ միայն 

սոցիալական գիտության տիրույթի հիմնախնդիր է, այլև տնտեսության, 

ժողովրդագրության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, արտակարգ իրավի–

ճակների,  բնապահպանության. ուստի բարդ է ոչ միայն սահմանել ռիսկերը, այլև 

տարբերակել նրա անվտանգային տարատեսակները, քանզի դրանք, ունենալով 

վերնաշենքային բնույթ, ամփոփում են ոչ միայն բուն անվտագության ոլորտի վիճակը, 

այլև կրում հարակից ոլորտների ազդեցությունները: 

Անդրադառնալով «ռիսկ» հասկացության հայեցակարգային բնորոշմանը՝ նշենք, 

որ այն ուղղակիորեն կապված է սպառնալիք/վտանգ հասկացությունների հետ: 

«Սպառնալիք» եզրը նեղ առումով «վնասող գործողություն» է, լայն իմաստով՝ 

հանգամանք, որը կարող է «վնասել, կորուստներ պատճառել կամ նեգատիվ իրավիճակ 

ստեղծել»
167

: Ըստ տեսաբան Ք.Դաասի՝ սպառնալիքները գոյություն ունեն այն 

դեպքում, երբ պետությունը ֆիքսում-ընկալում է հակադիր շահերի կրող մեկ այլ 

պետություն (նրանց խումբ), որն ունի հավակնոտ ծրագրած, հանպատրաստի 

ձգտումներ, ինչպես նաև անհրաժեշտ  հզորություններ այդ հավակնությունները 

իրացնելու համար
168

: Այսինքն՝ ռիսկը սպառնալիքի հնարավոր առկայությունն է նրա 

գործընթացային դինամիկայի մեջ, որը կարող է վնասել/չվնասել պետությանը: Մեկ այլ 

մոտեցման համաձայն՝ ռիսկը «անցանկալի արդյունքների հավանականության և 

ազդեցության չափում»
169

 է, որի գլխավոր բաղադրիչը «անորոշություն» եզրույթն է, 

քանզի եթե գործողության հետևանքները կախված են որոշակի հնարավոր 

իրադարձություններից, ապա նման գործողությունները բնորոշվում են որպես 

ռիսկային, որովհետև բարդ է կանխորոշել՝ կոնկրետ իրադարձությունը տեղի կունենա՞, 

թե՞ ոչ
170

 : Այս համատեքստում կարող ենք արձանագրել, որ պետության համար ռիսկը 

անորոշության բաղադրիչ ենթադրող, կողմերի խոցելիության հանգամանքով 

պայմանավորված իրավիճակային այնպիսի զարգացում կամ զարգացման 

հնարավորություն է, որի դեպքում կարող է վտանգվել պետության անվտանգությունը, 

զարգացման հնարավորությունը: Ռիսկերի որոշակիացումը և հատկապես դրանց 

արձագանքումը  կարևոր է իրագործել պետության անվտանգային քաղաքակա–

նության մեջ, հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել պետության 

պաշտպանավածության մակարդակի թուլացմանը: Այս է պատճառը, որ այսօր 

անվտանգային քաղաքականությունը վերածվել է ոչ թե վտանգների արձագանքման, 

այլ ռիսկերի կառավարման քաղաքականության:  

Եթե անվտանգային ռիսկերի ու սպառնալիքների դիրքերից փորձենք վերլուծել 

ՀՀ Ազգային անվտանգության ապահովման ու պետականության պահպանման ներկա 

                                                           
167 Carl Young. Metrics and methods for security risk management. Elsevier inc 2010., էջ 20: 
168 Christopher Daase. International risks and the perlis of proactive security policy. (Paper 

prepared for the six pan-european International Relation Conference) Turin, 12-15 September, 2007, էջ 10: 
169 Lowrance WW. Of acceptable Risk. Los Altos, CA: William Kaufman, 1976// Yacow Haimes, 

On the complex definition of risk: A systems-based approach. Risk analysis, Vol 29, No 12, 2009. Էջ 

1647: 
170 John Copas. ―Statistical modeling for risk assessment‖. Risk management. Vol. 1, No 1, 1999, 

էջ 35:  
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վիճակը, պետք է առանձնացնենք հստակ ոլորտային ցուցիչներ, որոնց դիտարկում-

վերլուծությունը հնարավորություն կտան պատկերացում կազմելու ռիսկերի ու 

սպառնալիքների հետ կապված ՀՀ-ում առկա վիճակի, դրա կառավարման ուղիների և, 

ամենակարևորը, պետության որդեգրած ռազմավարության արդարացվածության 

վերաբերյալ: Պարզ է, որ նման քանակի ցուցանիշների միաժամանակյա 

վերլուծությունը և սցենարների կազմումը, հաշվի առնելով նրանց զարգացման 

դինամիկ հեռանկարը, բարդ գործընթաց է և մեծածավալ հետազոտության նյութ է, 

սակայն հիմք ընդունելով նշյալ գիտական ուսումնասիրության ծավալային 

սահմանափակումները՝ մենք կանդրադառնանք միայն մի խումբ ցուցիչների 

դիտարկմանը: Այս համատեքստում մեր կողմից որպես ՀՀ անվտանգային ռիսկերի 

հետազոտման բաղադրիչներ կառանձնացվեն ռազմական, տնտեսական, 

ժողովրդագրական ցուցիչները, որոնք կդիտարկվեն ՀՀ ազգային անվտանգության 

առաջնահերթ սպառնալիք հանդիսացող Ադրբեջանի համանման ցուցիչների հետ 

հարաբերակցության համատեքստում: 

ՀՀ անվտանգային ռիսկերի դիտարկման ու գնահատման առումով առաջնային 

ցուցանիշ է համարվում ռազմականը, որն ինքը բաղկացած է բազմամակարդակ ու 

բազմատարր գործոններից: Ռազմական ոլորտում ուժերի հարաբերակցության և դրա 

դինամիկայի մասին պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել մի 

շարք կառուցվածքային չափումներ, որոնք են՝ զինված ուժերի քանակը, 

սպառազինությունների քանակական ու որակական ցուցիչները, ռազմական ոլորտի 

ծախսերը, մարտունակության աստիճանը և այլն: Ռազմական կարողության 

գնահատման ամենից ընդհանուր չափումը պետության զինված ուժերի (ԶՈՒ) քանակն 

է: Ըստ հրապարակված տվալների՝ ՀՀ զինված ուժերի կազմում ընդգրկված է 49(46) 

հազ., Արցախի հանրապետությանը՝ 18-20 հազ. զինվոր, Ադրբեջանի՝ 81 հազ.
 171

: 

Ռազմական հարաբերակցության գնահատման հաջորդ կարևոր չափումը 

կողմերի  ԶՈՒ-ում սպառազինությունների վիճակը և հարաբերակցությունն է 

հնարավոր հակառակորդի սպառազինությունների հետ: Զինված ուժերում կողմերի 

սպառազինության տեսակներն ու չափը որոշելը բարդ է, եթե չասենք անհնար: Որպես 

կանոն՝ այս պարագայում անհրաժեշտ տեղեկատվության հիմնական աղբյուր են 

միջազգային թեմատիկ զեկույցները 
172

, մամուլը, ՄԱԿ սպառազինությունների 

շրջանառությունը կանոնակարգող փաստաթղթերը
173

, պաշտոնական հայտա-

րարությունները, երբեմն էլ՝ «մասնավոր» բնույթի տեղեկատվությունը:  Վերոնշյալի 

հիմքով վերլուծություն անելով՝ պարզ է դառնում
174

, որ անվտանգային ռիկերի 

տեսակյունից ունենք հետևյալ իրավիճակը.  

- Կողմերի զիտեխնիկայի զգալի մասը ռուսական է, որը փաստում է՝ կողմերի 

սպառազինությունների հարաբերակցությունը կառավարելի է տարածաշրջանային 

տերության կողմից, այսինքն՝ արցախյան հակամարտությունում ռազմական 

ճանապարհով և կողմերի ընդհանուր մրցակցության վրա երրորդ՝ կողմերի 

ազդեցությունը շոշափելի է: 

- Երկու կողմերն էլ ունեն ինչպես պաշտպանողական (……), այնպես էլ 

հարձակողական զինանոց (….), որի միջոցով կարող են խոցել հակառակորդի՝ շփման 

                                                           
171

 Կողմերի զինված ուժերի քանակի վերաբերյալ կան տարբեր տվյալներ. Ադրբեջան 70-

90 հազար, ՀՀ՝ 46-48 հազար, Արցախի Հանրապետություն՝ մինչև 20 հազար: Այս մասին 

առավել մանրամասն տե՛ս С. Минасян, Сдерживание в карабахском конфликте, Ереван, 

Инститвут Кавказа, 2016г., с. 266: 
172 Military Balance report, SIPRI Arms Transfers Database, Janes world armies և  այ լ ն : 
173 «The Global Reported Arms Trade», The UN Register of Conventional Arms. 
174

 Ղևոնդյան Ա., Հայ-ադրբեջանական ուժային հարաբերակցության հիմնահարցը 

տարածաշրջանային կայունության ապահովման համատեքստում, 

http://ysu.am/science/hy/1564132129, ԵՊՀ, էջ 19: 
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գծին մերձակա, ինչպես նաև խորը թիկունքում (ներառյալ ռազմավարական 

նշանակության օբյեկտներ) տեղակայված օբյեկտներ ու կենդանի ուժ: 

- Կողմերի մոտ ռուսական սպառազինության գերակայությունը ենթադրում է, որ 

դրանց տեխնիկական սպասարկումը, մատակարարումները կառավարելի են ՌԴ-ի 

կողմից: 

Ռազմական ցուցիչում կարևոր չափում է ռազմական հատկացումների չափը: 

Ներկայում ՀՀ-ն ռազմական կարիքների համար ծախսում է մոտ 437մլն $, Ադրբեջանը՝ 

1,479 մլրդ
175

: Անկախությունից ի վեր ռազմական ոլորտում ՀՀ-ի և Ադրբեջանի 

ընդհանուր ծախսերը կազմում են համապատասխանաբար՝ 4.042 և 19.6 մլրդ $
176

: 

Այսինքն՝ Բաքուն մոտ 4,85 անգամ ավել միջոցներ է հատկացրել ռազմական ոլորտին, 

քան Երևանը: Չնայած փորձագիտական շրջանակներում կարծիք կա, թե 

Ադրբեջանում կոռուպցիայի հետևանքով ռազմական ոլորտի հատկացումներն 

օգտագործվում են ցածր արդյունավետությամբ, սակայն անգամ այս պարագայում 

ակնհայտ է, որ նման դինամիկայի դեպքում քանակական առավելությունն ինչ-որ մի 

կետից հետո որակականի փոխվելու մեծ ռիսկ է պարունակում:  Հարկ է նշել, որ 

անվտանգային նման ռիսկի կառավարումը ՀՀ-ն փորձում է իրականացնել 

միջպետական համաձայնագրերով ստացվող զինատեսակներով՝ որպես ՀԱՊԿ անդամ 

երկիր օգտվելով ՌԴ-ից կողմից տրամադրած վարկային միջոցներով ներքին գներով 

սպառազինություններ ձեռք բերելու ֆինանսական արտոնություններից: 

Անվտանգային ռիսկերի վրա ուղղակի ու անմիջական ազդեցություն ունի 

պետության տնտեսական ներուժը: ՀՀ-ն, ի համեմատություն Ադրբեջանի, ունի 

շոշափելի սուղ տնտեսական հզորություններ, որոնք անդրադառնում են նրա 

անվտանգային կարողությունների ողջ սպեկտորի սպասարկման ու կառավարման 

վրա: Առավել լավ պատկերացնելու համար երկրների տնտեսական հզորությունների 

հարաբերակցման բնույթը, փորձենք մի քանի ցուցանիշներով դիտարկել այն (տե՛ս 

Աղյուսակ 1):  

 

Աղյուսակ 1. ՀՀ և Ադրբեջանի տնտեսական հիմնական ցուցանիշները
177

: 

Տ
ա

ր
ե

թ
ի

վ
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆ 

ՀՆԱ, 

մլրդ,  

$ 

Փոփո 

խու 

թյուն % 

ՀՆԱ 

1շնչի 

հաշ 

վով,  

$ 

Փոփո 

խու 

թյուն % 

ՀՆԱ, 

մլրդ,  

$ 

Փոփո 

խու 

թյուն,  

% 

ՀՆԱ 

1շնչի 

հաշ 

վով,  

$ 

Փոփո

խու 

թյուն,  

% 

2018 12,41 7,58 4 149 7,57 45,42 10,09 4 569 8,78 

2017 11,54 9,40 3 857 9,38 41,26 9,06 4 200 7,76 

2016 10,55 -0,07 3 526 -0,08 37,83 -25,60 3 898 -26,46 

2015 10,55 -9,10 3 529 -9,26 50,84 -32,42 5 300 -33,24 

2014 11,61 4,40 3 889 4,21 75,24 1,46 7 939 0,17 

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ ՀՀ-ի և Ադրբեջանի ՀՆԱ-ի հարաբերակցությունը՝ ոչ 

հօգուտ ՀՀ-ի, 2018-ին կազմել է 6.4 անգամ, 2017-ին՝ 4.8, 2016-ին՝ 3.6, 2015-ին՝ 3.5, 

2014-ին՝ 3.6: Սա, իհարկե, շոշափելի հարված է տարածաշրջանում մեր մրցակցային 

դիրքերին:  
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 Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտական ինստիտուտի բազայից, 

http://www.sipri.org/databases. 
176

 Ղևոնդյան Ա., նշվ.աշխ., էջ 23: 
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 Мировой Атлас Данных, https://knoema.ru. 
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Հետազոտելով Ադրբեջանի՝ առնվազն վերջին մեկ ու կես տասնամյակի 

արտաքին առևտրային հաշվեկշիռը՝ պարզ է դառնում, որ նրա տնտեսական 

հաջողությունները պայմանավորված են էներգետիկ ռեսուրսների արդյունահանմամբ 

ու արտահանմամբ: Դա առնվազն վերջին 10 տարիներին ուղղակիորեն անդրադարձել 

է Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի ավելացման վրա, որոնք, շնորհիվ 

վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների, ավելացել են գրեթե տասնապատիկ: Պարզ է, որ 

Ադրբեջանի նավթին հայկական կողմը հակադրելու անհրաժեշտ տնտեսական 

միջոցներ չունի մանավանդ վերջին տարիներին երկրում տնտեսական աճի տեմպերի 

նվազման պարագայում: Մյուս կողմից՝ գերշահութաբեր լինելուց զատ այդ գործոնը 

Ադրբեջանին դարձնում է խոցելի և միջազգային վառելիքաէներգետիկ շուկաներից 

կախված: Աղյուսակում պարզ երևում է, որ նավթի գնանկումը միջազգային 

շուկաներում 2014-16թթ.-ին խիստ բացասական ազդեցություն ունեցավ Ադրբեջանի 

ՀՆԱ-ի վրա, որը կրճատվեց համապատասխանաբար 32 և 25 %-ով: Դա բացի 

տնտեսական ազդեցությունից ունեցավ որոշակի ներադրբեջանյան լատենտ 

սոցիալական դժգոհության: Չնայած վերոնշյալին՝ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի 

տնտեսական ցուցանիշներն ակնհայտ մրցունակ են, և ՀՀ-ի ու Արցախի 

իշխանություններն առավել մեծ ջանք պետք է գործադրեն տնտեսական 

բարեփոխումների և առկա դժվարին պայմաններում ազգային եկամուտը 

շեշտակիորեն ավելացնելու ուղղությամբ: 

ՀՀ-ի անվտանգային ռիսկերի հստակեցման կարևոր հաջորդ ցուցիչը 

ժողովրդագրականն է: Մարդկային կապիտալի ու ժողովրդագրության ոլորտում 

Հայաստանն ու Արցախը վերջին 20 տարիների ընթացքում լուրջ հետընթաց են 

արձանագրել: Ըստ ոլորտի մասնագետների հաշվարկների` ՀՀ-ի բնակչությունն անցած 

երկու տասնամյակների ընթացքում մոտ 1/3-ով կրճատվել է, ինչը լուրջ մարտահրավեր 

է պետության համար: Ի տարբերություն ՀՀ-ի` Ադրբեջանում գրանցվում է բնակչության 

ենթադրելի աճ: Թեև միջազգային փորձագետները վստահեցնում են, որ Ադրբեջանի 

բնակչության 25-30 տոկոսը աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով տեղափոխվել 

է արտերկիր, սակայն երկրի պաշտոնական վիճակագրությունն այդ մասին լռում է: 

ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով՝ առաջիկայում Ադրբեջանում բնական աճի տեմպերը թեև 

կնվազեն, սակայն կունենան դրական միտում: Մինչդեռ ՀՀ-ում միջնաժամկետ 

կտրվածքով սպասվում է բնական աճի բացասական հաշվեկշիռ՝ պայմանավորված 

առաջին հերթին արտագաղթով (տես աղյուսակ 2):  

 

Աղյուսակ 2. ՀՀ և Ադրբեջանի ընդհանուր և աշխատունակ տարիքի 

ազգաբնակչության տվյալներ
178

: 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

Տարեթիվ 

Հայաստան Ադրբեջան 

Բնակչություն 

մլն 

15-64 

տարեկան 

անձինք 

Բնակչություն 

մլն 

15-64 

տարեկան 

անձինք 

2010 2,963000 2043000 9095000 6492000 

2015 2,989000 2073000 9613000 6939000 

2020 2,991000 2048000 10030000 7109000 

2025 2,989000 2023000 10309000 7193000 

2030 2,970000 1978000 10474000 7261000 

                                                           
178

 Տվյալները վերցված են ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական հարցերի 

դեպարտամենտի բազայից, http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm: 
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Ըստ ներկայացվող աղյուսակ 2-ի՝ եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի բնակչության՝ 

19-64 տարեկան (աշխատունակ տարիքի) սեգմենտի հարաբերակցությունը 2010-ին 

3.17 էր, ապա ըստ կանխատեսումների՝ 2030-ին կկազմի 3.67: Սա Հայաստանում 

ինչպես ծնելիության տեմպերի նվազման, այնպես էլ արտագաղթի ու բնակչության 

ծերացման հետևանք է: Աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալները վկայում են, որ ՀՀ-ն 

արդեն կանգնած է կարճաժամկետ ու միջնաժամկետ հատվածում ժողովրդագրական 

ռիսկային իրողությունների առաջ: Ժողովրդագրական խնդրի լուծումը, անշուշտ, 

ուղղակիորեն կապված է նաև Արցախյան հակամարտության հետ, քանզի 

ցուցանիշների անկումը դժվարություններ է ստեղծում ինչպես տնտեսության, զինված 

ուժերի համալրման, այնպես էլ Արցախի՝ ազատագրված տարածքների բնակեցման 

համար: Շարունակակական արտագաղթը ոչ միայն խոչընդոտում է երկրի 

անվտանգությանը և կայուն զարգացմանը, այլև ամենատարբեր ոլորտներում 

առաջատար մասնագետների արտահոսքի հետևանքով խնդիրներ է ստեղծում 

մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումներ կատարելու գործընթացում: Մինչդեռ այդ 

ոլորտը 21-րդ դարում պետությունների միջև ռազմավարական առավելություն 

ստանալու երաշխիքներից մեկն է:  

Ամփոփելով անվտանգային ռիսկերի հիմքով ՀՀ ազգային անվտանգության 

ցուցիչների վերլուծությունը՝ կարող ենք արձանագրել. 

- ՀՀ ազգային անվտանգության համակարգը պետք է գործի ոչ այնքան 

վտանգներին արձագանքելու, որքան դրանք կանխորոշելու, սպառնալքիների համար 

նպաստավոր պայմանների վերացման, առկա ռիսկերի հստակեցման ու կառավարման 

տրամաբանությամբ. սա շոշափելիորեն կնվազեցնի պետության համար հնարավոր ոչ 

կառուցողական գործընթացների անդրադարձը և պայմաններ կստեղծի ռազմական 

հավասարակշռության պահպանման համար: 

- ՀՀ ազգային անվտանգության համակարգում անվտանգային ռիսկերի 

չափման համատեքստում ռազմական բաղադրիչի մասով մենք ունենք հնարավոր 

հակառակորդին երբեմն քանակապես ու որակապես զիջող, բայց իրականում դեռևս 

կառավարելի հավասարակշռություն ապահովող միջոցներ: Սա նշանակում է, որ 

ուժային հարաբերակցության հնարավոր խախտման ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ 

պետությունը պետք է գործուն քայլեր ձեռնարկի՝ հիմք ընդունելով պետության 

անվտանգության ապահովման հեռահար կարիքներից բխող սցենարները: 

- ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման օրակարգում տնտեսական 

հզորությունների ճգնաժամային ու ժողովրդագրական ռիսկերի բացասական 

դինամիկայի վտանգավոր ազդեցությունը կայուն մեծ է: Սա կարող է շեմային ինչ-որ 

սահմանից հետո վերածվել պետականությանը սպառնացող իրական վտանգի, որը 

անհարժեշտ ու օպերատիվ լուծում չտալու պարագայում միգուցե կառավարելի չլինի:  

 

 

THE ISSUE OF SECURITY RISK MANAGEMENT IN THE CONTEXT 

OF NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

ALEN  GHEVONDYAN 

Yerevan State University, Faculty оf International Relations,  

Department of Political Institutions and Processes, PHD in Political Science,  

Yerevan, Republic of Armenia 

 
The purpose of the article is to put forward and reveal that risk management and risk 

prevention are of primary importance in the context of National Security of the Republic of 

Armenia.   
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The aim of the article is first of all to present different interpretations of the notion 

―security risk‖ and then assess the risk management process in the military, economic and 

demographic dimensions of the National Security of the Republic of Armenia.  

In the course of the study, both scientific (analysis, synthesis, the principle of historicity) 

and special comparative methods were applied. 

As a result of the study, we came to the conclusion that currently there is a manageable 

stability in the military dimension of the RA National Security.  We cannot state the same 

regarding economic and demographic dimensions of the National Security of the RA, as 

Armenia is not competitive in these fields. In addition, there are visible threats to the stability 

and development of these sectors. 

 

Keywords: risk, security risk, national security of the RA, military, economic, 

demographical component, military forces  Azerbaijan, Artsakh. 

 

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РА 
 

АЛЕН ГЕВОНДЯН 

Ереванский государственный университет,  

факультет международных отношений,  

кафедра политических институтов и процессов,  

кандидат политических наук, доцент,  

г.Ереван, Республика Армения 

 
Цель статьи – выдвижение  и обоснование подхода, согласно которому в процессе 

обеспечения национальной безопасности РА первостепенное значение имеет 

проблематика оценки и предотвращения рисков.   

Задача статьи – представление теоретического определения  категории «риск 

безопасности» и оценка военных, экономических и демографических рисков 

национальной безопасности РА.  

В ходе исследования были применены как научные (анализ, синтез, структурно-

функциональный анализ), так и сравнительный методы исследования. 

В результате исследования были выведены следующие заключения: сегодня в 

сравнении с Азербайджаном в сфере военной составляющей национальной безопасности 

РА сушествует управляемый паритет. Не аналогична ситуация в сферах экономики и 

демографии, где Армения не только не конкурентоспособна, но и имеет определенные 

угрозы стабильности и развития.      

 

Ключевые слова: риск, риск безопасности, национальная безопасность РА, 

военная, экономическая, демографическая составляющие,  вооруженные силы, 

Азербаийджан, Арцах. 
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Հոդվածի հիմնական նպատակն է բացահայտել Ադրբեջանի 

հասարակության նկատմամբ ազդեցություն գործելու մեխանիզմների գործարկման 

միջոցով հայության նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի մեղմացման 

հնարավորությունները: Այս համատեքստում խնդիր է դրված հետազոտել 

Ադրբեջանի հասարակական տրամադրությունները, վերհանել հայկական կողմերի 

ազդեցության ուղիներն ու առաջնահերթությունները: 

Հետազոտությունն իրականացվել է ընդհանուր գիտական, պատմական և 

քաղաքագիտական մի շարք միջոցների կիրառմամբ, որոնք են 

պատմահամեմատական, համակարգային վերլուծության, հերմենևտիկայի և այլ 

մեթոդները: 

Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ հայատյացությունը Ադրբեջանում 

շարունակում է լինել իշխանության պաշտոնական գաղափարախոսություն: Այն 

ուղղված է ոչ միայն Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների դեմ, այլ իր 

նշանակետում ունի ամեն մի հայի ու հայկականությանն ընդհանրապես: Այս 

իրավիճակում Ադրբեջանի հասարակության շրջանում քաղաքական արժեքային 

սպասումները տրանսֆորմացվում են միջազգային փոխհարաբերությունների: Այլ 

կերպ ասած՝ հասարակության սոցիալական, տնտեսական և այլ 

պահանջմունքների բավարարմանը զուգահեռ քաղաքական հարթությունում 

սպասումները կազմակերպված ձևով ուղղորդվում են դեպի հայատյացություն: 

Հետազոտության արդյունքում եզրակացրել ենք, որ հայկական կողմերն 

ունեն ազդեցություն գործելու մի շարք տարբերակներ, որոնք կնվազեցնեն 

հնարավորությունների ընկալումը՝ հասարակության դժգոհությունը ուղղորդելով 

դեպի Ադրբեջանի ներքաղաքական դաշտ, ինչը կանխարգելիչ նշանակություն 

կունենա հակահայկական ագրեսիայի համար: 

 

Հիմնաբառեր՝ դեպրիվացիա, ագրեսիա, կանխարգելում, հասարակություն, 

տնտեսություն, ուղղորդում, արժեքային սպասումներ, արժեքային 

հնարավորություններ, հայատյացություն: 

 

Ադրբեջանական հասարակական ու քաղաքական դաշտում նկատվում են 

միտումներ՝ ադրբեջանական կողմի «ձախողումները» կապելու բանակցային 

գործընթացում և հակամարտության համատեքստում երկրում ավտորիտար 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 26.11.2019թ., գրախոսվել` 08.12.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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վարչակարգի գոյության հետ: Խաղաղությանը նախապատրաստելու, 

պատերազմական հռետորաբանությունը մեղմելու կոչերը միանշանակ չեն ընկալվել 

Ադրբեջանում: Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացները ադրբեջանցի 

ընդդիմադիրները համարում են լուրջ մարտահրավեր
179

 և շարունակ պնդում, որ 

ավտորիտար Բաքուն միջազգային ասպարեզում տանուլ է տալիս 

ժողովրդավարական Հայաստանի ֆոնի ներքո: Նույն համատեքստում են դիտարկվում 

սոցիալ-տնտեսական խնդիրների շարունակականությունը, հասարակական կյանքում 

սոցիալական աստիճանով վերելքի սահմանափակվածությունը, էթնիկ 

փոքրամասնությունների և այլակարծության նկատմամբ ճնշումները և այլն: 

Իշխանությունները փորձում են ներհասարակական կյանքի այս ամբողջ 

խնդրահարույց գունապնակը փոխպայմանավորել հայկական կողմի «դավադրական» 

գործունեությամբ, ինչը տեղի է ունենում հայության նկատմամբ ատելություն 

սերմանելու միջոցով: Սակայն ադրբեջանական հասարակությունում աստիճանաբար 

ընդգծվում են իշխանությունների նկատմամբ անվստահության միտումները: 

Ադրբեջանի հասարակական-քաղաքական իրավիճակի պատկերը: 

Ստեփանակերտում տեղի ունեցած Անվտանգության խորհուրդների համատեղ 

նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից անմիջապես հետո Ադրբեջանի 

ընդդիմադիր, ազգայնական ուղղվածություն ունեցող «Ժողովրդական ճակատ» 

կուսակցության ղեկավար Ալի Քերեմլին իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում կատարեց՝ 

նշելով հետևյալը. «Փաշինյանի կողմից Խանքենդիում ԱԽ նիստի անցկացումը 

մարտահրավեր է ոչ միայն Ադրբեջանի համար: Փաստացի սա ջանք է 

օրինականացնելու օկուպացիան: Արդյունքում Ադրբեջանը վերածվում է թույլ կողմի: 

Ադրբեջանի իշխանությունների կոռուպցիոն, գող ու ավազակային գործելակերպը 

մեծապես հարվածում է մեր երկրի իմիջին, թշնամին ամեն օր նոր հաջողություններ է 

գրանցում: Հայաստանը խաղաղ հեղափոխությունից հետո իր քաղաքական 

կապիտալը վերածել է Ղարաբաղի հարցում դիվիդենտներ շահելու ռեսուրսի: Նախ 

պետք է իշխանությունը վերադարձնենք ժողովրդին, որ հետո կարողանանք 

Ղարաբաղը ետ բերել»: Քերիմլիի այս գրառումը լայն տարածում էր ստացել և ակտիվ 

քննարկումներ առաջ բերել սոցցանցերում: Դրան հաջորդեց ադրբեջանական 

քարոզչական կայքի haqqin.az-ի հոդվածը, որ Քերեմլին դավադրություն է 

նախապատրաստում պետության դեմ
180

: Այնուհետև մարտի 16-ին ակնկալվող 

համաներման շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահն անսպասելի քայլ կատարեց՝ 

ազատ արձակելով աննախադեպ թվով քաղբանտարկյալների՝ մոտ 50 հոգի: Նշենք, որ 

նախորդ տարիներին համաներման շրջանակներում ազատ էր արձակվում 

առավելագույնը մեկ տասնյակ քաղբանտարկյալ: Սա մի կողմից՝ կարելի է 

պայմանավորել երկրում ստեղծված իրավիճակով, մյուս կողմից՝ միջազգային ճնշմամբ, 

քանի որ ԵԽԽՎ առաջիկա նստաշրջանի ժամանակ կար առանձին զեկույց 

Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների իրադրության վերաբերյալ:  

Դրանից հետո՝ մարտի 19-ին, վարչապետ Փաշինյանի՝ ասուլիսի ժամանակ 

հնչեցրած կոչը՝ ուղղված հայերին ու ադրբեջանցիներին՝ հայհոյելուց բացի մտածել 

առարկայական հնարավոր քննարկումներ ունենալու մասին
181

, ադրբեջանական 

սոցցանցերում տարածում էր գտել գերազանցապես ընդդիմադիր մամուլի միջոցով: 

Մասնավորապես Meydan.tv կայքն այդ խոսքերը ադրբեջաներեն լեզվով տեղադրել էր 

                                                           
179

 Տաթևիկ Հայրապետյան, Ի՞նչ մարտահրավերներ առաջ բերեց հայկական 

ժողովրդավարությունը ավտորիտար Բաքվի համար, հունվար 3, 2019:  
https://www.aniarc.am/2019/01/03/tatev-hayrapetyan-article-analyticon/, 27.07.2019:  

180 Эйнулла Фатуллаев, Али Керимли и Гаджи Талех готовят беспорядки в Азербайджане, 14 

мартa 2019, https://haqqin.az/dictatorship/146629, 28.07.2019.  
181

 Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսը, 19.03.2019, 
https://www.primeminister.am/hy/videos/item/uGz4tufeoXc/, 28.07.2019:  
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իր ֆեյսբուքյան էջում՝ քննարկումների առիթ տալով
182

, սակայն շատ շուտով 

հեռացրեց: Մեկնաբանություններն ընդհանուր առմամբ կարելի է պայմանականորեն 

բաժանվել մի քանի խմբի.  

 Քննադատություններ սեփական իշխանությունների հասցեին, օրինակ՝. «Ճիշտ է 

ասում Հայաստանի վարչապետը, հերիք է դատարկ խոսեք, գործի անցեք և ետ 

բերեք հողերը», «Մեր իշխանությունները դատարկ խոսելուց բացի այլ բան չեն 

կարող անել»: 

 Հայ-ադրբեջանական խաղաղ համակեցության մասին հիշատակումներ, 

օրինակ. «Ռուսաստանում խաղաղ ապրել ստացվում է հայերի ու 

ադրբեջանցիների շրջանում», «այլ երկրներում կարողանում ենք խաղաղ ապրել, 

ինչպե՞ս է ստացվում», «Իրավացի է, պետք է սկսենք խոսել, աշխարհի շատ 

ժողովուրդներ հաղթահարել են հակամարտությունները, միգուցե մենք էլ 

կարողանանք»:  

 Կոչեր էին հնչում չհավատալ ՀՀ վարչապետի խոսքերին, օրինակ. «Այ 

միամիտներ, չե՞ք հասկանում, որ հատուկ է ասում, ժամանակ են շահում, ևս 

քսան տարի էլ անցնի, մենք հույսներս կկտրենք մեր հողերից», «Որքան ուզում է 

խոսենք, միևնույն է դուք հողերը ետ չեք տալու»: 

 Խոսակցության կոչեր միայն «հողերը տալուց հետո», օրինակ. "Հողերը 

վերադարձրեք, նոր հետո կմտածենք ձեզ հետ խոսելու մասին»:  

 Մեղադրանքներ Meydan.tv-ի հասցեին՝ Հայաստանի իշխանություններին 

պրոպագանդելու համար:  

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ որոշ մեկնաբանություններ ուղղորդված են, կեղծ 

պրոֆիլներով, այդուհանդերձ խոսքերը տարածելու փաստն իսկ կարևոր է ու 

հետաքրքրական:  

Վարչապետի ելույթի այդ հատվածին անդրադարձել էր նաև «Ազատություն» 

ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը
183

, նաև կայքի youtube-յան ալիքը
184

: 

Ըստ էության, Փաշինյանի ելույթները ադրբեջանական հանրությանն են հասնում 

ընդդիմադիր աղբյուրների միջոցով՝ նպաստելով հնարավոր քննարկումների 

առաջացմանը, որոնք հաճախ ուղղորդվում են Ալիևի իշխանության դեմ:  

Դրա հետ մեկտեղ որոշ ընդդիմադիր լրագրողների հրապարակումներում կոչեր 

են հնչում ընդդիմադիր գործիչների դեմ պայքարելու փոխարեն, պայքարել Ղարաբաղի 

համար: Մասնավորապես լրագրող, հրապարակախոս Ռովշան Հաջիբեյլին 

«Meydan.tv» կայքում հրապարակած «Կռվախնձորը» և ընդդիմադիր «պահակները» 

վերտառությամբ հոդվածում անդրադառնալով Դավիթ Գարեջայի վանական 

համալիրի շուրջ ստեղծված իրավիճակին՝ նշում է. «Պարոն նախագահ, չգիտեմ՝ 

որքանով է ճիշտ մի երկրում, որի տարածքի 20%-ը օկուպացված է, շարունակ խոսել 

անվտանգությունից և կայունությունից, անվտանգությունը ավարտվել է, փոխանակ 

ղեկավարությունը ուշադրություն դարձնի այդ հարցի վրա, զբաղված է այլ հարցերով, 

որովհետև ձեր նպատակը ոչ թե թշնամու դեմ պայքարն է, հողերը օկուպացիայից 

ազատելը, այլ պայքարը անուժ ընդդիմության, ձեզ քննադատողների դեմ: Այդ 

պայքարը հարուստ է պարադոքսներով: Մի կողմից՝ քննադատում եք ընդդիմությանը, 

                                                           
182 https://www.facebook.com/MeydanTelevision/photos/a.498789073501490/2078322792214769/ 

?type=3&theater, 21.03.2019: 
183 Nikol Paşinyan sosial şəbəkələrdə söyüşmələr haqda, Mart 21, 2019, 

https://www.azadliq.org/a/nikol-pashinyan-sosial-shebekelerde-soyushler/29834732.html, 28.07.2019:  
184 Nikol Paşinyan: azərbaycanlılarla ermənilərlər niyə söyüşür?, Mar 21, 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=9A7KoFnpX7g, 28.07.2019:   
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մյուս կողմից՝ ֆինանսավորում ձեզ համար «ցանկալի» ընդդիմադիրներին...»
185

: 

Հեղինակի մեկ այլ հոդվածում, որը վերնագրված է «Աշխատավարձի բարձրացում և 

խաղաղության կոչեր», նշվում է, որ հունիսի 18-ը հարուստ է եղել նախագահ Ալիևի 

հրամանագրերով, որոնք վերաբերում էին աշխատավարձի՝ սպասվող 

բարձրացումներին: Նախատեսվում է, որ հոկտեմբերի 1-ից Ադրբեջանում նվազագույն 

աշխատավարձը կբարձրանա` 180 մանաթից դառնալով 250 մանաթ (106$-ից 148$), 

կավելանա նաև թոշակը՝ 160 մանաթից դառնալով 200 մանաթ (95$-ից 118$)
186

: 

Հեղինակը նշում է, որ սրանք կեղծ փոփոխություններ են, որոնց ներքո «քողարկվում են 

խաղաղության կոչերը»: Հոդվածում մասնավորապես նշվում է. «Ուշագրավ է, որ այս 

օրերին, երբ կառավարությունը խոսում է աշխատավարձերի բարձրացման մասին, 

խաղաղության հայտարարություններ են հնչում Ղարաբաղի հարցով: Օրինակ, Զաքիր 

Հասանովը վերջերս հայտարարեց, որ միջազգային իրավիճակը թույլ չի տալիս 

պատերազմ սկսել: ԱԳՆ մամլո խոսնակ Աբդուլաևան էլ ասում է, որ շարունակվում է 

բնակչությանը խաղաղության նախապատրաստելու գործընթացը"
187

: Կարող ենք 

ենթադրել, որ խաղաղության նախապատրաստման մասին հայտարարությունն իսկ 

«սվիններով» է ընդունվում Ադրբեջանի հասարակության ընդդիմադիր հատվածի 

կողմից:  

Դրան զուգահեռ խոսվում է նաև տնտեսական բացթողումների մասին: 

Մասնավորապես ադրբեջանցի տնտեսագետ, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող 

Նաթիգ Ջաֆարլին ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել. «Ադրբեջանի ՀՆԱ-ն 

2018թ.-ին կազմել է 46 միլիարդ 900 միլիոն դոլար՝ մեկ շնչի հաշվով 4690 դոլար: 

2018թ.-ին օկուպանտ Հայաստանի ՀՆԱ-ն կազմել է 12 միլիարդ 400 միլիոն դոլար՝ մեկ 

շնչի հաշվով 4275 դոլար: 5 տարի առաջ Ադրբեջանի ՀՆԱ–ն կազմել է 74 միլիարդ 240 

միլիոն դոլար՝ մեկ շնչի հաշվով 7500 դոլար: 5 տարի առաջ Ռուսաստանի ֆորպոստ 

Հայաստանի ՀՆԱ-ն կազմել է 11 միլիարդ 610 միլիոն դոլար՝ մեկ շնչի հաշվով 4146 

դոլար: վերջին 5 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի ՀՆԱ-ն փաստացի նվազել է 27 

միլիարդ 340 դոլարով՝ մեկ շնչի հաշվով 2900 դոլար, իսկ մեր թշնամի Հայաստանինը 

ավելացել է 800 միլլիոն դոլարով՝ մեկ շնչի հաշվով 130 դոլար: Սրանք զուտ թվեր են, 

թվերը չեն խաբում...»
188

: Մեկ այլ ընդդիմադիր հայացքներով տնտեսագետ Գուբադ 

Իբադօղլուի՝ հունիսի 9-ի գրառման մեջ նշվում է. «Ադրբեջանի պետական բյուջեի՝ 

պաշտպանությանը հատկացված ծախսերը հետևյալ կերպ են փոխվել 20 տարվա 

ընթացքում. 1992 թ.-ին՝11,1 միլիոն դոլար, 1993 թ.-ին՝ 77,5 միլիոն դոլար: 2012թ.-ին՝ 

3 միլիարդ 246 միլիոն դոլար, 2013թ.-ին՝ 3 միլիարդ 368 միլիոն դոլար: Արդյունքում 

ոչինչ չկա»
189

: Այսպես իշխանությունների ռազմական հսկայական ծախսերը 

համարվում են ոչ արդարացված, իսկ պատերազմի վերսկսումն այս պահի դրությամբ՝ 

քիչ հավանական՝ հատկապես մթնոլորտի առողջացմանն ուղղված կոչերի 

համատեքստում: 

Ի պատասխան՝ Բաքվի իշխանական շրջանակները մեղադրում են 

ընդդիմության գործիչներին հակապետական ու դավաճանական գործողություն–

                                                           
185 Rövşən Hacıbəyli, Keşikçidağ və müxalifət ''keşikçiləri'', 18 İyul 2019, 

https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/az/article/kesikcidag-ve-muxalifet-kesikcileri/?fbclid=IwAR2VD MnD 

1xFU _MaBHwrkVlr4G28ahOxpcLo-KViVOhDT9a7ZdDrGBDQq0o, 27.07.2019:  
186 Azerbaijan raises minimum wage by $41, and minimum pension by $23, June 20, 2019, 

https://jam-news.net/azerbaijan-raises-minimum-wage-by-41-and-minimum-pension-by-23/, 28.07.2019: 
187 Rövşən Hacıbəyli, Maaş artımı və sülh çağırışları, 24 June 2019, 

https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/en/article/maas-artimi-ve-sulh-cagirislari/?ref=article-related-artciles, 

27.07.2019: 
188 Natig Jafarli https://www.facebook.com/natig.jafarli/posts/10217720327813630, 28.07.2019: 
189 Gubad Ibadoglu https://www.facebook.com/gubad.ibadoglu/posts/10217139414749226, 

28.07.2019: 

https://www.facebook.com/natig.jafarli?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDD_TP-hbCu2x3wq86SR6dqwoIgaFk4riyIYvWPDbrJ1MjkqOhp5p6wSUI3RcWo13DbGjw3QHbFNQmn&hc_ref=ARQESWJCWu617foe0n9EgWusPiwbtRM8tIHahu4eAEu7TbrNmFN1ApmZxMP_EqdEMPo&fref=nf


ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

97 

 

ներում, ինչպես նաև անձնական վարկաբեկող տեղեկություններ են հրապարակում՝ 

փորձելով ազդել հանրային կարծիքի վրա: Այսպես, իշխանամետ պատգամավոր Իլհամ 

Մամեդովն Ալի Քերիմլիին անվանում է «դավաճան և ժողովրդի թշնամի»
190

: Իսկ 

իշխանամետ լրագրող Էլշադ Մամեդլին տարածում է վարկաբեկող տեղեկություններ 

ընդդիմադիր Ալի Իսանովի և Վահաբաձեի վերաբերյալ
191

: 

Միևնույն ժամանակ պետական լրահոսը առավելապես տարածում է 

տնտեսական հաջողությունների, առաջընթացի վերաբերյալ նյութեր
192

, որոնց 

միջոցով փորձում է նվազեցնել հասարակության մեջ առկա դժգոհության մակարդակը: 

Մյուս կողմից՝ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է տարածաշրջանային ու ներքին 

տնտեսական խնդիրների գոյությունը փոխկապել Ղարաբաղյան հակամարտության 

հետ
193

: Հակահայկական քարոզչությունը օգտագործվում է նաև այս ուղղությամբ՝ 

հանդիսանալով Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից սեփական ներքաղաքական 

խնդիրների լուծման ևս մեկ գործիք: 

Կարող ենք արձանագրել, որ ադրբեջանական հասարակությունը չի հավատում 

պաշտոնական Բաքվի կողմից տարածքների վերադարձի վերաբերյալ 

հայտարարություններին, ինչպես նաև իշխանությանը մեղադրում է տնտեսական ոչ 

արդյունավետ քաղաքականություն վարելու համար: Մի կողմից՝ ռազմական ծախսերի 

հսկայական ծավալը խլում է տնտեսության առողջացմանն անհրաժեշտ ռեսուրսների 

առյուծի բաժինը, մյուս կողմից՝ այդ ծախսերը չեն ապահովում այնպիսի ռազմական 

առավելություն, որը հնարավորություն կտար ուժի միջոցով լուծելու խնդիրը: 

Նման իրավիճակում Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիվ 

վարքագիծը, որը դրսևորվում է սահմանային սրացումներով ու 

հայտարարություններով, այնուամենայնիվ որոշակիորեն ստանում է հասարակության 

աջակցությունը: Այդ աջակցությունը հիմնականում բացատրվում է խնդիրը մեռյալ 

կետից շարժելու, լուծման և հետագայում տնտեսության մեջ փոփոխություններ 

իրականացնելու հույսով: Սակայն հասարակությունը ժամանակի ընթացքում ավելի ու 

ավելի է սկսում հասկանալ կորստի անդառնալիությունը: Դա նշանակում է, որ 

Ադրբեջանի հասարակության շրջանում տեղի ունեցող գործընթացը կարելի է 

նկարագրել «նվազող դեպրիվացիայի» երևույթի միջոցով:  

Նվազող դեպրիվացիայի խթանումը՝ որպես ագրեսիայի կանխարգելման 

միջոց: Արժեքային սպասումների և արժեքային հնարավորությունների ընկալումների 

անհամապատասխանությունը կազմում է հարաբերական դեպրիվացիայի երևույթը: 

«Նվազող դեպրիվացիան» սպասումների ընկալման համեմատական հաստատուն 

լինելու պայմաններում հնարավորությունների ընկալման աստիճանական նվազումն է: 

Ադրբեջանի հասարակության շրջանում Արցախի հարցում սպասումները հանգում են 

այսպես կոչված «տարածքային ամբողջականության վերականգնման» 

հայեցակարգին, իսկ հնարավորությունները ընդգրկում են խաղաղ 

                                                           
190 Али Керимли – наглядный пример предательства, враждебности к народу 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3153401.html, 25.11.2019: 
191 Исфандияр Вахабадзе, примкнувший к Али Исанову, превратил гостевой дом 

Азербайджана в Молдове в гнездо любовных утех 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3153788.html, 25.11.2019: 
192 «Азеригаз»: За девять месяцев зарегистрировано 65 тысяч 124 новых абонента 

https://azertag.az/ru/xeber/Azerigaz_Za_devyat_mesyacev_zaregistrirovano_65_tysyach_124_novyh_abon

enta-1340815; В Азербайджане увеличился обьем грузоперевозок 

https://www.trend.az/business/economy/3154066.html, 25.11.2019: 
193 Продолжение оккупации Арменией азербайджанских территорий создает препятствия 

полноправному региональному сотрудничеству https://azertag.az/ru/xeber/Prodolzhenie_okkupacii_ 

Armeniei_azerbaidzhanskih_territorii_sozdaet_prepyatstviya_polnopravnomu_regionalnomu_sotrudniches

tvu-1095352, 21.09.2019: 
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բանակցություններից մինչև լայնածավալ պատերազմն ընկած գործողությունների ողջ 

շրջանակը: 

 

 
 
Գծանկար. Ադրբեջանի հասարակության շրջանում Արցախի հարցում ժամանակի 

ընթացքում սպասումների ու հնարավորությունների ընկալման տարբերության աճը 

(«Նվազող դեպրիվացիայի» երևույթը):  

 

Ինչպես տեսնում ենք գծագրում, Արցախի հարցում Ադրբեջանի 

հասարակության սպասումները ժամանակի ընթացքում հաստատուն են, ենթադրում 

են տարածքների վերադարձ: Սակայն այդ նպատակի իրականացման 

հնարավորությունների ընկալումը ժամանակի ընթացքում նվազում է: Համակարգային 

տեսության շրջանակներում դիտարկելով այս գործընթացը՝ կարող ենք նկատել, որ 

ժամանակի ընթացքում հասարակության շրջանում տնտեսական ու սոցիալական 

առաջընթացի սպասումները խորացող դժգոհություն են ձևավորում իշխանության 

նկատմամբ: Իսկ այդ դժգոհությունը հիմնավորվում է Արցախի հարցում 

հնարավորությունների նվազման համատեքստում ռեսուրսների վատնմամբ: 

Այսպիսով՝ Ադրբեջանի հասարակությունն արդեն որոշակիորեն հասկանում ու 

արտահայտում է իշխանության կողմից արժեքային համակարգի առանցքային 

կողմնորոշիչների մանիպուլյատիվ դրսևորումները: Այդ դրսևորումների միջոցով 

Ադրբեջանի իշխանությունը պահպանում է որոշակի լեգիտիմության մակարդակ, 

փորձում է նվազեցնել դժգոհությունը անարդյունավետ տնտեսական 

քաղաքականությունից, կանխել սոցիալական բողոքի ակցիաները, իսկ ներքին 

ագրեսիան ամբողջովին ուղղորդում է դեպի «դուրս»՝ հայությունն ու հայկականը. 

«Որոշակի կամ անորոշ աղբյուրներ ունեցող դժգոհության տարբեր տեսակները, որոնք 

առաջանում են տնտեսական, միջանձնային, ինչպես նաև իշխանական 

դեպրիվացիաների հետևանքով, կարող են ուղղորդվել դեպի հստակ, նեղ 

ուղղվածությամբ քաղաքական բողոքի գործողությունները»
194

: 

 Ադրբեջանական իշխանությունները ամբողջապես օգտվում են ուղղորդման 

հնարավորությունից, ինչը բավական վտանգավոր է, քանի որ հասարակության 

                                                           
 Գծագրում բերված արդյունքները հարաբերական են, արտացոլում են երևույթի 

ֆունկցիոնալ արտապատկերումը: 
194 Гарр Т., Почему люди бунтуют, СП, 2005, с. 241. 

ԺԱՄԱՆԱԿ 

սպսումների ընկալում հնարավորությունների ընկալում 
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ինքնագիտակցության աճը կարող է ժամանակի ինչ որ պահի դուրս գալ 

վերահսկողությունից, ինչը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով. «Եթե ռեժիմի 

կողմից ներքին թշնամանքը նույնիսկ հնարավոր է լինում ուղղորդել դեպի արտաքին 

օբյեկտներ, այդպիսի գործողության գինը կարող է շատ թանկ լինել»
195

: Այդ իսկ 

պատճառով շատ կարևոր է հակադարձ ազդեցություն գործել Ադրբեջանի 

հասարակության վրա՝ փորձելով նպաստել արժեքային համակարգի մանիպուլյատիվ 

երևույթների վերհանմանը. «Շրջակա միջավայրի հետ արժեքների սինխրոնիզացիան 

կարող է նվազել փոփոխության էկզոգեն աղբյուրների ազդեցության, այսինքն՝ տարբեր 

տիպի արտաքին ցուցադրական էֆեկտների հետևանքով»
196

: Տվյալների վերհանման 

ու ներկայացման միջոցով էլ ավելի արդյունավետ կլինի խորացող դեպրիվացիոն 

միտումները դեպի ներհասարակական խնդիրների դաշտն ուղղորդելը: Այդ 

նպատակով անհրաժեշտ է հստակեցնել ՀՀ և Արցախի կողմից Ադրբեջանի 

հասարակության վրա ազդեցության հնարավոր բոլոր միջոցները: 

Ադրբեջանի հասարակության հետ հաղորդակցման միջոցները: Արտաքին 

ազդեցությունը հնարավոր է իրականացնել և՛ Հայաստանից, և՛ Արցախից, և՛ 

միջնորդավորված՝ աշխարհի տարբեր երկրներում համանման գործընթացների 

վերհանման ու զուգահեռների անցկացման միջոցով: Այդ ազդեցությունը կարելի է 

իրականացնել նաև Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնությունների, հիմնականում՝ 

թալիշների ու լեզգիների  միջոցով՝ խթանելով նրանց քաղաքական պահանջների 

ձևավորումն ու ներկայացումը Ադրբեջանում: «Ժողովրդավարական երկրները 

ստեղծում են ֆորմալ ուղիներ, որոնցով կարող են ներկայացվել քաղաքական 

պահանջները, ինչը նպաստում է դեպրիվացիայի ոչ բռնի մեթոդներով նվազմանը: Իսկ 

տարբեր խմբերի նկատմամբ խտրական քաղաքականությունը ավելի հաճախ 

հանդիպում է ավտորիտար երկրներում»
197

: Ադրբեջանը դժվար է ժողովրդավարական 

երկիր անվանել, իսկ ներքին խտրական վերաբերմունքը, ըստ էթնիկ 

պատկանելիության, ակնհայտ է: Հայաստանի ու Արցախի կողմից թալիշների և 

լեզգիների դեպրիվացիոն գործընթացների մատնանշումը կարող է Ադրբեջանի 

հասարակությունում մտածելակերպի փոփոխություն հարուցել: Այս առումով կարևոր 

օրինակ է Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի կողմից 

ամենամյա թալիշագիտական գիտաժողովների անցկացումը
198

:  

Հայաստանից Ադրբեջանի հասարակության սպասումների վրա ազդեցություն 

գործելու հնարավորություն է նաև ՀՀ վարչապետի՝ Ադրբեջանի ժողովրդի հետ 

չմիջնորդավորված խոսելու մասին ցանկությունը
199

: Փաշինյանը նշում է, թե ցանկալի 

կլիներ, որ այդ հաղորդակցությունը երկկողմանի բնույթ ունենար, սակայն ՀՀ 

ղեկավարի և իշխանության ամենաբարձր օղակի այլ ներկայացուցիչների 

պարբերական ուղերձները Ադրբեջանի հասարակությանը կարող են որոշակի 

նստվածքային էֆեկտ ունենալ: Այս հաղորդակցական ուղին կարելի է օգտագործել 

Ադրբեջանի իշխանությունների ներքին լսարանի համար տարածվող ոչ ամբողջական 

կամ կեղծ տեղեկությունների հերքման, Հայաստանի տեսակետի տարածման համար: 

Ընդ որում, այդ տեղեկատվությունը կարող է պարունակել ինչպես Արցախի հարցում, 

այնպես էլ Ադրբեջանի և ամբողջ տարածաշրջանի տնտեսական, սոցիալական և այլ 

                                                           
195

 Նույն տեղում, Էջ 388: 
196

 Նույն տեղում, Էջ 195: 
197

 Koos C., Does Violence Pay? The Effect of Ethnic Rebellion on  Overcoming Political 

Deprivation, Giga working papers, N244, 2014, p. 16.  
198

 Թալիշագիտական 3-րդ միջազգային գիտաժողով, 24-25 մայիսի, 2019թ. 

https://haydzayn.com/am/page/talisnerin-nvirvac-gitajoxov-ereanoum, 30.07.2019: 
199

 Կուզեի հնարավորություն ունենայի խոսելու Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, բայց չեմ 

ուզում, որ դա լինի միակողմանի. Փաշինյան https://www.tert.am/am/news/2019/04/ 

11/Pashinyan/2971273:  
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ոլորտներին վերաբերվող լայնամասշտաբ խնդիրների վերաբերյալ դիրքորոշումներ, 

փորձագիտական վերլուծություններ, կարծիքներ և այլն: Ցանկալի կլիներ, որ նման 

նախաձեռնությամբ հանդես գար նաև Արցախը՝ տարբեր պաշտոնյաների 

մակարդակով: 

Ադրբեջանական հասարակությանը իրական տեղեկատվության տրամադրման 

ևս մեկ կարևոր մեխանիզմ կարող է լինել քաղաքացիական հասարակության 

կառույցների միջև փոխհարաբերությունների ձևավորումը: Այդ հարթակը կարող է 

իրականանալ ինչպես ուղղակիորեն՝ լրագրողների փոխայցերի օրինակով, այնպես էլ 

միջազգային ձևաչափերում մասնակցության մակարդակի աճի միջոցով:  

Ադրբեջանի հասարակության վրա ազդեցության կարևորագույն միջոց է 

ադրբեջանագիտական հետազոտությունների անցկացումը Հայաստանում և դրանց 

հեռարձակումը սոցիալական ցանցերով ու տեղեկատվահաղորդակցական այլ 

միջոցներով: Կովկասյան տարածաշրջանում սոցիալական ցանցերը, հատկապես 

facebook, twitter, vkontakte ռեսուրսները քաղաքական ու սոցիալական 

գործընթացների վրա ազդեցության հսկայական ներուժ են պարունակում: Այդ 

եղանակով կարելի է տեղեկատվությունն ուղղակիորեն հասցնել Ադրբեջանի 

հասարակությանը՝ շրջանցելով իշխանական մանիպուլյացիոն դաշտը: Տնտեսության, 

սոցիալական, ներքաղաքական հարցերի շուրջ նվազող դեպրիվացիան խթանել 

կարելի է Ադրբեջանի ներքին սոցիալական իրավիճակի ներկայացմամբ, ռազմական 

ծախսերի ու տնտեսական իրավիճակի համեմատական վերլուծություններով, Արցախի 

հարցում ուժերի իրական դասավորության մեկնաբանություններով և այլն: Առավել 

արդյունավետ կլիներ այս գործընթացներն իրականացնել Արցախում գրանցված 

օգտատերերի կողմից, որոնք կարող էին տեղային օրինակներով փաստարկել 

համեմատական հետազոտությունների արդյունքները: Կոնֆլիկտների սլովակ 

մասնագետ, պրոֆեսոր Ռաստիսլավ Կազանսկին, ուսումնասիրելով էթնիկ 

կոնֆլիկտները, դրանց կանխարգելման հարցում մեծ նշանակություն է հատկացնում 

մեդիա-հաղորդակցութան հնարավորություններին: Նա նշում է, որ միջազգային 

բազմաէթնիկ հեռարձակումները, ինչպես նաև այլընտրանքային ռեսուրսների 

գոյությունը կարող են նշանակալի նվազեցնել կոնֆլիկտի սրման 

հավանականությունը
200

: Մեր դեպքում ևս այս պնդումը առարկայական է: Նույնիսկ ՀՀ 

վարչապետի երկկողմանի հաղորդակցման ցանկությունը կարող է ժամանակի 

ընթացքում առարկայական դառնալ՝ տեղեկատվահաղորդակցական նորագույն 

միջոցների կիրառմամբ: Ավելորդ չի լինի նշել, որ Արցախի ու Հայաստանի 

շարունակական ժողովրդավարական զարգացումն ու հզորացումը նշանակալի 

կավելացնեին գործողությունների արդյունավետությունը: 

Ամփոփենք. Ադրբեջանի ընդդիմադիր դաշտի ուսումնասիրությունը ցույց է 

տալիս, որ հասարակության մեջ դեպրիվացիոն միտումներն իշխանության 

մանիպուլյացիաների միջոցով հիմնականում ուղղորդված են հայության դեմ: Սակայն 

ժամանակի ընթացքում խորանում է ներքաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական 

ոլորտներում փոփոխությունների պահանջը: Արցախի հարցում նվազող 

դեպրիվացիայի ընթացքին զուգահեռ աճում են դեպրիվացիոն միտումները 

հանրության տնտեսական ու սոցիալական կարիքների բավարարման խնդիրներում:  

Այդ իրավիճակը հնարավորություն է տալիս նպաստելու հասարակության մեջ 

հայության նկատմամբ ագրեսիայի կերպափոխմանը սեփական իշխանություններից 

ներքին փոփոխությունների պահանջին: Այլ կերպ ասած, հայկական կողմերի 

ազդեցության արդյունավետությունը պետք է գնահատել Ադրբեջանի 

հասարակությունում Արցախի հարցում հնարավորությունների ընկալման նվազման 

խորացման և ներքին խնդիրների վրա սևեռման ինտենսիվությամբ:   
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 Kazansky R., The theory of conflicts, Banska Bystrica, 2015, p. 137. 
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Այդ համատեքստում Ադրբեջանի հասարակություն վրա ազդեցության 

գործիքակազմը պարունակում է մի շարք հնարավորություններ, որոնցից 

կարևորագույներն են. 

1. Տեղեկատվահաղորդակցական միջոցները, առանձնապես սոցիալական 

ցանցերը, 

2. Տարբեր մակարդակի պաշտոնյաների հարցազրույցներն ու 

հայտարարությունները, 

3. Ադրբեջանի էթնիկ փոքրամասնությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև նրանց 

ներկայացուցիչների ներգրավմամբ գիտակրթական ու մշակութային 

խոշորածավալ միջոցառումների պարբերական իրականացումը,   

4. Քաղաքացիական հասարակության տարբեր կառույցների միջև երկխոսության 

հարթակների ստեղծման նախաձեռնություններն ու իրական 

հնարավորությունների ձևավորումը: 

 
 

THE PREVENTION OF AZERBAIJANI AGGRESION WITH 

REDIRECTION OF SOCIAL EXPECTACIONS  
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The aim of the article is to explore the possibilities to decrease the aggression of 

Azerbaijan towards Armenians with the use of certain mechanisms. In this context the focus is to 

examine the mood of Azerbaijani society and underline the tools and priorities of Armenian 

sides to impact on those moods. 

The research is based on scientific, historical and political analysis with use of methods 

of historical comparison, structural analyze, hermeneutic and so on.     

The research shows that Armenophobia still remains the official ideology of Azerbaijani 

state. It is not just against Armenian and Artsakh, but against all Armenians in general. In this 

case, the political expectations of Azerbaijani society turn into international relations. In other 

words, while trying to fulfill the socio-economic expectations of the society the government 

turns the political expectations into anti-Armenian moods.  

As a result of the research we summed that Armenian sides have opportunities for the 

influence, which will help to redirect the social disappointment into domestic politics of 

Azerbaijan, which might prevent the aggression.  

 

Key words: deprivation, aggression, prevention, society, economy, directing, value 

based expectations, value based opportunities, Armenia-phobia. 
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Основная цель статьи - раскрыть возможности смягчения азербайджанской 

агрессии против армянства путем эффективного использования механизмов влияния на 

общество Азербайджана. В этом контексте поставлена задача исследовать общественные 

настроения Азербайджана, выявить пути и приоритеты влияния армянских сторон. 

В исследовании использованы общие научные, исторические и политологические 

методы, которые включают в себя историко-сравнительные и герменевтические методы, 

системный анализ и т.д.  

Исследование показало, что армянофобия в Азербайджане продолжает являться 

государственной идеологией. Она направлена не только против Армении и Арцаха, но и  

нацелена на любого армянина и армянское в целом. В такой ситуации политические 

ожидания у общества Азербайджана трансформируются в международные отношения. 

Другими словами, параллельно удовлетворению ожиданий в социальных, экономических 

и других сферах, политические ожидания организованно каналируются в армянофобию.  

В результате исследования был сделан вывод о том, что у армянских сторон есть 

ряд вариантов влияния. Воспользовавшись этими вариантами, можно умерить восприятие 

возможностей по карабахскому вопросу, направляя негодование общества во 

внутриполитическое поле Азербайджана. Это может снизить вероятность антиармянской 

агрессии. 

 
Ключевые слова: депривация, агрессия, предотвращение, общество, экономика, 

каналирование, ценностные ожидания, ценностные возможности, армянофобия. 

 
 

 

 
 

  



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

103 

 

ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ 

ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ

 

 

ՄԱՐԻՆԵ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայություն,  
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Հոդվածում առաջ է քաշվել մոտեցում, ըստ որի՝ հարահոս և աններդաշնակ 

փոխհարաբերությունների համատեքստում սերտորեն փոխկապակցված են մաս–

նակցային ժողովրդավարությունը և ազգային անվտանգությունը, որտեղ վերջինս 

կարող է դիտարկվել առանձին մարդկանց անվտանգության համագումար՝ նպաս–

տելով պետականության ամրապնդմանը։ Մեր խնդիրն է բացահայտել ազգային 

անվտանգության ապահովման գործընթացում մասնակցային ժողովրդավա–րութ–

յան դերակատարումը, տալ վերջիններիս փոխկապակցվածության բնութագիրը, 

զարգացնել դրույթ՝ մասնակցային ժողովրդավարությունը որպես ազգային 

անվտանգության ապահովման պայման, առանց որի վտանգվում է 

պետականությունը։  

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են ինչպես 

համագիտական (անալիզ, սինթեզ, պատմականության սկզբունք), այնպես էլ 

հատուկ (ձևական-տրամաբանական, համեմատական-իրավական) մեթոդներ: 

Հետազոտության արդյունքում եզրահանգել ենք՝ մասնակցային 

ժողովրդավարությունը որպես ազգային անվտանգության ապահովման պայման 

բազմամակարդակ երևույթ է։ Այն անվտանգության ապահովման ընդարձակված 

օրակարգի բաղադրիչ է, սակայն հարաբերական անկախության մեջ է գտնվում` 

պայմանավորված կենտրոն-ծայրամաս տարածական հարթություններում առկա 

մարդու անվտանգության հիմնախնդրի վերլուծության ու պատասխանատվության 

հետ: Այս համատեքստում ԱՀ-ի և ՀՀ-ի անվտանգության ռազմավարությունը 

անհրաժեշտ է մշակել՝ զարգացնելով մասնակցային ժողովրդավարության իրական 

բնույթը:   

Ներկայիս գլոբալ-ցանցային կերպափոխումները, յուրաքանչյուրիս ազա–

տությանն ուղղված սպառնալիքները առաջ են բերել պատասխանատվությամբ 

կենսունակ քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտություն: Հեղինակը 

հիմնավորում է, որ գիտակից, կրթված, քաղաքացիական աշխարհայացքով 

մարդկանց ներգրավումը, լայնամասշտաբ մասնակցության ապահովումը կարևոր 

նախապայմաններ են կայուն անվտանգային միջավայրի և մարդու 

անվտանգության  ապահովման համար։  

  
 Հիմնաբառեր` մասնակցային ժողովրդավարություն, մարդու անվտանգություն, 

ազգային անվտանգություն, պետականության ամրապնդում, երջանիկ ապագա, 

կայունություն, մրցունակություն, ազգային ինքնություն, արժեհամակարգ, 

պատասխանատվություն։ 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 31.08.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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 Գլոբալացման բազմավեկտոր գործընթացը լուրջ մարտահրավերներ է նետել 

զարգացման տարբեր մակարդակներում գտնվող երկրների ու քաղաքացու 

անվտանգային համակարգին՝ կերպափոխելով պետության ավանդական 

ինստիտուտը՝ պետականությունն առավել խոցելի դարձնելով։ Գլոբալացման 

պայմանները ոչ միայն բարձրացրել են միջազգային տնտեսական ազատականացման, 

առևտրի ու ֆինանսական հոսքերը, այլև բացել են թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության, մաքսանենգ ճանապարհով գաղթող միգրանտների և 

անդրազգային՝ առողջապահական, բնապահպանական վտանգների հոսքերը՝ 

փորձության տանելով մարդուն: Ուստի գլոբալիզացիան անվտանգության նոր 

հարթություն է առաջ բերել՝ ոչ ավանդական անվտանգության տեսքով: Վերջինս 

գործում է միջպետական հակամարտություններից և աշխարհաքաղաքական 

մտահոգություններից դուրս: Եթե նախկինում միմյանց հաջորդելով՝ ծովային, 

ցամաքային, օդային ուժերն էին գտնվում գերակա դիրքում, ապա արդի 

աշխարհաքաղաքական, բազմաչափ գործընթացներում վերոնշյալներին ավելացել է 

ևս մեկ հզոր և քաղաքական գործընթացներում լրջագույն դերակատարում ունեցող 

տեղեկատվական, մասնավորապես կիբեռ տիրույթը, ընդ որում, շատ հաճախ կիբեռ 

տիրույթում իրականացվող գործողությունները առավել աղետալի ու անդառնալի 

հետևանքների կարող են հանգեցնել, քան զինտեխնիկայի և այլ ավանդական 

միջոցների կիրառման դեպքում: Ռալֆ Էմմերսը պնդում է, որ անվտանգության 

ռազմական ասպեկտները աննպատակահարմար են, սակայն անվտանգության 

ավանդական ընկալումը ավելի շատ հարցականի տակ է դնում, թե ինչպես պետք է 

սահմանվի անվտանգությունը, քանի որ գլոբալիզացիան մարտահրավեր է նետել  

ազգային ինքնիշխանությանը և պետության՝ որպես քաղաքական համակարգի 

գերակա ինստիտուտի ժողովրդավարացմանը: «Գլոբալիզացիան վերաբերում է 

տնտեսական ազատականացման և վերափոխման գործընթացներին, ինչպես նաև 

արագընթաց գիտական զարգացումներին՝ հաղորդակցության, տրանսպորտի, 

տեղեկատվության ոլորտներում»
201

։ 

 Այս համատեքստում ձևավորվող նոր աշխարհակարգը տրանսֆորմացիայի է 

ենթարկում լոկալ, տարածաշրջանային,  գլոբալ տարածություններում առկա 

սպառնալիքները՝ նետելով նոր՝ ցանցային մարտահրավերներ: Կենտրոն-ծայրամաս 

տարածություններում առաջացած ցանցային մարտահրավերները արմատական 

խզում են առաջացրել՝ ստեղծելով բնակչության ցածր կենսամակարդակ, 

տնտեսության  զարգացման հետընթաց, տարատեսակ հակամարտություններ, 

բազմաբնույթ ահաբեկչական գործողություններ, քաղաքական անկայուն վիճակ, 

կոռուպցիա, միգրացիա,  թրաֆիքինգ: Այս ամենը հանգեցրել է ճգնաժամային 

այնպիսի իրավիճակի, որի շրջանականերում մարդը տեղից տեղ է գաղթում 

ցանկանալով ապահովել իր բարեկեցությունը, անվտանգությունը և երջանիկ 

ապագայի նկատմամբ իր հավակնությունները:  Գործընթացն առավել  վտանգավոր է 

դառնում, երբ առաջ են գալիս տեղեկատվական պատերազմները, որոնք ընթանում են 

միջէթնիկական բախումների, միջպետական հարաբերությունների սրման, 

ներքաղաքական անհանդուրժողականության դրսևորումների արդյունքում: Գլոբալ-

ցանցային հասարակության զարգացումն ուղղակիորեն մարտահրավեր է նետում 

մարդու ազգային, մշակութային ինքնությանը՝ խաթարելով նրա անվտանգության 

մարդաբանական հիմքերը: Օգտվելով «ծայրամասերի» պետական ինքնիշխանության 

և համայնքային համակեցության աններդաշնակ կերպափոխումներից՝ զարգացած 

երկրները մշակել են տեղեկատվության միջոցով մարդու գիտակցությունը 

                                                           
201 Emmers R., Non-Traditional Security in the Asia Pacific: The Dynamics of Securitization 

(2004) Eastern University Press, Singapore, pp. 388-391. 
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մանիպուլացնելու տեխնոլոգիաներ: Դա էլ հնարավորություն է տվել նրանց վերահսկել 

ողջ աշխարհի տեղեկատվական հոսքերը:  

 Այսպիսով, աստիճանաբար փոփոխության ենթարկվող արդի պատերազմների 

տրամաբանությունը հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ է համակարգված ուսումնասիրել 

առկա մարտահրավերները և սպառնալիքները, հարկ եղած դեպքում մարտահրավեր 

նետել դիմակայման փոխարեն: Նմանօրինակ մոտեցմամբ մարդը հնարավորություն է  

ստանում իրատես գնահատել իրականությունը՝ բարձրացնելով իր ազգային 

ինքնության մրցունակությունը: Հետևաբար, կարծում ենք, որ գլոբալացման գործըն–

թացում անվտանգության ապահովման քաղաքականության արժեքաբանությունը 

արմատապես փոխվել է՝ պայմանավորված տեղեկատվահաղորդակցական նոր 

տեխնոլոգիաների ցանցային կիրառմամբ:  Այս համատեքստում էլ մարդու 

անվտանգություն հասկացությունը առաջարկում ենք կիրառել Արցախի 

Հանրապետության ճանաչման գործընթացում և կարծում ենք, որ այն արմատապես 

կփոխի քաղաքական դիսկուրսի բովանդակությունը: «Մարդու անվտանգություն» 

եզրույթը դիտարկվում է միջազգային անվտանգության դիսցիպլինում, որը 

հրապարակվել է 1994 թ.-ին ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից: Զեկույցում 

ներկայացվել է մարդու անվտանգության 7 ոլորտ` տնտեսական, սննդի, 

առողջապահական, բնապահպանական, անձնական, համայնքային և քաղաքական 

անվտանգություն
202

: Այն նաև սահմանում է մարդու անվտանգության հիմնական վեց 

սպառնալիք՝ չկարգավորված բնակչության աճը, տնտեսական հնարավորությունների 

անհավասարությունները, միգրացիոն գործընթացները, շրջակա միջավայրի 

դեգրադացիան, թմրամիջոցների թրաֆիքինգը և միջազգային ահաբեկչությունը
203

: 

Փաստորեն, մարդու անվտանգությունը ոչ միայն պետության արտաքին 

հարաբերությունների և ռազմական ուժի արդյունք է, այլև կապված է նոր 

աշխարհակարգի տիրույթներում մակածվող  կյանքի որակի և ցանկացած 

հնարավոր սպառնալիքից մարդու ազատության ընկալման  գաղափարի հետ: 

Փոխներթափանցելիության նմանօրինակ իրողությունների պայմաններում 

պետությունները պետական, ազգային, հասարակության, մարդու, սոցիալա–

կանացված անհատի (անձի), ինչպես նաև տարածաշրջանային ու գլոբալ 

պաշտպանության և անվտանգության ապահովման նպատակով իրենց 

քաղաքական օրակարգ են ներառել տեղեկատվական-տեխնիկական համակարգերի 

ապահովության հիմնախնդիրները, ազգի, քաղաքացիների, մարդու 

բարոյահոգեբանական, գիտելիքահեն պահանջմունքներով ձևավորված շահերի 

ներկայացումը: Նմանօրինակ ռազմավարությունը, ապահովելով պետության 

անվտանգությունը, հնարավորություն է տալիս մարդուն ինքնադրսևորվել և 

ինքնաիրացվել իր ծննդավայրում՝ խուսափելով հզորների կողմից պլանավորված 

մանիպուլյացիաներից: Միաժամանակ դա հնարավորություն է տալիս 

քննադատաբար վերաբերել զանգվածային խուճապ հրահրող գործընթացներին 

(օրինակ՝ ԱՀ-ում անընդհատ պատերազմի վերսկսկման սպառնալիքին, 

տեղեկատվական տիրույթում հակահայկական քարոզչության հզոր ալիքի 

շրջանառմանը), ընտրական և այլ տիպի քաղաքական ու հասարակական 

գործընթացների լեգիտիմությանը, ինչպես նաև հանրային համակեցություն 

կազմակերպող գործոնների վերլուծությանը: Ըստ Ջ.Հարթմանի (Jim Hartman)` 

ազգային անվտանգության ապահովման արժեքաբանությունը կերպափոխվել է, քանի 

որ աշխարհը վերջին հիսուն տարիներին էականորեն փոխվել է, և փոփոխությունների 

                                                           
202 Oxford University Press. Published for the United Nations Development Programme (UNDP). 

Human Development Report 1994. New York. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_ 

1994_en_ complete_nostats.pdf. 
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քայլերը պատմության մեջ վերջին տասնամյակներում իրենց հավասարը չունեն
204

: 

Մարդու ներգործությունը բնական ռեսուրսների և համակարգերի վրա, 

տեղեկատվության փոխանցման արագությունն ու լայնությունը, պետությունների, 

կառավարությունների փոխհաղորդությունը, ինչպես նաև անհամաչափ 

պատերազմներ վարելու փոքր խմբերի հնարավորությունը կամ 

պրոժողովրդավարական շարժումների ուղղորդումը (կառավարումը/առաջ մղումը) 

ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ մենք այլևս պարփակված համակարգում չենք 

ապրում, որտեղ մարդը կարող է կառավարել, վերահսկել իր սեփական ճակատագիրը 

մեծամասամբ բիրտ ուժի, տեխնիկայի և միակողմանի որոշումների կայացման 

միջոցով
205

: 

Ասվածի շրջանակներում անհրաժեշտություն է առաջացել նորովի քննարկելու 

մարդու արժեհամակարգի կառուցվածքում բարոյական հրամայականները և 

պատասխանատվության մակարդակը, որոնք անվտանգության ապահովման կարևոր 

պայմաններ են։ Իսկ առանց կայուն անվտանգային համակարգի, մասնավորապես 

կերպափոխվող աշխարհին հատուկ արդիականացվող մեխանիզմների պետակա–

նությունն ու պետության գոյությունն առհասարակ դառնում են խոցելի։ 

Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ, պահանջելով ազատություն, պարտավոր է 

ճանաչել  այլոց ազատությունը։ Մարդկանց ի վերուստ տրված ազատությունների 

ապահովումը և հասարակության համընդհանուր շահի համար 

պարտավորությունների ստանձնումը քաղաքականության օրակարգային խնդիր է։  

Ըստ երևույթին ազատությունը կամքի դրսևորում է՝ պաշտպանելու մյուսներին ներքին 

ու արտաքին վտանգներից։ Այսինքն՝ մեր կարծիքով մասնակցային 

ժողովրդավարությունը պարտավոր է լինել պաշտպանունակ  և պետք է գործառնվի 

իրավական պետությունում։ Հիմնվելով համերաշխության սկզբունքի և 

համակեցության կանոնների վրա՝ հանրային գիտակցության և քաղաքացիական 

համատեղ, պատասխանատու մասնակցությամբ հնարավոր է կանխել ցանցային 

ռիսկերը, որոնք մարդիկ անհատապես չեն կարողանա. անհրաժեշտ է ինքնուրույն 

քաղաքացիների՝ միասնաբար՝ փոխադարձության սկզբունքով հանդես գալը։ 

Արձանագրենք, որ հասարակությունը պատասխանատու է հանրային շահի և 

ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացում։  

Սոցիետալ անվտանգության տեսաբան Փ. Հոֆը պնդում է, որ «մարդկությունը 

մուտք է գործել նոր դարաշրջան․ հին միջազգային համակարգերը փլուզվել են, հին 

կարգախոսները ոչ ուսուցողական են, հին լուծումները՝ ոչ օգտակար»
206

։ Ներկայիս 

դարակազմիկ կերպափոխումները, գլոբալացման հետևանքները, յուրաքանչյուրիս 

ազատությանն ուղղված սպառնալիքները առաջ են բերել պատասխանատվությամբ 

կենսունակ քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտություն։ Ավելի մեծ թվով 

գիտակից, կրթված ու քաղաքացիական աշխարհայացքով մարդկանց ներգրավումը, 

լայնամասշտաբ մասնակցության ապահովումը կարևոր նախապայմաններ են ինչպես 

կայուն անվտանգային միջավայրի, այնպես էլ մարդու անվտանգության  ապահովման 

համար։   

Այսօրվա հարահոս ու աններդաշնակ փոխհարաբերությունների դաշտում 

սերտորեն փոխկապակցված են ժողովրդավարությունը և ազգային 

անվտանգությունը: Ժողովրդավարությունը ամրապնդում է ազգային անվտանգության 

հասարակական հիմքը, որն էլ խթանում է պետական և ոչ պետական 

                                                           
204 Hartman J., Sustainability and National Security. Sustainability and National Security, Center 

for Strategic Leadership, US Army War College, Carlisle, PA, January/2012, p. 22-23. 

http://www.csl.army.mil/usacsl/publications/SustainabilityandNationalSecurity(webversion).pdf. 
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դերակատարներին` ազգային անվտանգության կառուցվածքը ձևավորելու համար՝ 

ապահովելով մարդու անվտանգությունը: Ժողովրդավարական-քաղաքական 

մասնակցությունը,  ներառելով քաղաքացիական հասարակության խմբերի 

լայնամասշտաբ մասնակցություն, կարող է նպաստել արտաքին քաղաքականության 

կոնսենսուսի ստեղծմանը: Մասնակցային ժողովրդավարությունն ըստ էության 

ենթադրում է ինքնօգնության, փոխօգնության, պատասխանատվության, հավատի 

ու վստահության, արդարության ու հավասարության սկզբունքները, որոնց հիմքով 

անվտանգային քաղաքականության և արտաքին քաղաքականության գծերը կարելի է 

զարգացնել՝ ապահովելով կայուն անվտանգային միջավայր: Այս համատեքստում նոր 

սոցիալական տարածությունների ձևավորումը հանգեցնում է այսպես կոչված “non-

war community” առաջացմանը, այսինքն՝ այնպիսի հանրույթի, որը միավորվում է ոչ 

թե արտաքին սպառնալիքի առկայությամբ, այլ փոխկապակցվածությամբ, որը ջնջում 

է «մերոնց և օտարների» միջև սահմանները
207

։ 

Արտաքին միջավայրի տեսանկյունից նման միջավայրը պետք է լինի խաղաղ ու 

կայուն, որպեսզի պահպանվեն և բնականոն արդիականացման ճանապարհով 

զարգացվեն ազգային գործընթացները, ներառյալ քաղաքական զարգացումը: Երբ 

պետությունը ժողովրդավարական է, մեծանում է հավանականությունը, որ 

հարևանները նույնպես կսկսեն ընկալել իրենց՝ խաղադաշտի նույն մակարդակի վրա 

գտնվելու փաստը, կձևավորվի համագործակցություն՝ առնվազն գաղափարախոսութ–

յունների մակարդակով: Այս համատեքստում Բ. Բուզանը «անվտանգության 

ընդլայնված օրակարգը պետություններին հարկադրում է հրաժարվել ինքնաբավ 

անվտանգության քաղաքականությունից՝ ընդունելով հարևանների անվտանգության 

իրավունքը»
208

։ 

Տեղական միջավայրի տեսանկյունից ժողովրդավարության հաստատումը 

հանգեցրել է քաղաքացիական հասարակության տարբեր տարրերի առաջացմանը, 

որոնք ներառում են ՀԿ-ներ, համայնքային խմբեր, մասնագիտական կազմակեր–պութ–

յունների գործարար միություններ, հավատքի վրա հիմնված կազմակերպություններ, 

ինքնօգնության խմբեր, սոցիալական շարժումներ և շահերի պաշտպանության խմբեր: 

Քաղաքացիական հասարակության այդ խմբերը կարող են առանցքային դեր խաղալ 

հակամարտությունների ժողովրդավարական լուծումների կամ վեճերի 

ժողովրդավարական կարգավորման գործում։ Իրական մասնակցային ժողովրդավա–

րության հայեցակարգում մարդու արժանապատվությունը գերակա է, և մարդկանց 

ճակատագրերն իրենց ձեռքում են: Մասնակցային ժողովրդավարության 

ջատագովները ընդունում են ոչ պետական դերակատարների ներդրումը ազգային 

քաղաքականության ձևավորմանը և իրականացմանը, ներառյալ արտաքին 

քաղաքականությանը: Կառուցողական մասնակցության շրջանակում նրանք 

նպաստում են արտաքին քաղաքականության նպատակների համաձայնեցմանը՝ 

աջակցելով պետությանը քաղաքականության կառուցողական քննադատությամբ: 

Այսօր մասնակցային ժողովրդավարությունը, մասնավորապես ժողովրդավա–

րական մասնակցությունը և ազգային անվտանգությունը դարձել են արտաքին 

քաղաքականության կարևոր տարրեր: Ժողովրդավարական և անվտանգ 

տարածաշրջանային, միջազգային կառույցները կարևոր են ազգային 

անվտանգության, տարբեր երկրներում կայուն զարգացման և ժողովրդավարացման 

անկաշկանդ գործընթացների համար: 

                                                           
207 Морозов В. Е., Безопасность как форма политического. О секьюритизации и 

политизации. ПОЛИС, Н. 3 (123) 2011, с. 27-29. 
208 Buzan B., ‗‘People, states and fear: the national security problem in international relations. G. 

B., Biddies LTD, 2001, p. 92-94. 
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Մասնակցային ժողովրդավարության և անվտանգության ապահովման 

կարևորությունը արտացոլում է համապարփակ անվտանգության սկզբունքի 

ճանաչումը, որն ընդունում է քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական 

իրողությունների միջև ուժեղ փոխկապակցումները: Քաղաքական զարգացման, 

խաղաղության, կայունության, մասնակցային ժողովրդավարության բարձր որակի և 

մասշտաբայնության, բարգավաճման հասնելու համար բոլոր երկրները պետք է 

միանման կամք ցուցաբերեն և յուրաքանչյուր գործընթացում պետք է դրսևորեն 

բարձրագույն քաղաքական պարտավորություն, որը հիմք կհանդիսանա հաջողված 

քաղաքական համագործակցության համար: 

Մասնակցային ժողովրդավարության և ազգային անվտանգության բարդ 

փոխկապակցվածության համատեքստում ազգային անվտանգությունը կարելի է 

դիտարկել որպես առանձին անհատների (մարդու) անվտանգության համագումար։ 

Այսօրինակ մարդակենտրոն հեռանկարը կարևոր է, երբ հաշվի ենք առնում այն, որ 

անվտանգության սպառնալիքները կարող են առաջանալ ազգի և՛ ներքին, և՛ 

արտաքին միջավայրից: Սակայն անվտանգությունը կարող է ընկալվել նաև 

համապարփակ և ոչ ստանդարտ՝ ներառելով աղքատությունը, սովը, առողջապա–

հական խնդիրները, բնական աղետները և կրթական ցածր ցենզը՝ որպես ազգային 

անվտանգության սպառնալիք: Պատմության հոլովույթում ծագումնաբանական 

առանձնահատկություններից անկախ՝ «…անվտանգության ընկալումը մնում է նույնը, 

այն է՝ ինքնապաշտպանություն և սպառնալիքի բացակայություն»
209

։ Համաձայն Թ. 

Հոբսի՝ «…պետական քաղաքականության հիմնական խնդիրը միաժամանակ 

պետության, հասարակության և անձի անտանգության ապահովումն է»
210

։ Այս 

համատեքստում արժեքների կերպափոխման ու ձևավորման գործընթացում 

«…երիտասարդ սերունդը նպատակադրվում է հետինդուստրիալ հետևյալ արժեքների 

հաստատմանը՝ ինքնարտահայտում, անձնական ազատություն, սոցիալական 

հավասարություն, ինքնաիրացում, կյանքի որակի ու մակարդակի բարձրացում»
211

։ 

Հաշվի առնելով, որ քաղաքացիների մասնակցությունը ժողովրդավարության 

գաղափարի ողնաշարն է, պետք է փաստել, որ նոր ժողովրդավարությունների 

համատեքստում մասնակցային ժողովրդավարությունը լավագույնս բնորոշում է 

ժողովրդավարության տեսական ու գործնական ազդեցությունը։ Մասնակցային 

ժողովրդավարությունը, հիմնվելով պետական հեղինակության լիազորությունների և 

պարտականությունների իրականացման վրա որոշելու կամ ազդելու իրավունքին, 

նպաստում է ներկայացուցչական և ուղղակի ժողովրդավարությանը, և որ 

քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացում պետք է ապահովվի 

քաղաքացիական մասնակցությունը, ՀԿ-ների և, ընդհանրապես, քաղաքացիական 

հասարակության ակտիվ ու արդյունավետ մասնակցությունը։  

«Նոր աշխարհակարգն իր աստիճանակարգային և ցանցային կառավարման 

տարածական հարթությունների բոլոր մակարդակներում մարտահրավերներ է նետել 

քաղաքական արդիականացման գործընթացում գտնվող ժողովուրդների 

ինքնությանը»
212

։ Նոր մարտահրավերների պայմաններում անհրաժեշտություն է 

առաջացել լրացնել Հանթիգթոնյան երրորդ ալիքի և Ֆուկույամայի պատմության 

վերջի տեսության շրջանակներում հետագա քաղաքական զարգացումները։ Եթե 

                                                           
209

 Շահգելդյան Մ․, «Ազգային անվտանգություն․ հասկացությունը, էությունը, 

ձևավորումը, առանձնահատկությունները, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2003, էջ 5: 
210 Wunderlich Jens-Uwe, Warrier Meera. A dictionary of globalization. First edition, UK, 

Routledge, 2010, p. 252-255. 
211

 Մարգարյան Մ․ Գ․, «Քաղաքական կայունության և ազգային անվտանգության 

ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան, 2015, էջ 53։ 
212

 Մարգարյան Մ․ Մ․, «Քաղաքական արդիականացման հրամայականները 

Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան, 2019 թ․, էջ 5։ 
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Հանթիգթոնը
213

 քաղաքական փոփոխությունների շրջանակում դիտարկում է 

ժողովրդավարացումը որպես հնարավարություն, ապա Ֆուկույաման
214

 

բացարձականացնում է ժողովրդավարացման ազատականացման մոդելով 

ժողովրդավարացվելու հրամայականը: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո երկու 

հետազոտողների հայեցակարգերն էլ սկսեցին քննադատվել, քանի որ նրանք 

մեխանիկորեն դրվեցին նորանկախացած երկրների մասնակցային 

ժողովրդավարության հիմքում։ Այդ առումով ուշագրավ է անցումագետ Օ՛ Դոնելի 

տեսակետը, ըստ որի՝ «…կարևորվում էր քաղաքական փոփոխությունների 

ինստիտուցիոնալ հիմքերը՝ ժողովրդավարական արժեքների յուրացման առումով 

արժևորում է անձի սոցիալականացման հիմնախնդիրները»
215

։ Հետագայում Օ՛ 

Դոնելը, Տ․ Լ․Կարլը և Ֆ․ Շմիտերը, համատեղ համեմատելով ժողովրդավարական 

անցման մոդելը քաղաքական զարգացման գործընթացում, հաստատված 

ժողովրդավարական ինստիտուտների արդյունավետ գործունեության դիրքերից 

սկզբունքային են համարում քաղաքական փոփոխությունների երեք մակարդակ՝ 

ազատականացում, քաղաքացիական հասարակության ձևավորում և արդար 

ընտրությունների անցկացում։ Այս առումով կարևորվում է դոկտոր, պրոֆեսոր 

Մ․Մարգարյանի դիտարկումը, որով կարևորվում են բազմաչափ անցումները, «․․․որոնց 

դեպքում պահանջվում է միաժամանակ լուծել և՛ սեփականության լեգիտիմության, և՛ 

ազգային ինքնության արդիականացման, և՛ քաղաքական էլիտայի բաց 

հավաքագրման, և՛ համագործակցության մշակույթի և՛ սոցիալական երկխոսության, 

և՛ քաղաքական դիսկուրսի հիմնախնդիրները»
216

։ 

Վերոշարադրյալը ելակետ ունենալով՝ ներկայացնենք մեր հիպոթեզը 

մասնակցային ժողովրդավարությունը որպես մարդու անվտանգության ապահովման 

գործոն դիտարկելու առումով: Քանի որ մասնակցային ժողովրդավարությունը 

ենթադրում է  սոցիալական շերտերի ընդգրկվածություն և արժեշահային 

համակարգի ներկայացման իրավունք, հետևաբար այն համակարգում է 

հասարակությունում առկա սպասումները, ինչպես նաև անվտանգության 

ապահովման հնարավորությունները և ապագայի տեսլականը:  

Մասնակցային ժողովրդավարությունը մարդկանց ու նրանց իրավունքները 

ազգային գործընթացների հիմքում է դնում` ներառելով իրենց քաղաքական, 

տնտեսական, սոցիալ-մշակութային իրավունքները, ինչպես նաև խոսքի ազատության, 

կրոնի, հավատքի, հաղորդակցման, լրատվամիջոցներին առնչվելու, արտահայտելու 

իրենց դժգոհություններն ու խնդրանքները՝ առանց բռնության վախի: Ազատություն է 

տրվել մարդկությանը՝ ձերբազատելով ավտոկրատների և ապստամբների 

ճնշումներից, դեգրադացումից, օտարումից՝ տալով մասնակցության լայն 

հնարավորություններ կյանքի բոլոր ոլորտներում և քաղաքացիների լայնամասշտաբ 

մասնակցության ապահովում։ Արձանագրենք, որ ժողովրդավարացման գործըն–

թացները՝ աստիճանական, կայուն, գիտակցված, երկարաժամկետ տեսլականով և 

տեսանելի առաջընթացով, նպատակադրված ստեղծում են քաղաքական 

համագործակցության հնարավորություններ՝ հանրային շահի հիմքով: Այս 

համոզմամբ էլ զարգացրել ենք դրույթ՝ մասնակցային ժողովրդավարության և 

ազգային անվտանգության փոխհարաբերությունները՝ որպես պետականության 

                                                           
213 Huntington S. P., The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century (1991). 

University of Oklahoma Press: Norman and London, P․   13․  
214  Fukuyama F., The End of History and The Last Man (1992), Avon Books, New York Pix 

http://www.democraziapura.altervista.org/wp-content/uploads/2015/01/1992-Fukuyama.pdf. 
215 O’Доннел Г., Делегативная демократия, https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/ 

Article/donn_del.php (22.07.2019). 
216

 Մարգարյան Մ․ Մ․, «Քաղաքական արդիականացման հրամայականները 

Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան, 2019 թ․, էջ 49: 
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ամրապնդման պայման: Վերոնշյալ կերպով զարգացող երկրներից Չինաստանը 

լավագույն օրինակն է, որը, հատկապես տնտեսական բլոկում այս մոտեցմամբ 

առաջնորդվելով, դարձել է համաշխարհային դասի տնտեսական ուժ։ 

Ժողովրդավարական կայուն զարգացում ապահովելիս պետք է ապահովվի 

պետության կայունությունը՝ զերծ մնալով հնարավոր ցնցումներից, ճգնաժամերից։ 

 «Ժողովրդավարական անցումային գործընթացը միայն մի փուլն է, որին 

պետք է հաջորդի ժողովրդավարական համախմբումը»
217

: Համախմբումը հիմնային 

հասկացություն է` արտացոլելու նոր ռեժիմի կառույցների ու գործընթացների 

կայունությունը: Ընդհանուր չափանիշը, որով չափվում է իրավիճակի 

ժողովրդավարական համախմբման փուլի առկայությունը, էլիտաների ու 

զանգվածների կողմից ժողովրդավարության ընկալումն է որպես «միակ խաղը 

քաղաքում» (“the only game in town”)
218

: Մարդկանց՝ ժողովրդավարության հետ 

կապված փորձի բացակայությունը և նոր կառույցների ճշգրտումը ներառում են 

անցումային գործընթացներով պայմանավորված մի շարք մարտահրավերներ
219

։ Այս 

համատեքստում կարևորվում է «մասնակցային անվտանգությունը», որտեղ 

քաղաքացիները պատասխանատու են հանրային անվտանգությունը պահպանելու 

համար՝ մասնակցելով հասարակական, պետական ծրագրերին: Ժողովրդավարական 

մասնակցությամբ համընդհանուր «ներգրավման» նպատակները խաթարում են 

քաղաքական գաղափարախոսությունները, որոնք պաշտպանում են քաղաքացիների 

իրավունքները, ազատությունները և պարտականությունները՝ հիմքում կրելով 

մասնակցային պատասխանատվություն։  

Վերոշարադրյալը հանրագումարելով՝ փաստենք, որ մասնակցային 

ժողովրդավարությունը, որպես ազգային անվտանգության ապահովման, 

պետականության ամրապնդման, պահպանման պայման, բազմամակարդակ երևույթ 

է: Որպես այդպիսին՝ այն անվտանգության ապահովման ընդարձակված օրակարգի 

բաղադրիչ է, սակայն հարաբերական անկախության մեջ է գտնվում՝ պայմանավորված 

կենտրոն-ծայրամաս տարածական հարթություններում առկա մարդու 

անվտանգության հիմնախնդրի վերլուծության ու պատասխանատվության հետ: Այս 

համատեքստում ԱՀ-ի և ՀՀ-ի անվտանգության ռազմավարությունը անհրաժեշտ է 

մշակել՝ զարգացնելով մասնակցային ժողովրդավարության իրական բնույթը:   

 

PARTICIPATORY DEMOCRACY AND NATIONAL SECURITY RELATIONS 

AS A CONDITION FOR STATEHOOD STRENGTHENING 
 

MARINE MOVSISYAN 

National Security Service of the Republic of Armenia, Department of Political  

Management and Public Policy of the Public Administration Academy of the RA,  

Yerevan,  Republic of Armenia 

 

The purpose of the article is to propose the approach that participatory democracy and 

national security are closely interlinked in the context of turbulent and disharmonious 

relationships, where the latter can be viewed as an individual security convention contributing to 
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the strengthening of statehood. We discover the role of participatory democracy in the process of 

ensuring human security and provide a description of their interdependence, develop a provision 

of participatory democracy as a condition of national security without which the statehood is at 

stake. 

The author argues that the involvement of conscious, educated, civic-minded people, the 

provision of large-scale participation is a prerequisite for both a stable and secure environment 

and for human safety assurance. Participatory democracy is part of an expanded security agenda, 

relatively independent due to the analysis and responsibility of the human security problem in 

the spatial dimensions of the center-periphery. In this context, the security strategy of the 

Republics of Artsakh and Armenia needs to be raised by developing the true nature of 

participatory democracy. 

 

Key words: participatory democracy, human security, national security, strengthening of 

statehood, happy future, stability, competitiveness, national identity, value system, 

responsibility.  

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПАРТИЦИПАТОРНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ КАК УСЛОВИЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

МАРИНЕ МОВСИСЯН  

Национальная служба безопасности Республики Армения, аспирант кафедры 

политического управления и государственной политики Государственной академии 

управления Республики Армения, Ереван, Республика Армения 

 

Цель этой статьи состоит в том, чтобы предложить и обосновать подход, согласно 

которому партиципаторная демократия и национальная безопасность тесно 

взаимосвязаны в контексте сегодняшних бурных и негармоничных отношений, где 

последнюю можно рассматривать как конференцию по безопасности отдельно взятых 

людей. Наша задача состоит в том, чтобы раскрыть роль партиципаторной демократии в 

процессе обеспечения национальной безопасности, дать описание их взаимозависимости, 

разработать положение партиципаторной демократии как условия обеспечения 

безопасности человека. 

В исследовании сделан вывод о том, что партиципаторная демократия как условие 

национальной безопасности – многоуровневое явление. Как таковая она является 

составной частью расширенной повестки дня в области безопасности, но относительно 

независимой из-за анализа и ответственности за проблему безопасности человека в 

пространственных измерениях центральной периферии. В этом контексте необходимо 

разработать стратегию безопасности Республики Арцах и Республики Армения, развивая 

истинную природу партиципаторной демократии. 

Принимая во внимание, что нынешние глобально-сетевые преобразования, угрозы 

нашей свободе привели к необходимости формулировать и проводить ответственную 

жизнеспособную политику, автор утверждает, что привлечение сознательных, 

образованных, цивилизованных людей, обеспечение широкомасштабного участия 

является предпосылкой как для стабильной безопасной среды, так и для обеспечения 

безопасности человека. 

 

Ключевые слова: демократия участия, безопасность человека, национальная 

безопасность, укрепление государственности, счастливое будущее, стабильность, 

конкурентоспособность, национальная идентичность, система ценностей, 

ответственность.  
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Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել պետության կառավարման որակի վրա 

ազդող ցուցանիշները, վերլուծել «Freedom House» կազմակերպության կողմից 

հրապարակվող «Ազատության վիճակն աշխարհում» (Freedom in the World) 

զեկույցի տվյալները Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 

Հանրապետության համար:  

Պետության կառավարման որակը անմիջականորեն կապված է կառավարող 

ընտրանու գործունեության որակի հետ: Պետական կառավարման որակի վրա 

ազդող ցուցանիշների համակարգի հստակեցումը հնարավորություն է տալիս 

կառավարող ընտրանուն մշակել ու իրականացնել այնպիսի ռազմավարական 

ծրագրեր, որոնք նպաստում են պետության դրական իմիջի ձևավորմանն ու 

արդիականացմանը: Այդ համատեքստում կարևորվում է նաև արդյունավետ 

պետական քաղաքականության մշակման ռազմավարական նպատակադրման 

անհրաժեշտությունը:   

Հոդվածում օգտագործվել են համեմատության, տվյալների հավաքագրման 

ու վերլուծության մեթոդները:  

Վերլուծության արդյունքում հանգել ենք եզրակացության, որ միջազգային 

ինդեքսների չափումները պայմանավորում են պետության իմիջի ձևավորումը և 

ազդում արդիականացման ուղու ընտրության վրա՝ դիտարկելով կառավարող 

ընտրանուն պետության իմիջի արդիականացման գլխավոր դերակատար: 

 

Հիմնաբառեր՝ պետության իմիջ, արդիականացում, կառավարող ընտրանի, 

քաղաքական զարգացում, պետական կառավարման որակ, քաղաքական դերակատար, 

ազատություն, օրենքի գերակայություն: 

 

Քաղաքական գործընթացների դերակատարները, պայմանավորված մրցակցող 

քաղաքական ուժերի փոխհարաբերություններով, պատասխանատու են պետական 

քաղաքականության մշակման ու իրականացման, ինչպես նաև պետության իմիջի 

արդիականացման համար: Պետության զարգացման տարբեր կողմերի որակի 

գնահատման համար մշակվել են որոշակի ինդեքսներ՝ գլոբալ մրցունակության, 

կոռումպացվածության, իրավունքի և ազատության, պետականության կայացման, 

ժողովրդավարության զարգացման: Սակայն հարց է առաջանում՝ գոյություն ունի՞ 

արդյոք  առավել օբյեկտիվ, ամբողջական և այդ իմաստով համընդհանրական 

պետական քաղաքականության կառավարման չափանիշների հայեցակարգ: 

Ենթադրվում է, որ վերջինս հավասարապես կիրառելի պիտի լինի բոլոր 

պետություններում՝ ներառյալ ձախողված պետությունները (failed states): Այդ 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 25.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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հայեցակարգը լայն իմաստով ենթադրում է պետության կենսունակություն.  չի լինի 

պետություն, չի լինի իրավունք ու ազատություն, ժողովրդագրություն, շուկա, 

անվտանգություն,  ժողովրդավարություն, ոչ էլ քաղաքացիական և 

համագործակցության մշակույթ: Այդ առումով հաջողված պետության գործառնումը 

ներառում է երկու չափանիշ՝ նախ պետությունը գոյաբանության առումով 

կենսունակ է և դիմակայում է ներքին, արտաքին մարտահրավերներին, երկրորդ՝ 

նրա գոյությունը պայմանավորող ցուցանիշները ապահովում են պետության և 

քաղաքացիների ինքնիշխանությունը:  Այդ ամենը որպես  պետական 

քաղաքականության և պետական կառավարման համընդհանուր չափանիշ 

փոխհարաբերվում է սուբորդինացիայի մեջ գտնվող քաղաքական գործիչների 

անհատական գործունեության որակը գնահատող  չափանիշների հետ: 

Գործունեության որակն  իմաստաբանական ու արժեքաբանական զուգամիտումներով 

հնարավորություն է տալիս համակարգված ուսումնասիրելու ՀՀ և ԱՀ կառավարող 

ընտրանուն՝ որպես պետության իմիջի արդիականցման պատասխանատու: Այդ 

մոտեցումը հնարավորություն է տվել պետական կառավարման արդյուանվետությունը, 

պետական կառավարման որակը, պետական կառավարման և պետական 

քաղաքականության գործառնումը դիտարկել որպես հոմանիշներ՝ հստակեցնելով 

հասարակության զարգացման աստիճանը և անհատի ինքնորոշման մակարդակը:  

Պետական կառավարման որակի ցուցանիշների համակարգի մշակումը 

հնարավորություն կտա նախագծելու պետության իմիջի արդիականացման 

նպատակով իրականացվող գործողությունները՝ մշակելով գիտավերլուծական 

մոտեցումներ: Համապատասխան ձևով պետք է գնահատվի նաև պետական 

կառավարման որակը և պետական քաղաքականության մշակման ռազմավարական 

նպատակադրումը: Սակայն կերպափոխվող հասարակություններում 

ռազմավարական նպատակադրման հանրայնացման գործընթացը թույլ է, քանի որ 

գծային փոփոխությունների արդյունքում առաջացած անորոշությունները 

սոցիալական շերտերին օտարում են քաղաքականությունից: Մինչդեռ անցումից 

համախմբում գործընթացում հիմնախնդիրը լուծելի է միայն համընդահնուր 

չափանիշների սահմանման դեպքում: Այդպիսի մոտեցումը բացահայտում է 

պետության առաջնային գործառույթը՝ ինքապահպանություն, պետության 

կենսունակություն և պետականության կարևորագույն նպատակային բանաձևի՝ 

«ժողովրդավարական պետությունը հանուն հանրային շահի և հանրության 

անվտանգության պետք է հզորանա»
220

: Հետևաբար պետական կառավարման որակը 

և պետական քաղաքականության մշակման ռազմավարական նպատակադրումը, 

բարձրացնելով երկրի կենսունակությունը, հնարավորություն է տալիս խուսափելու 

սուբյեկտիվ ինդեքսավորումից:  

Այդ համատեքստում որպես համընդհանուր չափանիշներ դիտարկվում են 

ժողովրդավարության որակը, շուկայական տնտեսության սոցիալական բնույթը, երկրի 

ներդրումային գրավչության մակարդակը, PR և GR նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, 

ինչպես նաև կառավարող ընտրանու կողմից քաղաքական զարգացման 

ճգնաժամերից դուրս գալու ուղիների մշակման ռազմավարությունը: Այդ ամենը 

միասին վերցրած հնարավորություն է տալիս արդիականացնելու պետության 

իշխանական համակարգը և իշխանության իրականացման մշակույթը: Նշվածի 

շրջանակներում ձևավորվում, զարգանում և արդիականանում է պետության իմիջը, 

իսկ պետությունը, բարձրացնելով իր պատասխանատվության մակարդակը, 

սահմանում է անհատ դերակատարների համար խաղի կանոններ ու վարքագծի 

նորմեր:  

                                                           
220 Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2006. 

С. 197. 
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Պետության իմիջի ձևավորման, զարգացման, արդիականացման վրա ազդում 

են որոշակի չափումներ, որոնք միջազգային տարբեր կազմակերպություններ 

իրականացնում են յուրաքանչյուր տարի: Այս հետազոտական աշխատանքի 

շրջանակներում առանձնացրել ենք «Freedom House» կազմակերպության կողմից 

հրապարակվող Ազատության վիճակն աշխարհում (Freedom in the World) զեկույցի 

տվյալների վերլուծությունը: Հետազոտության համար ընտրվել է հենց այդ 

ցուցանիշների համակարգը, քանի որ պետության իմիջի ձևավորման և 

արդիականացման գործընթացի վրա ազդող միջազգային ինդեքսներից այդ 

զեկույցում են առկա տվյալներ Արցախի Հանարպետության վերաբերյալ և հենց այդ 

ցուցանիշն է արտահայտում պետության ազատության մակարդակը: Այդպիսի 

չափումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի կառավարող ընտրանին կարողանա 

համեմատել ու արդիականացնել իր ռազմավարական ծրագրերը, դրանց 

իրականացման կառուցակարգերը, ստացված արդյունքները:  

Ազատության վիճակն աշխարհում (Freedom in the World) ուսումնասիրությունը 

«Freedom House» կազմակերպության կողմից հրապարակվող հետաքրքրական 

հետազոտություններից է: Այն ներկայացնում է քաղաքական իրավունքների (Political 

Rights) և քաղաքացիական ազատությունների (Civil Liberties) ցուցանիշների միջոցով 

աշխարհի 195 երկրների ազատության մակարդակը՝ բաժանելով այդ երկրները 3 

կարգավիճակի՝ 

1. Ազատ 

2. Կիսաազատ 

3. Ոչ ազատ 

Յուրաքանչյուր երկրի ազատության մակարդակը գնահատվում է վերոնշյալ 

երկու ցուցանիշներին տալով 1-7 միավոր, որտեղ 7-ը ենթադրում է ազատության 

ամենացածր մակարդակ, իսկ 1-ը՝ ամենաբարձր: Ազատության կարգավիճակը 

որոշվում է այդ երկու ցուցանիշների միջին գնահատականի արդյունքում: 1,0-2,5 

գնահատական ստացած երկրները համարվում են «ազատ», 3,0-5,0՝ «կիսաազատ», 

իսկ 5,5-7,0՝ «ոչ ազատ» երկրներ
221

:  

Աշխարհի ազատության ցուցանիշի վերջին՝ 2018 թվականի զեկույցում 

ներկայացված է 195 երկիր, որոնցից 45 %-ը  ճանաչվել է որպես ազատ, 30%-ը` 

կիսաազատ և 25%-ը՝ ոչ ազատ:  Զեկույցում ներկայացված է նաև ազատության 

կարգավիճակն ըստ բնակչության, այսպես՝ 7,4 մլրդ մարդկանց 39 տոկոսն ապրում է 

«ազատ» երկրներում, 24 տոկոսը՝ «մասամբ ազատ», իսկ 37 տոկոսը՝ «ոչ ազատ» 

երկրներում
222:

 

Պետությունները գնահատվում են նաև ընդհանրացված միավորներով: 

«Քաղաքական իրավունքներին» տրվում է մինչև 40 միավոր՝ 3 չափանիշի 

հիմքով, դրանք են՝ 

 Ընտրական գործընթացը (մինչև 12), 

 Քաղաքական պլյուրալիզմը և մասնակցությունը (մինչև 16), 

 Կառավարության գործառնությունը (մինչև 12): 

Քաղաքացիական ազատություններին տրվում են մինչև 60 միավոր՝ 4 

չափանիշով, դրանք են՝ 

 Արտահայտման ազատությունը և հավատքը (մինչև 16), 

 Միավորումների և կազմակերպությունների իրավունքները (մինչև 12), 

 Օրենքի գերակայությունը (մինչև 16), 

 Անձնական ինքնավարությունն ու անհատական իրավունքները (մինչև 16)
223

: 

                                                           
221 https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world. 
222 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018. 
223 https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world. 
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Ազատության մակարդակի որոշման վերջին զեկույցի տվյալների համաձայն 

Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է 4,5 միավոր և համարվում է 

կիսաազատ պետություն, իսկ Արցախի Հանրապետությունը ստացել է 5 միավոր և 

նույնպես համարվում է կիսաազատ պետություն: 

Տարածաշրջանի հարևան երկրների շարքում Հայաստանի 

Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը իրենց դիրքերը զիջում են 

միայն Վրաստանին, որը ստացել է 3 միավոր և նույնպես կիսաազատ պետություն է 

համարվում, իսկ մյուս հարևան երկրները՝ Թուրքիան՝ 5,5 միավորով, Իրանը՝ 6 

միավորով և Ադրբեջանը՝ 6,5 միավորով, համարվում են ոչ ազատ երկրներ
224

: 

2018 թվականի տվյալներով Հայաստանի «Քաղաքական իրավունքները» 

գնահատվել են  5 միավոր, իսկ «Քաղաքացիական ազատությունները»՝ 4 միավոր: Այդ 

ցուցանիշները նույնն են 2013 թվականից: ՀՀ ազատության մակարդակը որոշող երկու 

ցուցանիշների ժամանակագրական դինամիկան 1991-2018 թվականների համար 

ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում
225

: 

 

 

 
 

2018 թվականի տվյալներով Արցախի Հանրապետության «Քաղաքական 

իրավունքները» գնահատվել են  5 միավոր, իսկ «Քաղաքացիական ազատությունները» 

5 միավոր, այդ ցուցանիշները հիմնականում անփոփոխ են մնացել, միայն 1998, 2002, 

2011 և 2013 թվականներին են գրանցվել այլ տվյալներ, որոնց համաձայն՝ այդ 

թվականներին Արցախի Հանրապետությունը համարվել է ոչ ազատ պետություն: 

1999-2001 թվականներին Արցախի Հանրապետության համար տվյալները 

բացակայում են: Արցախի ազատության մակարդակը որոշող երկու ցուցանիշների 

ժամանակագրական դինամիկան 1998-2018 թվականների համար ներկայացված է 

Աղյուսակ 2-ում
226

: 

 

                                                           
224 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018. 
225 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/armenia. 
226 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/armenia. 
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Աղյուսակ 1 

 
Քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական 

ազատությունների ցուցանիշները ՀՀ-ի համար 1991-2017 թթ. 

Քաղաքական իրավունքներ Քաղաքացիական ազատություններ 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

116 

 

 
 

Արցախի Հանրապետության համար քաղաքական իրավունքների և 

քաղաքացիական ազատությունների մակարդակները որոշելու համար որոշվել են մի 

քանի ցուցանիշներ. 

 Արդյո՞ք կառավարության ներկա ղեկավարը ընտրվել է ազատ ու արդար 

ընտրություններով.  

2017 թվականի սկզբին Սահմանադրության փոփոխությամբ 

նախագահը ընտրվում է ուղղակիորեն 5 տարի ժամկետով, և նույն անձը չի 

կարող ավելի քան երկու անգամ ընտրվել Արցախի Հանրապետության 

նախագահի պաշտոնում: 2007 թվականից գործող նախագահ Բակո 

Սահակյանը 2012 թվականին վերընտրվեց ձայների 66,7 տոկոսով: Նրա 

հիմնական մրցակիցը՝ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վիտալի 

Բալասանյանը, ստացել էր 32,5 տոկոս: Երկու հիմնական թեկնածուներն 

ունեին արտաքին քաղաքականության գրեթե նույնական նպատակներ, 

առաջին հերթին՝ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային 

ճանաչման հասնելը, չնայած Վ. Բալասանյանը կենտրոնացավ նաև 

սոցիալական արդարության վրա և մեղադրեց կառավարությանը հանդուրժող 

կոռուպցիայի և հարկաբաժինների սխալ քաղաքականության մեջ: Վ․  

Բալասանյանը պնդում էր, որ քարոզարշավի ընթացքում Բ․  Սահակյանին 

օգնելու վարչական ռեսուրսները չարաշահվել են: 

Համաձայն 2017 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների՝ 

Ազգային ժողովը պարտավորվեց ընտրել անցումային նախագահ, ով 

կղեկավարեր երկիրը մինչև ներկա Ազգային ժողովի ժամկետի ավարտը, 

որպեսզի նախագահական ու պառլամենտական ընտրությունների 

ժամկետները համընկնեն 2020 թվականից հետո: Բ. Սահակյանը, որի 

նախագահության երկրորդ ժամկետը մոտենում էր ավարտին, ընտրվեց 

անցումային նախագահ՝ ստանալով 28 կողմ ձայն, որն ավելին էր, քան 

առաջին փուլում հաղթելու համար պահանջվող ձայները: Համաձայն ԱՀ նոր 

սահմանադրության՝ նախագահը և՛ պետության գլուխն է, և՛ կառավարության 

ղեկավարը՝ օժտված նախարարներին նշանակելու և ազատելու 

լիազորություններով: Սեպտեմբերին՝ Նախագահի երդմնակալությունից հետո, 
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Աղյուսակ 2 

Քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական 

ազատությունների ցուցանիշները ԱՀ-ի համար 1991-2018 թթ. 

Քաղաքական իրավունքներ Քաղաքացիական ազատություններ 
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վարչապետի պաշտոնը վերացվեց: Այդ համատեքստում «Ազատության 

վիճակն աշխարհում» զեկույցի տվյալներով՝ Արցախի Հանարպետության 

համապատասխան միավորը մեկով նվազեց՝ պայմանավորված 

սահմանադրական փոփոխություններով, որը հնարավորություն տվեց 

նախագահ Բակո Սահակյանին մնալ նախագահի պաշտոնում երկրորդ 

ժամկետի ավարտից հետո՝ պառլամենտի կողմից ընտրվելով որպես 

անցումային Նախագահ: 

 Արդյո՞ք ներկայիս ազգային օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները ընտրվել 

են ազատ ու արդար ընտրությունների միջոցով։ 

Ազգային Ժողովի վերջին ընտրությունները տեղի են ունեցել 2015 

թվականին: Ընտրություններին մասնակցել է 7 կուսակցություն, որից 5-ը 

հատել են սահմանը և ստացել տեղեր ԱԺ-ում: Ազատ հայրենիք» 

կուսակցությունը առաջատարն էր՝ ստանալով 15 տեղ:   

Միջազգային դիտորդների հավաստմամբ՝ 2015 թվականի 

ընտրությունները մեկ քայլ առաջ էին 2010 թվականի ընտություններից: Լուրջ 

ընտրախախտումներ չեն գրանցվել, իսկ քաղաքական կուսակցությունները 

քարոզարշավներ կազմակերպել են հավուր պատշաճի, բախումներ տեղի չեն 

ունեցել թեկնածուների և նրանց կողմնակիցների միջև: 

 Արդյո՞ք ընտրական օրենքներն ու շրջանակները արդար են և 

համապատասխան պետական կառավարման մարմիների կողմից 

օգտագործվում են արդար եղանակով։ 

2014 թվականին տեղի ուենացած փոփոխությունները բարելավեցին 

ընտրական օրենսգիրքը: Ի թիվս մի շարք փոփոխությունների՝ ավելացավ 

համամասնական ընտրակարգով ընտրվող պատգամավորական տեղերի 

թիվը,  իսկ ներկայացուցչական ձայների շեմը իջեցվեց՝ քաղաքական 

կուսակցությունների համար հասնելով 5%-ի, իսկ կոլիցիաների համար՝ 7%-ի, 

որը հնարավորություն տվեց ապահովելու ավելի լայն քաղաքական 

մասնակցություն: 

Այնուամնայնիվ, 2017 թվականի փետրվարին տեղի ուենցած 

Սահմանադրական հանրաքվեն ենթարկվեց քննադատության 

ընդիմադիրների կողմից, քանի որ այն հնարավորություն էր տալիս 

համախմբելու իշխանական ուժերը և երկարաձգել Նախագահ Բ. Սահակյանի 

պաշտոնավարման ժամկետը: Այդ անուղղակի ընտրությունների միջոցով 

ընտրվելով անցումային նախագահ՝ Բ. Սահակյանը ստացավ առավել լայն 

իշխանություն առանց ընտրողների ուղղակի մանդատի և կարող է 

երկարաձգել իր կառավարումը ևս երկու ժամկետով 2020 թվականից հետո: 

Բարեփոխումների կողմնակիցները պնդում էին, որ ուժեղ նախագահական 

համակարգն անհրաժեշտություն է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 

ամրապնդման համար:  

Ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ Սահմանադրական 

հանրաքվեին մասնակցությունը  գրանցվել է 76.5 տոկոս, իսկ կողմ քվեարկել 

են ընտրություններին մասնակցած բնակչության 87.6 տոկոսը: Ընդիմադիր 

խմբերը և մի քանի քաղաքացիական ակտիվիստներ պնդում էին, որ 

մաքսիմալ մասնակցություն ապահովելու համար օգտագործվել են 

իշխանական ռեսուսրներ: Դիտորդները ևս արձանագրել էին մի քանի 

կասկածելի արդյունքներ տեղամասերում, որտեղ գրանցվել էր 99 կամ 100 

տոկոս մասնակցություն և կողմ ձայներ: 

«Ազատության մակարդակն աշխարհում» զեկույցի այդ ցուցանիշի 

մասով Արցախի Հանրապետությունը նախորդ անդյունքների համեմատ 

գրանցել է նվազում՝ պայամանավորված սահամանադրական 
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բարեփոխումների գործընթացներով, որոնցում գրանցվել են մի շարք 

չարաշահումներ ու ընտրախախտումներ՝ հնարավորություն  տալով 

նախագահին երկարաձգելու իր պաշտոնավարման ժամկետն առանց 

ընտրողների ուղղակի մանդատի: 

 Արդյո՞ք քաղաքացիները ազատ են ստեղծելու տարբեր քաղաքական 

կուսակցություններ կամ այլ մրցակցային քաղաքական խմբեր իրենց 

հայեցողությամբ, և արդյո՞ք համակարգն ապահովագրված է այդպիսի 

քաղաքական խմբերի կամ կուսակցությունների վերելքներից ու 

անկումներից: 

Քաղաքական կուսակցություններ ձևավորելու և կուսակցություններին 

միանալու ազատության վերաբերյալ պաշտոնական սահմանափակումները 

քիչ են, բայց քաղաքական դաշտը գործնականում սահամանափակ է: 

Տարածքի վիճելի կարգավիճակը, բացահայտ տարակարծությունը և ուժեղ 

մրցակցությունը հաճախ դիտարկվում են որպես անհավատարմության կամ 

նույնիսկ որպես անվտանգության ռիսկ: 

 Արդյո՞ք ընդդիմությունն ունի իրական հնարավորություն մեծացնելու իր 

աջակցությունը և հասնելու իշխանության ընտրությունների միջոցով: 

Առաջատար քաղաքական կուսակցությունները հակված են ձևավորելու 

լայն կոալիցիաներ և համատեղ մրցակցելու հնարավոր մրցակիցների հետ ՝ 

քիչ տեղ թողնելով իրական ընդդիմության համար: 2015 թվականի 

խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմադիր կուսակցությունները 

ստացան ընդամենը չորս տեղ, չնայած դա բարելավում էր: Նախագահ Բ. 

Սահակյանը 2016 թվականի նոյեմբերին 2012 թվականի ընտրություններում  

իր մրցակից Վ. Բալասանյանին նշանակեց Լեռնային Ղարաբաղի 

Անվտանգության խորհրդի քարտուղար: Մեկ այլ օրինակով ՝ 2017 թվականի 

սեպտեմբերին նախագահը 2007թ.-ի ընտրություններում իր մրցակից Մասիս 

Մայիլյանին նշանակեց  Արտաքին գործերի նախարար: Բ. Սահակյանը, 

ընտրվելով անցումային նախագահ, ցույց տվեց քաղաքական 

համախմբվածության աստիճանը՝ հաշվի չառնելով նույնիսկ  ժամկետների 

սահմանափակման դե ֆակտո խախտումը: 

Այդ ցուցանիշի մասով գրանցվել է անկում, քանի որ բոլոր խոշոր 

կուսակցությունները միավորվել են մեկ իշխանական կոալիցիայում և 

օգտագործում են կառավարական նշանակումները՝ ցուցադրելու համար 

հնարավոր ընդիմադիր ուժերին: 

 Արդյո՞ք ժողովրդի քաղաքական ընտրությունը ազատ է ռազմական 

գերակայությունից, արտաքին ուժերի, կրոնական, տնտեսական 

օլիգարխների կամ այլ իշխանական խմբերի ազդեցությունից, որոնք 

ժողովրդավարական համակարգում չեն պահպանում 

հաշվետվողականության սկզբունքը: 

Լեռնային Ղարաբաղի քաղքականությունն իր վրա կրում է 

Հայաստանի ազդեցությունը և Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի վտանգը: 

 Արդյո՞ք բնակչության տարբեր հատվածները (ներառյալ էթնիկ, կրոնական, 

գենդերային և այլ համապատասխան խմբերը) ունեն լիարժեք քաղաքական 

իրավունքներ և ընտրական հնարավորություններ։ 

Բնակչությունը կազմված է էթնիկ հայերից՝ պայմանավորված 

պատերազմական իրավիճակի տեղահանումներով: Սահմանադրությամբ 

նախատեսվում է տարածքի հայկական բնույթի պահպանման 

քաղաքականություն՝ քաղաքացիություն տրամադրելով էթնիկ հայերին, որոնք 

նախընտրում են այնտեղ բնակվել: 
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Կանայք ունեն հավասար ընտրական իրավունք, սակայն գործնականում 

կանանց մասնակցությունը քաղաքականությանը սահմանափակ է, նրանք 

շատ քիչ են ներկայացված պետական ղեկավար պաշտոններում: Օրինակ, 

2014 թվականի ընտրական օրենսգրքով նախատեսված էր առնվազն 22 

տոկոս կանանց ներգրավվածություն ընտրացուցակներում, սակայն միայն 5 

կին ստացավ տեղ պառլամենտում: 

 Արդյո՞ք ազատորեն ընտրված Կառավարության ղեկավարը և ազգային 

օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները մշակում և իրականացնում են 

կառավարության քաղաքականությունը: 

Տեղական ընտրված պաշտոնյաների հնարավությունները մշակելու և 

իրականացնելու պետական քաղաքականությունը գործնականում սահմա–

նափակված է՝ պայամնավորված երկրի անվտանգության սպառնալիքներով, 

Բաքվից նախազգուշացումներով, Հայաստանի կառավարության և 

տարածաշրջանային այլ դերակատարների ակտիվ մասնակցությամբ ներքին 

քաղաքական գործընթացներին: Սահմանադրությունը կոչ է անում սերտ 

համագործակցել Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական 

քաղաքականության ոլորտներում: 

 Արդյո՞ք կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցները ուժեղ և արդյունավետ են: 

Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է տառապել կոռուպցիայի զգալի 

բարձր մակարդակից հատկապես շինարարության ոլորտում: Պաշտոնյաները 

շարունակում են ցուցաբերել խնամածություն պետական ծառայության 

պաշտոները համալրելու գործում: 

 Արդյո՞ք կառավարությունը գործում է բաց ու թափանցիկ: 

2004 թվականին ընդունվել է «Տեղեկատվության ազատության մասին» 

օրենքը, բայց կառավարությունը գործնականում գործում է սահմանափակ 

թափանցիկությամբ: Կարևորագույն որոշումներն ընդունվում են քաղաքական 

դերակատարների հետ համագործակցելով՝ հանրային արդյունքի համար շատ 

քիչ հնարավորություններ ստեղծելով: 

 Արդյո՞ք կա ազատ ու անկախ ԶԼՄ 

Կառավարությունը վերահսկում է Լեռնային Ղարաբաղի 

լրատվամիջոցներից շատերին, իսկ հանրային հեռուստատեսությունն ու 

ռադիոկայանները տեղական մրցակցության հնարավորություն չունեն: 

Լրագրողների մեծամասնությունը զբաղվում է ինքնագրաքննությամբ, 

մասնավորապես՝ խաղաղ գործընթացին վերաբերող թեմաներով: Ինտերնետի 

ներթափանցման մակարդակը ցածր է, բայց ընդլայնվում է, և սոցիալական 

ցանցերի հարթակները ավելի ու ավելի են օգտագործվում հասարակության և 

պետական պաշտոնյաների կողմից` լուրերի տարածման ու քննարկման 

համար: 

 Արդյո՞ք անհատներն ազատ են արտահայտելու իրենց հավատքը կամ 

անհավատությունը և՛ հասարակական, և՛ մասնավոր հատվածներում: 

Սահմանադրությունը երաշխավորում է կրոնական ազատություն, բայց 

թույլ է տալիս սահմանափակումներ իրականացնել՝ հանուն անվտանգության, 

հասարակական կարգի պահպանման և այլ պետական շահերի: 

Կանոնադրությունը նաև Հայ Առաքելական եկեղեցին ճանաչում է որպես հայ 

ժողովրդի «ազգային եկեղեցի»: Այլ խմբերի կրոնական ազատությունը 

գործնականում սահմանափակ է: 2009թ.-ի օրենքով արգելվում էր չգրանցված 

խմբերի կողմից կրոնական գործունեությունը և փոքրամասնությունների 

հավատքների նկատմամբ հոգեորսությունը՝ այդպիսով բարդացնելով 

փոքրամասնությունների խմբերի գրանցումը: 

 Արդյո՞ք կրթական համակարգն ազատ է քաղաքական ոտնձգություններից: 
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Դպրոցներն ու համալսարանները ենթակա են քաղաքական 

ազդեցության ու ճնշման՝ զգայուն թեմաների շուրջ կարծիքներ տարածելուց 

խուսափելու համար, մասնավորապես` տարածքի կարգավիճակի և 

անվտանգության հետ կապված:  

 Արդյո՞ք անհատներն ազատ են արտահայտելու իրենց անձնական 

տեսակետները քաղաքական կամ այլ զգայուն թեմաների շուրջ ՝ առանց 

հետապնդումների կամ պատժի վախի: 

Մասնավոր քննարկումները բաց ու ազատ են, սակայն 

տարաձայնությունների արտահայտումը կարող է ինչ-որ չափով արգելվել 

հասարակության շրջանում ազգայնական տրամադրվածության վրա 

բացասական ազդեցություններ չտարածելու համար: 

 Արդյո՞ք կա հավաքներ կազմակերպելու ազատություն: 

Բողոքի ակցիաները գործնականում շատ հազվադեպ են լինում: 

Կառավարությունը արգելում է կազմակերպել այնպիսի հավաքներ ու բողոքի 

ցույցեր, որոնք կարող են խաթարել հասարակական կարգը՝ ներառելով նաև 

Հայաստանի ակտիվիստների կողմից կազմակերպվող բողոքի ցույցերն ու 

ապակառուցողական միջոցառումները: Ցույցերը, որոնք հետապնդում են 

երկրի համար դիվանագիտական նպատակներ կամ անվտանգության 

ամրապնդման համար են կազմակերպվում, հիմնականում թույլատրվում են: 

 Արդյո՞ք կա ազատություն հասարակական կազմակերպությունների համար, 

հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կամ 

կառավարության գործունեության ոլորտների հետ առնչվող: 

Միավորումների ազատությունը սահմանափակ է: Քիչ ՀԿ-ներ, որոնք 

ակտիվ են, ունեն թույլ ֆինանսավորում և աջակցություն կառավարության 

կողմից: 

 Արդյո՞ք կա ազատություն առևտրային կազմակերպությունների կամ 

նմանատիպ մասնագիտական արհմիությունների համար: 

Առևտրային կազմակերպություններին թույլատրվում է գործել, սակայն 

գործնականում դրանք թույլ են ու սահմանափակ ակտիվ՝ ունենալով շատ քիչ 

փորձառություն աշխատողների շահերի պաշտպանության հարցում:  Այն 

խոշոր աշխատանքային վեճերը, որոնք կարող են վնաս հասցնել 

հասարակության համերաշխությանը, ենթարկվում են քաղաքական ու 

հասարակական ճնշումների: 

 Արդյո՞ք դատական համակարգն ազատ է: 

Գործնականում դատական համակարգն ազատ չէ, դատարանները 

կրում են գործադիր մարմնի ազդեցությունը, ինչպես նաև իշխող քաղաքական, 

տնտեսական և այլ խմբերի ազդեցությունը: 

 Արդյո՞ք քրեական ու քաղաքացիական գործերը պատշաճ ընթացք են 

ունենում: 

Սահմանադրությունը երաշխավորում է դատական գործերի պատշաճ 

իրականացում, սակայն ոստիկանությունը և դատարանները միշտ չէ, որ 

ապահովում են դրանք: Մարդու իրավունքների պաշտպանը միայն 2017 

թվականին ստացել է տասնյակ բողոքներ անարդար դատաքննության 

իրականացման վերաբերյալ: Բացահայտ քաղաքական այլախոհները 

ենթարկվում են բռնությունների իշխանությունների կողմից: 

 Արդյո՞ք կա պաշտպանվածություն ֆիզիկական ուժի ոչ լեգիտիմ 

օգտագործումից և ազատություն պատերազմից ու ապստամբություններից: 

Բնակչության անվտանգության վրա ազդում են զինադադարի գծի 

երկայնքով բռնության մշտական դեպքերը: Զինվորները, ինչպես նաև երկու 

կողմից քաղաքացիական անձինք զոհվում կամ վիրավորվում են ամեն տարի, 
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իսկ զոհերի մասին հաղորդվում է ամբողջ տարվա ընթացքում, 

մասնավորապես գարնանը և ամռանը: 

 Արդյո՞ք օրենքները, քաղաքականությունը և գործնականում դրանց 

կիրառությունը երաշխավորում են հավասար վերաբերմունք: 

Սահմանադրությունը երաշխավորում է հավասար իրավունքներ 

կանանց համար և արգելում է խտրականությունը` հիմք ընդունելով սեռը, 

էթնոսը, կրոնը և այլ կատեգորիաներ: Այնուամենայնիվ, կանայք ցածր են 

ներկայացված պետական ու մասնավոր հատվածներում և գործնականում 

ենթարկվում են խտրականության: Միայն տղամարդիկ են ենթարկվում 

զորակոչի: Տարածքի հայկական բնույթը պահպանելու համար պետական 

քաղաքականությունը խթանում է հայոց լեզուն ու մշակույթը՝ խրախուսելով 

էթնիկ հայերին գաղթել Լեռնային Ղարաբաղ՝ մասամբ բնակարանային և այլ 

սուբսիդիաներ տրամադրելով: 

 Արդյո՞ք անհատները ունեն ազատ տեղաշարժի, բնակության վայրը, 

աշխատավայրը և կրթության վայրը փոփոխելու իրավունք: 

Լեռնային Ղարաբաղում տեղաշարժման ազատությունը և տարածքով 

ճանապարհորդելը խոչընդոտվում է նրա երկիմաստ իրավական ու 

դիվանագիտական կարգավիճակի, հրադադարի անկայունության և 

ականների առկայության հետ, որոնք շարունակում են հանգեցնել զոհերի ու 

վիրավորների: 

 Արդյո՞ք անհատներն ունակ են օգտվելու սեփականության տիրապետման 

իրավունքից և ստեղծել մասնավոր բիզնեսներ՝ առանց պետական կամ ոչ 

պետական դերակատարների անտեղի միջամտության: 

Հիմնական տնտեսական գործունեությունը խստորեն վերահսկվում է 

կառավարության կամ քաղաքական հզոր վերնախավերի փոքր խմբի կողմից: 

Տեղահանված ադրբեջանցիների սեփականության իրավունքը դեռևս 

պատշաճ լուծում չի ստացել: 

 Արդյո՞ք անհատներն ունեն անձնական, սոցիալական ազատություններ՝ 

ներառյալ ամուսնության, զուգընկերոջ ընտրության ազատություն, 

պաշտպանվա՞ծ են ընտանեկան բռնությունից և արտաքին տեսքի 

նկատմամբ վերահսկողությունից: 

Տղամարդիկ ու կանայք ունեն հավասար իրավաբանական իրավունքներ 

ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ: Սահմանադրությունը 

սահմանում է ամուսնությունը որպես տղամարդու ու կնոջ միջև միություն՝ 

բացառելով նույնասեռ ամուսնությունը: Կառավարությունը առաջարկում է 

նյութական խթաններ՝ ծնելիությունը խրախուսելու համար` տարածքը 

վերաբնակեցնելու նպատակով: Ընտանեկան բռնությունը տարածված է և 

արդյունավետորեն չի վերահսկվում: 

 Արդյո՞ք անհատները օգտվում են հավասար իրավունքներից և ազատ են 

տնտեսական շահագործումից: 

Զբաղվածության հիմնահարցը դեռևս չլուծված է, հիմնական 

աշխատատեղերը պետական կառավարման համակարգում և մասնավոր 

բիզնեսում են: 

 

Վերլուծելով վերը թվարկված հիմնախնդիրների ցուցանիիշները Արցախի 

Հանրապետության համար՝ կարող ենք առանձնացնել մի քանի հիմնահարց․  նախ՝ 

քաղաքական մասնակցության և մրցունակության ապահովման համար անհրաժեշտ 

են ոչ միայն սահմանադրական երաշխիքներ, այլև գործուն կառուցակարգեր, որոնք 

կխթանեն քաղաքական գործընթացներում հատկապես կանանց մասնակցության 

մակարդակի բարձրացումը։ Մյուս կարևոր հիմնահարցերից է կոռուպցիայի դեմ 
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պայքարի հիմնախնդիրը, որը լուծելու համար երկրի կառավարող ընտրանի պետք է 

կարողանա քաղաքական կամք դրսևորել և իր գործունեության հիմքում դնել 

հանրային շահը՝ ապահովելով  հաշվետվողականության, թափանցիկության և օրենքի 

գերակայության սկզբունքների արդյունավետ կիրառումը։ 

Այսպիսով՝ ամփոփելով կատարված վելուծական աշխատանքը՝ փաստենք, որ 

«Ազատության վիճակն աշխարհում» միջազգային հետազոտության արդյունքների 

համաձայն՝ Հայաստանի ու Արցախի հանրապետությունները համարվում են 

կիսաազատ պետություններ: Հաշվի առնելով հետազոտության արդյունքներն ու 

բերված ցուցանիշները՝ պետութայն դրական իմիջի ձևավորման համար ՀՀ և ԱՀ 

կառավարող ընտրանիները պետք է կարողանան հավասարարժեք պատասխանել 

արդի մարտահրավերներին, ցուցաբերեն քաղաքական կամք և իրենց որոշումների 

ընդունման ու իրականացման գործընթացում դնեն հանրային շահն ու դրա 

գերակայությունը: Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման համար 

պետության իմիջի արդիականացումը ենթադրում է կառավարող ընտրանու 

փոխհամագործակցություն, որն էլ կապահովի քաղաքական դերակատարների և 

պետության մրցունակությունը, հաջողությունը, ազդեցիկությունը, կայունությունը 

ներքին ու արտաքին քաղաքական շուկաներում: 

 

 

 

THE QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION AS A FACTOR  

OF MODERNIZING THE STATE IMAGE:  

FREEDOM IN THE WORLD INTERNATIONAL INDEX  

FOR ARMENIA AND ARTSAKH  
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The purpose of the article is to present indicators that affect the quality of state 

governance, to analyze the data of the Freedom in the World report released by Freedom House 

for the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh.  The quality of state governance is 

directly related to the quality of the ruling elite activity. The clarification of the system of 

indicators affecting the quality of public administration enables the ruling elite to develop and 

implement strategic programs that contribute to the formation and modernization of a positive 

image of the state. In this context, there is also a need for a strategic goal of effective state policy 

making.We use methods of comparison, data collection and analysis in the article. As a result of 

the analysis, we came to the conclusion that the measurements of international indexes 

determine the formation of the state image and influence the choice of the modernization path, 

considering the ruling elite as the main actor of the state image modernization. 

 

Key words: State image, modernization, ruling elite, political development, quality of 

public administration, political actor, freedom, rule of law. 
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КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС СВОБОДЫ В МИРЕ  

ДЛЯ АРМЕНИИ И АРЦАХА 
 

ЛИЛИТ ЧИЧОЯН 

Академия государственного управления РА,  

кафедра политического управления и государственной политики, аспирант,  

г.Ереван, Республика Армения 
 

Цель данной статьи - представить показатели, влияющие на качество 

государственного управления, проанализировать данные отчета Freedom in the World, 

выпущенного Freedom House для Республики Армения и Республики Арцах. Качество 

государственного управления напрямую связано с качеством деятельности правящей 

элите. Уточнение системы показателей, влияющих на качество государственного 

управления, позволяет правящей элиты разрабатывать и реализовывать стратегические 

программы, способствующие формированию и модернизации позитивного имиджа 

государства. В данном контексте также важна стратегическая цель разработки 

эффективной государственной политики. В статье используются методы сравнения, сбора 

и анализа данных. В результате анализа мы пришли к выводу, что измерения 

международных показателей обуславливают формирование имиджа государства и влияют 

на выбор пути модернизации, учитывая ведущую роль правящей элиты в модернизации 

имиджа. 

 

Ключевые слова: имидж государства, модернизация, правящая элита, 

политическое развитие, качество государственного управления, политический актор, 

свобода, верховенство закона. 
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НАУЧНЫЕ ДИФИНИЦИИ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
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Целью статьи является анализ экспертных определений термина 

«государственная состоятельность», для применения этого термина к 

новообразованным государствам. 

В данной статье рассматриваются различные подходы к определению 

основных признаков термина «государственная состоятельность», а также 

обозначены основные трудности определения признаков данного термина. На основе 

анализа различных подходов делается заключение о необходимости четкого 

определения термина состоятельности. В статье основной акцент сделан на группе 

подходов, дающих понимание состоятельности или несостоятельности 

государства. Определение данного терминологического аппарата очень важно в 

первую очередь для признания или непризнания молодых государств, вставших на 

путь самоопределения. Ведь на сегодняшний день не существует ни универсального 

определения государству, ни универсального определения понятия состоятельности 

государства.  

 

Ключевые слова: государство, признаки государства, государственная 

состоятельность, дееспособность, институциональные возможности, 

несостоятельность, признаки. 

 

Несмотря на то, что государства существуют много лет, термин «государственная 

состоятельность» сравнительно недавно появился в политологическом дискурсе и пока 

еще не нашел своего более или менее четкого определения в политической теории. 

Основной причиной этого является сложность и многогранность такой базовой категории, 

как «государство», с которой «состоятельность» связана напрямую. Автор книги «От 

состояния к состоятельности» T. Pfister утверждает, что универсальной формулировки 

для состоятельности быть не может, поскольку понятие «государство» трудно «загнать» в 

терминологические рамки. По его мнению, государство не является инвариантом, а 

представляет собой совокупность систем и «практик правления». Говоря проще, 

основные качества, которые делают государство государством, сильно варьируются
227

. По 

мнению Mette, государство – многогранный термин, поскольку имеет несколько уровней 

анализа и может быть определено разными способами. Оно, как с теоретической, так и с 

эмпирической точки зрения, – крайне многоаспектный феномен. Государство можно 

рассматривать как структуру, как набор правил, организаций, представителей власти
228

. 

Но, несмотря на все сложности, хотелось бы разобраться в коллизиях данного термина.  

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 16.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
227 Pfister T. From State to Stateness, Queen‘s University, Belfast School of Politics and 

International Studies, 2004. P-22. 
228 Mette K. and Ole Hersted H., Demstar, Democracy, the State, and Administrative Reforms, 

Conceptualizing State Capacity, Research Report No. 6, University of Aarhus, 2002. P-10. 
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Попробуем выделить группу определений состоятельности. В рамках этой группы 

состоятельность определяется как способность государства выполнять свои функции в 

обществе. Jackson писал, государство, которое не справляется со своими основными 

функциями, считается «несостоявшимся государством» (failed state)
229

. Самые большие 

расхождения в рамках этой группы подходов заключаются в том, какие функции считать 

основными и каким образом оценивать дееспособность государства. Для Nettl, 

состоятельное государство – это государство, которое способно эффективно выполнять 

властные функции. В основе состоятельности – институциональная централизация 

основных функций государства
230

. Следовательно, если что-то мешает 

институциональной централизации и консолидации в государстве, то это мешает его 

состоятельности. Согласно исследователям Mette и Ole Hersted, в основе 

вышеизложенного подхода лежит противопоставление государства и гражданского 

общества, т.е. состоятельным государством является то государство, в котором институты 

власти концентрируют основные ресурсы для принятия решений, в то время как 

гражданские институты слабы. Противоположностью состоятельности являются 

институты гражданского общества или «системы гражданской власти»
231

. Данному 

подходу противостоит другой подход. Mette и Hersted выступают с позицией, что аппарат 

государственной власти не должен быть изолированным от общества. Состоятельность – 

это продукт взаимодействия между гражданами и представителями власти, а также между 

суверенными государствами
232

. Evans также поддерживает данную позицию, он 

выдвигает гипотезу о том, что государству для развития требуется умение сочетать 

автономию с взаимодействием с определенной частью общества. В идеале такая связь 

обеспечивает государство постоянной информацией о проблемах развития, а также о том, 

как адаптировать политический курс для решения данных проблем. В то же время 

автономия бюрократических структур от политиков и общественных групп улучшает 

взаимодействие и эффективность внедрения политического курса
233

. Evans делает акцент 

на синергии общества и государства.  

Katzenstein доказывал, что успех государств в выстраивании роли монополиста 

может подорвать способность к автономии и эффективное вмешательство может сделать 

из государства арену для социального конфликта, поэтому взаимодействие общества и 

государства при определении стратегии только мешает
234

. Рассматривая издержки данной 

модели, Evans предполагает, что государству, которое является только автономным от 

общественных лидеров при принятии решений, будет не хватать источников для сбора 

информации и реального понимания вещей, происходящих в государстве. Государство 

будет неспособно разрешить проблемы, которые требуют «коллективного участия»
235

. L. 

Evans вводит в оборот такой показатель, как «зависимость власти». Государственные 

управленцы разрабатывают инструкции, административные и технические институты для 

обеспечения информацией и советами в обмен на отдачу со стороны бизнеса в разделении 

ответственности для реализации целей. По мнению Evans и Weiss, в истории полно 
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случаев, когда автономные государства не были состоятельными
236

. Зачастую государства 

с высоким уровнем автономии неспособны достигать своих намеченных целей
237

. R. 

Putnam полагал, что в основе демократии лежит принцип «взаимодействие между 

государством и гражданским обществом ускоряет разрешение коллективных проблем». 

Putnam выступает против противопоставления «сильного общества и слабого 

государства»
238

, он полагает, что дееспособное государство – это то государство, в 

котором удалось найти общий язык во взаимодействии гражданского общества и 

государственных институтов. Е. Ostrom в свою очередь анализировала различные 

стратегии взаимодействия между государственными институтами и гражданским 

обществом при решении проблем городской инфраструктуры на примере Нигерии и 

Бразилии. Если в Бразилии государственные чиновники ориентировались на кооперацию 

с общественностью в разработке и реализации стратегии, то в случае с Нигерией процесс 

внедрения был исключительно обязанностью бюрократии
239

.  

В свою очередь Evans использует такой термин, как «безгосударственное 

общество» (stateless society), предполагая, что, состоятельность государства проявляется 

не в консолидации политии, а, наоборот, в ее отсутствии, т.е. «способности государства к 

децентрализации собственных функций и их ограничении»
240

. Ученые, разделяющие 

данный подход, выступают с той позицией, что «безгосударственные общества» 

представляют собой новый тип состоятельности, который в первую очередь бывает у 

наиболее развитых стран, в которых функции институтов государства существенно 

сократились, но они стали более эффективными. В этих политиях институты 

гражданского общества берут часть государственных функций на себя. Итак, государство 

считается состоятельным, если его институты эффективно выполняют «оставшийся» 

набор функций.  

F. Fukuyama в качестве примера «безгосударственного общества» приводит 

Америку, в которой сложилась антиэтатистская политическая культура
241

. Данный вид 

культуры проявляется в федеративной системе отношений, в разделении властей, в 

системе сдержек и противовесов. По мнению Fukuyama, именно в Америке удалось 

решить проблему чрезмерной концентрации функций у государственных институтов. Тем 

не менее даже в США не всегда удается найти баланс. В статье «Состоятельность в 

первую очередь» Fukuyama делает акцент на транзитологическом аспекте 

состоятельности. По его мнению, переход к демократическому режиму возможен только 

при условии построения сильных государственных институтов. Другими словами, 

государству в условиях перехода необходимо в первую очередь стать состоятельным
242

.  

На его взгляд, неудачный опыт демократического транзита и «экспорта» демократии в 

ряде стран обусловлен тем, что состоятельность, приносимая извне, подрывает 

возможность создания собственных институтов для внутренних акторов
243

. Это приводит 

к сильной зависимости транзитного государства от внешних конструкторов, что, в конце 
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концов, может привести к потере легитимности данных институтов в глазах граждан. 

Таким образом, потеря легитимности институтов в глазах даже части граждан может 

стать угрозой для состоятельности. Fukuyama делает основной акцент на анализе 

институциональных способностей государства (institutional capacities). Наиболее 

состоятельные государства, по мнению Fukuyama, это те, государства, у которых 

«институциональные способности» на высоком уровне.    

Другим значимым вопросом в плане состоятельности стал вопрос о том, какие 

государственные функции считать наиболее значимыми. Jackson при выделении ключевых 

функций государства исходит из тех базовых социальных ценностей, которые государству 

следует поддерживать: безопасность, свобода, порядок, справедливость и социальное 

обеспечение
244

. Данные ценности требуют от государства выполнения его основной 

функции – функции социального арбитража.  

Ильина же считает, что, ключевыми параметрами при концептуализации 

состоятельности должны служить институциональная эффективность и 

консолидированность политии
245

. При этом ученый акцентирует внимание на отличии 

состоятельности (stateness) от синонимичных слов, таких как статусность (statehood). Если 

статусность позволяет государству претендовать на свое место в «координатной сети», то 

состоятельность описывает внутренние и внешние возможности государства для 

реализации своего потенциала. Другими словами, если полития эффективно реализует 

свой потенциал, то она является состоятельной, т.е. у нее появляется возможность 

занимать «особое» место в «координатной сети». Таким образом, по мнению Ильина, 

основной функцией государства, определяющей ее состоятельность, является способность 

государства к реализации своего потенциала. В соответствии с тем, насколько государство 

эффективно справляется с данной функцией, можно де-факто определить место 

государства в координатной сетке и его возможности. 

Pfister, напротив, уделяет больше внимания динамической и процессуальной 

характеристикам состоятельности, по роли государства в текущих социальных 

трансформациях можно судить о наличии или отсутствии состоятельности
246

, основными 

же функциями государства являются поддержка единства и связи «государственного 

аппарата» и поддержка социальной связи в целом
247

. Государственный аппарат состоит из 

институтов, содержание и внутренняя структура которых постоянно должны изменяться в 

соответствии с социальными ожиданиями. Pfister доказывает, что государство уже не 

может полагаться только на монополию на «легитимное насилие» как основу для 

репродукции власти, на данный момент государство вынуждено рассматривать 

легитимность каждого своего действия
248

. Более высокий уровень состоятельности 

подразумевает способность системы к гибкому реагированию на вызовы и к выстраиванию 

внутренней конкурентной среды вокруг и внутри институтов. Государство не должно 

рассматриваться как единый субъект, а скорее как результат соревнования 

государственных образований внутри политии
249

. 

Bartolini считает, что состоятельность следует описывать как аккумуляцию 

ресурсов, регулирующий, репрессивный потенциал государства во взаимодействии с 

обществом. S. Bartolini предложил широкий спектр ключевых параметров при определении 

уровня государственной состоятельности. Он считал, что, при определении данного 
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термина необходимо брать в расчет следующие аспекты: 1. Наличие организационного 

потенциала для мобилизации ресурсов (бюрократия и система налогообложения); 2. 

Внешняя консолидация территории (армия); 3. Поддержка внутреннего порядка (полиция и 

судебная система); 4. Регулирующая активность государства в экономической и 

социальной сферах
250

.  

Согласно вышеупомянутому, одним из факторов, сильно влияющих на 

состоятельность того или иного государства, является уровень идентификации граждан с 

государством. Так, по мнению Z. Elkins идентификация гражданина с государством 

является показателем состоятельности государства. При этом важно учитывать, что 

существуют два основных составляющих состоятельности той или иной политии: чувство 

идентификации с государством (например, «я – американец») и позитивное отношение к 

нему («я горжусь тем, что я американец»)
251

. Если при первом варианте тот или иной 

гражданин ощущает свою принадлежность к политии, то во втором случае говорится о его 

лояльности к ней. Хотя лояльность к той или иной политии усиливает чувство 

идентификации с ней, что в свою очередь влияет на государственную состоятельность, оба 

варианта по своей внутренней природе являются самодостаточными: как идентификация 

возможна без лояльности, так и лояльность возможна без идентификации. Так, например, 

США благодаря своей «мягкой силе» (soft power)
252

 способны заполучить лояльность 

граждан других государств, продуцируя на них свои ценности и нормы. Также высокий 

уровень идентификации с государством у определенной группы граждан не означает 

отсутствия других идентичностей, которые для тех же граждан окажутся важнее 

государства. Например, гражданин может идентифицировать себя больше с регионом, с 

этнической группой или с религиозной общиной
253

. Восприятие себя в рамках государства 

у этнического большинства и меньшинств различается, чем больше разница в восприятии, 

тем больше рисков для состоятельности. 

Проблема состоятельности в работах J. Linz и А. Stepan тесно связана с вопросами 

консолидации демократических режимов. По их мнению, наиболее консолидированными 

демократическими режимами являются те из них, которым удалось усилить свою 

состоятельность. Усилить состоятельность и, как следствие, осуществить консолидацию, 

особенно сложно в мультиэтнических обществах, поэтому в данных сообществах 

требуется пристальное внимание государства к национальным меньшинствам. Шансы на 

консолидацию демократии и усиление состоятельности в мультиэтническом государстве 

возрастают, если оно предоставляет единое гражданство и эффективно защищает 

индивидуальные права
254

. Stepan утверждает, что отсутствие единого гражданства и, как 

следствие, ущемление прав определенной категории граждан создает риски для 

государственной состоятельности, поскольку «отчужденные граждане» не 

идентифицируют себя с государством. Daskalovski, развивая гипотезу Stepan, доказывает, 

что основными проблемами государственной состоятельности, мешающими 

консолидации, являются проблемы государственных границ и гражданства. Одним из 

условий решения проблем, связанных с состоятельностью и консолидацией, является 

необходимость конгруэнтности в отношениях между демосом и политией
255

. Именно от 
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сбалансированности и гармоничности этих отношений зависит наличие или отсутствие 

государственной состоятельности.   

Migdal считает, состоятельность заключается в возможности государства 

реагировать на предпочтения общества и влиять на социально-экономическое развитие в 

соответствии с ними. Таким образом, институциональные способности формирует 

обратную связь между государством и обществом. Важным аспектом также является 

наличие ресурсов у государственных акторов, если у них немного ресурсов для 

управления, то они либо пассивно реагируют на запросы общества, либо неспособны 

воплотить политические курсы, нацеленные на экономическое и социальное развитие
256

.  

Подводя итог вышесказанного, можно отметить тот факт, что экспертное 

сообщество разобщено в понимании и определении состоятельности государства. И это не 

странно, так как нет классического определения термину государство, которое бы не 

подвергалось критике хотя бы одной из политологических школ мира. Поэтому 

необходимо отметить, что для малых новообразованных государств не важно с точки 

зрения политической жизни терминологическое определение их государственной 

состоятельности. Ведь с терминологией ученые могут определяться годами, а процесс 

политической жизни новообразованных государств динамично развивается. И от них 

зависит, насколько и в каком смысле они хотят стать состоятельными.  

Необходимо объединять научные сообщества новообразованных государств, 

вырабатывая собственные терминологические аппараты для продвижения своих научных и 

политических идей. 

 

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆԱՆ 

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 
 

ՍՈՍԼԱՆ ՊԼԻԵՎ   

Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ դոկտորանտ, ռուսական քաղաքականության 

ֆակուլտետ, քաղաքագիտության ամբիոն,  

ՀՕՀՀ սոցիալ-քաղաքական հետազոտությունների տնօրեն, 

ք.Ցխինվալ, Հարավային Օսեթիա 
 

Հոդվածի նպատակն է «պետական կայացվածություն» տերմինի 

փորձագիտական սահմանումների հետազոտությունը՝ այդ տերմինը նոր ձևավորված 

պետությունների նկատմամբ կիրառելու համար: 

Այս հոդվածում դիտարկվում են «պետական կայացվածություն» տերմինի 

հիմնական հատկանիշների սահմանման տարբեր մոտեցումները, բացի այդ, 

նախանշված են այս տերմինի հատկանիշների սահմանման հիմնական 

դժվարությունները: Տարբեր մոտեցումների վերլուծության արդյունքում կատարվում է 

կայացվածություն տերմինը հստակ սահմանմանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ 

եզրակացություն: Հոդվածում հիմնական շեշտը դրված է մի խումբ մոտեցումների վրա, 

որոնք բացահայտում են պետության կայացվածությունը կամ ոչ 

կայացվածությունը:Տերմինաբանական այս ապարատի սահմանումը շատ կարևոր է, 

նախևառաջ, ինքնորոշման ուղին բռնած երիտասարդ պետությունների ճանաչման կամ 

                                                           
256

 Migdal J. S. Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabilities in the 

Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988. 
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չճանաչման համար: Չէ որ ցայսօր գոյություն չունի ոչ պետության, ոչ էլ պետության 

կայացվածության հասկացության համընդհանուր սահմանում: 

 

Հիմնաբառեր՝ պետություն, պետության հատկանիշներ, պետության 

կայացվածություն, գործունակություն, ինստիտուցիոնալ հնարավորություններ, 

չկայացվածություն, հատկանիշներ:    

 

 

SCIENTIFIC DEFINITIONS OF THE MAIN SIGNS OF PUBLIC STATE 

 

SOSLAN PLIEV  

Doctoral student, MSU. Mv Lomonosov, Faculty of Russian Politics, Department of 

Political Science, Director of the Center for Social and Political Studies of South UGU, 

Tskhinvali, South Ossetia 

 

The purpose of the article is to analyze the expert definitions of the term "state 

solvency", for the application of this term to newly formed States. 

In this article various approaches to definition of the main signs of the term 

"state solvency" are considered, and also the main difficulties of definition of signs of 

this term are designated. Based on the analysis of different approaches, the conclusion is 

made about the need for a clear definition of the term ―consistency‖. The article focuses 

on a group of approaches that give an understanding of the solvency or insolvency of the 

state. The definition of this terminological apparatus is very important first of all for the 

recognition or non-recognition of young States that have embarked on the path of self-

determination. After all, today there is no universal definition of the state, nor a universal 

definition of the concept of the solvency of the state. 

 

Keywords: state, signs of the state, state consistency, capacity, institutional 

capacity, failure, signs. 
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ԿԵՆՍԱՏԱՐԱԾՔ. 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

 

 

ԳՈՒՐԳԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, 

քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 
gurgensimonyan4@gmail.com 

 

Հոդվածի նպատակը քաղաքական ինստիտուտների ու կենսատարածքի՝ 

ֆիզիկական աշխարհագրության, արժեքաբանական ու խորհրդանշական կապի 

հիմնավորումն է: Ազգերը, հանդես գալով ուժի դիրքերից, մշտապես պարտադրել 

են մյուսներին աշխարհագրության իրենց իսկ ընկալումները: Ազատ ազգերն իրենց 

տիրապետման տակ գտնվող աշխարհագրական, ֆիզիկական երևույթներն օժտել 

են այնպիսի սիմվոլներով (անվանումներ, խորհրդանշաններ, էպոսներ), որոնք 

ընդմիշտ ամրացրել են այդ տարածությունների՝ ինչպես մշակութային, այնպես էլ 

իրավաքաղաքական պատկանելությունը դրանց հավակնող քաղաքակրթությանը: 

Մեր խնդիրն է հիմնախնդիրը ներկայացնել ոչ թե որպես 

պատմագիտահետազոտական վեճի առարկա, այլ որպես մրցունակ ազգի 

ինքնանույնականացման գործիք: 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են վերլուծության 

ինչպես պատմահամեմատական, այնպես էլ սեմանթիկական մեթոդներ: 

Հետազոտության արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ միանգամայն 

օրինաչափ է, երբ միևնույն աշխարհագրական տարածության վերաբերյալ 

տարբեր քաղաքակրթություններ ունեն միմյանցից տարբերվող, հաճախ 

իրարամերժ մոտեցումներ: Մրցունակ է այն հանրույթը, որը պատմական 

արդարության համատեքստում կարողանում է խմբագրել անցյաիլ 

իրողությունները և սրբագրել այն երևույթները, որոնք ընկած են իրենց 

քաղաքակրթական ինքնության հիմքում: 

Վերոգրյալը հնարավորություն է ընձեռում զարգացող ու մրցունակ ազգին 

պատմական փաստերի և քաղաքացիական հասարակության համառ ջանքերի 

շնորհիվ հերքել այդ տարածությունների հանդեպ մյուսների կողմից առաջարկվող 

էպոսները՝ դրանց զրկելով ռացիոնալ, պատմաիրավական հիմքերից և այդ 

ֆիզիկական, մենթալ ու վիրտուալ տարածությունների հանդեպ ձևավորելով 

լեգիտիմ հավակնություններ: 

 

Հիմնաբառեր՝ կենսատարածք, ռազմավարություն, շահեր, հաղորդագրություն, 

անվտանգություն, ինքնակառավարում, գաղափարախոսություն, հաղորդակցություն, 

աստիճանակարգում, կենտրոն: 

 
«Նա, ով առաջինը սահմանազատեց հողակտոր, հանդգնեց 

հայտարարել՝ «սա ի՛մն է», և գտավ մարդկանց, որոնք հեշտությամբ 

հավատացին իրեն, քաղաքացիական հասարակության իրական 

հիմնադիրն էր»
257

: 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 02.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
257 Rousseau Jean-Jacques. Collection complete des œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Geneve. 

Tome premier. Contenant les ouvrages de Politique. A Geneve, M. DCC. LXXXII. (1782), 87 p., Discours 
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«Դատողություններ մարդկանց միջև 

անհավասարության մասին» (1755) 
Ժան-Ժակ Ռուսո (1712-1778) 

 

Ավանդաբար ներկայիս Հյուսիսային Կովկասի (ՌԴ Հյուսիսկովկասյան դաշնային 

շրջան
258

) տարածքը և այն տարածաշրջանը, որը մեր օրերում թյուրիմացաբար 

անվանում են Հարավային Կովկաս կամ Անդրկովկաս, երբեմն էլ՝ Այսրկովկաս, 

համարվել է «Ասիայի անբաժանելի մասը»
259

: Տարբեր ժամանակներում Եվրոպան 

Ասիայից սահմանազատել են տարբեր կերպ (Տե՛ս Քարտեզ №2): Այդ 

սահմանազատումները, որպես կանոն, անցել են բնական անջրպետերով՝ խոշոր 

գետեր, ծովեր, օվիկիանոսներ, նեղուցներ, լեռնազանգվածներ և իրենց հիմքում գրեթե 

միշտ կրել են ոչ այնքան քաղաքակրթական, մշակութային տրամաբանություն, որքան 

քաղաքական դրդապատճառներ: Ուժեղ պետությունները, հաղթելով 

պատերազմներում, իրենց աշխարհագրական քաղաքականությունն են պարտադրել 

պարտված պետություններին և պետականազուրկ ժողովուրդներին: 

Շվեդիայի մենիշխան Կարլ XII (1697-1718թթ.) թագավորական բանակի սպա, 

գիտնական Ֆիլիպ Յոհան ֆոն Ստրալենբերգը (1676-1747 թթ.) 1730 թվականին 

հրապարակեց նոր քարտեզ, որով առաջարկում էր Եվրոպայի ու Ասիայի 

սահմանազատումը պատմության մեջ առաջին անգամ կատարել Ուրալյան 

լեռնաշղթայով (Տե՛ս Քարտեզ №2): «Հյուսիսային և արևելյան մասերը Եվրոպայի և 

Ասիայի»
260

 գրքում նա առաջարկեց երկու աշխարհամասերի սահմանն անցկացնել 

Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսից սկիզբ առնող Ուրալյան լեռնաշղթայով. «Հյուսիսից 

Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսից մինչև Տազովյան հրվանդան, Պեչորա և Օբ 

գետերի միջակայքով, 100 վերստ լայնությամբ դեպի հարավ մինչև 50
0
 հյուսիսային 

լայնություն, այսինքն՝ մինչև Սամարա գետի գլխամաս: Այնուհետև Ստրալենբերգը 

սահմանը տարավ Սամարա գետով՝ նույնպես լեռնոտ վայրերով մինչև Վոլգա, 

Վոլգայով ներքև՝ մինչև Կամիշենկա, դրանով էլ մինչև Դոնի կորություն, որտեղ 

հյուսիսային մասից թափվում է Իլովլյա գետը՝ հյուսիսային լայնությամբ մոտավորապես 

49 ½
0
 և, վերջապես, Դոնով ներքև»

261
: 

1736 թվին մեկ այլ գիտնական՝ ռուս պատմաբան, աշխարհագրագետ Վասիլի 

Տատիշևը (1686-1750թթ.), համաձայնվելով Ստրալենբերգի տեսակետին, Ուրալյան 

լեռնշղթան համարեց իբրև Եվրոպան Ասիայից անջատող բնական անջրպետ. «հույժ 

պատշաճ և բնական դիրքով հարմար է սահմանը անցկացնել Վայգաչի նեղուցից Մեծ 

Պլեսով (Ուրալյան լեռնաշղթայով – Ա. Չ.) և Յայկով (Ուրալ գետով – Գ. Ս.), ներքև՝ մինչև 

Կասպից ծովը, մինչև Կումա գետը կամ մինչև Տաուրյան լեռները (Կովկաս – Ա. Չ.), 

այստեղից էլ դեպի Դոնի գետաբերան, հետո Ազովի և Սև ծովեր, իսկ հետո՝ 

Կոստանտնոպոլի նեղուցով դեպի Միջերկրական ծով»
262

: 

Վերոգրյալից հստակ երևում է, որ պատմության մեջ երբևէ Եվրոպան չի 

տարածվել Ուրալյան լեռնաշղթայից արևելք՝ Կումա-Մանիչյան ցածրությունից հարավ 

Ռուսաստանը դարձնելով անդրաշխարհամասային «transcontinental country» երկիր 

(Տե՛ս Քարտեզ №1,№3): Հաջորդիվ կպարզաբանենք, որ մինչև ռուսական պետության 

                                                                                                                                                            
sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les homes.  Bibliothèque publique de Genève. Q 114 

https://www.e-rara.ch/gep_r/content/pageview/2247364, (https://www.rousseauonline.ch/Text/discours-

sur-l-origine-et-les-fondemens-de-l-inegalite-parmi-les-hommes.php).  
258 http://www.kremlin.ru/acts/news/6666. 
259 Большая советская энциклопедия: (в 30 т.), гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. Том 9: 

Евклин-Ибсен. М.: Советская энциклопедия, 1972, 10 с. 
260 Stralenberg Ph. I. «Das Nord- und Ostliche Teil von Europa und Asia», - Stockholm, 1730 

(https://archive.org/details/dasnordundostli00kruegoog/page/n8).  
261 Чубарян А.О. Российский европеизм. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005, 89 с. 
262

 Նույն տեղում: 
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ընդլայնումը դեպի Կովկասյան լեռներ և դրանցից էլ հարավ, մինչև Արաքս գետի 

ավազան, Կովկասը երբեք չի եղել տարածաշրջան, այդ անունով հայտի է եղել միայն 

Սև ծովից Կասպից ձգվող լեռնաշղթան: 

XIX դարի ռուսական նվաճումները կայսրության հարավում ներառեցին նոր 

տարածքներ, որոնք ենթարկվեցին վարչատարածքային բաժանումների ռուսական 

ավանդույթներին ու կանոններին: 

1804-1813թթ.-ի ռուս-պարսկական պատերազմից հետո կնքված 

«24.10.1813թ. Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրի»
263

 և 1826-1828թթ.-ի ռուս-

պարսկական պատերազմի ռուսական հաղթանակը ամրագրող «10.02.1828 թ. 

Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրի»
264

 արդյունքում ռուսական կայսրությունը 

ընդլայնվեց Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավ՝ հասնելով մինչև Արաքս և Քուր գետերի 

ջրբաժան և նվաճելով ներկայիս Վրաստանի, Հայաստանի, Արցախի ու Ադրբեջանի 

տարածքները: 

Հայաստանի կովկասացման լայնածավալ գործընթացը հայեցակարգային 

տեսքի բերվեց ռուս համհարզ, պրոֆեսոր Մ.Մ. Լիտվինովի (1844-1900թթ.) 

նախաձեռնությամբ: Նրա «Ռուսաստանի ծայրամասերը: Կովկաս. 

ռազմաաշխարհագրական ակնարկներ» գիրքը (1884 թ.) դարձավ Արաքսից հյուսիս 

ընկած Արևելյան Հայաստանի, Վիրքի, Շիրվանի տարածքները, դարձան Կովկասյան 

լեռնաշղթայից հյուսիս ընկած վարչատարածքային միավորի հարավային 

շարունակությունը. «Կովկասյան լեռների գլխավոր շղթան, որը հարավարևելյան 

կողմում ձգվում է 1372 վերստ (190 մղոն), ծովերի միջակայքում, իրենից 

ներկայացնում է հրաշալի միանմանություն և կիսում է Կովկասը երկու մասի՝ 

Հյուսիսային Կովկասի և Անդրկովկասի…»
265

: 

Պատմական տեսանկյունից ոչ մի տարօրինակ բան չկա, որ Ռուսաստանն իր 

հայեցողությամբ է վերաձևակերպել իր կողմից նվաճված նոր տարածքների 

վարչատարածքային կառուցվածքը՝ ելնելով ոչ թե այդ տարածքների վրա ապրող 

բնիկների պատմական արդարության տեսանկյունից, այլ իր իսկ կայսրության 

ռազմաքաղաքական շահերից: Սակայն տարօրինակ ու անտրամաբանական է այն, որ 

Հայաստանի Հանրապետությունը, լինելով միջազգային իրավունքի լիիրավ սուբյեկտ, 

չի խմբագրում իր արքետիպերը՝ ելնելով Հայաստանի ազգային շահերից և հայ ազգի 

պատմական հիշողություններից ու արդարության ակնկալիքներից (Տե՛ս Քարտեզ №4): 

Բացի բարոյահոգեբանական հանգամանքից առկա է նաև ձևախեղված 

պատմության առողջացման խնդիր: Գաղտնիք չէ, որ մեր թշնամիները վաղուց 

շրջանառում են հայերի «եկվոր» լինելու հիպոթեզը՝ Արցախյան հակամարտության 

կարգավորման գործընթացում փորձելով զրկել հայկական կողմին բնիկների 

կարգավիճակով հանդես գալու բարոյական առավելությունից: Հայկական էթնոտիպը՝ 

մարդաբանական տեսակը, մերձավորարևելյան է, հայերենը պատկանում է 

հնդեվրոպական լեզվաընտանքին, ուստի ներկայիս Հայաստանի ու Արցախի 

տարածքները Կովկասյան տարածաշրջանի մեջ դիտարկելը խթանում է թշնամի 

երկրների հակահայ քարոզչությանը: Այստեղից հարց է ծագում՝ «Ի՞նչ գործ ունի 

մերձավորարևելյան ազգը Կովկասում, որը կովկասցիների բնօրրանն է» (Տե՛ս Քարտեզ 

№6): 

Վերոնշյալ հայատյաց քարոզչության վտանգավոր ազդեցությունը չեզոքացնելու 

համար վաղուց ժամանակն է ամեն ինչ իրենց անունով կոչելը: Օր առաջ պետք է 

                                                           
263 http://hrono.ru/dokum/1800dok/18131012ru_per.php. 
264 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/turkman.htm. 
265

 Литвинов М. Окраины России. Кавказ: военно-географические очерки. Издание второе, 
исправленное. Дозволено цензурой С.-Петербургь, 29-го марта 1884 г. СПб: Тип. Департамента 
уделов, 1884, 52 с. 
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հրաժարվել օտար պետության վարչատարածքային միավորի անվանումից, և 

Հայաստանը տեղորոշել հազարամյակների ընթացքում հայտնի, սակայն առժամանակ 

մոռացված «Հայկական լեռնաշխարհ» տեղանունով (Տե՛ս Քարտեզ №4): 

Հայաստանը դեռևս Հերոդոտեսի (մ.թ.ա 484 – մ.թ.ա. 425) և Պոմպոնիոս Մելայի 

(15-60 թթ.) (Տե՛ս Քարտեզ №7,№8) ժամանակներից մինչև18-րդ դարի գրեթե բոլոր 

քարտեզներում
266

 ընկալվել է որպես Ասիայում տեղակայված մերձավորարևելյան 

երկիր: 

ԱՄՆ Կենտրոնական հետախուզական վարչության (ԿՀՎ) «Central Intelligence 

Agency» պաշտոնական կայքում Հայաստանը նկարագրված է որպես ասիական երկիր. 

«Հայաստանը տեղակայված է Հարավարևմտյան Ասիայում, Թուրքիայի և Ադրբեջանի 

միջև: Նկատառում. Հայաստանը ինքն իրեն համարում է Եվրոպայի մաս. 

աշխարհաքաղաքականորեն այն կարելի է դասակարգել որպես Եվրոպայի կամ 

Մերձավոր Արևելքի կամ միաժամանակ երկուսի տիրույթում»
267

: 

Վերոգրյալից կարելի է ենթադրել, որ մոլորության աղբյուրը Հայաստանում է, 

որտեղ հայերն իրենց կոչում են կովկասցի, իսկ իրենց երկիրը համարում են կովկասյան: 

Բոլորը ճանաչում են իրենց շրջապատող աշխարհն այնպես, ինչպես եղել է ու այնպես, 

ինչպես կա, իսկ Հայաստանում դեռևս շատ են հնացած, արդիականությունը կորցրած, 

հետադիմական, ծայրամասային, հաճախ վտանգավոր գաղափարները սնող մտքերը: 

«Ճանաչիր և մեզ ճանաչելուց առաջ իմացիր, որ աշխարհի վրա արևի առաջին 

ծագումից ի վեր, մեր Աղվանից և Ալանների սահմանից մինչև հարավ՝ դեպի մեր 

Կորճկահայքը, Տորոս լեռան ստորոտից մինչև արևմուտք՝ դեպի մեծ Անտիոք, 

Միջերկրական ծովի ափը, այդ վայրից էլ հյուսիս, մինչև Մամաստիա, այնտեղից էլ 

մինչև արևմուտք, դեպի Կիլիկիա՝ մեր աշխարհը Երրորդ Հայքի, Կիլիկիայից հյուսիս, 

միչև Լէնո Պոնտոս ու Սև ծովի ափը, այնտեղից էլ հյուսիս-արևելք մինչև մեր Տայք 

աշխարհը, Տայքից էլ արևելք, մինչև մեր Աղվանք աշխարհը և ալանների դուռը: 

Արևմուտքում, Միջերկրական ծովի ափից և Մեծ Անտիոքից մինչև արևելք, դեպի 

Տավրոսյան լեռնաշղթայի վերջը, մինչև գիլանի հարևանությամբ Կասպից ծովի ափը: 

Հարավում Տավրոս լեռան ստորոտից մինչև հյուսիս՝ որ սուլթանիույից արևելք է, 

մինչև ալանների սահմանները, և այն, որ Հարավում է փոքր փոքր, հազբակաից մինչև 

մեր Տայք աշխարհը, և արևմտյան կողմում մեծ Անտիոքից դեպի հյուսիս-արևմուտք, 

մինչև Լէնօ Պոնտոս, Լէնօ Պոնտոսից էլ դեպի հյուսիս-արևելք մինչև մեր Տայք 

աշխարհը, Տայքից էլ արևելք, մինչև ալանների սահմանը՝ Կասպից ծովի ափը, այս 

տիրույթում գտնվող ամբողջ աշխարհը իր բոլոր լեռներով, բլուրներով, անտառներով, 

ծովերով, լճերով, գետերով, աղբյուրներով, քաղաքներով, գավառներով, դաշտերով, 

գյուղերով, տներով, բնակատեղերով և այն ամբողջով, որ կա երկրի վրա ու ծովերի 

խորքում, գետերում, աղբյուրներում, բնության մեջ գոյություն ունեցող, մարդկանցով և 

անասուն կենդանիներով, գազաններով, սողուններով, թռչուններով և ամբողջ երկրի 

կենդանիներով և անտառի բերքով կար և մնում է Հայաստան անունով երկիր, որտեղ 

բնակվում են Հայի բնությամբ մարդիկ: Հայոց երկրի երեսին և ծովերի խորքում 

գոյություն ունեցող անասուն կենդանիները միասնաբար հանդիսանում են ՀԱՅ ԱԶԳԻ 

ժառանգությունը, երկրից ոչ ավելին ոչ էլ գեթ մեկ քայլ պակաս: Պահպանեցի տունը 

հայոց համաձայն Հայաստանի օրենքների մինչև հավիտյան»
268

: 

 

«Որոգայթ փառաց» (1773) 

Շահամիր Շահամիրյան (1723-1798) 

                                                           
266 David Rumsey map collection. Cartography associates. 

https://www.davidrumsey.com/view/atlases#world-atlases-1570-1800.  
267 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/276.html.  
268 http://www.digilib.am/book/195/199/2611/?siteMapItem=authors&lang=en.  
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Քարտեզ №1 

 

 
 

 

 

Քարտեզ №2 

 

 

Ա 

Ստրալենբերգի սահման, որը կիրառվում է միջազգային 

աշխարհագրական միության կողմից 

Ուրալյան լեռնաշղթայով Էմբա գետ, այնուհետև Կասպից 

ծովով-Կումա-Մանիչյան ցածրություն (Կումա, Մանիչ և 

Ներքին Դոն գետեր) 

Բ Ուրալյան լեռնաշղթայով Ուրալ գետ 

Գ 
Յուգորյան նեղուցի հրվանդանով Պայ-Հոյ լեռներ, 

այնուհետև Ուրալյան լեռնաշղթայով Ուրալ գետ 

Դ 
Ուրալյան լեռնաշղթայով դեպի Ղազախստանի պետական 

սահման, մինչև Կասպիցի ջրամբար 

Ե Կովկասյան լեռնաշղթայի հյուսիսային ստորոտ 

Զ 
Մեծ Կովկասյան լեռնաշղթայի ջրբաժանի գիծ 

(ժամանակակից հիմնական բնորոշում) 

Է Կովկասյան լեռնաշղթայի հարավային ստորոտ 

Ը Ռիոն և Քուր գետերի հոսանքով 

Թ 
Փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով մինչև Քուր և Արաքս 

գետեր 

Ժ ՍՍՀՄ նախկին սահման 
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Քարտեզ №3 

 
Եվրոպա և Ասիա աշխարհամասերի 

ժամանակակից սահմանները արևելքում և 

հարավ-արևելքում 

ՌԴ Հյուսիսկովկասյան 

դաշնային շրջան 

  
 

 

 
Քարտեզ №4 

 

 
Հայկական Լեռնաշխարհ 
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Քարտեզ №5 

 

 
Հայքը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի 

 
Քարտեզ №6 

 

 
Պատմաական փաստերի նենգափոխման օրինակ 
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Քարտեզ №7 

 

 
Աշխարհը ըստ Հերոդոտեսի (մ.թ.ա. 450) 

 

Քարտեզ №8 

 

 
Պոմպոնիոս Մելայի հին աշխարհի  քարտեզը
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LIVING SPACE: 

ARMENIAN GEOGRAPHICAL POLICY AND MATTERS OF 

TERRITORIAL GOOD GOVERNANCE 

 

GURGEN SIMONYAN 

Institute of Philosophy and Law of NAS RA,  

PhD in Political Sciences,  

Yerevan, Republic of Armenia 
 

The purpose of the article is to substantiate the value and symbolic connection of political 

institutions with the living space of the nation. Nations, acting from a position of strength, have 

constantly forced others to accept their own perceptions of geography. Independent nations 

attached themselves to geographic and physical phenomena subject to such symbols (names, 

signs, myths) that forever affirmed both the cultural and the political and legal belonging of 

these spaces to civilizations claiming them. 

Our task is to present the problem not as a subject of a historical, scientific-research 

debate, but as one of the instruments of self-identification of a competitive nation. 

In the course of the study, both historical-comparative and semantic methods of analysis 

were applied. 

The study concluded that it is completely natural that different civilizations have 

different, often conflicting, relations that are tangential to the same geographical space. 

Competitive is the community that, in the context of historical justice, is able to edit past events 

and adjust the concepts, which underlie their civilizational identity. 

The foregoing provides an opportunity for a developing and competitive nation, due to 

historical facts and hard work of civil society, to deny other epics about these spaces proposed 

by others, depriving them of rational, historical and legal foundations and forming legitimate 

claims in relation to these physical, mental and virtual spaces. 

 

Key words: Living space, strategy, interests, message, security, self-government, 

ideology, communication, classification, center. 

 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/political-science
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ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АРМЕНИИ И ВОПРОСЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ГУРГЕН СИМОНЯН 

Институт философии, социологии и права НАН РА,  

кандидат политических наук,  

г.Ереван, Республика Армения 
  

Цель статьи – обосновать ценностную и символическую связь политических 

институтов с жизненным пространством нации. Нации, выступая с позиции силы, 

постоянно принуждали других принимать собственное восприятие географии. Свободные 

нации придавали подвластным себе географическим, физическим явлениям такие 

символы (наименования, знаки, мифы), которые навсегда утверждали как культурную, 

так и политико-правовую принадлежность этих пространств соответствующим 

цивилизациям. 

Наша задача – представить проблему не в качестве предмета исторического, 

научно-исследовательского спора, а как один из инструментов самоидентификации 

конкурентоспособной нации. 

В ходе исследования были применены как историко-сравнительные, так и 

семантические методы анализа. 

В результате исследования мы пришли к выводу о закономерности того, что разные 

цивилизации имеют разные, часто взаимоисключающие подходы к одному и тому же 

географическому пространству. Конкурентоспособно то сообщество, которое в контексте 

исторической справедливости в состоянии редактировать прошедшие события и 

корректировать понятия, которые лежат в основе их цивилизационной идентичности. 

Вышесказанное предоставляет возможность развивающейся и 

конкурентоспособной нации, благодаря историческим фактам и упорным трудам 

гражданского общества, отрицать предложенные другими мифы об этих пространствах, 

лишая их рациональных, историко-правовых основ и формируя легитимные притязания 

по отношению к этим физическим, ментальным и виртуальным пространствам. 

 

Ключевые слова: жизненное пространство, стратегия, интересы, послание, 

безопасность, самоуправление, идеология, коммуникация, классификация, центр. 
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 

ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ԷԴԳԱՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ 

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 

 դեկանի տեղակալ, հանրային կառավարման ամբիոնի դոցենտ  

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն  

edgar.kalantaryan@ysu.am 
 

 

 Հոդվածի նպատակն է արժևորել արդի պայմաններին համահունչ կազմա-

կերպությունը կառավարելու ձևերը, կազմակերպչական կառուցվածքները և 

կազմակերպության գործունեության արդյունավետության խնդիրները: Որպես 

ենթանպատակ՝ կարելի է առանձնացնել վերոնշյալ խնդիրների կարգավորմանն 

ուղղված համապատասխան լուծումներ տալը: Մեր խնդիրն է նաև հստակեցնել 

հանրային կազմակերպությունների բարեփոխումների՝ «որակյալ կառավարման» 

համակարգի մշակման գործընթացը, որն իրականացվում է ենթակառուցվածքներ 

ստեղծելու, հանրային ծառայությունների որակը բարելավելու միջոցով: 

 Հետազոտության իրականացման հիմքում ընկած են ինչպես համագիտական 

(ինդուկցիա, դեդուկցիա, համեմատություն), այնպես էլ հատուկ մեթոդներ և 

հետազոտական գործիքակազմ:  

 Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 

զարգացած կառավարման փորձ ունեցող երկրները ձգտում են իրենց համար 

առաջնային դիրքեր ապահովել համաշխարհային շուկայում, որին հասնելու 

նպատակով ստեղծվում են կազմակերպությունների կառավարման նոր ձևեր: 

Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ կազմակերպությունների կառուցվածքային 

բոլոր նոր ձևերն ու բաղադրիչներն ուղղված են կազմակերպության արդյունավետ 

գործունեության ապահովմանը, հեղինակը հիմնավորում է, որ կառուցվածքային 

կառուցակարգերի միջոցով է հնարավոր ապահովել արդյունավետություն: 

 

Հիմնաբառեր՝ կազմակերպություն, արդյունավետություն, կառուցվածքային 

բաղադրիչ, կառավարման ձևեր, հիերարխիա, կազմակերպության տարրեր, շահույթ, 

իրավական նորմեր, միօրինականացում: 

 

 Արդի կառավարման մարտահրավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է 

ժամանակին համահունչ վերաձևակերպել կազմակերպությունների կառավարման 

ձևերը, խնդիրները, գործունեությունը՝ տալով համապատասխան լուծումներ: 

Ժամանակակից աշխարհը հաճախ դիտարկվում է կազմակերպությունների 

ամբողջություն, որոնք այս կամ այն  նպատակին հասնելու կամ որևէ խնդիր լուծելու 

համար միավորում են մարդկանց, խմբերի, պետությունների: Զարգացած երկրներում 

սկսվում է հանրային կազմակերպությունների բարեփոխումների՝ «որակյալ 

կառավարման» համակարգի մշակման գործընթաց, որն իրականացվում է 

ենթակառուցվածքներ ստեղծելու, հանրային ծառայությունների որակը բարելավելու 

միջոցով: Այդ երկրները փորձում են իրենց համար ապահովել առաջնային դիրքեր 

համաշխարհային շուկայում, որին հասնելու նպատակով ստեղծվում են 

կազմակերպությունների կառավարման նոր ձևեր:  

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 15.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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Կազմակերպությունները ստեղծվում են մարդկանց տարբեր պահանջները բա-

վարարելու համար և այդ պատճառով ունեն տարբեր նպատակներ, չափեր, կառուց-

վածք և այլ առանձնահատկություններ: Վերջիններիս խնդիրների ու նպատակների 

բազմազանությունը հանգեցնում է այն բանին, որ դրանց կառավարման համար պա-

հանջվում են հատուկ գիտելիքներ ու հմտություններ, մեթոդներ ու եղանակներ, որոնք 

կկարողանան ապահովել աշխատողների համատեղ գործունեությունը
269

:  

 Հասարակության պահանջմունքների, սպասումների, շահերի փոփոխման 

արդյունքում փոփոխվում են նաև կազմակերպությունների կառուցվածքային 

տարրերը, մեթոդները, ձևերը, տեսակները: Ներկայումս կազմակերպություններն ունեն 

շատ ավելի բարդ կառուցվածք, քան մի քանի տասնամյակ առաջ: Դա է պատճառը, որ 

կազմակերպությունների զարգացմանը զուգընթաց կարևորվեց կառավարման ձևերի, 

մեթոդների գնահատումը, ինչը նպաստում է աշխատակիցների ու ղեկավարների 

մոտիվացիայի բարձրացմանը, հետևաբար նաև արտադրանքի որակի և 

արդյունավետ գործունեության ապահովմանը: Պատահական չէ, որ նշված 

հիմնախնդիրների գիտակցումը հիմք հանդիսացավ ստեղծելու գիտահետազոտական 

կենտրոններ, որոնց ուսումնասիրությունները կարևոր դերակատարություն ունեցան: 

 Կազմակերպությունը բարդ, բազմանպատակ համակարգ է` սերտորեն պայմա-

նավորված միջավայրով, որը վերջինիս վրա ազդում է բազմակողմանիորեն: Վերջինիս 

տարրերն են` անհատները, նպատակները, միջոցները, ռեսուրսները (բյուջե), սոցիալա-

կան կազմը, տեխնոլոգիան, կառուցվածքը և այլն: Կազմակերպությունը մեկ կամ մի 

քանի նպատակների իրականացման համար միավորված մարդկանց խումբ է: Յուրա-

քանչյուր կազմակերպության գործունեություն պահանջում է կառավարում, առանց ո-

րի անհնար են ոչ միայն դրա արդյունավետ գործունեությունն ու զարգացումը, այլև գո-

յատևումը: Կառավարմանն առնչվում են բազմաթիվ մարդկանց հետաքրքրություննե-

րն ինչպես հենց կազմակերպության ներսում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս: Այդ 

ամենը միտված է բարելավելու հասարակության բարեկեցությունը, զերծ պահելու 

նրան արտաքին ու ներքին բացասական ազդակներից
270

: Դա այն վայրն է, որտեղ մար-

դիկ կառուցում են հարաբերություններ ու փոխազդում են միմյանց: Կազմակերպութ-

յունը սոցիալական կատեգորիա է և միաժամանակ նպատակներին հասնելու միջոց
271

: 

Կազմակերպությունների կառավարման անհրաժեշտությունն առաջացել է 

դեռևս մարդկային հասարակության ձևավորման հնագույն շրջանում, երբ 

համայնքների առաջնորդները կազմակերպում էին համատեղ աշխատանքներ, 

այնուհետև բաշխում արդյունքները: Ստրկատիրական, ֆեոդալական, սոցիալական 

հասարակարգերում և պատմության զարգացման այլ փուլերում հանդիպում ենք 

կառավարման տարբեր մոտեցումների: Տեխնոլոգիական զարգացումը, խոշոր 

մեքենաշինական արտադրությունը և հատկապես սեփականատիրոջից 

կառավարման գործառույթի տարանջատումն առաջ քաշեց մասնագիտական նոր 

խմբի՝ «մենեջերների» ձևավորման անհրաժեշտությունը:  

Տեսականորեն կազմակերպությունների կառավարման զարգացումը կարելի է 

բաժանել երկու փուլի. 

1. Կառավարման նախահիմք - ներառում է երկարատև պատմական շրջան՝ 

հնագույն ժամանակներից մինչ 17-18-րդ դարերը: Հնագույն հասարակություններում 

այն արտահայտվել է հոգևորականների դասից ֆունկցիոներների առանձնացմամբ, 

որոնք իրականացնում էին հարկահավաք, վերահսկում էին բյուջեն և այլն: Այդ փուլում 

                                                           
269

 Տե՛ս Քալանթարյան Է. Ա. Հանրային կազմակերպությունների տեսություն, Ուս. 

ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․էջ 6: 
270

 Տե՛ս Քալանթարյան Է. Ա. նշվ. աշխ., էջ 9: 
271 Տ ե ՛ ս  Ferrante M. e Zan S. Che cos'e' un'organizzazione?, in Il fenomeno organizzativo, 

Capitolo primo, Roma, Carocci, 1994, է ջ  11-47: 
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առաջացավ նաև գրավոր խոսքը, որը հնարավորություն տվեց քրմերին՝ վարելու 

հաշվետվություններ, գրագրություններ: 

2. Վաղ և գիտական մենեջմենթի առաջացում - ներառում է 17-18-րդ դարերի 

ինդուստրիալ հեղափոխությունը, արդյունաբերության զարգացումը, բաժնետիրական 

կապիտալի զարգացումը, սեփականատերերի կառավարումից տարանջատվելը և 

այլն: Այդ փուլի առանձնահատկությունն էլ այն էր, որ ղեկավար-սեփականատիրոջը 

փոխարինելու եկան բազմաթիվ բաժնետերերը, արտադրության աճը, կապիտալի 

շրջանառության արագացումը, բանկային կառավարումը: Փոփոխությունների այդ 

շրջանակը պահանջում էր հատուկ մասնագիտական հմտություններ, գիտելիքներ: 

Որքան ընդլայնվում էին գործառույթները, այնքան մեծանում էր մասնագիտական 

խմբերի ներգրավվածությունը կազմակերպության կառավարման համակարգ
272

: 

Կազմակերպությունների կառավարման տեսական գաղափարների զարգա-

ցումը հիմք հանդիսացավ կազմակերպությունների կառավարման ամբողջական 

ուսմունքի ձևավորման համար:  Գիտական մենեջմենթի հիմնադիր Ֆ.Թեյլորը նշում էր, 

որ մենեջմենթը գիտություն է, որի հիմքում օրենքներ, նորմեր ու կանոններ են:  Նրա 

առաջարկած մոտեցման համաձայն՝ անհրաժեշտ է ռացիոնալիզացնել 

արտադրությունը, վերահսկել աշխատանքը և աշխատակիցներին, ինչի արդյունքում 

ընկերության շահույթը կավելանա, կբարձրանա աշխատակիցների աշխատավարձը, 

կավելանա բաժնետերերի շահույթը և այլն: Այսինքն՝ աշխատանքի 

ռացիոնալիզացման, աշխատանքի վերահսկողականության բարձրացման 

արդյունքում կբարձրանա կազմակերպության հեղինակությունը, ինչն իր հերթին 

կնպաստի նոր ներդրումների և արտադրանքի որակի ու քանակի ավելացմանը
273

:  

Կառավարման հմտությունների միջոցով կազմակերպությունը անկազմակերպ 

ամբոխին վերափոխում է արդյունավետ, նպատակաուղղված արտադրող խմբի: 

Այսպիսի սահմանումներից ելնելով՝ կազմակերպությունների կառավարումը կարելի է 

բնութագրել կազմակերպման, պլանավորման, կառավարման, վերահսկողության 

գործընթաց, որի նպատակը կազմակերպության նպատակների իրականացումն է: Այդ 

նպատակները կարող են լինել կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ: 

Ըստ կազմակերպության նպատակների, գործառույթների, կառուցվածքի՝ 

առանձնանում են բարդ ու պարզ, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կազմակերպություններ:  

Արդյունավետ գործունեության համար կազմակերպություններում ստեղծվում են 

ստորաբաժանումներ, որոնք ապահովում են տարբեր ոլորտների գործունեությունը, 

մշակվում է կազմակերպությունների կանոնադրություն, ներքին իրավական նորմեր, 

որոնցում սահմանվում են ստորաբաժանումների, առանձին աշխատակիցների, 

կառավարիչների իրավասություններն ու պարտականությունները: Քանի որ 

յուրաքանչյուր ընկերությունում հաղորդակցության միջոցները, որոշումների 

ընդունման կարգը տարբեր են, հետևաբար դրանք ամրագրվում են յուրաքանչյուր 

կազմակերպության կանոնադրությունում: 

Անկախ ամեն ինչից՝ բոլոր կազմակերպություններն ունեն ընդհանուր հատկա-

նիշներ.  

– աշխատանքի ուղղահայաց ու հորիզոնական բաժանում, 

– համապատասխան ռեսուրսների առկայություն (մարդկային, տնտեսական, ֆի-

նանսական, տեխնոլոգիական, տեղեկատվական, սոցիալական և այլն),  

– արտադրանքի ստեղծում ու իրացում, 

– գործունեության պայմաններ, 

                                                           
272 Տ ե ՛ ս   Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. Менеджмент,  Москва,  

«Инфра-М» 1996г., է ջ  11: 
273

 Ավելի մանրամասն տե՛ս գիտական կառավարման Թեյլորյան սկզբունքները հղման մեջ 

// http://www.treccani.it/enciclopedia/taylorismo_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali:  
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– գործունեության արդյունավետության կախվածություն ներքին միջավայրի փո-

փոխականներից (տեխնոլոգիա, խնդիրներ, կադրեր և այլն): 

         Յուրաքանչյուր կազմակերպության առջև պետք է դրված լինեն որոշակի նպա-

տակներ, որոնց հասնելուն է միտված տվյալ կազմակերպության գործունեությունը: 

Կազմակերպության գոծունեությունը սոցիալական, արտադրական, հոգեբանական և 

այլ միմյանց փոխկապակցված գործառույթների համալիր է: Իր գործառույթների 

հստակ իրականացումից է կախված խմբի աշխատանքի արդյունավետությունը
274

: 

Կառուցվածքը յուրաքանչյուր կազմակերպության կարևորագույն տարրերից է, 

որով կարող է և պայմանավորված լինել վերջինիս գործունեության 

արդյունավետությունը:  Այդ տարրը հանդես է գալիս հիերարխիկ կառուցվածքով, որում 

յուրաքանչյուր օբյեկտ հանդիսանում է առավել մեծ տարրի բաղկացուցիչ և իր հերթին 

պարունակում է առավել փոքր մասնիկներ: Կազմակերպությունների միջև ստեղծվում 

են հաղորդակցային պատնեշներ, և այստեղ մենեջմենթի հիմնական խնդիրն է 

դառնում վերացնել այդ պատնեշները: Կազմակերպության կառուցվածքային ձևերից 

հաջորդը աշխատանքի նախագծումն է. սա պահանջում է բացահայտել, թե 

աշխատանքի կատարման համար աշխատակիցների ինչպիսի որակավորում է 

պահանջվում, տարբեր ստորաբաժանումներ աշխատանքի որ հատվածն են 

կատարում, ինչպիսի արտաքին գործոններ են ազդեցություն ունենում վերջիններիս 

վրա և այլն: Կազմակերպության կառուցվածքի ձևավորման մեջ հաջորդ քայլը 

կառուցվածքային բաժանումն է: Այն իրենից ենթադրում է ստորաբաժանումների 

ստեղծումը, յուրաքանչյուրի համապատասխան իրավունքների ու 

պարտականությունների բաշխումը, պարտականությունների իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսների տրամադրումը և այլն
275

: 

Կազմակերպություններն, ըստ իրենց կառուցվածքի, կարող են լինել կայուն ու 

ճկուն: Կայունությունը հատկապես վերաբերում է ուշադրության կենտրոնացմանը 

ֆինանսների ղեկավարման և «վերևից ներքև» վերահսկողությանը: Ճկունությունը 

կարևորում է փոփոխություններին դիմակայելու և հարմարվելու ունակությունը:  

Ճկունությունը և դեպի արտաքին աշխարհ կենտրոնացումը հանգեցնում են բաց 

համակարգի և արագ զարգացման: Կազմակերպությունն այսպիսի արդյունքի 

հասնում է արտաքին միջավայրի հետ բարենպաստ հարաբերությունների 

հաստատման, արտաքին աշխարհի փոփոխություններին արագ արձագանքման 

շնորհիվ: Կան կազմակերպություններ, որոնք ուշադրությունը կենտրոնացնում են 

մարդկային փոխհարաբերությունների վրա, այն իրականացնում է ներքին 

գործունեության վրա կենտրոնացման և ճկուն համակարգի միջոցով: Այս դեպքում 

մենեջմենթի վերահսկողության հիմնական սուբյեկտներն են բարոյականությունը, 

կրթության հնարավորությունը, որակավորման բարձրացումը և այլն
276

: 

Կազմակերպությունների կառուցվածքային առանձնահատկութնունները 

յուրովի է մեկնաբանել կանադացի հայտնի վերլուծաբան Հ. Մինցբերգը: Նա ծնվել է 

1939թ.-ի սեպտեմբերի 2-ին Մոնրեալում (Կանադա), բավականին հարուստ 

ընտանիքում: Նրա հորը պատկանել է մի փոքր, բայց հաջողակ ընկերություն, որը 

մասնագիտացել է կանանց զգեստների պատրաստման գործում: Դպրոցն ավարտելուց 

հետո Հենրին ընդունվել է Մաքգիլ համալսարան և ստացել բակալավրի աստիճան 

մեխանիկական ճարտարագիտության գծով: Համալսարանից հետո Մինցբերգը 

հասկացավ, որ չի ուզում աշխատել հոր ձեռնարկությունում, և այժմ արդեն պրոֆեսոր 

Մինցբերգը դասավանդում է նույն համալսարանի կառավարման ֆակուլտետում 

(Desautels Faculty Կառավարում): Մինձբերգն ունի 150-ից ավելի  հոդվածներ և 15 

                                                           
274 Шипунов В.Г. Основы управленческой деятельности, М.: "Высшая шк.", 2001, է ջ  12-28: 
275 Виханский О.С, Наумов А.Н., Менеджмент, М., "Гардарики", 2006, է ջ  25: 
276 Дафт Р.  Теория организации,  М., "Зарубежный учебник", 2006, է ջ  85: 
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գիրք, որոնցից մի քանիսը դարձել են աշխարհի տարբեր երկրներում կառավարման 

ուսանողների համար անփոխարինելի դասագրքեր: 1994թ.-ին հրատարակած իր 

ամենահայտնի գրքում` «Վերելքը և ռազմավարական պլանավորման անկումը» 

(«Strategic Planning of the Rise and Fall»), քննադատում է ժամանակակից 

ռազմավարական պլանավորման մի շարք սովորական գործելակերպեր և 

կազմակերպական կառուցվածքներ: 2004թ.-ին պրոֆեսորը հրատարակել է 

«Փնտրված մենեջերներ» գիրքը, որում հավատում է, որ կառավարման ժամանակակից 

դասավանդումը սխալ ուղիով է գնում: Մինցբերգի կարծիքով թե՛ կառավարիչները, թե՛ 

ամբողջ հասարակությունը ընդունում են մենեջմենթը ավելի շուտ որպես գիտություն և 

որպես մասնագիտություն, որը կարելի է սովորել համալսարանի պատերի ներքո։ Ըստ 

այդմ, պրոֆեսորի կարծիքով ներկայումս կարելի է առանձնացնել մենեջմենթի երկու 

սահմանում. 

1. Որպես արվեստ, որին տիրապետել առանց փորձի անհնար է։ Միայն փորձի 

շնորհիվ կարելի է հասկանալ կառավարչական գործընթացի անսահման 

նրբությունները, սեփական գիտելիքները գործածել տրված առաջադրանքի 

ենթատեքստում։ 

2. Որպես գիտություն, որի հիմքը կարելի է ուսանել, և որը կարելի է գործածել։ 

Մոնրեալի Մաքգիլի համալսարանում մենեջմենթի պրոֆեսոր Հ.Մինցբերգը 

առանձնացրել է կազմակերպությունների կառուցվածքային բաժանման մի ձևաչափ, 

որում կազմակերպությունները, կախված ձևից, պարբերաշրջանից, կարող են ունենալ 

տարբեր կառուցվածքային տարրեր. օրինակ՝ առավել փոքր 

կազմակերպություններում հիմնական օղակ են հասարակ աշխատավորները, որոնց 

վերապահված են բազային հիմնական աշխատանքներն ու ծառայությունների 

մատուցումը, այսինքն՝ գործառական միջուկը: Կախված կազմակերպության ձևից՝ 

գրեթե միշտ կազմակերպական գործունեության վերահսկման անհրաժեշտություն է 

առաջանում, որն իր վրա է կրում կազմակերպության վերին օղակը:  Այդ երկու կարևոր 

սուբյեկտների միջև ստեղծվում է միջին օղակ, որը կապ է ապահովում արտադրության 

ոլորտում մասնագիտացած անձանց և այդ աշխատանքը վերահսկողների միջև: Երբ 

գործ ունենք խոշոր արտադրություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ, 

ապա այդ դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում հատուկ մասնագիտական 

կարողություններով օժտված անհատների, որոնք կարող են լինել ինժեներները, 

վերլուծաբանները, տեխնիկական և հատուկ մասնագիտացում ունեցող սուբյեկտները, 

որոնք էլ մաս են կազմում նոր կառուցվածքային տարրի՝ տեխնոկառուցվածքի, որոնք  

հիմնականում ունեն բարձրագույն որակավորում և համարվում են կազմակերպության 

«ուղեղը»: Կազմակերպություններում օժանդակ խնդիրների լուծման, 

անվտանգության, մաքրության և այլ տեխնիկական խնդիրներ լուծելու համար 

ստեխծվում է մի մարմին, որը աշխատանքային գործընթացի շրջանակներում և այդ 

շրջանակներից դուրս աջակցություն է ցուցաբերում կազմակերպությանը՝ ձևավորելով 

կազմակերպության օժանդակ աշխատակազմը
277

 (տե՛ս նկ. 1): 

 
  

                                                           
277 Տ ե ՛ ս  Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации, Питер, 

"Издательский дом", 2004, стр.  7-13, http://pqm-online.com/assets/files/lib/books/minzberg.pdf: 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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Նկ. 1. Կազմակերպությունների կառուցվածքային բաղադրիչները  

 

                           
 

Կազմակերպությունների կառուցվածքային այս բոլոր բաղադրիչներից  

յուրաքանչյուրն իրականացնում է հստակ սահմանված գործառույթներ, որոնք 

միմյանցից տարբերվում են իրենց առանձնահատկություններով և գործունեության 

ոլորտներով: Կախված կազմակերպության ձևից՝ այդ բաղադրիչների առկայությունը 

խիստ կարևոր է կազմակերպության անխափան ու արդյունավետ գործունեության 

համար, չնայած կան կազմակերպություններ, որտեղ ամենևին էլ պարտադիր չէ բոլոր 

բաղադրիչների առկայությունը, միևնույն ժամանակ կարող է իրականացվել 

արդյունավետ գործունեություն: 

Ամփոփելով եզրահանգենք, որ կազմակերպությունն իրենից ներկայացնում է 

բարդ օրգանիզմ, որը, կախված կառուցվածքային ձևից, կարող է ունենալ տարբերվող 

նպատակներ: Այդ նպատակներն իրականացվում են զանազան մեթոդներով՝ 

փոխադարձ համաձայնության, ուղղակի վերահսկողության, աշխատանքային 

գործընթացների ու արտադրանքի,  գիտելիքների ու հմտությունների 

միօրինականացման և այլն: Այդ ամենի համադրման արդյունքում կարևորվեց 

կազմակերպությունների կազմակերպական կառուցվածքը՝ որպես միջնորդավորված 

ընտրության արդյունք, որով կատարվում է աշխատանքի բաժանում համակարգված 

կազմակերպական համակարգի ներսում: Կազմակերպական կառուցվածքի 

հիմնական ասպեկտներն են՝ 

 աշխատանքի բաժանումը (տարբերակում), 

 հրամանն ու կարգավորումը (կառուցում), 

 համակարգումը և վերահսկումը (ինտեգրում), 

 առաջնորդությունը (ձգտում և մոտիվացիա): 

Կազմակերպական կառուցվածքն իրենից ներկայացնում է կազմակերպության 

“spina dorsale”-ն (կազմակերպության պատմությունը), և համարվում է 

գործունեության զարգացման պտուղը:   

Այդ ամենի համատեքտում կարևորվում է կազմակերպության արդյունավետ 

համակարգման լավագույն կառուցակարգերի ներդրումը, որն էլ ուղղակիորեն կարող է 

նպաստել կազմակերպությունների կառավարման հետագա վերելքին:  
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The purpose of the article is to evaluate the contemporary ways of management in the 

organizations, organizational structures and problems of organizational effectiveness. The sub-

goal of research research is possibility to identify the appropriate solutions to the 

abovementioned issues. Our task is also the clarification of the public organization reforms, the 

process of developing a "qualitative management", which is being implemented through the 

creation of infrastructures and improving the quality of public services. 

In the course of the study, both scientific (induction, deduction, comparison) and special 

methods and research tools. 

As a result of the study, it is concluded that the developed countries seek to secure their 

primary and dominant role in the global market by creating new forms of organization and 

management tools. Taking into account the fact that all the new organizational structures and 

components of the organization are aimed at ensuring the effective functioning of the 

organization, the author reaffirms that through structural mechanisms it is possible to ensure 

efficiency. 

 Key words: organization, effectiveness, structural component, forms of management, 

hierarchy, elements of organization, profit, legal norms, homogeneity. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ЭДГАР КАЛАНТАРЯН 
Кандидат политических наук, доцент,  

преподаватель кафедры государственного управления,  

заместитель декана факультета международных отношений ЕГУ 

       

Целью статьи является оценка современных способов управления в организациях, 

организационных структур и проблемы организационной эффективности. Особенной 

целю исследования является возможность определения соответствующих решений 

вышеуказанных проблем. Нашей задачей является также прояснение реформ 

общественных организаций, процесс развития «качественного управления», который 

реализуется посредством создания инфраструктур и повышения качества 

государственных услуг. 

В ходе исследования используются как общенаучные (индукция, дедукция, 

сравнение) так и специфические научные методы, и инструменты исследования. 

          В результате исследования автором сделан вывод, что развитые страны стремятся 

обеспечить свою первичную и доминирующую роль на мировом рынке путем создания 

новых форм организации и инструментов управления. Принимая во внимание тот факт, 

что все новые организационные структуры и компоненты организации направлены на 

обеспечение эффективного функционирования организации, автор подтверждает, что с 

помощью структурных механизмов можно обеспечить эффективную деятельность 

организации. 

 

Ключевые слова: организация, эффективность, структурный компонент, формы 

управления, иерархия, элементы организации, прибыль, юридические нормы, 

однородность. 
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ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

 

 

ԱՐՄԱՆ ԱՍՐՅԱՆ 

Երևանի պետական համալսարան,  

տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ,  

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

arman.asryan@yahoo.com  
 

Հոդվածի նպատակն է բարելավել Հայաստանի Հանրապետությունում 

համատիրությունների գործունեությունը։ Աշխատանքի արդիականությունը 

պայմանավորված է ՀՀ բնակարանային ֆոնդի կառավարման արդյունավետության 

բարձրացման հիմնախնդրի համատեքստում համատիրությունների 

գործունեության բարելավման անհրաժեշտությամբ։ Հոդվածի նպատակից բխում 

են հետևյալ խնդիրները՝  հետազոտել համատիրությունների գործունեության 

տարաբնույթ խոչընդոտները, իրականացնել դրանց պատճառային դասակարգում 

և առաջադրել համապատասխան լուծումներ։  

Համակարգային և իրավական մեթոդներով սահմանվում է 

համատիրությունը՝ որպես բազմաբնակարան շենքերի բնակելի շինությունների 

սեփականատերերի կամավոր միություն, ներկայացվում են այդ ինստիտուտի 

առանցքային նպատակներն ու ընձեռած հնարավորությունները։ Վերլուծական ու 

համեմատական մեթոդների կիրառությամբ ՀՀ-ում համատիրությունների 

արդյունավետ գործունեության խոչընդոտները դասակարգվում են երեք խմբի՝ ա) 

կազմակերպա-կառավարչական, որի մեջ մտնում են համատիրությունների 

պարտականությունների թերակատարումները, դրանց գործունեության 

հաշվետվողականության ու թափանցիկության ցածր մակարդակը և ղեկավար 

անձնակազմերի շրջանում կառավարչական հմտությունների բացակայությունը, բ) 

ֆինանսատնտեսական, որի մեջ մտնում են համատիրությունների ֆինանսական 

պլանավորման թերացումները, վճարների հավաքագրման ցածր 

արդյունավետությունը և կուտակված դեբիտորական պարտքերը, վարչական 

անձնակազմերի աշխատավարձերին ուղղվող ծախսերի բարձր մակարդակն ու 

վերստուգիչ հանձնաժողովների անգործությունը, գ) սոցիալ-հոգեբանական, որի 

մեջ մտնում են սեփականատերերի շրջանում նախաձեռնողականության 

բացակայությունը և նրանց ու համատիրությունների միջև փոխըմբռնման 

պակասը։ Առաջարկվում են համատիրությունների գործունեության 

խոչընդոտները հաղթահարելուն ուղղված համակարգային լուծումներ։  

 

Հիմնաբառեր` համատիրություն, բնակելի շինությունների սեփականատերերի 

ժողով, բազմաբնակարան շենքի կառավարում, ընդհանուր բաժնային սեփականություն, 

բազմաբնակարան շենքի տարեկան բյուջե, համատիրության կանոնադրություն, 

պարտադիր նորմեր: 

 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 27.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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Բազմաբնակարան շենքերի քանակը (միավոր) ըստ 

կառավարման մարմինների, ըստ ՀՀ մարզերի և 

Երևան քաղաքի (տարեվերջ, 2017թ.) 

համայնքների կողմից կառավարվող 

համատիրությունների, հավատարմագրային և լիազորագրային 

կառավարիչների կողմից կառավարվող 

ՀՀ տնտեսության զարգացումը սերտորեն կապված է քաղաքացիների 

կենսամակարդակի բարձրացման հետ, ինչն էլ մեծապես կախված է բնակարանային-

կոմունալ հատվածի զարգացման մակարդակից և քաղաքացիների 

կենսապայմանների  բարելավումից։ Վերոնշյալ երկու միջանկյալ նպատակներն իրենց 

հերթին կախված են բազմաբնակարան շենքերի բնակարանային ֆոնդի պահպանման 

և օգտագործման արդյունավետության մեծացումից, կոմունալ ծառայությունների 

մատուցման որակի բարձրացումից, առկա ենթակառուցվածքների թարմացումից և  

բնակֆոնդի կառավարման համակարգում ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

ներդրումից: «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի10-րդ հոդվածը սահմանում է, որ շինության 

սեփականատերերը պարտավոր են իրականացնել ընդհանուր բաժնային 

սեփականության պահպանման այն պահանջները և պարտադիր միջոցառումներն ու 

աշխատանքները (այսուհետ` պարտադիր նորմեր), որոնց չիրականացումը կարող է 

ուղղակի վտանգ ներկայացնել ընդհանուր բաժնային սեփականությանը, 

շինությունների սեփականատերերի կամ այլ մարդկանց կյանքին, առողջությանը, 

անձանց գույքին, շրջակա միջավայրին: «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման 

մասին» օրենքի հիման վրա ՀՀ կառավարությունը 2007թ. հոկտեմբերի 4-ի համար 

1161-Ն որոշմամբ սահմանել է բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային 

սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերը: Դրանց մեջ ներառվում են 

հակահրդեհային, սանիտարական, քաղաքաշինական, կոմունալ սպասարկման և այլ 

միջոցառումներ: Օրենքը սահմանում է նաև, որ շինության բոլոր սեփականատերերը  

Գծապատկեր1․  Բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ 
կառավարման մարմինների (աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ) 
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Համատիրությունների, հավատարմագրային և 

լիազորագրային կառավարիչների կողմից 

կառավարվող բնակարանների քանակը (միավոր) ըստ 

ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի տարեվերջին, 2017թ.  

պարտավոր են տվյալ նորմերի պահպանման համար կատարել համապատասխան 

վճարումներ կամ իրենց ուժերով ու միջոցներով իրականացնել պարտադիր նորմերի 

պահանջները: «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ, 19-

րդ և 20-րդ հոդվածներով սահմանվում է բազմաբնակարան շենքերի 

սեփականատերերի՝ ընդհանուր բաժնային գույքի պարտադիր նորմերի մասով 

կառավարման երեք եղանակ՝ «Համատիրություն», «Լիազորագրային կառավարում» և 

«Հավատարմագրային կառավարում»։ Այն համայնքներում, որտեղ չեն գործում 

վերոնշյալ կառավարման ձևերից և ոչ մեկը, բազմաբնակարան շենքի կառավարումն, 

ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 15-րդ և16-

րդ կետերի, իրականացվում է տվյալ համայնքի ղեկավարի կողմից: Հարկ է նշել, որ ՀՀ 

մարզերում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և բնակարանների գերակշիռ մասը 

կառավարվում է համայնքների, իսկ Երևանում՝ համատիրությունների,  

հավատարմագրային կառավարիչների կամ լիազորագրային կառավարիչների կողմից 

(տե՛ս Գծապատկեր 1 և Գծապատկեր 2): 

Համատիրությունը քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց անդամության 

վրա հիմնված և իր անդամների գույքային փայավճարների միավորման միջոցով 

ստեղծված, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի 

կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կոոպերատիվ է, որը հիմնադրվում է 

բազմաբնակարան շենքի կամ շենքերի բաժնային սեփականություն հանդիսացող 

գույքի կառավարման նպատակով
278

: Ներկայումս համատիրությունների 

                                                           
278

 Տե՛ս «Համատիրությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ 

Գծապատկեր 2․  Համատիրությունների, հավատարմագրային և 
լիազորագրային կառավարիչների կողմից կառավարվող 

բնակարանների քանակը (աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ) 
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գործունեությունը կարգավորող նորմերը տեղ են գտել երեք օրենքներում՝ 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 222-224-րդ հոդվածներում, «Համատիրությունների 

մասին» օրենքում և «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում:  

Համատիրության գործունեության հիմնական նպատակներն են` 

1. բազմաբնակարան բնակելի շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության 

կառավարումը, 

2. պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, դատական և 

այլ իրավասու մարմիններում բնակարանների սեփականատերերի 

ընդհանուր շահերի ներկայացումը և պաշտպանությունը: 

 Համատիրության՝ որպես բազմաբնակարան շենքի կառավարման եղանակի 

ընձեռած հիմնական հնարավորություններն են. 

1. Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների սեփականատերերի շահերի 

պաշտպանությունը։ Համատիրությունը բազմաբնակարան շենքերի բնակելի 

շինությունների սեփականատերերին միավորվելու հնարավորություն է ընձեռում՝ 

համակարգելու ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարման, շահագործման, տնօրինման, օգտագործման և օտարման հետ 

կապված աշխատանքները: Համատիրությունների ղեկավար մարմնի նպատակները 

համընկնում են բնակելի շինությունների սեփականատերերի շահերին: 

2. Բազմաբնակարան շենքի կառավարմանը վերաբերող հարցերին 

անմիջական մասնակցությունը։  Համատիրությունը թույլ է տալիս բազմաբնակարան 

շենքի կառավարմամբ շահագրգռված բոլոր սեփականատերերին անմիջականորեն 

մասնակցել ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարմանը վերաբերող որոշումների կայացմանը։ 

3. Բազմաբնակարան շենք(եր)ի կառավարչի (կառավարող 

կազմակերպության) քաղաքականության վրա ներազդելու հնարավորությունը։ 

Բազմաբնակարան շենքերի բնակելի շինությունների սեփականատերերը, 

միավորվելով և կազմելով համատիրություններ, հնարավորություն են ստանում 

ներազդելու կառավարչի ընտրության և նրա վարած քաղաքականության վրա։ 

Բնակարանների սեփականատերերի (կամ նրանց կողմից հանդես եկող լիազորված 

բնակիչների) ամբողջությունը կարող է ինքնուրույն ընտրել կառավարչին և հետևել 

նրա կողմից իրականացվող աշխատանքների որակին։ Եթե կառավարչի 

գործունեությունը չի բավարարում համատիրության անդամներին (յուրաքանչյուր 

սեփականատեր կարող է դառնալ համատիրության անդամ), համատիրությունը 

կարող է խզել գործող կառավարչի հետ պայմանագիրը և ներգրավել այնպիսի 

կառավարչի (կառավարող կազմակերպության), որի կողմից իրականացված 

աշխատանքների  որակը և գինը համապատասխանում են համատիրության 

անդամների պատկերացումներին ու շահերին։ Ի հավելումն՝ համատիրությունը կարող 

է խուսափել կառավարչի նշանակումից և դրա փոխարեն վարձել իր սեփական 

վարչական աշխատակազմը։ 

4. Բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերի ծախսերի հնարավոր 

կրճատումը։ Համաձայն «Համատիրությունների մասին» օրենքի՝ համատիրությունն 

ունի օրենքով և իր կանոնադրությամբ չարգելված քաղաքացիական այնպիսի 

իրավունքներ, որոնք անհրաժեշտ են գործունեություն իրականացնելու համար, եթե 

այն չի հակասում կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկային ու 

նպատակներին: Համատիրության գործունեության ընթացքում առաջացած 

միջոցներն օգտագործվում են  կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների 

իրականացման համար: Այստեղից բխում է, որ համատիրության բյուջե հավելյալ 

մուտքեր ապահովելու նպատակով համատիրությունը կարող է բազմաբնակարան 

շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող տարածքները 
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(նկուղները, ձեղնահարկերը և այլն) վարձակալական հիմունքներով տրամադրել 

երրորդ կողմի։ Ի հավելումն՝ բազմաբնակարան շենքի արտաքին պատերը կարող են 

օգտագործվել գովազդի (տարատեսակ գովազդային վահանակների տեղադրման) 

նպատակով
279

: Հարկ է նշել սակայն, որ սույն կետում նշված քայլերը հնարավոր են 

միայն նշված գույքը որպես համատիրության սեփականություն գրանցելու կամ 

բնակելի շինությունների սեփականատերերի ժողովի հաստատման պարագայում։ 

Համատիրության բոլոր եկամուտներն ուղղվում են ընդհանուր ծախսերի մարմանը 

(կամ կարող են ուղղվել տարբեր ֆոնդերի, եթե կանոնադրությամբ այդպես է 

պահանջվում): Հաշվարկային տարում համատիրության բյուջեի հավելյալ (չծախսված) 

միջոցները մնում են համատիրության հաշվին և ծախսվում բազմաբնակարան շենքի 

հետագա կարիքների համար։  

5. Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն 

հանդիսացող մասերի վերանորոգման աշխատանքների ինքնուրույն 

պլանավորումը։ Համատիրության ընդհանուր ժողովի ընթացքում հաստատվում է 

անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքների ցանկը, որոնք պետք է իրականացվեն՝ 

համաձայն առաջնահերթության։  

6. Բազմաբնակարան շենքում աշխատանքներ իրականացնող 

կազմակերպությունների հետ պայմանագրային հարաբերությունների և մատուցվող 

ծառայությունների մշտադիտարկման հնարավորությունը
280

։ Համատիրությունը 

վերահսկում է ինչպես կապալառուների կողմից պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարումը, այնպես էլ դրանց շրջանակներում 

իրականացվող աշխատանքների որակը և ժամկետները։ Գործնականում դա 

նշանակում է, որ սեփականատերերն իրենք հնարավորություն ունեն վերահսկելու 

մատուցվող ծառայությունների որակը։  

7. Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների շուկայական արժեքի 

բարձրացման հնարավորությունը
281

։ Համատիրությունը կարող է էապես մեծացնել 

կառավարվող շենքի բնակելի և ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող 

հատվածների շուկայական արժեքը։ Բարեկարգ, լավ պահպանված բակերի 

ապահովումը, մանկական խաղահրապարակների ու սիզամարգերի կառուցումը, 

ինտերկոմների և անվտանգության աշխատակիցների առկայությունը, վերանորոգված 

վերելակները, մաքուր սանդուղքներն էապես բարձրացնում են ինչպես 

բազմաբնակարան շենքի բնակիչների բարեկեցության մակարդակը, այնպես էլ շենքի 

բնակարանների շուկայական արժեքը։ 

Համատիրությունը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման 

սկզբնական բջիջն է։ Այն բազմաբնակարան շենքերում, որտեղ լիարժեք գործում են 

համատիրություններ, զգալիորեն բարձր է բնակիչների (սեփականատերերի) 

իրավագիտակցության մակարդակը և պատասխանատվության զգացումը։ Բացի այդ, 

համատիրության անդամները գիտակցում են, որ ընդհանուր բաժնային 

սեփականության վնասման դեպքում նրանք ստիպված են լինելու միջոցներ 

հատկացնել վերանորոգման նպատակով, ուստի ավելի հետևողական են դառնում։ 

Համատիրությունների զարգացումը հնարավորություն է տալիս մարդկանց շրջանում 

արմատավորելու իսկական, սրտացավ սեփականատիրոջ ու բնակչի մոդելը, որն իր 

հերթին երկրում քաղաքացիական հասարակության զարգացման կարևոր 

նախադրյալներից է։  
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Համատիրությունների աշխատանքների խոչընդոտները ՀՀ-ում։ ՀՀ-ում 

համատիրությունների` որպես բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմնի 

կառավարչական, կազմակերպական և ֆինանսատնտեսական գործունեության 

ամբողջական տարեկան շրջափուլը, սկսած տարեկան բյուջեի մշակումից մինչև դրա 

կատարումը և հաշվետվությունների ներկայացումը, խախտված է, իրականացվում է 

թերի և ոչ ամբողջական։ Այդ ամենի պատճառները  բազմազան են՝ բազմաբնակարան 

շենքերի բնակիչների հետաքրքրվածության ու վստահության ցածր մակարդակ, 

ներքին ու արտաքին թույլ վերահսկողություն, սոցիալական հաշվետվողականության 

բացակայություն, ֆինանսավորման աղբյուրների անկայունություն, ոչ արհեստավարժ 

կառավարում և այլն: Հայաստանում համատիրությունների՝ որպես բազմաբնակարան 

շենքերի կառավարման մարմնի կայացումն արգելակող խոչընդոտները 

դասակարգվում են կազմակերպա-կառավարչական, ֆինանսատնտեսական և սոցիալ-

հոգեբանական խմբերի (տե՛ս Գծապատկեր 3)։  

Կազմակերպա-կառավարչական խոչընդոտներ։ Համատիրությունների 

գործունեության առանցքային կազմակերպա-կառավարչական խոչընդոտներն են․ 

1. Համատիրության գործառույթների ոչ լիարժեք իրականացումը 

 Խնդիրների այս ենթախմբի մեջ մտնում են՝ 

 ոչ բավարար մարդկային ու նյութական ռեսուրսների առկայությունը, 

 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն 

հանդիսացող հատվածների՝ բնակարանային ֆոնդի շահագործման 

կանոններին ու պարտադիր նորմերին համապատասխանող բարեկարգ 

վիճակի բերելը, 

 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության 

գույքագրման և վավերացման աշխատանքների թերակատարումը
282

։ 

Համատիրությունները պարտաճանաչ ու կանոնավոր կերպով չեն 

իրականացնում ՀՀ կառավարության 2007թ.-ի հոկտեմբերի 4-ի համար 1161-Ն 

որոշման 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված տեսողական զննումները: 

Համատիրությունները պետք է տարեկան առնվազն երկու անգամ տեսողական զննում 

անցկացնեն և արդյունքները գրանցեն համապատասխան մատյանում, ինչն էլ պիտի 

հիմք հանդիսանա հետագա վերանորոգման աշխատանքների համար։ Սակայն 

իրականությունն այլ է․ բազմաբնակարան շենքերում առաջացած խնդիրների ու 

նորմերի չպահպանման մասին տեղեկատվությունը համատիրությունները ստանում 

են միայն բնակիչների ահազանգերի շնորհիվ: Այդ ամենի արդյունքում պարտադիր 

նորմերի բազմաթիվ պահանջներ բնակիչների անտեղյակության արդյունքում 

անտեսվում են համատիրությունների կողմից։ 

                                                           
282
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Կազմակերպա-կառավարչական 

համատիրությունների 
գործառույթների ոչ 

լիարժեք իրականացում 

կառավարչական 
հմտությունների 
բացակայություն 

համատիրությունների 
հաշվետվողականության և 

թափանցիկության 
թերացումներ 

Ֆինանսատնտեսական 

ֆինանսական 
պլանավորման 

բացակայություն կամ 
թերացումներ 

վճարների հավաքագրման 
ցածր մակարդակ և 

դեբիտորական պարտքերի  

աշխատավարձին ուղղվող 
ծախսերի բարձր 

մակարդակ 
համատիրություններում 

վերստուգիչ 
հանձնաժողովի 
անգործություն 

Սոցիալ-հոգեբանական 

նախաձեռնողականության 
պակաս 

փոխըմբռնման 
բացակայություն, 
անվստահություն 

Գծապատկեր 3․ Համատիրությունների գործունեության 

խոչընդոտները ՀՀ-ում 
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2. Համատիրության անդամների կառավարչական հմտությունների ցածր 

մակարդակը/բացակայությունը 

ՀՀ-ում համատիրությունների գերակշիռ մասի անդամները չունեն 

բազմաբնակարան բնակելի շենք(եր)ի պատշաճ կառավարման համար անհրաժեշտ 

հմտություններ, ինչը հանգեցնում է ոչ գրագետ կառավարման և գործունեության 

թերացումների։ Հարկ է նշել, որ մինչ այժմ երբևէ չեն կազմակերպվել 

համատիրությունների անդամների կամ ղեկավար անձնակազմերի կառավարչական 

կարողությունների զարգացմանն ուղղված լայնամասշտաբ նախաձեռնություններ: 

3. Համատիրությունների գործունեության թափանցիկությանն ու 

հաշվետվողականությանը վերաբերող թերացումները 

 Համատիրությունների գործունեության հաշվետվողականության և 

թափանցիկության ապահովման խնդիրը դիտարկելիս հարկ է հաշվի առնել հարցի 

երկկողմ բնույթը․ մի կողմից` համատիրությունները շահագրգռված չեն 

հաշվետվողականությամբ, մյուս կողմից` բազմաբնակարան շենքերի բնակելի 

շինությունների սեփականատերերը պահանջկոտ ու հետևողական չեն։ Այս 

տեսակետից կարևոր է նաև արդյունավետ տեղեկատվական մեխանիզմի 

բացակայությունը, որի միջոցով համատիրությունները կարող են իրենց 

գործունեության արդյունքները հասանելի դարձնել սեփականատերերին։  

Ֆինանսատնտեսական խոչընդոտներ։ Համատիրությունների 

գործունեության առանցքային ֆինանսատնտեսական խոչընդոտներն են՝ 

1. ֆինանսական պլանավորման բացակայությունը կամ թերացումները. 

 Համատիրությունների մի մասը հաշվետու ժամանակահատվածի համար 

պարտադիր նորմերի պահպանման ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքների 

հստակ պլանավորում ու նախահաշիվներ չունի` չնայած այն հանգամանքին, որ 

«Համատիրությունների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածը պահանջում է 

բազմաբնակարան շենքի տարեկան բյուջեի հաստատում ընդհանուր ժողովի կողմից: 

Ներկայումս համատիրությունները ծախսերն իրականացնում են` ելնելով ընթացիկ 

անհրաժեշտություններից: Հավաքագրված եկամուտներն ուղղվում են 

կառավարիչների գնահատմամբ առաջնահերթ համարված խնդիրների լուծմանը, իսկ 

պարտադիր նորմերի կատարման ապահովման համար անհրաժեշտ կապիտալ ու 

ընթացիկ ծախսերի իրականացումը ֆինանսների ոչ բավարար ապահովվածության 

պայմաններում մնում է երկրորդ պլանում
283

:  

Համատիրությունները ֆինանսական պլանավորման փուլում չեն 

իրականացնում ծախսերի դասակարգում։ Արդյունքում շենքի պատշաճ կառավարման 

համատեքստում բացակայում են հստակ սահմանված առաջնահերթությունները: Որոշ 

դեպքերում սահմանափակ ֆինանսական միջոցների բաշխումը կատարվում է` ելնելով 

տեղային տեսանելի խնդիրների լուծման և/կամ ընդհանուր բաժնային 

սեփականության պահպանության պարտադիր նորմերի իրականացման 

կարճաժամկետ առաջնահերթություններից, ինչը կարող է շենքի պահպանման ավելի 

երկարատև կարիքները դնել խտրական վիճակի մեջ: 

2. Համատիրություններում եկամուտների հավաքագրման ցածր մակարդակը 

                                                           
283

 ««Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» ՀԿ, 

Համատիրությունների կառավարման արդյունավետությունը Գյումրիում, Գյումրի, 2016, էջեր 

64-72։ 
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Համատիրությունների կողմից պարտադիր նորմերի պահպանմանն ուղղված 

վճարների տարեկան հավաքագրումը գրեթե միշտ թերակատարվում է՝ երբեմն 

գրանցելով պլանավորվածի կեսը չգերազանցող մակարդակ։ Հաշվի առնելով, որ սա 

համատիրության եկամուտների հիմնական աղբյուրն է, ցուցանիշը շատ մտահոգիչ է: 

Խնդիրը հատկապես վառ արտահայտվում է միջազգային պրակտիկայում ընդունված 

ցուցանիշի
284

 (81.2%-87.7%) հետ համեմատելիս: Եկամուտների հավաքագրման նման 

ցածր ցուցանիշներն ունեն օբյեկտիվ պատճառներ, որոնցից կարևորագույնը 

բազմաբնակարան շենքերի բնակեցվածության ցածր մակարդակն է։ Հաջորդ 

օբյեկտիվ պատճառը բնակչության սոցիալական վիճակն է: Բազմաբնակարան 

շենքերի բնակելի շինությունների որոշ սեփականատերեր կարող են 

համատիրությունների վճարները կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցներ ունենալ, մյուսները` ոչ: Նկատենք, որ սեփականատերերի մի ստվար 

զանգված բնակարանների նկատմամբ սեփականության իրավունքը ստացել է 

խորհրդային տարիներին սոցիալական պայմանագրով զբաղեցրած բնակարանների 

մասնավորեցման արդյունքում և դժվարությամբ է կատարում վճարումները։ Միևնույն 

ժամանակ բազմաբնակարան շենքերի սեփականատերերի շրջանում կան նաև 

այնպիսիք, ովքեր կարող են հավելյալ միջոցներ տրամադրել ընդհանուր բաժնային 

սեփականության բարեկարգման նպատակով։ Այդպիսի սոցիալական-ունեցվածքային 

անհավասարությունը և դրանից բխող վճարունակության տարբերություններն էլ 

ավելի են բարդացնում վճարների հավաքագրման գործընթացը։ Սակայն հարկ է նշել, 

որ Հայաստանում համատիրությունների՝ եկամուտների հավաքագրման ցածր 

ցուցանիշները հետևանք են նաև սուբյեկտիվ գործոնների, որոնցից են 

համատիրության հանդեպ վստահության և տեղեկացվածության պակասը, 

համատիրության կողմից հավաքագրման աշխատանքներում թույլ տրվող 

թերությունները և այլն:  

Համատիրությունների զգալի մասի շրջանում հավաքագրված եկամուտի միայն 

կեսն է կազմում տվյալ տարվա համար հաշվարկված եկամուտը, իսկ մնացածը 

դեբիտորական պարտքերից վճարներն են և այլ եկամուտները: Դեբիտորական 

պարտքերից մեծ կախվածությունը համատիրություններին թույլ չի տալիս 

եկամուտների պլանավորում կատարել, արգելակում է դրանց բնականոն 

աշխատանքը: Ի հավելումն՝ դեբիտորական պարտքերի պատճառով 

համատիրությունները հայտնվում են արտասովոր իրավիճակում, երբ չհավաքագրելով 

տվյալ տարվա համար պլանավորված եկամուտի չափը` նրանք կարող են, 

այնուամենայնիվ, դեբիտորական պարտքերի վերադարձի հաշվին ապահովել ավելի 

բարձր եկամուտներ պլանավորվածի նկատմամբ։ Սակայն պետք է ընդունել, որ սա 

ընդամենը ժամանակավոր միտում է: Բնականոն ու կայուն աշխատանք ապահովելու 

համար համատիրություններին անհրաժեշտ է ծախսերի ֆինանսավորումը 

հնարավորին չափով իրականացնել տվյալ տարվա համար հաշվարկված եկամտի 

հավաքագրման միջոցով:  

Համատիրությունների մի զգալի մաս ունի դեբիտորական զգալի պարտքեր։ 

Հարկ է նշել, որ այս համատիրությունները պարբերաբար իրականացնում են 

դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման աշխատանքներ (անգամ դատական 

կարգով), սակայն սրանով խնդիրը չի լուծվում։ Անհրաժեշտ է` ա) բարելավել 

պարտքերի հավաքագրման մեխանիզմները, բ) մեծացնել գործունեության 

թափանցիկությունը և հանրության շրջանում վստահություն ձևավորել` եկամուտների 

հավաքագրման կանոնավոր մակարդակ ապահովելու և դեբիտորական պարտքերից 

խուսափելու նպատակով։ 
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 United Nations, ―World Economic Situation and Prospects 2016‖, p. 209. 
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3. Վարչական անձնակազմի աշխատավարձերին ուղղվող ծախսերի բարձր 

մակարդակը համատիրություններում 

 Համատիրությունների գործունեության արդյունավետության մասին շատ 

կարևոր պատկերացում է տալիս վարչական անձնակազմի աշխատավարձերին 

ուղղվող ծախսերի մակարդակը: Համաշխարհային պրակտիկայում աշխատավարձին 

ուղղվող ծախսերի մասնաբաժինը համատիրություններում չի անցնում 15%-ը
285

, 

մինչդեռ Հայաստանում միջին ցուցանիշը տատանվում է 30-50%-ի սահմաններում՝ 

որոշ համատիրություններում նույնիսկ հասնելով 70%-ի։ Ավելին՝ կան 

համատիրություններ, որոնք հավաքագրած եկամուտն ամբողջությամբ ուղղում են 

աշխատավարձին։ Այս իրավիճակի պատճառներից են համատիրության կողմից 

ուռճացված աշխատակազմի (հաշվապահ, քարտուղար, աշխատակազմի ղեկավար, 

համատիրության նախագահ և այլն) պահպանումը, համատիրության չափը
286

 և այլն։ 

Ակներև է, որ աշխատավարձին ուղղվող ծախսերի մեծ մասնաբաժինը ոչ մի կերպ 

հնարավոր չէ հիմնավորել իրականացրած կառավարման որակով: Արդյունքում` 

համատիրությունը կորցնում է իր գործունեության տրամաբանությունը` դառնալով 

բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներից ուղղակի գումարներ հավաքագրող և այդ 

գումարները ինչ-որ կերպ բաշխող համակարգի։  

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի անգործությունը
287

։ 

Համաձայն «Համատիրությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի՝ վերստուգիչ հանձնաժողովը պատասխանատու է համատիրության 

ֆինանսական գործունեության վերահսկման և բազմաբնակարան շենքի նախորդ 

տարվա բյուջեի կատարման, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծի 

վերաբերյալ եզրակացության տրամադրման համար։ Սակայն համատիրությունների 

մեծ մասում վերստուգիչ հանձնաժողովը անգործության է մատնված, ինչը համարժեք 

է համատիրության ներքին հաշվետվողականության բացակայության։ 

 Սոցիալ-հոգեբանական խոչընդոտներ: Համատիրությունների 

գործունեության հիմնական սոցիալ-հոգեբանական խոչընդոտներն են՝ 

1. Բազմաբնակարան բնակելի շենքի սեփականատերերի շրջանում 

նախաձեռնողականության բացակայությունը, 

2. Բազմաբնակարան շենքերի բնակելի շինությունների ու համատիրությունների 

միջև փոխըմբռնման պակասը։ 

Բազմաբնակարան շենքի բնակելի շինությունների սեփականատերերը, չնայած 

իրենց՝ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

պարտավորություններին, պասիվ դիրքորոշում են որդեգրել բազմաբնակարան շենքի 

կառավարման գործում իրենց մասնակցության վերաբերյալ։ Ինքնակազմակերպման 

մոտիվացիայի պակասը սեփականատերերի շրջանում պայմանավորված է 

անվստահությամբ և ոչ բավարար տեղեկացվածությամբ։ Այս ամենն իր հետ բերում է 

այլ խնդիրներ: Շատ աշխատանքներ, որոնք համատիրության անմիջական 

պարտականությունների մեջ են մտնում, բնակիչները կատարում են սեփական 

միջոցներով: Չնայած դա համապատասխանում է օրենքի պահանջներին (բնակիչները 
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 United Nations, ''Guidelines on condominium ownership of housing for countries in 

transition'', New York 2014, p. 36. 
286

 Համատիրության մեջ մտնող բազմաբնակարան շենքերի (բնակարանների) թիվը 

փոքր է, ինչի արդյունքում աշխատավարձի մասնաբաժինը մեծ է ծախսերի մեջ։ 
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 «Լոռու մարզի համատիրությունների կենտրոն» ՀԿ, «Վանաձորի բազմաբնակարան 

շենքերի կառավարման գործընթացների մոնիթորինգ» ծրագրի զեկույց, Վանաձոր, 2016, էջ 2։ 
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կարող են նաև իրենց միջոցներով կատարել պարտադիր նորմերի պահպանմանն 

ուղղված աշխատանքներ), սակայն իրավունքների ու պարտականությունների ոչ 

հստակ գիտակցումը բերում է նրան, որ սեփական միջոցներով աշխատանքներ 

կատարելուց հետո բնակիչները հրաժարվում են վճարել համատիրության ընդհանուր 

ժողովում սահմանված վճարները և կորցնում վստահությունը կառույցի նկատմամբ, 

ավելին՝ տարանջատում են բազմաբնակարան շենքի պահպանման խնդիրները՝ իրենց 

պարտավորությունները սահմանափակելով միայն կոնկրետ իրենց առնչվող 

խնդիրներով: 

Համատիրությունների գործունեության խոչընդոտների հաղթահարման 

ուղիները։ ՀՀ-ում համատիրությունների գործունեությունը կարգավորելու և 

նկարագրված խոչընդոտները հաղթահարելու նպատակով անհրաժեշտ է 

իրականացնել մի շարք քայլեր։ 

1. Պարտադիր նորմերի ամրագրում որպես համատիրությունների 

գործունեության գլխավոր կողմնորոշիչ։ Համատիրությունների աշխատանքի 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց գործունեության ուղղություններն ու 

նպատակները շատ հաճախ աղոտ ու անորոշ են ոչ միայն սեփականատերերի, այլև 

դրանց անդամների ու ղեկավարների համար: «Բազմաբնակարան շենքերի մասին» ՀՀ 

օրենքով սահմանված են բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային 

սեփականության պահպանման պարտադիր նորմեր, սակայն դրանց ապահովումը 

համատիրությունների կողմից չի ընկալվում որպես իրենց գործունեության հիմնական 

ուղղություն: Արդյունքում համատիրությունների կատարած ծախսերը հաճախ շեղվում 

են հիշյալ նպատակներից և ծառայում այլ խնդիրների լուծմանը։ Այս հարցում 

անհրաժեշտ է համատիրությունների աշխատանքը տեղեկատվական 

նախաձեռնությունների միջոցով ուղղորդել դեպի պարտադիր նորմերի ապահովումը՝ 

հարկ եղած դեպքում համատիրության գործունեության տարեկան ծրագրում 

պարտադիր նորմերի կատարմանը վերաբերող առանձին հատվածի մշակման 

պահանջ ավելացնելով ՀՀ կառավարության` համատիրության օրինակելի 

կանոնադրությունը հաստատելու որոշման
288

 մեջ ։  

2. Տարեկան բյուջեի` որպես տարեկան ֆինանսատնտեսական պլանի պատշաճ 

կազմում և իրականացում։ Համատիրությունների համար առաջնային կարևորություն է 

ներկայացնում յուրաքանչյուր տարվա համար տարեկան բյուջեի կազմումը և 

գործունեության ֆինանսական պլանավորումը: Թեև համատիրության համար 

ընդհանուր ժողով կազմակերպելը (ինչն անհրաժեշտ է բյուջեն հաստատելու համար) 

դժվար է բազմաբնակարան շենքի բնակիչների շրջանում հետաքրքրվածության 

պակասի պատճառով, սակայն տարեկան ֆինանսական պլանի պատշաճ կազմումն ու 

հրապարակումը առանցքային դեր կարող են խաղալ համատիրությունների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման գործում` դարձնելով ծախսերն 

ավելի նպատակաուղղված, տեսանելի, չափելի ու համակարգված։  

Համատիրություններում տարեկան հաշվեկշռին վերաբերող հարցերում ներքին 

հաշվետվողականություն ձևավորելու նպատակով անհրաժեշտ է խթանել վերստուգիչ 

հանձնաժողովների գործունեությունը։ Այդ նպատակով տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների՝ համատիրությունների աշխատանքի 

կարգավորմամբ զբաղվող բաժինները կարող են պարբերաբար հանդիպումներ 

կազմակերպել համատիրությունների վերստուգիչ հանձնաժողովների հետ՝ 

ծանոթանալու համատիրությունների կողմից իրականացվող աշխատանքներին։ 

3. Ծախսերի դասակարգում։ Համատիրություններին անհրաժեշտ է տարեկան 

ֆինանսատնտեսական պլանի մեջ կատարել ծախսերի դասակարգում` 

                                                           
288

 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 1997 թվականի N 49 որոշումը համատիրության օրինակելի 

կանոնադրությունը հաստատելու մասին։ 
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առանձնացնելով պահպանման, բարեկարգումների, կապիտալ նորոգումների և 

ծառայությունների ծախսեր: Ներկայումս պահպանման ու ծառայությունների 

ծախսերը սպառում են պատշաճ գործող համատիրությունների գրեթե ողջ բյուջեն, 

սակայն անչափ կարևոր է նաև տարեկան կտրվածքով որոշակի կապիտալ 

աշխատանքների կատարումը, ինչն էապես կնվազեցնի հաջորդող 

ժամանակաշրջանների համար անհրաժեշտ պահպանման ծախսերը: Հարկ եղած 

դեպքում անհրաժեշտ է օրենսդրորեն ամրագրել համատիրության բյուջեի նախագծում 

ծախսերի դասակարգման անհրաժեշտությունը։ 

4. Աշխատավարձին ուղղվող ծախսերի տարանջատում և առավելագույն նորմայի 

սահմանում համատիրության ընդհանուր ժողովի կողմից։ Հայաստանում 

համատիրությունների գործունեության վարչական ծախսերն էապես գերազանցում են 

միջազգային ցուցանիշը, մինչդեռ կառավարման որակը էապես զիջում է միջազգային 

մակարդակին: Արդյունքում որոշ համատիրություններ ուղղակի գումար են հավաքում 

մասնակիցներից և վճարում մի քանի աշխատողների աշխատավարձերը։ Սակայն 

հարկ է նկատել, որ խնդիրը նաև մեթոդական  է․ համատիրություններում վարձու 

աշխատանքների հետ կապված բոլոր ծախսերը ևս ներառվում են «Աշխատավարձին 

ուղղվող ծախսեր» հոդվածում, որը մեխանիկորեն բերում է դրա բարձր մակարդակին: 

Անհրաժեշտ է առանձնացնել համատիրության վարչական անձնակազմի 

աշխատավարձերին ուղղվող ծախսերը վարձու աշխատողների կողմից 

ծառայությունների մատուցման ու աշխատանքների կատարման ծախսերից և 

սահմանել դրանք որպես առանձին ծախսային հոդված` փորձելով նվազեցնել տվյալ 

ծախսերի նորման հաշվարկված եկամտի նկատմամբ: 

5. Կուտակված դեբիտորական պարտքերի բեռից ձերբազատում և եկամուտների 

հավաքագրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում։ Տարիներ շարունակ 

եկամուտների հավաքագրման գործընթացում թույլ տված բարձիթողի վիճակը գրեթե 

բոլոր համատիրություններում հանգեցրել է դեբիտորական պարտքերի մեծ 

չափաբաժնի, ինչն էական խնդիրներ է ստեղծում դրանց բնականոն աշխատանքի 

համար: Թեպետ համատիրությունների կողմից պարբերաբար աշխատանքներ են 

տարվում դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման ուղղությամբ, սակայն դրանք 

միայն ժամանակավոր լուծումներ են։ Համատիրություններն այս հարցում պետք է 

հասնեն մի կետի, երբ առկա դեբիտորական պարտքերը կունենան մասնակի բնույթ ու 

չեն արգելակի համատիրության բնականոն աշխատանքը: Որպես 

համատիրությունների ներկայիս դեբիտորական պարտքերի նվազեցման/վերացման 

եղանակ՝ կարելի է դիտարկել Վանաձոր համայնքում լայն տարածում գտած 

մեխանիզմը, որի համաձայն՝ սեփականատերերին առաջարկվում է  սեփական 

միջոցներով ձեռք բերել ընդհանուր օգտագործման տարածքների/գույքի 

սպասարկման և վերանորոգման համար անհրաժեշտ նյութերը և կատարել 

համապատասխան աշխատանքները, որից հետո կատարվում է սպասարկման 

վարձավճարների վերահաշվարկ։ 

Եկամուտների հավաքագրման արդյունավետությունը բարձրացնելու  և 

դեբիտորական պարտքերի հետագա ավելացումը թույլ չտալու նպատակով 

անհրաժեշտ է մշակել ու կատարելագործել վճարների հավաքագրման կիրարկման 

մեխանիզմները, որ կանոնավոր վճարողները չտուժեն չվճարողների վարքից, իսկ 

եկամուտների հավաքագրումը դադարի համատիրության կառավարման մարմնի 

համար մեծ բեռ լինել: Այդ բարեփոխումները կարող են ներառել այնպիսի լուծումներ, 

ինչպիսիք են, օրինակ, պարզեցված դատական ընթացակարգերը, առանց 

դատարանի ներգրավվածության գանձող ծառայություններից օգտվելու իրավունքը և 

այլն: Ինչ վերաբերում է վճարումներ կատարելու համար բավարար ֆինանսական 

միջոցներ չունեցող սեփականատերերին, ապա նրանց դեպքում կարելի է դիտարկել ոչ 
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դրամական հատուցման տարբերակների կիրարկումը (օրինակ` անվճար 

աշխատանքների կատարումը): 

6. Համատիրության անդամների և ղեկավար անձնակազմի կառավարչական 

հմտությունների զարգացմանն ուղղված լայնամասշտաբ միջոցառումների 

իրականացում։ Համատիրությունների գործունեության արդյունավետությունը 

բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է պետական մակարդակով իրականացնել 

համատիրությունների արդյունավետ կառավարման թեմայով դասընթացներ, որոնք 

մասնակիցներին կտան անհրաժեշտ կիրառական գիտելիքներ համատիրության 

գործունեության բոլոր ասպեկտների վերաբերյալ։ 

7. Արտաքին հաշվետվողականության մեխանիզմների ստեղծում, վստահության 

բարձրացման համալիր գործողությունների իրականացում։ Համատիրությունները ՀՀ-

ում գործում են որպես բավական փակ կառույցներ, որոնց աշխատանքը ոչ միշտ է 

թափանցիկ ու հասանելի շահառուներին։ Սա անընդունելի է մի կառույցի համար, որի 

բյուջեն ձևավորվում է մասնակիցների պարտադիր վճարներից: Համատիրությունների 

ու բնակիչների միջև անմիջական կապի ու հաղորդակցության լուրջ պակաս կա, ինչը 

բացասաբար է ազդում ոչ միայն համատիրությունների եկամուտների հավաքագրման, 

այլև կողմերի արդյունավետ փոխգործակցության վրա: Արտաքին 

հաշվետվողականության համատեքստում նպատակահարմար է համապատասխան 

տեղեկատվական համակարգի ներդրումը, ինչը թույլ կտա համատիրություններին 

խելամիտ ժամկետներում բազմաբնակարան շենքի բնակելի շինությունների 

սեփականատերերին տրամադրելու ինչպես համատիրություն գործունեությանը 

վերաբերող ընթացիկ հաշվետվություններ, այնպես էլ սեփական գույքի առավել 

արդյունավետ կառավարմանն ուղղված ցուցումներ։ Տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները կարող են ձևավորել առցանց համակարգ
289

, որում համատիրությունները 

կունենան սեփական տարածք, որտեղ կհրապարակվեն գործունեության 

արդյունքները և տարեկան հաշվետվությունները, իսկ բազմաբնակարան շենքերի 

բնակելի շինությունների սեփականատերերը կունենան անձնական գրասենյակներ, 

որոնց միջոցով կկարողանան ծանոթանալ  համատիրության աշխատանքներին և 

անհրաժեշտ տեղեկություններ փոխանակել։  

Համատիրությունների գործունեության կանոնակարգմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացմանը զուգահեռ պետք է տեղեկատվական արշավներ 

իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի բնակելի շինությունների 

սեփականատերերի շրջանում նախաձեռնողականությունը խթանելու նպատակով։ Ի 

վերջո, չպետք է մոռանալ, որ համատիրությունը մասնակցային կառավարման ձև է, 

ինչը նշանակում է, որ դրա գործունեության արդյունավետությունը առավելապես 

կախված է բնակիչների ակտիվությունից ու հետևողականությունից։ 
 

  

                                                           
289

  Հարկ է նշել, որ այսպիսի տեղեկատվական համակարգի ձևավորման մի փորձ արդեն 

արվել է. «ԱՅՖիքս Գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից ստեղծվել է  www.hamatirutyun.am կայքը, որը, սակայն, 

պատշաճ չի գործում՝ վճարովի լինելու (վճարը պետք է տրամադրվի համատիրության կողմից) և 

համապատասխան պետական մարմինների կողմից չկոորդինացվելու պատճառով։  
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THE BARRIERS TO THE OPERATION OF CONDOMINIUMS AND 

THE WAYS TO OVERCOME THEM IN THE RA 
 

ARMAN ASRYAN 

Yerevan State University, Faculty of Economics and Management, Ph.D. student,  

Yerevan, Republic of Armenia 
 

The purpose of this article is to improve the operation of condominiums in the Republic 

of Armenia. The relevance of the work is conditioned upon the need to improve the operation of 

condominiums in the context of increasing the efficiency of the housing fund management in the 

RA. The problems stemming from the purpose of the article are as follows: to investigate the 

various barriers to the operation of condominiums, to conduct a causal classification of the 

obstacles and to propose pertinent solutions.  

Using the systems approach and the legal method, the condominium is defined as a 

voluntary union of the owners of residential dwellings of a multi-apartment building, the key 

objectives and the opportunities of this institute are presented. By employing the analytical and 

the comparative methods, the barriers to the effective operation of condominiums in the RA are 

classified into three groups: a) organizational-managerial, which includes the poor execution of 

the responsibilities by condominiums, the low level of accountability and transparency and the 

lack of managerial skills among the managerial personnel; b) financial-economic, which 

includes the shortcomings in the financial planning of condominiums, the inefficiencies in the 

debt collection activities and the resulting accumulation of the accounts receivable, the excessive 

expenditure on the salaries of the administrative personnel and the inactivity of the supervisory 

committees; and c) socio-psychological, which includes the lack  of initiative among the 

apartment owners and the misapprehension of the relationship between the dwelling owners and 

condominiums. Systemic solutions are proposed for overcoming the barriers to the operation of 

condominiums. 

 

Keywords: condominium, apartment owners’ assembly, multi-apartment building 

management, common equity ownership, annual budget of a multi-apartment building, 

condominium charter, mandatory norms. 

 

 

 

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДОМИНИУМОВ И ПУТИ 

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В РА 
 

АРМАН АСРЯН 

Ереванский государственный университет, факультет экономики и 

менеджмента, аспирант, Ереван, Республика Армения 
 

Целью данной статьи является улучшение деятельности кондоминиумов в 

Республике Армения. Актуальность работы обусловлена необходимостью улучшения 

деятельности кондоминиумов в контексте повышения эффективности управления 

жилищным фондом в РА. Из цели статьи вытекают следующие задачи: исследовать 

различные препятствия для деятельности кондоминиумов, провести их причинную 

классификацию и предложить соответствующие решения. 

С помощью систематических и правовых методов определен кондоминиум как 

добровольный союз владельцев многоквартирных домов, представлены основные цели и 

возможности этого института. Используя аналитические и сравнительные методы, 
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препятствия на пути эффективного функционирования кондоминиумов в РА 

подразделены на три группы: а) организационно-управленческая, которая включает в себя 

невыполнение обязанностей кондоминиумами, низкий уровень подотчетности и 

прозрачности в их работе и отсутствие управленческих навыков среди управленческого 

персонала; б) финансово-экономическая, которая включает в себя недостатки 

финансового планирования кондоминиумов, низкую  эффективность сбора платежей и  

накопленную дебиторскую задолженность, высокий уровень затрат на заработные платы 

административного персонала и бездействие комитетов по надзору; в) социально-

психологическая, которая включает в себя отсутствие инициативы среди владельцев и 

нехватку взаимопонимания между ними и кондоминиумами. Предложены системные 

решения, направленные на преодоление барьеров в деятельности кондоминиумов. 

 

 Ключевые слова: кондоминиум, собрание владельцев жилых помещений, 

управление многоквартирным домом, общее долевое владение, годовой бюджет 

многоквартирного дома, устав товарищества собственников жилья, обязательные 

нормы 
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ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 

 

ՄԱՐԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի  

Գյումրու մասնաճյուղի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս, 

«Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական  

կենտրոն հասարակական կազմակերպության  

հետազոտող, ծրագրերի համակարգող, 

ք.Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն 

marineavetisyan95@gmail.com  
 

Հետազոտության նպատակն է բանկային ճգնաժամերը պայմանավորող 

գործոնների համեմատական վերլուծությունը  Հայաստանի ու Արցախի 

Հանրապետությունների տնտեսությունների համար։  

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են գիտական 

մեթոդներ, ինչպիսիք են՝ աղյուսակային, գրաֆիկական, համեմատությունների 

անցկացման, մոդելավորման մեթոդները: 

Հետազոտության առջև դրվել են մի քանի հիմնական խնդիրներ, որոնցից են՝ 

համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման մեխանիզմների 

վերլուծությունը, բանկային ճգնաժամերը պայմանավորող գործոնների, վաղ 

ահազանգման նշանների և դրանց գնահատման մոտեցումների ուսումնասիրումը 

և ՀՀ ու ԱՀ բանկային համակարգի համար բանկային ճգնաժամերը կանխորոշող 

վաղ ահազանգման ցուցանիշների առանձնացումը։ 

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 

hամակարգային ռիսկերի կուտակման հիմնական ազդակներն արտարժութային 

ավանդների ու վարկերի բարձր տեսակարար կշիռը, արտաքին ֆինանսավորման 

ավելացումը, վարկավորման ժամանակացույցերի վերանայումը կամ պարտքի 

բեռի բարձր մակարդակն են, և այս համատեքստում թե՛ ՀՀ-ում, թե՛ ԱՀ-ում նշված 

բոլոր ազդակները ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունենում, սակայն դրանք 

գտնվում են ՀՀ ԿԲ վերահսկողության ներքո և կան բավարար մեխանիզմներ՝ 

դրանց միաժամանակյա հանդես գալը բացառելու համար։ 

 

Հիմնաբառեր` բանկ, բանկային համակարգ, վարկ, վարկային շուկա, ճգնաժամ, 

համակարգային ռիսկ, վաղ ահազանգման ցուցանիշ։ 

 

Բանկային ճգնաժամը դիտարկվում է որպես ֆինանսական խուճապ, երբ 

պարտատերերը պահանջում են բանկից փոխել իրենց պարտքային 

պարտավորությունները կանխիկի որոշակի չափի։ Բանկային ճգնաժամի 

պատճառները կարելի է դասակարգել չորս հիմնական խմբի
290

. 

1. Մեգատնտեսական  

2. Մեզոտնտեսական 

3. Մակրոտնտեսական  

4. Բանկի գործունեության կամ անգործության պատճառներ: 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 25.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
290 ―Munich Personal RePEc Archive‖: Causes of banking crises in modern world, 21 May 2014. 

mailto:marineavetisyan95@gmail.com


ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

164 

 

Նշված պատճառներից յուրաքանչյուրի ի հայտ գալը պայմանավորոված է մեկ 

կամ մի քանի գործոններով։ Իսկ ֆինանսական ու բանկային համակարգում 

համակարգային ռիսկի առաջացմանը նպաստող գործոններն են․ 

1. Արտարժութային ավանդների ու վարկերի բարձր տեսակարար կշիռ 

ընդհանուր վարկային պորտֆելում, 

2. Արտաքին ֆինանսավորման ավելացում, 

3. Կախվածություն արտաքին աղբյուրներից,  

4. Վարկավորման ժամանակացույցերի հաճախակի վերանայում,  

5. Պարտքի բեռի բարձր մակարդակ։ 

Նշված գործոնների չափման համար համընդհանուր ընդունելի ցուցանիշներ 

չկան, այսինքն՝ թե որն է տվյալ երկրի համար թույլատրելի մակարդակը։ Օրինակ, 

դոլարիզացման բարձր մակարդակ ունեցող երկրներում արտարժութային ավանդների 

ու վարկերի բարձր տեսակարար կշիռն ընդհանուր վարկային պորտֆելում լուրջ ռիսկ 

չի համարվում, քանի որ տնտեսության և բանկային համակարգի կառուցվածքն 

ադապտացել է այդ պայմաններին։ Նման երկրներում ռիսկային գործոնը հենց 

դոլարիզացման մակարդակի փոփոխությունն է։  

Արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրներից կախվածությունը հաճախ 

հանդիպող գործոններից է։ Երկրները նախընտրում են այն չափել ընդհանուր 

պետական պարտքում դրա տեսակարար կշռով կամ ՀՆԱ-ում դրա կշռով։  

Չորրորդ գործոնը մշտապես բացասաբար դիտվող երևույթներից է։ Օրինակ, 

վարկավորման ժամանակացույցի փոփոխությունը պայմանագրային ժամկետի 

ընթացքում թեկուզ մեկ անգամ խոսում է բանկի ոչ ճիշտ պլանավորման արդյունքի 

մասին, այսինքն՝ նախապես սխալ է գնահատվել հաճախորդի վճարունակության 

մակարդակը կամ հաշվի չեն առնվել որոշակի ռիսկեր։ Պարտքի բեռի բարձր 

մակարդակը թե՛ տնտեսական, թե՛ բանկային ճգնաժամերը պայմանավորող գործոն է 

համարվում։ Այն խոսում է երկրի ներքին ֆինանսավորման աղբյուրների բացա-

կայության կամ ոչ բավարար լինելու մասին, ինչը մի շարք խնդիրների հետևանք է։ 

Աշխարհում քիչ չեն այն երկրները, որտեղ միաժամանակ տեղի են ունեցել 

ճգնաժամերի մի քանի տեսակներ։  Ընդ որում, քիչ են այն երկրների թիվը, որոնցում 

ճգնաժամի մեկ տեսակի դրսևորմանը չի հաջորդում մյուսը։ 
Գծապատկեր 1 Միաժամանակյա ճգնաժամեր

291 

 

                                                           
291

 Ավետիսյան Մ․, IMF working paper “Systemic Banking Crises Database: An Update, 

2012y., wp12/163, p. 12” զեկույցի տվյալների հիման վրա։ 
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Երկկողմանի ճգնաժամերից ամենատարածվածը արտարժութային 

ճգնաժամերն են կամ բանկային, կամ ներքին պարտքային ճգնաժամի հետ միասին։ 

ՀՀ կենտրոնական բանկը յուրաքանչյուր տարի կիսամյակային կտրվածքով 

հրապարակում է Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն և ներկայացնում 

ֆինանսական համակարգի կայունության վրա ազդող հիմնական ռիսկերի, ինչպես 

նաև ֆինանսական համակարգի՝ այդ ռիսկերին դիմակայելու ունակության ընդհանուր 

գնահատականը: 

ՀՀ տնտեսության համար խոսելով ֆինանսական համակարգի կայունությունից՝ 

չենք կարող դրա հետ անմիջականորեն չկապել բանկային համակարգի կայունության 

հարցը, քանի որ բանկային համակարգը զբաղեցնում է մեր երկրի ֆինանսական 

համակարգի մոտ 85%-ը։ Պարզ է, որ բանկային համակարգում ծագած ռիսկերը կարող 

են խոչընդոտ հանդիսանալ նաև ընհանուր ֆինանսական համակարգի կայունության 

համար և այս համատեքստում կարելի է նույնականացնել ֆինանսական ու բանկային 

համակարգերում ծագած ռիսկերն ու համակարգային վաղ ահազանգման 

ազդանշանները։ 

Ընդհանրապես, ՀՀ ֆինանսական ու բանկային համակարգի կայունության վրա 

ազդող ռիսկերը կարող են ծագել ներքին տնտեսությունում, երկրից դուրս՝ արտաքին 

տնտեսությունում և բուն ֆինանսական համակարգում: Այս առումով ֆինանսական 

կայունության ապահովման կարևոր նախապայմաններն են. 

1. Համաշխարհային տնտեսությունում և միջազգային ֆինանսական շուկաներում 

բարենպաստ զարգացումները, 

2. Կայուն ներքին մակրոտնտեսական միջավայրը՝ բավականաչափ վարկունակ 

տնային տնտեսություններով և ձեռնարկություններով, 

3. Արդյունավետ գործող ֆինանսական համակարգը՝ խելամիտ ու կառավարելի 

սահմաններում գտնվող ռիսկերով, 

4. Ֆինանսական համակարգի գործառույթների իրականացմանը նպաստող ու 

անխափան գործող ֆինանսական ենթակառույները: 

Հիմնվելով վերոնշյալ նախապայմաններին՝ ՀՀ բանկային համակարգի 

կայունությանը խոչընդոտող հավանական ռիսկերը ներկայացնում ենք 5 հիմնական 

ուղղություններով 
 

Գծապատկեր 2 ՀՀ բանկային համակարգի կայունությանը խոչընդոտող հավանական ռիսկեր 

 

 ՀՀ Կենտրոնական բանկը յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ հրապարակում է 

բանկային համակարգի կայունության քարտեզ, որը բաղկացած է 6 բաղադրիչներից․ 

1. Կապիտալի համարժեքություն 

2. Ակտիվների որակ 

ՀՀ բանկային համակարգի կայունությանը խոչընդոտող հավանական ռիսկերը  

Համաշխարհ
ային 

տնտեսությա
ն 

զարգացումն
երից 
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ռիսկեր 

ՀՀ 
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սական 
միջավայրի 

զարգացումն
երից 

ածանցվող 
ռիսկեր 

ՀՀ 
ֆինանսակա

ն շուկայի 
զարգացումն

երից 
ածանցվող 

ռիսկեր 

ՀՀ 
ֆինանսակա

ն 
հաստատութ

յուններից 
ածանցվող 

ռիսկեր 

ՀՀ 
ֆինանսակա

ն 
ենթակառույ

ցներից 
ածանցվող 

ռիսկեր 
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3. Շահութաբերություն 

4. Իրացվելիություն 

5. Տոկոսադրույքի ռիսկ 

6. Արտարժութային ռիսկ 

 
Գծապատկեր 3 ՀՀ բանկային համակարգի կայունության քարտեզ

292
 

 

Որպես բանկային համակարգում ճգնաժամերի առաջացման վաղ 

ահազանգման ցուցանիշներ՝ կարող ենք դիտարկել հետևյալ 5 ցուցանիշների 

փոփոխությունը․ 

1. Ֆինանսական միջնորդություն և կենտրոնացվածություն 

2. Վարկային ռիսկ 

3. Իրացվելիության ռիսկ 

4. Շուկայական ռիսկ 

5. Կապիտալի համարժեքություն ու եկամտաբերություն 

Անդրադառնանք նշվածներից յուրաքանչյուրին Հայաստանի  ու Արցախի 

տնտեսությունների համար։ 

Ֆինանսական միջնորդություն և կենտրոնացվածություն 

2018 թվականի տարեսկզբի համեմատությամբ բանկային համակարգի 

ընդհանուր կապիտալը ավելացել է 5.6%-ով, իսկ ընդհանուր ակտիվները՝ 3.6%-ով, ինչի 

արդյունքում լևերիջը (ընդհանուր կապիտալի և ընդհանուր ակտիվների 

հարաբերակցության ցուցանիշ) աճել է 0.3 տոկոսային կետով և կազմել 16.0%: 

Ընդհանուր կապիտալն ավելացել է կանոնադրական կապիտալի համալրման ու 

շահույթի հաշվին: Բանկային համակարգի կանոնադրական կապիտալը ավելացել է 

3.8%-ով կամ 17.4 մլրդ դրամով և կազմել 481.1 մլրդ դրամ: Բանկային համակարգի 
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 Ավետիսյան Մ․, «Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն-2018» ներկայացված 

տվյալների հիման վրա։ 
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կանոնադրական կապիտալում ոչ ռեզիդենտ ներդրողների մասնակցության 

տեսակարար կշիռը կիսամյակի վերջին կազմել է 61.5%: 
 

Աղյուսակ 1 Կենտրոնացվածության Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքս
293

 

 

Ցուցանիշներ  31/12/15  31/12/16  31/12/17  30/06/18  

Ընդհանուր ակտիվներ  764  859  868  869  

Ընդհանուր 

պարտավորություններ  

800  953  938  932  

Ընդհանուր կապիտալ  630  580  655  667  

 

 Ըստ հիմնական հաշվեկշռային ցուցանիշների (ակտիվներ, 

պարտավորություններ, ընդհանուր կապիտալ) կառուցվածքային 

կենտրոնացվածության գործակիցների՝ կենտրոնացվածության ռիսկը բանկային 

համակարգում շարունակում է գնահատվել որպես բավականին թույլ:  

 

Վարկային ռիսկ 

Բանկային համակարգի վճարունակության ապահովման համատեքստում 

վարկային ռիսկը դիտարկվում է որպես առանձնահատուկ գործոն: Ըստ ՀՀ ԿԲ 

տվյալների՝ ռևտրային բանկերի ռիսկով կշռված ակտիվներում վարկային ռիսկի 

տեսակարար կշիռը կազմում է 87.6%: Տեսակարար կշիռով վարկային ռիսկին 

հաջորդում է տոկոսադրույքի ռիսկը։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ 3 տարի շարունակ 

վարկային ռիսկը կայունացման միտում է ցուցաբերում։ 

 

 
Գծապատկեր 4. Առևտրային բանկերի կապիտալի համարժեքության ցուցանիշում հաշվարկվող 

ռիսկով կշռված ակտիվների կառուցվածքը
294

 

 

 ՀՀ ԿԲ կողմից տարեսկզբին իրականացված սթրես-թեստի արդյունքների 

համեմատությամբ 2018 թվականի կիսամյակի վերջին իրականացված սթրես-թեստի 

արդյունքները որոշակիորեն վատացել են` պայմանավորված կապիտալի 

                                                           
293

 ՀՀ ԿԲ, «Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն-2018» 
294

 Ավետիսյան Մ․, «ՀՀ ԿԲ վիճակագրական տեղեկագիր-2019 փետրվար» տվյալների 

հիման վրա։ 
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համարժեքության նվազմամբ և վարկային պորտֆելում չաշխատող վարկերի ու 

դեբիտորական պարտքերի տեսակարար կշռի ավելացմամբ: Դիտարկվող 

վատթարագույն սթրեսային սցենարներում որոշ բանկերում արձանագրվել են 

կապիտալի համարժեքության նորմատիվային պահանջների խախտման դեպքեր, 

սակայն դրանք գտնվել են նվազագույն սահմանաչափերին բավական մոտ 

միջակայքերում, և կապիտալը բավարար է եղել կորուստները կլանելու համար: Այդ 

տեսանկյունից բանկային համակարգում անվճարունակության խնդիրների ի հայտ 

գալու հավանականությունը գնահատվում է բավականին ցածր: 

Իսկ հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների կատարումից 

բխող վարկային ռիսկի գնահատման սթրես-թեստի արդյունքներով՝ բանկերում չեն 

արձանագրվում կապիտալի համարժեքության նորմատիվային պահանջների 

խախտումներ:  

 

Իրացվելիության ռիսկ 

Ըստ ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետային կառուցվածքի՝ մինչև 

3 ամիս մարման ժամկետային հորիզոնում ակտիվների գծով դրամական միջոցների 

ներհոսքերը գրեթե ամբողջությամբ ծածկում են պարտավորությունների 

չվերաֆինանսավորման դեպքում դրանց գծով ենթադրվող դրամական միջոցների 

արտահոսքերը
295

: Իրացվելիության համեմատաբար զգալի ճեղքվածք առկա է միայն 

91-365 օր մարման ժամկետային հորիզոնում, որը վարկային միջնորդության 

խորացման պայմաններում վարկային պորտֆելի ժամկետայնության աճի հետևանքն 

է: 
Գծապատկեր 5. ՀՀ առևտրային բանկերի իրացվելիության նորմատիվների փաստացի և նորմատիվային 

մեծությունների շարժը
296

 

 
30.06.2018 թ.-ի դրությամբ մինչև 30 օր (ներառյալ՝ ցպահանջ), մինչև 3 ամիս և 

մինչև 1 տարի ժամկետային մարման խմբերում ակտիվների ու 

                                                           
295

 Աղբյուրը՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկ:  
296

 Ավետիսյան Մ․, «ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության հաշվետվություն-2018» 

տվյալների հիման վրա։ 
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Ընթացիկ իրացվելիության նորմատիվային մեծություն 

Ընդհանուր իրացվելիության նորմատիվային մեծություն 

Ընդհանուր իրացվելիության փաստացի մեծություն 

Ընթացիկ իրացվելիության փաստացի մեծություն 
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Ֆիզիկական անձանց արտարժութային վարկերի % 

Իրավաբանական անձանց դրամային վարկերի % 

Իրավաբանական անձանց արտարժութային վարկերի % 

Ֆիզիկական անձանց դրամային վարկերի % 

պարտավորությունների հարաբերակցության ցուցանիշները կազմել են 

համապատասխանաբար՝ 94.9%, 89.3% և 78.7% (31.12.2017 թ. դրությամբ, 

համապատասխանաբար՝ 102.4%, 97.9% և 91.4%)։ 

Շուկայական ռիսկ 

ՀՀ Կենտրոնական բանկը շուկայական ռիսկի հնարավոր ազդեցությունը 

ֆինանսական ու բանկային կայունության վրա բավականին թույլ է գնահատում: 

Քանի որ շուկայական ռիսկի մեջ մտնում են արտարժութային, տոկոսադրույքի 

ռիսկերը, ներկայացնենք դրանք առանձին-առանձին։ 

2018 թվականին արտարժույթների նկատմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի 

տատանումների հետևանքով արտարժույթի վերագնահատման արդյունքում 

բանկային համակարգն ունեցել է 865 մլն դրամի օգուտ, իսկ արտարժույթի 

առուվաճառքի գործառնություններից և ածանցյալ գործիքներով գործարքներից՝ 10.0 

մլրդ դրամի զուտ եկամուտ: 

2018-ին բանկային համակարգում տոկոսադրույքի ռիսկը պահպանել է ցածր 

մակարդակ:  
Գծապատկեր 6. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկերի 

տոկոսադրույքները
297

 

Ակտիվների ու պասիվների կառավարման ներքո բանկերը շարունակել են 

կիրառել մարման ժամկետային խմբերի խիստ սահմանաչափեր, որի պարագայում 

ակտիվների ու պարտավորությունների դյուրացիայի (ներկա արժեքների միջին 

ժամկետայնության) ճեղքվածքը տատանվում է 0.5-ից մինչև 1 տարվա 

շրջանակներում: Այս տեսանկյունից շուկայական տոկոսադրույքների տատանումների 

պարագայում անմիջական կորուստների ազդեցությունը բանկերի ֆինանսական 

վիճակի վրա գնահատվել է թույլ: 

 

Կապիտալի համարժեքություն և եկամտաբերություն 

2018 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում բանկային համակարգի 

կապիտալի համարժեքության նորմատիվային ցուցանիշը նվազել է 0.4 տոկոսային 

                                                           
297

 Ավետիսյան Մ․, «ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության հաշվետվություն-2018» 

տվյալների հիման վրա։ 
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կետով և կազմել է 18.2%: Բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքությունը 

նվազել է վարկային պորտֆելի ընդլայնման և Բազել 3 համաձայնագրի կապիտալի 

կառուցվածքի վերաբերյալ պահանջների ներդրման արդյունքում լրացուցիչ 

կապիտալի մասնաբաժնի կրճատման հետևանքով: Կապիտալի համարժեքության 

վրա դրականորեն են ազդել կանոնադրական կապիտալի համալրումները և 

գործառնական գործունեությունից զուտ եկամուտը: 
Գծապատկեր 7. ՀՀ առևտրային բանկերի ընդհանուր կապիտալի համարժեքություն

298
 

  
Տարեսկզբի համեմատությամբ բանկային համակարգի ընդհանուր 

նորմատիվային կապիտալը ավելացել է 1.9%-ով և կազմել 695 մլրդ դրամ: Ռիսկերը 

կլանելու ունակության առումով ընդհանուր նորմատիվային կապիտալը բնութագրվում 

է բարձր որակական կառուցվածքով, մասնավորապես հիմնական կապիտալի (CET1) 

տեսակարար կշիռը ընդհանուր կապիտալում կազմում է 86%: 

Դիտարկելով Արցախի Հանրապետության բանկային համակարգը բնութագրող 

ցուցանիշները՝ առանձնացնենք դրանցից մի քանիսը՝ համեմատելու ՀՀ-ում այդ նույն 

ցուցանիշների հետ. 

1. Բանկային վարկերի ճյուղային կառուցվածքը, 

2. Վարկերի կառուցվածքն ըստ տնտեսության հատվածների,, 

3. Ավանդների կառուցվածքն ըստ տնտեսության հատվածների 

4. Վարկերի ու ավանդների կառուցվածքն ըստ արտարժույթի տեսակների։ 

Անդրադառնանք այս ցուցանիշներին առանձին-առանձին։ 

Առաջինը ԱՀ բանկային վարկերի ճյուղային կառուցվածքն է։ 

Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության, առևտրի միջև վարկերը 

2018-ի ապրիլին 2019-ի ապրիլի համեմատ տեղաբաշխվել են հետևյալ կերպ․ 
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 Ավետիսյան Մ․, ՀՀ ԿԲ տվյալների հիման վրա։ 

Կապիտ

ալի 

համարժ

եքությու

ն 

2017թ․ 

Վարկայ

ին ռիսկ 

Երկարա

ժամկետ 

ստորադ

աս 

փոխառ

ություն 

Կարգավ

որման 

դաշտ 

Գործառ

նական 

զուտ 

եկամու

տ 

Կանոնա

դրական 

կապիտ

ալի 

համալր

ում 

Շուկայ

ական և 

գործառ

նական 

ռիսկեր 

Կապիտ

ալի 

համարժ

եքությու

ն 

2018թ․ 

1 18,70% -1,60% -0,50% 0,30% 1,20% 0,60% 0,04% 18,20%
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Գծապատկեր 8. ԱՀ առևտրային բանկերի վարկերի ճյուղային կառուցվածքը (%)
299

 

 
Այլ ճյուղերի մեջ զգալի կշիռ ունի սպառողական ոլորտը, որն ավանդաբար մեծ 

տեսակարար կշիռ է կազմում։ ՀՀ-ում ևս այս ոլորտը վարկավորման ամենամեծ կշիռն 

ունի։ 

Հաջորդը վարկերի կառուցվածքն է ըստ տնտեսության հատվածների։ 

Ռեզիդենտներին տրված վարկերը 2018-ի ապրիլին 2019-ի ապրիլի համեմատ 

տեղաբաշխվել են հետևյալ կերպ․ 

 
Գծապատկեր 9 ԱՀ բանկային վարկերի կառուցվածքն է ըստ տնտեսության հատվածների (%)

300
 

 
Տնային տնտեսություններին տրամադրված վարկերը 2019թ.-ի ապրիլի 1-ի 

դրությամբ կազմել են 27175.1 մլն դրամ, ընդ որում 3.3 %ը կազմել են 

ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու նպատակով տրված վարկերը, 

96.7 տոկոսը` սպառողական նպատակով տրամադրված վարկերը: 2019թ.-ի ապրիլի 

1-ի դրությամբ տնային տնտեսություններին տրամադրված վարկերը նախորդ տարվա 

ապրիլի 1-ի համեմատ աճել են 38.9 տոկոսով, իսկ 2019թ.-ի հունվարի 1-ի համեմատ` 

8.1 տոկոսով: 

Երրորդն ավանդների կառուցվածքն է ըստ տնտեսության հատվածների։  

                                                           
299

 Ավետիսյան Մ․, ԱՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա։ 
300

 Ավետիսյան Մ․, ԱՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա 

Արդյունա

բերությու

ն 

Գյուղատ

նտեսությ

ուն 

Շինարար

ություն 

Առևտուր Այլ 

ճյուղեր 

01․04․2018 8,7 1,1 2,2 1,4 86,6

01․04․2019 8,9 0,9 1,9 1,6 86,7

Կազմակերպությ

ուններ 

Տնային 

տնտեսություննե

ր 

Շահույթ 

չհետապնդող 

կազմակերպությ

ուններ 

Այլ 

ֆինանսական 

կազմակերպությ

ուններ 

01․04․2019 36,1 16,3 28,3 19,3

01․04․2018 37,6 13 33,1 16,3
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Գծապատկեր 10. ԱՀ բանկային ավանդների կառուցվածքն ըստ տնտեսության հատվածների
301

 

 
Ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված ավանդները 2018-ի ապրիլը 2019-ի ապրիլի 

համեմատ ընդհանուր ավանդային պորտֆելում կազմել են համապատասխանաբար 

18,9% և 17,9%, ընդ որում՝ արտարժութային ավանդները՝ 10,8% և 9,9%, դրամային 

ավանդները՝ 8,1% և 7.4%: Ռեզիդենտներից ներգրավված ավանդները 2018-ի ապրիլը 

2019-ի ապրիլի համենատ ընդհանուր ավանդային պորտֆելում կազմել են 

համապատասխանաբար՝ 81,1% և 82,7%, ընդ որում՝ արտարժութային ավանդները՝ 

20,9% և 17,9%, դրամային ավանդները՝ 60,2% և 64,8%: 

Չորրորդը ԱՀ բանկային վարկերի ու ավանդների կառուցվածքն է՝ ըստ 

արտարժույթի տեսակների։ 

 
Գծապատկեր 11. ԱՀ բանկային վարկերի և ավանդների կառուցվածքն ըստ արտարժույթի տեսակների 

(01.04.2019թ․ դրությամբ)
302

 

 
 

                                                           
301

 Ավետիսյան Մ․, ԱՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա։ 
302

 Ավետիսյան Մ․, ԱՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա։ 

Դրամային 2018 Դրամային 2019 Արտարժութային 

2018 

Արտարժութային 

2019 

11,5 11,3 2,4 
4,8 

48,7 53,5 18,5 
13,1 

Ցպահանջ Ժամկետային 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Վարկեր Ավանդներ 

54,4 
45,6 

72,2 

27,8 

Դրամային Արտարժութային 
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Բանկային ճգնաժամերի կանխորոշող վաղ ահազանգման ցուցանիշների մեջ 

արժե ուշադրություն դարձնել նաև ֆինանսական պայմանների ինդեքսին (ՖՊԻ)։ 

ՖՊԻ-ի գնահատում իրականացվել է 2017 թվականին ՀՀ ԿԲ ֆինանսական 

համակարգի կայունության ու զարգացման վարչության կողմից։ ՖՊԻ կառուցման 

համար օգտագործվել են գնային, ծավալային ցուցանիշներ, սպրեդներ և ՀՀ ԿԲ կողմից 

վարկավորման պայմանների հարցման արդյունքները: 

ՀՀ ֆինանսական պայմանների ինդեքսը մինչև 2009 թվականի վերջ եղել է 

ընդլայնող` արտացոլելով ինչպես իրականացված խթանող դրամավարկային 

քաղաքականությունը, այնպես էլ Ազգային հիփոթեքային ընկերության հիմնմամբ և 

Կառավարության կողմից իրականացվող հակաճգնաժամային միջոցառումների ներքո 

տնտեսության ճյուղերի վարկավորման աշխուժացմամբ։ Գծապատկեր 36-ում 

ներկայացված է ՀՀ ՖՊԻ-ը և ԿԲ քաղաքականության տոկոսադրույքի փոփոխության 

դինամիկան
303

։ 

 
Գծապատկեր 12. ՀՀ Ֆինանսական պայմանների ինդեքսի և ԿԲ քաղաքականության 

տոկոսադրույքի փոփոխման դինամիկան
304

 

 
Օրինակ,  2010 թվականի առաջին կիսամյակում ՖՊԻ-ը կրկին բնութագրվել է 

որպես զսպող` պայմանավորված խիստ դրամավարկային քաղաքականության (դվք) 

իրականացմամբ և բանկերի կողմից վարկավորման ընթացակարգերի խստացման 

ներքո տոկոսադրույքի սպրեդի աճով:  

Ֆինանսական պայմանների ինդեքսում ամենամեծ նպաստումն ունեցող 4 

հիմնական գործոններն են․ 

1. ԿԲ տոկոսադրույք 

2. Վարկավորման ծավալ 

3. Կապիտալի համարժեքություն 

4. Տոկոսադրույքի սպրեդ: 

Գծապատկեր 13-ում պատկերված են ՀՀ բանկային համակարգի վարկեր/ՀՆԱ 

ցուցանիշի փաստացի ու ներուժային մակարդակները, ինչպես նաև դրանց 

                                                           
303

 Այվազյան Ք․, Ռաֆայելյան Ա․, «Ֆինանսական պայմանների ինդեքսի գնահատումը 

Հայաստանի Հանրապետությունում», ՀՀ ԿԲ, սեպտեմբեր 2017  
304

 Ավետիսյան Մ․,  «Ֆինանսական պայմանների ինդեքսի գնահատումը Հայաստանի 

Հանրապետությունում» ՀՀ ԿԲ, սեպտեմբեր 2017 հոդվածի հիման վրա։ 
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Ֆինանսական պայմանների ինդեքս 

ՀՀ ԿԲ տոկոսադրույքի փոփոխություն հակադարձ նշանով 
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օգնությամբ հաշվարկված վարկեր/ՀՆԱ ճեղքը։ Վերջինս 2002թ.-ից հետո առաջին 

անգամ բացասականի է փոխվել 2010թ.-ին՝ առավելագույն մակարդակի հասնելով 

2012թ.-ին։ Այդ տարում վարկեր/ՀՆԱ տոկոսային հարաբերակցությունը իր 

երկարաժամկետ տրենդը գերազանցել է 1.17 անգամ, այնուհետև ճեղքը փոքրացել է և 

արդեն 2015թ.-ին փոխվել բացասականի։ 

 
Գծապատկեր 13. Բանկային համակարգի վարկեր/ՀՆԱ-ն, ցուցանիշի տրենդը(Հոդրիք-

Պրեսկոտի ֆիլտր, lambda=400000) և ճեղքը, 2003-2018թթ
305

 

ՀՀ բանկային համակարգի Վարկեր/ՀՆԱ տրենդի և ճեղքի գնահատումը ցույց 

տվեց, որ երկրում վարկավորման փաստացի ծավալը փոքր է շարքի տրենդից, 

այսինքն՝ տնտեսությունը դեռևս ունակ է ներգրավելու վարկերը և մոտենալու 

վարկավորման օպտիմալ մակարդակին։Գծապատկերը ցույց է տալիս, որ Վարկեր/ՀՆԱ 

դրական ճեղքն ամենից մեծ ցուցանիշներն ունեցել է 2003 և 2015 թվականներին։ 

Նշված ժամանակահատվածներում, օրինակ, բանկային համակարգի վարկերի և ՀՆԱ-

ի հարաբերակցությունը նվազման միտում է դրսևորել։ 2008 և 2016 թվականներին 

Վարկեր/ՀՆԱ ճեղքն ունեցել է ամենամեծ բացասական մեծությունը, ինչը կարելի է 

բացատրել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի և 2016 թվականին ՀՀ-ում ՀՆԱ-ի 

զրոյական աճով։ 2004-2015թթ.-ին և 2016-2018 թվականներին ՀՆԱ-ի և 

վարկավորման հարաբերակցության կայուն աճ է նկատվում։ Նշված 

ժամանակահատվածներում Վարկեր/ՀՆԱ տրենդը համապատասխան կերպով աճի 

միտում է դրսևորում։ 

Այսպիսով, կարող ենք հանգել այն եզրակացության, որ hամակարգային ռիսկերի 

կուտակման հիմնական ազդակներն արտարժութային ավանդների ու վարկերի բարձր 

տեսակարար կշիռը, արտաքին ֆինանսավորման ավելացումը, վարկավորման 

ժամանակացույցերի վերանայումը կամ պարտքի բեռի բարձր մակարդակն են, և այս 

համատեքստում թե՛ ՀՀ-ում, թե՛ ԱՀ-ում նշված բոլոր ազդակները ժամանակ առ 

ժամանակ տեղի են ունենում, սակայն դրանք գտնվում են ՀՀ ԿԲ վերահսկողության 

ներքո, և կան բավարար մեխանիզմներ դրանց միաժամանակյա հանդես գալը 

բացառելու համար։ 

 

                                                           
305

 Կարապենյան Ն․, «ՀՀ տնտեսության ֆինանսական և իրական հատվածների միջև 

խզման գնահատումը»։ 
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The purpose of the article is to make a comparative analysis of the factors that make 

banking crises for the economies of Armenia and Artsakh. During the research various scientific 

methods such as tabular, graphics, comparisons, and modeling techniques have been used. The 

research has focused on several key issues, such as analysis of the global financial and economic 

crisis, early warning signals and their valuation approaches, and the separation of early warning 

indicators of banking crises for Armenia and Artsakh banking systems. 

As a result of the study, the following conclusion was formed: the main factors of 

accumulation of systemic risks are the high weight of foreign currency deposits and loans, 

increase of external financing, revision of crediting schedules or high debt burden, and in this 

context all these signals in the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh are performed 

from time to time, but they are controlled from the CBA and there are sufficient mechanisms to 

exclude them simultaneously. 
 

Key words: Bank, banking system, credit, credit market, crisis, systematic risk, early 

warning signal. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ БАНКОВСКОГО 

КРИЗИСА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ И АРЦАХА 
 

МАРИНЕ АВЕТИСЯН 

Гюмрийский филиал Армянского государственного экономического 

университета, преподаватель кафедры общей экономики, исследователь, 

координатор программ НПО Научно-исследовательский, учебно-

консультационный центр «Компасс», 

 г.Гюмри, Республика Армения,  
 

Целью статьи является сравнительный анализ факторов, создающих банковские 

кризисы для экономики Армении и Арцаха. Во время исследования были использованы 

табличный, графический, сравнительный научные методы и методики моделирования.  

Исследование было сосредоточено на нескольких ключевых вопросах, таких как 

анализ механизмов мирового финансово-экономического кризиса, изучение факторов, 

определяющих  банковский кризис, сигналов раннего предупреждения и подходов к их 

оценке, а также разделение индикаторов раннего предупреждения банковских кризисов 

для банковских систем Армении и Арцаха. 

В результате исследования мы пришли к выводу о том, что основными факторами 

накопления системных рисков являются высокая доля депозитов и займов в иностранной 

валюте, увеличение внешнего финансирования, пересмотр графиков кредитования или 

высокая долговая нагрузка, и в данном  контексте все импульсы в Армении и Арцахе 

время от времени имеют место, но они находятся под контролем ЦБА и существуют 

достаточные механизмы, чтобы исключить их одновременное появление. 
 

Ключевые слова: Банк, банковская система, кредит, кредитный рынок, кризис, 

системный риск, сигнал раннего предупреждения.  
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ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 

ՆԱԴԵԺԴԱ ԱՖՅԱՆ 

 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բնօգտագործման 

տնտեսագիտություն ամբիոնի ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու,  

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն  

nafyan@rambler.ru  
      

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի ազգային հարստության 

մաս կազմող հանքավայրերի շահագործման արդյունքում առաջացած 

սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական բնույթի շահերի բախումները։ 

Նպատակից բխող խնդիրներն են՝ համեմատականորեն տարբերակել և վեր հանել 

հանքաարդյունաբերության տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական ու 

իրավական շահերի առաջնայնությունները, հակասությունները, ինչպես նաև 

դրանց կարգավորման հնարավոր ուղիները: Հոդվածում օգտագործվել է 

տվյալների համեմատական վերլուծական մեթոդը։ Կատարվել է եզրահանգում, 

ըստ որի՝ էկոլոգիական գնահատման ընթացքում կազմակերպվող հանրային 

լսումներում մեծամասամբ քննարկվում են նախագծերի՝ տեղային նշանակություն 

ունեցող սոցիալական ու տնտեսական հիմնահարցերը: Շատ հաճախ 

բնապահպանական ռիսկերը կամ հնարավոր բացասական հետևանքերը նույնիսկ 

չեն կարևորվում պատկան մարմինների վերջնական որոշումների կայացման 

ժամանակ: Հանքարդյունաբերության տարբեր փուլերում տնտեսական օգուտները 

գերադասում են շրջակա միջավայրի որակից՝ առանց հաշվի առնելու այն, որ 

շրջակա միջավայրի բարձր որակը երկարատև տնտեսական օգուտ է բերում: Բացի 

այս, շրջակա միջավայրի որակական խնդիրներից ելնելով՝ պատկան մարմինները 

բացասական եզրակացությամբ պետք է մերժեն բոլոր նոր տեսակի մետաղական 

հանքավայրերի շահագործում՝, խրախուսելով պոչամբարների վերամշակման 

ծրագրերը։ 

 

Հիմնաբառեր՝ ազգային հարստություն, հանքարդյունաբերություն, պոչամբար, 

էկոլոգիական գնահատում, հանրային լսումներ, կայուն զարգացում, 

բնապահպանական փորձաքննություն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն։ 

 

Հասարակական կազմակերպությունները և քաղաքացիները, ըստ օրենքի
306

, 

պարտադիր պետք է մասնակցեն ազգային տնտեսության զարգացմանն առնչվող, 

ինչպես նաև ազգային հարստության շահագործմանը վերաբերող որոշումների 

կայացման գործընթացներին: Սակայն գործնականում այդ մասնակցությունը 

հասարակական լսումների տեսքով կրում է ձևական բնույթ և ամենևին չի ազդում 

որոշումների արդարացի կայացման գործընթացներին։ Ենթադրվում է, որ 

Հայաստանում հանքարդյունահանման նախագծերի շուրջ ձևավորված 

տարաձայնությունների զգալի մասը պայմանավորված է տարբեր հասարակական 

շերտերի շահերի բախման և ապատեղեկացվածության հետ, ինչպես նաև 

հասարակական լսումների ոչ պատշաճ իրականացման հետ։ Հասարակական 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 29.10.2019թ., գրախոսվել` 05.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
306

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերով տեղեկատվության մատչելիության, 

որոշումների ընդունման գործընթացում հասարակության մասնակցության և 

արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիա (Օրհուս, 1998) 
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լսումների անցկացման պարտադիր լինելը կարևոր նախապայման է 

բնապահպանական փորձաքննության ընթացքում՝ բարձրաձայնելու այնպիսի 

սոցիալական, իրավական, բնապահպանական ու տնտեսական խնդիրներ, որոնք 

դեռևս չեն քննարկվել նախագծի համալիր մշակման շրջանակներում։ Հոդվածում 

հակիրճ կփորձենք ներկայացնել այն տարաձայնությունները, որոնք առաջանում են և 

հաճախ էլ անտեսվում են հանքաարդյունաբերության ոլորտին վերաբերող 

որոշումների կայացման ընթացքում։  

Ազգային տնտեսության մեջ կարևոր կշիռ ունեցող հանքարդյունաբերության 

ոլորտը՝ որպես արտահանումից ստացվող եկամուտների, օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումների և համեմատաբար բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի ստեղծման 

աղբյուր, տնտեսապես գրավիչ է ու հեռանկարային: Քանի որ Հայաստանում ազգային 

հարստության բաժին կազմող օգտակար հանածոների պաշարի համախառն արժեքը 

գերազանցում է 120.0 մլրդ դոլարին համարժեք դրամը, իսկ հետախուզված ու 

նախնական գնահատված պաշարների (առանց քաղցրահամ ջրերի) կորզվող արժեքը 

կազմում է մոտ 90.0 մլրդ դոլարին համարժեք դրամ
307

։ Սակայն այլ է պատկերը, եթե 

համեմատենք Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրության արդյունքների հետ․ այդ 

դեպքում համաշխարհային խոշոր հանքավայրերի ցանկում Հայաստանի 

պղնձամոլիբդենային ամենախոշոր հանքավայրն իր մեծությամբ գրավում է մոտ 110-

րդ տեղը, իսկ ոսկու ամենախոշոր հանքավայրը ոսկու 300 խոշորագույն 

հանքավայրերի ցանկից դուրս է
308

։ Այսինքն՝ վերջին տարիներին Հանրապետության 

երկրաբանական ֆոնդում հաշվառված ևս 871 հանքավայրերը և 580 

հանքաերևակումները համարվում են շատ փոքր, փոքր ու միջին (ըստ շահագործման 

ժամկետի և պաշարի ծավալի)
309

: Փաստորեն, շահագործման կարճ 

ժամանակահատվածն աննշան է դարձնում դրանց նպաստը ազգային բարեկեցության 

մեջ, իսկ շրջակա միջավայրին հասցրած վնասը՝ ահռելի: Հանքաարդյունաբերական 

աշխատանքների հետևանքով առկա է օդի, ջրի, հողի (լանդշաֆտներ), 

կենսաբազմազանության զգալի շարունակական աղտոտվածություն:  

Մեկ այլ համեմատական. հանքարդյունաբերության ոլորտում գերիշխող խոշոր 

հանքերը վերջին 5 տարվա տնտեսական տվյալների
310

 համաձայն աշխատում են ոչ 

տևական ու անկայուն շահույթով։ Եվ այս այն դեպքում, երբ վերջին 7-8 տարվա 

ժամանակահատվածը համարվում է ապրանքների՝ պատմականորեն բարձր գների 

շրջան
311

, և երբ հայտնաբերված մետաղական հանքավայրերից շահագործվողների 

մասնաբաժինը կազմում է 84%։ 

Այնուամենայնիվ, 2017թ․ հարկունակ բազա հանդիսացող հանքագործական  

(35,5%) և մշակող արդյունաբերական (9,3%) ոլոլորտներում ստեղծված համախառն 

ավելացված արժեքի անվանական աճ է արձանագրվել 2017թ-ին 3,2 %-ով։  

Ի համեմատ այլ ոլորտների (առևտուր՝ 20,5%, շինարարություն 4,2%)՝ 

հանքաարդյունաբերության ոլորտը պետության համար ապահովում է բարձր 

հարկային եկամուտներ
312

: 2017թ. հարկային մարմինների կողմից ապահովված 

բնօգտագործման վճարի աճը հիմնականում պայմանավորված է արդյունահանված 

մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում 

                                                           
307

 Համաշխարհային բանկ, Armenia - Strategic mineral sector sustainability assessment 

(Washington D.C.: The World Bank Group, 2016), էջ 23: 
308

 Համաշխարհային բանկ, Armenia - Strategic mineral sector sustainability assessment 

(Washington D.C.: The World Bank Group, 2016). 
309

 www.minenergy.am, www.geo-fund.am, www.mnp.am. 
310

 http://www.minfin.am/hy/archive/0/0/0/0/0/0/4. 
311

  http://www.minfin.am/hy/archive/0/0/0/0/0/0/4. 
312

 http://www.petekamutner.am/Shared/Documents/Publications/th_annual_report_2017.pdf. 

http://www.minenergy.am/
http://www.geo-fund.am/
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ստացված արտադրանքի իրացման համար վճարվող ռոյալթիի մուտքերի 9,917․1 մլն 

դրամ կամ 54,2% աճով
313

։ 

Գրաֆիկ 1․Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի համախառն ավելացված 

արժեքը և դրա մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում
314

 

 

 
 

Գրաֆիկ 2․ Հանքարդյունաբերության ոլորտի հաշվարկված հարկեր և վճարներ, 

պետական բյուջե, 2016-2017թթ
315

 

 
Հարկ է նշել, որ հասարակ ռոյալթին, որը կիրառվում է միայն որպես 

եկամուտների տոկոս, ավելի հեշտ է կառավարել, մինչդեռ շահութաբերության 

փոփոխականի վրա հիմնված բաղադրիչ ունեցող ռոյալթիները պահանջում են ավելի 

մանրամասն վերահսկողություն և կարող են վտանգել հարկային եկամուտները 

շահույթի թերհայտարարման պատճառով (օգտագործելով տրանսֆերային գներ կամ 

                                                           
313

 http://www.petekamutner.am/Shared/Documents/Publications/th_annual_report_2017.pdf. 
314

 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՃԹՆ զեկույց 2018, www.armstat.am: 
315

 http://www.petekamutner.am/Shared/Documents/Publications/th_annual_report_2017.pdf. 
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հարկերից խուսափելու որևէ այլ մեթոդ)
316

: Այսինքն՝ ևս մեկ հակասություն, երբ 

հանքարդյունաբերության ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտներն, ապահովելով 

եկամտային մեծ հոսքերի շրջանառություն, սովորաբար շահագործման ընթացքում 

վնասներ են առաջացնում շրջակա միջավայրի վրա և չեն կարող համարվել 

տնտեսապես կայուն, ինչն էլ վկայում է այն մասին, որ հանքավայրերի (շահագործվող, 

լքված) և պոչամբարների էկոլոգիական անվտանգության հսկողությունն ու 

վերահսկողությունը, ինչպես նաև վերականգնման միջոցառումները պետք է 

իրականացվեն՝ ելնելով բնապահպանական վճարներից
317

, մասնավորապես 

համայնքների վարչական ու ֆոնդային բյուջեներ մուտքագրվող մասհանումներից, 

որոնք հանդիսանում են համայնքների տարածքում բացառապես բնապահպանական 

ծրագրերի իրականացման համար նպատակային միջոցներ, սակայն իրենց 

նպատակային թիրախներին չեն հասնում։ Չնայած նրան, որ նախատեսված 

միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունները և դրանց ֆինանսավորման 

համամասնությունները համաձայնեցվում են բնապահպանության և 

առողջապահության բնագավառներում լիազորված պետական մարմինների հետ
318

: 

Արձանագրված է, որ համաձայն «Ընկերությունների կողմից վճարվող 

բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքի՝ 

մետաղական հանքաքար արդյունահանող 27 ընկերություններից միայն 4-ն են, որ 

վճարվող բնապահպանական հարկից մասհանումներ են կատարում համայնքային 

բյուջեներ
319

։ Հավելենք, որ նույնիսկ միջազգային ներդրումային ընկերությունները 

պահանջում են ՇՄԱԳ
320

 փաստաթղթում ներառել նաև հանքավայրերի փակման հետ 

կապված խնդիրների լուծումներ: Մինչդեռ կարգավորող դաշտի որոշակի 

բացթողումներն արդեն իսկ շահագործման սկզբում նշանակալի վտագներ են 

առաջացնում հարակից համայնքների կամ հողօգտագործողների համար 

պոչամբարների պատահական արտահոսքի կամ լեռնատեխնիկական վթարների 

տեսքով: Վերահսկողության ու հսկողության համար պատասխանատու կառույցների 

կատարողականը պետք է լինի հաստատուն ու հուսալի՝ աշխատանքների 

շարունակականությունն ապահովելու համար, իսկ կուտակված տնտեսական 

օգուտները պետք է  բաշխվեն արդարության սկզբունքով: Եվս մեկ խոչընդոտ կա՝ 

լքված ու շահագործվող հանքավայրերի սեփականատերերին հասցեական 

պատասխանատվության ենթարկելն էլ անհնար է, քանի որ շատ ընկերություններ 

գրանցված են օֆշորային գոտիներում, իսկ բաժնետիրական ընկերությունների մասին 

տվյալները պաշտպանվում են նաև ներպետական օրենսդրությամբ՝ առաջացնելով 

շահերի բախման ու պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հնարավոր 

ռիսկեր։ 

Այնուամենայնիվ, շրջակա միջավայրի պահպանման դրամագլխի միջոցները, 

միևնույն է, չեն բավականացնում աղտոտման փոխհատուցման և շրջակա միջավայրի 

կառավարման համար համարժեք միջոցառումներ իրականացնելու համար։ 

Արդյունքում հանքաարդյունաբերության ոլորտի բացասական ազդեցության 

մասշտաբներն օրեցօր խորանում են շրջակա միջավայրի բոլոր ոլորտներում։ 

Մասնավորապես արդյունաբերական կեղտաջրերի, ինչպես նաև արդյունաբերական 

թափոններով աղտոտված տիղմի ներթափանցման պատճառով ջրային ավազանների 

                                                           
316

 Համաշխարհային բանկ, Armenia - Strategic mineral sector sustainability assessment 

(Washington D.C.: The World Bank Group, 2016), 
317

 2001թ. ընդունված «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական 

վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք  
318

 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն որոշում 
319

 Հայաստանի Հանրապետության արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության 

նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) զեկույց 2016-2017թ.: 
320

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում: 
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(օրինակ` Դեբեդ գետի ստորին հոսանք, Ողջի գետի ավազան) ֆլորան և ֆաունան 

խիստ աղքատացել են, իսկ աղտոտված ջուրն, օգտագործվելով ոռոգման 

նպատակներով, վատացնում է ագրոկենսացենոզների զարգացման պայմանները: 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շուրջ 86.5%-ը ենթարկված է տարբեր 

աստիճանի անապատացման, քանի որ լեռնահանքային ձեռնարկություններին 

հանձնված հողերի ընդհանուր տարածությունը կազմում է 9700 հա, որից խախտված 

հողերը` 8275 հա, իսկ պոչամբարների տակ գտնվող հողերը` 1400 հա
321

: Ընդ որում, 

հողային ծածկույթը ոչ միայն հողային շերտ է, այլև մի ամբողջական կենսածին 

համակարգ, որն իր մեջ ներառում է հողը, ջրային պաշարները, բուսականությունը և 

այլ կենսազանգվածներ: Ինտենսիվ տեխնածին ազդեցությունը հանգեցնում է 

էկոհամակարգերի վերականգնման բնական մեխանիզմների խախտմանը, իսկ 

էկոլոգիական համակարգերի որակի բացասական փոփոխությունների հետ միասին ի 

հայտ են գալիս մարդու առողջության վատթարացման մի շարք 

առանձնահատկություններ՝ հիվանդությունների նոր տեսակներ և դրանց 

երիտասարդացում: Ըստ համապատասխան փորձագետների գնահատականների` 

դրանք կարելի է դասել հիմնականում վարակային և մակաբուծական, վերին 

շնչուղիների, աղեստամոքսային համակարգի, նորագոյացությունների, ալերգիկ և մի 

շարք այլ հիվանդությունների շարքին: Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության 

տեղեկատվության` վերոնշյալ հիվանդություններն ունեն աճող միտումներ, որին 

նպաստում են նաև բնակչության շրջանում՝ աղքատության բարձր մակարդակով 

պայմանավորված առողջապահության խիստ ցածր մատչելիությունը: 

Աղյուսակ 1․ Բնապահպանության ոլորտում իրավախախտումների քանակը, 

վարչական տույժերը և վնասի հատուցման գուրմարները, 2017թ
322
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գումարը, 

հազ. Դրամ 

Վնասի 

հատուցման 

արձանագրությ

ունների 

քանակը, 

միավոր 

Վնասի 

հատուցման 

գումարն ըստ 

արձանագրութ

յունների, հազ. 

դրամ 

Ընդերքի 8 7 730 - - 

Ջրային պաշարների 3 3 600 - - 

Օդային ավազանի 55 53 2800 2 935.9 

Հողային 

պաշարների 

35 36 2130 15 1422 

                                                           
321

 

․ :
322
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2018թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ»:  



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

181 

 

Թափոնի 19 15 940 1 60 

Էկոփորձաքննությա

ն 

10 9 760 - - 

Սահմանված 

ժամկետում 

հաշվետվություն 

չներկայացնելու 

համար 

101 97 5800 - - 

Բուսական 

աշխարհի 

691 415 32361 716 3394446.4 

Կենդանական 

աշխարհի 

126 59 4700 43 9807 

Ընդամենը 1048 694 50821 759 3404253.4 

 

Գրաֆիկ 3․ Բնապահպանության ոլորտում իրավախախտումների քանակը, 

վարչական տույժերը և վնասի հատուցման գուրմարները, 2017թ
323

 

 

 
 

Աղյուսակ 1-ից և գրաֆիկ 3-ի համեմատականից պարզ է դառնում, որ 

բնապահպանության ոլորտում իրավախախտումների և դրանց կանխարգելմանն 

ուղղված վարչական տույժերի թվաքանակի միջև կան հստակ տարբերություններ, 

առավել ևս դրանցից առաջ եկած վնասի հատուցման արձանագրությունների ու 

փոխհատուցված գումարների միջև։ Ակնհայտ է նաև այն փաստը, որ ընդերքի 

                                                           
323
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ոլորտում իրավախախտումների համար սահմանված վարչական տույժերը նույնիսկ 

չեն փոխհատուցվել։  

Անժխտելի է միայն այն փաստը, որ կորպորատիվ հանրային 

պատասխանատվության շրջանակներում սովորաբար հանքարդյունաբերող 

կազմակերպություններն ազդակիր համայնքներում իրականացնում են 

նվիրատվություններ, բարեգործություններ, մասնավորապես աջակցում են  

համայնքային նշանակություն ունեցող ճանապարհների կառուցմանն ու 

վերանորոգմանը, գազատարների ու ջրատարների վերանորոգմանն ու կառուցմանը, 

ինչպես նաև կատարում են ուսանողների ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցում, 

մանկապարտեզների, դպրոցների ու մշակութային օջախների վերանորոգում, 

ստեղծում են աշխատատեղեր և ապահովում  ապրուստի միջոցներ շատ 

բնակավայրերում, որտեղ այլ բնույթի տնտեսական հնարավորությունները սակավ են: 

Սակայն շատ սակավ են բնապահպանական ու առողջապահական խնդիրների 

լուծմանը հատկացված սուբվենցիաները
324

:   

Չնայած առկա առավելություններին և տնտեսության մեջ ունեցած դերին՝ պետք 

է նշել, որ հանքարդյունաբերության ոլորտը չի ապահովում կայուն զարգացում: 

Առաջնային պետք է խրախուսել պոչամբարների վերամշակումը և բնապահպանական 

հարցերի կարգավորումները՝ ստեղծելով տնտեսական այլընտրանքային 

հնարավորություններ: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ, օրինակ, պղնձի 

պոչամբարների վերամշակման ծրագրերը չափազանց հազվագյուտ են: 

Հստակեցնելով Հայաստանի պոչամբարների պարունակության ծավալները և 

վերամշակման էկոլոգատնտեսական գնահատման ռիսկերը, ինչպես նաև մշակելով 

արդյունավետ նախագծեր` պետք է դադարեցնել մետաղական որևէ նոր հանքավայրի 

շահագործումը: 

 Այնուհետև անհրաժեշտ է կարգավորել հնարավոր բնապահպանական 

բացասական ազդեցությունների ու հետևանքների համար վարչական ու տնտեսական 

պատասխանատվություն կրելու հիմնահարցերը: Վերջինս էլ պահանջում է ավելացնել 

բնապահպանական ոլորտում առկա էկոլոգատնտեսական վնասի գնահատման 

մեթոդական մոտեցումների իրավական ու գործնական կիրարկելիության 

հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունները, ինչն էլ կապահովի բնապահպանական, 

սոցիալական ու տնտեսական տեսանկյունից հավասարակշռված միջոցառումների 

ճիշտ ընտրություն։  

 

 

CONFLICTS OF STAKEHOLDERS OF ARMENIAN MINING  
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The purpose of the article is to present the social, environmental and economic conflicts 

of interests that have arisen as a result of the exploitation of deposits that are part of the national 

wealth of Armenia. The objectives arising from the goal - comparative differentiation and 

identification of priorities of economic, social, environmental and legal interests of the mining 

industry, contradictions, as well as possible ways to resolve them․ The article uses a 

comparative analytical method of data. It is concluded that in public hearings organized during 
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the environmental assessment social and economic problems of local importance in the projects 

are mainly discussed. Environmental risks or potential adverse impacts are not identified even 

when the relevant authorities make final decisions. Moreover, at different stages of production, 

economic benefits do not favour environmental quality and do not take into account the fact that 

high environmental quality brings long-term economic benefits. In addition to these 

environmental quality problems, the relevant authorities should abandon the operation of all new 

types of metal mines, encouraging tailings processing projects. 

 

Key words: National wealth, mining, tailing, environmental assessment, public 

hearings, sustainable development, environmental expertise, environmental impact. 

 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРМЕНИИ 
 

НАДЕЖДА АФЯН 

Ассистент кафедры эконимики 

природопользования АГЭУ, 

кандидат эконимических наук, 

г.Ереван, Республика Армения 
 

Цель статьи – представить социальные, экологические и экономические 

столкновения интересов, возникшие в результате эксплуатации месторождений, 

являющихся частью национального богатства Армении. Вытекающие из цели задачи: 

сравнительная дифференциация и выявление приоритетов экономических, социальных, 

экологических и правовых интересов горнодобывающей промышленности, противоречий, 

а также возможных путей их урегулирования. 

В статье использовался сравнительно-аналитический метод. Делается вывод о том, 

что на общественных слушаниях, организуемых в ходе экологической оценки, в основном 

обсуждаются социальные и экономические проблемы, имеющие местное значение. Очень 

часто экологические риски или потенциальные неблагоприятные воздействия не 

выделяются даже тогда, когда соответствующие органы принимают окончательные 

решения. Более того, на разных этапах добычи экономические выгоды предпочитаются в 

ущерб качеству окружающей среды, игнорируя тот факт, что высокое качество 

окружающей среды приносит долгосрочные экономические выгоды. В дополнение к 

указанным проблемам, соответствующие органы власти должны отказаться от 

эксплуатации всех новых типов металлических рудников, поощряя проекты по 

переработке хвостохранилищ. 

 

Ключевые слова: национальное богатство, горнодобывающая промышленность, 

хвостохранилище, экологическая оценка, общественные слушания, устойчивое развитие, 

природоохранная экспертиза, воздействие на окружающую среду. 
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Целью данной статьи является исследование предпосылок и обоснование 

необходимости формирования в Республике Армения экономики знаний, а также 

выявление роли и потенциала технопарков в данном процессе. Для достижения 

названных целей автором были решены следующие задачи: исследование зарубежного 

и армянского опыта создания и развития технопарков; определение наиболее 

оптимального пути развития будущих армянских технопарков. При проведении 

исследования использовались такие методы, как мониторинг, описание, 

сравнительный анализ, системный анализ.  

В результате исследования выявлено, что в истории «технопаркового 

движения» условно выделяются четыре модели создания и развития технопарков: 

американская, европейская, азиатская и российская. Каждая модель складывалась 

под влиянием различных национальных, исторических и социально-экономических 

факторов. 

 Автором сделан вывод о том, что в сегодняшних армянских реалиях наиболее 

оптимальным вариантом является следование российскому пути развития 

технопарков, потому как Россию и Армению объединяют многие особенности и 

проблемы социально-экономического развития постсоветских государств. Но это 

станет возможным лишь при условии применения системного подхода к разработке 

государственной политики в данной сфере.  

 

Ключевые слова: технопарк, экономика знаний, национальная инновационная 

система, государственная инновационная политика. 

 

Современный мир переживает процессы смены существующего технологического 

уклада. Развитые страны уже давно осознали необходимость отказа от традиционной 

модели экономики, базирующейся на добыче и переработке природных ресурсов, в 

пользу экономики знаний. Впервые термин «экономика знаний» («knowledge economy») 

ввел в научный оборот американский экономист Ф. Махлуп в 1962 году в своей работе 

«Производство и распространение знаний в США». Под экономикой знаний Махлуп 

понимал тип экономики, в которой доминирующую роль играют знания, а источником 

экономического роста является производство знаний
325

. 

 Армения, в свою очередь, также стремится соответствовать мировым трендам. О 

необходимости развития экономики знаний, как способа достижения 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 07.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
325 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. – М.: Прогресс, 1966. – 462 с. 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

185 

 

конкурентоспособности национальной экономики, здесь говорится на протяжении 

нескольких лет как на государственном уровне, так и в экспертных сообществах. В 

«Программе устойчивого развития», утвержденной в 2008 году, в качестве одного из 

приоритетов государственной экономической политики закреплялось улучшение качества 

экономического роста путем развития ключевых организаций экономики знаний. 

Последнее должно было стимулировать интенсивное развитие информационно-

коммуникационных технологий, научно-исследовательской деятельности и системы 

профессионального образования
326

. Кроме того, в 2010 году Правительством РА было 

утверждено два важных документа: «Программа развития сферы информационных 

технологий»
327

 и «Концепция формирования электронного общества в Республике 

Армения на период с 2010 по 2012 гг.»
328

.  

Но для успешного перехода к экономике знаний, помимо всего прочего, 

необходимо иметь развитую науку, систему высшего образования и бизнес-среду. Тесная 

интеграция этих трех элементов является фундаментальным для экономики знаний, ведь 

именно она обеспечивает осуществление инновационного процесса посредством 

трансфера знаний (knowledge transfer) между наукой, образованием и бизнесом. Отметим, 

что инновационный процесс представляет собой процесс преобразования научного знания 

в инновацию, в ходе которого инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, 

технологии или услуги и распространяется при практическом использовании
329

. В общем 

виде инновационный процесс представляет собой цепочку следующих стадий: 

фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования, опытно-

конструкторские работы, внедрение результатов в производство. 

Одной из самых эффективных и развитых форм интеграции науки, образования и 

бизнеса является технопарк. Технопарк призван обеспечивать осуществление всех стадий 

инновационного процесса на одной территории посредством трансфера знаний между 

научно-исследовательскими организациями, вузами и компаниями
330

. Отметим, что в 

силу несущественности терминологических различий, понятия «технопарк», «научный 

парк» и «исследовательский парк» в данной статье используются как тождественные. 

Так, согласно определению Международной ассоциации научных парков и зон 

инновационного развития (International Association of Science Parks and Areas of 

Innovation) научный парк – это организация, управляемая профессионалами, главной 

целью которой является увеличение благосостояния местного сообщества посредством 

продвижения инновационной культуры, а также конкурентоспособности предприятий и 

научно-образовательных учреждений. Для достижения названных целей научные парки 

активизируют и управляют движением потоков знаний и технологий между 

университетами, научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками; 

содействуют созданию и росту инновационных компаний посредством бизнес-

                                                           
326

 Կայուն Զարգացման Ծրագիր (Հավելված ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 

հոկտեմբերի 30-ի N 1207-Ն որոշման), https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=51206:  
327

 Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Ոլորտի Զարգացման Պետական Աջակցության 

2008 թ. ծրագիր (Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2008 թվականիմարտի 13-ի N 293-Ն 

որոշման) https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=43344:  
328

 «Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման 

հայեցակարգ (2010-2012ԹԹ.)» (Հավելված ՀՀ կառավարության 2010 թ.-ի նիստի N – 

արձանագրայինորոշման) https://www.gov.am/files/meetings/2010/4655.pdf  
329 Степанова И.П. Инновационный менеджмент / Саратовский социально-экономический 

институт ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». – Саратов, 2014. – 124 с.  
330 Базиян Ж.К., Смирнова В.Г. Технопарк как инновационная экосистема Цифровой 

экономики // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Революция в 

управлении: новая цифровая экономика или новый мир машин. Материалы II Международного 

научного форума. Выпуск 2 – 2018. C 127-132.   
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инкубирования и формированию спин-оффов (выведения новых организаций из уже 

существующих), а также предоставляют комплекс услуг, включающий аренду 

высококлассных помещений и оборудования
331

. Ключевым моментом в данном 

определении представляется «управление движением потоков знаний и технологий 

(трансфер знаний) между университетами, научно-исследовательскими институтами, 

компаниями и рынками».   

Страны с развитой экономикой еще в прошлом веке осознали существенный 

потенциал и роль технопарков (исследовательских и научных парков) в формировании 

экономики знаний, что послужило причиной для их бурного развития. Так называемое 

«технопарковое движение» началось в США, когда декан инженерного факультета 

Стэнфордского университета профессор Фредерик Терман предложил основать 

индустриальный парк на территории обширных угодий, доставшихся университету в 

наследство от Леланда Стэнфорда. Идея Фредерика Термана заключалась в том, чтобы 

разрешить две существующие на тот момент проблемы Стэнфордского университета: 

привлечение дополнительных финансовых ресурсов и обеспечение студентов и 

выпускников вуза работой по специальности
332

.  

Первые компании начали размещаться в Стэнфордском индустриальном парке 

(впоследствии Стэнфордский исследовательский парк) уже в 1951 году, и вскоре многие 

крупнейшие и известные корпорации США (Eastman Kodak, General Electric и другие) 

начали открывать здесь свои офисы и производства. В результате, Стэнфордский 

университет начал получать доходы от сдачи в аренду своих земельных участков; 

студенты и выпускники получили возможность трудоустройства в крупных компаниях 

или создания собственных стартапов; а компании-резиденты получили доступ к 

высококвалифицированным кадрам.  

Стэнфордский исследовательский парк стал «сердцем» Кремниевой Долины США 

(также известной как Силиконовая Долина). Сегодня Кремниевая Долина является самым 

известным технологическим центром в мире и оказывает существенное влияние на 

передовое технологическое развитие США. Здесь размещаются университеты и их 

подразделения; различные инвестиционные и венчурные фонды; штаб-квартиры, 

представительства и подразделения НИОКР крупнейших мировых технологических 

компаний, преимущественно специализирующихся на ИТ-отрасли.  

Положительный опыт Стэнфорда по созданию университетского технопарка 

послужил примером для других национальных университетов. Так, в конце 50-х годов 

сформировался крупнейший технопарк в США – Исследовательский треугольник 

Северной Каролины, специализирующийся на высоких технологиях. Географическими 

вершинами парка выступают три ведущих университета штата: Университет Северной 

Каролины в Роли, Университет Северной Каролины в Чэпел Хилл и Университет Дьюка в 

Дареме. Кроме того, в конце 80-х годов высокотехнологичный университетский парк был 

образован на базе одного из самых престижных вузов страны – Массачусетского 

технологического университета.   

К началу 1990-х годов технопарки уже существовали во многих странах Европы и 

Азии. Так, в число самых известных технопарков того времени, которые успешно 

функционируют и по сей день, входят Научный парк Турку в Финляндии, София 

Антиполис во Франции, Адлерсхоф в Германии, Кембриджский научный парк и Научно-

исследовательский парк Суррея в Великобритании, Технополис Цукуба в Японии, 

Чжаньцзянский парк высоких технологий и Научно-технологический центр 

                                                           
331 Официальный сайт Международной ассоциации научных парков // https://www.iasp.ws/. 
332 Официальный сайт Стэнфордского исследовательского парка (StanfordResearchPark) // 

https://stanfordresearchpark.com/.  
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Чжунгуаньцунь в Китае и многие другие
333

. Данные технопарки являются ведущими 

научно-технологическими центрами стран и регионов своего размещения, более того, они 

выступают своеобразными точками притяжения для технологических компаний из-за 

высокой концентрации «мозгов». 

На формирование технопарков в названных странах, безусловно, оказали влияние 

национальные, исторические и социально-экономические особенности. Так, можно 

сказать, что в США инициатива по созданию технопарков исходила от университетов с 

мощной научно-исследовательской и имущественной базой, а не «насаждалась сверху» 

государством, что можно считать одним из ключевых факторов их успеха. 

В передовых странах Азии создание технопарков преимущественно 

осуществлялось в рамках государственных целевых программ по развитию отдельных 

территорий страны и наукоемких отраслей экономики. Здесь сильная и тщательно 

проработанная государственная политика стала источником стремительного 

технологического развития, которое в недалеком будущем способно поколебать 

многолетнее технологическое превосходство США.  

Что касается европейских стран, то в большинстве из них сформировалась 

комбинированная модель развития технопарков. Здесь данные организации создавались 

благодаря органичному взаимодействию государства, бизнес-сектора и ведущих 

университетов и научно-исследовательских институтов
334

.   

В контексте развития технопарков в Армении представляется разумным уделить 

особое внимание российской практике, потому как Россию и Армению связывает 

многолетняя история, и им присущи многие особенности и проблемы социально-

экономического развития постсоветских государств. 

Первые российские технопарки начали создаваться в начале 1990-х годов. Но 

данный процесс во многом носил стихийный характер и был обусловлен растущей 

популярностью технопарков в США и Европе. Изначально технопарки создавались в 

качестве структурных подразделений вузов; на базе государственных научных центров 

(ГНЦ); на территориях бывших академических городов, наукоградов и закрытых 

поселений. Наиболее известные парки того времени –Технопарк Томского 

государственного университета систем управления и радиотехники; Зеленоградский 

научно-технологический парк; Научный парк МГУ; Технопарк в Москворечье с базовым 

техническим университетом – МИФИ; технопарки в подмосковных наукоградах Пущино, 

Черноголовка, Троицк и Дубна
335

.  

Несмотря на стремительно растущее число технопарков, в России на тот момент 

отсутствовала государственная стратегия по их формированию и развитию, не было 

четкого видения роли и места технопарков в социально-экономическом и научно-

технологическом развитии российского государства, отсутствовала какая-либо 

законодательная база в данной сфере и сильно ощущалась нехватка финансовой базы 

вузов и научно-исследовательских организаций. Это послужило причиной закрытия 

большей части технопарков.  

Позитивная тенденция наметилась в 2006 году с принятием Комплексной 

программы «Создание в России технопарков в сфере высоких технологий». Целью 

программы было обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей 

экономики в соответствии с приоритетными направлениями ее модернизации и 

                                                           
333

 Базиян Ж. К. Зарубежный опыт создания и функционирования технопарков // 

Муниципальная академия. – 2016. – №. 4. – С. 25-29. 
334 Базиян Ж.К. Зарубежный опыт создания и функционирования технопарков //  

Муниципальная академия, научный информационно-аналитический журнал, №4, 2016 С. 25-29. 
335 Базиян Ж.К. Смирнова В.Г. Развитие технопарков в России и за рубежом // Материалы 

22-й международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления 2017». 

Выпуск 4 С.37-41. 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

188 

 

превращения их в одну из основных движущих сил экономического роста страны
336

. В 

рамках комплексной программы было создано 12 технопарков в сфере высоких 

технологий в десяти субъектах РФ общей площадью свыше 480 тысяч квадратных 

метров
337

. В основу разработки комплексной программы были положены научно-

производственный потенциал и ключевые компетенции регионов, в которых 

планировалось учредить технопарки.  

Далее последовало несколько ключевых событий, которые способствовали более 

устойчивому развитию технопарков: создание российской Ассоциации кластеров и 

технопарков; разработка государственного стандарта, в котором закрепляются требования 

к их физической инфраструктуре; принятие ряда мер федеральной поддержки 

технопарков и их резидентов, а также регионов, реализующих проекты по созданию 

новых подобных организаций; внесение поправок в федеральное законодательство, 

конкретизирующих определение промышленного технопарка; выработка субъектами 

Российской Федерации регионального законодательства в данной сфере.  

В настоящее время, по данным Ассоциации кластеров и технопарков, в России 

функционирует около 157 организаций, именующих себя «технопарк»
338

. Безусловно, 

многие из них не соответствуют технопаркам по своим целям, структуре, видам 

деятельности и другим характеристикам. Но, так или иначе, видна заинтересованность 

государства в развитии технопарков и растущее понимание их потенциала для 

продвижения наукоемких и высокотехнологичных отраслей, отказа от сырьевой 

экономики в пользу экономики знаний и инноваций.   

Далее рассмотрим опыт Армении. Первым в стране технопарком, который успешно 

функционирует и по сей день, является Viasphere, созданный в 2000 году одноименной 

американской компанией. Компания Viasphere была основана в 1998 году в центре 

Кремниевой Долины США и изначально осуществляла функции бизнес-инкубатора и 

акселератора стартапов
339

.  

Технопарк Viasphere, расположенный в Ереване, сегодня занимается 

предоставлением инфраструктуры и специализированных услуг на различных этапах 

развития технологических компаний со стратегической целью возродить научно-

исследовательский потенциал Армении как «Кремниевой Долины» Советского Союза. 

Что очень важно, технопарк создает «мост» между армянскими компаниями-резидентами 

и Кремниевой Долиной США, а также взаимодействует с ведущими техническими вузами 

и институтами США и Европы в области коммерциализации технологий. Таким образом, 

технопарк Viasphere играет важнейшую роль в развитии ИТ-отрасли Армении и 

способствует развитию экспортного потенциала в данной сфере.  

В Армении был и неудачный опыт по созданию и развитию технопарков. Так, в 

2004 году на базе комплексного электротехнического научно-исследовательского 

института при кураторстве Министерства торговли и экономического развития РА был 

учрежден технопарк «Андрон». Но через три года технопарк прекратил свое 

существование, так как после смерти его директора начались проблемы с 

финансированием, в результате чего высококвалифицированные кадры и 

                                                           
336 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об одобрении комплексной 

программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» от 

10.03.2006 N 328-р (ред. от 29.11.2014) 
337 Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/445/.  
338 Данилов Л.В., Валеева А.Р., Голубкин И.В.  Четвертый ежегодный обзор «Технопарки 

России – 2018» // Ассоциация кластеров и технопарков России. – М.: АКИТ РФ, 2018 - 52с.: ил. – 

1500 экз. http://akitrf.ru/upload/ot2018.pdf. 
339 Официальный сайт компании «Viasphere International», https://www.viasphere.com/.  
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производственные мощности технопарка были утрачены
340

. Одной из причин подобного 

расклада можно назвать отсутствие государственной стратегии по развитию технопарков 

вплоть до 2005 года. 

В 2005 году Правительство РА одобрило Программу формирования 

инновационной системы в Республике Армения на 2005-2010 годы. Целью Программы 

являлось содействие повышению уровня технологической оснащенности экономики 

страны, достижение конкурентоспособности инновационной продукции на внутренних и 

внешних рынках и на этой основе переход к этапу устойчивого экономического 

развития
341

. Для этого предполагалось создание и развитие ряда организаций научно-

технической и производственно-технологической сферы, в число которых входят 

технопарки и бизнес-инкубаторы.  

Кроме того, немаловажным событием стало законодательное закрепление 

определения технопарка. Так, согласно Закону Республики Армения от 2006 года «О 

государственном содействии инновационной деятельности», технопарк – это 

«юридическое лицо или созданный на основе договора о совместной деятельности союз 

юридических лиц (участников), главной задачей которого является формирование 

инновационной среды, то есть реализация инвестиционных и инновационных программ 

посредством создания соответствующей материально-технической и финансовой базы; 

деятельность, направленная на внедрение наукоемких разработок и высоких технологий и 

на производство товара, конкурентоспособного на мировом рынке»
342

. В законе также 

отмечается, что одним из основных направлений государственного содействия 

инновационной деятельности является содействие созданию и развитию инновационных 

инфраструктур: научно-инновационных центров, фондов, технопарков, бизнес-

инкубаторов.  

Растущее внимание властей Республики к технопаркам и осознание их важности в 

процессе построения национальной инновационной системы привело к тому, что в 2008 

году Правительством была инициирована программа по созданию Технологического 

центра Гюмри при участии Фонда бизнес-инкубирования, Правительства РА и 

Всемирного банка
343

. Центр призван превратить город Гюмри, который все еще 

переживает последствия разрушительного землетрясения 1988 года, в региональный и 

международный центр высоких технологий. Целью технологического центра является 

развитие технических и предпринимательских навыков, стимулирование 

технологического предпринимательства, коммерциализация результатов научно-

исследовательских работ в ИТ и других высокотехнологичных отраслях, формирование 

новых технологических бизнесов и привлечение иностранных инвестиций.   

Важнейшей особенностью Технологического центра Гюмри является 

осуществление различных образовательных программ, в том числе программ обмена с 

международными образовательными учреждениями по таким направлениям, как ИТ, 

архитектура, мультимедия и «зеленые» технологии.  

Положительный опыт Технологического центра Гюмри послужил импульсом для 

инициирования похожего проекта в третьем по величине городе Армении после Еревана и 

                                                           
340

 Оганесян В. Г. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Армении // Известия СПбГЭУ. 2010. №2. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-

podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-armenii. 
341

 2005-2010 թթ. Ծրագիր Հայաստանի Հանրապետությունում Ինովացիոն 

Համակարգի Ձևավորման (Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 

28-ի N 1729-Ն որոշման), https://www.arlis.am/documentview.aspx?Docid=21361:  
342

 ՀՀ Օրենքը Ինովացիոն Գործունեությանը Պետական Աջակցության Մասին 

(ընդունված 2006 թվականի մայիսի 23-ին), 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=79627 
343

 Официальный сайт Фонда бизнес-инкубирования, https://www.eif.am/arm/projects/gtc/.  
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Гюмри – Ванадзоре. Сегодня Ванадзорский технологический центр оказывает различные 

виды поддержки технологическим компаниям, такие как бизнес-консультирование; 

менторинг, маркетинг и продвижение продукции; помощь в установлении полезных 

бизнес-связей и т.д. Примечательно, что Ванадзорский технологический центр 

взаимодействует с международной школой программирования Yandex в области 

осуществления совместных образовательных программ в ИТ-сфере
344

.  

Исследование зарубежного опытасоздания и развития технопарков позволяет 

сделать вывод о том, что данные организации являются эффективным инструментом в 

процессе построения национальной инновационной системы страны и ее перехода к 

экономике знаний. Как уже было выяснено, о необходимости развивать технопарки в 

Республике Армения говорится уже более пятнадцати лет. Осуществление за эти годы 

ряда инициатив по принятию государственных программ и нормативно-правовых актов 

свидетельствует о том, что государство уделяет внимание вопросу развития технопарков, 

и видно стремление властей интегрировать данные организации в инструментарий 

государственной инновационной политики. Данное предположение подтверждается тем, 

что в «Стратегической программе долгосрочного развития Республики Армения на 2014 – 

2025 годы» в число особых инструментов и мер государственной политики по 

стимулированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ входят 

(НИОКР)
345

: 

 создание технопарков и индустриальных парков; 

 выделение грантов на совместные НИОКР компаний и вузов; 

 создание венчурных фондов.  

Несмотря на это, для успешного формирования технопарков на сегодняшний день 

в Республике Армения отсутствуют некоторые базовые условия. Среди них: нехватка 

материально-технических и финансовых ресурсов науки (сюда также входит проблема 

диверсификации источников финансирования науки); отсутствие сильных технических 

вузов с развитой научно-исследовательской и финансовой базой (в отличие от 

американских и европейских, армянские вузы не обладают финансовой 

самостоятельностью и функционируют преимущественно за счет бюджетных средств); 

слабое развитие технологического предпринимательства.  

Но вышеназванные проблемы присущи многим постсоветским государствам, и на 

их решение требуются годы и даже десятилетия. На наш взгляд, здесь нужен системный 

подход, подразумевающий выявление перспективных отраслей, которые обеспечат 

Армении технологический прорыв и конкурентные преимущества. И в соответствии с 

выбранными перспективными отраслями необходимо разработать комплексную 

государственную программу по созданию и развитию в них технопарков. Такой подход 

уже доказал свою эффективность в России и некоторых азиатских странах и может быть 

применен в Армении.  

 Некоторые шаги в данном направлении уже предприняты. Уже взят курс на 

интенсивное развитие сферы информационных технологий. Но технологический 

потенциал Армении на этом не исчерпывается. На наш взгляд, учитывая индустриальный 

потенциал Армении при Советском Союзе, с точки зрения отраслевой специализации 

будущих технопарков могут представлять интерес фармацевтическая промышленность, 

альтернативная энергетика, приборостроение и нанотехнологии.  

                                                           
344

 Официальный сайт Фонда бизнес-инкубирования https://www.eif.am/arm/projects/ 

vanadzor-technology-center-vtc/.  
345

 Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. Հեռանկարային զարգացման 

ռազմավարական ծրագիր (Հավելված ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442 – 

Ն որոշման), https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf:  
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Только при системном подходе Армения сможет встать на инновационный путь 

развития и сформировать экономику знаний, не говоря уже о том, что грамотное развитие 

технопарков позволит решить иные социально-экономические задачи, в числе которых 

создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности страны и 

ее отдельных регионов.  

 

ՏԵԽՆՈՊԱՐԿԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՓՈՐՁԸ ԵՎ 

ԴԱՍԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 
 

ԺԱՆՆԱ ԲԱԶԻՅԱՆ 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

տեղեկատվության գլխավոր վարչության առաջատար մասնագետ,  

ԱԵԳՄՄ անդամ, 

(ք.Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն) 

Կառավարման պետական համալսարանի 

Կառավարման տեսության ամբիոնի ասպիրանտ 

(ք.Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն) 

 
Հոդվածի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում գիտելիքահենք 

տնտեսության ստեղծման նախադրյալների հետազոտումն ու դրա անհրաժեշտության 

հիմնավորումը, ինչպես նաև այս պրոցեսում տեխնոպարկերի դերի ու ներուժի 

բացահայտումը: Նշված նպատակի իրականացման համար լուծվել են հետևյալ 

խնդիրները. ուսումնասիրել տեխնոպարկերի ստեղծման և զարգացման գործում 

օտարերկրյա և հայկական փորձը, գտնել ապագա հայկական տեխնոպարկերի 

զարգացման լավագույն ուղին: Հետազոտման ընթացքում օգտագործվել են 

մոնիթորինգի, նկարագրման, համեմատական վերլուծության և համակարգային 

անալիզի մեթոդները:  

  Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ «տեխնոպարկերի շարժման» 

պատմության մեջ պայմանականորեն առանձնացվում է տեխնոպարկերի ստեղծման և 

զարգացման չորս մոդել՝ ամերիկյան, եվրոպական, ասիական և ռուսական: 

Հեղինակի եզրահանգմամբ՝ այսօրվա հայ իրականության մեջ լավագույն 

եղանակը տեխնոպարկերի զարգացման ռուսական ուղուն հետևելն է, քանի որ 

Ռուսաստանին ու Հայաստանին միավորում են հետխորհրդային պետությունների 

սոցիալ-տնտեսական զարգացման բազմաթիվ առանձնահատկություններ և 

խնդիրներ: Բայց դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, եթե համակարգային 

մոտեցում կիրառվի այս ոլորտում պետական քաղաքականության մշակման 

ուղղությամբ: 

 

Հիմնաբառեր՝ տեխնոպարկ, գիտելիքահենք տնտեսություն, ազգային ինովացիոն 

համակարգ, պետական ինովացիոն քաղաքականություն:  
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The main purpose of the article is to examine the prerequisites and to justify the need for 

forming a knowledge economy in the Republic of Armenia, as well as to reveal the role and 

potential of technoparks in this process. To achieve the mentioned purpose the following tasks 

were tackled: studying the foreign and Armenian experience of creating and developing 

technoparks and revealing the most optimal way of the development of future Armenian 

technoparks.During the research the following methods were used: monitoring, comparative 

method, comparative analysis and systematic analysis.  

As a result of the research, it is revealed that in the history of ―technopark movement‖ 

four models of creation and development of technoparks are conventionally highlighted: 

American, European, Asian and Russian. Each model has been formed under the influence of 

various national, historic and socio-economic factors.  

The author concluded that in today's Armenian realities the most optimal way is to follow 

the Russian path of development of technoparks, as Russia and Armenia share many 

characteristics and problems of socio-economic development of the post-Soviet states. However, 

this will become possible only in case of applying a systematic approach towards the 

development of state policy in this sphere. 

 

Key words: Technopark, knowledge economy, national innovation system, state 

innovation policy. 
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СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ,   

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕЧНОГО РЫНКА В РА

 

 

ТИГРАН БЕГЛАРЯН  

аспирант Российско-Армянского (Славянского) университета, 
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tbeglaryan@mail.ru  
 

Цель статьи – представить целостную концепцию, подходы и механизмы 

реализации программ социальной ипотеки с субсидированием части стоимости 

квартиры для особых целевых групп населения. Предложены критерии и механизмы 

превенции всевозможных рисков от злоупотреблений при реализации предложенной 

программы. В ходе исследования были представлены основные производные 

результаты программы: влияние на ипотечный рынок и дополнительные налоговые 

поступления в государственный бюджет. В статье детально представлены 

используемые меры финансового стимулирования социальной ипотеки и 

финансирования жилищного строительства со стороны государства.  

В ходе исследования использовались системный, экономико-статистический 

анализ, факторный, сравнительный, экспертный и монографический методы. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что в Республике Армения в 

рамках действующих государственных программ жилье доступно для ограниченной 

группы общества, учитывая уровень платежеспособности, уровень безработицы и 

неравномерное распределение доходов. Инновационная программа, предложенная в 

настоящем исследовании, обеспечивает решение данной проблемы. 

 

Ключевые слова: государственная политика, кредитные условия, бенефициары, 

социальная ипотека, платформа инвестиций в социальное жилье, субсидирование 

процентных ставок ипотечного кредитования, ипотечное субсидирование части 

стоимости квартиры. 

 

Жилищная политика в Республике Армения со времени обретения независимости в 

1991-м году не является  приоритетным направлением государственной политики. На 

протяжении всего этого периода государство не уделяло особого значения решению 

«жилищного вопроса» граждан, все это было отдано на откуп рыночным отношениям. 

Лишь в последние годы в РА были приняты ряд мер и государственные программы, 

предусматривающие субсидирующие механизмы ипотечного кредитования по 

обеспечению граждан жильем. Этим обусловлен определенный дефицит жилья в стране, а 

также недоступность жилья для населения даже в рамках имеющихся льготных 

государственных программ. Такая ситуация имеет определенные причины: во-первых при 

проведении политики и разработке государственных жилищных программ отсутствует 

регулярный мониторинг реальных потребностей и возможностей населения в жилье, во-

вторых, форматирование государственных программ происходит только на приобретении 

жилья в собственность, без достаточного учета других инструментов удовлетворения 

потребностей населения в жилье (некоммерческий арендный жилой фонд и др.).  

Следует особо отметить, что в РА все государственные программы по обеспечению 

населения жильем реализуются только на республиканском уровне. Местные органы 
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самоуправления (кроме столицы г. Еревана) в силу ограниченности финансовой базы 

практически лишены инициатив и возможностей и,  по сути, являются лишь 

исполнителями в рамках таких программ. Между тем местные органы власти 

законодательно не лишены полномочий для реализации программ в области жилищного 

сектора. 

Принятые в РА за последние годы финансовые меры государственного 

стимулирования распространяются на жилищное строительство, и, в основном, не 

касаются реконструкции жилья. Они сводятся к следующему:   

 государственное субсидирование процентных ставок ипотечного кредитования 

определенным бенефициарам в рамках целевых государственных программ; 

 налоговая преференция в виде возврата подоходного налога для заемщика 

ипотечного кредита при приобретении квартиры напрямую от застройщика; с 

начала 2018 года в размере не более 55 млн драмов на стоимость  жилья или 

квартиры и при максимальной величине возврата подоходного налога за 

квартальный период не выше 1,5 млн драмов; 

 государственное субсидирование процентных ставок ипотечного кредитования для 

госслужащих и социальных служащих определенных категорий, по которому 

предусмотрена возможность субсидирования процентных ставок ипотечного 

кредитования на определенную сумму. 

Госпрограммы, в частности, реализуются «Национальным ипотечным фондом», 

конкретно – по программе «Доступное жилье молодым семьям».  

В целом в РА спектр инструментов государственной политики, направленных на 

повышение доступности жилья для населения с учетом трудовой мобильности населения, 

не имеет достаточного инструментария. Для сравнения в РФ социальная или 

государственная ипотека подразумевает комплекс государственных программ для 

улучшения жилищных условий социально незащищенных слоев населения. Формы 

социальной ипотеки в РФ включают: 

 ипотечное кредитование с субсидией в виде пониженной процентной ставки; 

 ипотечные программы, при которых субсидия дается на часть стоимости квартиры; 

 продажа государственных квартир из фонда социального жилья по льготной цене 

в кредит. 

Действующие в РФ на федеральном уровне программы включают: 1) ипотека по 

федеральной программе «Молодой семье – доступное жилье» – для молодых семей; 2) в 

2018 году на государственном уровне запущена льготная ипотечная программа для семей, 

у которых в течение 2018-2022 гг. родится второй и/или последующий ребенок – 

семейная ипотека; 3) федеральная программа под названием «Военная ипотека»; 4) 

ипотека в счет материнского капитала – после рождения второго ребенка семья может 

рассчитывать на погашение части задолженности по ипотеке за счет средств из 

материнского капитала; 5)  государственные региональные программы – ипотека 

молодым специалистам
346

. 

Очевидно, что доступность жилья в РА во многом определяется целью, 

механизмами и форматом участия правительства и местных органов власти в сфере 

жилищного финансирования, включая финансирование жилищного строительства и 

укрепления и улучшения жилья. Значительное нуждающееся число граждан РА все еще 

не может самостоятельно решить свой «жилищный вопрос», а проблема укрепления и 

улучшения качества жилья еще более запутана и сложна.  

Как было указано выше, в рамках финансовых мер государственного 

стимулирования жилищного строительства и реконструкции жилья в РА действует 

система  субсидирования ипотечного кредитования для отдельных бенефициаров. Это 
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госслужащие и общественные служащие разных категорий, а также молодые семьи. 

Реализуются эти меры, в частности, по программе «Доступное жилье молодым семьям», в 

рамках которой предусмотрена адресная помощь молодым семьям в виде ипотечного 

кредитования для приобретения жилья. 

В июле 2018 года премьер-министр РА Н. Пашинян провозгласил начало 

ипотечной программы социального назначения с низкими процентными ставками. Объем 

ипотечного кредитования в банковском секторе, по данным ЦБ РА на конец мая 2018 

года, составил 214,6 млрд, из них 55% или 117,3 млрд только в драмах РА, а в последние 

5 лет банковское ипотечное кредитование выросло на 62% и за 10 лет соответственно в 

3,3 раза. На тот же период (май 2018 г.) средняя ставка ипотечных кредитов (для 

физических лиц) составляла 11,3%, а средняя ставка по драмовым кредитам сроком более 

года в мае составляла 12,8%
347

. Последнее более предпочтительно с учетом валютных 

рисков заемщика.  

По данной программе правительством регулярно улучшаются   кредитные условия 

и повышается возможность приобретения жилья. 

В начале марта 2019 года правительство РА вновь внесло  изменения в условия 

программы кредитования, которые повышают их доступность для бенефициариев. В 

частности,  максимальная стоимость квартиры, которую можно будет приобрести в 

рамках программы, повышена с 25 млн драмов до 35 млн драмов, что  позволит 

приобрести  жилье с большей площадью или более качественной отделкой. 

Программа стала более привлекательной, так ставки по кредиту  снижены – 

максимальной с 9,5 до 7,5 % годовых. Для сравнения  – в этот период  процентные ставки 

по ипотечным кредитам в РА составляют 10-11%. Срок кредитования продлен до 30 лет 

(срок погашения ранее составлял 10-15 лет). Предоплата для оформления кредита ранее 

составляла 30%, порог предоплаты при покупке квартиры снижен до 7,5%, а в случае 

наличия другой  залоговой недвижимости или страховки размер предоплаты составит 

12,5% от стоимости квартиры. Важны также изменения по возрастному цензу обоих 

супругов. Так, ранее ограничения касались каждого из супругов и суммарно (возраст 

каждого из них не должен был превышать 35 лет),  теперь действует только суммарное 

ограничение для двух супругов – возраст  70 лет. Измененные условия более выгодны и 

гибки для бенефициаров.  

Банки и кредитные организации РА также реализуют программы ипотечного 

кредитования за счет собственных средств, предоставляя кредиты на длительный срок – 

до 30 лет, но  условия кредитования у них, в частности, процентная ставка кредитования  

и размер предоплаты выше.  

Для определения спроса по данной программе важен показатель участия банков и 

кредитных организаций в проекте. Так, в указанный проект  кредитования вовлечены 14 

банков и 5 кредитных организаций. По данным на февраль 2019 года, выдано 3 905 

кредитов, из которых 2 030 в Ереване и 1 857  в регионах, на общую договорную сумму в 

33,7 млрд драмов
348

.  

 Правительство внесло в начале марта поправки, улучшив условия кредитования 

для молодых семей, и намерено выдвинуть новую инициативу с целью  улучшения 

программы ипотечного кредитования молодых семей. Намечается внести в программу 

«Доступное жилье молодым семьям» поправку, согласно которой процентная ставка 

будет снижена на оставшийся срок погашения на 0,5 % при рождении или же 
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усыновлении ребенка в период действия кредита. При этом в регионах, в семьях с тремя 

детьми, ставка ипотечного кредитования может составить всего 4%
349

. 

 В данном контексте возникает вопрос, можно ли реализовать в РА программу 

ипотечного кредитования по более  выгодным условиям, в частности, низким и 

привлекательным ставкам. В долгосрочном плане основанием снижения ставок по 

ипотечным кредитам являются состояние экономики и факторы рынка, а именно 

стабильный рост экономики, повышение доходов населения. С другой стороны,   

существует инструмент  государственного субсидирования в рамках целевых 

государственных программ. Безусловно, ставки по ипотечным кредитам за последние 

годы снизились. Вместе с тем в РА имеются определенные ограничения для снижения 

процентных ставок по кредитам. Указанные ограничения в первую очередь  

предопределены существующими факторами рисков, к примеру, фактором 

экономической дестабилизации и последующими цепными реакциями и т.д. Все это 

сдерживает снижение процентных ставок кредитов в РА, в том числе по ипотечным 

кредитам. Эти же факторы влияют на процентные ставки кредитов, предоставляемых 

международными финансовыми организациями армянским банкам и правительству РА.  

Ставку ипотечных кредитов ни в коем случае нельзя сравнивать со ставкой 

рефинансирования банков РА, базой сравнения должны быть ставки гособлигаций (ПКП).    

Следует отметить, что субсидирования процентных ставок осуществляются со 

стороны «Национальной ипотечной  компании», единственным учредителем и 

акционером которой является Центральный банк РА.  Компания рефинансирует 

ипотечные кредиты финансовых организаций, но, заметим, это средства государства, 

поскольку все расходы ЦБ РА отдельной строкой утверждаются в едином бюджете РА. 

Данная компания осуществляет государственное субсидирование различных ипотечных 

программ.  

Как было указано выше, в  рамках госпрограммы одним из инструментов 

компенсации процентов ипотечных кредитов для целевых выгодоприобретателей 

является возмещение подоходного налога для заемщиков ипотечных кредитов, и касается 

это только заемщиков, которые приобретают жилье в новостройках. Заметим, такой 

механизм стимулирует как бенефициаров, приобретающих жилье, так и косвенно 

застройщиков нового жилья. Данная программа государственного содействия для 

ипотечных заемщиков предполагает возврат подоходного налога для компенсации 

процентов по ипотечным кредитам и действует с 2015 года. По данным Комитета по 

государственным доходам на 20 июля 2018 года, программой погашения процентов по 

ипотечным кредитам за счет выплаченного в госбюджет подоходного налога охвачено 

3378 заемщика, и за весь период действия программы общая сумма возвращенных из 

госбюджета средств по линии подоходного налога физических лиц составила 6,1 млрд 

драмов
350

. Законодательным решением по Налоговому кодексу РА предусмотрено, что в 

случае приобретения квартиры напрямую от застройщика, с 2018 года действует 

ограничение на стоимость жилья (квартиры) в 55 млн драмов и ограничение на возврат 

подоходного налога за квартальный период не выше 1,5 млн драмов.  

Кроме того, было предусмотрено ограничение, по которому одно и то же лицо 

может воспользоваться преференцией программы только один раз. Ограничения были 

введены с обоснованием  «социального критерия», что сделало невозможным для 

бенефициаров проекта приобретение более дорогих квартир. По мнению председателя 

постоянной комиссии парламента РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам 
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М. Тандилян, указанные ограничения не оправданы, «так как дорогие квартиры также 

решают жилищные проблемы». По ее словам, ограничение возможности льготного 

приобретения таких квартир создает серьезные проблемы в строительном секторе, 

поскольку исключается строительство больших квартир, что часто невозможно с 

архитектурной точки зрения. Кроме того, отметила Тандилян, невозможность 

приобретения больших квартир получающими высокие зарплаты создает проблемы для 

многодетных семей, а отсутствие ограничений не может привести к какими-либо 

злоупотреблениям, поскольку должна быть в наличии высокая зарплата и фактически 

уплаченный подоходный налог, а застройщик за высокую цену продажи выплачивает 

больше налогов. Можно согласиться или оспорить озвученные доводы. 

Далее председатель комиссии приводит статистические обоснования, указывая  

отрицательное воздействие сферы строительства на показатели ВВП в последние годы.  И 

если в 2017 году был зарегистрирован  0,2-процентный рост, то уже в 2018 году 

показатель объема строительства снизился на 30%, а влияние отрасли на ВВП – до 0,14 

процентных пункта. На этом основании автор делает вывод о том, что ограничение льгот 

оказало мультипликативное влияние на замедление активности в строительстве, что 

сказалось на снижении влияния строительного сектора на ВВП
351

. Вывод, конечно, 

интересный, но, наш взгляд, такое снижение в строительном секторе, вряд ли можно 

обосновать только вышеупомянутым фактором.  

Чтобы оценить, кто может сегодня в Армении приобрести квартиру по ипотечному 

кредиту, необходимо сопоставить условия рынка и реализуемые программы. В этой связи 

важно отметить для сопоставления, что среднемесячная зарплата в стране в 2018 году 

колебалась от 167,2 тыс. драмов ($346) до 199,8 тыс. драмов ($414), самые высокие 

зарплаты в РА – в сфере информации и связи, выше 400 тыс. драмов ($829), а самые 

низкие – в сельском хозяйстве, около 120 тыс. драмов ($248,9). Минимальная зарплата в 

стране составляет 55 тыс. драмов (в июне 2019 г. правительство РА предложило поднять 

до 63 тыс. драмов
352

). По данным Статистического комитета РА, 4% работающих граждан 

получают зарплату ниже минимальной, 11% – на уровне минимальной, 67,3 % – выше 

минимальной зарплаты, но не более ее 3-х кратного размера (около 165 тыс. драмов), и 

только у 17,8 % выше, чем трехкратный размер минимальной зарплаты и среднемесячной 

зарплаты. Сопоставим это со стоимостью жилья.  

Средняя рыночная цена 1 кв. метра жилья в многоквартирных домах, по данным 

государственного кадастра недвижимости за апрель 2018 года,  составила от 160 тыс. 

драм ($330) до 500 тыс. и более драмов ($1037) в зависимости от сектора города. 

Стоимость 1 кв. метра жилья в новостройках не менее $ 500.  

Для сопоставления приведем пример покупки по программе «Доступное жилье 

молодым семьям» квартиры стоимостью $30 тысяч или около  14 млн 419 тыс. драмов,  со 

ставкой в 10%, сроком погашения  15 лет и предоплатой 30%. В этих условиях ипотечные 

аннуитетные ежемесячные платежи (размер ежемесячного платежа остается постоянным 

на всем периоде кредитования) составит  108,5 тыс. драмов.  

Такие условия ипотечного кредитования доступны для  семьи с общим ежемесячным 

доходом примерно в 300 тыс. драмов, что позволит обеспечить аннуитетное 

обслуживание кредита, а также ежемесячные необходимые расходы семьи, которая к 
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 Մանե Թանդիլյան,  https://www.facebook.com/search/top/?q=%D5%B4%D5%A1%D5% 

B6 %D5%A5%20%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%AC%D5%B5%D5%A1% 

D5%B6%20-%20mane%20tandilyan&epa=SEARCH_BOX;  http://www.parliament.am/drafts.php… 
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 Правительство Армении на заседании в четверг приняло предложение депутатов о 

внесении изменений в закон "О минимальной ежемесячной зарплате", предполагающие повышение 

минимальной зарплаты, 27 июня. https://newsarmenia.am/news/society/minimalnaya-zarplata-v-armenii-

povysitsya-do-68-tysyach-dramov/.  
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тому же имеет накопления для предоплаты, а в последующие 15 лет обслуживания 

кредита не сможет позволить себе накоплений.  

Таким образом, можно заключить, что семьям со средним уровнем зарплаты 

недоступно быть бенефициаром приобретения жилья по ипотечному кредиту, с учетом 

уровня бедности, высокой безработицы и максимального  разброса в доходах 

работающего населения. Можно в целом констатировать, что инициированная  

правительством либерализация условий ипотечного кредитования является 

востребованным, но не сможет решить все проблемы доступности жилья только в рамках 

этой инициативы.  

В РА доступное жилье в собственность и для аренды в столице и в регионах с 

концепцией ослабления мобильности рабочей силы должно рассматриваться как 

национальный приоритет. Государственная политика обеспечения жильем и улучшения 

жилищных условий особенно для госслужащих и социально незащищенных слоев 

населения в РА должна включать специальные программы государственной социальной 

ипотеки, не только с субсидированием процентных ставок ипотечного кредитования для 

целевых групп бенефициаров, но и ипотечные программы социальной ипотеки, а именно: 

субсидирование части стоимости жилья (квартиры), также продажа из государственного 

фонда социального жилья (квартиры) по льготной цене в кредит. Указанный фонд 

государственного социального жилья в РА должен формироваться из новосооруженных 

государственных многоквартирных домов или выкупленного государством жилья на 

вторичном рынке ипотеки, поскольку жилой фонд в РА давно уже на 95 процентов 

приватизирован. При этом жилье (квартиры) в новостройках будут числиться в фонде 

государственного социального жилья как «единица фонда социального жилья» в 

реальном, то есть фактическом режиме, а жилье, выкупленное государством на 

вторичном рынке ипотеки, будет числиться лишь в виртуальном режиме, описанном 

ниже. 

Предложенное субсидирование государственной социальной ипотеки будет 

осуществляться на основе целевой программы государственно-частного партнерства 

(ГЧП), с особыми критериями и комплекса механизмов, представленных ниже. 

Субсидирование части стоимости квартиры можно ввести для особых целевых 

групп населения. Такое субсидирование, по сути, следует трактовать как инвестиции 

государства в человеческий капитал, потому как бенефициарами такого субсидирования 

будут представители самого активного и специально подготовленного сегмента 

трудоспособного населения, который решает особо важные государственные задачи, а 

также сегмент населения, который решает демографические задачи в долгосрочной 

перспективе (репатрианты, многодетные семьи). Сами бенефициары социальной ипотеки, 

в свою очередь, инвестируют в недвижимость или жилье, которое статистически далее 

интерпретируется как национальное богатство (общеизвестно, в статистике 

недвижимость в виде жилья выделяется отдельной строкой в структуре национального 

богатства).  

Далее обозначим бенефициаров социальной ипотеки. В частности, субсидирование 

части стоимости квартиры, одновременно с другими механизмами, как например, 

налоговые преференции по возврату подоходного налога для субсидирования процентных 

ставок ипотечного кредитования, следует применить: 

 1) Для военнослужащих, у которых до увольнения со службы остается не менее 5-

и лет (или иной целесообразный срок), прослуживших не менее пяти лет (или иной 

целесообразный срок) в особо сложных условиях службы (критерии устанавливаются 

правительством). В этом случае бенефициар – военнослужащий социальной ипотеки, 

получивший субсидирование части стоимости квартиры, получает право приобретения 

собственности данного жилья только по истечении всего срока службы, установленного 

законодательством (или по контракту). При досрочном увольнении по собственному 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

199 

 

желанию бенефициар данной квартиры обязуется возвратить саму квартиру и сумму 

просубсидированной части стоимости квартиры оператору или уполномоченному органу, 

обслуживающему данную государственную программу. По истечении срока службы 

бенефициар, соблюдавший вышеуказанные основные и другие условия, предписанные 

договором, приобретает право собственности на данную недвижимость (жилье). К 

бенефициарам данной программы, исходя из приоритетов государства, могут быть 

причислены и другие госслужащие, к примеру, служащие систем национальной 

безопасности, полиции и других госслужб.  

 2) Для беженцев армянской национальности из Ближнего Востока, в частности из 

Сирии, возможно и из других регионов и стран, с целью их окончательной репатриации в 

их семей в РА. Статус беженца определяется согласно законодательству РА. Категории 

репатриантов (кроме беженцев) могут быть расширены законодательством. В этом случае 

бенефициар социальной ипотеки, получивший субсидирование части стоимости 

квартиры, получает право приобретения собственности данного жилья только по 

истечении 25 лет и не имеет права в  этот  срок сдавать жилье в аренду, и, по сути, 

обязуется проживать в ней, а при нежелании проживания в данной квартире обязуется 

возвратить саму квартиру и сумму просубсидированной части стоимости квартиры 

оператору или уполномоченному органу, обслуживающему данную программу. По 

истечении 25 лет бенефициар, соблюдавший вышеуказанные основные и другие условия, 

предписанные договором, приобретает право собственности на данную недвижимость 

(жилье). 

3) Для многодетных семей, предписывается примерно такая же схема, как для 

бенефициаров 2-ой группы (с деталями можно определиться). 

Для особых категорий бенефициаров социальной ипотеки государство фактически 

может по субсидированию части стоимости квартиры заплатить сумму покрытия 

требования предоплаты для банка (или кредитной организации). Источником такой 

субсидии для государства могут стать напрямую (отдельной строкой) средства бюджета, 

либо косвенно, в виде налоговых расходов. Последнее означает, что размер этой суммы 

формируется на основе схемы налоговой преференции, к примеру, возврат подоходного 

налога с целью уплаты процентов по ипотеке. В предложенной схеме форматируется и 

другой механизм – предоставление налоговой преференции банку (кредитной 

организации) с условием зачисления вырученной от преференции суммы на покрытие 

предоплаты ипотечных кредитов для особых групп бенефициаров социальной ипотеки. 

Предложенный механизм налоговой преференции фактически предоставляет 

возможность списания банком (кредитной организацией) со своего баланса безнадежных 

кредитов, одновременно и с налоговой базы, поскольку заметим, такие списанные с 

баланса банка активы с налоговой точки зрения остаются в рамках налоговой базы. Это 

совершенно разные процедуры, так как списание безнадежного кредита не подразумевает 

автоматически снижение налоговой базы банка и, в этом случае, налицо определенная 

правовая коллизия для всех сторон. Кстати, такая ситуация в банковской системе 

возникает периодически. В последний раз она возникла в 2018 году, когда правительство 

премьер-министра Н. Пашиняна инициировало списание безнадежных кредитов в 

банковской системе для лиц, неспособных на протяжении долгого времени  выплачивать 

обязательства по кредитам. В предложенной нами схеме для реализации такого 

механизма налоговой преференции потребуется отфильтровать портфель кредитов по 

специальной регламентированной процедуре. Имеется в виду фильтрование 

представленных налоговому органу безнадежных кредитов на предмет вычета их с 

налоговой базы. Естественно, эту фильтрацию проведет налоговый орган, либо по 

формату аутсорсинга передаст эту функцию на платной основе консалтинговой (или 

аудиторской) организации, и оплата услуги должна быть адресована банку, который 

намерен получить право на данную налоговую преференцию. 
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Предложенная схема оправдана для государства («игра стоит свеч»), поскольку 

реально такие активы банков не приносят доходов и, соответственно, прибыли, на самом 

деле это во многом утерянные активы и торг с банком на предмет их вычета из налоговой 

базы здесь совершенно уместен. Это означает, что при таких преференциях, выданных 

банку, бюджет не теряет реальные доходы, поскольку это во многом «фантомы» или не 

экзистенциальные доходы. Соответственно, для банка – это реальная возможность 

очистить общую финансовую,  налоговую, а также надзорную или пруденциальную 

отчетность и, освободившись от указанных виртуальных или фантомных доходов, 

показать истинное или достоверное финансовое состояние банка (или кредитной 

организации). 

Возвращаясь к основной задаче, следует указать, что предложенная социально 

целевая ипотека должна на законодательной основе помочь вышеупомянутым 

бенефициарам и одновременно стимулировать строительную отрасль, и в целом 

выстроить специальную платформу инвестирования в программы строительства нового 

жилья и городского обновления и одновременно решения социальной ипотеки. Как было 

указано выше, для этого потребуется реализовать особую программу ГЧП с комплексом 

разных механизмов и инструментов. В рамках предложенной программы может быть 

привлечено жилье (или квартиры) в новостройках, которые должны будут куплены 

у застройщика, либо по договору долевого участия.  Предлагается в эти же программы на 

базе ГЧП включить проекты по улучшению качества и укреплению жилья 

(недвижимости). Кроме того, предлагается особый сценарий субсидирования ипотечных 

кредитов для жилья, приобретаемого на вторичном рынке (для которых сниженные 

ставки по ипотеке до сих пор не применялись). Это будет приобретаемое на вторичном 

рынке жилье, которое может попасть под условия субсидирования  процентных ставок по 

ипотечному кредиту или даже по субсидированию части стоимости квартиры, если 

соблюдается ниже представленная специальная процедура. Отметим важные условия 

предложенного специального режима: жилье, приобретаемое на вторичном рынке, 

выкупается у продавца, и в данной схеме  функционируют  пять  обязательных 

участников.  

Условно жилье приобретается  государством, специальными сертификатами, если 

цена сделки снижена по сравнению с рыночной  на 25-30 процентов (или иной 

целесообразный уровень снижения). В процессе сделки данное жилье, можно сказать, в 

виртуальном режиме, получает статус «единица фонда социального жилья» государства. 

Жилье выкупается по сертификату, который погашается денежными средствами банка, 

вошедшего в программу для  выдачи ипотечных кредитов бенефициарам программы, то 

есть за сертификат выплачивает банк в формате ипотечного кредита. Покупка жилья на 

вторичном рынке по сертификату осуществляется для заранее известного бенефициара, 

которого устраивает данное жилье (квартира). После покупки по сертификату данное 

жилье оформляется на известного заранее конечного бенефициара (или покупателя), 

который формально выплачивает реальные денежные средства покупателю за счет 

средств, полученных по льготному ипотечному кредиту от банка (технически выплату на 

основе предъявленного сертификата производит банк). 

В предложенной схеме участвуют пять сторон, и программа строится с учетом 

интересов всех сторон, каждая из которых имеет свой интерес и выгоды:  

 продавец квартиры на вторичном рынке ипотечного жилья продает свое жилье с 

определенной скидкой, но выигрывает: во-первых, в сроках продажи на 

неустойчивом рынке ипотеки, во-вторых, получает гарантию государства по 

срокам и необратимости сделки – гибкость во времени и жесткость в условиях; 

 бенефициар программы социальной ипотеки или условно – покупатель (сюда 

входят особые категории бенефициаров программы, определенные государством), 

получает жилье намного дешевле, с условиями двойного субсидирования (по 
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процентам ипотеки и по части субсидирования стоимости), с возможностью в 

дальнейшем приобретения жилья в собственность; 

 банк (или кредитная организация), выдающий ипотечный кредит по данной схеме. 

Отвечая требованиям программы по обслуживанию, он имеет возможность 

намного интенсивно расширить свой кредитный портфель, инициировать или 

участвовать в дальнейшем в программе секьюритизации ипотечных кредитов, под 

гарантией государства; 

 государство, выгоды которого сводятся к следующему: решение целей и задач 

социальной ипотеки по схеме комплексного субсидирования со сбережением 

средств и организационных затрат; превенция рисков в схеме за счет сертификации 

и цифровизации сделок; обеспечение гибкости во времени и расходах государства 

за счет института гарантии и налоговых преференций, выгодных для государства с 

точки зрения сохранения фискальных доходов или минимизации налоговых 

расходов; 

 оператор реализуемой программы, выступающий от имени государства и 

координирующий все этапы процедуры данной программы. По мере 

необходимости разрабатывает представляет для официального утверждения 

правительству правила и нормы проведения отдельных процедур.   

Предложенная программа социальной ипотеки имеет очень важные производные 

результаты. Это возможность:  

 косвенного целевого воздействия на огромный рынок ипотечного жилья; 

 действенное оживление интенсивности купли-продаж на неустойчивом и вялом 

ипотечном рынке РА; 

 активный мониторинг процессов на этом рынке; 

 вывод многих игроков ипотечного рынка и определенной части сделок из тени и 

обеспечение прозрачности сделок, особенно для целей налогообложения.  

Это означает возможность получения дополнительных налоговых доходов 

государством, которые следует затем суммарно сопоставить с суммой тех субсидий и 

налоговых преференций, которые  выделит государство в рамках данной программы. На 

данном этапе такое сопоставление возможно лишь визуально на экспертной основе, но 

при запуске предложенной программы мониторинг по сопоставлению указанных 

косвенных дополнительных налоговых  доходов и прямых налоговых расходов 

правительства (в виде субсидий и налоговых расходов) должен стать обязательным 

элементом данной программы.  

Следует учесть, что предложенная схема при реализации может осложниться 

разного рода рисками. Превенция всевозможных рисков от злоупотреблений в 

предложенной схеме, на первый взгляд, будет не просто обеспечить. Однако проблема 

превенции рисков намного упростится при следующих критериях и условиях:  

 включения в процесс механизма биржевых торгов; 

 оформления сделок с инструментами ценных бумаг; 

 цифровизации всевозможных сделок в данной цепи; 

 обеспечения по возможности «он-лайн» формата проведения сделок; 

 предварительной канонизации всех процессов и сделок, координации и 

мониторинга их со стороны уполномоченного оператора данной программы. 

Предложенная выше схема имеет некий схожий предыдущий опыт (лишь отчасти 

похожий),  это – сертификаты на покупку жилья, выдаваемые в зоне бедствия 

правительством бенефициарам, потерявшим жилье во время Спитакского землетрясения в 

начале 2000-х годов. Следует указать, что схожесть внешняя и ограничивается только 

одним компонентом – применением сертификатов на жилье. В том случае хорошая идея 

не совсем оправдалась, поскольку бенефициары «сыграли в азартную игру» – жилье, 

приобретенное на сертификаты, очень часто перепродавалось (с целью покрытия 
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накопленных долгов у тех же бенефициаров), и те же бенефициары впоследствии опять 

же оставались без желаемого жилья и в дальнейшем в соответствующих инстанциях 

власти числились как лица, потерявшие жилье (не без коррупционной составляющей). 

Таким образом, хорошая идея, по сути, сработала как «игра в сертификаты» (по 

образному выражению – «хотели как лучше, а получилось как всегда»), потому что не 

были просчитаны риски и отсутствовала основательная превенция всевозможных рисков. 

Предложенная схема социальной ипотеки учитывает не только риски прошлых, 

частично схожих программ, но и оценивает будущие возможные риски по  данной 

программе. 

 

 

 

ՀՀ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԻՓՈԹԵՔԻ, ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

ՏԻԳՐԱՆ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանիասպիրանտ 

ք. Երևան, ՀայաստանիՀանրապետություն 
 

Հոդվածի նպատակն է առաջ քաշել և ներկայացնել ՀՀ-ում հիփոթեքային 

ծրագրերի իրագործման ամբողջական հայեցակարգը, մոտեցումները և 

կառուցակարգերը՝ ուղղված բնակչության հատուկ թիրախային խմբերի համար 

բնակարանի արժեքի մի մասի սուբսիդավորմանը: Առաջարկվել են այդ ծրագրերի 

իրականացման ընթացքում հնարավոր ռիսկերի՝ բազմաբնույթ տեսակի 

չարաշահումների կանխարգելման չափորոշիչներն ու կառուցակարգերը: 

Հետազոտության արդյունքում ներկայացվել են ծրագրի կարևոր ածանցյալ 

արդյունքները՝ հիփոթեքային հսկայական շուկայի վրա նպատակային անուղղակի 

ազդեցությունը և բյուջեի լրացուցիչ հարկային եկամուտների հնարավորությունները: 

Մանրամասն դիտարկվել են ՀՀ-ում սոցիալական հիփոթեքի և բնակարանաշինության 

գործող պետական ֆինանսական խթանման միջոցները:   

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են համակարգային, 

տնտեսա-վիճակագրական վերլուծության, գործոնային, համեմատական, 

փորձագիտական, մենագրային մեթոդները: 

Հետազոտության արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգմանը, որ տվյալ ոլորտում 

գործող պետական ծրարգերի շրջանակներում բնակարանները հասանելի են 

հասարակության սահմանափակ խմբին՝ հաշվի առնելով բնակչության 

վճարունակության մակարդակը, գործազրկության մակարդակը և եկամուտների ոչ 

համաչափ բաշխման գործոնը: Հետազոտությամբ առաջարկվող նորարարական 

ծրագրով տրվում է վերոգրյալ խնդրի լուծումը:     

 

Հիմնաբառեր՝ կառավարության քաղաքականություն, վարկային պայմաններ, 

շահառուներ,  սոցիալական հիփոթեք, բնակարանաշինության  ներդրումների հարթակ, 

հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում, բնակարանի արժեքի մի 

մասով հիփոթեքային սուբսիդիավորում: 
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MORTGAGE, HOUSING CONSTRUCTION AND MORTGAGE 

MARKET IN RA 
 

TIGRAN BEGLARYAN 

PhD student at the Russian-Armenian (Slavonic) University  

Yerevan, Republic of Armenia 

 

The purpose of the article is to propose whole concept, approaches and mechanisms for 

the implementation of social mortgage programs, including subsidizing a part of the cost of a 

dwelling for special target groups of the population.Criteria and mechanisms for the prevention 

of various risks from abuse during the implementation of these programs are suggested. The 

important derivative results of this program are also shown in the form of an indirect impact on 

the huge market of mortgage housing and the possibility of additional tax revenues of the state 

budget.The article presents the current financial measures of state incentives for social mortgage 

and dwelling construction in RA.  

In the course of the study, systematic, economic-statistical analysis, factor, comparative, 

expert and monographic methods were used. 

As a result of the study, we have come to the conclusion that within the framework of 

state programs in the given area apartments are accessible to a limited group of society, taking 

into account the level of solvency of the population, the unemployment rate and disproportionate 

distribution of income. The innovative program proposed by the research provides the solution 

to the problem. 

 

Keywords: government policy, credit conditions, beneficiaries,social mortgage, social 

housing investment platform, mortgage subsidies for interest rate, mortgage subsidies for a part 

of a dwelling value. 
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ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ  

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ.  
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ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ 

ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում մագիստրոսական  

ծրագրի ղեկավար, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

samsondavoyan2014@gmail.com 
 

ԼՈՒՍՅԱ ԳԱԼՈՅԱՆ 

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ընդհանուր տնտեսագիտության  

ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու, 

ք.Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն 

lusya.galoyan@gmail.com  
 

Հոդվածի նպատակն է մեր կողմից մշակված մեթոդաբանության հիման վրա 

քսան մասնակի համաթվերի միջոցով ձևավորել վերափոխումների ընդհանրական 

համաթիվ, որի միջոցով 2012-2017թթ.-ի համար 66 երկրներում
353

 իրականացված 

բազմաբնույթ վերափոխումների մակարդակով կատարել գնահատում և 

համեմատական արդյունավետության վերլուծություն: 

Հոդվածում ներկայացվել է վերափոխումների ընդհանրական համաթվի 

ձևավորման մեթոդաբանությունը և արդյունքներն ըստ գլխավոր բաղադրիչի 

մեթոդի, այնուհետև գնահատվել են ձևավորված վերափոխումների ընդհանրական 

համաթվի փոփոխության մեջ յուրաքանչյուր առանձին մասնակի համաթվի 

նպաստումները: Հետազոտության վերջին փուլում կլաստերային վերլուծության 

գործիքակազմի կիրառմամբ իրականացվել է երկրների խմբավորում ըստ 

վերափոխումների ընդհանրական համաթվի: Իրականացված գնահատումներն ու 

վերլուծություններն առավել ակնառու դարձնելու համար մեկնաբանվել են 

կլաստերների մեջ ներառված առանձին երկրների (կլաստերի խմբում 

առավելագույն, նվազագույն ու միջին արժեքներ արձանագրած) գնահատումները:  

Իրականացված վերլուծությունները վկայում են, որ վերլուծության 

ենթարկված երկրների իշխանությունները և հանրությունը իրենց երկրի 

վերափոխումների բազմաբնույթ ծրագրերը մշակելու և իրականացնելու 

ընթացքում գիտական հիմնավորվածության և գործնական նշանակության 

տեսանկյունից պետք է առավել հետևողական լինեն և կարողանան բարձրացնել 

վերոնշյալ վերափոխումների (որոնք սահմանափակում են երկրի սոցիալ-

տնտեսական զարգացումը) համեմատական արդյունավետությունը: Իսկ 

զարգացմանը նպաստող վերափոխումները առնվազն պետք է իրականացվեն ոչ 

պակաս աճի տեմպերով, քան իրականացվել են հաշվետու 

ժամանակահատվածում: 
 

Հիմնաբառեր` վերափոխում, գլխավոր բաղադրիչ, պանելային տվյալների 

վերլուծություն, կլաստերային վերլուծություն, համեմատական արդյունավետություն, 

համաթիվ, նպաստում:  

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 24.09.2019թ., գրախոսվել` 01.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
353

 Երկրների ընտրության համար հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, թե արդյոք առկա է 

տեղեկատվություն հաշվարկներում ընդգրկված բոլոր համաթվերի կտրվածքով: 
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Համաշխարհային տնտեսության բազմաբնույթ փոփոխությունները լուրջ 

մարտահրավերներ են ներկայացնում տարբեր երկրների իշխանություններին ու 

հասարակությանը: Դրանք հաղթահարելու նպատակով նրանք մշակում ու 

իրականացնում են տարաբնույթ ծրագրեր, որոնց իրականացումը սովորաբար 

ուղղորդվում է բազմաբնույթ վերափոխումների մշակմամբ և գործնական կիրառմամբ: 

Յուրաքանչյուր երկրի համար կարևոր խնդիր է հանդիսանում այն, թե ինչ 

համեմատական արդյունավետությամբ են մշակում ու իրականացնում 

համապատասխան վերափոխումները զարգացման համարյա նույն մակարդակում 

գտնվող երկրները: Ինչպես միջազգային, այնպես էլ ոչ կառավարական 

կազմակերպությունների կողմից մշակվում են բազմաթիվ համաթվեր, որոնք 

ներկայացնում են տարբեր երկրներում իրականացված վերափոխումների առանձին 

ուղղությունները: Առաջարկվող հոդվածի հիմնական գաղափարն է միավորել 

աշխարհի շուրջ 66 երկրներում իրականացված տարաբնույթ վերափոխումներն 

արտահայտող վերոնշյալ համաթվերը մեկ ընդհանուր համաթվում, որն իր կազմի մեջ 

մտնող մասնակի համաթվերի շրջանակներում կարտահայտի ընդհանուր 

վերափոխումների քանակական մեծությունը: 

Մեր առջև դրված նպատակին հասնելու համար կատարվել է հետևյալ 

ենթադրությունը, որ բոլոր բազմաբնույթ վերափոխումների արդյունքները որոշակի 

ճշգրտությամբ արտահայտվում են ինչպես տարբեր միջազգային, այնպես էլ ոչ 

պետական կազմակերպությունների կողմից մշակվող համաթվերում:  

Քանի որ հաշվետու ժամանակահատվածի համար (2012-2018թթ.) ինչպես 

միջազգային, այնպես էլ հանրապետական տեղեկատվական բազաներից հնարավոր 

չէր ստանալ և վերամշակել ավելի տարողունակ տվյալների բազա,  առանձնացրել ենք 

հետևյալ 25 մասնակի համաթվերը
354

, որոնցից 20-ը բավարարում են մեր կողմից 

առաջադրված պահանջներին, և վերջիններիս հիման վրա էլ ձևավորել ենք 

վերափոխումների ընդհանրական համաթվի տեղեկատվական շտեմարանը: 

Առաջադրված նպատակին հասնելու համար նախ մեր կողմից հավաքագրվել ու 

մշակվել է վերոնշյալ մասնակի համաթվերի 2012-2018/19թթ. վիճակագրական 

տվյալների միասնական շտեմարանը:  

Շտեմարանի ձևավորման ու մշակման աշխատանքները կատարվել են 

քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ. 

1. Յուրաքանչյուր համաթվի համար իրականացվել է ժամանակային շարքի 

կառուցում։ 

2. Իրականացվել է 25 համաթվերի համար կառուցված ժամանակային շարքերի 

խմբավորում ըստ երկրների, որի արդյունքում կառուցվել է մեկ ինֆորմացիոն 

մատրից (Երկիր-ինդեքս 1, ինդեքս 2 և այլն,  2012-2018 ժամանակահատվածի 

համար)։ 

3. Տարբեր վիճակագրական եղանակներով իրականացվել է բաց թողնված 

տեղեկատվության մոտարկում և գնահատում։ 

                                                           
354

 Շրջագայությունների և զբոսաշրջության մրցունակության, Շրջակա միջավայրի 

պահպանության, Ցանցային պատրաստվածության, Գենդերային անհավասարության, 

Կոռուպցիայի ընկալման, Տնտեսական ազատության, Ժողովրդավարության, Գործարար 

ակտիվության, Համաշխարհային խաղաղասիրության, Փողերի լվացման, ահաբեկչության 

ֆինանսավորման ոլորտում երկրի ռիսկայնության մակարդակի, Միջազգային առևտրում 

ներգրավվածության, Բարգավաճման, Սոցիալական առաջընթացի, Մարդկային զարգացման,  

Համաշխարհային  նորարարական, Մարդկային կապիտալի, Վերափոխումների, Լոգիստիկայի  

արդյունավետության, Համաշխարհայնացման, Համաշխարհային ձեռնարկատիրության, 

Մամուլի ազատության, Սեփականության միջազգային իրավունքի պաշտպանության, 

Տաղանդների համաշխարհային մրցունակության, Պետության խոցելիության:  
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4. Վերջում տվյալների մշակումը ավարտվել է վերջիններիս հարմոնիզացիայով կամ 

նորմավորմամբ: 

Այնուհետև տվյալների վերամշակումից հետո ստատիկ գլխավոր 

բաղադրատարրերի գնահատման մեթոդի հիման վրա գնահատվել են գլխավոր 

բաղադրատարրերը: Ընդ որում, դրանց գնահատումը կատարվել է ըստ Սթոքի և 

Ուոթսոնի (Stock and Watson 2002a and 2002b) ստատիկ գլխավոր բաղադրատարրերի 

եղանակի: Վերջում ընդհանրական համաթիվը կառուցվել է որպես օգտագործված 

ցուցանիշների հիման վրա կառուցված գլխավոր բաղադրատարրերի միջին կշռված 

գումար: Համընդհանուր համաթվի կառուցման համար օգտագործվել է գլխավոր 

բաղադրատարրերի եղանակով գնահատված առաջին 5 բաղադրատարրերը: Որպես 

կշիռներ օգտագործվել են յուրաքանչյուր գլխավոր բաղադրատարրի վարիացիայի 

տեսակարար կշիռը 5 գլխավոր բաղադրատարրերի վարիացիաների հանրագումարի 

մեջ (գնահատումների արդյունքները 2017թ.-ի համար ներկայացված են գծապատկեր 

1-ում): 

Կայզեր-Մեյեր-Օլկին (KMO) թեստը, որը ստուգում է օգտագործված ցուցանիշների 

համապատասխանությունը գլխավոր բաղադրատարրերի եղանակով գնահատված 

գործոնային վերլուծությանը, վկայում է մեր օգտագործած ցուցանիշների 

համապատասխանության բարձր աստիճանի մասին: Մասնավորապես, KMO թեստի 

արժեքը՝ թույլատրելի 0-1 միջակայքից, մեր կողմից իրականացված վերլուծության 

համար կազմել է բավականին բարձր՝  0.94: 

Կառուցված համընդհանուր համաթվին յուրաքանչյուր օգտագործված համաթվի 

նպաստումը գնահատելու համար իրականացվել է պանելային տվյալների վելուծություն՝ 

օգտագործելով 66 երկրի տնտեսական զարգացումը բազմակողմանի բնութագրող 

համաթվերը 2012-2017թթ.-ի համար (առանձին երկրների օրինակով ներկայացված է 

ստորև` կլաստերային խմբերում ներառված երկրների վերլուծությունների հատվածում):  

Վերլուծության վերջին փուլի իրականացման նպատակը տարբեր երկրների 

վերափոխումների բարելավմանը նպատակամղված վերափոխումների ընթացքն ու 

արդյունքները բնութագրող ցուցանիշների (համաթվերի) ընդհանրացումն է՝ 

կլաստերային վերլուծության գործիքակազմի կիրառմամբ: 

Հետազոտության շրջանակներում կլաստերային վերլուծության մեթոդների 

կիրառմամբ խմբավորվել են 66 երկրներ: 

Կլաստերային վերլուծությունն իրականացվել է “Python” փաթեթի գործադրմամբ: 

Օգտագործվել է կլաստերացման k-միջինների մեթոդը: Դրա ալգորիթմը հիմնված է 

ներկլաստերային դիսպերսիայի մինիմիզացման սկզբունքի վրա: Մեթոդի կիրառման 

համար անհրաժեշտ է նախապես հստակեցնել կլաստերների պահանջվող թիվը (այս 

թիվն ընտրվում է կամայականորեն, որոշակի նախնական դիտարկումների հիման վրա, 

կամ էլ կարելի է հիմնվել ագլոմերատիվ կլաստերացման արդյունքների վրա): 

Կլաստերների նախնական թվին համապատասխան օբյեկտների տարածությունում 

պատահականորեն նշանակվում են ապագա կլաստերների սկզբնական կենտրոնները, 

այնուհետև հաշվարկվում են կլաստերների կենտրոնների և յուրաքանչյուր օբյեկտի 

միջև հեռավորությունները, և օբյեկտը դասվում է այն կլաստերին, որին այն առավել մոտ 

է գտնվում: Ավարտելով կլաստերների ձևավորումը՝ հաշվարկվում է յուրաքանչյուր 

կլաստերի միջինը: Միջինների հավաքածուն իրենից ներկայացնում է կլաստերի 

կենտրոնի նոր դիրք:  
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4,2
4,1

3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

3,6
3,6
3,6

3,5
3,3

3,2
3,2

2,9
2,7

2,7
2,7
2,6

2,5
2,4

1,9
1,7

1,7
1,4

1,3
1,1

0,6
0,0

Ֆինլանդիա

Նորվեգիա

Գերմանիա

Նիդերլանդն…

Անգլիա

ԱՄՆ

Բելգիա

Ճապոնիա

Պորտուգալիա

Լեհաստան

Կիպրոս

ԱՄԷ

Բուլղարիա

Խորվաթիա

Ռումինիա

Հունաստան

Վրաստան

Չինաստան

Արգենտինա

Ալբանիա

Ղազախստան

Բոթսվանա

Թուրքիա

Ռուսաստան

Հորդանան

Ուկրաինա

Մարոկո

Գվատեմալա

Պարագվայ

Քենիա

Սենեգալ

Կամբոջա

Վենեսուելա

Վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը, 2017թ.

Վարկանիշային միավոր

 
 

Հաշվարկվում են նոր կենտրոններից բոլոր օբյեկտների հեռավորությունները, և 

դրանց առավել մոտ գտնվող օբյեկտները վերագրվում են տվյալ կլաստերին: 

Հաշվարկվում են նոր կլաստերների կենտրոնները, և ընթացակարգը շարունակվում է 

այնքան, մինչև հերթական կլաստերների կենտրոնները մնան անփոփոխ: 

Ուսումնասիրված երկրների կլաստերային դասակարգումը ցույց է տալիս, որ 

առկա են միմյանցից տարբեր փոփոխման դինամիկա ունեցող ժամանակահատ–

                                                           
355

 Հաշվարկները կատարվել են հեղինակների կողմից STATA14 ծրագրային փաթեթի 

միջոցով:  
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վածներ՝ 2012-2013թվականներ, երբ համաթվի էական փոփոխություն չի 

արձանագրվել երկրների մեծամասնությունում և 2014-2017թվականներ, երբ  

արձանագրվել է համաթվի էական բարելավումներ երկրների մեծամասնության 

շրջանում:  

Երկրների խմբավորումն ըստ վերափոխումների ընդհանրական համաթվի 

մեծության ցույց է տալիս, որ դասակարգման առաջին մակարդակում առկա  են 

երկրների 2 խումբ, երկրների դասակարգման 2-րդ մակարդակում ունենք երկրների 4, 

իսկ 3-րդ մակարդակում՝ 8 խումբ և այլն: 

Առավել մանրամասն ներկայացնենք 2-րդ մակարդակում ձևավորված երկրների 

խմբերը: Մասնավորապես, երկրների առաջին խմբում, որտեղ վերափոխումների 

ընդհանրական համաթիվը ամենաբարձրն է, ներառված են 17 զարգացած երկրներ՝ 

Պորտուգալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Ճապոնիա, Նորվեգիա, Ֆինլանդիա, Շվեյցարիա, 

Կանադա, Ավստրալիա, Անգլիա, Գերմանիա, Իռլանդիա, Իսլանդիա, Հոլանդիա, ԱՄՆ, 

Ավստրիա և Բելգիա: Այս խմբում 2012-2017 ժամանակահատվածում համաթվի միջինը 

կազմել է 8.7, և խմբում ընդգրկված երկրների համաթվերը տատանվում են 6.6-10 

միջակայքում: 

Երկրորդ խմբում ներառված երկրները 15-ն են՝ Կիպրոս, Հունգարիա, Լեհաստան, 

Չիլի, Իտալիա, Լատվիա, ԱՄԷ, ՈՒրուգվայ, Խորվաթիա, Մալազիա, Բուլղարիա, Կոստա 

Ռիկա, Պանամա, Հունաստան ու Ռումինիա: Այս խմբում 2012-2017 

ժամանակահատվածում համաթվի միջինը կազմել է 5.8, և խմբում ընդգրկված 

երկրների համաթվերը տատանվում են 4.6-7 միջակայքում: 

Երրորդ խմբում ներառված երկրները 26-ն են՝ Հոնդուրաս, Ղրղզստան, 

Գվատեմալա, Պարագվայ, Հնդկաստան, Մարոկո, Ադրբեջան, Վիետնամ, Չինաստան, 

Ղազախստան, Ֆիլիպիններ, ՈՒկրաինա, Հորդանան, Ինդոնեզիա, Ռուսաստան, 

Վրաստան, Մեքսիկա, Պերու, Մոլդովա, Թուրքիա, Արգենտինա, Բոթսվանա, Բրազիլիա, 

Ալբանիա, Հայաստան ու Քույվեթ: Այս խմբում 2012-2017 ժամանակահատվածում 

համաթվի միջինը  կազմել է 3.4, և խմբում ընդգրկված երկրների համաթվերը 

տատանվում են 2-4.6 միջակայքում: 

Չորրորդ խմբում ներառված երկրներն ընդամենը 8-ն են՝ Պակիստան, Քենիա, 

Ալժիր, Սենեգալ, Վենեսուելա, Բանգլադեշ, Կամբոջիա և Իրան: Այս խմբում 2012-2017 

ժամանակահատվածում համաթվի միջինը  կազմել է 1.2, և խմբում ընդգրկված 

երկրների համաթվերը տատանվում են 0-2.1 միջակայքում: 

Իրականացված գնահատումներն ու վերլուծություններն առավել ակնառու 

դարձնելու համար մեկնաբանենք կլաստերների մեջ ներառված առանձին երկրների 

(կլաստերի խմբում առավելագույն, նվազագույն ու միջին արժեքներ արձանագրած) 

գնահատումները
356

:  

Ֆինլանդիա (1-ին կլաստեր): Ֆինլանդիայի տնտեսության համար գնահատված 

նոր համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ. 

ժամանակահատվածում փոփոխվել է 0.5 միավորով, 2012 թվականի 9.4-ի փոխարեն 

2017 թվականին կազմել է ընդամենը 9.9: Չնայած դրան` դիտարկված 

ժամանակահատվածի ընթացքում գնահատված վերափոխումների ընդհանրական 

համաթիվը 2012-2016թթ.-ին դրսևորել է աճի միտում՝ աճելով 0.6 վարկանիշային 

միավորով, իսկ 2017թ.-ին՝ նվազել 0.1 վարկանիշային միավորով: 

Արդյունքում՝ ընդամենը 0.5 միավորով համաթվի բարելավումը հիմնականում 

պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Ֆինլանդիայում՝ 

բնապահպանության արդյունավետության (EPI), համաշխարհային ձեռներեցության 

(GEI), փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (Basel AML)  ոլորտներում 

                                                           
356

 Ստորև ներկայացված բոլոր աղյուսակների ու գծապատկերների տվյալները 

հեղինակների հաշվարկների արդյունքներն են: 
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տեղի ունեցած բարեփոխումներով, որն ամբողջությամբ չեզոքացրել է գենդերային 

անհավասարության (GGGI) և շրջագայությունների ու զբոսաշրջության 

մրցունակության (TTCI)  ոլորտի բացասական զարգացումները (տե'ս աղյուսակ 1):  

 

 
Աղյուսակ 1. 

Ֆինլանդիայի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 
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Համաթվի փոփոխության պատճառով Ֆինլանդիան դիտարկված 66 երկրների 

կազմում 1 տեղով բարելավել է իր դիրքը` 2012թ.-ի 2-րդ տեղի փոխարեն 2017թ.-ին 

զբաղեցնելով 1-ին տեղը (տե'ս աղյուսակ 2.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կանադա (1-ին կլաստեր): Կանադայի տնտեսության համար գնահատված նոր 

համաթիվը, որը տատանվում է  0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ.-ին էական 

փոփոխություն է արձանագրել՝ 2012 թվականի 8.5-ի փոխարեն 2017 թվականին 

կազմել է ընդամենը 8: 

Չնայած դրան` դիտարկված ժամանակահատվածի ընթացքում գնահատված 

վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը կտրուկ նվազել է 2016-2017թթ.-ին՝ 0.5 

վարկանիշային միավորով: 

Արդյունքում՝ ընդամենը 0.3 միավորով համաթվի բարելավումը հիմնականում 

պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Կանադայում բնապահպանության 

արդյունավետության (EPI), սոցիալական առաջընթացի (SPI) և համաշխարհային 

ձեռներեցության (GEI)  ոլորտներում տեղի ունեցած բարեփոխումներով, որն 

ամբողջությամբ չեզոքացրել է մարդկային զարգացման (HCI) և ժողովրդավարության 

(DI)  ոլորտի բացասական զարգացումները (տե'ս աղյուսակ 3.) 

 

Աղյուսակ 2. 

Ֆինլանդիա: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը 

(0-10) 

2012 2 9,4 

2013 2 9,5 

2014 1 9,9 

2015 1 10,0 

2016 1 10,0 

2017 1 9,9 
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Աղյուսակ 3. 

Կանադայի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 
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Համապատասխանաբար, համաթվի փոփոխության պատճառով 

Կանադան դիտարկված 66 երկրների կազմում 2 տեղով հետընթաց է 

արձանագրել` 2012թ.-ի 8-րդ տեղի փոխարեն 2017թ.-ին զբաղեցնելով 10-րդ 

տեղը (տե'ս աղյուսակ 4.):  

 

Իսպանիա (1-ին կլաստեր):  Իսպանիայի տնտեսության համար 

գնահատված նոր համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-

2017թթ.-ին էական փոփոխություն է արձանագրել՝ 2012 թվականի 6,6-ի 

փոխարեն 2017 թվականին կազմելով ընդամենը 7.6  (տե'ս աղյուսակ 5.): 

Դիտարկված ժամանակահատվածի ընթացքում գնահատված 

վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը դրսևորել է աճի միտում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արդյունքում՝ ընդամենը 1 միավորով համաթվի բարելավումը 

հիմնականում պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Իսպանիայում 

բնապահպանության արդյունավետության (EPI), սոցիալական առաջընթացի 

(SPI), փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (Basel AML)  

ոլորտներում տեղի ունեցած բարեփոխումներով, որն ամբողջությամբ 

չեզոքացրել է մարդկային զարգացման (HCI) և տնտեսական ազատության (ЕF)  

ոլորտի բացասական զարգացումները (տե'ս աղյուսակ 6.):  

Աղյուսակ 4. 

Կանադա: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների  

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 8 8,5 

2013 8 8,7 

2014 6 9,1 

2015 5 9,2 

2016 5 9,3 

2017 10 8,8 

Աղյուսակ 5.  

Իսպանիա: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը 

(0-10) 

2012 17 6,6 

2013 16 6,8 

2014 16 7,1 

2015 16 7,5 

2016 16 7,6 

2017 16 7,6 
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Աղյուսակ 6. 

Իսպանիայի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 
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Համապատասխանաբար, համաթվի փոփոխության պատճառով Իսպանիան 

դիտարկված 66 երկրների կազմում մեկ տեղով բարելավել է իր դիրքը` 2012թ.-ի17-րդ 

տեղի փոխարեն 2017թ.-ին զբաղեցնելով16-րդ տեղը (տե'ս աղյուսակ 5.):  

Ռումինիա (2-րդ կլաստեր): Ռումինիայի տնտեսության համար գնահատված 

նոր համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ.-ի ընթացքում 

դինամիկորեն աճել է` 2012թ.-ի 4.6-ի փոխարեն 2017թ.-ին կազմելով 5.5 միավոր (տե'ս 

աղյուսակ 7.):  

 

 

Արդյունքում՝ դիտարկված ժամանակահատվածի ընթացքում համաթվի 0.9 

միավորով աճը հիմնականում պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում 

Ռումինիայում բնապահպանության արդյունավետության (EPI), գործարար 

ակտիվության (DB) և համաշխարհային ձեռներեցության (GEI)  ոլորտներում տեղի 

ունեցած բարեփոխումներով, որն ամբողջությամբ չեզոքացրել է մարդկային 

զարգացման (HCI) և շրջագայությունների ու զբոսաշրջության մրցունակության (TTCI)  

ոլորտի բացասական զարգացումները (տե'ս աղյուսակ 8.): 

 
Աղյուսակ 8. 

Ռումինիայի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 

E
P

I 

D
B

 

G
E

I 

G
T

C
I 

E
F

 

L
P

I_
L

 

F
S

I 

G
G

G
I 

B
a

se
l 

H
D

I 

F
O

T
P

 

G
II
 

S
P

I 

L
P

I 

G
P

I 

D
I 

C
P

I 

G
C

I 

T
T

C
I 

H
C

I 

0
,3

2
 

0
,1

7
 

0
,1

3
 

0
,0

8
 

0
,0

8
 

0
,0

8
 

0
,0

7
 

0
,0

6
 

0
,0

3
 

0
 

0
,0

2
 

0
,0

2
 

0
,0

2
 

0
,0

1
 

0
,0

1
 

-0
,0

1
 

-0
,0

3
 

-0
,0

4
 

-0
,0

5
 

-0
,1

5
 

 

Համապատասխանաբար, համաթվի էական բարելավման պատճառով 

Ռումինիան դիտարկված 66 երկրների կազմում երեք տեղով բարելավել է իր 

Աղյուսակ 7. 

Ռումինիա: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 31 4,6 

2013 31 4,8 

2014 31 4,8 

2015 30 5,4 

2016 30 5,6 

2017 29 5,5 
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դիրքը` 2012թ.-ի 31-րդ տեղի փոխարեն 2017թ.-ին զբաղեցնելով 29-րդ տեղը 

(տե'ս աղյուսակ 7.): 
Չիլի (2-րդ կլաստեր): Չիլիի տնտեսության համար գնահատված նոր համաթիվը, 

որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ.-ին էական փոփոխություն չի 

արձանագրել՝ 2012 թվականի 6,1-ի փոխարեն 2017 թվականին կազմելով ընդամենը 

6,2 (տե'ս աղյուսակ 9.): Չնայած դրան` դիտարկված ժամանակահատվածի ընթացքում 

գնահատված վերափոխումների ընդհանրական համաթվի դինամիկան ունեցել է 

բավական տատանումներ, մասնավորապես 2015թ.-ին արձանագրվել է նույնիսկ 7,0 

միավոր,  սակայն դրանից հետո նորից վարկանիշային միավորն անկում է ունեցել` 

վերադառնալով դիտարկված ժամանակահատվածի սկզբի արժեքին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արդյունքում ընդամենը 0.1 միավորով համաթվի բարելավումը հիմնականում 

պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Չիլիում սոցիալական առաջընթացի 

(SPI) և համաշխարհային ձեռներեցության (GEI)  ոլորտներում տեղի ունեցած 

բարեփոխումներով, որը ամբողջությամբ չեզոքացրել է մարդկային զարգացման (HCI) և 

ժողովրդավարության (DI)  ոլորտի բացասական զարգացումները (տե'ս աղյուսակ 10.):  

 
Աղյուսակ 10. 

Չիլիի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 

S
P

I 

G
E

I 

E
P

I 

G
G

G
I 

C
P

I 

H
D

I 

L
P

I 

G
T

C
I 

F
S

I 

F
O

T
P

 

L
P

I_
L

 

G
P

I 

G
C

I 

D
B

 

E
F

 

B
a

se
l 

T
T

C
I 

G
II
 

H
C

I 

D
I 

0
,3

 

0
,1

6
 

0
,1

5
 

0
,0

9
 

0
,0

4
 

0
,0

4
 

0
,0

2
 

0
,0

2
 

0
,0

2
 

0
 

0
,0

1
 

0
,0

1
 

-0
,0

1
 

-0
,0

2
 

-0
,0

3
 

-0
,0

4
 

-0
,0

5
 

-0
,0

6
 

-0
,1

4
 

-0
,4

2
 

 

Համապատասխանաբար, համաթվի ոչ էական փոփոխության պատճառով Չիլին 

դիտարկված 66 երկրների կազմում երկու տեղով իջեցրել է իր դիրքը` 2012թ.-ի 20-րդ 

տեղի փոխարեն 2017թ.-ին զբաղեցնելով 22-րդ տեղը (տե'ս աղյուսակ 9.):  

Հունգարիա (2-րդ կլաստեր): Հունգարիայի տնտեսության համար գնահատված 

նոր համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ.-ի սկզբում և 

վերջում  փոփոխություն չի արձանագրել (տե'ս աղյուսակ 11.): Չնայած դրան` 

դիտարկված ժամանակահատվածի ընթացքում գնահատված վերափոխումների 

ընդհանրական համաթվի դինամիկան ունեցել է բավական տատանումներ, 

մասնավորապես 2015թ.-ին արձանագրվել է նույնիսկ 6,3 միավոր,  սակայն դրանից 

հետո նորից վարկանիշային միավորն անկում է ունեցել` վերադառնալով դիտարկված 

ժամանակահատվածի սկզբի արժեքին: 

Աղյուսակ 9. 

Չիլի: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 20 6,1 

2013 20 6,2 

2014 19 6,6 

2015 18 7,0 

2016 19 6,8 

2017 22 6,2 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

213 

 

 

Արդյունքում դիտարկված ժամանակահատվածի սկզբում և ավարտին 

համաթիվը փոփոխության չի ենթարկվել: Հիմնականում բնապահպանության 

արդյունավետության (EPI) և կոռուպցիայի ընկալման (CPI) ոլորտներում տեղի ունեցած 

բարեփոխումներն ամբողջությամբ չեզոքացրել են մարդկային զարգացման (HCI) և 

շրջագայությունների ու զբոսաշրջության մրցունակության (TTCI)  ոլորտի բացասական 

զարգացումներով (տե'ս աղյուսակ 12.):  

 
Աղյուսակ 12. 

Հունգարիայի  համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 
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Համապատասխանաբար, համաթվի ոչ էական փոփոխության պատճառով 

Հունգարիան դիտարկված 66 երկրների կազմում երկու տեղով զիջել է դիրքը` 2012թ.-ի 

22-րդ տեղի փոխարեն 2017թ.-ին զբաղեցնելով 24-րդ տեղը (տե'ս աղյուսակ 11.):  

Մոլդովա (3-րդ կլաստեր): Մոլդովայի տնտեսության համար գնահատված նոր 

համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ.-ին դինամիկորեն 

աճել է՝ 2012 թվականի 3.2-ի փոխարեն 2017 թվականին կազմելով 3.5 (տե'ս 

աղյուսակ 13.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արդյունքում 0.3 միավորով համաթվի բարելավումը հիմնականում 

պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Մոլդովայում գործարար 

ակտիվության (DB), բնապահպանության արդյունավետության (EPI), փողերի լվացման 

և ահաբեկչության ֆինանսավորման (Basel AML) ոլորտներում տեղի ունեցած 

Աղյուսակ 11. 

Հունգարիա: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 22 5,8 

2013 23 5,8 

2014 23 6,1 

2015 22 6,3 

2016 21 6,3 

2017 24 5,8 

Աղյուսակ 13. 

Մոլդովա: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների  

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 43 3,2 

2013 43 3,4 

2014 44 3,6 

2015 40 4,0 

2016 39 4,0 

2017 48 3,5 
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բարեփոխումներով, որը ամբողջությամբ չեզոքացրել է շրջագայությունների և 

զբոսաշրջության մրցունակության (TTCI) և մարդկային զարգացմամբ 

պայմանավորված (HDI) բացասական նպաստումները (տե'ս աղյուսակ 14.):  
Աղյուսակ 14. 

Մոլդովայի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 
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Թեև համաթվի վարկանիշային միավորն աճել է, սակայն Մոլդովայի դիրքը 

վերլուծության համար դիտարկված 66 երկրների կազմում հետընթաց է ապրել (տե'ս 

աղյուսակ 13.): Մասնավորապես, եթե 2012 թվականին Մոլդովան զբաղեցնում էր 43-րդ 

տեղը 66 երկրների շարքում, ապա 2017 թվականին զբաղեցրել է 48-րդ տեղը՝ 

պայմանավորված իրականացրած բարեփոխումների համեմատաբար դանդաղ 

ընթացքով: 

Ղրղզստան (3-րդ կլաստեր): Ղրղզստանի տնտեսության համար գնահատված 

նոր համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ.-ին դինամիկորեն 

աճել է՝ 2012 թվականի 2.2-ի փոխարեն 2017 թվականին կազմելով 2.6 (տե'ս 

աղյուսակ 15.): 

 

 

 

Արդյունքում 0.4 միավորով համաթվի բարելավումը հիմնականում 

պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Ղրղզստանում բնապահպանության 

արդյունավետության (EPI) և համաշխարհային մրցունակության (GCI)  ոլորտներում 

տեղի ունեցած բարեփոխումներով, որն ամբողջությամբ չեզոքացրել է մարդկային 

զարգացման (HCI) և շրջագայությունների և զբոսաշրջության մրցունակության (TTCI)  

ոլորտի բացասական զարգացումները (տե'ս աղյուսակ 16.):  

 
Աղյուսակ 16. 

Ղրղզստանի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 
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Աղյուսակ 15. 

Ղրղզստան: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 56 2,2 

2013 57 2,2 

2014 58 2,0 

2015 57 2,6 

2016 55 2,8 

2017 56 2,6 
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Թեև համաթվի վարկանիշային միավորն աճել է, սակայն Ղրղզստանի դիրքը 

վերլուծության համար դիտարկված 66 երկրների կազմում դիտարկվող 2012-2017թթ.-ի 

սկզբին ու ավարտին անփոփոխ է մնացել (տե'ս աղյուսակ 15.)՝ զբաղեցնելով 56-րդ 

տեղը:  

Քենիա (4-րդ կլաստեր): Քենիայի տնտեսության համար գնահատված նոր 

համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ.-ին դինամիկորեն 

աճել է՝ 2012 թվականի 1.2-ի փոխարեն 2017 թվականին կազմելով 1.9 (տե'ս 

աղյուսակ 17.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արդյունքում 0.7 միավորով համաթվի բարելավումը հիմնականում 

պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Քենիայում սոցիալական 

առաջընթացի (SPI), լոգիստիկայի արդյունավետության (LPI) և ահաբեկչության 

ֆինանսավորման (Basel AML) ուղղությամբ իրականացված բարեփոխումներով, որն 

ամբողջությամբ չեզոքացրել է տնտեսական ազատության (EF) և մամուլի ազատության 

(FOTP) հետընթացով պայմանավորված բացասական նպաստումները (տե'ս աղյուսակ 

18.):  

 

 
Աղյուսակ 18. 

Քենիայի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 
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Համապատասխանաբար, համաթվի կտրուկ աճին զուգընթաց բարելավվել է 

նաև Քենիայի դիրքը վերլուծության համար դիտարկված 66 երկրների կազմում (տե'ս 

աղյուսակ 17.): Մասնավորապես, եթե 2012 թվականին Քենիան զբաղեցնում էր 63-րդ 

տեղը 66 երկրների շարքում, ապա 2017 թվականին մի շարք ոլորտներում 

իրականացրած մասշտաբային բարեփոխումների շնորհիվ գրանցել է առաջընթաց՝ 

զբաղեցնելով 59-րդ տեղը:   

Պակիստան (4-րդ կլաստեր): Պակիստանի տնտեսության համար գնահատված 

նոր համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-2017թթ.-ին նվազել է՝ 

2012 թվականի 0.1-ի փոխարեն 2017 թվականին կազմելով 0 (տե'ս աղյուսակ 19.): 

 

Աղյուսակ 17. 

Քենիա: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 63 1,2 

2013 62 1,2 

2014 62 1,4 

2015 60 1,8 

2016 59 2,1 

2017 59 1,9 
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Արդյունքում  0.1 միավորով համաթվի նվազումը հիմնականում 

պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Պակիստանում մարդկային 

կապիտալի (HCI), շրջագայությունների, զբոսաշրջության մրցունակության (TTCI) 

որոլտում տեղի ունեցած բացասական զարգացումներով, որի արդյունքում 

ամբողջությամբ չեզոքացվել է բնապահպանության արդյունավետության (EPI), 

բարգավաճման (LP) և մարդկային զարգացման (HDI) համաթվերի 

բարելավմամբ պայմանավորված դրական զարգացումները (տե'ս աղյուսակ 20.):  

 

 
Աղյուսակ 20. 

Պակիստանի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 
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Թեև համաթվի վարկանիշային միավորը վատթարացել է, սակայն 

Պակիստանի դիրքը վերլուծության համար դիտարկված 66 երկրների կազմում 

անփոփոխ է մնացել (տե'ս աղյուսակ 19.):  Մասնավորապես, 2012-2017 

թվականներին Պակիստանը զբաղեցնում է կայուն 66-րդ տեղը 66 երկրների 

շարքում:   

Կամբոջա (4-րդ կլաստեր): Կամբոջայի տնտեսության համար 

գնահատված նոր համաթիվը, որը տատանվում է 0-10 միջակայքում, 2012-

2017թթ.-ին գրեթե անփոփոխ է մնացել՝ 2012 թվականի 1.2-ի փոխարեն 2017 

թվականին կազմելով ընդամենը 1.3 (տե'ս աղյուսակ 21.): 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 19. 

Պակիստան: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 66 0,1 

2013 66 0,1 

2014 66 0,2 

2015 66 0,2 

2016 66 0,3 

2017 66 0,0 

Աղյուսակ 21. 

Կամբոջա: Համաթվի դինամիկան ըստ տարիների 

Տարիներ 
Երկրի տեղը 66 

երկրների շարքում 

Վարկանիշային 

միավորը (0-10) 

2012 62 1,2 

2013 63 1,2 

2014 64 1,1 

2015 64 1,2 

2016 64 1,3 

2017 63 1,3 
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Արդյունքում 0.1 միավորով համաթվի բարելավումը հիմնականում 

պայմանավորվել է նշված ժամանակահատվածում Կամբոջայում ահաբեկչության 

ֆինանսավորման (Basel AML), գենդերային անհավասարության համաշխարհային 

համաթվի (GGGI) և գործարար ակտիվության (DB) բարելավմամբ, որը ամբողջությամբ 

չեզոքացրել է բնապահպանության արդյունավետության (EPI) և համաշխարհային 

ձեռներեցության (GEI) համաթվերի վատթարացմամբ պայմանավորված տվյալ 

ոլորտների բացասական զարգացումները (տե'ս աղյուսակ 22.):  

 
Աղյուսակ 22. 

Կամբոջայի համաթվի փոփոխությանը նպաստող ենթահամաթվերը 2012-2017 

ժամանակահատվածում 
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Թեև համաթվի վարկանիշային միավորը փոքր-ինչ բարելավվել է, սակայն 

Կամբոջայի դիրքը վերլուծության համար դիտարկված 66 երկրների կազմում 

հետընթաց է ապրել (տե'ս աղյուսակ 21.):  Մասնավորապես, եթե 2012 թվականին 

Կամբոջան զբաղեցնում էր 62-րդ տեղը 66 երկրների շարքում, ապա 2017 թվականին 

զբաղեցրել է 63-րդ տեղը՝ պայմանավորված իրականացրած բարեփոխումների 

համեմատաբար դանդաղ ընթացքով:   

Այսպիսով, իրականացված վերլուծությունները վկայում են, որ վերլուծության 

ենթարկված երկրների իշխանությունները և հանրությունն իրենց երկրի 

վերափոխումների բազմաբնույթ ծրագրերը մշակելու և իրականացնելու ընթացքում 

գիտական հիմնավորվածության ու գործնական նշանակության տեսանկյունից պետք է 

առավել հետևողական լինեն և կարողանան բարձրացնել վերոնշյալ վերափոխումների 

(որոնք սահմանափակում են երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը) համեմատական 

արդյունավետությունը: Իսկ զարգացմանը նպաստող վերափոխումները առնվազն պետք 

է իրականացվեն ոչ պակաս աճի տեմպերով, քան իրականացվել են հաշվետու 

ժամանակահատվածում: 
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The purpose of the article is to create an integral index of reforms through 20 partial 

indexes based on the methodology that we suggest, to assess implemented various reforms in 66 

countries for 2012-2017 and to analyze comparative efficiency.  
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In the article we represent the methodology of creation of the integral index of reforms and results 

with the principal component method, then we assess the input of each partial index in the change 

of the integral index of reforms. In the last stage we have grouped countries by the integral index 

of reforms with the help of cluster analysis. We have also make judgements about the 

assessments of each country in clusters based on the assessments and analysis. 

Implemented analysis witnesses that the society and the authorities of countries that we 

analyze while developing and implementing various programs of reforms should be more aspiring 

and be able to increase the comparative efficiency of reforms that restrict social-economic 

development of countries. Reforms that foster development at least should be implemented with 

the pace not lower than those in reporting period.  

Keywords: reforms, principal component, panel data analysis, cluster analysis, 

comparative efficiency, index, input.  

 

ВСЕОБЩАЯ ОЦЕНКА РАЗНОРОДНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ СТРАНАМИ: ФАКТЫ И АНАЛИЗЫ 
 

САМСОН ДАВОЯН   

Руководитель магистерской программы на факультете экономики и  

управления Ереванского государственного унуверситета,  

доктор экономических наук, профессор 

 

ЛЮСЯ ГАЛОЯН  

Доцент кафедры общей экономики Гюмрийского филиала 

Армянского государственного экономического университета,  

кандидат экономических наук, доцент  
 

Цель нашей статьи – сформировать  всеобщий  индекс преобразований при помощи 

двадцати частичных индексов на основе разработанной с нашей стороны  методологии, с 

помощью которого произвести оценку и анализ сравнительной эффективности на уровне 

различных  преобразований в 66 странах за  2012-2017гг. 

В статье представлены, в соответствии с методом главного компонента, 

методология и результаты формирования всеобщего индекса преобразований, затем 

оценено способствование каждого отдельного частичного  индекса изменению всеобщего 

индекса сформированных преобразований. На последнем этапе исследования с помощью 

инструментов кластерного анализа осуществлена группировка стран по всеобщему 

индексу преобразований. Чтобы сделать оценки и анализы более привлекательными, были 

интерпретированы оценки отдельных стран, включенных  в кластер  (зафиксированные  

максимальные, минимальные и средние значения в кластерной группе). 

Осуществленный анализ показывает, что в процессе разработки и осуществления 

разнородных планов преобразований власти и общественность исследуемых стран должны 

быть более последовательными с точки зрения  научной обоснованности и 

конструктивного значения, с тем чтобы  могли повысить сравнительную эффективность 

вышеуказанных преобразований (которые ограничивают социально-экономическое 

развитие стран). А способствующие росту преобразования  должны быть осуществлены не 

меньшими темпами роста, чем  в период отчетности. 

 

Ключевые слова: преобразование, главный компонент, панельный анализ данных, 

кластерный анализ, сравнительная эффективность, индекс, способствование.  
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

 

 

ՀԱՅԿԱՐԱՄ ԴՐՄԵՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու 

մասնաճյուղի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս, 

 «Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպության հիմնադիր խորհրդի անդամ,  

ք. Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն 

drmeyan92@gmail.com  
 

Աշխատանքի նպատակն է առաջադրել ու հիմնավորել այն մոտեցումը, 

համաձայն որի՝ Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների համայնքների 

թռիչքային զարգացումը հնարավոր է միայն մեծ ներդրումային միջոցներ 

ներգրավելու և կառավարման արդյունավետության բարձրացման արդյունքում։ 

Աշխատանքի խնդիրն է բացահայտել համայնքների ռեսուրսների ծախսման 

ուղղություններն ու դրանց արդյունավետությունը։ 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են էմպիրիկ 

հետազոտության մեթոդներ՝ վերլուծություն, համադրություն, ինդուկցիա, 

դեդուկցիա և հետազոտության տեսական մեթոդներ։  

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 

համայնքների կայուն զարգացումը հնարավոր չէ ապահովել առանձին 

համայնքների բյուջեների, ինչպես նաև Հայաստանի ու Արցախի 

հանրապետությունների կողմից տրամադրվող դոտացիաների հաշվին։ 

Համայնքների առջև ծառացած հիմնախնդիրները, ձևավորվող եկամուտների և 

անհրաժեշտ ծախսերի միջև եղած շեղումը անհամեմատ մեծ է, որն էլ խոչընդոտ է 

հանդիսանում համայնքների կայուն զարգացման գործում։ Կառավարման մեջ նոր 

տեխնոլոգիաների և տարբերվող մոտեցումների կիրարկման բացակայությունը 

բերում է ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործման։ 

 

Հիմնաբառեր՝ համայնք, զարգացում, արդյունավետ կառավարում, բյուջե, 

միավորված համայնքներ, արդյունավետություն, կառավարում։ 

 
Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների համայնքների կայուն 

զարգացումն ու առաջընթացը հնարավոր է բացառապես ոչ  գերկենտրոնացված 

պետական կառավարում իրականացնելով։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ 

արագ են զարգանում այն երկրները, որտեղ մեծ է համայնքների դերը, գոյություն ունի 

տեղական ինքնակառավարման բարձր աստիճան, և  համայնքները օժտված են մեծ 

լիազորություններով:  

2011 թվականին ՀՀ կառավարությունը № 44 որոշմամբ հաստատեց 

համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորների ձևավորման 

հայեցակարգը։ Դրանով սկիզբ դրվեց տեղական ինքնակառավարման ոլորտում լուրջ 

բարեփոխումների։  

Հայաստանում համայնքների խոշորացման դեպքում դրական արդյունքներ կամ 

ցանկալի փոփոխություններ են համարվում՝ 
357
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1. մարդկային ռեսուրսների համախմբումը,  

2. համայնքի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը,  

3. տեղական ինքնակառավարման մարմինների մրցակցային և թափանցիկ 

ընտրությունների ապահովման հնարավորությունների ընդլայնումը,  

4. ենթակառուցվածքների զարգացումը և ծառայությունների արդյունավետության 

ու որակի բարձրացումը,  

5. ավելի մեծ թվով մարդկանց որակյալ ծառայություններ տրամադրելու 

հնարավորությունների ստեղծումը,  

6. ֆինանսական կարողությունների ուժեղացումը և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ընդլայնումը,  

7. համայնքային զարգացման կապիտալ ծրագրերի իրականացումը և այլն: 

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ համայնքների խոշորացումը կարող է 

առաջացնել լուրջ ու բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնց անտեսումը հղի է 

վտանգավոր հետևանքներով:  

Հետազոտության ընթացքում բացահայտվեցին մի քանի բացասական 

հետևանքներ, որոնք լրջորեն մտահոգում են բնակչությանը և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին:  Դրանք են՝ 
358

   

1. համայնքային ծառայողների կրճատումը,  

2. ծառայությունների տեղափոխումը համայնքներից, օրինակ՝ սոցիալական 

ծառայությունների տարածքային մարմինները, ոստիկանության անձնագրային 

բաժանմունքները և այլն, հեռու են հատկապես հեռավոր, բարձրլեռնային 

համայնքներից, և բնակիչները լրացուցիչ ժամանակ ու գումար են ծախսում 

դրանք ստանալու համար, 

3. միավորված համայնքների միջև ռեսուրսների անհամաչափ բաշխման վտանգը. 

այս դեպքում շատ կարևոր է հաշվի առնել երկու կարևոր հանգամանք․  

 կառավարման տեսանկյունից գրեթե անհնար է դառնում փոքր համայնքից 

ընտրվել միավորված համայնքի ղեկավար, հիմնական հավակնորդները լինում են 

ամենամեծ բնակավայրից, 

 համայնքների միավորումը կխոչընդոտի ավելի մեծ պոտենցիալ ունեցող 

համայնքների զարգացմանը, կնվազեցնի զարգացման տեմպերը, կստացվի, որ 

փոքր բնակավայրերի զարգացումը տեղի կունենա զարգացման մեծ տեմպեր ու 

ռեսուրսներ ունեցող բնակավայրերի հաշվին։  

Այս պահին Հայաստանում ունենք 61 խոշորացված համայնք, և խոշորացման 

գործընթացը շարունակվում է, բայց որևէ էական ու առարկայական պատկեր, որևէ 

մասնագիտական գնահատում չկա, թե խոշորացումից հետո ի՞նչ փոփոխություններ են 

գրանցվել առանձին ոլորտներում։ Չկա պետական մակարդակով իրականացված որևէ 

հետազոտություն, որը գնահատում է բյուջետային միջոցների արդյունավետությունը 

մինչև համայնքների միավորումը և դրանից հետո։ 

Արցախի հանրապետությունում համայնքների միավորման գործընթաց 

ընդհանրապես տեղի չի ունեցել։  Այսօր Արցախում իրականացվում է 

գերկենտրոնացված պետական կառավարում, ինչն արգելակում է երկրի զարգացումը: 

Արցախյան շրջաններում պետական կառավարումն իրականացվում է շրջանային 

վարչակազմերի կողմից, որոնք լրացուցիչ բեռ են և նպաստում են համակարգի 

ուռճացմանը և ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործմանը։  
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Խոսելով  Արցախի ու Հայաստանի համայնքների կառավարման 

արդյունավետության մասին, պետք է նկատել, որ երկու պետություններում էլ 

բյուջեները կազմվում են՝ հիմք ընդունելով նախորդ տարիների տվյալները։ Ստացվում է, 

որ առանձին ոլորտային ծառայությունների համար չկա որևէ գնահատման մեխանիզմ 

և նոր մոտեցում։  Ծրագրային բյուջետավորումը ավելի հստակ, պարզ ու վերահսկելի է 

դարձնում բյուջետային միջոցները ՝ ամեն մի ծրագրի համար սահմանելով 

չափորոշիչներ։ Սակայն ՏԻՄ-երը տարին ամփոփելիս ոլորտի վերլուծություն ու 

խնդիրների գնահատում չեն անում՝ հասկանալու, թե ինչ միջոցներ են պետք հաջորդ 

տարում խնդիրը արմատապես լուծելու համար։  

Բացի այդ, ՏԻՄ-երը չունեն հստակ հաշվարկ, թե ինչքան գումար է անհրաժեշտ 

մի ոլորտի խնդիրների լուծման համար և ինչ միջոցներ են պահանջվում հինգ տարվա 

կտրվածքով բոլոր ոլորտների խնդիրները լուծելու համար։ Սա բերում է պլանավորման 

ձախողման, իսկ արդյունավետ կառավարման հիմքը ճիշտ պլանավորումն է։ 

Ո՛չ Հայաստանում և ո՛չ Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինները 

չունեն իրենց կողմից գնվող ծառայությունների որակի ստուգման մեխանիզմներ, ինչն էլ 

բերում է բյուջետային միջոցների անարդյունավետ օգտագործման և արդյունավետ 

կառավարման խնդիների։ 

Որպես օրինակ ուսումնասիրենք Հայաստանի ու Արցախի համայնքների համար 

թերևս ամենակարևոր ու ամենածախսատար ոլորտներից մեկը՝ ներհամայնքային 

ճանապարհները։ Ծառայությունների գնման-մատուցման պայմանագրերում 

երաշխիքային սպասարկման մասին որևէ խոսք չկա, ինչի արդյունքում 

հիմնանորոգված փողոցում հաջորդ մեկ-երկու տարիների ընթացքում իրականացվում 

են փոսալցման աշխատանքներ։ Մինչդեռ մի շարք եվրոպական երկրներում 

շինարարական կազմակերպությունները հինգից տասը տարվա երաշխիք են 

տրամադրում։  

Ո՛չ Հայաստանում և ո՛չ Արցախում ներհամայնքային ճանապարհների 

սպասարկման ոլորտում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

ասֆալտի որակի փորձաքննություն չի իրականացվում, որպեսզի գնահատվի, թե 

արդյո՞ք շինարարական կազմակերպության կողմից տրամադրված ծառայությունը 

համապատասխանում է Կառավարության կողմից սահմանված նորմատիվային 

պահանջներին։  

Զուգահեռներ անցկացնելով պետական ու համայնքային բյուջեների կազմման 

սկզբունքներիմիջև՝ կտեսնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն 

կազմելիս շեշտը դրվում է հիմնականում բոլոր ոլորտների հիմնական ծախսերի 

պլանավորման ու իրականացման, այնուհետև բյուջեի պակասուրդի ծածկման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման վրա՝ պետական պարտք 

ներգրավելով։ Ի տարբերություն պետական բյուջեի կազմման մեխանիզմի՝ 

համայնքների բյուջեները կազմվում են՝ հաշվի առնելով առկա կամ պլանավորվող 

ֆինանսական միջոցները։ Չնայած երկու հայկական պետությունների 

օրենսդրությունները թույլ են տալիս դեֆիցիտով կազմելու նաև համայնքների 

բյուջեները
359

, բայց հաշվի առնելով համայնքների կախվածությունը պետական 

բյուջեներից տարեկան դոտացիաների մեծ թվով՝ համայնքները բյուջեները 

հաստատում են առանց պակասուրդի։  

Բացի այդ, համայնքային պարտատոմսերի թողարկման պրակտիկան կիրառելի 

չէ։ Այն չի կիրառվում նույնիսկ Հայաստանի ամենամեծ՝ Գյումրի համայնքում, որի 

բյուջեն վերջին հինգ տարիներին մոտավորապես 3.2 միլիարդ դրամ է։  
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 ՀՀ օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին», Արցախի Հանրապետության 

օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին»։ 
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Արցախի բյուջեն վերջին տասը տարիներին կազմվել է դեֆիցիտով՝ 

բացառությամբ 2019 թվականի, երբ պետական բյուջեն կազմվել է պրոֆիցիտով, և 

միջոցներն ուղղվել են փոխառու զուտ միջոցների մարմանը
360

։  

Ամեն տարի և՛ Հայաստանի, և՛ Արցախի պետական բյուջեներով մեծ թվով 

դոտացիոն գումարներ են հատկացվում համայնքներին, ինչն էլ խոսում է պետական 

բյուջեներից համայնքների կախվածության մասին։ Եթե Հայաստանի 

Հանրապետությունը հնարավորություն ունի բյուջետային վարկեր ներգրավել այլ 

պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից, ապա Արցախի 

Հանրապետության ճանաչման գործընթացով պայմանավորված՝ Արցախն այդ 

հնարավորությունից զրկված է։ Ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 

բյուջեն դեֆիցիտով է կազմվում, ներգրավվում են լրացուցիչ միջոցներ, բայց 

բյուջետային վարկ է տրամադրվում Արցախի հանրապետությանը՝ երկու երկրների 

անվտանգության և այլ հարցերի համար
361

։ 

Այդ պայմաններում կայուն, զարգացող ու ֆինանսապես անկախ համայնքների 

մասին խոսելն ավելորդ է։  
Հարկ է խոսել նաև համայնքային ձեռնարկատիրությունների մասին, որոնց 

պրակտիկան ևս կիրառելի չէ մեր համայնքներում։ Եվրոպական մի շարք երկրներում 

կարելի է հանդիպել բազմաթիվ համայնքապատկան հյուրանոցներ, սրճարաններ և 

ժամանցի այլ վայրեր,  որոնք լրացուցիչ եկամուտ են ապահովում համայնքին։ Այժմ 

ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետություններում 

լայն կիրառում ունի սոցիալական ձեռնարկատիրությունների գաղափարը։ Համայնքի 

պարագայում այն առավել քան արդյունավետ կլինի, քանի որ և՛ ստեղծված արդյունքը, 

և՛ ստացված եկամուտը կմնա համայնքին և մեծ սոցիալական ազդեցություն կունենա։  

Համայնքների զարգացման հաջորդ կարևոր նախապայմանը համայնքների 

կառավարման արդյունավետության բարձրացումն է։  Կառավարման 

արդյունավետության բարձրացումն առանց ավագանիների զարգացած ինստիտուտի 

առկայության գրեթե անհնար է, քանի որ համայնքների կառավարման միակ մարմինը 

ավագանու ինստիտուտն է։ Հայաստանում ու Արցախում, ցավոք սրտի, ավագանու 

զարգացած ինստիտուտ գոյություն չունի։ Ավագանիները մեծամասամբ ձևական 

բնույթ են կրում և հեշտորեն կառավարվում են համայնքների ղեկավարների կողմից, 

ինչն էլ խոչընդոտում է գրագետ կադրերի ներգրավմանը և որոշումների 

արդյունավետության բարձրացմանը։   

Այսպիսով, ՀՀ-ի և ԱՀ-ի համայնքներում ավագանիների զարգացած ինստիտուտ 

ունենալու պարագայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերի ու 

լիազորությունների ուժեղացումը կնպաստի ինքնաբավ համայնքների ստեղծմանն ու 

տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացմանը: 
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 Արցախի Հանրապետության 2019 թ. օրենքը «Պետական բյուջեի մասին» 
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 ՀՀ օրենքը 2018 թ-ի «Պետական բյուջեի մասին», ընդունված 2017 թ.-ի դեկտեմբերի 

8-ին, հոդված 9, կետ 3։ 
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The purpose of the work is to promote and justify the approach according to which the 

flight development of the communities of Armenia and Artsakh can only be achieved as a result 

of attracting large investment funds and improving the management efficiency. The problem of 

work is to show that communities do not have adequate resources and can‘t provide additional 

resources for the sustainable development of communities due to inefficient management of 

resources. 

Empirical research methods, analysis, combination, induction, deduction and theoretical 

methods of research were used during the research. 

As a result of the survey, we have come to the conclusion that sustainable development 

of communities can‘t be provided at the expense of individual communities' budgets, as well as 

subsidies from Armenia and Artsakh republics. The problems facing the community, the 

deviation between the emerging income and the necessary costs are incomparably greater, which 

hampers the sustainable development of communities. Lack of implementation of new 

technologies and different approaches in management leads to inefficient use of resources. 

 

Key words: community, development, good governance, budget, united communities, 

efficiency, management. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩИН В АРМЕНИИ И АРЦАХЕ 

 
АЙКАРАМ ДРМЕЯН 

 Преподаватель кафедры общей экономики Гюмрийского филиала  

Армянского государственного экономического университета, 

член учредительного совета НПО научно-исследовательский,  

учебно-консультационный центр «Компасс», 

г. Гюмри, Республика Армения 
 

Целью данной работы является продвижение и обоснование подхода, согласно 

которому развитие общин Армении и Арцаха может быть достигнуто только в результате 

привлечения крупных инвестиционных фондов и повышения эффективности управления.  

Наша задача – выявить направления расходов ресурсов общин и их эффективность.  

В ходе исследования использовались эмпирические методы исследования, анализ, 

комбинация, индукция, дедукция и теоретические методы. 

В результате мы пришли к выводу, что устойчивое развитие общин не может быть 

обеспечено за счет бюджетов отдельных общин, а также дотаций, предоставляемых 

Республикой Армения и Республикой Арцах. Проблемы, стоящие перед общинами, 

большая разница между формирующимся доходом и необходимыми затратами 

препятствуют устойчивому развитию общин. Отсутствие внедрения новых технологий и 

различных подходов в управлении приводят к неэффективному использованию ресурсов. 

 
Ключевые слова: община, развитие, хорошее управление, бюджет, объединенные 

общины, эффективность, управление.  
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Հոդվածի նպատակն է անդրադառնալ տնտեսագիտության առանցքային 

արդի հիմնախնդիրներից մեկի՝ պետության ու շուկայի փոխառնչությունների 

ինստիտուցիոնալ հիմքերի, տնտեսության պետական ու շուկայական 

կարգավորման ժամանակակից առանձնահատկությունների բացահայտումը:  

Ելնելով առաջադրված նպատակից՝ հոդվածում քննարկվել են հետևյալ 

հիմնախնդիրները՝ ներկայացվել են պետության ու շուկայի միջև 

փոխառնչությունների և դրանց արդյունավետության մոտեցումները, պետության 

ու շուկայի ձախողումների միջև  ընտրությունը՝ որպես  ժամանակակից 

տնտեսագիտության հիմնական խնդիր, մի շարք օրինակներով ներկայացվել են 

տնտեսական վերջին ճգնաժամերի պատճառները, մեր և նախկին խորհրդային 

հանրապետությունների օրինակները՝ որպես պետության դերի մեծացման 

չհիմնավորված, միայն քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված 

փաստեր, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ուղիները:   

Աշխատանքում կիրառվել են համեմատական վերլուծությունների, 

մասնակիից դեպի ընդհանուր ամփոփումների, ուսումնասիրությունների 

մեթոդները:  

Հետազոտության ընթացքում հանգել ենք մի շարք եզրակացությունների, 

որոնցից գլխավորներն են՝ ժամանակակից տնտեսության վերաբերյալ հիմնական 

վեճը նրա մասին չէ, թե ինչպիսին է տնտեսության կառուցվածքը, ինչպիսին է  

իդեալականը, այլ նրա մասին է, թե ինչպես է այն աշխատում. ո՞րն է ավելի վատ՝ 

պետության միջամտությու՞նը, որն ուղեկցվում է լուրջ անարդյունավետությամբ, 

թե՞ պետության չմիջամտությունը և այն, ինչը հաճախ անվանում են շուկայի 

ձախողում, որն առաջացնում է սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական ծանր 

հետևանքներ: Այսպիսով, ժամանակակից տնտեսագիտության հիմնախնդիրներից 

մեկը պետության ու շուկայի միջև փոխառնչությունների ձախողումների 

ուսումնասիրությունն է, որը պահանջում է ինչպես տնտեսագետների, այնպես էլ 

հասարակագիտության տարբեր ոլորտների մասնագետների համատեղ ու 

արդյունավետ աշխատանքի կոորդինացում ու կազմակերպում:  

 

Հիմնաբառեր՝ պետություն, շուկա, ճգնաժամ, պետական կարգավորում, 

սեփականություն, մրցակցություն, ազատություն, ժողովրդավարություն, օրենքի 

գերակայություն, ինստիտուտներ: 

  

Չնայած տարածված այն տեսակետին, ըստ որի՝ տնտեսագետների շրջանում 

չկա ոչ մի համաձայնություն, իրականում շատ քիչ հարցերի վերաբերյալ  

համաձայնություն չկա: Շատ հարցերի վերաբերյալ տարիների ընթացքում ընդհանուր 

համաձայնություն է հաստատվել և առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 30.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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ժամանակահատվածում  որպես գիտություն տնտեսագիտությունը, աշխատելով 

որոշակի մեթոդներով, սահմանել է ընդհանուր, ընդունելի կանոններ: 

Համաձայնությունը եղել է մի քանի առանցքային խնդիրների շուրջ: Առաջին 

հերթին դա մակրոտնտեսագիտությունն է: Բոլոր մակրո տնտեսագետները գիտեն, որ 

բյուջեի պակասուրդը, ինֆլյացիան վատ է և հասկանալի է, գիտեն՝ ինչպես ինֆլյացիան 

նվազեցնել: 

Կա համաձայնություն ինստիտուցիոնալ առաջնային հարցերի վերաբերյալ: 

Տնտեսագետները կարծում են, որ մրցակցությունը լավ է, սեփականության 

իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, բաց առևտուրը լավ է, մասնավոր 

սեփականությունը՝ նույնպես: Ոչ ոք չի վիճում մասնավոր սեփականության կամ 

մրցակցության լավ կամ վատ լինելու խնդրի շուրջ: Պարզապես պարզ չէ, թե ինչպես 

ստեղծել խթաններ, ինչպես պաշտպանել սեփականության կամ գույքային  

իրավունքները, ինչպես պարտադրել կատարել պայմանագրերը: Այս հարցերի 

վերաբերյալ տնտեսագետները խնդիրներ ունեն: Եթե  նույնիսկ անդրադառնանք 

այնպիսի տնտեսագետների, ինչպիսիք են՝ Ջոզեֆ Սթիգլիցը
362

 կամ Դաննի 

Ռոդրիկը
363

, որոնք համարվում են տնտեսության զարգացման հիմնական ուղղության 

վերաբերյալ տեսակետների հակառակորդներ, ակնհայտ է, որ նրանք համաձայն են, որ 

տնտեսության հիմնական սկզբունքները` սեփականության կամ գույքային 

իրավունքների պաշտպանություն, պայմանագրային պարտավորությունների 

կատարում, մրցակցություն, պետք է կատարվեն: Ինչպես մակրոտնտեսկան 

կայունությունը, դրանք  նույնպես շատ կարևոր են տնտեսական կայուն աճի համար: 

Սակայն իրականացման ճանապարհները այնքան էլ հասկանալի չեն:  

Ժամանակակից տնտեսության վերաբերյալ հիմնական վեճը այն մասին չէ, թե 

ինչպիսին է նրա կառուցվածքը, ինչպիսին է  իդեալականը, այլ  այն մասին, թե ինչպես է 

այն աշխատում: Ո՞րն է ավելի վատ՝ պետության միջամտությունը, որն ուղեկցվում է 

լուրջ անարդյունավետությամբ, թե՞ պետության չմիջամտությունը և այն, որը կոչվում է 

շուկայի ձախողում, նշանակում է մեծ խնդիրներ: Խնդիրներ՝ կապված այն 

հանգամանքի հետ, որ ընդհանրապես սեփականության իրավունքները ինչ-որ մեկը 

պետք է պաշտպանի, պայմանագրերը, պայմանավորվածությունները ինչ-որ մեկը 

պետք է կատարի, մրցակցությունը ինչ-որ մեկը պետք է պահպանի և մակրո 

տնտեսական քաղաքականությունը ինչ-որ մեկը պետք է իրականացնի: Այսինքն՝ 

պետական ծառայությունների պահանջարկ կա, բայց պետությունն իր հերթին չի 

կարողանում կառավարել սեփականությունը, ստեղծել խթաններ բյուրոկրատների 

համար, միշտ փորձում է ոչ թե պաշտպանել մրցակցությունը, այլ սահմանափակում է 

այն: 

Շուկայի ձախողման և պետության ձախողման միջև  ընտրությունը հենց 

ժամանակակից տնտեսագիտության հիմնական խնդիրն է: 

Հիմնական խնդիրը՝ ինչպես հայեցակարգային, այնպես էլ գործնական 

հարթության մեջ այն է, որ կա անհրաժեշտություն  հստակ սահմանելու հանրային 

բարիքների սահմանները և  պետական պատասխանատվության գոտիները, այսինքն՝ 

այն խնդիրներն ու  գործառույթները, որոնք բացի պետությունից ոչ ոք արդյունավետ չի 

կարող իրականացնել: Մնացածը պետք է փոխանցվի մասնավոր հատվածին: 

Մարդիկ սկսում են ավելի շատ կարիք զգալ պետության, երբ շուկան իր 

գործունեության ինչ-որ մի շրջանում ձախողվում է, օրինակ, ճգնաժամերի ժամանակ, և 

դա ներկայացվում է որպես շուկայական տնտեսության կամ շուկայի և ոչ թե 

պետության ձախողում: Օրինակ, վերջին ճգնաժամը, որ կոչվեց համաշխարհային 

                                                           
362 Joseph E. Stiglitz (2006). Making Globalization Work. Norton, 358 p  
363 Rodrik, Dani (2011). The Globalization Paradox. Norton & Company, Inc. ISBN 978-0-393-

07161-0. 
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ֆինանսական և տեղի ունեցավ 2008 թվականին, հիմնականում պետության կամ 

պետական համապատասխան կառույցների բացթողումն էր, քաղաքական 

գործիչների անպատասխանատու գործունեության արդյունքը, իսկ  շուկան այս 

դեպքում այլևս չկարողանալով դիմանալ քաղաքականության իրականացնողների 

ճնշումներին, անտեղի ու անհարկի միջամտություններին, պարզապես պատասխանեց 

իրեն բնորոշ ձևով` ճգնաժամով: Սակայն ամենահետաքրքիրը և կարևորը ոչ թե 

ճգնաժամի պատճառն էր, այլ իրավիճակից դուրս գալու մեթոդները: Արդյունքում 

պետության միջամտության անհրաժեշտությունը բերեց նրան, որ պետության դերը 

շատ երկրների տնտեսական կյանքում մեծացավ: Կարգավորիչի դերակատարումից 

զատ պետությունը մեծացրեց իր սեփականությունը, դարձավ խոշոր սեփականատեր: 

Այդ ամենի արդյունքում մարդիկ, անհատներ-քաղաքացիներ և իրավաբանական 

անձինք, շատ դեպքերում ինքնակամ հրաժարվեցին իրենց սեփականությունից` 

հանուն իրենց բիզնեսի առողջացման, ֆինանսական վիճակի վերականգնման և, ի 

վերջո, հանուն ապագայի:  

Այդ ամենի ականատեսը եղանք մենք, այդ ամենը տեղի ունեցավ կայացած 

շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում: Քննարկվող հարցի շրջանակներում 

մեզ համար կարևոր է արձանագրել, որ ճգնաժամը և վերը նշվածը դրանից դուրս 

գալու այն ճանապարհներից է, որը և՛ քաղաքական, և՛ տնտեսական ոչ ճշգրիտ, ավելի 

շուտ չկանխամտածված քայլերի ու գործողությունների հետևանք էր, որը բերեց 

պետության դերի արհեստական մեծացման
364

: 

Կա նաև այլ ճանապարհ, որը նույնպես մարդկանց կամ հասարակությունների 

շրջանում մեր տեսանկյունով առաջացնում է պետության դերի չհիմնավորված 

պահանջ: Ամենատիպիկ ու ամենացայտուն օրինակաները վերաբերում են նախկին 

խորհրդային միության շատ երկրներին, որոնց թվում կարելի է ընդգրկել նաև 

Հայաստանի Հանրապետությունը` իր կառավարման՝ մինչ 2018 թվականի մոդելով: 

Խոսքը վերաբերում է բոլոր այն երկրներին, որոնք իրենց զարգացման ճանապարհին 

նախընտրեցին ավտորիտար կամ կիսաավտորիտար կառավարման համակարգը: Այդ 

երկրներում իշխանությունները, գործելով պետության անունից, արհեստական 

խոչընդոտներ ստեղծելով սեփական երկրի քաղաքացիների համար առօրյա 

կենցաղում, տնտեսական դաշտում, սոցիալական բնագավառում և հանրային կյանքի 

այլ բնագավառներում, մարդկանց առաջարկեցին այնպիսի կառավարման 

համակարգ, որտեղ բոլոր հարցերի, խնդիրների լուծողը պետությունը պետք է լիներ: 

Մարդկանց դրանով զրկեցին հանրային կառավարմանը մասնակցելու իրավունքից, 

որն էլ հետագայում մեծ անջրպետի պատաճառ դարձավ պետություն-  քաղաքացի 

հարաբերություններում: Սա էլ իր հերթին անվստահության մի այնպիսի մթնոլորտ 

ձևավորեց հասարակության մեջ, որը վերածվեց  պետության անվտանգության 

սպառնալիքի: Այդպիսի վարքագծի դրսևորումը, օրինակ, պատճառ  դարձավ 

մարդկանց զանգվածային արտագաղթի, դրա արդյունքում պետական կարևորագույն 

ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը հասավ շատ ցածր մակարդակի, որն էլ 

իր հերթին արգելակ է  ցանկացած բարեփոխման համար
365

:  

Ըստ էության, այդպիսի մոտեցումը բերում է իշխանության անհավասար 

բաշխման, իշխանության ասիմետրիայի: Իհարկե, իշխանությունը անհավասարաչափ 

                                                           
364

 Տես` ա/ Գորթնի Ջ., Սթրուփ Ռ., Լի Դ., Ֆերարինի Թ., «Ընդհանուր 

տնտեսագիտություն», Ե.,Տիգրան Մեծ, 2013, 288 էջ; բ / Joseph E. Stiglitz «Capitalist Fools»//Vanity 

Fair, New York, 9 Dec,2008, http://www.yoism.org/?q=node/386; գ  / Гуриев С. «Мифы экономики»-

М,:Манн,Иванов и Фербер, 2014-320 с.; դ / Кругман Пол «Почему экономическая наука бессильна», 

https://republic.ru/posts/l/130856. 
365 Տ ե ս ` Кудрин A: Старая модель экономики не работает, новой модели нет, 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kudrin-staraya-model-ekonomiki-ne-rabotaet-novoy-modeli-net-

1001664688. 
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է բաշխվում ցանկացած հասարակությունում, միևնույն ժամանակ իշխանության 

ասիմետրիան միշտ չէ, որ կործանարար է: Մասնավորապես, այն կարող է ապահովել 

արդյունավետություն, օրինակ` իշխանության պատվիրակման միջոցով: Սակայն, եթե 

ա գործող զդեցիկանձինք վախենում են, որ քաղաքականության այս կամ այն 

միջոցառումները` ուղղված բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը, կարող են 

թուլացնել իրենց ազդեցությունը (այժմ կամ ապագայում), կարող են փորձել 

արգելափակել այդ միջոցառումների ընդունումը կամ խոչընդոտել դրանց 

իրականացումը: Շատ հեռու պետք չէ գնալ, մեր երկիրը երկար տարիներ այդ 

սկզբունքով է կառավարվել: Այդ միտումը զգալի բացասական հետևանքներ ունի 

հատկապես ամենաաղքատ ու մարգինալացված խմբերի համար, որոնց շահերի 

պաշտպանության հնարավորությունները սահմանափակ են: Իշխանության 

ասիմետրիկությունը կարող է վնասակար հետևանքներ ունենալ և վտանգել 

ինստիտուտների հիմնական գործառույթները` կապված այնպիսի խնդիրների հետ, 

ինչպիսիք են՝ մեկուսացումը, յուրացումը և հաճախորդների մոտեցումը՝ կլիենտելիզմը 

(clientelism): Մարդիկ, մեծամասամբ չցանկանալով իրենց վրա 

պատասխանատվություն վերցնել, պայքարել իրենց ազատությունների համար, 

ընդունեցին խաղի առաջարկված կանոնները: Շուկան այդ երկրներում դարձավ 

ընդամենը համակարգը սպասարկող, կորցրեց իր կարգավորիչ ու զարգացում 

ապահովող դերը: Նշված երկրները չեն փայլում իրենց զարգացածությամբ, 

քաղաքացիների բարձր կենսամակարդակով: Ընդհակառակը, նրանք սովորաբար 

հայտնի են որպես ամենակոռումպացված, ցածր մրցունակություն ու բարեկեցություն 

ունեցող երկրներ: 

Վերը նկարագրված իրավիճակներն ապացույց են, որ պետության ու շուկայի 

դերի մասին պատկերացումները ձևավորվում են հիմնականում տեղի ունեցող կամ 

ունեցած իրադարձությունների ոչ ամբողջական ներկայացման, շատ դեպքերում՝ 

խեղաթյուրման արդյունքում: Դա միշտ էլ եղել է, երբ իշխանություններն իրենց 

ձախողումները ներկայացրել են որպես շուկայի ձախողումներ, սակայն   մարդկության 

պատմությունը այլ կերպ է մեզ ներկայացնում իրավիճակը, որը  փաստում է 

շուկայական տնտեսության, ազատ շուկայի  կենսունակությունը, այն համարում 

մարդկության առաջընթացի գրավական: 

Պետություն: Շուկայական տնտեսության պայմաններում ամենաբարդ խնդիրը 

պետության ու շուկայի մասնակցության չափն է: Պետության բնութագրերը տարբեր 

ժամանակներում, տարբեր գիտնականների կամ քաղաքական-հասարակական 

գործիչների կողմից տրամագծորեն տարբերվել են:  

19-րդ դարի հանրանհայտ ֆրանսիացի հրապարակախոս, հասարակական ու 

քաղաքական գործիչ Ֆրեդերիկ Բաստիան, բնութագրելով պետությունը, գրում է. «Ի՞նչ 

գիտենք նրա մասին - այն խորհրդավոր անձնավորություն է, ով, ամենայն 

հավանականությամբ բոլորից շատ է անհանգստանում, բոլորից շատ է արգելակում, 

բոլորից շատ է ծանրաբեռնված աշխատանքով, ում հետ բոլորից շատ են 

խորհրդակցում, ում բոլորից շատ են մեղադրում, ում առավել հաճախ են դիմում և 

օգնություն խնդրում:…Պետությունը հսկայական ֆիկցիա է, որի միջոցով բոլորը 

աշխատում են ապրել բոլորի հաշվին»
366

:  Իսկ  Հենրի Լյուիս Մենկեն իր «Կրկին դրա 

մասին» էսսեում, որը հրապարակվել է 1925 թվականին, գրում է. «Ինչքան էլ 

սովորական մարդը թերություններ ունենա, նա բոլոր դեպքերում հիանալի հասկանում 

է, որ պետությունը դուրս է նրա շահերից և շատ այլ մարդկանց շահերից, որ այն 

հանդիսանում է առանձին, անկախ ու հաճախ թշնամի ուժ, որը մասամբ է իր կողմից 

վերահսկելի և ի վիճակի է իրեն մեծ վնաս հասցնել»»
367

:  

                                                           
366 Տ ե ս ` Бастиа Ф., Экономические гармонии.избранное-М,: Эксмо, 2007.- 1200с. 
367 Տ ե ս ` Менкен Г. Л., Вновь о том же, http://old.inliberty.ru/library/117-vnov-o-tom-zhe:  

file:///C:/Users/SONY/Desktop/new%20article%20until%2020.07/Г.%20Л.%20Менкен


ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

228 

 

Մարքսիստական ընկալմամբ՝ «Պետությունը մեքենա է՝ մի դասակարգի կողմից 

մյուսին ճնշելու համար»
368

: 

Կառլ Պոպերը այսպեսի բնորոշում է տալիս. «Պետությունն անհրաժեշտ չարիք է: 

Նրա իշխանական լիազորությունները չպետք է գերազանցեն անհրաժեշտ չափը: Այս 

սկզբունքը  կարելի է կոչել «ազատական ածելի» (հետևելով Օքհամի ածելիին, այսինքն` 

այն հռչակավոր սկզբունքին, որ մետաֆիզիկական էությունների թիվը չպետք է 

շատացվի անհրաժեշտ չափից ավելի): ... Սակայն դժվար չէ նաև ցույց տալ, որ 

պետությունը մշտական վտանգ է և այդպիսով նաև չարիք, թեև անհրաժեշտ չարիք: 

Քանի որ, եթե պետությունը պիտի կատարի իր խնդիրը, ապա պիտի ավելի շատ 

իշխանություն ունենա, քան յուրաքանչյուր առանձին քաղաքացի: Անգամ եթե 

հաստատություններ հորինենք, որոնք հնարավորինս կսահմանափակեն այդ 

իշխանության չարաշահման վտանգը, միևնույն է, այդ վտանգը երբեք չենք կարողանա 

ամբողջությամբ վերացնել: Հակառակը, թվում է, թե միշտ ստիպված ենք լինելու վճարել 

պետության իրավական պաշտպանության գինը, այն էլ ոչ միայն հարկերի ձևով, այլև 

նույնիսկ նվաստացման ձևով, որի հետ ստիպված ենք հաշվի նստել (ՙպաշտոնների 

ամբարտավանությունը՚): Բայց այդ ամենը չափի հարց է: Ամենակարևորը իրավական 

պաշտպանության համար չափազանց բարձր գին չվճարելն է»
369

: 

Ժամանակակիցներից Սերգեյ Գուրիևը, որ մինչև վերջերս  Վերակառուցման և 

Զարգացման Եվրոպական Բանկի գլխավոր տնտեսագետն էր, անդրադառնալով 

վերջին ֆինանսական ճգնաժամից հետո աշխարհում ամբոխավարության 

տարածման դրդապատճառներին՝ պայմանավորված նաև անհավասարության 

չափերի մեծացմամբ, ընդգծում է ստեղծված իրավիճակում բարեփոխումների 

իրականացման անհրաժեշտությունը: Մասնավորապես անդրադառնալով պետության 

դերին՝ նա նշում է. «...Մենք ասում էինք այն մասին, որ իրականացնելով 

բարեփոխումներ՝ պետք չէ փորձել պետության դերը հասցնել զրոյի: «Ինչքան փոքր 

պետություն, այնքան լավ շուկային» մոտեցումը սխալ է: Ճիշտը՝ «Ինչքան լավն է 

պետությունը, այնքան դա լավ է շուկայի համար»
370

: Հետո որպես ապացույց 

ներկայացնում է հետևյալ հիմնավորումը. «Օրինակ, մասնավորեցում իրականացնելիս 

հնարավոր չէ բավարարվել միայն նրանով, որ սեփականության անցումը մասնավորին 

կբերի աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմանը տվյալ 

ձեռնարկությունում: Վաղ թե ուշ դա լինելու է, տարբեր երկրների փորձն է ասում: 

Սակայն խնդիրն այն է, որ անհրաժեշտ է նոր հնարավորություններ տալ այն 

մարդկանց, որոնք մասնավորեցման արդյունքում  ազատվել են աշխատանքից: Դա 

ձեռնարկության ղեկավարության խնդիրը չէ, դա հասարակության ու պետության 

խնդիրն է: Եթե այդ խնդիրը լուծում չի ստանում, ապա սպասվում է հակառակ 

արդյունքը, որը խանգարում է բարեփոխումներին»
371

: 

Այսօր էլ պետություն-շուկա հարաբերությունները քննարկման կարիք ունեն: Մի 

կողմից կարող է թվալ, որ ամեն ինչ ասված է, սակայն իրականում նոր 

իրավիճակներում, որում հայտնվել է մարդկությունը, այն կրկին արդիական  է դարձել: 

Տեխնոլոգիական դարաշրջանը, այսպես կոչված չորրորդ արդյունաբերական 

հեղափոխությունը, փոխում է նաև պետության կամ շուկայի մասին մարդկանց 

պատկերացումները, դերակատարումները: Հիմա առավել, քան երբևէ 

անհրաժեշտություն կա նորից ու նորից անդրադառնալ հավերժություն թվացող, 

բանավեճի առարկա թեմային` պետություն-շուկա հարաբերությանը:  

                                                           
368 Ленин В., Полн. собр. соч. т. 39. М. Гос. изд. полит. лит. 1963, стр. 75. 
369

 Տես` Կարլ Ռ. Պոպեր, «Ազատականությունը. մի քանի թեզեր, Ազատականության 

հիմունքները», Ե., Էդիտ Պրինթ, 2008թ., 90 էջ: 
370

 Տես` Գուրիև Ս., «Բոլոր երջանիկ երկրները միանման են երջանիկ»,  slon.ru, 

09.11.2016, https://republic.ru/posts/75917: 
371

 Տես` նույն տեղը: 
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Բայց մինչ այդ, ըստ մեզ, կարիք կա մեկ անգամ ևս անդրադառնալու 

«շուկայական տնտեսություն» եզրույթին՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որը 

հատկապես վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները` կապված և՛ մեր 

երկրում, և՛ աշխարհում դժգոհությունների մեծ ալիքի հետ,  շատ դեպքերում ու 

հիմնականում առանց հիմնավորումների կապում են  շուկայի, շուկայական 

տնտեսության հետ: 

Շուկա, շուկայական տնտեսություն: Քաղաքականապես ոչ կոռեկտ 

համարվելու մտավախությունից դրդված՝ շատերը «շուկայական տնտեսություն» 

եզրույթը գործածում են բացառապես  «սոցիալական» ածականի հետ միասին։ 

Ազատական մոտեցումը այս հարցին հետևյալն է. որևէ պատճառ չկա տեղի տալու մի 

մոտեցման, որը սխալմամբ համարվում է քաղաքական կոռեկտություն, քանի որ 

պետության կամ սոցիալական պետության ջատագովների և գլոբալացման 

հակառակորդների քարոզչությանը հակառակ՝ շուկայական տնտեսությունը կարիք 

չունի այլևայլ որոշիչների՝ հանրորեն ընդունելի համարվելու համար։ Նա միշտ է 

սոցիալական։ Մեկ այլ, ոչ պակաս  կարևոր հանգամանք. լիարժեք շուկայական 

տնտեսություն առանց ազատական ժողովրդավարության չի լինում, որովհետև 

շուկայական տնտեսությունը պահանջում է հաշվետվության և հակակշռության 

համակարգ, օրենքի շրջանակներ ու թափանցիկություն, որն անհրաժեշտ է բաց 

շուկայում ազնիվ մրցակցության համար, անկախ նրանից՝ մեծամասնությա՞ն, թե՞ 

փոքրամասնության անդամ եք, արտասահմանցի՞, թե՞ տեղացի, կի՞ն, թե՞ տղամարդ, 

աղքա՞տ թե՞ հարուստ, իշխանությունի՞ց, թե՞ ընդդիմությունից: Այդ հարցը 

սկզբունքային է, քանի որ շուկայական տնտեսությունը չի կարող գոյություն ունենալ, 

եթե պետությունն ու բնակչությունը չեն հարգում իրավունքը և օրենքների 

համակարգը: Չլինելով հավասար՝ մարդիկ կիրառում են միանման իրավունքներ, 

հակառակ դեպքում կվարկաբեկվեն խաղաղ համագործակցության սկզբունքները, 

առանց որի չկա շուկայական տնտեսություն: Մյուս կողմից՝  շատ կարևոր է՝ ընկալվի, 

ընդունվի, որ շուկան կարիք չունի գերկարգավորման. ինքը՝ շուկան, 

ինքնակարգավորվող է և ունակ է իրավիճակը կարգավորելու  տնտեսության բոլոր 

բնագավառներում: Պետությունը  չի միջամտում շուկայի գործունեությանը: 

Պետությունը ստեղծում ու ապահովագրում է շուկայի գործունեության շրջանակներն 

այնպես, որ տնտեսությունը ի վիճակի լինի անվտանգ գործելու»
372

: 

Շուկայի մասին խոսելիս հնարավոր չէ չանդրադառնալ նոբելյան մրցանակակիր  

Միլտոն Ֆրիդմանին: Խոսելով շուկայի մասին՝ նա մասնավորապես այսպես է 

բնութագրում. «Շուկան կով չէ, որ կարելի է կթել: Այն նաև բոլոր ենթադրելի 

հիվանդություննների համար հրաշագործ սպեղանի չէ: Բառացիորեն շուկա 

հասկացությունը  պարզապես մարդկանց միջև շփումներ է հատուկ վայրում և 

որոշակի ժամի, իսկ այդ շփումների նպատակը գործարքներ կատարելն է: … Կախված 

այն բանից, թե ինչպես է շուկան օգտագործվում, այն կարող է դրական ներդրում 

ունենալ տնտեսական ու սոցիալական զարգացման մեջ, կարող է  և խանգարել: 

Ցանկացած հասարակարգ օգտագործում է շուկան: Այստեղ իսկապես կարևոր 

ընտրություն է մասնավոր սեփականության առկայության և դրա բացակայության 

միջև: Իրական տնտեսության մեջ ազատ շուկան և մասնավոր սեփականությունը հենց 

«անվճար պանիր»-ն է»
373

: 

Ինստիտուտներ: Պետություն-շուկա հարաբերությունները քննարկելիս 

հնարավոր չէ շրջանցել ինստիտուտներին վերաբերող հարցադրումները: Այլևս 

անվիճարկելի է այն հանգամանքը, որ  տնտեսական քաղաքականության 

                                                           
372 Мизес Людвиг фон. Либерализм; «Экономика»,  2001.-239с.  
373 Տ ե ս ` Фридман М.,  Рынок как средство развития общества, Cato Journal. Vol. 8. № 3 

(Winter 1989). P. 567–579. 
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արդյունավետությունը կախված է ինստիուտների կայացվածությունից և հանրային 

կյանքում դրանց մասնակցության աստիճանից
374

:  

Տնտեսագիտությունն ասում է, որ հաջողությունը և բարեկեցությունը կախված 

են ինստիտուտների որակից, այսինքն` հասարակության մեջ ընդունված խաղի 

կանոնների որակից՝  պայմանագրերի կատարում, իրավունքի գերակայություն, մարդ-

պետություն, կորպորացիա և մարդ հարաբերություններում: Սակայն եթե նախկինում 

այս եզրակացությունների մասին խոսում էին որպես զարգացման «ճանապարհային 

քարտեզ», ապա վերջին տարիներին միասնական խաղի կանոնների մասին 

քննարկումներն այլ ուղղությամբ են գնում: Ավելի առաջնային կամ պակաս կարևոր չեն 

սահմանված նորմերի կատարումը: Մեզանում և նմանատիպ երկրներում կան շատ 

օրենքներ ու կանոնակարգեր տարբեր բնագավառների կարգավորումների 

վերաբերյալ, սակայն ոչ բոլորն են կատարում դրանք: Կան մարդիկ, որոնք 

ընդհանրապես կարող են չենթարկվել օրենքների պահանջներին, կան նաև մարդիկ, 

որոնք կարող են մասամբ հետևել դրանց: Օրենքները շատ հաճախ են փոփոխվում, ոչ 

մի ընտրություն չի անցնում նույն օրենքներով, բիզնեսի գործունեության պայմանները 

անկանխատեսելի են, մասնավոր սեփականության իրավունքը սահմանափակվում է 

բազմաթիվ վերապահումներով:  

Այսօր այլևս կասկածի տակ չի դրվում ինստիտուտների կարևորության ու 

նշանակության հարցը, ավելին, կա արդեն ընդհանուր ձևավորված տեսակետ՝ ինչու ոչ 

բոլոր երկրներն են փորձում լավ ինստիտուտներ ստեղծել: Բանն այն է, որ իշխող 

քաղաքական գործիչներին ու էլիտային ձեռնտու է ոչ թե այն քաղաքականությունը,  որ 

աճ է ապահովում, օգուտ բերում, այլ այն քաղաքականությունը, որը թույլ է տալիս 

նրանց մնալ, պահպանել իշխանությունը, իսկ դա միշտ չէ, որ  նույնն է: 

Մեզանում չեն եղել անձի ու քաղաքացու ինստիտուտներ: Սրանք անընդունելի 

ու վտանգավոր են եղել իշխող քաղաքական ուժի համար, որը, հանձինս ՀՀ 

քաղաքացիների, տեսնում էր միայն  հպատակների: ՀՀ քաղաքացիները միայն 

հպատակներ ու հարկատուներ պետք է լինեին: Մեզանում իրավունքը եղել է ոչ թե 

ազատական, այլ ավելի շուտ ֆեոդալական: Փորձը ցույց է տալիս, որ շատ երկրների 

նման, Հայաստանում էլ նման իրավիճակը երկար չէր կարող շարունակվել: Սովորաբար 

նման մոտեցումները աստիճանաբար բերում են իշխանության ու ժողովրդական 

զանգվածների օտարման: Սա բնորոշ է ոչ միայն ոչ ժողովրդավարական, ավտորիտար 

երկրներին: Պատահական չեն այսօր տնտեսապես զարգացած, արմատական 

ժողովրդավարական շատ երկրներում տեղի ունեցող զանգվածային 

դժգոհությունները, որոնք առանձին դեպքերում ծայրահեղ դրսևորումներ են ունենում: 

Խնդիրը այն է, որ այդ երկրներում էլ տարիների ընթացքում իշխանությունը 

կենտրոնացել է առանձին քաղաքական կամ տնտեսական խմբերի ձեռքում, որն էլ, 

աստիճանաբար մարդկանց հեռացնելով իշխանությունից, դարձել էր միայն իր 

համախոհներին սպասարկող իշխանություն: 

Այս առումով հետաքրքիր և ուշադրության արժանի դիտարկում է արել 

հանրահայտ Իցհակ Ադզիզեսը: Ռուսական pro.rbc.ru կայքին վերջերս տված 

հարցազրույցում անդրադառնալով դեմոկրատիայի ուժին՝ այսպիսի մի բացահայտում 

է կատարել. «Պետությունը նույնիսկ զարգացած երկրներում ուժեղանում է, քանի որ 

պետությունների առջև ծառացած խնդիրները  դառնում են ավելի բարդ, խճճված ու 

շփոթեցնող՝ հիմնականում պայմանավորված փոփոխությունների արագացմամբ: Այս 

խճճվածքի քանդումը, թվում է, ի զորու է իրականացնելու միայն իշխանությունը, և այդ 

պատճառով էլ նա ավելի շատ իշխանություն է վերցնում: Սա սպանում է 

                                                           
374 Տ ե ս ` ա/ Д. Норт /North D. Structure and Change in Economic History. N. Y.:  W.W. Norton 

& Co, 1981;  բ / D.  Acemoglu  (Author), J. A. Robinson  (Author) Why Nations Fail: The Origins of 

Power, Prosperity, and Poverty  Deckle Edge, March 20,2012: 
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ժողովրդավարությունը: ... Ժողովրդավարության մահվան մեկ այլ պատճառն էլ այն է, 

որ կուսակցությունները չափից ավել են տարված իշխանության պայքարով: Նրանք 

մեղադրում են միմյանց կոռուպցիայի մեջ, և սովորական քաղաքացին դադարում է 

հասկանալ, թե ով է լավը և ով է վատը: Եվ ցանկություն է ունենում, որ իրեն ղեկավարի 

այսպես կոչված մի «հայրիկ, որը կարգ ու կանոն կհաստատի: Կենտրոնացումը բերում 

է նոր ֆեոդալիզմին»
375

:  

Ընգծենք, որ ճշմարտությունն այն է, որ ոչ մի ինստիտուտ կամ իստիտուտներ 

չեն կարող գոյատևել երկար և գործել հանուն ժողովրդի՝ առանց ժողովրդական լայն 

զանգվածների աջակցության-լեգիտիմության: Վերոնշյալ հանգամանքներից ելնելով՝ 

օրակարգում դրված է հետևյալ հարցը` մերօրյա ինչպիսի՞ հասարակություն ստեղծել, 

որ մարդիկ այն պարտադրված չհամարեն: Ինչպե՞ս ինստիտուտներին շունչ տալ և 

նրանց վերադարձնել լեգիտիմությունը: Սա վերաբերում է բոլոր այն 

հասարակարգերին կամ երկրներին, որոնց համար ազատությունը, ազատ խոսքի 

իրավունքը, մարդը, տնտեսական ու քաղաքական ազատություններն առաջնային են: 

Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է վերը նշված սկզբունքները և 

փորձում է դրանք իրականություն դարձնել:  

Հաշվի առնելով այս հանգամանքը և մեկ անգամ ևս կարևորելով պետություն-

շուկա ժամանակակից մարտահրավերների առկայությունը՝ կարծում ենք, որ 

ստեղծված իրավիճակում  Հայաստանի համար խիստ կարևոր է փոքր, բայց  ուժեղ ու 

արդյունավետ պետություն ունենալու տեսլականը: Սրա ընկալումն ու ընդունումը 

պահանջում է նախ և առաջ պետական ինստիտուտների համակարգային 

փոփոխություն, ազատ շուկայական տնտեսության պահանջների կատարում, նոր 

որակի փոխհարաբերությունների հաստատում` պետություն-քաղաքացի, պետություն-

շուկա հարթությունում: Սա նաև նշանակում է պատասխանատվության բարձր 

աստիճան հանրային կյանքի խնդիրների լուծմանը վերաբերող որոշումների  

ընդունման և իրականացման գործընթացներում:  

 

 
INSTITUTIONAL BASES FOR THE INTERACTION OF THE STATE AND THE 

MARKET 

 

VAHAGN KHACHATURYAN 

Economist 

Yerevan, Republic of Armenia 

 

The purpose of the article is to address one of the key problems of modern economic 

science – the institutional foundations of interaction between the state and the market, as well as 

the identification of modern features of state and market regulation of the economy. 

Based on the goal, the article resolves the following tasks: it presents various approaches 

to the effectiveness of interaction between the state and the market; the choice between market 

and state failures - as the main task of modern economics; based on a few examples, the causes 

of the recent economic crises are illustrated; The examples of the Republic of Armenia and the 

former Soviet republics are given as examples of the unreasonable and exclusively politically 

motivated increase in the role of the state, and ways out of the current situation are discussed. 

The studies were conducted using the methods of comparative analysis, as well as the 

method of generalization from the particular to the general. 
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Discussion of modern problems associated with the relationship of state and market, 

allowed the author to identify a number of patterns - the main dispute about the modern 

economy is not what its structure is, or what is considered as ideal, but how the economy works. 

What is worse? - governmental interventions, that are accompanied by serious inefficiency or 

non-interference on the part of the state and what is often called the "failure" of the market - 

with associated social, economic and political consequences. Consequently, the study of the 

shortcomings of the interaction between the state and the market is one of the main problems of 

the modern economy, and this task requires the joint and effective work of both economists and 

specialists in various fields of social sciences. 

 

Keywords: state, market, crisis, state regulation, property, competition, freedom, 

democracy, rule of law, institutions. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВА И РЫНКА  
 

ВААГН  ХАЧАТУРЯН 

Экономист 

г.Ереван, Республика Армения 
 

Целью статьи является рассмотрение одной из ключевых проблем современной 

экономической науки – институциональных основ взаимодействия государства и рынка, а 

также выявление современных особенностей государственного  и рыночного 

регулирования экономики. 

Исходя из поставленной цели, в статье решены следующие задачи: представлены 

различные подходы к обеспечению эффективности взаимодействия  государства и рынка; 

затронут вопрос выбора между провалами рынка и государства – как основной задачи 

современной экономической науки; на основе  нескольких примеров проиллюстрированы 

причины недавних экономических кризисов; в качестве примеров необоснованного и 

исключительно политически мотивированного повышения роли государства приведены 

факты о Республике Армения и о бывших советских республиках, обсуждены также пути 

выхода из сложившейся ситуации. 

Исследования проведены с использованием методов сравнительного анализа, а 

также метода обобщения от частного к общему. 

Исследование современных проблем, связанных с взимоотношениями государства 

и рынка, позволило автору выделить ряд закономерностей, в частности, что основной 

спор о современной экономике не в том, какова ее структура, или какая считается 

идеальной, а в том, как работает экономика. Что хуже – государственное вмешательство, 

которое сопровождается серьезной неэффективностью, или невмешательство со стороны 

государства и то, что часто принято называть «провалом» рынка, с сопутствующими 

социально-экономическими и политическими тяжелыми последствиями. Следовательно, 

исследование недостатков взаимодействия между государством и рынком является одной 

из основных проблем современной экономики, и данная задача требует совместной и 

эффективной работы как экономистов, так и специалистов в различных областях 

общественных наук.  

 

Ключевые слова: государство, рынок, кризис, государственное 

регулирование, собственность, конкуренция, свобода, демократия, верховенство 

закона, институты. 
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ՌՈԶԱ ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու 

մասնաճյուղ, ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս,  

ՀՊՏՀ ԳՄ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի հայցորդ 

Ք.Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն 

rozakurghinyan@yahoo.com 
 

Հոդվածի նպատակն է   բացահայտել և վերլուծել  ՀՀ տնտեսական աճի և 

ֆինանսական խորության փոխակախվածության առանձնահատկությունները: 

Ինչպես գիտենք, որքան մեծ է ֆինանսական ու դրամական ռեսուրսներով 

տնտեսության հագեցվածությունը և բազմազան ֆինանսական  համակարգերի 

ենթակառուցվածքները, այնքան այլ հավասար պայմաններում բարձր են 

տնտեսական աճի տեմպերը: Չնայած ֆինանսական զարգացման շարունակական 

աճը  հանգեցնում  է տնտեսական աճի՝ այնումենայնիվ ֆինանսական զարգացման  

բարձր մակարդակների դեպքում կապը թուլանում է  և, ի վերջո, դառնում է 

բացասական։   

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ մեր կողմից առաջադրվել են հետևյալ 

խնդիրները՝ գնահատել ու բացահայտել Հայաստանում տնտեսական աճի և 

ֆինանսական խորության միջև առկա քանակական ու որակական կապը, ինչպես 

նաև դիտարկել տնտեսական աճի և ֆինանսական խորության միջև առկա 

փոխազդեցության տեսական որոշ մոտեցումներ: 

Հետազոտության իրականացման համար կիրառվել են ինդուկցիայի, 

դեդուկցիայի, վերացարկման, ինչպես նաև մաթեմատիկական(բազմագործոն 

ռեգրեսիա) մեթոդները: 

Հետազոտության արդյունքներից ելնելով՝ կարող են ասել, որ ՀՀ 

ֆինանսական համակարգում նշանակալի դեր ունի բանկային համակարգը, իսկ 

ֆինանսական համակարգի մյուս ինստիտուտները փոքրածավալ միջոցների, 

ինստիտուցիոնալ անկատարության, սահմանափակ ֆինանսական գործիքների 

կիրառության  և մի շարք այլ խնդիրների պատճառով չեն կարող նպաստել 

երկրում տնտեսական աճի ապահովմանը: 

 

Հիմնաբառեր` ֆինանսական զարգացվածություն, ֆինանսական խորություն,  

տնտեսական աճ, Բարրո ռեգրեսիա, ֆինանսական ակտիվներ:  

 

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ներկայիս պայմաններում 

տնտեսության իրական ու ֆինանսական հատվածները սկսել են գործել ու զարգանալ 

անհամաչափ՝ պայմանավորված ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների 

զարգացմամբ,  շրջանառվող  ֆինանսական գործիքների ընդլայնմամբ, ինչպես նաև 

նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ: Կախված զարգացածության մակարդակից՝ 

տարբեր երկրներում կիրառվում են ֆինանսական գործիքների տարբեր տեսակներ ու 

խմբաքանակներ, որը բխում է ինչպես երկրի օրենսդրությունից, ինստիտուցիոնալ 

համակարգից, այնպես էլ ֆինանսական ինստիտուտների առկայությունից ու 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 22.09.2019թ., գրախոսվել` 05.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 

mailto:rozakurghinyan@yahoo.com
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զարգացածության մակարդակից: Հետևաբար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 

տնտեսության ֆինանսական խորության աստիճանը
376

 (ֆինանսական շուկաների և 

ինստիտուտների միջնորդության մակարդակը), ինչպես նաև բացահայտել վերջինիս՝ 

որպես տնտեսական աճի գործոնի: 

Ցանկացած տեսակի տնտեսությունում տնտեսական աճի որոշիչ գործոն է 

հանդիսանում նրա ամբողջ ֆինանսական համակարգի, մասնավորապես՝ բանկային 

ու վարկային հատվածների զարգացման մակարդակները։ Ուստի տնտեսության 

ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հատվածները պետք է դիտարկվեն և գործեն որպես 

ազգային տնտեսության միասնական համակարգ՝ ունենալով զարգացման ընդհանուր 

ռազմավարական նպատակներ և դրանց հասնելու մարտավարական մոտեցումներ
377

: 

Ֆինանսական խորության և տնտեսական աճի  միջև կապի բացահայտման 

գործում լավագույն գործիք է  ֆինանսական զարգացման համաթվի կիրառումը, որը 

նաև հնարավորություն է տալիս ավելի ճշգրիտ հաշվարկելու հետազոտվող երկրների 

խմբում առկա  տարբերությունները
378

։  Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից 

իրականացված ուսումնասիրություններից (1980-2015 թվականներին աշխարհի 128 

երկրներում) պարզվում  է, որ ֆինանսական զարգացման աճը  հանգեցնում  է 

տնտեսական աճի, բայց ֆինանսական զարգացման  բարձր մակարդակների դեպքում 

կապը թուլանում է  և, ի վերջո, դառնում է բացասական։      

 

Գծապատկեր 1 

Ֆինանսական զարգացման ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա
379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
376

 Տնտեսության ֆինանսական խորությունը ցույց է տալիս, թե գործարարները,  տնային 

տնտեսությունները,  պետական կառավարման մարմինները ի՞նչ չափով են իրենց գործունե-

ությունը ֆինանսավորում կապիտալի շուկաների, բանկերի և այլ ֆինանսական միջնորդների 

հաշվին: 
377  Александровна Т. Ок.,"Значение финансовой глубины в развитии экономики страны", г. 

214, с. 128 
378 IMF Working paper, prepared by Katsiaryna Svirydzenka-«Introducing a New Broad-based 

Index of Financial Devcelopment», January 2016, page  11 
379 IMF Staff discussion Notе: "Rethinking Financial Deeping: Stability and Grouth in Emerging 

Markets", May 2015 p. 16 

Ֆինանսական զարգացման համաթիվ 

Ա
զ

դ
ե

ց
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 ա
ճ

ի
 տ

ե
մ

պ
ի

 վ
ր

ա
 

Մարրոկո 

 

 

Գամբիա 

   Նիդերլանդներ Իռլանդիա 

ԱՄՆ 

Ճապոնիա 
 

 Էկվադոր 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

235 

 

Եթե ֆինանսական զարգացման համաթվի արժեքը գտնվում է  0,4-0,7 

միջակայքում, ապա ենթադրելի է, որ տնտեսական աճի հետ կապը գնալով թուլանում 

է: Այս գնահատականը զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների համար 30 

տարիների կտրվածքով  հանդիսանում է միջին գնահատական։ Գծապատկերում 

պատկերված է, թե ֆինանսական զարգացման տարբեր մակարդակներ ունեցող 

երկրների  խմբերը ինչպես են տեղաբաշխված գնահատման կորի վրա։ Պետք է նշել, որ 

«շրջման կետի» շուրջ կա մի լայն շերտ (ստվերագծված հատվածը), որն արտացոլում է 

երկրների փոխհարաբերությունների և ինստիտուցիոնալ պարամետրերի 

փոփոխությունները։ 95% հավանականությամբ համաթվի այն արժեքը, որի դեպքում 

ֆինանսական զարգացման մարժային ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա դառնում 

է զզալի բացասական, մոտ 0,7 է
380

։ 

Գոյություն ունեն որոշակի փաստարկներ այն մասին, որ ֆինանսական 

զարգացման շատ բարձր մակարդակը տնտեսական աճի վրա կարող է ունենալ 

բացասական ազդեցություն: Մասնավորապես. 

1. ֆինանսական զարգացման շատ բարձր մակարդակը մեծացնում է երկրում 

ցնցումների հավանականությունը, որի հետևանքով երկիրը հայտնվում է  

այնպիսի իրավիճակում, որ իրական ՀՆԱ-ի  աճի տեմպը շատ փոքր է լինում, 

2. ֆինանսական զարգացման շատ բարձր մակարդակը բերում է արտադրական 

ոլորտից ուղեղների, մարդկային կապիտալի հոսքի  դեպի ֆինանսական ոլորտ,  

3. զարգացած ֆինանսական ոլորտը կարող է զգայուն լինել բարոյական ռիսկի 

նկատմամբ, որն էլ կարող է բերել ռեսուրսների սխալ տեղաբաշխման 

(սպեկուլյատիվ ռիսկ)
381

: 

Գնահատումներից պարզվում է, որ եթե ֆինանսական զարգացման համաթիվը 

գտնվում է 0,4-0,7 շրջակայքում, ապա ֆինանսական զարգացման աճը  կհանգեցնի 

տնտեսական աճի ամենաբարձր տեմպին՝  4-5,5 տոկոսային կետի միջակայքում, իսկ 

տնտեսական աճ ձևավորող մյուս գործոնները կթողնի հաստատուն
382

: 

Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետազոտություններում տնտեսական աճ 

և ֆինանսական զարգացում փոխադարձ կապը ուսումնասիրվում է տնտեսական աճի 

2 հիմնական գործոնների՝ գործոնների ընդհանուր արտադրողականության և 

կապիտալի կուտակման տեսանկյունից: 

 Ուսումնասիրությունների արդյունքները վկայում են, որ ֆինանսական զար–

գացման շատ բարձր մակարդակը առաջին հերթին ազդեցություն է ունենում գոր–

ծոնների ընդհանուր արտադրողականության աճի վրա: Այն, ճիշտ է, նշանակալիորեն  

չի ազդում  կապիտալի կուտակման վրա, սակայն բերում է  ներդրումներում արդյունա–

վետության մակարդակի նվազման, իսկ ֆինանսավորման որակը (օրինակ՝ ֆինան–

սական ռեսուրսների տեղաբաշխումը արտադրական գործունեության և մարդկային 

կապիտալի մեջ) ֆինանսական զարգացման բարձր մակարդակների դեպքում ընկնում 

է։ Այլ կերպ ասած՝ ֆինանսական հատվածի շատ ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են՝ 

խնայողությունների կենտրոնացումը, գործարքների դյուրինացումը, ֆինանսական 

զարգացման  շատ բարձր մակարդակների դեպքում կարող են մնալ հաստատուն, բայց 

այլ ֆունկցիաներ, ինչպիսիք են՝ կապիտալի բաշխման արդյունավետությունը  և 

կորպորատիվ  հսկողության արդյունավետությունը, կարող են փոփոխվել
383

։ 

                                                           
380 IMF Staff discussion Notе: "Rethinking Financial Deeping: Stability and Grouth in Energing 

Markets", May 2015 p. 15 
381 IMF Staff discussion Notе: "Rethinking Financial Deeping: Stability and Grouth in Energing 

Markets", May 2015 p. 15 
382 IMF Staff discussion Notе: "Rethinking Financial Deeping: Stability and Grouth in Energing 

Markets", May 2015 p. 16 
383 IMF Staff discussion Notе: "Rethinking Financial Deeping: Stability and Grouth in Energing 

Markets", May 2015 p. 16 
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Գծապատկեր 2 

Ֆինանսական զարգացման ազդեցությունը կապիտալի 

կուտակման և գործոնների ընդհանուր արտադրողականության վրա
384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի տնտեսության համար տնտեսական աճի տեմպերի վրա 

ֆինանսական խորության ազդեցության վերլուծության նպատակով կիրառենք 

«Բարրո ռեգրեսիան» : Վերջինս ունի հետևյալ տեսքը.
385

 

 

ՀՆԱ      
արժեթղթերի շուկայի կապիտալիզացիա

վարկեր
   

Ֆինանսական ակտիվներ

ՀՆԱ
   

Ներդրումներ

ՀՆԱ
   

Որտեղ ՀՆԱ -բնակչության մեկ շնչի հաշվով իրական ՀՆԱ-ն է,  

արժեթղթերի շուկայի կապիտալիզացիա

վարկեր
-ը արժեթղթերի շուկայի և կապիտալիզացիայի և 

առևտրային բանկերի կողմից տրված վարկերի հարաբերությունն է: Ցուցանիշը ցույց է 

տալիս երկրի ֆինանսական շուկայի կառուցվածքը: Եթե արժեթղթերի շուկայի 

կապիտալիզացիան գերազանցում է կազմակերպություններին առևտրային բանկերի 

կողմից  տրված վարկերի ծավալները, այսինքն՝ ցուցանիշը մեծ է 1-ից (կամ 100%-ից), 

ապա կարելի է խոսել այնպիսի ֆինանսական շուկայի մասին, որում գերակշիռ դիրք 

ունի արժեթղթերի շուկան։ Հակառակ դեպքում, եթե արտաքին ֆինանսավորման 

վարկային աղբյուրը գերակա է  արժեթղթերի թողարկման նկատմամբ, այսինքն՝ 

ցուցանիշի արժեքը գտնվում է 0,1 միջակայքում, ապա խոսքը գնում է  բանկային 

կենտրոնացում ունեցող ֆինանսական շուկայի մասին։ 

                                                           
384 IMF Staff discussion Notе: "Rethinking Financial Deeping: Stability and Grouth in Energing 

Markets", May 2015 p. 17 
385 Столбов М. И.,  "Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы.", 

Москва, г. 2008, с.103 

Ֆինանսական զարգացման համաթիվ 
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Գործոնների ընդհանուր արտադրողականություն 

 Կապիտալի կուտակման մակարդակ 
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Ֆինանսական ակտիվներ

ՀՆԱ
—ն կենտրոնական բանկի, առևտրային բանկերի և ոչ բանկ 

ֆինանսական հաստատությունների ընդհանուր ակտիվների տեսակարար կշիռն է 

ՀՆԱ-ում: Ցուցանիշը բնութագրում է տնտեսությունում ֆինանսական շուկայի 

նշանակությունը (ֆինանսական խորությունը)՝ առանց հաշվի առնելու ֆինանսական 

շուկայի կառուցվածքը։  

Ռեգրեսիոն հավասարման մեջ այս ցուցանիշների համատեղ ներմուծումը 

հնարավորություն է տալիս պատասխանել մի շարք հարցերի՝ արդյոք տնտեսության 

ֆինանսական խորությունը ունի՞ ազդեցություն բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 

վրա, եթե այո, ապա ի՞նչ ուղղությամբ (այլ կերպ ասած՝ արդյոք գործակիցը 

նշանակալի՞ է և այն դրակա՞ն է, թե՞ բացասական), ֆինանսական կայունության 

ցուցանիշի բացակայության դեպքում որքա՞ն նշանակալի է ֆինանսկան շուկայի 

կառուցվածքի ազդեցությունը տնտեսական աճի տեմպի վրա (b և c գործակիցները 

արդյոք միաժամանակ նշանակալի՞ են), 
Ներդրումներ

ՀՆԱ
 -ը հիմնական կապիտալում կատարված ներդրումների 

հարաբերությունն է ՀՆԱ-ին, արտահայտում է իրական հատվածում ներդրումային 

գործընթացների դինամիկան. a-ն՝ ռեգրեսիոն հավասարման ազատ անդամն է, b,c,d-ն 

վերը նշված համապատասխան փոփոխականների փոփոխությունների նկատմամբ 

բնակչության մեկ շնչի հաշվով իրական ՀՆԱ-ի ճկունության գործակիցներն են 

(դիտարկվող առանձին երկրների համար),  -ը ռեգրեսիայի սխալն է։ 

Այսպես, վերը նշված ռեգրեսիոն  հավասարման մոդելը բավականին հարմար է 

տնտեսական աճի վրա ֆինանսական խորության և ֆինանսական շուկայի 

կառուցվածքի ազդեցությունը վերլուծելու համար։  

ՀՀ տնտեսության համար ռեգրեսիոն մոդելի կառուցման նպատակով  

օգտագործել ենք բնակչության մեկ շնչի հաշվով իրական ՀՆԱ-ի, արժեթղթերի շուկայի 

կապիտալիզացիա/վարկեր հարաբերակցություն
386

, ֆինանսական ակտիվներ/ՀՆԱ 

հարաբերակցություն
387

, ներդրումներ/ՀՆԱ հարաբերակցություն
388

 ցուցանիշների 

ամսական ժամանակային շարքերը 2007-2018թթ.-ի կտրվածքով:  

Ստորև ներկայացնենք ռեգրեսիոն  մոդելի բնութագրերը. 

 

Աղյուսակ 1 

ՀՀ  տնտեսության համար 2007-2018թթ.-ին «Բարրո ռեգրեսիա»  մոդելի 

բնութագրերը
389

  

 

Բնութագրիչ R R
2 p F 

Արժեք 0,746 0,557 0.000 53,553 

 

 

                                                           
386

 Արժեթղթերի շուկայի կապիտալիզացիա ցուցանիշի փոխարեն մոդելի ստացման 

համար կիրառվել է ՀՀ ֆոնդային բորսայի շուկայական կապիտալիզացիա ցուցանիշը, որը 

պայմանավորված է արտաբորսայի թվային տվյալների բացակայությամբ: 
387

 Ֆինանսական ակտիվներ ասելով այս դեպքում հասկանում ենք ՀՀ ԿԲ-ի, առևտրային 

բանկերի, վարկային կազմակեպությունների, ապահովագրական ընկերությունների և  

ներդրումային ընկերությունների ակտիվների հանրագումարը: 
388

 Ներդրումներ ասելով մոդելում ի նկատի ունենք հիմնական կապիտալում կատարված 

համախառն ներդրումները:  
389

 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից ՀՀ ԿԲ 2007-2018թթ.-ի ամսական 

վիճակագրական տեղեկագրերի տվյալների բազաների հիման վրա կառուցելով ամսական 

տվյալների բազաներ, ինչպես նաև օգտագործելով IBM SPSS Statistics 21 ծրագրային փաթեթը:  
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 Աղյուսակ 2 

ՀՀ  տնտեսության համար 2007-2018թթ.-ին «Բարրո ռեգրեսիա»  մոդելի 

պարամետրերի բնութագրերը 

Գործոններ T վիճ Նշանակալիություն 

Կապիտալիզացիա/վարկեր 1,811 0,004 

Ֆինանսական ակտիվներ/ՀՆԱ 7,296 0,000 

Հիմնական կապիտալում կատարված 

ներդրումներ/ՀՆԱ 

 

1,086 

 

0,028 

 

Ելնելով մոդելի արդյունքներից՝ կարող ենք փաստել, որ ՀՀ տնտեսության համար 

«Բարրո ռեգրեսիա» մոդելի պարամետրերը  բնակչության մեկ շնչի հաշվով իրական 

ՀՆԱ-ի մակարդակի փոփոխության վրա  միջին և միջինից բարձր ազդեցություն ունեն 

(R = 0,746, R2 = 0,557, մոդելը նշանակալի է): Նշվածը վկայում է այն մասին, որ «Բարրո 

ռեգրեսիա» մոդելում ընդգրկված պարամետրերը դիտարկվող ժամանակահատվածում 

էական ազդեցություն չեն ունեցել ՀՀ  տնտեսական աճի տեմպերի վրա: Դիտարկելով 

իրական ՀՆԱ-ի փոփոխության վրա մոդելի առանձին բաղկացուցիչների 

ազդեցությունը՝  տեսնում ենք, որ ամենամեծ ազդեցությունը դրսևորել է ֆինանսական 

ակտիվներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը (p = 0,000): Սա պայմանավորված է նրանով, որ 

երկրում տնտեսական աճի տեմպերի վրա վերոնշյալ փոփոխականներից 

ազդեցություն ունի միայն բանկային հատվածը՝ վերջինիս համեմատաբար բարձր 

զարգացվածության պատճառով: Ի տարբերություն ֆինանսական ակտիվներ/ՀՆԱ 

ցուցանիշի՝ մոդելի մյուս պարամետրերի ազդեցությունը համեմատաբար ցածր է 

(կապիտալիզացիա/վարկեր՝ p = 0,004, ներդրումներ/ՀՆԱ՝ p = 0,028): Այս 

ցուցանիշների ազդեցության ցածր մակարդակը պայմանավորված է ՀՀ-ում 

արժեթղթերի շուկայի թերզարգացվածությամբ, տնտեսությունում ներդրումային 

դաշտի պասիվությամբ, բնակչության կողմից ներդրումներ կատարելու 

այլընտրանքների բացակայությամբ, ֆինանսական գործիքների կիրառման մշակույթի 

թերզարգացվածությամբ, արժեթղթերի շուկայում սահմանափակ ֆինանսական 

գործիքների կիրառմամբ, ինչպես նաև բնակչության գնողունակության ցածր 

մակարդակով:  

Արդյունքում ՀՀ տնտեսության համար «Բարրո ռեգրեսիա» մոդելը ունի հետևյալ 

տեսքը. 

Δ ՀՆԱ = 95,933 + 0,144 * արժեթղթերի շուկայի կապիտալիզացիա/վարկեր + 

0,250 * ֆինանսական ակտիվներ/ՀՆԱ  + 0,037 * ներդրումներ/ՀՆԱ + 1,25 

Ինչպես տեսնում ենք, վերոնշյալ մոդելում ճկունության ամենամեծ գործակիցն 

ունի ֆինանսական ակտիվներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը: Մյուս երկու 

պարամետրերից ՀՆԱ-ի փոփոխության վրա համեմատաբար ավելի մեծ ազդեցություն 

կարող է ունենալ ֆինանսական շուկայի կառուցվածքը բնութագրող 

կապիտալիզացիա/վարկեր ցուցանիշը, քանի որ վեջինիս ճկունության գործակիցը, ի 

տարբերություն ներդրումներ/ՀՆԱ ցուցանիշի, ավելի մեծ է՝ 0,144: 

Վերոնշյալ վերլուծությունից կարող ենք եզրակացնել., Հայաստանի 

ֆինանսական հատվածի կառուցվածքային առանձնահատկություններով է 

պայմանավորված, որ տարաբնույթ ֆինանսական ինստիտուտների առկայության 

պարագայում բացակայում է ֆինանսական խորության բարձր մակարդակը: Վերջինս 

բնութագրվում է հիմնականում բանկային  հատվածի զարգացվածությամբ, իսկ 

ֆինանսական համակարգի մյուս ինստիտուտները (վարկային կազմակերպություններ, 

ապահովագրական ընկերություններ, ներդրումային ընկերություններ, 

կենսաթոշակային հիմնադրամներ և այլն) ճիշտ է առկա են, սակայն 

թերզարգացվածության պատճառով դեռևս  չեն նպաստում ֆինանսական խորության 

մակարդակի բարձրացմանը:  
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The purpose of this article is to identify and analyze the peculiarities of interconnection 

between economic growth and financial depth of Armenia. As it is known, in other equal 

conditions  how the higher  economy's financial and monetary resources and diverse financial 

systems infrastructures,  then higher the rates of economic growth. Although continued growth 

of financial development leads to economic growth, nevertheless in the case of high levels of 

financial development, the connection weakens and ultimately becomes negative. 

Taking into account the above we have set the following issues: assess and identify the 

quantitative and qualitative relationship between economic growth and financial development in 

Armenia, as well as consider some theoretical approaches to the interaction between economic 

growth and financial depth. 

Induction, deduction, abstraction, analysis and synthesis, as well as mathematical / 

multivariate regression / methods were used to perform the study. 

Based on the results of the analysis we can conclude that the banking system has a 

significant role in the financial system of Armenia. Other institutions of the financial system 

cannot contribute to the economic growth in the country because of the small-scale funds, 

institutional imperfection, limited financial instruments and a number of other issues. 

 

Key words: Financial development, financial depth, economic growth, Barro regression, 

financial assets 

 

 

 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА И ФИНАНСОВОЙ ГЛУБИНЫ ПО ДАННЫМ РА 
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университета, преподаватель кафедры общей экономики,  
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Целью данной статьи является выявление и анализ особенностей 

взаимозависимости экономического роста и финансовой глубины в Республике Армения. 

Как мы знаем, насколько велика  насыщенность экономики финансовыми и денежными 

ресурсами и разнообразна  инфраструктура финансовых систем, настолько (в иных 

равных условиях) высоки  темпы экономического роста. Несмотря на то, что 

последовательный рост финансового развития ведет к экономическому росту, тем не 

менее в случае высокого уровня финансового развития связь ослабевает и в конечном 

итоге становится отрицательной. 
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С учетом вышеизложенного мы поставили перед собой следующие задачи: оценить 

и определить количественную и качественную связь между экономическим ростом и 

финансовой глубиной в Армении, а также рассмотреть некоторые теоретические подходы 

к взаимовлиянию экономического роста и финансовой глубины. 

В ходе исследования были применены методы индукции, дедукции, абстракции, 

анализа и синтеза, а также математические (множественная регрессия) методы. 

Исходя из результатов анализа, можно сказать, что банковская система играет 

значительную роль в финансовой системе Армении, а другие институты финансовой 

системы не могут способствовать экономическому росту в стране из-за использования 

небольших фондов, институционального несовершенства, ограниченных финансовых 

инструментов и ряда других проблем. 

 

Ключевые слова: финансовое развитие, финансовая глубина, экономический 

рост, регрессия Барро, финансовые активы. 
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Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Արցախի Հանրապետության 

հիփոթեքային վարկային շուկայի ձևավորման ու կայացման գործընթացը, 

զարգացման հեռանկարները։ Նպատակից բխում են հետևյալ խնդիրները՝ 

ուսումնասիրել Արցախի Հանրապետության հիփոթեքային շուկայի հիմնական 

ցուցանիշները 2007-2018թթ. ընկած ժամանակահատվածի համար, վերհանել 

վերջիններիս դրսևորման առանձնահատկությունները, ներկայացնել Արցախի 

Հանրապետության հիփոթեքային վարկային շուկայի զարգացման հեռանկարները։ 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են ընդհանուր գիտական 

(համակարգային վերլուծություն, համադրում, վերլուծում,  ինդուկցիա, դեդուկցիա 

և ստուգում՝ հետևելով մակրոտնտեսական ցուցանիշների դինամիկային և 

միտումներին), ինչպես նաև հատուկ գիտական (համեմատական-վերլուծական, 

նորմատիվ տրամաբանական) մեթոդներ։  

Ինչպես յուրաքանչյուր պետությունում, Արցախի Հանրապետությունում 

պետության տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակը բնակչության 

կենսամակարդակի բարձրացման համար նորմալ պայմանների ապահովումն է։ 

Վերջինիս տեսանկյունից կարևորվում է բնակչության բնակարանային 

պայմանների բարելավմանն ուղղված տարբեր ծրագրերի իրականացումը։  ԱՀ 

հիփոթեքային շուկայի ձևավորման ու կայացման գործում բացառիկ 

նշանակություն ունի պետության կողմից հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում 

ֆինանսական աջակցության բազմաբնույթ ծրագրերի իրականացումը, որի 

շնորհիվ հիփոթեքային վարկերը որոշ չափով հասանելի դարձան բնակչության 

համար։ Հոդվածում ներկայացված են հիփոթեքային շուկայի ձևավորման ու 

կայացման փուլերը, հիփոթեքային շուկայի զարգացմանը խոչընդոտող 

գործոնները։   

 

Հիմնաբառեր՝ հիփոթեքային շուկա, անշարժ գույք, բնակարանային պայմաններ, 

պետական ֆինանսական առակցություն, վարկավորում:   

 

Յուրաքանչյուր պետության առջև դրված կարևոր խնդիրներից է բնակչության 

բարեկեցության համար նորմալ պայմանների ապահովումը։ Բնակչության 

բարեկեցությունը բնութագրող կարևոր ցուցանիշներից է  բնակարանային նորմալ 

պայմանների առկայությունը։  
Խորհրդային միության գոյության ժամանակահատվածում բնակչության 

բնակարանային ապահովության խնդիրները հիմնականում լուծում ստանում էին 

պետության կողմից։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո հետխորհրդային 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 01.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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տարածաշրջանների երկրները կանգնեցին բնակչությանը բնակարաններով 

ապահովելու խնդրի լուծման հրամայականի առջև։ Նշված խնդրի լուծումը առավել 

բարդ ու կարևոր էր Արցախի Հանրապետությունում, որտեղ բացի հետխորհրդային 

ժամանակաշրջանին բնորոշ դժվարություններից, առկա էր նաև պատերազմից 

տուժած ենթակառուցվածքների՝ այդ թվում բնակարանային ֆոնդի վերականգման 

բարդ խնդիրը։ 

Արցախի Հանրապետությունում օբյեկտիվ հանգամանքներով 

պայմանավորված՝ պետական միջոցների անբավարարության պայմաններում 

բնակչության բնակարանային ապահովության խնդրի լուծման առավել իրատեսական 

ճանապարհը հիփոթեքային վարկավորման ինստիտուտի ձևավորումն ու 

զարգացումն էր։ 
Ընդհանուր առմամբ, ԱՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման շուկան ձևավորվել է 

2008 թվականից։ Մինչ այդ ժամանակահատվածը հիփոթեքային վարկավորումը 

մասսայական բնույթ չեր կրում։  Գտնվելով ՀՀ հետ միասնական բանկային 

համակարգի վերահսկողության ներքո՝  Արցախի Հանրապետությունում հիփոթեքային 

վարկավորման շուկան ձևավորվեց ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման գործընթացի 

իրավական կարգավորման գործընթացին համահունչ։ Հիփոթեքային վարկավորման 

պայմանները գրեթե չէին տարբերվում սպառողական վարկերի տրամադրման 

պայմաններից. վերջիններս տրամադրվում էին բարձր տոկոսադրույքով ու 

կարճաժամկետ։ 

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի կայացումն ու զարգացումը կարելի է 

պայմանականորեն բաժանել հետևյալ փուլերի․ 

1. Հիփոթեքային շուկայի ձևավորման փուլ(2008-2009թթ): Այս փուլում 

նախանշվեցին ԱՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման հիմնական ուղղությունները, 

մշակվեցին հիփոթեքային վարկավորման պետական աջակցության ծրագրերը։ 2008 

թվականի փետրվարի 26-ի ԼՂՀ Կառավարության N101 որոշմամբ հաստատվեց 

բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ ու բնակելի տներ 

ձեռքբերելու պետական աջակցության տրամադրման կարգը
390

, որի շրջանակներում 

հստակեցվեցին պետության կողմից քաղաքացիներին տրամադրվող հիփոթեքային 

վարկերի տոկոսների մասնակի սուբսիդավորման չափերը։ Այդ փուլը համարվում է ԱՀ-

ում հիփոթեքային վարկային շուկայի ձևավորման ու կայացման կարևոր փուլ, երբ 

հիփոթեքային վարկավորման ծավալները գրանցեցին աննախադեպ աճի դինամիկա։ 

Այն նշանավորվեց նաև ԱՀ-ում բնակարանաշինության ծրագրերի մեկնարկով, որոնք 

հիմք հանդիսացան հիփոթեքային շուկայի ձևավորման ու հետագա զարգացման 

համար։ 

2. Հիփոթեքային վարկային շուկայի զարգացման փուլ (2010-2014թթ): Այս փուլը 

բնութագրվում է հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում, պետական ֆինանսական 

աջակցության իրավական դաշտի կարգավորման կատարելագործմամբ, 

հիփոթեքային վարկավորման կայուն աճի դինամիկայով։ 

3. Հիփոթեքային վարկային շուկայի համեմատական անկման փուլ(2015-2016թթ): 

Արցախի Հանրապետությունում հիփոթեքային վարկային շուկայի այս փուլը 

բնութագրվեց հիփոթեքային վարկավորման ծավալների անկմամբ՝ պայմանավորված 

ԱՀ-ում բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական միջոցների անբավարար մակարդակով։  Չնայած անկման 

միտումներին՝ այս փուլը հիփոթեքային շուկայի զարգացման համար կարևոր 
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 ԼՂՀ Կառավարության որոշումը «Բանկերի կողմից հիփոթեքային վարկավորմամբ 

բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու պետական աջակցության ապահովման կարգը 

հաստատելու մասին», 2008 փետրվարի 26, N101: 
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նշանակություն ունեցավ. ԱՀ-ում 2015 թվականից եկամտային հարկի մասին օրենքում 

կատարվեց փոփոխություն, որը վերաբերում էր առաջնային շուկայից բնակարաններ 

ձեռք բերելու և բնակելի տներ կառուցելու համար հիփոթեքային վարկերի համար 

վճարված տոկոսների՝ եկամտային հարկի հաշվին փոխհատուցմանը։ Օրենքի 

կատարումն ապահովելու համար ԼՂՀ Կառավարությունը 2015 թվականի մայիսի 26-ի 

N306Ն որոշմամբ հաստատեց «Հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված 

տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխատողների և անհատ ձեռնարկատերերի 

կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը»։ 

Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման համար կարևոր նշանակություն 

ունեցավ 2015 թվականից ուժի մեջ մտած ԼՂՀ Կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 23-ի N889-Ն որոշումը, որը բնակչության որոշակի խավերի համար 

սահմանում էր հիփոթեքային վարկերի տոկոսների լրիվ սուբսիդավորման, 

կանխավճարների տրամադրման և այլ աջակցության մեխանիզմները։ Նշված 

ժամանակահատվածում ընդունված պետական աջակցության նոր իրավական 

ակտերը հիմք հանդիսացան հիփոթեքային վարկավորման շուկայի հետագա 

զարգացման համար։ 

4. Հիփոթեքային վարկային շուկայի  աշխուժացման և զարգացման փուլ 

(2017թվականից առ այսօր)։ Պետական ֆինանսական բազմաբնույթ աջակցության 

ծրագրերի շրջանակների անընդհատ ընդլայնման արդյունքում հիփոթեքային շուկան 

ԱՀ-ում թևակոխել է կայուն զարգացման փուլ։ 2019 թվականի փետրվարի 01-ից ուժի 

մեջ է  հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման 

համար ԱՀ քաղաքացիներին պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման 

նոր կարգը, որով ընդլայնվել է հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում պետական 

ֆինանսական աջակցություն ստանալու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 

շրջանակը, ինչի արդյունքում ԱՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման շուկան թևափոխել 

է զարգացման նոր՝ կայուն ու դինամիկ փուլ։ 

Արցախի Հանրապետությունում հիփոթեքային շուկայի վերլուծության համար 

կարևոր նշանակություն ունի անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների 

պետական գրանցման գործարքների քանակների ուսումնասիրումը։ 

 

Գծապատկեր1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

գործարքների քանակը 2007-2018թթ.391 
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 www.stat-nkr.am, 2007-2018թթ․ տարեգրքեր: 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000
Սեփականության 

իրավունք 

Վարձակալության 

իրավունք 

Օգտագործման 

իրավունք 

Կառուցուպատման 

իրավունք 

Գրավի իրավունք 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

244 

 

2007-2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման գործարքների քանակը դրսևորվել է ինչպես 

աճի, այնպես էլ անկման տեսքով։ Նշված ժամանակահատվածում սեփականության 

իրավունքի գրանցման գործարքների քանակն իր առավելագույն դրսևորումն ունեցավ 

2009 թվականին, իսկ նվազագույն քանակով գործարքներ կատարվեցին 2016 

թվականին։ Գրավի իրավունքի գրանցման գործարքները 2007-2018թթ. ընթացքում 

իրենց նվազագույն արտահայտությունը ունեցան 2015 թվականի, որը 

պայմանավորված էր բանկային համակարգի կողմից հիփոթեքային վարկավորման 

ծավալների անկմամբ։ Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման գործարքների կազմում մեծ տեսակարար կշիռ են զբաղեցնում 

սեփականության իրավունքի գրանցման գործարքները (2007-2018թթ. ընթացքում 

կշիռը տատանվել է 60-70%-ի սահմաններում)։ Ընդհանուր առմամբ, 2007-2018թթ․ 

ընկած ժամանակահատվածում տարեկան գրանցված գործաքների միջին քանակը 

կազմել է 8074, որից սեփականության իրավունքի գրանցման՝ 5065, վարձակալության 

իրավունքի գրանցման՝ 1298, օգտագործման իրավունքի՝ 74, կառուցապատման 

իրավունքի՝ 305, գրավի իրավունքի՝ 1332: 

 

 

Գծապատկեր 2. Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների շուկայական 

գները Ստեփանակերտ քաղաքում (միջին) ԱՄՆ դոլար, 1 քառ․մ
392

 

 

Հիփոթեքային շուկայի կարևոր բնութագրիչներից են բնակարանների մեկ 

քառակուսի մետրի շուկայական գները։ Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից, 2007-

2018 թվականների ընթացքում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 

շուկայական գներն ունեցել են տատանողականության բարձր մակարդակ, իրենց 

առավելագույն ցուցանիշը գրանցել են 2008 թվականին, որը մի կողմից՝ 

պայմանավորված էր բնակարանային շինարարության ծավալների բարձր աճի 

տեմպով, մյուս կողմից՝ Արցախի Հանրապետությունում սկիզբ առած պետական 

ֆինանսական աջակցության ծրագրերի մեկնարկով՝ պայմանավորված 

բնակարանների նկատմամբ պահանջարկի ավելացմամբ։ Բնակարանների գները 

2010 թվականից սկսած կայունացել են, իսկ վերջին երկու տարիներին 
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 www.stat-nkr.am, 2007-2018թթ․ տարեգրքեր: 
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Ստեփանակերտ քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների շուկայական 

գները կտրուկ նվազել են՝ պայմանավորված նոր բնակարաշինության գործընթացի 

անավարտ լինելու հանգամանքով։ ԱՀ-ում 2020 թվականին նախատեսվում է 

շահագործման հանձնել նորակառույց բնակերլի շենքեր, ինչի արդյունքում 

բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների շուկայական միջին գները կդրսևորեն 

աճի դինամիկա։ 
2008 թվականից Արցախի Հանրապետությունում սկսեց գործել բանկերի կողմից 

հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ և բնակելի տներ ձեռք բերելու 

պետական աջակցության ապահովման կարգը, որի շնորհիվ ձևավորվեց և իր 

զարգացման ուղին սկսեց հիփոթեքային վարկային շուկան։ 

 

 

 

Գծապատկեր 3. Պետական ֆինանսական աջակցությամբ ֆինանսավորված 

հիփոթեքային վարկերի քանակն ու գումարը 2008-2018թթ․
393

 

 

Արցախի Հանրապետության հիփոթեքային վարկային շուկայի կայացման 

տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունեցավ հիփոթեքային վարկերի տոկոսների 

մասնակի սուբսիդավորման ծրագիրը, որի շնորհիվ հիփոթեքային վարկը դարձավ 

համեմատաբար հասանելի բնակչության համար։ 2008-2018թթ ընկած 

ժամանակահատվածում պետական աջակցությամբ տրամադրված հիփոթեքային 

վարկերի ծավալների կտրուկ աճ գրանցվեց 2010 թվականից մինչև 2014 թվականը, 

իսկ նշված ժամանակահատվածում տրամադրված հիփոթեքային վարկերի թե՛ 

քանակային, թե գումարային ցուցանիշներն առավելագույն դրևորում ունեցան 2011 

թվականին, որից հետո այն գրեթե պահպանվեց նույն մակարդակում մինչև 2014 

թվականը, իսկ 2015 թվականին տեղի ունեցավ հիփոթեքային վարկավորման կտրուկ 

անկում, որն իր արտահայտությամբ նվազագույնը եղավ 2008-2018թթ. ընկած 

ժամանակահատվածում։ 2016 թվականից  հիփոթեքային վարկերի ծավալները 

սկսեցին աճել կայուն տեմպով՝ ապահովելով միջին տարեկան 23 տոկոս աճ։ 
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 www.aif.am/գործունեության,  տարեկան հաշվետվություններ 2008-2018թթ․: 
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Գծապատկեր 4. Պետական ֆինանսական աջակցությամբ տրամադրված 

հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռը ԱՀ վարկային ներդրումներում 

2008-2018թթ.,% 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, պետական աջակցությամբ տրամադրված 

հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռը ԱՀ վարկային ներդրումներում  նշված 

ժամանակահատվածում դրսևորվել է նվազման տեսքով, բացառությամբ 2010 

թվականի, երբ հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռը վարկային ներդրումներում 

կազմեց 10,7%, որը պայմանավորված էր մի կողմից՝ ԱՀ վարկային ներդրումների 

նախորդ տարվա համեմատ մոտ 27 տոկոս անկմամբ, իսկ մյուս կողմից՝  

հիփոթեքային վարկերի ավելի քան երկու անգամ աճով։ 2011 թվականից  

հիփոթեքային վարկերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր վարկերի կազմում դրսևորել է 

նվազման դինամիկա, որը պայմանավորված էր վարկային ներդրումների տարեկան 

աճի առաջանցիկ տեմպով հիփոթեքային վարկերի տարեկան աճի տեմպի նկատմամբ։ 

Նշված ժամանակահատվածում վարկային ներդրումների միջին տարեկան աճի 

տեմպը կազմել է 33%, իսկ հիփոթեքային վարկի տարեկան աճի տեմպը` 12%:   

Ընդհանուր առմամբ, զարգացած երկրներում հիփոթեքային վարկային շուկայի 

ձևավորման ու կայացման գործընթացին նպաստում են պետության կողմից 

իրականացվող բազմաբնույթ ծրագրերը, իսկ վերջինիս հետագա զարգացումը 

ապահովվում է մասնավոր ֆինանսական ինստիտուտների կողմից։ Զարգացող և 

անցումային տնտեսություն ունեցող պետություններում հիփոթեքային վարկային 

շուկայի զարգացման գործում առավել կարևոր նշանակություն ունի հիփոթեքային 

վարկավորման ոլորտում պետական արդյունավետ քաղաքականության իրակա–

նացումը։ Անցած տարիների ընթացքում ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, 

այնպես էլ Արցախի Հանրապետությունում իրականացվել են բազմաբնույթ պետական 

ծրագրեր, որոնք գտնվում են անընդհատ կատարելագործման փուլում։ Լինելով ՀՀ 

միասնական բանկային համակարգի վերահսկողության տիրությում՝ ԱՀ-ում գործում 

են վարկավորման ոլորտում ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվող վերահսկողության 

իրավական նորմերը։ ՀՀ և ԱՀ հիփոթեքային վարկային շուկայի ոլորտում կարևոր էր 

«Հիփոթեքային կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, վերջինից բխող ՀՀ ԿԲ 

իրավական ակտերի ընդունումը, որով կանոնակարգվեցին հիփոթեքային 

վարկավորման ոլորտում վարկատու կազմակերպություններին, ինչպես նաև 

վարկավորման գործընթացին ներկայացվող հիմնական պահանջները։ Արցախի 

Հանրապետության  հիփոթեքային վարկային շուկայի զարգացմանը խոչընդոտող  
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կարևոր գործոնը քաղաքական անկայուն իրավիճակն է։ ԱՀ-ում գործող վարկատու 

կազմակերպությունների մեծամասնությունը ՀՀ գործող վարկատուների 

մասնաճյուղերն են, որոնց կողմից ԱՀ տարածքում հիփոթեքային վարկերի 

տրամադրումը շատ հաճախ դիտարկվում է որպես բարձր ռիսկային, ինչի պատճառով 

էլ որոշ դեպքերում վարկատուների կողմից նախընտրելի է ֆինանսական ռեսուրսների 

տեղաբաշխումը առավել քիչ ռիսկային պրոդուկտներում։ Վերջինների կողմից 

հիփոթեքային վարկավորում իրականացնելու դեպքում լրացուցիչ պահանջներ են 

առաջադրվում ապագա վարկառուների նկատմամբ, որոնք երբեմն ոչ մատչելի են 

դարձնում հիփոթեքային վարկի ստացումը։ Այս տեսանկյունից ԱՀ-ում կարևոր 

դերակատարություն ունեն «Արցախբանկ ՓԲԸ»-ն և «Ֆիդես հիփոթեքային 

ընկերություն» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն, որոնք հիփոթեքային վարկեր տրամադրելիս նպաստում 

են հիփոթեքային ոլորտում ԱՀ-ում գործող պետական ծրագրերի կյանքի կոչմանը։   
Հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում ռիսկերի նվազեցման տեսանկյունից 

նշանակություն ունի անշարժ գույքի օբյեկտիվ ու ճիշտ գնահատման արդյունավետ 

մեխանիզմների ապահովումը։ Անշարժ գույքի օբյեկտիվ գնահատումից էլ կախված է 

տրամադրվող վարկի գումարը, ժամկետը, ինչպես նաև  հնարավորություն է 

ստեղծվում տալու հիփոթեքային շուկայի իրական գնահատականը։ Այդ առումով 

անհրաժեշտ է համապատասխան իրավական կարգավորմամբ  հստակ պահանջներ 

առաջադրել գնահատող ընկերություններին, ինչպես նաև խիստ վերահսկողություն 

սահմանել վերջիններիս նկատմամբ։  

Երկարաժամկետ հատվածում հիփոթեքային շուկայի զարգացումն ապահովելու 

տեսանկյունից կարևորվում է հիփոթեքային առաջնային շուկայի զարգացմանը 

նպաստելը, որը մի կողմից՝ բնակչության բնակարանային ապահովման մակարդակը 

կթևափոխի առավել բարձր հարթակ, իսկ մյուս կողմից՝ կնվազեցնի հիփոթեքային 

վարկավորման գործընթացում գրավադրվող անշարժ գույքի իրացվելիության ռիսկը։ 
Հիփոթեքային վարկային շուկայի զարգացմանը նպաստող կարևոր գործոն է 

նաև հիփոթեքային վարկավորման գործընթացում ապահովագրության ինստիտուտի 

զարգացումը։ Ապահովագրությունը պետք է ներառի ինչպես գրավադրվող անշարժ 

գույքը, այնպես էլ կորուստների վնասման, վարկառուների կյանքի ու 

աշխատունակության ապահովագրությունը։ 
Այսպիսով, Արցախի Հանրապետությունում բնակչության բնակարանային 

պայմանների բարելավման հիմնական ուղղությունը հիփոթեքային վարկային շուկայի 

զարգացումն է։ Արցախի Հանրապետության նման քաղաքական անկայուն դաշտում 

պետություններում հիփոթեքային վարկային շուկայի զարգացումը մեծապես 

պայմանավորված  է պետության կողմից հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում 

արդյունավետ քաղաքականության իրականացմամբ։ Անցած տարիների ընթացքում 

ԱՀ-ում իրականացվել են բազմաթիվ պետական ֆինանսական աջակցության 

ծրագրեր, որոնք հիմք են հանդիսացել ԱՀ-ում հիփոթեքային վարկային շուկայի 

ձևավորման ու կայացման համար։ Չնայած իրականացված ծրագրերին՝ 

հիփոթեքային շուկայի հետագա զարգացման համար դեռևս առկա են որոշ 

խոչընդոտող գործոններ, որոնց լուծումը պահանջում է հիփոթեքային վարկավորման 

ոլորտում պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրերի անընդհատ 

կատարելագործում։ Վերջինիս իրականացման արդյունքում միայն հիփոթեքային 

վարկային շուկան հանրապետությունում լիարժեք կնպաստի հիփոթեքային վարկերի 

հասանելիությանը, արդյունքում հիփոթեքային վարկային շուկայի՝ առավել բարձր 

տեմպերով զարգացմանը։    
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MORTGAGE LOAN MARKET ANALYSIS AND DEVELOPMENT 

PERSPECTIVES IN  ARTSAKH REPUBLIC 

 
YEVGENYA HAYRIYAN 

Member of the Union of Young Scientists and Specialists of Artsakh (UYSSA), 

Artsakh State University, Department of Financial accounting, Faculty of Economics,  

Ph.D. in Economics, Associate Professor,  

Stepanakert, The Republic of Artsakh (NKR) 

 

The purpose of this article is to present the process of formation and development of the 

mortgage loan market of Artsakh Republic, as well as its development prospects. The objectives 

are as follows: to study the key performance indicators of the Artsakh Republic mortgage market 

for the period 2007-2018, to reveal the specifics of their performance, to present the prospects of 

development of  Artsakh Republic mortgage credit market. 

During the research, it has been used general scientific (systematic analytics, 

combination, analyze, induction, deduction and verification, follow the dynamics and trends of 

macroeconomic indicators) and special scientific (comparative-analytical, standard-logical) 

methods. 

As in any other state, the main aim of the state's economic policy in the Artsakh Republic 

is to provide normal conditions for raising living standards for the population. From this point of 

view, it is important to implement various programs aimed at improving the housing conditions 

of the population. 

The implementation of various types of financial assistance programs by the state in the 

field of shaping and establishing the mortgage market of the Republic of Artsakh is of great 

importance, as a result of which the mortgage loans have become somewhat accessible to the 

population. The article presents the stages of formation and development of the mortgage 

market, factors that hinder the development of the mortgage market. 

 

Keywords: mortgage market, real estate, housing conditions, government financing, 

lending. 
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АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ 

 
ЕВГЕНИЯ АЙРИЯН 

Член Объединения молодых ученых и специалистов Арцаха (ОМУСА),  

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового учета 

экономического  факультета Арцахского государственного университета,  

г.Степанакерт, Республика Арцах (НКР) 
 

Цель данной статьи – представить процесс формирования и развития рынка 

ипотечного кредитования Республики Арцах, а также перспективы его развития. Задачи 

заключаются в следующем: изучить основные показатели эффективности ипотечного 

рынка Республики Арцах за период 2007-2018 гг., выявить особенности их 

функционирования, представить перспективы развития рынка ипотечного кредитования 

Республики Арцах. 

В ходе исследования использовались общие (системный анализ, синтез, 

индукция, дедукция, проверка и отслеживание динамики и тенденций 

макроэкономических показателей) и специальные (сравнительный анализ, нормативно-

логический) научные методы. 

Как и в любом другом государстве, главной целью экономической политики 

государства в Республике Арцах является обеспечение соответствующих условий для 

повышения уровня жизни населения. С этой точки зрения важно реализовать различные 

программы, направленные на улучшение жилищных условий населения. 

В области формирования и развития ипотечного рынка Республики Арцах 

большое значение имело осуществление государством различных программ финансовой 

помощи, в результате чего ипотечные кредиты стали в какой-то степени доступными для 

населения. В статье представлены этапы становления и развития рынка ипотеки, факторы, 

препятствующие развитию рынка ипотеки. 

 

Ключевые слова: ипотечный рынок, недвижимость, жилищные условия, 

государственное финансирование, кредитование. 
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ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀՀ-ՈՒՄ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԷԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

 

 

 

ԿԱՐԼԵՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ի ՓՄՁ վարկավորման խմբի ղեկավար, 

Երևանի պետական համալսարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի ասպիրանտ,  

ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

karlenmargaryan@yahoo.com 
 

Հոդվածի նպատակն է հիմնավորել, որ ներկայումս մեր երկրում փոքր ու 

միջին ձեռնարկությունների (այսուհետ՝ ՓՄՁ-ներ) զարգացման հիմնական 

մարտահրավերը ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության բարդություններն 

են: Հոդվածի հիմնական խնդիրներն են՝ դիտարկել մեր երկրում ՓՄՁ-ների 

պետական աջակցության ծրագրերը, ինչպես նաև ուսումնասիրել ու բացահայտել 

ՀՀ-ում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի զարգացման խոչընդոտները: 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են համեմատության, 

վերլուծության և ինդուկցիայի մեթոդները: 

Հոդվածում արվել են մի շարք եզրակացություններ, մասնավորապես՝ 

միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացված մի քանի  

ուսումնասիրությունները փաստում են, որ, իսկապես, ֆինանսական ռեսուրսների 

ցածր հասանելիությունը ՀՀ-ում ՓՄՁ-ների զարգացման հիմնական խոչընդոտն է, 

որն արտահայտվում է ֆինանսավորման դիմաց մեծ գրավային պահանջներով, 

բարձր տոկոսադրույքներով, նորաստեղծ ձեռնարկությունների համար 

ֆինանսական աջակցության ծրագրերի բացակայությամբ և այլն: Միաժամանա, 

արձանագրվել է, որ ՓՄՁ ոլորտի պետական աջակցությունը բավարար 

մակարդակի վրա չէ ոլորտում շոշափելի հաջողություններ գրանցելու համար, և 

ներկայացվել են ոլորտի զարգացմանն ուղղված մի շարք գործնական 

առաջարկություններ:   

 

Հիմնաբառեր՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն, ՓՄՁ սուբյեկտներ, ՓՄՁ 

սահմանումներ, ՓՄՁ զարգացման խոչընդոտներ, ՓՄՁ զարգացման 

քաղաքականություն, փոքր բիզնեսի ակտ, ֆինանսական ռեսուրսների 

հասանելիություն, ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ: 

 

 

ՓՄՁ-ները կարևորագույն դեր են խաղում երկրների տնտեսական զարգացման 

գործում, հատկապես զարգացող երկրներում: Ողջ աշխարհի մասշտաբով 

ձեռնարկությունների շուրջ 90%-ը փոքր ու միջին են, որոնք ապահովում են ընդհանուր 

զբաղվածության ավելի քան 50%-ը: Զարգացող երկրներում ՓՄՁ-ները ձևավորում են 

ՀՆԱ-ի մինչև 40%-ը, ինչպես նաև ստեղծում են 10 աշխատատեղերից 7-ը
394

, ուստի 

դրանց դերն ու նշանակությունը թերագնահատել հնարավոր չէ: Աշխարհի շատ 

երկրներ պետական մակարդակով մշակում են ՓՄՁ-ների զարգացման ծրագրեր և 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 23.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
394 Small and medium enterprises (smes) finance. Improving SMEs‘ access to finance and finding 

innovative solutions to unlock sources of capital, https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance, 

17.09.2019.  
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ռազմավարություններ՝ նպատակ ունենալով ապահովել մրցունակ տնտեսություն և 

բնակչության զբաղվածություն, հաղթահարել աղքատությունը և այլն: Այդ առումով 

բացառություն չէ նաև ՀՀ-ն, որտեղ վերջին երկու տասնամյակում մշակվել ու 

իրականացվել են ՓՄՁ ոլորտի աջակցության և զարգացման մի շարք ծրագրեր: 

Հարկ է նշել, որ դեռևս գոյություն չունի ՓՄՁ-ների միասնական սահմանում, որը 

համընդհանուր կիրառություն կունենա բոլոր երկրներում և տնտեսագետների կողմից: 

ՓՄՁ-ների սահմանման ու դասակարգման չափանիշները տարբերվում են երկրից 

երկիր՝ կախված տվյալ երկրի զարգացման մակարդակից, բնակչության թվից, երկրում 

ձեռնարկությունների մեծությունից և այլ ցուցանիշներից: Այնուամենայնիվ, ՓՄՁ-ների 

դասակարգման հիմքում ընկած են մի շարք համընդհանուր սկզբունքներ, որոնց 

անդրադարձել է Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (International Finance 

Corporation): Վերջինս, նպատակ ունենալով դասակարգել և ընդհանրացնել ողջ 

աշխարհում կիրառվող ՓՄՁ-ների սահմանումները, 2014թ.-ին իրականացրել է 

լայնածավալ հետազոտություն՝ ուսումնասիրելով 155 երկրներում կիրառվող ՓՄՁ-

ների ավելի քանի 260 սահմանումներ:
 
Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են 

տվել, որ ողջ աշխարհում ՓՄՁ-ների դասակարգման համար կիրառվում են նույն 

փոփոխականները, մասնավորապես ձեռնարկության աշխատակիցների քանակը 

(կիրառվում է ուսումնասիրվող սահմանումների 92%-ում), շրջանառությունը (49%), 

ակտիվների արժեքը (36%), կանոնադրական կապիտալի և վարկային 

պարտավորությունների մեծությունը, գործունեության ժամանակահատվածը, 

արտադրական հզորությունները (11%): Ընդ որում, ուսումնասիրվող  սահմանումների 

շուրջ 45%-ը ՓՄՁ-ների դասակարգման համար կիրառում է միայն մեկ փոփոխական 

ցուցանիշ, իսկ 55%-ը՝ այս կամ այն փոփոխականների համադրությունը
395

: 

Մեր երկրում ՓՄՁ սուբյեկտների դասակարգման չափորոշիչները սահմանվում 

են դեռևս 2000թ.-ին ընդունված «Փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրության պետական 

աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի կողմից: Ի սկզբանե օրենքը ՓՄՁ սուբյեկտների 

դասակարգման հիմքում դնում էր միայն ձեռնարկության աշխատողների միջին 

ցուցակային թվաքանակը, սակայն հետագայում ՓՄՁ պետական աջակցության 

առավել նպատակային իրականացման, ՓՄՁ ոլորտին առնչվող վիճակագրության 

վարման գործընթացների պարզեցման ու կատարելագործման, ինչպես նաև 

Եվրամիության չափանիշներին մոտեցման և ՓՄՁ ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների 

համադրելիության ապահովման համար անհրաժեշտություն առաջացավ վերանայել 

ու հստակեցնել ՓՄՁ սուբյեկտների դասակարգման չափորոշիչները:
396

 2010թ.-ին 

վերոնշյալ օրենքում իրականացված համապատասխան փոփոխությունների 

արդյունքում ՓՄՁ սուբյեկտների դասակարգման հիմքում դրվեց երկու փոփոխական 

ցուցանիշների համադրություն, այն է՝ ձեռնարկության աշխատողների թվաքանակը և 

նախորդ տարվա գործունեությունից ստացած հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի 

դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը։ Ներկայումս ՀՀ-ում ՓՄՁ սուբյեկտների 

դասակարգումը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում:  

 
  

                                                           
395 International Finance Corporation, MSME Country Indicators 2014: Towards a Better 

Understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises, 2014, p. 5. 
396

 «Փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի հիմնավորում, էջ 3, 

https://www.gov.am/files/meetings/2009/4362.pdf, 10.09.2019 

https://www.gov.am/files/meetings/2009/4362.pdf
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Աղյուսակ 1. ՓՄՁ սուբյեկտների դասակարգումը ՀՀ-ում
397

 

 

 

Աշխատողների 

թվաքանակ 

(մարդ) 

Հասույթ 

(ՀՀ դրամ) 

Ակտիվների 

արժեք 

(ՀՀ դրամ) 

ԳԵՐՓՈՔՐ <10 մարդ ≤100 մլն ≤100 մլն 

ՓՈՔՐ <50 մարդ ≤500 մլն ≤500 մլն 

ՄԻՋԻՆ <250 մարդ ≤1500 մլն ≤1000 մլն 

 

ՀՀ-ում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության վերաբերյալ պատկերացում 

կազմելու համար ստորև ներկայացված են ոլորտը նկարագրող մի շարք 

վիճակագրական ցուցանիշներ:  

2017թ.-ի վերջի դրությամբ ՀՀ-ում ըստ հարկ վճարողների սկզբունքի 

(ներառված են այն հարկ վճարողները, որոնք ներկայացրել են եկամտային հարկի 

հաշվարկ, տարեկան ֆիզ.անձի եկամուտների հաշվետվություն, արտոնագրային 

վճարի հաշվարկ կամ ունեն շրջանառության ծավալ, այդ թվում՝ զրոյականները) 

գրանցված և գործող ՓՄՁ սուբյեկտների քանակը կազմել է 79,747, ինչը ՀՀ-ում հարկ 

վճարող բոլոր ձեռնարկությունների ընդհանուր թվաքանակի 99.3%-ն է:
398

 ՓՄՁ-ների 

կազմում գերակշռում են գերփոքր ձեռնարկությունները՝ ՓՄՁ-ների ընդհանուր 

քանակի 91.5%-ը, ապա փոքր ձեռնարկությունները՝ ՓՄՁ-ների ընդհանուր քանակի 

7%-ը և միջին ձեռնարկությունները՝ ՓՄՁ-ների ընդհանուր քանակի 0.5%-ը:
399

 

ՓՄՁ-ների թվաքանակի ցուցանիշները համեմատության մեջ դիտարկելու 

համար ընդունված է կիրառել «1000 բնակչի հաշվով ՓՄՁ-ների քանակ» ցուցանիշը: 

Այսպես, ՀՀ-ում 2017թ.-ին այդ ցուցանիշը կազմել է 26.8:
400

 Համեմատության համար 

նշենք, որ ԵՄ երկրներում այդ ցուցանիշը միջինում կազմում է 57, ընդ որում՝ 

ամենացածրը Ռումինիայում է՝ 29, իսկ ամենաբարձրը Չեխիայում՝ 115
401

, ԱՄՆ-ում 

կազմում է 100, Չինաստանում՝ 17, ՌԴ-ում՝ 16, Թուրքիայում` 30, Իրանում՝ 14, 

Ադրբեջանում՝ 19:
402

 

Երկրի տնտեսության մեջ ՓՄՁ-ների գործունեության և դերի գնահատման 

համար լայն կիրառություն ունի ՀՆԱ-ում ՓՄՁ-ների մասնակցության ցուցանիշը, 

ուստի գծապատկեր1-ում ներկայացված է մեր երկրի ՀՆԱ-ում 2010-2017թթ. 

ժամանակահատվածում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության մասնաբաժնի 

դինամիկան:  

Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2010-2014թթ. ժամանակահատվածում ՀՆԱ-

ի ձևավորման մեջ ՓՄՁ-ների մասնակցությունը ունեցել է նվազման միտում՝ 27.2%-ից 

                                                           
397

 Աղյուսակը կազմվել է «Փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրության պետական 

աջակցության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

(05.10.2010թ., ՀՕ-142-Ն) 1-ին հոդվածի հիման վրա:  
398

 Հայկական բիզնես կոալիցիա, ՓՄՁ ոլորտի գնահատման հետազոտություն 

Հայաստանում, Երևան 2018, Էջ 13:  
399

 Նույնը, էջ 18:  
400

 Հաշվարկը իրականացվել է՝ հիմք ընդունելով 2017թ.-ի ՀՀ մշտական բնակչության 

միջին թվաքանակը ըստ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների՝ 2979.5 հազ. մարդ: Աղբյուրը՝ 

https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=11001, 10.09.19թ. 
401

 European Commission, Annual Report on European SMEs 2017/2018, 2018, p. 5 
402

 https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/2019%20MSME-EI%20 Database. 

xlsx, 02.09.19թ. 
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հասնելով մինչև 24.4%, իսկ 2015-2016թթ. ժամանակահատվածում կտրուկ աճել է՝ 

հասնելով մինչև 36%, ապա կրկին նվազել՝ 2017թ.-ին կազմելով 28%: 

 
 

Գծապատկեր 1. ՓՄՁ-ների մասնակցությունը համախառն ներքին արդյունքի 

 ստեղծմանը ՀՀ-ում ըստ տարիների
403

 

 

Համեմատության համար նշենք, որ 2017թ.-ի տվյալներով ԵՄ անդամ 

երկրներում այդ ցուցանիշը միջինում կազմել է 56.8%
404

, Վրաստանում` 59%
405

: 

Այսպիսով, քննարկվող ցուցանիշի ցածր մակարդակը վկայում է մեր երկրում ՓՄՁ-ների 

հետագա զարգացման և տնտեսության մեջ դրանց դերի մեծացման հսկայական 

չիրացված ներուժի առկայության մասին:  

Ողջ աշխարհի մասշտաբով ՓՄՁ-ներ մշտապես բախվում են մի շարք 

խնդիրների, որոնք խոչընդոտում են դրանց կայուն աճն ու զարգացումը և ՀՀ ՓՄՁ 

ոլորտը ևս բացառություն չէ: Մեր երկրում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի 

խնդիրների բացահայտման նպատակով վերջին մի քանի տարիներին իրականացվել 

են մի շարք հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ: Այսպես, 2012թ.-ի 

նոյեմբերից 2013թ.-ի հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում ՎԶԵԲ-ի և 

Համաշխարհային բանկի համատեղ նախաձեռնությամբ իրականացված «Բիզնես 

միջավայրի և ձեռնարկությունների գործունեության հետազոտության» (BEEPS V) 

արդյունքների համաձայն` մեր երկրում գործարար միջավայրի զարգացման գլխավոր 

խոչընդոտը  ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության խնդիրներն են, ապա 

հարկային վարչարարությունը և քաղաքական անկայունությունը: Հետազոտությունը 

արձանագրել է նաև, որ հայաստանյան ձեռնարկությունները շրջանառու միջոցները 

համալրում են գլխավորապես բանկային վարկերով և այլ աղբյուրներով (օրինակ՝ 

ընկերներից ստացված փոխառություններ), իսկ հիմնական միջոցների համալրումը 

տեղի է ունենում գլխավորապես ներքին ռեսուրսների հաշվին: Այսպես, հարցված 
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 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից, աղբյուրը՝ Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ, Փոքր 

և միջին ձեռնարկատիրությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները Հայաստանում 2010-

2012թթ., Երևան 2013, էջ 19, EU4Business, Investing in SMEs in the Eastern Partnership, Armenia, 

Country report, June 2018, p. 6, European Investment Bank, Neighbourhood SME financing: Armenia, 

Luxembourg, November 2016, p. 16, Հայկական բիզնես կոալիցիա, ՓՄՁ ոլորտի գնահատման 

հետազոտություն Հայաստանում, Երևան 2018, Էջ 4: 
404 European Commission, Annual Report on European SMEs 2017/2018, 2018, p. 15 
405 EU4Business, Investing in SMEs in the Eastern Partnership, Georgia, Country report, June 

2019, p. 2. 
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ձեռնարկությունների շուրջ 25%-ը ձեռք է բերել հիմնական միջոցներ, և այդ 

ձեռքբերումների շուրջ 75%-ի ֆինանսավորումը իրականացվել է ներքին ռեսուրսների 

հաշվին: Հարկ է նշել, որ նախորդ՝ 2009թ.-ին իրականացված BEEPS IV 

հետազոտության դեպքում ձեռնարկությունների ավելի քան 50%-ն էր ձեռք բերել 

հիմնական միջոցներ, որի շուրջ 50%-ն էր ֆինանսավորվել ներքին ռեսուրսների 

հաշվին և հիմնական միջոցների ձեռքբերման դեպքում բանկային ֆինանսավորման 

մասնաբաժինը 21.7%-ից (BEEPS IV) նվազել է մինչև 9.5% (BEEPS V):
406

 

«Համաշխարհային մրցունակության զեկույց 2017-2018»-ը ևս անդրադարձ է 

կատարում մեր երկրում գործարարության վարման խոչընդոտներին, որոնք 

ամփոփված են գծապատկեր 2-ում:  

 

 

Գծապատկեր 2. Գործարարության վարման հիմնական խոչընդոտները 

ՀՀ-ում 2017թ.407 

 
Այս հետազոտությունը ևս փաստում է, որ գործարարության վարման թիվ մեկ 

խոչընդոտը մեր երկրում շարունակում է մնալ ֆինանսական ռեսուրսների 

հասանելիության խնդիրները (13%), ապա հարկերի դրույքաչափերը (12.9%), 

հարկային վարչարարությունը (11.5%) և կոռուպցիան (9.9%): 

Հարկ է նշել, որ, որպես կանոն, փոքր ու միջին ձեռնարկությունները խոշորների 

համեմատությամբ առավել սուր են բախվում ֆինանսական ռեսուրսների 

հասանելիության խնդիրներին՝ պայմանավորված դրանց սկսնակ բնույթի, փոքր 

չափերի, գործունեության ցածր թափանցիկության, վատ հաշվետվողականության և 

այլ հանգամանքների հետ, ինչը հանգեցնում է բանկերի և այլ ֆինանսավորող 

կառույցների կողմից ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման գործընթացում առավել 

պահպանողական և զգուշավոր քաղաքականությանը: 

Համաձայն «Երկրի բնութագիրը՝ ըստ փոքր բիզնեսի ակտի. Հայաստան, ՓՄՁ 

քաղաքականության համաթիվ, Արևելյան գործընկերության երկրներ, 2016» զեկույցի՝ 

ֆինանսավորման հասանելիությունը մարտահրավեր է ՓՄՁ-ների համար, քանի որ 

ֆինանսավորումն իրականացվում է գլխավորապես բանկային վարկավորման 

միջոցով, որտեղ կարևոր հիմնախնդիր է գրավի ապահովման բարձր պահանջը, 

լիարժեք կայացած չեն ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրները, 

մասնավորապես լիզինգը, որը ՓՄՁ սուբյեկտների համար կարող է լինել բանկային 

                                                           
406 https://ebrd-beeps.com/reports/beeps-v/armenia/, 24.08.19թ . 
407 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–2018, Geneva, 2017, p. 

48. 

https://ebrd-beeps.com/reports/beeps-v/armenia/
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ֆինանսավորման այլընտրանք:
408

 Նման իրավիճակում ՓՄՁ-ների համար կենսական 

նշանակություն է ստանում պետական աջակցությունը և հոգածությունը՝ 

ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության խնդիրները հաղթահարելու համար:  

Մեր երկրում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը հռչակվել է 

որպես կառավարության քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը, ընդ 

որում, առաջիկա տարիներին ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության գլխավոր 

նպատակը ներքին և միջազգային շուկաներում մրցունակ ՓՄՁ սուբյեկտների գործու–

նեության ապահովումն է` կազմակերպությունների զարգացման և ձեռնարկատի–

րական գիտելիքի տարածման, ֆինանսական միջոցների հասանելիության, հարկային 

համակարգի պարզեցման, մասնավոր հատվածի հետ երկխոսության մեխանիզմների 

կատարելագործման, ինչպես նաև նորարարությունների և կայուն զարգացման 

խթանման միջոցով։
409

 ՀՀ-ում ՓՄՁ աջակցության քաղաքականությունը 

կարգավորվում է դեռևս 2000թ.-ին ընդունված «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով, որը հստակ սահմանում է ՓՄՁ ոլորտի 

պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները և գործիքակազմը: Համաձայն 

նշված օրենքի՝ ՓՄՁ ոլորտի պետական աջակցությունը իրականացվում է տարեկան 

ծրագրերով, որոնք մշակում և հաստատում է ՀՀ կառավարությունը, իսկ 

իրականացումը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի միջոցներով: 

ՀՀ-ի համար փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցման և զարգացման 

քաղաքականության շրջանակներում կարևորագույն քայլ էր Եվրամիության «Փոքր 

բիզնեսի ակտի» (ՓԲԱ)-ի սկզբունքների գնահատմանը մասնակցությունը: ՓԲԱ-ն 

իրենից ներկայացնում է տասը սկզբունքների խումբ, որոնք մշակվել են Եվրամիության 

կողմից 2008թ.-ին և նպատակ ունեն ԵՄ անդամ հանդիսացող, ինչպես նաև 

չհանդիսացող երկրներում բարելավելու ձեռնարկատիության մոտեցումները, 

պարզեցնելու երկրների՝ ՓՄՁ-ների աջակցության քաղաքականությունները և 

վերացնելու դրանց զարգացման խոչընդոտները:
410

 Երկրների կողմից ՓԲԱ-ի 

սկզբունքների իրականացումը որոշակի պարբերականությամբ մոնիթորինգի է 

ենթարկվում, գնահատվում և ամփոփվում Տնտեսական համագործակցության և 

զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) կողմից հրապարակվող «ՓՄՁ 

քաղաքականության համաթիվ» զեկույցներում: ՀՀ-ն առաջին անգամ մասնակցել է 

ՓԲԱ-ի գնահատմանը 2012թ.-ին, որի արդյունքներով տասը սկզբունքների մասով 

հիմնականում ստացել է 2-3 միջակայքում ընկած գնահատականներ (հնարավոր 

գնահատականների միջակայքը 1-ից 5-ն է): Սկզբունքներից վեցերորդը՝ «ՓՄՁ-ների 

համար ֆինանսավորման հասանելիությունը», ՀՀ-ում գնահատվել է 3: Միաժամանակ 

արձանագրվել են այս ոլորտում առկա հիմնական խնդիրները, մասնավորապես 

բանկային վարկավորումը՝ որպես ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրն, ընդ որում, 

բանկերը բավականին զգուշավոր են ռիսկային գործարքների նկատմամբ, մասնավոր 

կապիտալը սահմանափակ է, բաժնեմասային ֆինանսավորման շուկաները փոքր են և 

ունեն ցածր իրացվելիության մակարդակ, վարկառուների իրավունքների 

պաշտպանությունը թույլ է, ինչպես նաև բավականին ցածր է ֆինանսական 

գրագիտությունը և այլն:
411

 ՀՀ-ում ՓԲԱ-ի երկրորդ գնահատումը տեղի է ունեցել 2015-

2016թթ.-ին, և արդունքներն ամփոփվել են ՏՀԶԿ-ի կողմից հրապարակվող «Երկրի 
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 OECD, EC, EBRD, ETF, Երկրի բնութագիրը՝ ըստ փոքր բիզնեսի ակտի. Հայաստան, 

ՓՄՁ քաղաքականության համաթիվ, Արևելյան գործընկերության երկրներ 2016, Եվրոպայի 

փոքր բիզնեսի ակտի իրականացման գնահատում, 2016, էջ 17: 
409

 https://mineconomy.am/page/86, 16.07.19թ. 
410

 https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en, 

13.08.19թ.
411

 OECD, EC, EBRD, ETF, ՓՄՁ քաղաքականության համաթիվ, Արևելյան գործընկեր 

երկրներ 2012, Փոքր բիզնեսի ակտի իրականացման առաջընթաց,  2012, էջ 16: 

https://mineconomy.am/page/86
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en


ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

256 

 

բնութագիրը՝ ըստ փոքր բիզնեսի ակտի. Հայաստան, ՓՄՁ քաղաքականության 

համաթիվ, Արևելյան գործընկերության երկրներ, 2016» զեկույցում: Համաձայն 

զեկույցի՝ ՀՀ-ն առաջընթաց է արձանագրել ՓԲԱ-ի գրեթե բոլոր սկզբունքների 

գնահատականների մասով, որոնք ամփոփված են գծապատկեր 3-ում:  

 

 
 

Գծապատկեր 3. ՓԲԱ-ի սկզբունքների գնահատման արդյունքները  

2012 և 2016թթ.-երին
412

 

 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից, ՀՀ-ն բարելավել է ՓՄՁ-ների համար 

«ֆինանսավորման հասանելիության» գնահատականը, որը 3-ից դարձել է 3.5: Դա 

հիմնականում պայմանավորված է նախորդ գնահատման ժամանակ արված մի շարք 

առաջարկությունների կատարման մասով, մասնավորապես, 2012 թվականից ի վեր 

իրականացվող իրավական բարեփոխումները նպաստել են ՓՄՁ ֆինանսավորման 

հասանելիության հիմքում ընկած իրավակարգավորման դաշտի հզորացմանը:
413

  

Ներկայումս ՀՀ-ում ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության և ՓՄՁ ոլորտի 

պետական աջակցության տարեկան ծրագրերի մշակման պատասխանատու 

կառույցը Էկոնոմիկայի նախարարությունն է, իսկ ծրագրերը իրականացնող 

հիմնական կառույցն է «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը (Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ), որը 

ստեղծվել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2002թ.-ին:  Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի 

գործունեությունը հիմնականում ուղղված է պետական կառույցների և ՓՄՁ-ների միջև 

կապի հաստատմանը, ՓՄՁ-ների գործունեության արդյունավետության և 

մրցունակության բարձրացմանը, ՓՄՁ-ների համար բիզնեսի զարգացման 

ծառայությունների մատչելիության և ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության 

ապահովմանը և այլն: Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից ՓՄՁ-ներին ֆինանսական 

աջակցության ծրագրերը ենթադրում են՝  

 վարկային երաշխավորությունների տրամադրում,  

                                                           
412

 OECD, EC, EBRD, ETF, Երկրի բնութագիրը՝ ըստ փոքր բիզնեսի ակտի. Հայաստան, 

ՓՄՁ քաղաքականության համաթիվ, Արևելյան գործընկերության երկրներ 2016, Եվրոպայի 

փոքր բիզնեսի ակտի իրականացման գնահատում, 2016, էջ 2:  
413

 OECD, EC, EBRD, ETF, Երկրի բնութագիրը՝ ըստ փոքր բիզնեսի ակտի. Հայաստան, 

ՓՄՁ քաղաքականության համաթիվ, Արևելյան գործընկերության երկրներ 2016, Եվրոպայի 

փոքր բիզնեսի ակտի իրականացման գնահատում, 2016, էջ 4:  
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 սեփական կապիտալի ֆինանսավորում, 

 սկսնակներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում, 

 վարկային տոկոսադրույքի մասնակի ֆինանսավորում
414

: 

 

ՓՄՁ-ների ֆինանսական աջակցության համատեքստում, ի թիվս աջակցության 

այլ տեսակների, առավել հետաքրքրական է Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից 

վարկային երաշխավորությունների տրամադրման մանրամասները՝ որպես ՓՄՁ-ների 

ֆինանսավորման հասանելիության բարելավման միջոց: Հարկ է նշել, որ ինչպես 

գործող ՓՄՁ-ները, այնպես էլ սկսնակները, որոնք ունեն կենսունակ գործարար 

ծրագրեր, հնարավորութուն ունեն որոշակի պահանջների բավարարման դեպքում 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործընկեր ֆինանսական կառույցների կողմից ստանալու վարկավորում, 

որի ապահովությունն է հանդիսանում ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը: Հայաստանի 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրված վարկային երաշխավորությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ամփոփված է աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2-ում ամփոփված տվյալներից պարզ է դառնում, որ 2011-2013թթ. 

ժամանակահատվածում ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրված երաշխավորությունների 

քանակը շեշտակի աճել է` 28-ից հասնելով 243-ի (իսկ ծավալները՝ 89.5 մլն ՀՀ դրամից 

հասնելով 924 մլն ՀՀ դրամի), իսկ 2014-2017թթ.-ի հատվածում ունեցել է կրճատման 

միտում՝ հասնելով 81 երաշխավորության 501 մլն ՀՀ դրամ ծավալով: 

 

Ֆինանսական 

հաստատություն-

ների կողմից 

տրամադրված 

վարկերի ծավալ  

(մլն ՀՀ դրամ) 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից 

տրամադրված 

երաշխավորու-

թյունների ծավալ  

(մլն ՀՀ դրամ) 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի  

կողմից տրամադրված 

երաշխավո-րությունների 

քանակ  

(հատ) 

2011 122.1 89.5 28 

2012 548.1 434.5 150 

2013 1,104.1 924 243 

2014 1,090.9 932.1 235 

2015 854.5 819.3 176 

2016 89.3 91.7 18 

2017 709.9 501 81 

 

Աղյուսակ 2. Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրված վարկային 

երաշխավորություններն ըստ տարիների
415

 

 

Հարկ է նշել սակայն, որ դիտարկվող ամբողջ ժամանակահատվածում ՓՄՁ 

ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրվող մեկ երաշխավորության միջին գումարն ունի աճի միտում՝ 

3.2 մլն ՀՀ դրամից աճելով մինչև 6.2 մլն ՀՀ դրամ:  

ՓՄՁ սուբյեկտներին պետական աջակցության տարեկան ծրագրերի 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2010-2018թթ. ժամանակահատվածում 

                                                           
414

 https://smednc.am/am/content/general_information/, 16.07.19թ.
415

 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից, աղբյուրը` «Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ» 

Հիմնադրամի կողմից 2013-2017 թվականների ընթացքում կատարված աշխատանքների 

վերաբերյալ հաշվետվություններ:  

https://smednc.am/am/content/general_information/
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տարեկան ծրագրերի շրջանակներում ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումները չեն 

փոխվել՝ մնալով 150-152.6 մլն ՀՀ դրամի մակարդակի վրա (այդ գումարն ուղղվում է 

ծրագրերն իրականացնող անձնակազմի և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի փորձագետների 

վարձատրությանը), և միայն 2019թ.-ին այդ գումարը ավելացել է 20%-ով` կազմելով 

183.1 մլն ՀՀ դրամ:
416

 Շուրջ տասը տարվա ընթացքում պետական բյուջեից 

հատկացումների մշտական կայուն մակարդակը վկայում է ՓՄՁ աջակցության 

ոլորտում պետական հոգածության ոչ բավարար մակարդակի մասին:  

Այսպիսով, իրականացված ուսումնասիրությունը բացահայտում է մեր երկրում 

ՓՄՁ ոլորտում առկա մի շարք խնդիրները, որոնց շարքում առավել սուր են 

ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության խոչընդոտները: Վերջիններիս 

վերացման նպատակով որոշակի միջոցառումների իրականացումը կարող է էապես 

նպաստել ՀՀ-ում ՓՄՁ ոլորտի աճին և կենսունակության բարձրացմանը, 

մասնավորապես. 

 Բանկային այլընտրանքային ֆինանսավորման գործիքների զարգացում: Հաշվի 

առնելով, որ բանկային ֆինանսավորումը մեր երկրում դեռևս շարունակում է 

մնալ ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման գլխավոր արտաքին աղբյուրը, չափազանց 

կարևոր է այնպիսի բանկային պրոդուկտների զարգացումը, որոնք թույլ կտան 

շրջանցելու խիստ գրավային պահանջները: Այդպիսի պրոդուկտների շարքին 

են դասվում գնման պատվերի ֆինանսավորումը, ֆակտորինգը, լիզինգը: 

 ՓՄՁ-երի վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը: Ներկայումս ողջ 

աշխարհում լայն տարածում ունի սուբսիդավորման տարբեր սխեմաների 

կիրառումը ՓՄՁ—ների աջակցման համատեքստում: Մեր երկրում ՓՄՁ—ների 

որոշակի խմբերի (օրինակ, արտահանման կամ ինովացիոն ներուժ ունեցող) 

կողմից վճարվող վարկային տոկոսների սուբսիդավորումը կարող է էապես 

մեղմել երկրում տոկոսադրույքների բարձր մակարդակի բացասական 

ազդեցությունը ձեռնարկությունների ընդհանուր ֆինանսական վիճակի վրա: 

 Վարկերի ապահովագրության մեխանիզմների ներդրում: Վարկային 

ապահովագրությունը լայն կիրառություն ունի զարգացած երկրներում և 

հնարավորություն է տալիս բանկերին և այլ վարկային 

կազմակերպություններին իրականացնելու ձեռնարկությունների 

ֆինանսավորում՝ ապահովագրելով ֆինանսական ռիսկերը: Նման 

ինստիտուտի ներդրումը կհանգեցնի ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսավորման 

հասանելիության էական բարձրացմանը:  

 ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսավորման վերաբերյալ վիճակագրության վարման 

կատարելագործում: Ներկայումս ՀՀ-ում ՓՄՁ ոլորտի ֆինանսավորման 

վերաբերյալ հասանելի վիճակագրությունը ոչ լիարժեք է կամ բացակայում է, 

հատկապես ֆինանսավորման գործիքակազմի, ժամկետայնության, 

արժույթների, տոկոսադրույքների և այլնի մասով, ինչը հնարավորություն չի 

տալիս կատարելու առավել առարկայական վերլուծություններ, բացահայտելու 

                                                           
416

 ՀՀ կառավարության որոշումները «Փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրությանը պետական 

աջակցության 2010, 2011, 2012 թվականի ծրագրերը հաստատելու մասին», ՀՀ 

կառավարության որոշումները ««Աջակցություն փոքր եվ միջին ձեռնարկատիրության 

սուբյեկտներին» 2013, 2014, 2015, 2016 թվականի ծրագիրը և ծրագրի իրականացման 

միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին», ՀՀ տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների նախարարի հրամանները ««Պետական աջակցություն Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ 

Հիմնադրամի կանոնադրական հիմնախնդիրների իրականացմանը» 2017, 2018 թվականի 

ծրագրերը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու 

մասին», ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի հրամանը ««ՓՄՁ-ի 

սուբյեկտներին աջակցության ծրագրերի համակարգում և կառավարում» 2019 թվականի 

ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին»:
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առկա խնդիրները, որոնց շտկման համար կարող էին առաջարկվել առավել 

նպատակաուղղված և արդյունավետ լուծումներ: 

 ՓՄՁ ոլորտի երկարաժամկետ ռազմավարության մշակում: Ներկայումս ՓՄՁ 

ոլորտի պետական աջակցությունը ՀՀ-ում իրականացվում է տարեկան 

ծրագրերով, որոնք թույլ ներուժ ունեն ՓՄՁ ոլորտում երկարաժամկետ 

հատվածում զարգացում ապահովելու համար: Ուստի կենսական 

նշանակություն ունի երկարաժամկետ հատվածի համար ՓՄՁ ոլորտի 

աջակցման, բյուջետային միջոցների հատկացման ուղղությունների և 

ակնկալվող արդյունքների երկարաժամկետ ռազմավարության մշակումը:   

 

 

 

IMPROVING ACCESS TO FINANCE AS AN ESSENTIAL FACTOR 

FOR SME DEVELOPMENT IN RA 

 

KARLEN MARGARYAN 

Head of SME Lending Group of "ArmSwissBank" CJSC, 

PhD Student of the Chair of Finances and Accounting of the Yerevan State University, 

Yerevan, Republic of Armenia 

 

The purpose of the article is to justify that the main obstacle to the development of small 

and medium enterprises (hereinafter referred to as SMEs) in our country are the issues of access 

to finance. The main problems of the article are the review of government support programs for 

SMEs in our country, as well as the study and identification of obstacles to the development of 

small and medium-sized businesses in Armenia. 

The study uses methods of comparison, analysis and induction. 

The article makes a number of conclusions; in particular, several studies by international 

organizations suggest that, indeed, low access to finance is the main obstacle to SME 

development in Armenia, which is expressed by high collateral requirements, high interest rates, 

lack of financial support programs for start-ups, etc. At the same time, it is noted that the 

government support to the SME sector is not enough sufficient to achieve significant success in 

the sector, and a number of practical recommendations for the sector development have been 

presented. 

 

Keywords: Small and Medium Entrepreneurship, SMEs, SME definition, SME 

Development Obstacles, SME Development Policy, A Small Business Act, Access to Finance, 

SME DNC of Armenia. 
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УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ  

КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РА 
 

КАРЛЕН МАРГАРЯН 

Руководитель группы кредитования малого и среднего бизнеса 

ЗАО «Армсвисбанк», аспирант кафедры финансов и бухгалтерского учета 

Ереванского государственного университета, 

г.Ереван, Республика Армения 

 

Целью статьи является обоснование того, что основным препятствием развития 

малых и средних предприятий (в дальнейшем именуемых МСП) в нашей стране является 

проблема доступности финансовых ресурсов. Основными задачами статьи являются 

обзор программ государственной поддержки МСП в нашей стране, а также выявление и 

изучение препятствий на пути развития малого и среднего бизнеса в Армении. 

В ходе исследования использовались методы сравнения, анализа и индукции. 

В статье делается ряд выводов. В частности, некоторые исследования 

международных организаций показывают, что, действительно, низкий доступ к финансам 

является основным препятствием для развития МСП в Армении, что проявляется в 

высоких залоговых требованиях к кредитованию, высоких процентных ставках, 

отсутствии программ финансовой поддержки для стартапов и т. д. В то же время 

отмечено, что государственная поддержка сектора МСП недостаточно эффективна для 

достижения ощутимых успехов, и представлен ряд практических рекомендаций по 

развитию сектора. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, субъекты МСП, 

определение МСП, проблемы развития МСП, политика развития МСП, акт малого 

бизнеса, доступность финансовых ресурсов, НЦР МСП Армении. 
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АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ АРМЕНИЯ

 

 

ЭЛЛА НАГАПЕТЯН 

Российско-Армянский уиверситет,  

кафедра управления, бизнеса и туризма, аспирант 

г.Ереван, Республика Армения 

enahapet@yandex.ru  
 

Прямые иностранные инвестиции являются важным составляющим 

экономического развития страны.  

Актуальность темы заключается в необходимости обеспечения высокой 

инвестиционной активности страны. 

На сегодняшний день вопрос инвестиционной привлекательности Армении 

стоит довольно остро, требует постоянного мониторинга и анализа, так как в 

современной Армении одной из ключевых экономических проблем является 

привлечение и стимулирование вложений в экономику, и во всем мире происходит 

острая конкурентная борьба между странами за привлечение иностранных 

инвестиций. 

Целью исследования является изучение инвестиционной среды Республики 

Армения, а также разработка рекомендаций по увеличению притока иностранных 

инвестиций. 

В исследовании были использованы методы научного анализа, такие как 

статистический, сравнительный и факторный анализы. 

Результаты исследования показывают, что в Республике Армения наряду с 

многими преимуществами, такими как либеральный торговый режим, потенциал и 

участие армянской диаспоры, высокообразованная квалифицированная рабочая сила 

и т.д., имеется также множество проблем, препятствующих привлечению прямых 

иностранных инвестиций. Однако, учитывая потенциал страны и деятельность 

правительства РА, можно ожидать увеличения притока прямых иностранных 

инвестиций в будущем. 

 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционная среда, 

инвестиции в Армению, инвестиционная политика Армении, привлечение инвестиций, 

факторы привлечения инвестиций, статистика инвестиций.  

 

Иностранные инвестиции представляют собой один из важнейших элементов 

инвестиционной составляющей экономики страны. 

Они являются одним из ключевых источников экономического развития, так как 

способствуют росту производства, передаче передовых технологий, созданию новых 

рабочих мест, повышению производительности труда, росту конкурентоспособности на 

мировом рынке, развитию регионов и т.д. Таким образом, стимулирование роста 

иностранных инвестиций можно считать одним из основных средств, обеспечивающих 

повышение темпа и объема экономического развития страны, и на это следует обратить 

особое внимание.  

Согласно официальным документам Международного валютного фонда
417

, 

международные инвестиции можно разделить на три группы: портфельные, прямые и 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 23.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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прочие. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – это прямые инвестиции, 

вкладываемые с целью получения длительной прибыли в предприятия любой отрасли 

экономики, но только не в стране инвестора. Задача инвестора также заключается в 

получении существенного права голоса в управлении иностранным предприятием.  

В 2018-м году объем ПИИ в армянскую экономику превысил 254 млн долларов. 

Таким образом, за прошлый год вложения зарубежных инвесторов в РА увеличились, 

хотя прирост составил всего около 3%. В целом, динамика потоков иностранных 

инвестиций достаточно нестабильна и зависит от влияния множества факторов. 

 
График 1. Прямые иностранные инвестиции РА, млн, долларов418 

 

Согласно данным Национального статистического комитета, самый значительный 

объем инвестиций поступил из России. РФ является основным инвестором в Республике 

Армения с удельным весом около 54%. Значительные потоки также поступили из Джерси, 

Германии, Ливана и Кипра. 

Учитывая важность прямых иностранных инвестиций для экономики Армении, 

необходимо разработать эффективную инвестиционную политику страны. 

Инвестиционная политика Армении, как часть общей экономической политики 

правительства страны, направлена на формирование благоприятной инвестиционной и 

деловой среды, улучшение процессов и норм осуществления регулирующих функций, 

обнаружение и расширение конкурентных преимуществ регионов, развитие рыночной 

инфраструктуры и, на базе всего этого – решение вопросов экономического развития. 

Таким образом, в первую очередь необходимо исследовать факторы, влияющие на 

привлечение иностранных инвестиций. 

Факторы привлечения прямых иностранных инвестиций исследовались многими 

отечественными и зарубежными учеными-экономистами, однако нельзя выделить 

универсальную модель факторов, которые однозначно влияют на объем прямых 

иностранных инвестиций. Условно можно выделить ―общие‖ факторы – показатели, 

которые будут учитываться в обязательном порядке каждым инвестором, и 

―специфические‖ факторы – показатели, которые характерны для конкретного региона 

или важны для конкретного бизнеса. 

 

                                                                                                                                                            
417 Официальный сайт Международного валютного фонда www.imf.org. 
418 Официальный сайт Всемирного банка www. worldbank.org. 
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График 2. Топ 5 стран по прямым инвестициям в Армению в 2018г.419 

 

 

В ―общие‖ факторы входят в первую очередь составляющие инвестиционного 

климата страны (законодательство, политика, налоги и т.д.), а также основные 

макроэкономические и институциональные показатели, характеризующие общее 

состояние экономики, показывая насколько уверенно можно предполагать получение 

экономических выгод в будущем, такие как: 

 ВВП (в абсолютном выражении, на душу населения, темп прироста); 

 инфляция; 

 индекс потребительских цен; 

 безработица; 

 средняя заработная плата; 

 уровень образования;  

 оборот организаций; 

 число организаций с участием иностранного капитала и т.д. 

 

Стоит отметить, что есть также множество международных индексов, 

показывающих инвестиционную привлекательность страны, такие как: 

 индекс экономической свободы; 

 рейтинг несостоятельности государства; 

 простота ведения бизнеса; 

 индекс глобальной конкурентоспособности; 

 индекс инвестиционного доверия и т.д. 

 

                                                           
419 Национальная статистическая служба РА. 
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По многим показателям Армения привлекательна для иностранных инвестиций. 

Среди основных преимуществ инвестирования стоит выделить: 

 инвестиционные гарантии и свободная репатриация инвестированного капитала и 

прибыли, право на собственность; 

 налоговые льготы для иностранных инвесторов; 

 соглашения об избежании двойного налогообложения; 

 либеральный торговый режим: член ВТО и Всемирной таможенной организации; 

 отсутствие квоты и лицензирования для импорта; 

 соглашения о свободной торговле со странами СНГ; 

 упрощенные процедуры для основания предприятий (АО, ООО и т.п.); 

 никаких ограничений для иностранцев по управлению местными компаниями; 

 регистрация компании в государственном регистре в самые сжатые сроки; 

 высокообразованная квалифицированная рабочая сила, очень скромные зарплаты; 

 потенциал и участие армянской диаспоры в развитии независимой Армении. 

 

Однако, несмотря на вышеперечисленные преимущества, а также на некоторое 

оживление в реформировании инновационной экономики Армении со стороны 

правительства, в стране есть множество проблем и серьезных препятствий для 

привлечения вложений.  

Основными причинами низкого уровня заинтересованности иностранных 

инвесторов армянской экономической средой и желания вкладывать свои ресурсы в 

экономику Армении, являются неблагоприятные условия ведения бизнеса в стране. 

Согласно одному из самых популярных исследований группы Всемирного банка –  

ежегодному рейтингу легкости ведения бизнеса Doing business, в 2018 году Армения 

занимает 47 место среди 130 стран.
420

 Согласно этому исследованию Армения имеет 

большой потенциал для привлечения инвестиций, однако существует немало проблем 

относительно конкурентоспособности страны. Об этом свидетельствует глобальное 

исследование по показателю экономической конкурентоспособности по версии 

Всемирного экономического форума (World Economic Forum). По индексу глобальной 

конкурентоспособности 2018 года (The Global Competitiveness Index) Армения занимает 

73 место из 137 стран
421

. 

Индекс был определен на основе 98 показателей и 12 «столпов» 

конкурентоспособности, а именно:  

 качество институтов;  

 инфраструктура;  

 информационные и коммуникационные технологии;  

 макроэкономическая стабильность;  

 здоровье населения;  

 образование;  

 потребительский рынок;  

 рынок труда;  

 финансовая система;  

 размер внутреннего рынка;  

 динамика развития бизнеса;  

 инновационный потенциал. 
 

                                                           
420 A World Bank Group Flagship Report ―Doing Business 2018. 
421 The Global Competitiveness Report 2017-2018. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Как видно из Графика 3,  наиболее проблемными факторами, препятствующими 

ведению бизнеса в Армении, являются:  

 доступ к финансированию;  

 налоговые ставки;    

 налоговое регулирование;   

 коррупция; 

 неэффективная правительственная бюрократия;    

 валютное регулирование;   

 неадекватная квалификация рабочей силы;   

 инфраструктура. 

 

График 3. Наиболее проблемные факторы, препятствующие ведению бизнеса.
422

 

С целью стимулирования дальнейшего экономического развития и привлечения 

иностранных инвестиций, правительство страны должно обеспечить благоприятную 

среду для всех инвесторов, которая обеспечит стабильные и прогнозируемые условия для 

правовой защиты бизнес-сделок и инвестиций, а также уменьшение риска иностранных и 

местных инвестиций. Также необходимо учитывать современные тенденции прямых 

иностранных инвестиций и предпринимать шаги для существенного изменения структуры 

и развития конкурентных преимуществ страны.  

Таким образом, правительству РА следует осуществить несколько первоочередных 

шагов, а именно: 

 ликвидация налоговых и других регулирующих и административных барьеров; 

 формирование соответствующей международным стандартам системы 

страхования; 

 осуществление более адресного и активного сотрудничества с диаспорой; 

                                                           
422 Всемирный экономический форум, опрос по обзору мнений 2017 года. 

0,3 

0,6 

1 

1,3 

2,5 

3,3 

5,9 

6,2 

6,9 

7,7 

8,5 

8,5 

9,9 

11,5 

12,9 

13 

0 2 4 6 8 10 12 14

Преступления и кражи 

Плоблема здравоохранения 

Нестабильность правительства / перевороты 

Ограничительные трудовые нормы 

Плоблемы трудовой этики 

Нестабильность политики 

Инфляция 

Недостаточная способность к инновациям 

Инфраструктура 

Неадекватная квалификация рабочей силы 

Валютное регулирование 

Неэффективная правительственная … 

Коррупция 

Налоговое регулирование 

Налоговые ставки 

Доступ к финансированию 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

266 

 

 развитие коммуникативных и информационных технологий и их широкое 

применение; 

 создание необходимых активов: научно-технических структур, институциональных 

единиц для подготовки квалифицированных кадров, развитой инфраструктуры и 

т.д. 

Учитывая потенциал страны, деятельность и планы правительства РА 

относительно развития инвестиционной среды, положительную тенденцию изменений 

объемов инвестиций и многие факторы, влияющие на привлекательность страны для 

инвесторов, можно сделать вывод, что объем прямых иностранных инвестиций в 

Республику Армения в ближайшее время может серьезно увеличиться. 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ԵՎ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԷԼԼԱ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 
Հայ-Ռուսական Համալսարան,  

առավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության ամբիոնի ասպիրանտ, 
ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

 
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները երկրի տնտեսական զարգացման կարևոր 

բաղադրիչներից են:  
Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է երկրի ներդրումային բարձր 

ակտիվության ապահովման անհրաժեշտությամբ: 
Ներկայիս պայմաններում Հայաստանի ներդրումային գրավչության հարցը 

բավականին սուղ է դրված: Այն պահանջում է շարունակական մոնիթորինգի և 
հետազոտությունների իրականացում, քանի որ ժամանակակից Հայաստանում 
ներդրումների ներգրավումը հանդիսանում է տնտեսությունում առկա հիմնական 
խնդիրներից մեկը, և դրան զուգահեռ ամբողջ աշխարհում օտարերկրյա ներդրումների 
ներգրավման համար տարբեր պետությունների միջև սուր մրցակցային պայքար է 
ընթանում: 

Հետազոտության նպատակը Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային 
միջավայրի ուսումնասիրությունն է, ինչպես նաև օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքի 
խթանմանն ուղղված գործնական առաջարկների մշակումը: 

Հետազոտության իրականացման համար կիրառվել են գիտական 
վերլուծության մի շարք մեթոդներ, որոնց թվում՝ վիճակագրական, փաստերի 
համեմատական-համադրական, գրաֆիկական, գործոնային վերլուծությունների 
մեթոդներ: 

Հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ Հայաստանի 
Հանրապետությունում բազմաթիվ առավելությունների հետ մեկտեղ (ինպիսիք են 
ազատ առևտրի ռեժիմը, սփյուռքի ներուժը, կրթված և որակյալ աշխատուժը) առկա 
են նաև բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում օտարերկրյա 
ուղղակի ներդրումների ներգրավման համար: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով երկի 
ներուժը և կառավարության գործունեությունը՝ ապագայում կարող ենք ակնկալել 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների աճ: 

 
Հիմնաբառեր` Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ներդրումային միջավայր, 

ներդրումներ Հայաստան, Հայաստանի ներդրումային քաղաքականություն, 
ներդրումների ներգրավում, ներդրումների ներգրավման գործոններ, ներդրումների 
վիճակագրություն:  
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ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS ON ATTRACTING FOREIGN 

DIRECT INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Ella Nahapetyan 
Russian-Armenian University,  

Department of management, business and tourism, graduate student. 

Yerevan, Republic of Armenia 
 

Foreign direct investments are an important component of the country‘s economic 

development.  

The relevance of the topic is the need to ensure high investment activity of the country. 

Today, the issue of investment attractiveness of Armenia is quite acute, it requires 

constant monitoring and analysis, as one of the key economic problems in modern Armenia is 

attracting and stimulating investments in the economy and throughout the world there is a tough 

competition between countries for attracting foreign investment. 

The aim of the article is to study the investment environment of the Republic of Armenia, 

as well as develop recommendations to increase the inflow of foreign investments. 

The study used methods of scientific analysis, such as statistical, comparative and factor 

analysis. 

The research results of the research show that in the Republic of Armenia, along with 

many advantages, such as the liberal trade regime, the potential and participation of the 

Armenian Diaspora, a highly educated skilled workforce, etc., there are also many problems 

preventing foreign direct investments, but given the country‘s potential and the activities of the 

RA government, we can expect an increase in foreign direct investments in flows in the future.

  

 

Keywords: foreign direct investments, investment environment, investments in Armenia, 

investment policy of Armenia, investment attraction, investment attraction factors, investment 

statistics. 
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В данной статье авторами был проведен анализ макроэкономической 

ситуации в Армении с целью выявления проблем денежно-кредитной политики и 

налогово-бюджетного администрирования. В процессе написания работы 

использовались методы анализа, графический метод и методы статистического 

анализа. 

В экономике Армении наблюдаются проблемы в проведении денежно-

кредитной политики, а также низкое качество налогового администрирования. 

В результате было констатировано, что неэффективность налогового 

администрирования, а также непоследовательность реформ в сфере 

налогообложения не позволяют полноценно использовать инструменты фискальной 

политики для достижения макроэкономической стабильности. С другой стороны, 

денежно-кредитная политика, осуществляемая со стороны ЦБ РА, также носит 

неэффективный характер, что связано с постоянным вмешательством ЦБ в 

формирование обменного курса. Поставленные цели достижения стабильности 

уровня цен и финансовой стабильности экономики, в ситуации отсутствия 

действенных инструментов осуществления политики таргетирования инфляции, 

по сути, вынуждают ЦБ прибегать к инструментам валютного регулирования и 

сдерживать обменный курс драма, не допуская его обесценения.  

 

Ключевые слова: макроэкономическое регулирование, экономический рост, 

денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика, таргетирование инфляции, 

налоговое администрирование, институциональная несостоятельность.  

 

Введение 

 

Республика Армения, обретшая независимость в 1991-м году после распада 

Советского Союза, стала одной из стран мира, которая в течение более чем двух 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 30.09.2019թ., գրախոսվել` 05.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
423 Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта «Политика финансового 

регулирования в РА: оценка и перспективы развития», финансируемого за счет средств, 

выделенных в рамках субсидии Министерства науки и высшего образования РФ на финансирование 

научно-исследовательской деятельности Российско-Армянского университета. 
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десятилетий последовательно осуществляла переход от административно-командной к 

рыночной экономике. Страна переживала сложный переходный период в течение 1990-х 

годов, однако, постепенно ей удалось достичь макроэкономической стабильности. 

Начиная с 2001-го года, рост ВВП составлял около 10%,  темп инфляции был на низком 

уровне, вследствие чего некоторые исследователи стали называть ее «кавказским 

тигром». 

Согласно оценке Европейского банка реконструкции и развития, Армения 

добилась относительно хороших результатов и прогресса в процессе либерализации и 

структурных реформ по сравнению с другими странами СНГ. Отдельного внимания 

заслуживают процессы приватизации, либерализации рынков и регулирования 

финансового сектора.   

Улучшение состояния деловой среды было связано, в частности, с налоговыми 

реформами, упрощением налоговой системы, а также усилиями, направленными на 

борьбу с коррупцией. Благодаря этому наблюдался рост прямых иностранных инвестиций 

в Армению. Однако, несмотря на отмечаемые со стороны международных экономических 

организаций успехи, конец первой декады и вторая декада 2000-ых годов 

характеризуются растущей зависимостью экономики Армении от внешних источников 

финансирования, подверженностью внешним шокам и нестабильностью экономической 

ситуации в периоды мирового и регионального экономических кризисов. Ситуацию 

усугубляет также растущий внутренний дисбаланс в экономике, выражающийся в ее 

структурных диспропорциях, институциональной несостоятельности и отсутствии 

гармонизации составных элементов проводимой макроэкономической политики.  

В представляемом к рассмотрению исследовании авторы состредоточили внимание 

на особенностях проводимой в РА денежно-кредитной и фискальной политики, как 

основной составляющей макроэкономической политики государства.  

Исследования Лисоволика
424

 на примере Украины, и Вымятина
425

 на примере 

России доказывают, что в странах СНГ сохраняются тесные взаимосвязи между темпами 

инфляции, ростом денежной массы, изменениями валютного курса и ростом заработной 

платы и, в то же время, в странах происходит процесс дедолларизации экономики, 

финансовой сферы и ремонетизация. 

В совокупности это подразумевает, что монетарные власти в странах СНГ, как 

правило, работают в рамках деликатного баланса различных сил власти, где ошибки в 

политике могут легко ослабить неблагоприятное инфляционное давление. Поэтому 

Армения является хорошим примером проблем, с которыми сталкивались страны СНГ в 

последние годы. 

Рассмотрим основные макроэкономичекие показатели в период с 1995-го по 2018-й 

годы. После первоначального глубокого и продолжительного трансформационного спада 

в 1990-х годах, экономика Армении начала постепенно востанавливаться, проходя 

процессы либерализации и трансформации.  

Переход от  командной  к  рыночной  экономике  сопровождался  глубоким  

кризисом, вследствие чего происходят институциональные  искажения  в реальном и  

государственном секторах экономики. 

  

                                                           
424 Lissovolik, B. (2003), Determinants of inflation in a transition economy: The case of Ukraine, 

IMF Working Paper no.03/126, 2003. 
425 Vymyatnina, Y. (2006), How much control does Bank of Russia have over money supply? 

Research in International Business and Finance, vol. 20, p.131–144. 
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Рисунок 1: Экономический рост в РА, 1995-2018 гг. 

 
Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного Банка https://data.worldbank.org/ 

 

Начиная с 2001 года, экономика Армении демонстрировала двузначные темпы 

роста (около 10-12%). Рост главным образом был обусловлен расширением сектора 

неторгуемых товаров, в частности, строительства (см. Рисунок 2), чему способствовали 

значительные притоки денежных переводов из-за границы, формирующие 

платежеспособный спрос на рынке первичной недвижимости, и, в меньшей степени, 

прямые иностранные инвестиции.  

Сектор строительства рос в среднем на 28% в год в период с 2002-го по 2008-й 

годы в реальном выражении, и в течение этого периода данный рост составлял около 

трети общего прироста ВВП.  

Рисунок 2: Структура ВВП РА, 2000-2018 гг. 

 

 
 

Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного Банка https://data.worldbank.org/.  

 

Экономический кризис 2008–2009 гг. также оставил след и на экономике Армении, 

сократив приток иностранной валюты через каналы экспорта, частных иностранных 

трансфертов и прямых иностранных инвестиций. По сравнению со странами региона, 

Армения зафиксировала один из самых низких показателей роста, из-за падения на 14,1% 

в 2009-м году. Правительство предприняло широкий спектр мер в ответ на кризис, 
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включая инициирование крупных инфраструктурных проектов и улучшение программ 

социальной защиты.
426

  

 

Рисунок 3: Объем ПИИ и частных иностранных трансфертов,  
1995-2018 гг. 

 
Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного Банка https://data.worldbank.org/ 

В результате рост ВВП возобновился и составил 2,2% в 2010-м году, 4,7% в 2011-м 

году и 7,2% в 2012-м году. Однако меры, предпринятые правительством для смягчения 

социальных последствий кризиса, привели к резкому увеличению внешнего долга.  

В 2013–2015-м годах экономика была относительно устойчива, несмотря на 

внешние потрясения, в частности, региональный кризис конца 2014-го года. Рост ВВП 

замедлился до 3% в 2015-м году в свете неблагоприятных условий внешней среды, в 

частности, рецессии в Российской Федерации. Несмотря на сокращение объемов 

экспорта, и денежных переводов из России, темпы роста были выше ожиданий из-за 

срабатывания единовременных факторов, включая высокие объемы производства в 

области сельского хозяйства и начало разработки нового месторождения меди.  

Рисунок 3: Уровень инфляции и безработицы в РА, 1996-2018 гг. 

 
Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного Банка https://data.worldbank.org/ 

 

После периода стагнации в 2016-м году с ростом всего лишь на 0,2%, экономика 

Армении возобновила рост, и по данным 2018-го года рост ВВП составил 5,2%. 

Как и в ряде других стран с переходной экономикой, высокие темпы роста не 

сопровождались высокими темпами роста занятости. Фактически, в течение десятилетий 

в Армении наблюдался рост безработицы.  

                                                           
426 ADB. 2010. Armenia: Crisis Recovery Support Program. Completion Report. December. 

Poverty Analysis. 
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Велика также доля неформальной занятости в экономике. Недавнее исследование 

Международного валютного фонда оценивает теневую экономику Армении в 36% от ее 

общего ВВП
427

. Согласно исследованию, в среднем доля неформальной экономики 

Армении в 1991-2015-м годах составляла 42,59% от ВВП, снизившись до 35,96% в 2015-м 

году.  

Денежно-кредитная и валютная политика 

 

Армения преуспела в стабилизации цен после нескольких лет очень высокой 

инфляции в начале и середине 1990-х гг. Несмотря на благоприятные показатели темпов 

инфляции, как и многие другие малые открытые и развивающиеся рыночные экономики, 

Армения столкнулась с рядом проблем в проведении денежно-кредитной политики. 

Возникающая ремонетизация и дедолларизация способствовали нестабильности спроса на 

деньги. Монетарные цели часто не достигались, в то время как инфляция оставалась 

низкой.  

В результате Центральный банк объявил о переходе к режиму имплицитного 

инфляционного таргетирования (ИТ) с 1 января 2006-го года с намерением перейти к 

полноценной системе инфляционного таргетирования в среднесрочной перспективе. 

Однако, как показывает опыт, денежно-кредитная политика ведется не достаточно 

эффективно. В половине случаев ЦБ РА не удавалось достичь номинального якоря (см. 

Рисунок 4), в силу того, что большая часть необходимых предпосылок для 

таргетирования инфляции в Армении отсутствует. 

 

Рисунок 4: ИПЦ и целевой ориентир РА, 2006-2018 гг. 

 
Источник: составлено авторами на основе данных ЦБ РА https://www.cba.am/ 

 

Режим таргетирования инфляции предполагает наличие независимости и доверия к 

ЦБ, транспарентность деятельности и подочетность населению, свободно плавающий 

обменный курс, а также развитый фондовый рынок. В настоящее время Армении не 

удалось обеспечить наличие достаточной степени развитости вышеперечисленных 

элементов. Отметим, что Центральный банк на протяжении всего периода таргетирования 

инфляции проводит политику «дорогих денег», даже в кризисные периоды. 

Следует особо отметить, что проблема инфляционного таргетирования в Армении 

с точки зрения номинального якоря заключается не только в том, достигнута ли цель или 

                                                           
427 «Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?»  by 

Leandro Medina and Friedrich Schneider, January 2018, pp. 68-69. 
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нет, но и в том, какая цель была выбрана. В случае с Арменией, это 4.0 ± 1.5%, это 

довольно низкий показатель, который не может способствовать экономическому росту, 

особенно, в условиях кризиса и чрезмерной чувствительности к внешним шокам. 

Достижение таргета становится приоритетом,  в то время как, например, показатели 

уровня жизни или темпов экономического роста становятся «второстепенными».  

Вместе с осуществлением таргетирования инфляции ЦБ РА проводит также 

жесткую валютную политику. Искусственное укрепление обменного курса приводит к 

ряду негативных последствий. Поставив перед собой цель сдерживать обесценение драма, 

ЦБ в период с декабря 2013-го года по декабрь 2015-го года потерял около 484,4 млн. 

долларов США международных резервов, т.е. почти 22% от их общего объема.  

Крупные и неустойчивые притоки по части иностранных трансфертов и 

иностранного капитала приводят к волатильности показателей платежного баланса, 

валютного курса и темпов роста денежной массы. В частности, крупные притоки частных 

иностранных денежных трансфертов, как правило, повышают курс драма, а в условиях 

проводимой ЦБ политики устойчивого курса национальной валюты, выражающейся 

зачастую в валютных интервенциях и применении различного рода жестких 

регулятивных инструментов, осуществление данной политики становится все более 

затруднительным. 

 

 

Фискальная политика 

 

Как известно, Армения является одной из многих стран мира, которая имеет 

постоянный дефицит государственного бюджета. Основной причиной последнего 

является низкое качество налогового администрирования, что, в свою очередь, приводит к 

росту теневого сектора экономики и невозможности аккумулировать все подлежащие к 

уплате суммы налоговых обязательств. 

Налоговые ставки в Армении по своей величине достаточно близки к налоговым 

ставкам, применяемым в развитых странах, однако, уровень жизни населения Армении 

гораздо ниже уровня жизни населения вышеотмеченных стран.  

Аргументом в пользу неэффективности фискальной системы Армении является 

структура государственного бюджета страны (см. Рисунок 5). Более 70% сборов 

составляют косвенные налоги, что свидетельствует о переносе налогового бремени с 

реального сектора на домохозяйства.  

Стоит отметить, что доля налогового бремени по отношению к ВВП имеет 

тенденцию к росту, что дестимулирует эффективное ведение малого и среднего бизнеса.  

Одним из негативных последствий неэффективной политики также является 

высокий уровень государственного долга в Армении (в структуре долга преобладает 

внешний долг).  

Государственный долг достиг 58,7 процентов ВВП на конец 2017-го года, из 

которых 80 процентов составлял внешний долг, только часть которого была на льготных 

условиях. Для выполнения требований по размеру внешнего долга, правительство 

задержало некоторые капитальные расходы, финансируемые из-за рубежа. Министерство 

финансов находится в процессе внесения поправок в действующий закон «О 

государственном долге» с целью повышения гибкости бюджетного правила и 

приоритизации капитальных затрат антициклический путем и введения правила расходов, 

которое будет содержать текущие расходы, оставляя при этом текущий порог 

задолженности неизменным.  
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Рисунок 5: Структура налоговых доходов госбюджета (% от общих доходов)
428
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Источник: официальный сайт Правительства РА, http://gov.am/  

 

Выводы и заключение 

 

Таким образом, рассмотрев макроэкономическую ситуацию в стране, можно 

констатировать, что институциональная несостоятельность не позволяет экономическому 

росту трансформироваться в благосостояние населения. Неэффективность налогового 

администрирования, а также непоследовательность реформ в сфере налогообложения, так 

же, как и откладываемые реформы в сфере отмены налога на прибыль и перехода к 

всеобщему декларированию доходов и имущества физических лиц, не позволяют 

полноценно использовать инструменты фискальной политики для достижения 

макроэкономической стабильности. С другой стороны, денежно-крдитная политика, 

осуществляемая со стороны ЦБ РА, также носит неэффективный характер. Это связано с 

тем, что поставленные цели достижения стабильности уровня цен и финансовой 

стабильности экономики, в ситуации отсутствия действенных инструментов 

осуществления политики таргетирования инфляции, по сути, вынуждают ЦБ прибегать к 

инструментам валютного регулирования и сдерживать обменный курс драма, не допуская 

его обесценения. Такая последовательная политика, в особенности после локального 

кризиса 2014-го года, приводит к потере конкурентоспособности экспортных товаров 

Армении на мировых рынках,  потере конкурентных преимуществ на внешних рынках. В 

совокупности с проводимой политикой «дорогих денег» это приводит к замедлению 

темпов экономического роста, а имеющийся экономический рост никак нельзя назвать 

качественным, в силу того что, как было показано нами, в последние годы он 

обеспечивается исключительно за счет сферы неторгуемых товаров. А залогом роста 

благосостояния населения и качественного экономического роста, как известно, является 

расширение участия в его формировании так называемой «интенсивной» составляющей, 

приводящей к росту производительности в экономике.  
 

                                                           
428 Подоходный налог – с 2013 г. – налог на доходы. 

 

http://gov.am/
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

ԻՐԻՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության 

հիմնախնդիրների ամբիոնի վարիչ, 

տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

Հայ-Ռուսական համալսարան, 

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

 

ԼԻԼԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  

Ֆինանսական տնտեսագիտության ֆակուլտետի  

2-րդ կուրսի մագիստրանտ, 

Հայ-Ռուսական համալսարան, 

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն  
 

 

Այս հոդվածում հեղինակները վերլուծել են Հայաստանի Հանրապետության 

մակրոտնտեսական իրավիճակը` դրամավարկային քաղաքականության և 

հարկաբյուջետային կառավարման խնդիրները պարզելու համար: Հետազոտության 

իրականացման ընթացքում կիրառվել է վիճակագրական վերլուծության մեթոդը։ 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում նկատվում են 

դրամավարկային քաղաքականության իրականացման խնդիրներ, ինչպես նաև 

հարկային վարչարարության ցածր որակ։ Այս ամենը հանգեցնում է տնտեսական աճի 

տեմպերի դանդաղեցմանը, իսկ առկա տնտեսական աճը ոչ մի կերպ չի կարելի 

որակային անվանել։ 

Արդյունքում արձանագրվեց, որ հարկային վարչարարության 

անարդյունավետությունը, ինչպես նաև հարկման ոլորտում բարեփոխումների 

անհետևողականությունը թույլ չեն տալիս լիարժեքորեն օգտագործել 

հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքները մակրոտնտեսական 

կայունությանը հասնելու համար:  

Մյուս կողմից, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից 

իրականացվող դրամավարկային քաղաքականությունը ևս անարդյունավետ բնույթ է 

կրում, ինչը կապված է փոխարժեքի ձևավորմանը Կենտրոնական բանկի մշտական 

միջամտության հետ։ Գնաճի նպատակադրման քաղաքականության իրականացման 

գործուն գործիքների բացակայության պայմաններում, ըստ էության, ԿԲ-ին ստիպում 

են դիմել արժութային կարգավորման գործիքներին և զսպել դրամի փոխարժեքը՝ թույլ 

չտալով արժեզրկումը։ 

 

Հիմնաբառեր` մակրոտնտեսական կարգավորում, տնտեսական աճ, 

դրամավարկային քաղաքականություն, հարկաբյուջետային քաղաքականություն, 

գնաճի նպատակադրում, հարկային վարչարարություն, ինստիտուցիոնալ 

չկայացվածություն: 

 

 

 

 

 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

276 

 

SPECIFICITY OF THE MACROECONOMIC SITUATION  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

IRINA PETROSYAN 

Head of the Department of Economic Theory and the Issues of  

Transition Period Economies, Russian-Armenian University, 

Ph.D. in Economics, Associate Professor  

Yerevan, Republic of Armenia 

 

LILIT SARGSYAN 

MSc student in Financial Economics 

Russian-Armenian University 

Yerevan, Republic of Armenia 

 

In this article, the authors analyzed the macroeconomic situation in Armenia, in order to 

identify problems of monetary policy and fiscal administration. Study was concluded using 

statistical analysis methods. Armenian economy is experiencing problems not only in 

conducting monetary policy, but also in a scope of poor quality of tax administration. 

As a result, it was noted that the inefficiency of tax administration, as well as the 

inconsistency of tax reforms do not allow the full use of fiscal policy tools to achieve 

macroeconomic stability. On the other hand, the monetary policy implemented by the Central 

Bank of Armenia is also ineffective due to the constant intervention of the Central Bank in the 

formation of the exchange rate.  

The set goals of achieving price stability and financial stability of the economy, in the 

absence of effective instruments for the implementation of the policy of inflation targeting, in 

fact, force the Central Bank to resort to instruments of currency regulation, and to restrain the 

exchange rate of the dram, preventing its depreciation. 

 

Keywords: macroeconomic policy, economic growth, monetary policy, fiscal policy, 

inflation targeting, tax administration, institutional insolvency. 
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ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ:  

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

 

 

ԱՐՓԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ընդհանուր տնտեսագիտության և  

բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս, հայցորդ, 

ք.Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետություն 

arpinesargsyan1994@gmail.com 
 

 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել և վերլուծել ԵԱՏՄ անդամ երկրների 

միջազգային ու փոխադարձ առևտրի ցուցանիշները, դրանց դինամիկան, ինչպես 

նաև ստացված արդյունքների վերլուծությամբ կատարել հետևություններ՝ 

դիտարկված երկրների՝ միջազգային առևտրին մասնակցության բնույթի, 

որակական բնութագրիչների վերաբերյալ: 

Հետազոտության խնդիրն է` ներկայացնել երկրի տնտեսության 

մրցունակության մակարդակի ապահովման ու բարելավման հարցում կարևոր 

նշանակություն ունեցող, համաշխարհային առևտրին մասնակցությունը 

բնութագրող ցուցանիշների համակարգը, վերլուծել դիտարկված ցուցանիշները, 

վերլուծությունների արդյունքում կատարել եզրահանգումներ՝ դիտարկված 

երկրների միջազգային և փոխադարձ առևտրի քանակական ու որակական 

բնութագրիչների վերաբերյալ: 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են ֆունկցիոնալ 

կախվածության, մաթեմատիկական, վիճակագրական մեթոդներ: 

Իրականացված վերլուծությունների  արդյունքում հանգել ենք այն 

եզրակացության, որ ազգային տնտեսության մրցունակության ապահովման 

հենասյուներից է երկրի ներքին շուկայում մրցակցային միջավայրի բարելավումը, 

միջազգային առևտրին մասնակցության ինտենսիվացումը:  

Միջազգային և փոխադարձ առևտրի ուսումնասիրության նպատակով 

դիտարկվել են առևտրի աշխարհագրական կառուցվածքը, արտահանման և 

ներմուծման կենտրոնացվածությունը, դիվերսիֆիկացիան բնութագրող 

ցուցանիշները:  

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները կիրառելի են 

դիտարկված երկրների՝ համաշխարհային առևտրին մասնակցության, միմյանց 

հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների բնութագրման, ինչպես նաև 

դրանց մրցունակության բարելավման ուղիների առաջադրման համար: 

 

Հիմնաբառեր՝ մրցունակություն, առևտուր, դինամիկա, կենտրոնացվածություն, 

դիվերսիֆիկացիա, ինդեքս, ինտեգրացիա, ցուցանիշ, ներուժ, քվոտա: 
 

  

 Երկրի ներքին շուկայի բացության ցուցանիշները մի կողմից հանդիսանում են 

մրցակցության ազատության չափորոշիչներ, մյուս կողմից՝ վկայում են մրցակցելու 

արտադրական, տեխնոլոգիական ու ֆինանսական ներուժի առկայության մասին
429

: 

Այս խմբում ներառված են հետևյալ ցուցանիշները.            

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 21.09.2019թ., գրախոսվել` 05.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
429 Sargsyan Arpine (2018) Assessment of Global Competitiveness: Methodology And Its 

Implication For EU and EEU, proceedings of the 27th International Scientific Conference on Economic 

and Social Development, ISSN 1849-3327 / print ISSN 1849-6628, ISSN 1849-7535 
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 Արտահանման (ներմուծման) աշխարհագրական կենտրոնացման ինդեքս – 

բնութագրում է առանձին ապրանքների համաշխարհային առևտրի վիճակն 

այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են՝ արտահանողների (ներմուծողների) 

քանակը, հիմնական արտահանողի (ներմուծողի) տեսակարար կշիռը: Հաշվարկն 

իրականացվում է մի քանի եղանակներով, որոնց շարքում առավել կիրառելի են 

կենտրոնացման ինդեքսները (CR), Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսը, արտահանման 

դիվերսիֆիկացիայի ինդեքսը և արտաքին առևտրային քվոտայի ցուցանիշը: 

 

 
Գծապատկեր 1։ ԵԱՏՄ երկրների արտահանման կենտրոնացվածության ինդեքսը, 2010-2018թթ

430
: 

  

ԵԱՏՄ անդամ երկրների արտահանման կենտրոնացվածության ինդեքսի՝ 2010-

2018թթ. արժեքները փաստում են, որ անդամ երկրների շուկաներում մրցակցությունը 

տարբեր մակարդակներում է:  

Արտահանման կենտրոնացվածության առավելագույն մակարդակը նկատվել է 

Ղազախստանում, որտեղ այս ցուցանիշի բարձր մակարդակը պայմանավորված է 

արտահանման ուղղվածություն ունեցող առանձին ճյուղերի առկայությամբ՝ ի դեմս քիչ 

թվով խոշոր արտահանողների:  

Արտահանման կենտրոնացվածության նվազագույն մակարդակն ունեցել է 

Ղրղզստանը, սակայն երկրի՝ ինտեգրացիոն խմբավորմանն անդամակցությունից հետո 

ինդեքսի արժեքը շարունակական աճի միտում է ցուցաբերել՝ պայմանավորված 

ինտեգրման արդյունքում առևտրի կառուցվածքի ու պայմանների փոփոխությամբ: 

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ այդ երկրում մրցակցային միջավայրը բավականին 

բարձր մակարդակում է:  

Արտահանման կենտրոնացվածության ինդեքսը Հայաստանում ու Բելառուսում 

ունի բավարար արժեքներ:  

Միաժամանակ, մրցակցության բնույթը այս երկրներում միմյանցից էապես 

տարբերվում է: Այսպես, Հայաստանի համար բնութագրական է գյուղատնտեսության 

ոլորտում փոքրածավալ արտադրությունը, սննդարդյունաբերության, 
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հանքահումքային, թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի, մետաղների 

արտահանման ոլորտում համեմատաբար խոշոր արտադրողների առկայությունը:  

Բելառուսում միջազգային առևտրի, արտահանման ոլորտում մրցակցության 

ցածր մակարդակը պայմանավորված է առաջին հերթին խորհրդային արտադրական 

հզորությունների պահպանմամբ, տնտեսության կենտրոնացված կառավարման 

առկայությամբ (արտաքին շուկաներում մասնակցությունն ապահովվում է բացահայտ 

և թաքնված հովանավորչական, երկրի կողմից իրականացվող դեմպինգային 

քաղաքականության իրականացմամբ): 

Ռուսաստանում արտահանման կենտրոնացվածության աստիճանը բնորոշվում 

է մրցակցության բավարար մակարդակի առկայությամբ: Միաժամանակ անհրաժեշտ է 

նշել, որ այս երկրի արտահանման ինչպես աշխարհագրական, այնպես էլ առևտրային 

կառուցվածքներն աչքի են ընկնում կենտրոնացման տարբեր 

առանձնահատկություններով՝ պայմանավորված երկրի քաղաքատնտեսական 

հարաբերությունների բնույթով։ 

Այսպիսով, արտահանման կենտրոնացվածության ինդեքսի վերլուծության 

արդյունքում պարզ է դառնում, որ ԵԱՏՄ երկրների ցուցանիշները 

համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին, ուստի կարելի է պնդել, որ 

այս երկրներում մրցակցության մակարդակը ևս բավարար է: 

Համանման կերպով դիտարկվել ու վերլուծվել են նաև ԵԱՏՄ անդամ երկրների 

ներմուծման կենտրոնացվածության ինդեքսի  արժեքները, որոնք բերված են ստորև՝ 

գծապատկեր 2-ում: 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 2։ ԵԱՏՄ երկրների ներմուծման կենտրոնացվածության ինդեքսը, 2010-2018թթ
431

: 
 

 Դիտարկված ցուցանիշները վկայում են ԵԱՏՄ երկրների ներմուծման 

կենտրոնացվածության բավականին ցածր մակարդակի առկայության մասին, ինչն իր 

հերթին ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ցուցիչ է: Հետևաբար Եվրասիական 

միության շրջանակներում ապրանքաշրջանառությունն իրականացվում է բավականին 

կոշտ մրցակցության պայմաններում, իսկ սանկցիաների կիրառումն այս պարագայում 

                                                           
431
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ներմուծման փոխարինման գործընթացի արագացման, ինտեգրացիոն խմբավորման 

ներսում ապրանքահոսքերի ծավալների աճի խթան է դառնում: 
 

 Արտահանման դիվերսիֆիկացիայի ինդեքս-ցույց է տալիս արտահանվող 

ապրանքների ու ծառայությունների ապրանքային դիրքերի քանակական 

փոփոխությունները՝ համաշխարհային առևտրի աշխարհագրական կառուցվածքի 

համեմատ:  

Դիվերսիֆիկացիայի ոչ բարձր մակարդակը ցույց է տալիս արտադրական 

ոլորտի բարձր մրցակցային ներուժը, ինչպես նաև ինտեգրացիոն գործընթացների 

ազդեցության տեսանկյունից խմբավորման շրջանակներում ընդլայնում է մրցակցային 

առավելությունները, մեծացնում է մասնակից երկրների տնտեսությունների 

փոխարինելիության, միմյանց փոխլրացնելու հնարավորությունները, չեզոքացնում է 

տարածաշրջանում տեղի ունեցող բացասական իրադարձությունների ազդեցությունը՝ 

նպաստելով առևտրային ուղղվածություն ունեցող ինտեգրացիայի դրական 

ազդեցությունների մեծացմանը:  

Ինդեքսը հաշվարկվում է որպես տվյալ երկրի արտահանման կառուցվածքում 

առանձին ապրանքի տեսակարար կշռի և նույն ապրանքի՝ համաշխարհային 

արտահանման կառուցվածքում տեսակարար կշռի տարբերության բացարձակ 

մեծություն՝ հետևյալ բանաձևով՝ 

    
∑         

 
   

 
 

Որտեղ՝   

   – j-րդ երկրի արտահանման դիֆերսիֆիկացիայի ինդեքսն է; 

   - i րդ ապրանքի տեսակարար կշիռն է j-րդ երկրի արտահանման 

կառուցվածքում; 

  - i րդ ապրանքի տեսակարար կշիռն է համաշխարհային արտահանման 

կառուցվածքում: 

 

Արտահանման դիվերսիֆիկացիայի ցուցանիշները ևս ուսումնասիրվել ու 

վերլուծվել են 2011-2018թթ․-ի համար։ Ստացված արդյունքները, որոնք ներկայացված 

են ստորև՝ գծապատկեր 3—ում,  վկայում են այն մասին, որ ինտեգրացիոն միավորման 

գրեթե բոլոր անդամ-պետությունների կողմից արտահանվող ապրանքները 

բազմազան են, ուստի միավորումն ունի արտահանման խթանման ու 

բազմազանեցման, ԵԱՏՄ շրջանակներում առևտրաշրջանառության ծավալների 

ավելացման ներուժ: 

Ընդհանուր առմամբ, գծապատկեր 3-ում ներկայացված ցուցանիշների 

համաձայն՝ ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրները հետ են մնում զարգացած երկրների 

ցուցանիշներից, որոնց համար արտահանման դիվերսիֆիկացման ինդեքսի 

արժեքները տատանվում են (0,2;0,4) միջակայքում: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ 

ԵԱՏՄ երկրների ցուցանիշները գերազանցում են զարգացող երկրների ցուցանիշներին 

(0,8;0,9):  
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Գծապատկեր 3։ ԵԱՏՄ երկրների արտահանման դիվերսիֆիկացիայի ինդեքսը, 2010-2018թթ

432
: 

 

    

Աղյուսակ 1: ԵԱՏՄ երկրների համար բնութագրական են հետևյալ առանձնահատկությունները՝ ըստ 

արտահանման դիվերսիֆիկացիայի ինդեքսի: 

 

Հայաստան  Ցուցանիշները մոտ են զարգացող երկրների միջին ցուցանիշներին, դրսևորել 

են աճի միտում: 

Ղազախստան  Ցուցանիշները ցուցաբերել են նվազման միտում՝ արդյունաբերականացման 

քաղաքականության իրականացման շնորհիվ, որը նպատակաուղղված է 

երկրի մրցակցային առավելությունների ավելացմանը: 

Ղրղզստան և 

Ռուսաստան  

Այս երկրներին միավորում է միջին ցուցանիշների առկայությունը, սակայն 

դրանց զարգացման ուղղությունները էապես տարբերվում են: Ռուսաստանի 

ներուժն անհամեմատ ավելի մեծ է, քանի որ արտահանման 

դիվերսիֆիկացիայի ինդեքսը չի արտացոլում այս երկրների արտահանման 

կառուցվածքի որակական կողմը: 

Բելառուս  Արտահանման դիվերսիֆիկացիայի ինդեքսի արժեքները մոտ են զարգացած 

երկրների ցուցանիշներին: 

  

 Արտաքին առևտրի քվոտայի ցուցանիշն արտացոլում է երկրի ներքին շուկայի 

բացության, ինչպես նաև մրցակցության ազատության աստիճանը
433

: Այս 

ցուցանիշը կիրառելի է համաշխարհային առևտրում ներգրավվածության 

գնահատման համար։ Այնուամենայնիվ, ցուցանիշը տարածաշրջանային 

ինտեգրացիոն խմբավորման գնահատման համար լայն կիրառություն չի 

կարող ունենալ:  

                                                           
432

 Կազմվել է հեղինակի կողմից՝ ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի տվյալների 

բազայի հիման վրա: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  
433 Шарпатова Ю.Е. Классификация стран мира по степени открытости экономики // Современные 

научные исследования и инновации. 2013. № 12,  http://web.snauka.ru/issues/2013/12/30452  

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
http://web.snauka.ru/issues/2013/12/30452


ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

282 

 

      
     

   
 

 

   
Գծապատկեր 4: ԵԱՏՄ երկրների արտահանման քվոտայի  ցուցանիշը

434
: 

  

ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար 2011-2018թթ.-ին դիտարկված արտահանման 

քվոտայի ցուցանիշների դինամիկայի վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ 

այս երկրների համար բնութագրական է զարգացման ոչ միատարրությունը՝ 

պայմանավորված դրանց տնտեսությունների կառուցվածքային տարբերություններով:  

Ղրղզստանի տնտեսությունը արտաքին շուկաների համար բաց է, այնինչ 

Բելառուսինը՝ ոչ, քանի որ այս երկրի ներքին շուկան ենթարկվում է պետական 

կարգավորման: Բացության բարձր աստիճանով աչքի են ընկնում Հայաստանի ու 

Ղազախստանի տնտեսությունները, իսկ Ռուսաստանի տնտեսությանը բնորոշ է 

բացության ցածր մակարդակը՝ պայմանավորված արդյունաբերական ներուժով, 

արտաքին հարաբերությունների բնույթով:   

Այսպիսով, ընդհանրացնելով իրականացված վերլուծությունների արդյունքները՝ 

կարելի է նշել, որ  ԵԱՏՄ անդամ երկրների տնտեսությունների բացության 

աստիճանները տարբեր են՝ բացության բացարձակ մակարդակից (Ղրղզստան) մինչև 

պետական կարգավորում (Բելառուս):  

Ընդհանուր առմամբ, ԵԱՏՄ անդամ երկրների մրցակցային միջավայրի 

ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը թույլ են տալիս կատարելու մի շարք 

եզրակացություններ. 

 Ինչպես արտահանման, այնպես էլ ներմուծման  կենտրոնացվածության 

ցուցանիշները բավարար մակարդակում են, ինչը խոսում է այս երկրների 

ներքին շուկաներում  մրցակցության բավարար մակարդակի մասին։ 

Դիտարկված երկրներում արտահանման գործառնությունների միակ 

                                                           
434

 Հաշվարկվել է հեղինակի կողմից՝ ազգային վիճակագրական ծառայությունների 

տվյալների բազաների հիման վրա: 
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սահմանափակումը ռեսուրսային ներուժի ու մրցակցային միջավայրի 

վիճակն է, իսկ ներմուծման դեպքում մրցակցության մակարդակն ավելի 

բարձր է:  

 Դիտարկված բոլոր երկրներում արտահանման ապրանքային 

դիվերսիֆիկացիայի մակարդակը զգալիորեն հետ է մնում ներմուծման 

դիվերսիֆիկացիայի մակարդակից։ Նման միտումը վկայում է հայրենական 

արտադրողների ցածր մրցունակության մասին: Այնուամենայնիվ, 

արտահանման ապրանքային բազմազանությունը երկրների մեծ մասում 

պահպանվում է։  

 Ռուսաստանի, Ղազախստանի ու Բելառուսի պարագայում առկա է նաև 

մրցակցային բավարար ներուժ: 

 Ներքին շուկաների բացության աստիճանը բավականին բարձր է և, 

ընդհանուր առմամբ, համապատասխանում է զարգացած երկրների 

ցուցանիշներին (բացառությամբ Բելառուսի): 

 Վերջինը նույնպես բավարար հիմք է՝ ԵԱՏՄ երկրների մրցակցային ներուժի 

զարգացման համար: 
 
 

COMPETITIVENESS POTENTIAL OF EAEU COUNTRIES. 

MUTUAL AND INTERNATIONAL TRADE 
 

ARPINE SARGSYAN 

Lecturer, Department of General Economics and Natural Sciences, PhD student, 

Armenian State University of Economics Gyumri branch 

Gyumri, Republic of Armenia 
 

The purpose of the article is to examine and analyze the international and mutual trade 

indices of the EAEU member states, the dynamics of the latter, as well as to draw conclusions 

from the analysis of the results on the nature, quantitative and qualitative characteristics of the 

countries involved in international trade. 

The research question is to present a system of indicators that are important for ensuring 

and improving the level of competitiveness of the country's economy, when participating in 

mutual and international trade. 

The study used many methods, such as functional dependence, mathematical and 

statistical. 

It is concluded that one of the cornerstones of improving economic competitiveness of a 

country is the qualitative and quantitative improvement of international trade participation.  For 

the purpose of studying international and mutual trade, the indicators of trade concentration and 

diversification were considered.   

The results of the research are applicable for observing countries' participation in 

international trade, characterizing trade-economic relations with each other, and suggesting ways 

to improve their competitiveness. 

 

Keywords: competitiveness, diversification, index, integration, indicator, potential, 

quota 
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 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАН ЕАЭС. ВЗАИМНАЯ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

АРПИНЕ САРГСЯН 
Преподаватель  кафедры общей экономики и естественных наук, соискатель, 

 Гюмрийский филиал Армянского государственного экономического университета, 

г.Гюмри, Республика Армения 

 

Целью данной статьи является изучение и анализ международных и взаимных 

торговых показателей стран-членов ЕАЭС, динамики последних, а также произведение на 

основании результатов анализа выводов относительно  характера, количественных и 

качественных характеристик стран, вовлеченных в международную торговлю. 

 Задачей исследования является представление системы показателей, которые 

важны для обеспечения и повышения уровня конкурентоспособности национальной 

экономики при участии во взаимной и международной торговле. 

 В ходе исследования были использованы многие методы, такие как 

функциональная зависимость, математический и статистический методы. 

 В исследовании сделан вывод о том, что одним из краеугольных камней 

повышения экономической конкурентоспособности страны является качественное и 

количественное улучшение участия в международной торговле.  В целях изучения 

международной и взаимной торговли следует учитывать показатели концентрации и 

диверсификации торговли. 

 Результаты исследования применимы к наблюдению за участием стран в 

международной торговле, характеризуют торгово-экономические отношения друг с 

другом и предлагают пути повышения их конкурентоспособности. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, диверсификация, индекс, интеграция, 

индикатор, потенциал, квота. 
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Երկրի ինքնիշխանության ճանաչումն այլ երկրների կամ Միավորված 

Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) կողմից կարող է նշանակալի տնտեսական 

ազդեցություն ունենալ վերջինիս վրա: Նմանօրինակ «ոչ տնտեսական» 

խնդիրների տնտեսական հետևանքների բացահայտումն անչափ կարևոր է 

համաշխարհային հանրության կողմից չճանաչված երկրների կարգավիճակի 

հնարավոր փոփոխության տեսանկյունից:  

Հետազոտության շրջանակներում նպատակ է դրվել ուսումնասիրել 

համաշխարհային հանրության կողմից չճանաչված երկրներին բնորոշ 

առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները, դրանց տնտեսական 

առաջընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոնները, վերհանել նման երկրների 

տնտեսական անհաջողությունների էական պատճառները: Հեղինակների խնդիրն է 

եղել բացահայտել հակամարտությունների միջով անցած և, ի վերջո, ՄԱԿ-ի 

անդամ երկրների կողմից պաշտոնապես ճանաչված երկրների՝ արտաքին 

աշխարհի հետ սերտ հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ 

ձեռքբերումները, որոնք կարող են ուսանելի լինել ինչպես Արցախի 

Հանրապետության, այնպես էլ այլ չճանաչված երկրների համար: 

Ուսումնասիրության ընթացքում կիրառվել են տվյալների համադրման, 

համեմատության, վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծության մեթոդները: 

Հակառակ սպասումների՝ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է 

դարձել, որ միայն համաշխարհային հանրության կողմից չճանաչված լինելու 

փաստը դեռևս բավարար չէ նման երկրների տնտեսական ձախողումները 

հիմնավորելու համար, և այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են՝ 

ենթակառուցվածքների զարգացվածությունը երկրում կամ հովանավորող երկրի 

տնտեսական զարգացման մակարդակը, կարող են լուրջ ներգործություն ունենալ 

չճանաչված երկրի տնտնեսական առաջընթացի ներուժի վրա: 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 23.09.2019թ., գրախոսվել` 05.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 

mailto:anna.pakhlyan@gmail.com
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Հիմնաբառեր՝ չճանաչված երկրներ, համաշխարհային հանրություն, Միավորված 

ազգերի կազմակերպություն (ՄԱԿ), Արցախի Հանրապետություն, Համախառն ներքին 

արդյունք (ՀՆԱ), արտաքին առևտուր, արտահանում, ներմուծում, ապրանքներ և 

ծառայություններ:  

  

Մինչ ապագաղութացումն աշխարհի քաղաքական քարտեզը նման էր տեղ-տեղ 

համընկնող ինքնիշխանությունների (կայսրությունների, ինքնիշխան պետությունների, 

գաղութների, պրոտեկտորատների
435

) կցանի, սակայն այժմ այն ֆորմալ առումով 

ներկայանում է որպես միայն ինքնիշխան պետություններից բաղկացած գունագեղ 

պատկեր: Երկրորդ հայացքից սակայն ակնհայտ է դառնում, որ աշխարհի 

քաղաքական քարտեզի ետևում գոյություն ունի մեկ այլ իրողություն՝ ինքնավար, 

ինքնիշխան, վիճելի և համաշխարհային հանրության կողմից չճանաչված 

տարածքների բազմազանությամբ: 

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) կամ վերջինիս անդամ 

հանդիսացող այլ պետությունների (առավել տարածված բնորոշմամբ՝ 

«համաշխարհային հանրության») կողմից չճանաչված երկրների «վիճահարույց» 

կարգավիճակը մի շարք մարտահրավերներ է ստեղծում դրանց տնտեսական 

զարգացման համար: Նմանատիպ երկրներում բազմաթիվ սահամափակումներով ու 

խոչընդոտներով է ուղեկցվում գործարարության վարման ցանկացած փորձ: 

Իրավիճակն ավելի է սրվում, երբ փորձ է արվում ինքնապահովումից 

(բնատնտեսությունից) անցում կատարել երկկողմ տնտեսական համագործակցության 

նույնիսկ պարզագույն ձևերին: Մասնավորապես, չճանաչված երկրի 

նախաձեռնությամբ  համաշխարային հանրության կողմից ընդունված երկրների հետ 

երկկողմ առևտրային հարաբերությունների հաստատման փորձերի դեպքում ի հայտ 

են գալիս ամենատարբեր խնդիրներ՝ կապված ապրանքների արտահանման ու 

ներմուծման մաքսային հաշվառման, բեռների փոխադրման, հարևան երկրների 

միջնորդավորված ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտության և այլնի հետ:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են աշխարհի հիմնական չճանաչված երկրները: 

Բնականաբար, չճանաչված պետությունների ցանկն էապես փոփոխվում է ժամանակի 

ընթացքում: Այսպես, օրինակ, նախկինում չճանաչված Պաղեստինյան պետությունը 

2019թ.-ի հուլիսի 31-ի դրությամբ ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրից 138-ի կողմից 

և դեռևս 2012 թ.-ից ստացել ՄԱԿ-ի դիտորդի կարգավիճակ: Իսկ 1961-1993թթ.-ին 

չճանաչված երկիր համարվող Էրիթրեան ներկայումս հանդես է գալիս որպես ՄԱԿ-ի 

լիիրավ անդամ:  

Իհարկե, համաշխարային պատմության մեջ բացառություն չեն նաև հետընթաց 

զարգացումները, երբ ինքնավարություն հռչակած չճանաչված երկիրը վերստին 

միանում է մայր պետությանը, ինչպես, օրինակ, Հարավային Կասայը, Կատանգան կամ 

Բիաֆրան
436

:  

 

                                                           
435

 Գաղութային կախվածության (հովանավորչության) ձև, որի դեպքում միջազգային 

հատուկ պայմանագրով մի պետությունը (հովոնավորյալը) մյուսին (հովոնովորողին) է հանձնում 

իր արտաքին հարաբերությունների վարումը: Միաժամանակ հովանավորյալ պետությունը 

ներքին գործերում պահպանում է որոշակի ինքնուրույնություն: 
436 Mgr. Martin Riegl, Prospects and Limits of Economic Development of Uncognized States: 

Between Organized Hypocracy and Private Interests // European Scietific Journal, February 2014 edition, 

vol. 10, No.4, p. 25.  
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Աղյուսակ 1. 

Աշխարհի չճանաչված կամ մասնակիորեն ճանաչված երկրները 

 
N Չճանաչված երկիրը 

(անկախության հռչակման 

տարեթիվը) 

Տարածքային 

հավակնություն 

ունեցող երկիրը 

Կարգավիճակը 

1. Սոմալիլենդի Հանրապետություն 

(1991) 

Սոմալի Չի ճանաչվել որևէ երկրի կողմից: 

2. Արցախի Հանրապետություն/ 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն (1991) 

Ադրբեջան Ճանաչվել է ոչ ՄԱԿ-ի անդամ այլ 

չճանաչված երկրի
437

 կողմից: 

3. Մերձդնեստրի Մոլդովական 

Հանրապետություն / 

Տրանսնիստրիա (1990) 

Մոլդովա Ճանաչվել է ոչ ՄԱԿ-ի անդամ այլ 

չճանաչված 3 երկրի
438

 կողմից: 

4. Դոնեցկի Ժողովրդական 

Հանրապետություն (2014) 

Ուկրաինա Ճանաչվել է ոչ ՄԱԿ-ի անդամ 2 

չճանաչված երկրի
439

 կողմից: 

5. Լուգանսկի Ժողովրդական 

Հանրապետություն (2014) 

Ուկրաինա Ճանաչվել է ոչ ՄԱԿ-ի անդամ 2 

չճանաչված երկրի
440

 կողմից: 

6. Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական 

Հանրապետություն (1983) 

Կիպրոսի Հանրապե-

տո ւթյուն  

Ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ 1 երկրի 

կողմից
441

: 

7. Աբխազիայի Հանրապետություն 
(1999) 

Վրաստան Ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ 5  

երկրի
442

 և ոչ ՄԱԿ-ի անդամ 3 

երկրի
443

 կողմից: 

8. Հարավային Օսիայի (Օսեթիայի) 

Հանրապետություն (1991) 

Վրաստան Ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ 5 

երկրի
444

 և ոչ ՄԱԿ-ի անդամ 4 

երկրի
445

 կողմից: 

9. Չինաստանի Հանրապետություն / 

Թայվան (1912)  

Չինաստանի 

Ժողովդավարական 

Հանրապետություն 

Ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ 16 երկրի 

կողմից, որոնց մեծամասնությունը 

կղզի-պետություններ են: 
10. Սահրավի Արաբ Դեմոկրատական 

Հանրապետություն / Արևմտյան 

Սահարա (1976) 

Մարոկկո Ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ 42 

երկրի
446

 և ոչ ՄԱԿ-ի անդամ 

Հարավային Օսեթիայի կողմից:  

11. Կոսովոյի Հանրապետություն (2008) Սերբիա Ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ 110 

երկրի կողմից: 

                                                           
437

 Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Մերձդնեստր: 
438

 Աբխազիա, Արցախի անրապետություն, Հարավային Օսիա: 
439

 Դոնեցկի Ժողովրդական Հանրապետությունը ճանաչվել է Հարավային Օսիայի և 

Լուգանսկի Ժողովրդական Հանրապետության կողմից: 
440

 Լուգանսկի Ժողովրդական Հանրապետությունը ճանաչվել է Հարավային Օսիայի և 

Դոնեցկի Ժողովրդական Հանրապետության կողմից: 
441

 Թուրքիան Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության 

ինքնիշխանությունը ճանաչած միակ ՄԱԿ-ի անդամ երկիրն է: 
442

 Աբխազիան ճանաչել են ՄԱԿ-ի անդամներ Ռուսաստանը, Նիկարագուան, 

Վենեսուելան, Նաուրուն և Սիրիան: 
443

 ՄԱԿ-ի անդամ չհանդիսացող և միջազգային հանրության կողմից չճանաչված 

երկրներից Աբխազիան ճանաչել են Հարավային Օսիան, Տրանսնիստրիան և Արցախի 

Հանրապետությունը: 
444

 Հարավային Օսիան ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ Ռուսաստանի, Նիկարագուայի, 

Վենեսուելայի, Նաուրուի և Սիրիայի կողմից: 
445

 Ոչ ՄԱԿ-ի անդամ երկրներից Հարավային Օսինան ճանաչել են Սահրավի Արաբ 

Դեմոկրատական Հանրապետությունը, Աբխազիան, Տրանսնիստրիան և Արցախի 

Հանրապետությունը: 
446

 ՄԱԿ-ի անդամ ևս 42 երկրներ նախկինում ճանաչել են Սահրավի Արաբ 

Դեմոկրատական Հանրապետության ինքավարությունը, ապա հրաժարվել ճանաչումից: 
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Ներկայացված աղյուսակում ամենից խնդրահարույցը, թերևս, Սոմալիլենդի 

կարգավիճակն է, որն անգամ համանման երկրների կողմից չի ճանաչվել: Բացի այն, որ 

Սոմալիլենդը չորրորդն է աշխարհի ամենաաղքատ երկրների ցանկում, առանձնանում 

է նաև չճանաչված երկրների շրջանում ամենափոքր և անբարենպաստ բյուջեներից 

մեկով, որի 70%-ը հատկացվում է պաշտպանության հատվածին և միայն 30%-ն է 

ուղղվում զարգացման ծրագրերին
447

:  

Ընդհանուր առմամբ, չճանաչված երկրների գերակշիռ մասը ցածր 

եկամուտներով երկրներ են, որոնց չճանաչվածության ծախսերը հետզհետե աճում են՝ 

ռազմական հատվածում ներդրումների կենտրոնացվածության արդյունքում դրանց 

տնտեսությունների քայքայմանը զուգընթաց: 

Աղյուսակ 2.-ում ներկայացված են չճանաչված երկրների որոշ 

մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, որոնք թույլ կտան համեմատել նմանատիպ 

երկրների տնտեսական հաջողությունները կամ ավելի ճիշտ՝ «անհաջողությունները»: 

Վիճակագրական տվյալների բացակայության պատճառով ուսումնասիրությունից 

դուրս են մնացել Հարավային Օսեթիայի Հանրապետությունը, ինչպես նաև վերջերս 

ինքնավարություն հռչակած Դոնեցկի և Լուգանսկի Ժողովրդական 

Հանրապետությունները:  

Այսպես, բնակչության մեկ շնչին ընկնող Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 

ցուցանիշով ամենացածր դիրքում, ինչպես և կանխատեսվում էր, գտնվում է 

Սոմալիլենդը, որտեղ մեկ անձին բաժին ընկնող միջին տարեկան արդյունքը կազմում է 

ընդամենը 675 ԱՄՆ դոլար, ամսական կտրվածքով՝ 56,25 ԱՄՆ դոլար: ՀՆԱ-ի նման 

մակարդակ բնորոշ է ծայրահեղ աղքատ երկրներին: Վերջինիս հետևում են 

Աբխազիայի Հանրապետությունը՝ բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 1372 ԱՄՆ 

դոլար մակարդակով, Պրիդնեստրովյան Մոլդովական Հանրապետությունը (1959,9 

ԱՄՆ դոլար), Արևմտյան Սահարան (2500 ԱՄՆ դոլար), Կոսովոյի Հանրապետությունը 

(3746,8 ԱՄՆ դոլար), Արցախի Հանրապետությունը (1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 3844,67 

մակարդակով): Համեմատության համար նշենք, որ Արցախին քաղաքական ու 

տնտեսական առումով հովանավորող Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ.-ին 

մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշը կազմել է 3872 ԱՄՆ դոլար
448

, այսինքն՝ երկու 

երկրներում դիտվել են գրեթե համարժեք ցուցանիշներ: Այդ ցուցանիշով Հյուսիսային 

Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը (14268 ԱՄՆ դոլար) և Չինաստանի 

Հանրապետությունն (24408 ԱՄՆ դոլար) էականորեն գերազանցում են մյուս 

չճանաչված երկրներին:  

 

Աղյուսակ 2. 

Որոշ չճանաչված երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշները (2017թ., ԱՄՆ 

դոլար)
449

 

Երկիր 

Բնակչության 1 

շնչին ընկնող 

ՀՆԱ 

Ապրանքների և 

ծառայությունների 

արտահանում 

Ապրանքների և 

ծառայությունների 

ներմուծում 

Սոմալիլենդ
450

 675 202 մլն 1154 մլն 

                                                           
447 Muktar Adan A., Overcoming Challenges in an Unrecognized Economy: Experience from 

Somaliland // American International Journal of Contemporary Research, Vol. 7, No. 1; March 2017, pp. 

79-86.  
448

 Հայաստանի վիճաակգրական տարեգիրք 2018, ՀՀ ԱՎԿ, Երևան, էջ 231: 
449

 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակների կողմից՝ անհատական ուսումնասիրությունների 

հիման վրա:  
450  ―Somaliland in figures 2017‖, Somaliland Central Statistics Department, Hargeisa, Somaliland, April 2019, 

p. 6 (http://www.somalilandcsd.org/wp-content/uploads/2019/07/Somaliland-infigures-2017.pdf). 
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Արցախի Հանրապե-

տություն
451

 

3844,67
452

 194,56 մլն 299,19 մլն 

Պրիդնեստրովյան 

Մոլդովական 

Հանրապետություն
453

 

1959,9
454

 633,3 մլն
455

 982,7 մլն
21

 

Հյուսիսային Կիպրոսի 

Թուրքական 

Հանրապետություն 

14268
456

 - - 

Աբխազիայի 

Հանրապետություն  

1372
457

 - - 

Չինաստանի 

Հանրապետություն 

(Թայվան) 

24408
458

 395003 մլն
459

 322813 մլն
25

 

Սահրավի Արաբ 

Դեմոկրատական 

Հանրապետություն 

(Արևմտյան Սահարա) 

2500
460

 - - 

Կոսովոյի 

Հանրապետություն
461

 
462

  

3746,8 1443.29 մլն 3746,81 մլն 

Իրավիճակը կտրուկ փոխվում է, երբ դիտարկում ենք չճանաչված երկրների 

հարաբերություններն արտաքին աշխարհի հետ: Ապրանքների ու ծառայությունների 

արտահանման և ներմուծման ցուցանիշներով Արցախի Հանրապետությունը զիջում է 

համեմատվող բոլոր երկրներին (համենայն դեպս՝ հասանելի տվյալներով): Հյուսիսային 

Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության, Աբխազիայի Հանրապետության և 

Սահրավի Արաբ Դեմոկրատական Հանրապետության համար ապրանքների ու 

ծառայությունների արտաքին առևտրի ցուցանիշները հասանելի չեն: Արտաքին 

առևտրի մասով առավել բարենպաստ իրավիճակում է Չինաստանի 

                                                           
451

 Աղբյուրը՝ «Արցախի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2018թ.», ԱՀ ԱՎԾ, 

Ստեփանակերտ, 2019թ., էջեր 27, 276, 295 (http://stat-nkr.am/hy/component/content/article/896--2018):  
452

 Հաշվարկվել է 2017 թվականի միջին տարեկան հաշվարկային փոխարժեքի հիման վրա, այն է՝ 1 

ԱՄՆ դոլարը = 482,72 ՀՀ դրամ: 
453 Աղբյուրը՝ “Статистический ежегодник 2018”, статистический сборник (за 2013-2017 гг.) // 

Государственная служба статистики Проднестровской Молдавской Республики, Тирасполь 2018, с. 20-21, 

169 (http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/ezhegodnik-gosudarstvennoj-sluzhby-

statistiki/statisticheskij-ezhegodnik-2018.html): 
454

 Հաշվարկվել է հեղինակների կողմից՝ ՀՆԱ-ի բացարձակ մեծության և բնակչության թվաքանակի 

հարաբերությամբ:  
455

 Աղյուսակում ընդգրկվել են Պրիդնեստրովյան Մոլդովական Հանրապետության ապրանքների 

արտահանման և ներմուծման ցուցանիշները՝ ծառայությունների արտաքին առևտրի վերաբերյալ 

տվյալների բացակայության պատճառով: 
456 Northern Cyprus Economy Competitiveness Report 2018-2019, Turkish Cypriot Chamber of Commerce, 

Northern Cyprus, 2018, p. 8. (https://www.ktto.net/wp-content/uploads/2019/04/KTTO2018-2019_eng.pdf): 
457 https://en.populationdata.net/countries/abkhazia/. 
458 Statistical Yearbook of the Republic of China 2018, National Statistics, Republic of China (Taiwan),  - 

https://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=37408&CtNode=5347&mp=5. 
459 Balance of Payments by period // Central Bank of the Republic of China (Taiwan) - 

https://cpx.cbc.gov.tw/Tree/TreeSelect. 
460 OCHA - United Nations Office for Humanitarian Affairs (https://www.unocha.org/middle-east-and-north-

africa-romena/western-sahara). 
461 Statistical Yearbook of the Republic of Kosovo 2018, Prishtina 2018, p.225 - http://ask.rks-

gov.net/media/4369/statistical-yearbook-2018.pdf. 
462

 Կոսովոյի դեպքում ներկայացված են 2016թ. տվյալներ, որոնք ամենաթարմն են հասանելի 

տվյալների շարքում: Բացի այդ, Կոսովոյի վիճակագրական աղբյուրներում ցուցանիշներն արտահայտված են 

եվրոյով, ուստի տվյալների համադրելիության նպատակով, դրանք մեր կողմից վերափոխվել են ԱՄՆ դոլարի՝ 

հիմք ընդունելով 2016թ. միջին տարեկան փոխարժեքը, այն է՝ 1 € = 1,10656 $ (տե՛ս https://www.ofx.com/en-

au/forex-news/historical-exchange-rates/yearly-average-rates/): 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

290 

 

Հանրապետությունը (Թայվանը)՝ դիտարկվող երկրներից միակը, որն արձանագրել է 

արտաքին առևտրի դրական հաշվեկշիռ. 2017թ.-ին երկրի արտահանման ցուցանիշը 

ներմուծմանը գերազանցել է 72,2 մլրդ ԱՄՆ դոլարով: 

Թեև Արցախի Հանրապետության ապրանքների ու ծառայությունների 

արտահանման (194,56 մլն ԱՄՆ դոլար) և ներմուծման (299,19 մլն ԱՄՆ դոլար) 

ցուցանիշները զիջում են նույնիսկ Սոմալիլենդի համապատասխան ցուցանիշներին, 

վերջինս առանձնանում է արտահանման (202 մլն ԱՄՆ դոլար) և ներմուծման (1154 մլն 

ԱՄՆ դոլար) առավել անբարենպաստ հարաբերակցությամբ. ներմուծումը 

գերազանցում է արտահանումը 5,7 անգամ: Նմանօրինակ պատճառների 

բացահայտումը թերևս անհրաժեշտ է իրականացնել յուրաքանչյուր երկրի համար 

անհատապես:  

Այսպիսով, ներկայացված տվյալների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս 

եզրակացնել, որ չճանաչված երկրների՝ արտաքին աշխարհի հետ առևտրային 

հարաբերությունների հաստատման հնարավորությունները խիստ տարբերվում են, 

ինչը մատնանշում է որոշ երկրների առևտրային «անհաջողությունների» հիմքում 

համաշխարհային հանրության կողմից «չճանաչվածության» փաստից բացի նաև այլ 

պատճառների առկայությունը:  

Հիմնարար բիզնես ծառայությունները, ինչպիսիք են՝ փոստային առաքումը, 

դրամական փոխանցումները, միջպետական բեռնափոխադրումներն ու 

միջսահմանային մաքսային ընթացակարգերը, կարգավորվում են իրավական 

համաձայնագրերով, որոնք հաճախ այդպիսի ծառայությունները հասանելի են 

դարձնում միայն ՄԱԿ-ի կողմից պաշտոնապես ճանաչված երկրների համար: Մինչդեռ 

համաշխարհային հանրության կողմից չճանաչված երկրների բիզնեսների համար այդ 

ծառայությունները  էապես բարձրացնում են առևտրային գործաքների տևողությունն 

ու ծախսերը՝ նեղացնելով այդ երկրների՝ միջազգային առևտրում ներգրավվելու 

հնարավորությունները: 

Այսպես, օրինակ, դեռևս մասնակիորեն ճանաչված Կոսովոյում
463

 (ինչպես և 

Արցախի Հանրապետությունում) չկա փոստային համակարգ: Արդյունքում Կոսովոն 

միջազգային փոստային առաքումներին մասնակցում է Ալբանիայի փոստային 

համակարգի միջնորդությամբ. Կոսովոյի համար նախատեսված առաքանին 

տեղափոխվում է Ալբանիա, որտեղից էլ ուղղվում է Կոսովո
464

: Նույն կերպ Արցախի 

Հանրապետության փոստային առաքանու համար որպես նշանակման վայր է նշվում 

Հայաստանի Հանրապետության որևէ հասցե, որտեղից էլ այն հետագայում 

փոխադրվում է Արցախ՝ առանց լրացուցիչ գրանցման: Անշուշտ, սա հավելյալ ծախսեր 

ու անհարմարություններ է առաջացնում չճանաչված երկրի համար: 

Նմանօրինակ մեխանիզմով են սովորաբար իրականացվում նաև ապրանքների 

առաքումները՝ պայմանավորված չճանաչված երկրներում դրանց մաքսային 

հսկողության մեխանիզմների կիրառման խոչընդոտներով:  

Տնտեսվարող սուբյեկտների միջազգային դրամական փոխանցումները նման 

երկրներում նույնպես խնդրահարույց են, քանի որ չճանաչված երկրների բանկերը չեն 

կարող ներառվել S.W.I.F.T հեռահաղորդակցման համակարգում և ունենալ 

թղթակցային հաշիվներ արտասահմանյան բանկերում: Ուստի չճանաչված երկրների 

ընկերությունները ստիպված են լինում օգտվել միջնորդ բանկերից, իսկ այդպիսի 
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 Դեռևս 2008թ. անկախություն հռչակած Կոսովոն զգալի առաջընթաց է արձանագրել 

միջազգային ճանաչման հարցում. 2017թ. դրությամբ, Կոսովոյի ինքնիշխանությունը պաշտոնապես 

ճանաչվել է ՄԱԿ-ի անդամ 110 երկրի կողմից, որը, սակայն, բավարար չէ ՄԱԿ-ի անդամ դառնալու համար: 

ՄԱԿ-ի անդամ կարող է դառնալ այն երկիրը, որի ինքնիշխանությունը ճանաչվել է աշխարհի երկրնեի 2/3-ի 

կողմից: 
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 Choi J., The costs of not being recognized as a country: The case of Kosovo, November 16, 2017 - 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/11/16/the-costs-of-not-being-recognized-as-a-

country-the-case-of-kosovo/. 
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փորձառությունը ենթադրում է լրացուցիչ վարչական ընթացակարգեր՝ առցանց 

գործարքների սահմանափակ հասանելիության ու հավելյալ ծախսերի: Թերևս այդ է 

պատճառը, որ Արցախի Հանրապետությունում գործում են միայն Հայաստանում 

գրանցված և ՀՀ ռեզիդենտ համարվող որոշ բանկերի մասնաճյուղեր (տե՛ս Գծ. 1.) :  

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 2019թ.-ի առաջին կիսամյակի տվյալներով 

հայաստանյան 17 առևտրային բանկերից 6-ն Արցախում ունեն ընդհանուր թվով 26 

մասնաճյուղ. մասնաճյուղերի ամենամեծ ցանցը, բնականաբար, ունի Արցախբանկը՝ 

15 մասնաճյուղ: Արարատբանկն Արցախում ունի 7 մասնաճյուղ, և մեկական 

մասնաճյուղով հանդես են գալիս Կոնվերս բանկը, Հայբիզնեսբանկը, Հայէկոնոմբանկը 

և Յունիբանկը:  

 

 
Գծապատկեր 1.  

Արցախի Հանրապետությունում գործող բանկերի մասնաճյուղերի թիվը (2019 թ.-ի 

1-ին կիսամսյակի տվյալներով) 
465

 

 

Հատկանշական է, որ ի տարբերություն այլ բանկերի՝ ՀՀ ռեզիդենտ 

Արցախբանկն Արցախի Հանրապետությունում է կենտրոնացրել իր սպասարկման 

ցանցն ապահովող ընդամենը 22 մասնաճյուղերի գերակշիռ մասը (68.2%). Երևանում 

գործում է Արցախբանկի ընդամենը 7 մասնաճյուղ, ՀՀ այլ մարզերում բանկը 

մասնաճյուղ չունի: Այս հանգամանքը թերևս մատնացույց է անում Արցախբանկի 

«արցախյան արմատները»՝ անկախ ՀՀ-ում գրանցված լինելու իրողությունից: 

Ակնհայտ է, որ հայաստանյան գրանցումը բանկին անհրաժեշտ էր լիարժեք 

գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ստանալու համար: 

Ընդհանրացնելով համաշխարհային հանրության կողմից չճանաչված 

երկրներին բնորոշ առաձնահատկությունները՝ մեր կողմից փորձ է արվել սահմանել 

դրանց տնտեսական առաջընթացը զսպող հիմնական գործոնները, մասնավորապես՝  

 Տարածքային հակամարտության պատճառով ստեղծված պատերազմական 

իրավիճակը, որն առկա նյութական, ֆինանսական ու մարդկային ռեսուրսների 
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 Կազմվել է հեղինակների կողմից՝ ՀՀ-ում գործող 17 բանկերի վերաբերյալ դրանց 

պաշտոնական կայքերում և www.banks.am կայքում տեղադրված համապարփակ 

տեղեկատվության ուսումնասիրության հիման վրա: 
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ահռելի մասը կենտրոնացնում է ռազմական հատվածում՝ ետին պլան մղելով 

տնտեսությունը: 

 Առաջընթացի սահմանափակ հնարավորությունները և տնտեսական 

կախվածությունը հովանավորող կամ տարածքային հավակնություններ ունեցող 

երկրներից: 

 Սեփական տրանսպորտային, կապի, էներգետիկ և այլ ենթակառուցվածքների 

բացակայությունը կամ թերզագացվածությունը, ինչն էապես սամանափակում է 

արդյունավետ տնտեսվարման հնարավորությունները:  

 Հովանավորող երկրների փոքր տնտեսությունները, դրանցում աճի ու 

զարգացման խոչընդոտների առկայությունը: 

Բնականաբար, այս ցանկն ամբողջական չէ և կարող է էապես տարբերվել՝ ըստ 

կոնկրետ երկրների:  

 

 

ECONOMIC DEVELOPMENT CHALLENGES IN THE COUNTRIES 

UNRECOGNIZED BY THE WORLD COMMUNITY: HISTORICAL-

ECONOMIC COMPARISONS 
 

ANNA PAKHLYAN 

Armenian State University of Economics (ASUE), Faculty of Regulation of  

Economy and International Economic Relations,   
Assistant Professor at the Chair of International Economic Relations, PhD in Economics, 
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ANUSH ANANYAN 
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Economy and International Economic Relations,   
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Recognition of the country's sovereignty by other countries or the United Nations 

Organization (UN) can have a significant economic impact on the latter. Identifying the 

economic consequences of such "non-economic" issues is extremely important in case of the 

possible change in the status of countries, not recognized by the international community. 

The research aims to study the peculiarities and commonalities of countries unrecognized 

by the world community, the main factors impeding their economic progress, and identifying the 

root causes of such countries' economic failures. The achievements of the countries officially 

recognized by the UN member states, which have passed through the conflicts and finally, can 

establish close relations with the outside world and can be beneficial both for the Artsakh 

Republic and other unrecognized countries. 

The study used the methods of data collating, comparison and statistical analysis. 

Contrary to expectations, studies have shown that just being unrecognized by the 

international community is not yet sufficient to justify the economic failures of such countries. 

And factors such as infrastructure development in the country or the level of economic 

development of the sponsoring country can have a serious impact on the economic potential of 

an unrecognized country. 

Key words: unrecognized countries, world community, United Nations (UN), Republic 

of Artsakh, Gross Domestic Product (GDP), foreign trade, export, import, goods and services. 
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Признание суверенитета страны другими странами или Организацией 

Объединенных Наций (ООН) может оказать существенное экономическое воздействие на 

нее. Выявление экономических последствий таких «неэкономических» проблем 

чрезвычайно важно с точки зрения возможного изменения статуса стран, не признанных 

международным сообществом. 

Целью исследования является изучение особенностей и общностей не признанных 

мировым сообществом стран, основных факторов, препятствующих их экономическому 

прогрессу, а также выявление коренных причин экономических неудач в таких странах. 

Достижения стран, официально признанных государствами-членами ООН, которые 

прошли через конфликты и, наконец, могут установить тесные отношения с внешним 

миром, могут быть полезны как для Республики Арцах, так и для других непризнанных 

стран. 

В исследовании использовались методы сопоставления, сравнения и 

статистического анализа данных. 

Вопреки ожиданиям, исследования показали, что одного непризнания 

международным сообществом еще недостаточно для оправдания экономических неудач в 

таких странах. А такие факторы, как развитие инфраструктуры в стране или уровень 

экономического развития страны-спонсора, могут оказать серьезное влияние на 

экономический потенциал непризнанной страны. 

 

Ключевые слова: непризнанные страны, мировое сообщество, Организация 

Объединенных Наций (ООН), Республика Арцах, валовой внутренний продукт (ВВП), 

внешняя торговля, экспорт, импорт, товары и услуги. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

 

 
ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ  

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության և օրենսդրության 

կատարելագործման բաժնի առաջատար մասնագետ,ԱԵԳՄՄ անդամ, 

ք.Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն (ԼՂՀ 

barkhudaryan.lusine@gmail.com 
  

 Հոդվածի նպատակն է բացահայտել իրավական ակտիվության 

դերակատարությունն Արցախի Հանրապետության՝ որպես իրավական պետության 

կայացման գործում: 

 Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են համագիտական 

և հատուկ մեթոդները: 

 Հետազոտության ընթացքում բացահայտվել են իրավական ակտիվությունը 

խթանող գործոնները և ուղղությունները:  

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 

իրավական ակտիվությունը նախևառաջ ենթադրում է անհատի իրավական 

կարգավիճակի բոլոր տարրերի օգտագործում: Բացի այդ, այն ներառում է 

իրավաչափ գործողություններ, որոնք կոչված են վերափոխելու, զարգացնելու 

ինչպես սեփական իրավական կարգավիճակը, այնպես էլ իրավական համակարգն 

ամբողջությամբ: 

 Անհատի իրավական ակտիվությունն իրավական պետության կառուցման ու 

գործունեության կարևոր նախադրյալներից է, քանի որ մարդու ու քաղաքացու 

իրավունքների և ազատությունների լրիվ ծավալով պաշտպանությունը, 

պետության և անհատի փոխադարձ պատասխանատվությունը, 

օրինականությունը, իրավակարգը, իրավական պետականության ամրապնդումը, 

քաղաքացիական հասարակության կատարելագործումը, ժողովրդավարության 

զարգացումն ուղղակիորեն բխում են անհատի դրական իրավական 

ակտիվությունից: 

 Հոդվածում նշված առաջարկություններն իրագործելու դեպքում հնարավոր 

կլինի կայուն հիմք ստեղծել Արցախի Հանրապետության՝ որպես իրավական 

պետության կայացման համար: 

 

Հիմնաբառեր՝ իրավական ակտիվություն, իրավական պետություն, 

Սահմանադրություն, քաղաքացիական հասարակություն, նախաձեռնողականություն, 

իրավագիտակցություն, անհատ, քաղաքացի:  

 

 «Անհատի իրավական ակտիվություն» հասկացությունն իրավաբանական 

գիտությունում նորություն չէ, բայցևայնպես քիչ հետազոտված է: Մինչ օրս չկա 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 28.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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միասնական մոտեցում այս հասկացության վերաբերմամբ, հստակ բացահայտված չէ 

նրա դերակատարությունն իրավական պետության կառուցման գործում: Բայց չէ՞ որ 

հենց ակտիվ անհատն է հանդիսանում քաղաքացիական հասարակության հիմքը, 

իրավական պետության կառուցման ու արդյունավետ գործունեության հենասյունը: 

 Հասարակության ու պետության սոցիալ-իրավական կյանքում ակտիվ  

մասնակցություն ունեցող քաղաքացիների առկայությունն իրավական պետության 

կառուցման կարևոր նախադրյալներից է: Անհատի իրավական ակտիվությունից է 

կախված իրավական համակարգի գործունեությունը, նրա բոլոր օղակների 

աշխատանքը, լայն իմաստով՝ քաղաքացիական հասարակության արագացված 

զարգացումը
466

:  

 Արցախի Հանրապետության՝ որպես իրավական ու ժողովրդավարական 

պետության կառուցումն անհնար է առանց ակտիվ քաղաքացիների: Մեր 

հասարակությունն ունի նախաձեռնող, իրենց իրավունքներն ակտիվ իրականացնող և 

պարտականությունները կատարող քաղաքացիների կարիք: 

 Անհատի ակտիվությունը (լատիներեն «activus»՝ ակտիվ) մարդու ակտիվ 

վերաբերմունքն է կյանքի նկատմամբ, որն արտահայտվում է մարդու ստեղծագործ  

գործունեության, կամային գործողությունների, շփումների մեջ: Ակտիվությունը մի 

կողմից՝ կարելի է դիտարկել որպես մարդկային գործունեության նախադրյալ, մյուս 

կողմից՝ որպես սուբյեկտի՝ սոցիալական հարաբերություններում որոշակի խնդիրների 

լուծմանն ուղղված վարքագիծ: 

 Անհատի իրավական ակտիվությունը համակարգային անհատական որակ է, 

որում արտացոլվում է անհատի՝ հասարակության, իրավական համակարգի հետ 

փոխկապակցվածության խորությունն ու ամբողջականությունը, անհատի՝ իրավունքի 

սուբյեկտի վերածվելու կարողությունը: 

 Իրավական ակտիվության բնույթի ու սոցիալական ուղղվածության վերաբերյալ 

իրավաբանական գրականության մեջ ձևավորվել է երկու մոտեցում: Առաջին 

մոտեցման կողմնակիցները (Ի.Պոկրովսկի, Ս.Կոժևնիկով, Ն.Մատուզով և այլք) 

իրավական ակտիվությունը մեկնաբանում են որպես սուբյեկտի դրական, իրավաչափ, 

հասարակայնորեն օգտակար և պետության ու հասարակության կողմից 

հաստատված գործունեությունն իրավական ոլորտում
467

: Երկրորդ մոտեցման 

համաձայն՝ իրավական ակտիվությունը կարող է լինել նաև բացասական, 

հակաիրավական (Մ.Օրզիկ
468

, Յու. Օբորոտով
469

, Վ.Զատոնսկի
470

): Այսպես, օրինակ, 

Մ.Օրզիկը հավաստիացնում է, որ «իրավական ակտիվությունն իր մեջ ներառում է ոչ 

միայն իրավունքի պահանջների կենսագործմանն ուղղված գործողություններ, այլև 

օրենքին չհամապատասխանող գործունեություն»
471

: 

 Այսպիսով, ներկայումս «իրավական ակտիվություն» հասկացությունը 

դիտարկվում է երկու տեսանկյունից՝ որպես իրավաչափ վարքագծի ձև ու տեսակ: 

Որպես իրավաչափ վարքագծի ձև՝ իրավական ակտիվությունն «օգտագործում» 

                                                           
466 Матузов Н.И., Правовая система и личность. Саратов, 1987, է ջ  6: 
467 Покровский  И. Ф.,  О  правовой  активности личности и формировании ее 

правосознания // Вестник. 1971. №17, է ջ  143-147: Кожевников С. Н. Правовая активность: Понятие 

и сущность// Правоведение. 1979. №4, է ջ  33-39: Матузов Н. И. Правовая система и личность. 

Саратов, 1986, стр. 6. 
468 Орзих М. Ф., Личность и право. М., 1975, стр. 26. 
469 Оборотов  Ю. Н.,  Основные  вопросы  теории правовой  активности  личности  

социалистического общества: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Киев, 1979, стр 51. 
470 Затонский  В. А.,  Сильное  государство  и  ак-тивная личность: теоретико-правовой 

аспект. Саратов, 2005, стр 216. 
471 Орзих М. Ф., Личность и право. М., 1975, стр 26. 
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հասկացության համարժեքն է, իսկ որպես տեսակ՝ օգտագործման բովանդակությունն 

է՝ որպես իրավունքի կենսագործման ձև
472

: 

Իրավական պետությունում իրավական ակտիվությունը զարգանում է մի շարք 

գործոնների շնորհիվ, մասնավորապես՝ իրավական դաստիարակության, 

իրավագիտակցության և իրավական մշակույթի միջոցով: 

Իրավական դաստիարակության միջոցով անհատն ունենում է իրավական 

պահանջմունքներ, որոնք որոշ չափով կանխորոշում են համապատասխան 

գործողությունների ու արարքների ընտրությունը: Իրավական պահանջմունքն 

ակտիվացնում է սուբյեկտին, դրդում է գնահատել իրավական իրականությունը, 

պարբերաբար ուշադրություն դարձնել իրավական երևույթներին ու առարկաներին, 

որոնք նպաստում են այդ պահանջմունքների բավարարմանը: Այդ համատեքստում 

ձևավորվում է շահը՝ իրավաչափ վարքագծի կարևորագույն բաղադրատարրը: 

Իրավագիտակցությունն ու իրավական մշակույթը ևս սերտ փոխկապակցված 

են իրավական ակտիվության հետ: Իրավական մշակույթը ոչ միայն 

իրավամտածողության բարձր մակարդակն է, այլև իրավաբանական գործունեության 

բարձր որակը: 

Իրավական ակտիվության առանձնահատկությունն այն է, որ ծագում է 

իրավունքի դրական ազդեցության հիման վրա և ուղղված է նրա անհատական ու 

ստեղծագործ իրագործմանը: Հենց իրավական ակտիվության մեջ է արտահայտվում 

քաղաքացիական հասուն գիտակցությունը, իրավագիտակցության բարձր 

մակարդակը
473

:  

Իրավական ակտիվությունն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես անհատների՝ 

իրավունքի ոլորտում արդյունավետ գործունեություն, որը համակցում է ինչպես 

դրական (պետության ու հասարակության կողմից ընդունված), այնպես էլ 

բացասական (պետության ու հասարակության կողմից բացասականորեն ընկալվող) 

գործոններ: 

 Անհատի իրավական ակտիվությունն առանձնանում է մի շարք 

հատկանիշներով. 

1. Անհատի իրավական ակտիվությունն արտահայտվում է 

գործողություններով, այսինքն՝ ակտիվության էությունը հենց գործողության, մարդու 

ակտիվ վարքագծի մեջ է: 

2. Գործողություններն իրականացվում են ազատ անձանց կողմից: 

Ազատությունն այս պարագայում դիտարկվում է որպես «այն բանի երաշխիք, որ 

մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է անել ինչ-որ բան առանց ուրիշների միջամտության՝ 

վերջիններիս կողմից արգելելու կամ հարկադրվելու»
474

: 

3. Այդ գործողությունները տեղի են ունենում իրավունքի ոլորտում, ուստի 

կարող են կրել ինչպես իրավաչափ, այնպես էլ հակաիրավական բնույթ: 

Հակաիրավական վարքագիծը ևս իրավական վարքագիծ է (բայց ոչ իրավաչափ), 

ուստի հակաիրավական բնույթը նրա բաղադրիչներից է: 

4. Իրավական ակտիվությունն արտահայտում է անհատի՝ իրավունքի հետ 

հարաբերակցվելու հոգեբանական պատրաստվածությունը, ինչի շրջանակներում 

յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իրավունքի բարձր նշանակության վերաբերյալ կայուն 

համոզմունք: 

5. Անհատի իրավական ակտիվությունը ձևավորվում է տեղեկատվության 

հիման վրա, որը վերջինս ստանում է որպես իրավունքի սուբյեկտ: 

                                                           
472 Горовенко В. В., Методология правовой активности: К постановке проблемы, 

Юридическая наука и правоохранительная практика, 1 (19), 2012, стр 12. 
473 Мечетина  Т. А., Рыбаков В. А., О понятии и содержании социально - правовой и 

гражданско-правовой активности, стр 97. 
474 Арон Р. Эссе о свободах/ пер. с фр. Н.А. Руткевич. М., 2005, стр 162. 
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6. Իրավական ակտիվությունն իր կենսագործունեության ընթացքում որպես 

ուղենիշ պիտի ունենա համամարդկային արժեքները և գործի՝ ի շահ նրա 

սուբյեկտների: Իրավական ակտիվությունն անհնար է առանց սուբյեկտների. 

իրավական ակտիվությունը հնարավոր է այնտեղ, որտեղ առկա է անհատը և կան 

ակտիվ վարքագիծ դրսևորելու անհրաժեշտ պայմաններ: 

7. Անհատների իրավական ակտիվությունը որոշվում է նրանց 

արժեհամակարգային հատկանիշներով. անհատները գիտակցում են իրավունքի 

արժեքը, ընտրում են վարքագծի թույլատրելի կանոնը՝ այդ կերպ ձևավորելով 

վերաբերմունք օրենքի նկատմամբ: 

8. Անհատի իրավական ակտիվությունը սերտ փոխկպակցված է նրա 

իրավագիտակցությանը: 

 Իրավական ակտիվությունը դրսևորվում է մի շարք ուղղություններով. 

1. գործունակ օրենսդիր կառույցների ձևավորում, որոնք արտացոլում են 

հասարակության բոլոր անդամների շահերը, 

2. իրավաբանական նորմերի համակարգի զարգացմանն ուղղված 

գործունեություն, 

3. պետական կառույցների գործունեության օրինականության պահանջ, 

4. սահմանադրականության սկզբունքի կյանքի կոչում, 

5. ակտիվ իրավաչափ վարքագիծ, 

6. անհանդուրժողական վերաբերմունք իրավախախտումների նկատմամբ, 

7.   քաղաքացիական հասարակության բոլոր կառույցների 

փոխհամաձայնեցված գործունեություն և այլն: 

 Անհատի իրավական ակտիվությունը դիտարկելով որպես անհատի` պետության 

ու հասարակության կողմից ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ընկալվող 

գործունեություն (կախված իրավական հետևանքներից)՝ անհրաժեշտ է առանձնացնել  

իրավական ակտիվության դրական ու բացասական տեսակները
475

: 

 Անհատի դրական իրավական ակտիվությունն իրավունքի՝ առանց խորն ու 

համակողմանի գիտակցման ենթակայությունը չէ, այլ  իրավունքի սուբյեկտի 

գիտակցական, նախաձեռնողական, իրավաչափ գործունեությունն է, որն ուղղված է 

իրավունքների արդյունավետ օգտագործմանը, պարտականությունների կատարմանը, 

օրենքով պաշտպանվող պետական, հասարակական և այլ անձնական շահերի 

կենսագործմանը:  

 Անհատի իրավական ակտիվությունն իրավական պետության կառուցման ու 

կայացման ամենակարևոր ու անհրաժեշտ պայմաններից է, ինչն արտահայտվում է 

հետևյալում. 

 Առաջին. իրավական պետության ձևավորման համար անհրաժեշտ է 

քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը պետական կյանքի կազմակերպմանը: 

 Իշխանության կարևորագույն գործառույթը օրինաստեղծությունն է: 

Օրինաստեղծությունն ամբողջությամբ կանխորոշում է պետության  և նրա 

բաղադրիչների գործունեությունը, կարգավորում է ոչ միայն առանձին անձանց ու 

խմբերի հարաբերակցությունը, այլև պետության վերաբերմունքը քաղաքացիների, 

ամբողջ հասարակության նկատմամբ, ինչպես նաև բոլոր պետական կառույցների 

                                                           
475

 Հատկանշական է, որ իրավաչափ վարքագիծը միշտ չէ դիտարկվում որպես սոցիալ-

օգտակար վարքագիծ: Այսպես, օրինակ, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 58-րդ 

հոդվածով ամրագրված և աշխատանքային օրենսգրքով մանրամասնված գործադուլի 

իրավունքը կենսագործելու ժամանակ կարող են կաթվածահար լինել հասարակական կյանքի մի 

շարք ոլորտներ: Ուստի իրավական պետության տեսանկյունից առանձնակի կարևորություն է 

ներկայացնում դրական իրավական ակտիվությունը, քանզի անհատը գործում է իր իրավաչափ 

գործողությունների անհրաժեշտության, նպատակահարմարության և սոցիալական 

նշանակության հիման վրա:  
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գործունեությունը: Ակնհայտ է, որ անհատի ազատության դեպքում նրա իրավական 

ակտիվությունը դրսևորվում է օրենսդրությամբ  ամրագրված այս կամ այն նորմի կամ 

կանոնի ձևավորման մեջ, որոնք նրան կկապեն կամ կպարտավորեցնեն: 

 Այսպես, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 122-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի համաձայն՝ ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն 

երկուսուկես տոկոսը ունի Ազգային ժողովին քաղաքացիական նախաձեռնության 

կարգով օրենքի նախագիծ առաջարկելու իրավունք: Ավելին, Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրության 162-րդ հոդվածի1-ին մասի համաձայն՝ 

Սահմանադրությունը և Սահմանադրության 1-3-րդ, 6-րդ, 9-րդ և 11-րդ գլուխներում, 

ինչպես նաև Սահմանադրության 87-90-րդ, 92-94-րդ, 96-րդ, 106-րդ 

հոդվածներում,107-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 108-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 109-րդ, 

121-րդ, 131-րդ, 132-րդ և 175-րդ հոդվածներում փոփոխություններն ընդունվում են 

միայն հանրաքվեի միջոցով: Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու 

նախաձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ 

երրորդը, հանրապետության նախագահը կամ ընտրական իրավունք ունեցող 

քաղաքացիների առնվազն տասը տոկոսը
476

: 

 Իրավական ակտիվություն ցուցաբերելով՝ անհատը ժողովրդական 

ներկայացուցչության միջոցով ազդում է օրինաստեղծության ողջ գործընթացի վրա
477

:  

 Իրավական պետությունում պետական գործառույթների ճիշտ կենսագործումը 

պայմանավորված է քաղաքացիներից յուրաքանչյուրի և ամբողջ հասարակության 

իրավական ակտիվությամբ: Առանց իրավական կարգի ու պետական շահերի 

նկատմամբ գիտակցված-ակտիվ վերաբերմունքի անհնար է պատկերացնել 

ժամանակակից իրավական պետությունը: Իրավական պետության կայուն 

զարգացումը հնարավոր է միայն անհատի բարձր իրավական մշակույթի, 

իրավագիտակցության և իրավական ակտիվության դեպքում: 

 Երկրորդ. իրավական պետության կառուցումն  անհնար է առանց զարգացած 

քաղաքացիական հասարակության առկայության ու գործունեության, որի հիմքը 

գիտակցված ակտիվ գործունեության ունակ, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական-

իրավական և այլ խնդիրները պրագմատիկ լուծող անհատն է: 

 Ոչինչ այնքան չի արժևորում անհատին, որքան կենսական ակտիվ կեցվածքը, 

հասարակական  պարտքի նկատմամբ գիտակցված վերաբերմունքը: 

 Քաղաքացիների իրավական ակտիվության մակարդակի հիման վրա կարելի է 

պատկերացում կազմել քաղաքացիական հասարակության «որակի» մասին: Որքան 

շատ քաղաքացիներ են դրսևորում իրավական ակտիվություն՝ ուղղված նախևառաջ 

հասարակական շահերի պաշտպանությանը, այնքան կյանքի ավելի շատ  

պահանջմունքների է համապատասխանում քաղաքացիական հասարակությունը, որն 

ունակ է ապահովելու կյանքի կայուն ու անվտանգ պայմաններ, իրավական 

ակտիվության դրսևորում կյանքի բոլոր բնագավաներում: 

 Քաղաքացիական հասարակության կառույցները, ինչպիսիք են՝ 

հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքական կուսակցությունները, 

շարժումները և այլն, ձևավորվում են նախաձեռնողականության հիման վրա, որն 

իրավական ակտիվության կարևոր բաղադրատարրերից է: 

                                                           
476

 Ուշագրավ է այն փաստը, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները կյանքի են 

կոչել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 162-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

ամրագրված իրավունքը՝ ձևավորելով նախաձեռնող խումբ և պահպանելով «Հանրաքվեի 

մասին» օրենքով ամրագրված պահանջները. նախաձեռնել են ստորագրահավաք՝ միտված 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելուն: 
477

 Անհատի իրավական ակտիվություն դրսևորելու կարևոր ձևերից է նաև 

համընդհանուր հավասար ընտրություններին մասնակցելը: 
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Նախաձեռնողականությունը շատ հաճախ դիտարկվում է որպես «ակտիվ 

գործունեության (մասնավորապես իրավական ակտիվության) էական հատկանիշ»
478

: 

Նախաձեռնողականություն ասելով հասկանում ենք ստեղծագործ, ինքնուրույն, 

ազատ-կամային գործունեություն, որն ուղղված է հասարակական կարևոր 

նախագծերի, առաջարկությունների հայեցակարգերի մշակմանը, նախագծմանը, 

հրապարակայնեցմանը, իրականացմանը: 

 Իրավական ակտիվության հիմնական գործառույթը հասարակության ու 

պետության ամրապնդումը, պահպանումը և անընդհատ զարգացումն է, 

յուրաքանչյուր անհատի և ամբողջ հասարակության պահանջմունքների 

բավարարումն է: Նախաձեռնողականությունը դրական իրավական ակտիվության 

դրսևորման յուրահատուկ ձևերից է: 

 Իրավական կյանքում նախաձեռնողականությունն արտահայտվում է 

սուբյեկտների իրավական ակտիվության մեջ, որոնք ունեն հնարավորություն և, որպես 

կանոն, օգտվում են այդ հնարավորությունից՝ կյանքի կոչելով իրավունքները և 

պարտականությունները: 

 Արցախի Հանրապետությունում գործում են բազմաթիվ նորմատիվ իրավական 

ակտեր, որոնք Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին ընձեռնում են բոլոր 

հնարավորությունները՝ նախաձեռնող վարքագիծ դրսևորելու համար:  

 Այսպես, օրինակ, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 45-րդ և 46-

րդ հոդվածները սահմանում են միավորումների ազատություն և, 

համապատասխանաբար, կուսակցություն ստեղծելու և կուսակցությանն 

անդամագրվելու իրավունք: Միավորումների, կուսակցությունների ստեղծման ու 

գործունեության կարգը սահմանվում են համապատասխանաբար «Հասարակական 

կազմակերպությունների մասին» և «Կուսակցությունների մասին» օրենքներով: 

Վերոգրյալից պարզ է դառնում, որ մեր երկրում ստեղծված են բոլոր պայմանները 

հասարակական կազմակերպությունների, կուսակցությունների ձևավորման ու 

գործունեության համար: Անհրաժեշտ է միայն ակտիվ անհատների, քաղաքացիների 

առկայություն, որոնք կյանքի կկոչեն սահմանադրական իրավունքը: Ուշագրավ է այն 

փաստը, որ վերջին ժամանակաշրջանում նկատվում է Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների ակտիվություն, որոնք, օգտվելով Սահմանադրությամբ ամրագրված 

իրավունքից, կազմավորում են հասարակական կազմակերպություններ, 

կուսակցություններ, որոնք ակտիվ մասնակցություն են ունենում ինչպես 

հասարակական, այնպես էլ պետական կյանքում: 

 Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 53-րդ հոդվածը սահմանում է 

հանրագիր ներկայացնելու իրավունքը
479

: Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքը 

                                                           
478 Матузова Н.И. [и др.], Правовая жизнь в современной России: теоретико-

методологический аспект/ Саратов, 2005, стр 379-380. 
479

 Յուրաքանչյուր ոք ունի անհատապես կամ այլոց հետ մեկտեղ պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց հանրագիր ներկայացնելու և 

ողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան ստանալու իրավունք: Մանրամասները 

սահմանվում են օրենքով: (Արցախի Հանրապետության Սահմանադրություն, ԼՂՀՊՏ 

2017.02.28/04(318) «Հանագրերի մասին» օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ 

հանրագիրն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 53-րդ հոդվածի հիման վրա 

հանրային նշանակություն ունեցող հարցերով ներկայացվող գրությունը կամ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության 

թերությունների մասին հաղորդումը կամ պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության բարելավման, տնտեսական, 

քաղաքական, սոցիալական ու հասարակական կյանքի այլ ոլորտների վերաբերող հարցերի 

կարգավորման կամ գործող իրավակարգավորումների կատարելագործման վերաբերյալ 

առաջարկությունն է: /http://minjustnkr.am/nkr/documents/Hanragreri%20-Hyup-tex-

AH%20orenqneri-naxagceri-patet.pdf:   
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նպատակ է հետապնդում հնարավորինս օգտագործել քաղաքացիական 

հասարակության ներուժը, ապահովել պետական իշխանության և հանրության 

ներկայացուցիչների միջև կայուն հաղորդակցությունը
480

: Արցախի 

Հանրապետությունում գործող նորմատիվ իրավական ակտերի բազմազանությունը 

վկայում է, որ օրենսդիրը համաձայն է այն գաղափարի հետ, որ քաղաքացիների 

իրավական ակտիվության բարձր մակարդակը նպաստում է իրավաստեղծության 

որակի կատարելագործմանը, իրավունքի նորմերի կենսագործմանը, 

սահմանափակում է պետական իշխանության կամայականությունը
481

: 

 Այսպես, նախաձեռնողականությունը նախաձեռնողական գործունեության, 

դրական իրավական ակտիվության ամենակարևոր տարրերից է, քանզի 

հասարակությունն առաջ է շարժվում նախաձեռնությունների, նորարարությունների 

շնորհիվ
482

: 

 Երրորդ. անհատի իրավական ակտիվությունը հանդիսանում է մարդու և 

քաղաքացու իրավունքների՝ պետության իրավունքների նկատմամբ առաջնահերթ 

լինելու երաշխավոր՝ այդ կերպ երաշխավորելով իրավական պետության 

կարևորագույն սկզբունքի կյանքի կոչումը, այն է՝ մարդու և քաղաքացու 

իրավունքների և ազատությունների առավելագույն ապահովումը: Պետությունը 

(պետական իշխանությունը) ինքն իրեն չի սահմանափակում, դա կարող է անել միայն 

մի ուրիշ իշխանություն՝ անհատի իշխանությունը, քաղաքացիական հասարակության 

կամքը: Իրավական ոլորտում իրավական ակտիվություն ցուցաբերելու 

անհրաժեշտության գիտակցումը, սոցիալ-իրավական մշակույթի բարձրացումը 

կնպաստեն իրավական պետության կարևորագույն սկզբունքների կյանքի կոչմանը: 

 Չորրորդ. իրավական պետության կառուցման կարևոր տարրերից է 

պետության ու անհատի փոխադարձ պատասխանատվությունը: Հենց անհատի 

իրավական ակտիվությունն է ապահովում իշխող սուբյեկտի պատասխանատվության 

անխուսափելիությունն այն դեպքում, երբ խախտվում են վարքագծի 

համապարտադիր կանոնները: 

 Հինգերորդ. իրավական պետությանը ներհատուկ են օրինականությունն ու 

իրավակարգը: Այն դեպքերում, երբ քաղաքացիներն անտարբեր չեն մնում օրենքի, 

մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների խախտման նկատմամբ, 

դրսևորում են իրավական ակտիվություն. պաշտպանում են իրենց իրավունքներն ու 

շահերը, օգտվում են օրենսրդրությամբ երաշխավորված պաշտպանության բոլոր 

եղանակներից ու միջոցներից, պատրաստակամություն են հայտնում 

իրավախախտումները բացահայտելու հարցում, իրավակարգն ու օրինականությունը 

գտնվում են պատշաճ մակարդակի վրա, այսինքն՝ երաշխավորվում է իրավունքի և 

օրենքի գերակայությունը: 

 Իրավական ակտիվությունն է կանխորոշում իրավական պետության 

սոցիալական, իրավական, տնտեսական զարգացումը: Այսպես, օրինակ, ցուցաբերոլով 

ակտիվություն ընտրությունների ժամանակ՝ քաղաքացիները մասնակցում են 

իշխանությունների ձևավորման գործընթացին, աջակցում են այն թեկնածուներին, 

որոնց ծրագրերը կոչված են ապահովելու ավելի բարենպաստ կյանք: 

 Քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը պայմանավորված է 

քաղաքացիների գրագիտությունից, իրավագիտակցությունից, սոցիալական ու 

                                                           
480

 Հանրագիրը միջոց է պարտադրելու պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց՝ հաշվի առնելու հասարակության կարծիքը, միջոցներ 

ձեռնարկելու հասարակության անդամների կողմից բարձրացված հարցերի լուծման 

ուղղությամբ: 
481 Тепляшин И.В. Правовая активность российских граждан: перспективы исследования 

категории // Российский юридический журнал. 2010. N 5, стр 40-49. 
482 Арон Р. Эссе о свободах/ пер. с фр. Н.А. Рут-кевич. М., 2005, стр 162. 
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իրավական ակտիվությունից: Միայն անհատի սոցիալական-իրավական ակտիվության 

վրա հիմնված առողջ քաղաքացիական հասարակության միջոցով է հնարավոր 

իրավական պետությունում ապահովել ժողովրդավարության, իրավակարգի, 

օրինականության զարգացում: 

 Անհատի իրավական ակտիվության ցուցանիշներից են 

նախաձեռնողականությունը, նպատակաուղղվածությունը, կազմակերպվածությունը, 

գործունեության արդյունավետությունը, ուժեղ, կայուն, այլ ոչ թե իրավիճակային 

ձգտումը` ազդելու սոցիալական գործընթացների ու հասարակական գործերի վրա: 

 Իրավաբանական գրականությունում անհատի իրավական ակտիվությունը 

դիտարկվում է որպես իրավական նորմերին համապատասխանող իրավական 

գործունեության մակարդակ, որը կարևոր դերակատարություն ունի անհատների 

իրավագիտակցության ձևավորման գործընթացում:  

 Անհատի իրավական ակտիվությունը բարդ երևույթ է, որի բոլոր տարրերը սերտ 

փոխկապակցված են և ամբողջական:  Անհատի իրավական ակտիվության տարրերից 

համակարգաստեղծ են իրավական գիտելիքները (իրավական իրազեկվածություն), 

իրավունքի նկատմամբ վերաբերմունքը (գնահատականներ, համոզմունքներ), 

իրավակարգավորումները և իրավական վարքագիծը: 

 Մարդու պահանջմունքների, շահերի, արժեքների վրա հիմնվում է իրավունքի 

ոլորտում նրա վարքագիծը, իսկ տեղեկատվական ու գնահատողական հատկանիշների 

հիման վրա կանխորոշվում է իրավագիտակցության կամային հատկանիշը: 

 Իրավագիտակցությունը սերտ փոխկապակցված է իրավական ակտիվության 

հետ: Իրավագիտակցությունն իրավական նորմերի կենսագործմանն ուղղված 

անհատի լիակատար ներքին պատրաստվածության աղբյուրն է
483

: 

 Անհատի իրավական ակտիվությունն իրավագիտակցության բարձր 

մակարդակի արդյունքն է, ինչի պատճառով մի շարք մասնագետներ այն դիտարկում 

են որպես երևույթ, որն «անցնում է օրենքի սովորական պահանջը»
484

: 

 Անհատի իրավական ակտիվությունն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես 

կրթական, ինչպես նաև նրանց բարոյական հասունացման հետ կապված 

իրավահարաբերությունների ուսուցման բնագավառում իրավաչափ վարքագծի և 

գործունեության որոշակի մակարդակ: 

 Անհատի իրավական ակտիվությունն արտահայտվում է իրավունքի 

բնագավառում պետության ու հասարակության կողմից ընդունված դրական 

գործունեության մեջ:  Դա նախևառաջ անհատի նախաձեռնողական վարքագիծն է, 

ինչը պայմանավորված է նրա իրավագիտակցության բարձր մակարդակով, 

իրավական համոզվածությամբ: 

 Անհատի իրավական ակտիվության ձևավորման հենասյունը իրավունքի 

բնագավառում ճանաչողական ակտիվությունն է: Վերջինս բխում է անհատի 

«իրավական շահերից» ու ստացած գիտելիքներից
485

:  Անհատների ճանաչողական 

ակտիվությունը նրանց իրավագիտակցության ձևավորման կարևոր նախադրյալներից 

է: Բայց ինչպիսի՞ միջոցներ պիտի ձեռնարկվեն, որպեսզի անհատի վարքագիծը լինի ոչ 

միայն  իրավաչափ, այլև ակտիվ: Մեր կարծիքով` անհրաժեշտ է ուշադրությունը սևեռել 

իրավունքի ճանաչման ներքին պահանջմունքների համակարգի և ակտիվ իրավական 

վարքագծի ձևավորման վրա: 

                                                           
483 Тепляшин И. В. Становление российской правовой государственности  и правовая 

активность граждан/ И. В. Тепляшин // Журнал российского права. – 2002. – № 1, стр 26-27. 
484 Современный воспитательный процесс: состояние и проблемы. Материалы круглого 

стола // Социологические исследования. 2005 №.4. 
485 Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе, 

М.: Просвещение, 1979. 
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Իրավունքի՝ որպես սոցիալական արժեքի գիտակցված պահանջարկը  

դրսևորվում է որպես սուբյեկտիվ վիճակ, որը կարգավորում է անհատների 

վարքագիծը, կանխորոշում է մտածելու ու կամքի ուղղությունը: 

Պահանջարկն անհատի վարքագծի սկզբնաղբյուրն է, ինչի պատճառով էլ այն ոչ 

միայն նախորդում է շահին, այլև առաջացնում է այն, քանզի առանց պահանջարկի 

շահ չի կարող առաջանալ, և հենց պահանջարկն է հիմնավորում շահի 

բովանդակությունը: Շահը դիտարկվում է որպես «անհատների գործունեության 

օբյեկտիվ հիմնավորվածության միասնություն և դրա արտացոլում ձգտումներում ու 

արաքներում»
486

: 

Անհատների իրավական ակտիվությունն իրավունքի ոլորտում նրանց կամավոր, 

ստեղծագործ գործունեությունն է
487

: Անհատների իրավական ակտիվության համար 

հիմք կարող է լինել իրավունքի արժեքի, սուբյեկտի օրինական շահերի 

պաշտպանության արդյունավետության` նրանց ներքին համոզմունքը: 

Անհատների իրավական ակտիվությունը նրանց իրավագիտակցության բարձր 

մակարդակի հետևանք է, ուստի այն կարելի է դիտարկել որպես պրակտիկ 

գործունեության անհատների պատրաստվածություն (օրինակ՝ սեփական շահերի 

պաշտպանությունը, սեփական կարծիքի արտահայտում, որը հաշվի է առնվում 

իրավակիրառ սուբյեկտի կողմից իրավական խնդիրների առաջացման դեպքում), որի 

արդյունքը իրավական փորձառությունն է
488

:  

Անհատների իրավական ակտիվությունը դրսևորվում է նրանց գործունեության 

մեջ՝ դառնալով նրանց իրավական մշակույթի անքակտելի բաղադրիչը: Անհատների 

իրավական ակտիվության սահմանները կանխորոշված են նրանց 

իրավասուբյեկտության սահմաններով: 

Անհատների գործունեության տիրապետող տեսակը իրավական բնույթի 

կրթական գործունեությունն է, ինչն էլ համարվում է իրավական գործունեության 

տարատեսակ: Անհատները մասնակցում են իրավաբանական նշանակություն ունեցող 

տարաբնույթ գործողությունների՝ դառնալով ընտանեկան, քաղաքացիական, 

վարչական, աշխատանքային և այլ իրավահարաբերությունների մասնակիցներ
489

:  

Անհատների իրավական ակտիվության տարատեսակ է տեղեկատվական-

իրավական գործունեությունը, որին նրանք ակտիվ մասնակցում են
490

: 

Անհատների իրավական ակտիվությունը սերտ կապված է 

իրավագիտակցության հետ, ինչն արտահայտվում է անհատների կողմից սեփական 

վարքագիծը ծրագրավորելու գիտակցված հնարավորությամբ, ինչն էլ հիմք է կայուն 

վարքագծի ձևավորման համար, և սեփական վարքագիծը կառավարելու 

հնարավորություն է ընձեռնում: 

Անհատների իրավական ակտիվությունը դրսևորվում է սպառողների շահերի 

պաշտպանության բնագավառում: Այսպես, Արցախի Հանրապետությունում գործում է 

                                                           
486 Покровский И. Ф., Формирование правосознания личности. Л., 1972: 
487 Батурин Ф. А., Социальная активность трудящихся: сущность и управление. 

Новосибирск: Наука, 1986, стр 64: Чефранов В. А. Правовое сознание как разновидность 

социального отражения. Киев, 1986, стр 202: 
488 Сабиненов С. И., О правовой активности личности при социализме // Актуальные 

проблемы теории социалистического государства и права. М., 1974: 
489

 Իրավաբանական գրականության մեջ առանձնանում են իրավական գործունեության 

այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են, նյութաիրավական, դատավարաիրավական, միջազգային-

իրավական, հանրային-իրավական, մասնավոր իրավական. մասնավորապես՝  Шагиева  Р.  В.  

Правовая деятельность и ее разновидности в современном российском обществе // Журнал 

российского права. 2004. №10, է ջ  93: Фаткуллин Ф. Н. Проблемы общей теории социалистической 

правовой надстройки. Казань, 1980, стр 85-86: 
490 Морозов А.В., Система правовой информатизации Минюста России. М., 1999: 
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«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» օրենքը, որը կարևոր 

երաշխիք է Արցախի Հանրապետության սպառողների շահերի պաշտպանության 

գործում: Հատկանշական է, որ Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության կազմում գործում է շուկայի 

և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչությունը
491

: 

Անհատների իրավական վարքագիծը կարելի է դիտարկել որպես սուբյեկտի՝ 

իրավունքի նորմերի պահանջների գիտակցված կատարմանն ուղղված 

գործունեություն: Իրավունքի նորմը անհատների վարքագծի արտաքին 

կարգավորիչներից է: Կամային ակտիվություն առաջացնելու համար այդ նորմը պետք 

է արտացոլվի նրա գիտակցության մեջ, վերածվի անհատների կողմից իրենց 

գործողությունները գնահատելու ներքին չափանիշի և հետո միայն արտահայտվի 

իրավական գործողություններում: Սեփական պահանջմունքները գիտակցելու, 

շահերը, նպատակները կոնկրետացնելու միջոցով անհատներն իրենց գիտակցության 

մեջ նախանշում են ապագա ցանկալի ու պարտադիր վարքագծի մոդելը: Այդ ծրագիր-

մոդելները կարևոր նշանակություն ունեն վարքագծի տեսլականի համար: 

Անհատների իրավական ակտիվությունը վերջիններիս իրավական վարքագծի 

հատկանիշներից է, որը համապատասխանում է իրավունքի ոգուն ու իմաստին, 

դիտարկվում է որպես իրավագիտակցության ձևավորման կարևոր նախադրյալ՝ 

հնարավորություն ընձեռելով ոչ միայն յուրացնելու իրավական տեղեկատվությունը, 

այլև իրացնելու այն իրական կյանքում: 

Ներկայումս օրենսդրության մեջ ամրագրված հավասարության, 

ժողովրդավարության, ընտրության ազատության սկզբունքները, որոնց իրացման 

շրջանակներում արտահայտվում է անհատների իրավական ակտիվությունը, ցավոք 

սրտի, ոչ միշտ են կյանքի կոչվում վերջիններիս կողմից: Մեր կարծիքով` առկա է 

համապատասխան օրենսդրական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն: 

Օրենսդրության կատարելագործման առաջնային ուղղություններից պետք է լինի 

այնպիսի իրավական ակտերի մշակումն ու ընդունումը, որոնք ունակ լինեն խթանելու 

անհատների իրավական ակտվությունը: Անհրաժեշտ է մշակել ու կյանքի կոչել 

անհատների իրավական ակտվությունը խթանող համապատասխան հայեցակարգեր, 

ծրագրեր
492

:  

                                                           
491

 Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարության աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության 

պետական տեսչությունը նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում 

է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում պատասխանատվության միջոցներ 

արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ 

հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) տեխնիկական 

կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված 

պահանջների պահպանման, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից 

պատրաստված իրերի մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առուվաճառքի և դրանցով 

գործարքների իրականացման, համապատասխանության գնահատման և չափումների 

միասնականության ապահովման, սպառողների իրավունքների պաշտպանության 

բնագավառներում` հանդես գալով Արցախի Հանրապետության անունից:  
492

 Այս պարագայում կարճ ժամկետում հաջողության հասնելու համար առավել 

նպատակահարմար է առկա հիմնախնդրի լուծման հնարավոր լուծումները վերածել 

«պիլոտային» ծրագրերի, փորձարկել դրանք Արցախի Հանրապետության քաղաքային ու 

գյուղական համայնքներում, իրականացնել մշտադիտարկում, հետազոտել ծրագրի 

արդյունքները՝ առանձնակի ուշադրություն դարձնելով ծրագրի մշակման ընթացքում 

չհաշվարկված երևույթներին, այնուհետև առավել արդյունավետ ծրագիրը վերածել պետական 

քաղաքականության: 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

304 

 

Ցավալի է, բայց և փաստ, որ հասարակության անդամները ներկայումս  

բաժանվում են երկու խմբի՝ ակտիվ ու պասիվ: Պասիվ անհատներին ակտիվացնելու 

նպատակով անհրաժեշտ է շահագրգռել նրանց: Այդ պարագայում որպես սկզբնական 

օղակ պետք է դիտարկվեն հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները, 

այնուհետև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, ինչպես նաև 

պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Հանրակրթական ու 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսումնական տարվա 

ամբողջ ընթացքում պետք է կազմակերպվեն աշակերտների և ուսանողների 

ակտիվությունը խթանող միջոցառումներ, մասնավորապես՝ բրեյն-ռինգներ, 

օլիմպիադաներ, կլոր սեղաններ, տարաբնույթ թեմաներով ընթերցումներ: Հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայումս թե´ աշակերտները, թե´ ուսանողներն 

օգտվում են համացանցից, նպատակահարմար է ակտիվություն դրսևորելու հարթակ 

ստեղծել նաև համացանցում: Կարելի է օգտագործել հանրակրթական և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների կայքէջերը, տարբեր առաջադրանքներ տեղադրել 

կայքէջերում, կազմակերպել տարաբնույթ միջոցառումներ և այլն: 

Ինչ վերաբերում է պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, 

ապա նրանք ևս պիտի շահագրգռված լինեն անհատների իրավական ակտիվությամբ: 

Ընդ որում, պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց 

լիազորությունների և իրավասությունների շրջանակներում պետք է իրականացնեն 

ինչպես ամբողջ պետության, այնպես էլ իրենց համակարգում աշխատողների 

իրավական ակտիվությունը խթանող միջոցառումներ` հնարավորություն ընձեռելով 

աշխատողներին իրենց ստեղծագործ մտածելակերպով առաջադրելու ինչպես 

պետության, այնպես էլ համակարգի առջև դրված խնդիրների լուծումներ: 

Այսպիսով՝ անհատների իրավական ակտիվությունն Արցախի 

Հանրապետության՝ որպես իրավական ու ժողովրդավարական պետության 

կառուցման և գործունեության կազմակերպման անհրաժեշտ պայմաններից է: 

Անհատների իրավական ակտիվությունն անհատների իրավաչափ, 

հասարակայնորեն օգտակար և պետության ու հասարակության կողմից 

հաստատված գործունեությունն է իրավական ոլորտում: Անհատների իրավական 

ակտիվությունն իրավագիտակցության բարձր մակարդակի արդյունքն է, որն 

արտահայտվում է անհատների կողմից սեփական վարքագիծը ծրագրավորելու 

գիտակցված հնարավորությամբ, ինչն էլ հիմք է  կայուն վարքագծի ձևավորման 

համար և սեփական վարքագիծը կառավարելու  հնարավորություն է ընձեռնում: 

 

 

LEGAL ACTIVITY AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF THE REPUBLIC OF 

ARTSAKH AS A LEGAL STATE  
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The purpose of the article is to reveal the role of legal activity in the formation of the 

Republic of Artsakh as a legal state. 

In the course of the study scientific and special methods were applied. 

The study identified factors and areas that stimulate legal activity. 

As a result of the study, the following conclusion was formed: legal activity, first of all, 

involves the use of all elements of a person‘s legal status. In addition, legal activity includes 
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legitimate actions aimed at transforming, developing both the legal status of the individual and 

the legal system as a whole. 

The legal activity of the individual is one of the most important prerequisites for the 

construction and functioning of the legal state, since the full protection of the rights and 

freedoms of human and citizen, the mutual responsibility of the state and the individual, legality, 

the rule of law, the strengthening of legal statehood, the improvement of civil society, and the 

development of democracy are directly related to positive legal activity of persons. 

With the implementation of the proposals made in the article, it will be possible to create 

a solid foundation for the establishment of the Republic of Artsakh as a state of law. 

 

Key words: legal activity, legal state, Constitution, civil society, initiative, legal 

consciousness, personality, citizen. 

 

ПРАВОВАЯ АКТИВНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ КАК ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 

ЛУСИНЕ БАРХУДАРЯН  

Ведущий специалист отдела экспертизы правовых актов и  

совершенствования законодательства аппарата 

министерства юстиции Республики Арцах, член ОМУСА 

г.Степанакерт, Республика Арцах (НКР) 
 

Цель статьи - раскрыть роль правовой активности в становлении Республики Арцах 

как правового государства. 

В ходе исследования были применены научные и специальные методы, выявлены 

факторы и направления, стимулирующие правовую активность. 

В результате исследования было сформировано следующее заключение: правовая 

активность прежде всего предполагает использование всех элементов правового статуса 

личности. Кроме того, правовая активность включает в себя правомерные действия, 

направленные на преобразование, развитие как правового статуса личности, так и 

правовой системы в целом. 

Правовая активность личности является одной из важнейших предпосылок 

построения и функционирования правового государства, поскольку полная защита прав и 

свобод человека и гражданина, взаимная ответственность государства и личности, 

законность, правопорядок, укрепление правовой государственности, совершенствование 

гражданского общества, развитие демократии напрямую связаны с позитивной правовой 

активностью личности. 

При осуществлении предложений, приведенных в статье, станет возможным 

создать прочную основу для становления Республики Арцах как правового государства. 

 

Ключевые слова: правовая активность, правовое государство, Конституция, 

гражданское общество, инициативность, правовое сознание, личность, гражданин.   
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Գաղտնիք չէ, որ միջազգային հանրային իրավունքում բավական քիչ թիվ են 

կազմում ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարների ուսումնասիր–

ման վերաբերյալ գիտական աշխատությունները: Հոդվածի նպատակն է հետա-

զոտել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության ազգային-ազատա-

գրական պայքարի՝ միջազգային հանրային իրավունքին համապատասխանելու 

հարցը: Այդ նպատակով ուսումնասիրվել են համապատասխան միջազգային 

իրավական ակտեր և բազմապիսի տեսական գրականություն: Մասնավորապես, 

հոդվածում խորը և բազմակողմանիորեն վերլուծվել են միջազգային իրավական 

փաստաթղթեր և ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի բանաձեր, ինչպես նաև պատմա–

կան իրողություններ ու հեղինակավոր գիտնականների աշխատություններ: 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում հեղինակի կողմից կիրառվել 

են ինչպես համագիտական (անալիզ, պատմականության սկզբունք), այնպես էլ 

հատուկ (համեմատական-իրավական) մեթոդներ:  

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացությանը, որ 

Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային Ադրբեջանի կազմից դուրս է եկել միջազգային 

իրավունքի բոլոր նորմերին համապատասխան, հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության բնակչության ազգային-ազատագրական պայքարը 

լրիվությամբ համահունչ է միջազգային հանրային իրավունքին:  

 

Հիմնաբառեր՝ ազգային-ազատագրական պայքար, Լեռնային Ղարաբաղ, 

բնակչություն, ինքնորոշում, միջազգային հանրային իրավունք: 

 

Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարը Լեռնային Ղարաբաղի 

ինքնավար մարզի հայ ազգաբնակչությունն իրականացրել է ԽՍՀՄ-ի փլուզմանը 

նախորդած՝ ինքնորաշման վերաբերյալ ԽՍՀՄ համապատասխան օրենսդրության 

ընձեռած հնարավորության հիման վրա՝ հենվելով միջազգային իրավունքի jus cogens 

սկզբունքների վրա: Գաղտնիք չէ, որ ԼՂԻՄ-ի բնակչության նախաձեռնությամբ սկսված 

հասարակական շարժման գլխավոր նպատակն էր ինքնավար մարզի դուրս բերումն 

Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմից և միացումը Հայկական ԽՍՀ-ին (1980-ականների 

վերջից մինչև 1990-ականների սկիզբը): 

Ըստ միջազգային իրավունքի` գիտության կողմից ձևավորված տեսության`  

ազգային-ազատագրական շարժումները ժողովուրդների ինքնաբուխ կամ 

կազմակերպված, խաղաղ կամ զինված, զանգվածային, տեղական պայքարի բոլոր 

ձևերի համադրությունն են գաղութատիրության և ոչ գաղութատիրության դեմ, որը 

նպատակ ունի ազատվել օտար տիրապետությունից, վերացնել ազգային ճնշումներն՝ 

ինքնիշխան պետություն ստեղծելու և ամրապնդելու նպատակով: 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 29.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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Ազգային-ազատագրական շարժման կվինտէսենցիան ցանկացած ազգի կամ 

ժողովրդի` միջազգայնորեն ճանաչված պայքարի իրավունքն է` ինքնուրույն 

տնօրինելու իր կյանքն ու ճակատագիրը:   

Կարծում ենք, սույն հիմնախնդրի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ է 

բացահայտել, թե ազգային-ազտագրական շարժումների համատեքստում «ժողովուրդ» 

հասկացությունն ինչպես է մեկնաբանվում: 

Հարկ է ընդգծել, որ թե  միջազգային իրավունքի գիտության և թե  միջազգային 

կոնվենցիոն գործիքակազմում բացահայտված չէ «ժողովուրդ» ձևակերպման 

միջազգային իրավական բովանդակությունը: Չկա նաև օբյեկտիվ ու բացարձակ 

չափանիշներ մարդկանց խումբը որպես ժողովուրդ որակելու համար: Բացի 

զբաղեցրած տարածքի առկայության չափանիշից, չափանիշ են նաև ընդհանուր 

լեզուն, մշակութային միասնությունը և էթնիկական կապերը: 

Աշխարհաքաղաքական տեսակետից տարածքը կարող է միասնական չլինել և 

ներառել տարբեր լեզվական, մշակութային ու էթնիկ առանձնահատկություններ 

ունեցող ժողովուրդների խմբեր: Կարևոր գործոն է մեկ ժողովուրդ լինելու ընդհանուր 

զգացողությունը և, որպես առանձին ժողովուրդ, միասին բնակվելու քաղաքական 

կամքը: Նման զգացողությունն ու կամքն արդյունք են վերը թվարկված մեկ կամ ավելի 

չափանիշների, որոնք հիմնականում ամրապնդված են լինում ընդհանուր 

պատմությամբ: Դա նշանակում է, որ տվյալ ժողովրդին պատկանող մարդկանց միջև 

կա կապ, որը միավորում է նրանց, և կա ինչ-որ բան, որով նրանք տարբերվում են մյուս 

ժողովուրդներից, այսինքն` առկա է և´ ընդհանուր բաղադրիչ, և´ տարբերիչ 

բաղադրիչ
493

: 

Միջազգային իրավական փաստաթղթերն, առանց անդրադառնալու  

«ժողովուրդ» հասկացության բովանդակության մեկնաբանմանը, ընդամենն 

ամրագրում են այն իրավունքները, որոնցով օժտված են բոլոր ժողովուրդներն 

անխտիր: Ըստ միջազգային իրավունքի` պատմական հայրենիքի տարածքում ապրող  

ժողովուրդն, իր  իրավունքների խախտումների, իր վրա իրականացվող ճնշումների ու 

բռնությունների դեպքում իրավունք ունի առանց հաշվի առնելու մետրոպոլիայի 

կարծիքը, խաղաղ կամ ոչ խաղաղ միջոցներով պայքարել իր ինքնորոշման իրավունքի 

իրացման համար: 

 Լիբերալ-բուրժուական, իրավական տեսանկյունից հեղափոխության դիմելու 

հնարավորությունը ճանաչված էր դեռևս վաղուց, չնայած միջազգային իրավունքի 

ներկայիս համատեքստում դրա մասին ավելի ու ավելի շատ է խոսվում:  

Ազգերի ու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը ծագել է ազգային-

ազատագրական շարժումների ազդեցության ներքո: Դրան նախորդում էր ազգության 

սկզբունքը, որը հռչակվել էր XVIII դարում՝ բուրժուա-դեմոկրատական 

հեղափոխությունների դարաշրջանում
494

:  

Ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իմաստը նախ և առաջ կապված էր 

ժողովրդի ձգտման հետ՝ ձեռք բերելու ազատություն ու անկախություն, ինչպես նաև 

ազգային-պետական ինքնիշխանություն:  

 Ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը, որպես  jus cogens նորմ, առաջին 

անգամ ամրագրվեց ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ: Այնուհետև այն բազմիցս 

հաստատվել է այլ միջազգային իրավական փաստաթղթերում, որոնցից են` 1966թ. 

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին և Տնտեսական, սոցիալական 

                                                           
493 Zimmermann B. with the collaboration of Jean Pictet, Commentary on the Additional 

Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 //International Committee of the 

Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987, էջ 52. 
494 Международное публичное право: учеб./ Л.П.Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г.Моисеев, 

В.В.Устинов и др.; отв. Ред.К.А.Бекяшев.- 5-е изд., прераб. И доп.- М.: Проспект, 2010. էջ 136: 
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և մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրերը, 1960թ. Գաղութային երկրներին 

ու ժողովուրդներին անկախություն շնորհելու մասին հռչակագիրը, 1970թ. 

Պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունների և համագործակցության 

վերաբերյալ միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին հռչակագիրը, 1975թ. 

Համաեվրոպական խորհրդակցության եզրափակիչ ակտը և այլ փաստաթղթեր: 

Ըստ ժամանակակից միջազգային իրավունքի` ժողովուրդների ինքնորոշման 

սկզբունքը բովանդակում է հետևյալ տարրերը. 

 Բոլոր ժողովուրդներն ունեն ինքնորոշման իրավունք, որի ուժով նրանք 

ազատորեն սահմանում են իրենց քաղաքական կարգավիճակը և ազատորեն 

ապահովում իրենց տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային զարգացումը: 

 Բոլոր ժողովուրդներն իրենց նպատակներին հասնելու համար կարող են 

ազատորեն տնօրինել իրենց բնական հարստություններն ու ռեսուրսները՝ առանց 

խոչնդոտելու փոխշահավետության սկզբունքի վրա հիմնված միջազգային 

տնտեսական համագործակցությունից բխող որևէ պարտավորության և միջազգային 

իրավունքին: Ոչ մի ժողովուրդ ոչ մի դեպքում չի կարող զրկվել գոյության սեփական 

միջոցներից: 

 Ինքնիշխան ու անկախ պետության ստեղծումը, այլ անկախ պետությանն 

ազատորեն միանալը կամ միավորվելը կամ նրա կազմում ցանկացած քաղաքական 

կարգավիճակի սահմանումը, որն ազատորեն որոշվում է ժողովրդի կողմից, վերջինիս 

կողմից իրենց ինքնորոշման իրավունքի իրագործման միջոցներ են: Ինչպես տեսնում 

ենք, այստեղ որևէ կերպ չի նշվում, որ կոնկրետ տարածքում բնակվող  ժողովրդին 

պատկանող ինքնորոշման իրավունքը սահմանափակվում է այդ պետության 

տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ: 

 Համաձայն միջազգային իրավունքի` բոլոր պետությունները պարտավոր են 

ձեռնպահ մնալ ժողովուրդների ինքնորոշման, ազատության ու անկախության իրենց 

իրավունքից զրկող ցանկացած բռնի գործողություններից:  Ժողովուրդները նման 

բռնության դեմ իրենց պայքարի ու դիմադրության ընթացքում իրավունք ունեն դիմելու 

ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխան 

աջակցություն ստանալու համար
495

: 

Անդրադառնալով ինքնորշման իրավունքի իրականացմանը` հարկ է նշել, որ դա 

inter alia ենթադրում է պետության ներսում այնպիսի մի գործընթաց, որի արդյունքում 

հաստատվում է նոր կառավարական կազմ կամ տապալվում է գործող 

կառավարությունը: Այդպիսի փոփոխությունը կարող է կատարվել դանդաղ կամ արագ, 

խաղաղ կամ բռնության ճանապարհով: Անդրադառնալով այս հիմնախնդրին` 

Աբրահամ Լինքոլնը նշում էր, որ իշխանությունը բխում է Միացյալ Նահանգների 

ժողովրդից և օժտված լինելով նման լիազորությամբ՝ ժողովուրդն ունի 

հեղափոխության իրավունք՝ տապալելու ցանկացած իշխանական կառույց, որը հաշվի 

չի առնում ժողովրդի կարիքներն ու կամքը: Ի դեպ, այդ իրավունքն իր ամրագրումն էր 

գտել դեռևս ԱՄՆ-ի Անկախության (1776) և Զենքի դիմելու պատճառների և 

անհրաժեշտության մասին հռչակագրերում (1775): Միացյալ Նահանգների որոշ 

նահանգների Սահմանադրություններում նույնպես ճանաչվում է ժողովուրդի 

իրավունքը սեփական հայեցողության «բարեփոխելու, փոփոխելու կամ տապալելու 

կառավարությունը»
496

: 

Ինչպես արդեն նշեցինք, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ 

վերոնշյալ միջազգային իրավական կոնցեպտի հիմքում ընկած է jus cogens 

                                                           
495 Международное право: Учебник для вузов//Отб.ред. Г.М.Мелков.- М:.РИОР, 2009, էջ 

90-91. 
496 Olalia Edre U., The status in international law of national liberation movements and their use of 

armes force//Published by: International Association of People's Lawyers, էջ 4.
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համընդհանուր ու համապարտադիր սկզբունքը: Մինչդեռ Ադրբեջանը, որը, որպես 

ՄԱԿ-ի անդամ, պարտավոր է հարգել ու խստորեն ղեկավարվել հրամայական բնույթի 

այս սկզբունքով, վարում է ճիշտ հակառակ քաղաքականություն:  

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավաչափ իրավունքի 

իրականացմանն Ադրբեջանը հակադրեց զինված դիմակայություն: Ադրբեջանի վարած 

ռազմական ճնշում կիրառելու գործելաոճը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին իրավունք 

տվեց սկզբում խաղաղ, այնուհետւ ռազմական միջոցներով իրականացնելու իր 

ինքնորոշման իրավունքը, այդ թվում` դուրս գալու տվյալ միութենական 

հանրապետության կազմից: 

Հարկ է հիշեցնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը, 

այդ թվում` Հայաստանին վերամիացնելու փորձերն արվեցին դեռևս 1930-ական թթ.-

ին, 1945, 1965, 1967, 1977թթ.-ին, բայց դրանք դաժանորեն ճնշվեցին: 1985թ.-ին 

Մ.Գորբոչովի իշխանության գալով` Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կրկին 

բարձրաձայնեց իրեն հուզող հարցը: Ինչպես գիտենք, ժողովրդի պահանջի լուծումը 

կասեցնելու համար Ադրբեջանը դիմեց տարաբնույթ անմարդկային քայլերի
497

: 

Մինչդեռ Արցախի ժողովուրդը ամեն ինչ անում էր, որ ի սկզբանե իր պայքարն 

իրականացվի Խորհրդային Միության օրենքների և միջազգային իրավունքի 

պահանջներին համահունչ:   

Ինչպես գիտենք, Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց 1988թ.-ի փետրվարի 20-ին, 

երբ Ժողովրդական դեպուտատաների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի 20-

րդ նստաշրջանում որոշվեց ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու և Հայաստանին 

միացնելու միջնորդությամբ հանդես գալ Ադրբեջանի ու Հայաստանի ԽՍՀ-ների 

Գերագույն խորհուրդների առջև: Ի պատասխան այդ բացարձակապես խաղաղ 

բնույթի գործողության` Ադրբեջանում սկսվեցին հայերի զանգվածային կոտորածները: 

Առաջին զոհերը դարձան Սումգայիթի հայ բնակիչները:  

Ստեղծված իրավիճակում Արցախի ժողովրդի անվտանգության 

երաշխավորման գլխավոր նախադրյալը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը 

Ադրբեջանի ԽՍՀ կազմից դուրս գալու մասին հայտարարության ընդունումն էր 

(1988թ. հուլիսի 11):  

1988թ.-ի վերջին Ադրբեջանով մեկ կազմակերպվեց հայկական կոտորածների 

մի ամբողջ ալիք, որն առավել մեծ չափեր ստացավ Բաքվում, Կիրովաբադում 

(Գյանջա), Շամախիում, Շամխորում, Մինգեչաուրում, Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում: Բռնի 

տեղահանման ենթարկվեցին Ադրբեջանի տասնյակ հայկական բնակատեղիներ, այդ 

թվում և հյուսիսային Լեռնային Ղարաբաղի (որը ԼՂԻՄ կազմավորման ժամանակ չէր 

ընդգրկվել նրա կազմում Խանլարի, Դաշքեսանի, Շամխորի և Գեդաբեկի շրջաններ) 

հայկական բնակավայրերը, Կիրովաբադի 40 հազարանոց հայ բնակչությունը: Այդ 

դեպքերից հետո 1990թ.-ի դրությամբ բացի ԼՂԻՄ-ից, Շահումյանի շրջանից և 

Խանլարի շրջանի գյուղերից Ադրբեջանում մնաց հայ  բնակչության ընդամենն աննշան 

մի մասը, հիմնականում Բաքվում՝ մոտ 50 հազար (1988թ. Բաքվում ապրում էին 300 

հազար հայեր): 1989թ.-ի սկզբին Ադրբեջանը շրջափակեց ԼՂԻՄ-ն ու Հայաստանը, 

ինչը ծանր հետևանքներ ունեցավ, քանի որ ԼՂ-ն այդ ժամանակ անկլավ էր, իսկ 

Հայաստան բեռների 75%-ը գալիս էր Ադրբեջանի տարածքով
498

: 

Բնականաբար, ստեղծված իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը սկսեց բիրտ 

ռազմական ուժի գործադրմամբ արգելափակել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման 
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 1987թ. Ոստիկանության 200 մարդուց կազմված զինված ջոկատի միջոցով 

հայաթափ արվեց Գետաշենը: Ադրբեջանի նման գործելակերպը ցույց էր տալիս, որ վտանգված է 

Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կյանքի իրավունքը և անվտանգությունը: 

 
498 

Բաբայան Դ., Ղարաբաղյան հակամարտություն. պատմական, իրավական և այլ 

ասպեկտներ // «21-րդ Դար», թիվ 1(7), 2005թ. էջ 27:
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իրավունքի իրականացումը, Արցախի ժողովրդն իրավունք ձեռք բերեց իր 

ինքնորոշման իրավունքի պայքարի խաղաղ միջոցները փոխակերպել զինված ու 

հեղափոխական միջոցներով: Նման որոշման իրավաչափությունն, ի թիվս այլնի, 

հիմնավորվում է մասնավորապես Գաղութային երկրներին և ժողովուրդներին 

անկախություն շնորհելու մասին հռչակագրի 4-րդ կետով, համաձայն որի` ցանկացած 

բնույթի ռազմական գործողություն կամ ռեպրեսիվ միջոց, որոնք ուղղված են կախյալ 

ժողովուրդների դեմ, պետք է դադարեցվեն, որպեսզի նրանց հնարավորություն 

ընձեռնվի խաղաղության և ազատության պայմաններում իրականացնելու լիարժեք 

անկախության իրենց իրավունքը, իսկ նրանց ազգային տարածքների 

ամբողջականությունը պետք է հարգվի
499

:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության ինքնորոշման համար 

պայքարի միջազգայնացումն սկսվեց 1988թ.-ի հուլիսին Եվրոպական խորհրդարանի 

ընդունած բանաձևով: Այն կոչվում էր «Խորհրդային Հայաստանում ստեղծված 

իրավիճակի մասին»: Դրանում ասվում էր. «Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի 

պատմական կարգավիճակը՝ որպես Հայաստանի բաղկացուցիչ մաս, որի 

բնակչության 80%-ը կազմում են հայերը և որն Ադրբեջանին միացվել է բռնի կերպով` 

դատապարտելով հայերի զանգվածային ջարդերն Ադրբեջանում, սատարում է ԼՂԻՄ-ի 

հայերի վերամիավորումը ՀԽՍՀ-ի հետ և կոչ անում ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդին` 

ուսումնասիրելու Լեռնային Ղարաբաղի մասին հայ պատվիրակների կատարած 

փոխզիջումային առաջարկները` ԼՂԻՄ-ը ժամանակավորապես Ռուսաստանի 

Դաշնությանը միացնելու կամ ժամանակավորապես «նախագահական մարզային 

կառավարման իշխանության ներքո դնելու մասին»
500

:  

Իր արժանապատվությունը դաժան, անարդար ու կործանարար 

գործողություններից պաշտպանելու Արցախի ժողովրդի իրավունքն անմիջապես 

բխում է 1948թ.-ի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրից, որի 

նախաբանում նշվում է. «…որպես մարդկության վեհ նպատակ հռչակված է այնպիսի 

աշխարհի ստեղծումն, ուր մարդիկ կվայելեն խոսքի և համոզմունքի ազատություն և 

զերծ կլինեն վախից ու կարիքից, քանզի որպեսզի մարդը հարկադրված չլինի դիմելու 

ապստամբության ընդդեմ բռնակալության ու ճնշման՝ որպես վերջնական միջոցի, 

կարևոր է իրավական պետության կողմից մարդու իրավունքների 

պաշտպանությունը»: Ինչպես իրավացիորեն նշվում է իրավաբանական 

գրականությունում, հռչակագիրը փաստորեն սատարում է հեղափոխության կամ 

ապստամբության իրավունքը, ինչն արտացոլում է այդ իրավունքի ավելի լայն 

ճանաչումը՝ սկսած Ամերիկայի անկախության հռչակագրի ընդունումից: 

Ինքնորոշման իրավունքի կարևոր բաղադրիչը հանդիսացող հեղափոխության 

իրավունքն այնքան լայն է ճանաչված, որ որոշ հեղինակներ նույնիսկ կարծում են, որ 

«բռնակալության դեմ ապստամբելու մարդկանց իրավունքը միջազգային իրավունքի 

ընդունված սկզբունք է հանդիսանում» և բռնակալության ու բռնությունների դեմ 

ապստամբության իրավունքը հանդիսանում է միջազգայնորեն ճանաչված 

իրավունք
501

:
  

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի 

իրավաչափությունը միջազգային հանրային իրավունքի նորմերով հիմնավորելու 

համար նպատակահարմար է ստորև ներկայացնել համապատասխան միջազգային 

իրավական փաստաթղթերի վերլուծությունը: 

                                                           
499 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml.  
500 Ավագյան Շ., Լեռնային Ղարաբաղ. իրավական ասպեկտներ: Երևան, Տիգրան Մեծ, 

2006, էջ 13
501 Olalia Edre U., The status in international law of national liberation movements and their use of 

armes force//Published by: International Association of People's Lawyers, էջ 6. 
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Դեռևս մինչև Պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունների և 

համագործակցության վերաբերյալ միջազգային իրավունքի սկզբունքերի մասին 1970 

թվականի հռչակագրի ընդունումը, ՄԱԿ-ի մարմինների կողմից տարբեր դեպքերի 

կապակցությամբ հաստատվել են ազգային-ազատագրական պայքարների 

օրինականությունը: Այսպես՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 2649 (XXV) (1970) 

բանաձևի համաձայն՝ հաստատվում է գաղութային կամ օտարերկրյա իշխանության 

տակ գտնվող ժողովուրդների պայքարի իրավասությունը, քանի որ նրանք ունեն 

ինքնորոշման իրավունք և այդ իրավունքը վերականգնելու իրավասություն՝ ունեցած 

միջոցների կիրառմամբ
502

:
  

1970 թվականի Պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունների և 

համագործակցության վերաբերյալ միջազգային իրավունքի սկզբունքերի մասին 

հռչակագրի վրա հիմնված մեկ այլ կարևոր ձեռքբերում է այն փաստի հաստատումը, 

ըստ որի` ազատագրական շարժումների ակտորները միջազգային իրավունքով 

իրավասու են դատարան դիմելու և ազգային ազատագրական շարժումները 

միջազգային բնույթի զինված հակամարտություն են:  

1970-ի Հռչակագրով այն շարժումները, որոնք ներկայացնում են ինքնորոշման 

իրավունքից զրկելու գործողության դեմ ժողովուրդների ընդդիմությունը, պայքարը,  

իրավունք ունեն աջակցություն փնտրելու և ստանալու դրսից: Ավելին՝ չի համարվում, 

որ ազատագրական շարժմանն աջակցող երրորդ կողմը խախտել է այլ երկրների 

ներքին գործերին չմիջամտելու պարտավորությունը, քանի որ նման միջամտությունն 

ամբողջովին համապատասխանում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին ու 

սկզբունքներին: Հռչակագրի համաձայն՝ պետության ներքին գործերին միջամտելու 

արգելքը և ինքնորոշումը միջազգային իրավունքի ամրագրված սկզբունքներ են 

այնպես, որ այդ սկզբունքներից մեկի կիրառումը չի կարող դիտվել որպես դրան 

համահավասար այլ սկզբունքի խախտում: Այսպիսով` ինքնորոշման դեպքում գործում 

է «բացառիկ» արտոնություն:  

1970 թվականի Հռչակագրով նախատեսվում է, որ նման շարժումը, որպես 

միջազգային սուբյեկտ, իրավասու է ուղղակիորեն հարաբերություններ հաստատելու 

արտաքին պետությունների հետ
503

: 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի՝ Ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի 

համընդհանուր իրականացման կարևորության ու մարդասիրական իրավունքի 

երաշխավորման և արդյունավետ դիտարկման նպատակով գաղութային երկրներին ու 

ժողովուրդներին անհապաղ անկախություն շնորհելու վերաբերյալ  (1970) 2649 (XXV) 

որոշմամբ հաստատվում է գաղութային և օտարերկրյա իշխանության տակ գտնվող 

ժողովուրդների պայքարի օրինականությունը որպես պայքար՝ ուղղված ինքնորոշման 

իրավունքի  վերականգնմանը` բոլոր հնարավոր միջոցների կիրառմամբ
504

:   

Այդ որոշումն ընդունելուց հետո յուրաքանչյուր տարի ՄԱԿ-ի Գլխավոր 

ասամբլեայի կողմից ընդունվում էր միևնույն վերնագրով բանաձև, որը հաստատում էր 

ինքնորոշման իրավունքը: 1971 թվականի դեկտեմբերի 6-ի 2787 (XXVI) բանաձևով 

Գլխավոր ասամբլեան «հաստատում է ինքնորոշման համար ժողովուրդների պայքարի 

օրինականությունը»: 1973 թվականի նոյեմբերի 30-ի 3070 (XXVIII) բանաձևով 

Գլխավոր ասամբլեան վճռականորեն հաստատում է ինքնորոշման հասնելու համար 

«ցանկացած միջոցների կիրառումը, այդ թվում` զինված պայքարը»: 2787 (XXVI) 

(1971) որոշման մեջ ասվում է.     

                                                           
502 Abi-Saab G., Wars of National Libertion in the Geneva Conventions and protocols//  Recueil 

des cours / Académie de droit international. - Dordrecht [etc.]. - Vol. 165(1979), էջ 371-372.
503 Olalia Edre U., The status in international law of national liberation movements and their use of 

armes force//Published by: International Association of People's Lawyers, էջ 11. 
504 https://undocs.org/ru/A/RES/2649%28XXV%29.  
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1. Հաստատվում է ժողովուրդների ինքնորոշման համար և գաղութային և 

օտարերկրյա իշխանությունից ազատվելու պայքարի օրինականությունը՝ Միավորված 

ազգերի կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված բոլոր հնարավոր 

միջոցների կիրառմամբ:  

 2. Հաստատվում է գաղութային ու օտարերկրյա տիրապետության դեմ իր 

ժողովրդի ինքնորոշման համար պայքարելու մարդու անկապտելի իրավունքը
505

:    

Նմանապես, գաղութային և օտարերկրյա իշխանության և ռասիստական 

ռեժիմների դեմ պայքարող կոմբատանտների իրավական կարգավիճակի հիմնական 

սկզբունքների մասին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 3103 (XXVIII) (դեկտեմբերի 2, 

1973) բանաձևի մեջ հայտարարվում է.  «Զինված հակամարտությունները, որոնց մեջ 

ներգրավված ժողովուրդները պայքարում են գաղութային և օտարերկրյա 

տիրապետության և ռասիստական ռեժիմների դեմ, 1949 թվականի ժնևյան 

կոնվենիցիաների համաձայն` համարվում են միջազգային զինված 

հակամարտություններ և ունեն նույն իրավական կարգավիճակը, ինչը 1949 թվականի 

ժնևյան կոնվենցիաներով սահմանված է գաղութային և օտարերկրյա իշխանության և 

ռասիստական ռեժիմների դեմ պայքարի մեջ ընդգրկված անձանց համար»:  Ինչպես 

նշվում է վերը հիշատակված 3103 բանաձևի նախաբանում` «Գաղութացումը իր բոլոր 

ձևերով և դրսևորումներով հանդիսանում է հանցագործություն և բոլոր գաղութացված 

ժողովուրդներն օժտված են գաղութային ուժերի և օտարերկրյա իշխանությունների 

դեմ ցանկացած միջոցներով պայքարելու անկապտելի իրավունքով՝ որպես իրենց 

ինքնորոշման իրավունքի իրագործում...
506

»: 

Գլխավոր ասամբլեան սահմանել ու ճանաչել է զինված հակամարտությունների 

իրավական բնութագիրը` սահմանելով դրանք որպես ազգային-ազատագրական 

շարժումներ, ներառյալ Հարավային Աֆրիկայի, Զիմբաբվեի, Նամիբիայի, Անգոլայի, 

Մոզամբիկի, Գվինեա Բիսաուի ու Պաղեստինի ժողովուրդների պայքարը (բանաձև 

2787, XXVI, 1971): Որոշ ազատագրական շարժումներ ստացել են դիտորդի 

կարգավիճակ ՄԱԿ-ի տարբեր մարմինների ու տարածաշրջանային 

կազմակերպությունների կողմից:  Շատ պետություններ,  ճանաչելով 

ազատագրական շարժումները, թույլատրել են պաշտոնական ներկայացչություն 

ունենալ իրենց տարածքում` նրանց տրամադրելով բարոյական ու նյութական 

աջակցություն: Ի դեպ, Ասիայի ու Աֆրիկայի ժողովուրդների համերաշխության 

համաժողովը կոչ էր արել, որ Ասիայի ու Աֆրիկայի ժողովուրդները լիակատար 

օգնություն ցուցաբերեն նրանց, ովքեր պայքարում են իրենց ազատության ու 

անկախության համար, ցուցաբերել հնարավոր նյութական օգնություն այն 

ժողովուրդներին, որոնք պայքարում են երկրագնդի ամենատարբեր հատվածներում, 

քանի դեռ նրանք չեն իրականացրել իրենց ազատության ու անկախության 

անօտարելի  իրավունքը
507

: 

Ինչպես վկայում է Լեռնային Ղարաբաղի օրինակը, միշտ չէ, որ  ժողովուրդների 

ազգային-ազատագրական պայքարն իրականացվում է դյուրին ճանապարհով: Որպես 

կանոն, նախկին գաղութային պետությունները բոլոր անթույլատրելի միջոցներով 

փորձում են խոչընդոտել այդ իրավունքի իրականացմանը: Այդ հանգամանքից 

անհանգստացած` ՄԱԿ-ն, իր ընդունած Արտակարգ իրավիճակներում և զինված 

ընդհարումների ժամանակ կանանց ու երեխաներին պաշտպանելու մասին 

հռչակագրի 1974 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 3318 (XXIX) բանաձևում նշում է. «Խորը 

մտահոգություն ենք հայտնում այն փաստի կապակցությամբ, որ չնայած 

                                                           
505 https://undocs.org/ru/A/RES/2787%28XXVI%29.  
506 https://undocs.org/ru/A/RES/3103%28XXVIII%29. 
507 Аль-Балауи, Бассам Фатхуи, Права народов и становление палестинской 

государственности-М., 1992, էջ 42: 

https://undocs.org/ru/A/RES/3103(XXVIII)
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համընդհանուր դատապարտմանը` շատ ժողովուրդներ շարունակում են մնալ 

գաղութացման, ռասիզմի և օտարերկրյա տիրապետության տակ, որոնք դաժանորեն 

ճնշում են ազգային-ազատագրական պայքարները և ծանր կորուստներ ու բազմաթիվ 

տառապանքներ պատճառում իրենց իշխանության տակ գտնվող ժողովուրդներին, այդ 

թվում` կանանց և երեխաներին: Դատապարտում ենք այն իրողությունը, որ մինչ օրս էլ 

կոպիտ կերպով ոտնահարվում են մարդու հիմնարար ազատությունները և 

արժանապատվությունը, և գաղութային և ռասիստական օտարերկրյա ուժերը 

շարունակում են խախտել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը»: 

Անդրադառնալով ինքնորոշման հիմնախնդրին` 1975 թվականի Հելսինկիի 

եզրափակիչ ակտն ամրագրեց հետևյալ դրույթը. «Ըստ իրավահավասարության և 

ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի՝ բոլոր ժողովուրդներն իրավունք ունեն 

ազատորեն, առանց արտաքին միջամտության որոշել իրենց քաղաքական 

կարգավիճակը, հետամուտ լինել իրենց տնտեսական, հասարակական և մշակութային 

զարգացմանը»
508

:  

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1977 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Միջազգային 

ահաբեկչության կանխարգելման միջոցների վերաբերյալ 32/147 բանաձևում կրկին 

ամրագրվեց այս հեղինակավոր միջազգային կազմակերպության դիրքորոշումն առ 

այն, որ վերահաստատվում է գաղութային ու ռասիստական վարչակարգերի և այլ 

տեսակի օտարերկրյա իշխանության տակ գտնվող բոլոր ժողովուրդների ինքնորոշման 

ու անկախության անկապտելի իրավունքը և պաշտպանվում է նրանց պայքարի ու 

հատկապես ազգային-ազատագրական շարժումների օրինականությունը՝ ՄԱԿ-ի 

կանոնադրության սկզբունքների և նպատակների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի այլ 

մարմինների նմանատիպ բանաձևերի համաձայն, ինչպես նաև դատապարտում է 

գաղութային, ռասիստական վարչակարգերի և օտարերկրյա իշխանությունների 

կողմից ահաբեկչական գործողությունների ու պատժիչ միջոցների հարատև 

կիրառումն ինքնորոշման, անկախության և մարդու այլ իրավունքներից ու հիմնարար 

ազատություններից զրկելու նպատակով:  

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1985 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 108-րդ 

Լիագումար նիստի կողմից ընդունվել է միջազգային ահաբեկչության կանխարգելման 

միջոցների վերաբերյալ նաև այլ բանաձևեր, մասնավորապես 40/61 բանաձևում 

խոսվում է օտարերկրյա իշխանությունների ու վարչակարգերի տակ գտնվող 

ժողովուրդների ինքնորոշման ու անկախության անկապտելի իրավունքի մասին: 

Բանաձևում պաշտպանվում է ժողովուրդների պայքարի օրինականությունը, 

մասնավորապես` ազգային- ազատագրական շարժումների օրինականությունը՝ 

համաձայն Միավորված ազգերի կանոնադրության և Պետությունների միջև 

բարեկամական հարաբերությունների և համագործակցությանը վերաբերող 

միջազգային իրավունքի սկզբունքների հռչակագրի:  

Ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունի նաև Տնտեսական ու սոցիալական 

համաժողովի՝ մարդու իրավունքները խախտող,  ինքնորոշման իրավունքի 

կենսագործմանը խոչընդոտելու համար վարձկանների օգտագործման վերաբերյալ 

1986/43 բանաձևը, որում արձանագրված է այդ հեղինակավոր միջազգային 

ինստիտուցիայի պնդումը այն մասին, որ`  «ժողովուրդների պայքարը և 

ազատագրական շարժումները իրենց անկախության, տարածքային 

ամբողջականության, ազգային միության և գաղութատիրությունից, ռասայական 

խտրականությունից և արտաքին միջամտությունից և նվաճումից ազատվելու համար 

օրինական է
509

:  

                                                           
508 Olalia Edre U., The status in international law of national liberation movements and their use of 

armes force//Published by: International Association of People's Lawyers, էջ 13. 
509 http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1986-43.doc.  
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Մեր կողմից վերոնշյալ միջազգային իրավական փաստաթղթերի 

բովանդակության ներկայացումը, նպատակ ունի կրկին հաստատել այն հանրահայտ 

ճշմարտությունն, որ Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային Ադրբեջանի կազմից դուրս է 

եկել ինչպես նախկին Խորհրդային միության սահմանադրության և օրենքների, 

այնպես էլ  միջազգային հանրային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների  

համապատասխան, հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի 

բնակչության ազգային-ազատագրական պայքարի իրավական հիմքերի 

իրավաչափությունը որևէ կերպ կասկածի ենթակա չէ:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, ժամանակակից միջազգային իրավունքը, ճանաչելով 

բոլոր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, միաժամանակ ամրագրում է, որ 

ցանկացած հակազդում գաղութատիրության ներքո կամ կախյալ վիճակում գտնվող 

ժողովրդի ազգային ինքնիշխանությանը հատկապես բռնի եղանակով  միջազգային 

իրավունքի կոպիտ խախտում է, այդ թվում` ՄԱԿ-ի կանոնադրության, այն պետության 

ու կառավարության կողմից, որոնք իրականացնում են այդ հակազդեցությունն ու 

անօրինականությունը:  

Միջազգային իրավական այս կանխադրույթի նորմատիվ հիմքը inter alia 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրն է, որում միանշանակ և 

հստակորեն դատապարվտում է բռնությունը և ղեկավարող իշխանությունների 

կամայականությունը, ինչը ստիպում է ժողովրդին դիմելու ապստամբության 

անօրինականության, բռնապետության ու գաղութատիրության դեմ: Մարդու 

իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրն արձանագրում է, որ բռնատիրությունը և 

ճնշումը մարդուն ստիպում են դիմելու «ապստամբության, որպես վերջնական 

միջոցի»
510

:  

Միջազգային հանրային իրավունքն իր էությամբ պայմանագրային իրավունք է, 

հետևաբար ինքնորշման իրավունքի իրագործման հիմքում ընկած է միջազգային 

իրավական փաստաթղթերի կողմ հանդիսացող պետությունների կողմից դրանք 

հարգելու պարտավորությունը: Եվ այն ժողովուրդը, որին փորձում են ռազմական ուժի 

կիրառմամբ զրկել ինքնորոշման իրավունքից, իրավասու է ոչ միայն ինքնուրույն, այլ 

նաև այլ պետությունների ռազմաքաղաքական օժանդակությամբ ավարտին հասցնել 

իր պայքարը:  

Ասվածի համատեքստում կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանն այսօր ցույց 

տրվող նյութական, ռազմական ու քաղաքական աջակցությունը պայմանավորված է ոչ 

միայն ազգային էմոցիոնալ բնույթի համերաշխությամբ, այլ նաև Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից իր միջազգային պայմանագրային պարտավորությունները 

բարեխիղճ կատարելու պատրաստակամությամբ:     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
510 Аль-Балауи, Бассам Фатхуи, Права народов и становление палестинской 

государственности-М., 1992, էջ 18: 
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It is no secret that there is quite a small number of scientific works on the study of the 

national liberation struggle of peoples in international public law. The purpose of this article is 

to consider the relevance of the national liberation struggle of the population of Nagorno-

Karabakh to international public law. For this purpose, relevant international legal instruments 

and theoretical literature have been studied. In particular, the article deeply and comprehensively 

analyzes international legal documents and resolutions of the UN General Assembly, as well as 

historical realities and works of authoritative scientists. 

In the course of the study, both scientific (analysis, the principle of historicity) and 

special (comparative-legal) methods were applied. 

As a result of the study, we came to the conclusion that Nagorno- Karabakh seceded from 

the Soviet Azerbaijan in accordance with all the norms of international law, so the national 

liberation struggle of the population of Nagorno-Karabakh is fully consistent with public 

international law. 

 

Key words: national-liberation struggle, Nagorno-Karabakh, population, self-

determination, international public law. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО И ВОПРОС 

ПРАВОМЕРНОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ 

НАСЕЛЕНИЯ НАГОРНОГО- КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

МАРИАМ ГРИГОРЯН 

Аспирант Арцахского государственного университета, Член ОМУСА, 

г.Степанакерт, Республика Арцах (НКР) 

 

Не секрет, что в международном публичном праве достаточно малое число 

составляют научные труды по изучению вопроса национально-освободительной борьбы 

народов. Цель данной статьи рассмотреть вопрос соответствия национально-

освободительной борьбы населения Нагорного Карабаха с международным публичным 

правом. С этой целью были изучены соответствующие международно-правовые акты и 

теоретическая литература. В частности, в статье глубоко и всесторонне 

проанализированы международные правовые документы и резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН, а также исторические реалии и труды авторитетных ученых. 

В ходе исследования были применены как научные (анализ, принцип 

историчности), так и специальные (сравнительно-правовые) методы. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что Нагорный Карабах вышел из 

состава Советского Азербайджана в соответствии со всеми нормами международного 

права, поэтому национально-освободительная борьба населения Нагорного Карабаха 

полностью соответствует международному публичному праву. 

 

Ключевые слова: национально-освободительная борьба, Нагорный Карабах, 

население, самоопределение, международное публичное право. 
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ԱՐՏԱՇԵՍ ԽԱԼԱԹՅԱՆ 

ՀՀ փաստաբանների պալատի իրավական հարցերով փորձագետ,  

փաստաբան, հետազոտող, ԱԵԳՄՄ անդամ,  

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

artashes.khalatyan@mail.ru  
 

Սույն հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել Արցախյան 

հակամարտության բանակցային գործընթացը Հայաստանում Թավշյա 

հեղափոխությունից հետո և վեր հանել նոր կառավարության մոտեցումները 

հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ` ելակետ ընդունելով 2019թ․-ի մարտի 

12-ին Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեղ 

նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրային ելույթը։ 

Այդ ելույթի հիմնական թեզերն էին բանակցային եռակողմ ձևաչափի 

վերականգնման անհրաժեշտությունն ու Մադրիդյան սկզբունքներից հրաժարվելու 

հրամայականը։ Հետազոտությամբ փորձ է արվել տալ Արցախյան 

հակամարտությունում Հայաստանի կառավարության նոր տեսլականի 

հիմնավորումը՝ հիմք ընդունելով ներպետական ու միջազգային իրավական 

փաստաթղթերը՝ ՀՀ Սահմանադրությունը, ԵԱՀԽ-ի 1994թ․ բուդապեշտյան 

գագաթաժողովի եզրափակիչ փաստաթուղթը, 1994թ․ Բիշքեքի 

արձանագրությունը և այլն։ Ի լրումն նշյալի՝ հետազոտությունը լուծել է նաև 

Հայաստանի վարչապետի ծրագրային ելույթի ծիրի ներքո Արցախյան 

հակամարտության կարգավորման հայանպաստ տարբերակի առաջադրման 

խնդիրը՝ հիմք ընդունելով ինչպես պատմաքաղաքական, այնպես էլ միջազգային-

իրավական փաստարկները՝ 1921թ․ հուլիսի 5-ի ՌԿ(բ)Կ կովկասյան բյուրոյի 

անիրավաչափ որոշումն Արցախն Ադրբեջանին փոխանցելու վերաբերյալ, 1988-

1991թթ․ Ադրբեջանից Արցախի անջատման գործընթացի իրավաչափությունը 

ԽՍՀՄ օրենսդրության համատեքստում, այսպես կոչված «անջատում որպես 

փոխհատուցում» միջազգայոներն լեգիտիմ հայեցակարգը, որով բռնաճնշումների 

ենթարկվող ազգային փոքրամասնությունները կարող են հիմնավորել մայր 

պետությունից անջատվելու իրավաչափությունը և այլն։ 

Հետազոտությունը մշակելիս օգտագործվել են պատմաիրավական, 

համեմատական, դիալեկտիկական գիտական մեթոդները։ 

Հեղինակի հիմնական եզրահանգումներն են Արցախյան հակամարտության 

կարգավորման նոր հայեցակարգի ձևավորման  օրինաչափությունը, «տարածքներ 

խաղաղության կամ Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց» բանաձևի 

անթույլատրելիությունը, փոխզիջումների հնարավորությունը միայն Արցախի 

անկախությունն Ադրբեջանի կողմից ճանաչվելու դեպքում և այն էլ 

փոխզիջումների շուրջ բանակցությունների իրականացումն Ադրբեջանի ու 

Արցախի միջև՝ միմյանց սահմանները դելիմիտացման և դեմարկացման ձևով, 

Հայաստանի և Արցախի հետագա քաղաքական ու տնտեսական զարգացման 

անհրաժեշտությունը բանակցային խաղաղ գործընթացի անշրջելիության 

ապահովման նպատակով։ 

 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 07.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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Հիմնաբառեր՝  Արցախյան հակամարտություն, Մադրիդյան սկզբունքներ, 

«անջատում որպես փոխհատուցում» սկզբունք, ազգերի ինքնորոշոման իրավունք, 

եռակողմ բանակցային ձևաչափ, Թավշյա հեղափոխություն, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ, 

հանրաքվե։ 

2018թ. տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը համընկել է 

տարածաշրջանային և ընդհուպ համաշխարհային մակարդակում գեոպոլիտիկ 

դինամիկ գործընթացների հետ, որոնք անհրաժեշտաբար իրենց ազդեցությունն են 

գործում միջազգային իրավունքի այնպիսի հիմնարար սկզբունքների նորմատիվ 

բովանդակության և կիրառման պրակտիկայի վրա, ինչպիսիք են` ազգերի 

ինքնորոշման իրավունքն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Գնալով ավելի 

երևացող է դառնում, որ Երկրորդ աշխարահամարտից հետո ձևավորված 

աշխարհակարգը գտնվում է ակտիվ վերանայման փուլում, փոփոխվում կամ 

վերաիմաստավորվում են նախկին հայեցակարգերը և մոտեցումները, ինչը 

միջազգային համակարգի բոլոր սուբյեկտներից, այդ թվում Հայաստանից պահանջում 

է ներդնել քաղաքական, իրավական, մտավոր և այլ ռեսուրսներ` իրենց 

քաղաքականությունը նոր իրողություններին ներդաշնակեցնելու ուղղությամբ։ 

Բանակցային ձևաչափի և բանակցությունների բովանդակային վերանայման 

վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի կոնցեպտը. 

2019թ․ մարտի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 

Հանրապետության անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում վարչապետ 

Նիկոլ Փաշինյանն ունեցավ ծրագրային ելույթ, որը կարելի է համարել Արցախյան 

հակամարտության կարգավորման նոր հայեցակարգի մշակման սկիզբ։ 

Իր ելույթում վարչապետը մասնավորապես, ասել է․ «․․․ 2018թ.-ի դեկտեմբերի 9-

ին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո սա իմ 

առաջին այցն է Արցախի Հանրապետություն, և ուզում եմ ընդգծել, որ 

խորհրդարանական ընտրություններում «Իմ քայլը» դաշինքը Հայաստանի ժողովրդից 

ուժեղ մանդատ է ստացել՝ Արցախի Հանրապետության սուբյեկտության մակարդակը 

բարձրացնելու և արցախյան հիմնահարցի կարգավորման բանակցային 

գործընթացում Արցախի՝ որպես հակամարտության հիմնական կողմի 

ներգրավվածությանն ուղղված քայլեր անելու համար: (…) Հարկ եմ համարում ընդգծել, 

որ Արցախի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում մեզ համար 

քմահաճույք չէ, ոչ էլ առավել ևս նախապայման, այլ պարզ արձանագրումն այն բանի, 

որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում առանցքային նշանակություն ունի 

Արցախի ներգրավվածությունը: Բանակցությունների մինչև այժմ հայտնի շրջանակը, 

ըստ էության, ներառում են շահագրգիռ բոլոր կողմերին, բացի մեկից: Այդ 

բանակցություններում ներկայացված է Ադրբեջանը՝ ի դեմս նախագահ Ալիևի: 

Վերջինս, ի դեպ, ներկայացնում է նաև, ինչպես ինքն է ասում, Լեռնային Ղարաբաղի 

ադրբեջանական համայնքը, որովհետև այդ համայնքի ներկայացուցիչները, 

հանդիսանալով Ադրբեջանի քաղաքացի, մասնակցել են Ադրբեջանի նախագահական 

ընտրություններին և, հետևաբար, Ադրբեջանի նախագահին տվել են նաև իրենց 

ներկայացնելու լիազորություն, հետևաբար բանակցային սեղանի շուրջ Ադրբեջանի 

նախագահի ներկայությունն ապահովում է նաև ժամանակին Ղարաբաղում ապրած 

ադրբեջանցիների ներկայությունը:  

Այդ բանակցություններում ներկայացված է նաև Հայաստանի 

Հանրապետությունըս՝ ի դեմս երկրի վարչապետի, որը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս 

որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչ: 

Հետևաբար, Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ներկայացված է բանակցային 

գործընթացում: 

Ի դեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության՝ բանակցային 

գործընթացում ներկայացված է նաև միջազգային հանրությունը: (…) Բայց գլխավոր 
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հարցը հետևյալն է՝ իսկ բանակցային գործընթացում ո՞վ է ներկայացնում Արցախի 

ժողովրդին կամ, ինչպես որոշ դեպքերում ասվում է, Ղարաբաղի հայությանը: Խնդիրն 

այն է, որ բանակցային գործընթացում այսօր Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու 

լիազորություն, լեգիտիմություն ունեցող որևէ ներկայացուցիչ չկա, որովհետև 

բանակցային սեղանի շուրջ ներկա չէ Արցախի ժողովրդի կամ, ինչպես մեր որոշ 

գործընկերներ գերադասում են ասել, Ղարաբաղի հայության քվեն, լիազորությունն 

ստացած որևէ սուբյեկտ: 

Բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանի վարչապետը չի կարող նման լիազորություն 

կատարել՝ այն պարզ պատճառով, որ Արցախի ժողովուրդը Հայաստանի 

ընտրություններին չի մասնակցում, չի քվեարկում և, ուրեմն Հայաստանի վարչապետը 

չի մտնում Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու լիազորություն ունեցող անձանց 

շրջանակի մեջ: Եվ սա ոչ թե քմահաճույքի, նախապայմանի, այլ սովորական 

լեգիտիմության հարց է, իսկ լեգիտիմությունը ժամանակակից հարաբերությունների 

առանցքային գործոն է՝ ոչ միայն ներքաղաքական, այլև միջպետական և միջազգային 

հարաբերություևններում: 

Ի դեպ, անհեթեթ են բոլոր այն մեկնաբանությունները, թե Հայաստանի 

Հանրապետությունը կամ վարչապետը այս դիրքորոշմամբ իրենց ուսերից թոթափում 

են պատասխանատվությունը և այն դնում են Արցախի իշխանության կամ ժողովրդի 

վրա: Որևէ շահարկման տեղ չթողնելու համար հարկ եմ համարում ընդգծել՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է, կա և կմնա Արցախի անվտանգության թիվ 

մեկ երաշխավորը և կշարունակի իր ներգրավվածությունը խաղաղության 

գործընթացում: 

Հաջորդ կարևորագույն հարցը, որին անհրաժեշտ է պատասխանել, հետևյալն է՝ 

իսկ Հայաստանի կառավարություն ընդունո՞ւմ է արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

համանախագահների կողմից առաջ քաշվող 3 սկզբունքները և 6 տարրերը՝ որպես 

բանակցային գործընթացի հիմք: Սա իսկապես կարևորագույն հարց է, բայց այս 

հարցին ի պատասխան մենք կարիք ունենք կարևոր պարզաբանումների: Իսկ ի՞նչ 

կարող են նշանակել այդ սկզբունքները գործնականում, և ո՞ւմն է դրանք 

մեկնաբանելու իրավունքը: Սա կարևոր է, որովհետև այն, ինչպես այդ սկզբունքները 

մեկնաբանում է Ադրբեջանը, մեզ համար անընդունելի է: Մենք, իհարկե, կարող ենք 

հանդես գալ այդ սկզբունքների սեփական մեկնաբանությամբ, բայց դա անիմաստ է, 

որովհետև մեր նպատակը ոչ թե լեզվակռիվն է, այլ արդյունավետ բանակցային 

գործընթացը: Եվ հետևաբար, բանակցային գործընթացի հիմք պետք է դառնան 

տարընթերցումների տեղիք չտվող արձանագրումները: Բայց համանախագահների 

կողմից առաջարկված սկզբունքները, տարրերը, ինչպես արդեն նշեցի, վերջին 10 

տարիներին ամենատարբեր և ամենատարածական մեկնաբանությունների տեղիք են 

տվել, և հետևաբար, առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը 

պետք է լինի այսպես ասած հիմնական հասկացությունների՝ 3 սկզբունքների և 6 

տարրերի պարզաբանումը, և մենք պատրաստ ենք նաև այսպիսի խոսակցության: 

(…)»։   

Վարչապետի սույն ելույթն ունի կարևորագույն իրավաքաղաքական 

նշանակություն։ Նախ՝ ՀՀ Սահմանադրության 146-րդ և 152-րդ հոդվածների ուժով 

վարչապետը պետության արտաքին քաղաքականությունը մշակող հիմնական 

պաշտոնյան է, ում ի պաշտոնե ասված խոսքն ունի ոչ միայն քաղաքական, այլև 

ընդգծված իրավական նշանակություն։ Վարչապետի՝ պաշտոնեական 

կարգավիճակում հնչեցրած արտաքին-քաղաքական ցանկացած միտք, հայեցակարգ 

և այլ դրույթ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական 

դիրքորոշումը։ Հետևաբար, վարչապետի ելույթը, այն էլ որպես Հայաստանի 

Հանրապետության անվտանգության խորհրդի ղեկավար պաշտոնատար անձ, որով 
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սահմանվում են Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման որոշակի սկզբունքներ, ունի 

սահմանադրաիրավական արժեք և ուժ։  

Դառնալով վարչապետի նշյալ ծրագրային ելույթի բուն բովանդակությանը՝ 

կարելի է առանձնացնել հետևյալ թեզերը. 

1. Արցախյան հակամարտության երկսուբյեկտ բանակցային ձևաչափը լեգիտիմ 

չէ, քանի որ բանակցություններին չի մասնակցում հակամարտության կողմի մանդատ 

ունեցող Արցախի ներկայացուցիչը․ 

2. Հայաստանի Հանրապետության լիազոր ներկայացուցիչը բանակցությունների 

սեղանի մոտ չի կարող ներկայացնել Արցախը, քանի որ չի ընտրվել Արցախի ժողովրդի 

կողմից և, հետևաբար, չունի ժողովրդավարական մանդատ և լիազորություն հանդես 

գալ Արցախի ժողովրդի անունից․ 

3. Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների առարկա հանդիսացող Մադրիդյան 

սկզբունքները ներկայիս բովանդակությամբ ունակ չեն կարգավորել 

հակամարտությունը և խաղաղություն բերել կողմերին։ 

Ըստ էության, վարչապետ Փաշինյանը կարևորագույն քայլ է կատարում դեպի 

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիների բանակցային հայեցակարգի 

վերականգնում՝ որոշակի սրբագրումներով։ Անկախ ներքին քաղաքականությունում 

ունեցած ոչ միանշանակ դերակատարումանը՝  Արցախյան ճակատում առաջին 

նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վարել է գաղափարապես ամենակայացած ու 

ռացիոնալ քաղաքականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի, իսկ դրանից առաջ Սերժ 

Սարգսյանի կողմից իր իշխանության վերջին տարիներին վարված Արցախյան 

քաղաքականությունը փաստացի հիմք է ընդունել տերպետրոսյանական արտաքին-

քաղաքական նվաճումները։ Մասնավորապես, Արցախյան հարցում հայկական 

դիվանագիտության ամենապատկառելի ձեռքբերումներն էին 1994թ․ մայիսի 8-9-ին 

Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի և Ադրբեջանի Հանրապետության 

ներկայացուցիչների կողմից ստորագրված Բիշքեքյան արձանագրությունը 

հրադադարի հաստատման վերաբերյալ, 1995թ․ փետրվարի 6-ին ստորագրված 

հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման մասին եռակողմ համաձայնագիրը, 1994թ․ 

դեկտեմբերի 5-6-ի ԵԱՀԽ-ի (ներկայիս ԵԱՀԿ-ի) Բուդապեշտի գագաթնաժողովի 

եզրափակիչ փաստաթուղթն ու դրա հիման վրա 1995թ․ մարտի 31-ին ԵԱՀԿ Ավագ 

պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունված փաստաթուղթը, որով Արցախը ճանաչվել 

է հակամարտության կողմ։ 

Հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների իրավաչափ 

ձևաչափի վերականգնումը խիստ կարևոր է հակամարտության արդար 

հանգուցալուծման համար, քանի որ բանակցությունների ձևաչափը կանխորոշում է 

բանակցային գործընթացի բովանդակային ու կառուցակարգային ուղենիշները և, ըստ 

այդմ, ուղղակիորեն ազդում է Արցախյան հակամարտության իրավական ու 

քաղաքական առանձնահատկությունների ճիշտ ընկալման և արձանագրման վրա։  

Իր ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման համար պայքարող Արցախի ժողովրդի 

պահանջների լեգիտիմության առաջնային նախապայմանը պահանջատիրոջ 

կարգավիճակի ամրագրումն է՝ հակամարտության ու բանակցությունների լիիրավ 

մասնակցի ձևով։ Եթե Արցախը de jure չի մասնակցում բանակցություններին, դրանով 

իսկ միջազգայնորեն կասկածի տակ է առնվում հայկական երկրորդ պետության 

սուբյեկտությունը, ինչը համապատասխանաբար թուլացնում է Արցախի ինքնորոշման 

իրավունքի պահանջատիրության դիրքերը։ Հետևաբար Արցախյան հիմնահարցի 

հայանպաստ լուծման ուղղությամբ առաջնային քայլերից մեկն իրավամբ պետք է լինի 

բանակցությունների եռակողմ ձևաչափի վերականգնումը, և վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինյանի կառավարության քայլերն ի ցույց են դնում Հայաստանի 

Հանրապետության սույն հանձնառությունը: Ընդ որում, Նիկոլ Փաշինյանն այս հարցում 

որդեգրել է բավական ճկուն մոտեցում, որն արտացոլում է միջազգային 
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հարաբերություններում պետությունների իշխանությունների իրավահաջորդության 

փաստը, ինչպես նաև «կեղտոտ սպիտակեղենը» դուրս չի հանում։ Մասնավորապես, 

Փաշինյանն Ադրբեջանին և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ներկայացնում 

է թերևս «երկաթյա» փաստարկ, որը հատկապես հոգեհարազատ պետք է լինի 

համանախագահող պետություններից ժողովրդավարական աշխարհը ներկայացնող 

ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային, այն է՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական 

ներկայացուցիչները՝ նախագահը, վարչապետը կամ արտաքին գործերի նախարարը 

չեն ընտրվել կամ որևէ կերպ չեն նշանակվել Արցախի ժողովրդի կամահայտնության 

հիման վրա, հետևաբար չեն կարող ներկայացնել Արցախի ժողովրդին բանակցային 

գործընթացում։ Այդպիսով մի կողմից` փորձ է արվում Արցախյան հակամարտության 

լուծման հնարավոր ուղիներն աղերսել ժողովրդավարության հայեցակարգի և 

ժողովրդավարական ընթացակարգերի հետ՝ հաշվի առնելով, որ նման մոտեցումը մեծ 

հավանականությամբ ընկալելի կլինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երեք միջնորդ 

պետություններից առնվազն երկուսի համար, իսկ մյուս կողմից` Հայաստանն ավելորդ 

չի ծանրանում Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավարման տարիներին թույլ տրված 

արտաքին քաղաքական սխալի վրա, քանզի բոլոր դեպքերում դա հայկական կողմերի 

և, նախևառաջ, Հայաստանի Հանրապետության որոշումն էր, և եթե մենք ունենք ինչ-

որ մեկին մեղադրելու ցանկություն, ապա պետք է մեղադրենք միմիայն այն 

ժամանակվա իշխանությանը, իսկ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խոցելի են 

դառնում բացառապես հայկական զույգ պետությունները։ Այսինքն՝ վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինյանն իրավիճակը ներկայացնում է ոչ թե որպես status quo ante-ն 

վերադարձնելու իրավաչափության հիմնավորում, այլ ցույց է տալիս, որ պարզապես չի 

կարող ներկայացնել Արցախը, քանի որ նման իրավասություն չունի, և Արցախի մասով 

իր որևէ պայմանավորվածություն լեգիտիմ չի  կարող լինել։ Հարկ է նշել, որ այսպես 

կոչված փաստացի պետությունների միջազգային ճանաչման հարցում 

ժողովրդավարությունը մեծ դեր է կատարում՝ թե՛ այդ պետությունների 

ինստիտուտների կազմավորման և գործունեության և թե՛ չճանաչված 

պետությունների կարգավիճակի որոշման բանակցային գործընթացի 

ժողովրդավարական բնույթի իմաստով
511

։ Տեղին է հիշատակել, որ Կոսովոյի գործով 

ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի 2010թ․  հուլիսի 22-ի խորհրդատվական 

եզրակացությամբ ընունվում է  այն չճանաչված պետական միավորի անկախության 

իրավաչափությունը, որտեղ գործում են ժողովրդավարական ընթացակարգով 

ձևավորված ինստիտուտներ, որպիսի կանոնը նաև ունի միջազգային իրավական 

սովորույթի կարգավիճակ
512

։ 

Նիկոլ Փաշինյանի վերոնշյալ ծրագրային ելույթի երրորդ հիմնական թեզը 

բանակցային սեղանին դրված կարգավորման ծրագրի՝ Մադրիդյան սկզբունքների 

հիմնադրույթների էության բացահայտման անհրաժեշտությունն է։ Վարչապետը 

փաստում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը տարակերպ են ընկալում կարգավորման 

սկզբունքները, իսկ առանց ընկալման չափանիշների համադրելիության՝ հնարավոր չէ 

հաջողության հասնել։ Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ է առնում 

Մադրիդյան սկզբունքների կենսունակությունը, որոնք ոչ միայն հայանպաստ չեն, այլև 

փաստացի հակոտնյա են Արցախյան հակամարտության բուն էության հետ և չեն 

արտացոլում ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի նորմատիվ բնույթից բխող Արցախի 

ժողովրդի կենսական իրավունքը որոշելու  քաղաքական ճակատագիրն ու 

պատկանելությունը։ Պարզ է, որ վարչապետը դիվանագիտական լեզվաբանություն 

                                                           
511 Տե՛ս նաև V․  Kopeček, T․  Hoch, V․  Baar  De Facto States and Democracy: The case of 

Abkhazia, Bulletin of Geography. Socio–economic Series / No. 32 (2016): 85–104․  
512 Տ ե ՛ ս  Advisory Opinion on the Accordance with International Law of Unilateral Declaration 

of Independence in Respect of Kosovo, 410,20, (I.C.J. 2010),  A. Cassese, Self-Determination of Peoples. 

Cambridge: University Press,1995, pp.112-118 
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կիրառելով՝ փորձ է անում միջազգային հանրությանը հղել հենց այս 

հաղորդագրությունը, քանի որ Մադրիդյան սկզբունքների բովանդակությունը 

բավականին որոշակի է և տարակարծության տեղիք չի տալիս՝ Արցախի հայտնի յոթ 

շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին (անգամ ոչ թե չեզոք գոտու հայտարարում, այլ այդ 

շրջանների ուղղակի վերադարձ Ադրբեջանի իրավազորությանը), փախստականների 

վերադարձ Արցախ (խոսքը վերաբերում է նախևառաջ ադրբեջանցիներին) և 

Արցախին միջանկյալ կարգավիճակի տրամադրում՝ գործնականում անորոշ ժամանակ 

անց հանրաքվե անցկացնելու խոստման դիմաց, ինչպես նաև  հակամարտության 

գոտում խաղաղապահ ուժերի տեղակայում
513

։ Ավելորդ չէ ընդգծել, որ 

հակամարտության կարգավորման նման սցենարի գոյությունը որոշ չափով 

պայմանավորված է նաև բանակցային աղճատված ձևաչափով, երբ Արցախի 

չմասնակցելը կարգավորման բանակցություններին առնվազն ստեղծել է բացասական 

ֆոն՝ ձևավորելով կարծիք, որ Արցախյան հակամարտությունը ոչ թե ազգերի 

ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա սկսված կոնֆլիկտ է Արցախի ու Ադրբեջանի 

միջև, որի ամենաարդյունավետ հանգուցալուծումը կարող է համարվել Արցախի 

անջատման միջազգային ճանաչումը, այլ տարածքային վեճ է Ադրբեջանի ու 

Հայաստանի միջև,  իսկ այդպիսի պայմաններում տարածքային ամբողջականության 

սկզբունքին կարող է տրվել գերակայություն։ Պատահական չէ, որ վերջերս ԵԱՀԿ 

Մինսկի խմբի համանախագահներից Ռուսաստանի արտաքին գործերի 

նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մամուլի 

ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը փաստացի պատասխանել է Նիկոլ 

Փաշինյանի՝ բանակցությունների եռակողմ ձևաչափը վերականգնելու 

հայտարարություններին՝ նշելով, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է որոշվի 

Հայաստանի ու Ադրբեջանի կողմից՝ բանակցությունների միջոցով
514

։ Ռուսաստանցի 

պաշտոնյայի շուրթերով հնչող՝ Ռուսաստանի պաշտոնական տեսակետն արտացոլում 

է հայկական կողմի՝ ավելի քան քսան տարվա վաղեմության դիվանագիտական մեծ 

սխալի հետևանքով բանակցային գործընթացում ձևավորված արատավոր իներցիան, 

երբ հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափի աղճատման 

հետևանքով ձևախեղվել է նաև Արցախյան կոնֆլիկտի էության վերաբերյալ 

միջազգային հանրության առնվազն մի մասի պատկերացումը։ Արդյունքում լուրջ 

վտանգներ են առաջանում Հայաստանի համար, որ նման պայմաններում 

ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար պայքարող Արցախի ժողովրդի 

անվտանգության երաշխավորից կարող է վերածվել հակամարտության միակ 

հայկական կողմի, որն իրականացնում է անեքսիոն քաղաքականություն, ինչը, 

բնականաբար, իրականությանը չի համապատասխանում և հակոտնյա է Արցախյան 

հակամարտության նախապատմությանն ու բովանդակությանը։  

Թավշյա հեղափոխության հետևանքով Հայաստանի ժողովրդավարացման 

գործընթացների աշխուժացումը և, մասնավորապես, համազգային ընդգրկում ունեցող 

լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը պարարտ հող են ստեղծել Արցախյան 

հակամարտության բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման և հանուն 

միջազգային իրավունքի նորմերին հակասող կարգավորման փիլիսոփայության 

փոփոխության՝ դիվանագիտական պայքար մղելու համար, ինչը գիտակցում է նաև 
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Հայաստանի նոր կառավարությունը և վարչապետի, ինչպես նաև այլ պաշտոնատար 

անձանց ձեռամբ ձեռնամուխ է եղել նշված նպատակների իրականացմանը
515

։  

 

Արցախյան հակամարտության հայանպաստ կարգավորման հիմքերը: 

Արցախյան հակամարտության կարգավորման օպտիմալ տարբերակի 

փնտրտուքը շարունակվում է շուրջ 30 տարի։ Բանակցային սեղանին հերթով 

հայտնվել են ամենատարբեր առաջարկներ, որոնք, սակայն, ունեցել են միևնույն 

անփառունակ ճակատագիրը։ Այսօր նման վիճակում են հայտնվել նաև այսպես կոչված 

Մադրիդյան սկզբունքները։ Վերջիններս ոչ միայն չեն արտահայտում Արցախյան 

հակամարտության բուն էությունը և միջազգային-իրավական իմաստով խոցելի են, 

այլև Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականության և հատկապես Քառօրյա 

պատերազմից հետո պարզապես սպառնալիք են Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական 

անվտանգության համար։ Սույն համատեքստում, թերևս, հարկ է անդրադառնալ 

Արցախյան հակամարտության միջազգային-իրավական ասպեկտներին, քանի որ 

դրանք իրավամբ պետք է հանդիսանան հայկական կողմի բանակցային 

ռազմավարության հիմքը։ 

Արցախյան հակամարտության իրավական հիմնասյունն ազգերի ինքնորոշման 

իրավունքն է։ Ընդ որում,  ինքնորոշման իրավունքը, ըստ մեզ, Արցախի պարագայում 

պետք է փաստարկվի երկու ուղղությամբ։ Նախ՝ պետք է հատուկ ուշադրություն 

դարձվի նախընթաց պատմական իրողություններին, սակայն ոչ թե վերացական 

«պատմական ճշմարտության», այլ որոշակի վերաբերելի իրավաքաղաքական 

փաստերի համատեքստում։  Ստորև ներկայացնում ենք այդ փաստերը։ 

1․ Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասի բյուրոյի 1921թ․-ի հուլիսի 

5-ի որոշումն Արցախն Ադրբեջանի իրավասությանը փոխանցելու վերաբերյալ առոչինչ 

է, քանի որ տվյալ ժամանակաշրջանում Հայաստանը, լինելով խորհրդայնացված, 

այդուհանդերձ իրավաբանորեն անկախ պետություն էր, և այլ պետության իշխող 

կուսակցության որևէ մարմին իրավասու չէր որոշում ընդունելու երրորդ պետությանը 

վերաբերող տարածքային խնդիրն այս կամ այն կերպ լուծելու վերաբերյալ։ Իսկ հայտնի 

է, որ Արցախյան հակամարտության ձևավորման սկզբնապատճառը հենց 

Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցության նշյալ ոչ իրավաչափ որոշումն էր։ 

2․ Արցախի ժողովուրդը ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո 1991թ․ -ի դեկտեմբերի 10-ին 

տեղի ունեցած հանրաքվեում գերակշիռ մեծամասնությամբ «կողմ» քվեարկեց 

անկախությանը, ընդ որում, Արցախի ժողովրդի կամահայտնության արտահայտումը 

համապատասխանում էր ԽՍՀՄ-ի օրենսդրությանը։ Ի մասնավորի, ԽՍՀՄ-ից 

անջատվելու մասին օրենքի 3-րդ հոդվածը ԽՍՀՄ-ից անջատվելու հնարավորություն 

էր տալիս ոչ միայն միութենական հանրապետություններին, այլև վերջիններիս 

կազմում գտնվող ինքնավարություններին, որպիսին Արցախն էր՝ ունենալով 

Ադրբեջանի ինքնավար մարզի կարգավիճակ։ Եթե ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ մտնող 

հանրապետությունները դուրս էին գալիս ԽՍՀՄ-ի կազմից, դրանց կազմի մեջ մտնող 

ինքնավարություններն իրավունք ունեին որոշելու՝ մնու՞մ են ԽՍՀՄ-ի, թե՞ Ադրբեջանի 

կազմում, ինչպես նաև ազատ էին որոշելու իրենց իրավական կարգավիճակն 

ընդհանրապես՝ ներառյալ անկախությունը թե՛ ԽՍՀՄ-ից և թե՛ ԽՍՀՄ-ից անջատվող 

հանրապետությունից։ 

3․ Ադրբեջանը, 1991թ․-ի օգոստոսի 30-ին ընդունելով պետական անկախության 

մասին սահմանադրական ակտը, վերջինիս 4-րդ հոդվածով հռչակել է, որ 

հանդիսանում է Ադրբեջանի 1918-1920թթ․-ի Հանրապետության իրավահաջորդը, 
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սակայն Խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով։ Ադրբեջանը փաստացի հայտարարել 

է  ինչպես Ադրբեջանի Առաջին, այնպես էլ Երկրորդ Հանրապետությունների 

իրավահաջորդության մասին, ինչը հակասում է միջազգային իրավունքի և՛ 

պայմանագրային, և՛ սովորութային նորմերին։ Այսպես՝  Պայմանագրերի վերաբերյալ 

պետությունների իրավահաջորդության մասին 1978թ․-ի Վիեննայի կոնվենցիայի 11-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ իրավահաջորդությունը չի ազդում գործող սահմանների և 

պայմանագրով նախատեսված սահմանային ռեժիմի վրա։ Այսինքն՝ նորաստեղծ 

պետությունը, որն անջատվել է «մայր» պետությունից, պարտավոր է ճանաչել 

իրավանախորդ պետության սահմանները և սահմանային ռեժիմը։ Հետևաբար, եթե 

Ադրբեջանն իրեն ճանաչում է Ադրբեջանի Առաջին Հանրապետության իրավահաջորդ, 

ուրեմն պարտավոր է ճանաչել այդ պետության սահմանները, որոնք երբևէ չեն 

ներառել Արցախը։ Չնայած Ադրբեջանը չի հանդիսանում նշված կոնվենցիայի կողմ, 

սակայն մեջբերված կանոնը կազմում է նաև միջազգային սովորութային իրավունքի 

նորմ, ուստի ունի համապարտադիր նշանակություն պետությունների միջազգային 

համայնքի բոլոր անդամների համար։ 

   Ազգերի ինքնորոշման իրավունքի փաստարկման երկրորդ ուղղությունը 

հայկական կողմի համար պետք է լինի այսպես կոչված «անջատում որպես 

փոխհատուցում» հայեցակարգը, որն առավել հայտնի է «remedial secession» 

անգլալեզու անվանմամբ։ Վերջինիս էությունն այն է, որ եթե որևէ պետության կազմում 

կոմպակտ բնակվող ազգային փոքրամասնությունը ենթարկվում է հիմնարար 

իրավունքների կոպիտ խախտումների, ինչպիսիք են՝ կյանքի իրավունքը, սեփական 

լեզուն, սովորույթները, ավանդույթները պահպանելու, «մայր» պետության 

կառավարմանը մասնակցելու, սեփականության իրավունքները և այլն, որոնք այս կամ 

այն կերպ կազմակերպված են «մայր» պետության կողմից և կրում են համակարգված 

բնույթ, իրավազրկվող ազգային հանրույթը կարող է իրացնել իր ինքնորոշման 

իրավունքը՝ ինքնավարության կամ ընդհուպ անջատման ձևով։ Միջազգային 

իրավունքի մի շարք հեղինակավոր մասնագետներ գտնում են, որ «անջատում որպես 

փոխհատուցում» ինստիտուտն ունի սովորութային իրավական նորմի կարգավիճակ
516

։ 

Միջազգային իրավունքի մասնագետ, ներկայում Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանում ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի կարծիքով 

այսօր ձևավորվում է միտում տարանջատելու «անջատում որպես փոխհատուցում» 

կամ «արդյունավետ անջատում» կոնցեպտը՝ որպես ազգային փոքրամասնության 

նկատմամբ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների հետևանքով «մայր» 

պետությունից անջատման հիմք ինքնորոշման իրավունքի հիմքով անջատման 

դեպքերից
517

:  

Հատկանշական է, որ արտաքին ինքնորոշման այս նոր ձևավորվող կոնցեպտի 

իրավաչափության և Արցախի նկատմամբ դրա կիրառելիության իրատեսականության 

մասին խոսել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը՝ նշելով 

հետևյալը․ «Կարգավորման գործընթացում հաջողության հասնելու համար, բացի 

Մադրիդյան սկզբունքներում ամրագրված ինքնորոշման հանրաքվեի գաղափարի 

հետապնդումից, հայկական դիվանագիտությունը պարտավոր է օգտագործել նաեւ 

Ղարաբաղի անկախության անհրաժեշտության հիմնավորման չափազանց կարեւոր մի 

այլ կռվան։ Խոսքը վերաբերում է միջազգային իրավունքի բնագավառում վերջին 

տասնամյակների ընթացքում ակտիվորեն մշակվող, այսպես կոչված, «անջատում 

հանուն փրկության» (remedial secession) դոկտրինին, որի էությունը հետեւյալն է։ Երբ 

                                                           
516 Տե՛ս Cassese A., նշվ․աշխ․, նույն տեղում: 
517 Տե՛ս Khalatyan A. Nagorno-Karabakh Conflict in light of the ICJ‘s advisory Opinion on 

Kosovo: Whether the Nagorno-Karabakh Case Meets the Criteria Elaborated by the UN Court, 2011, 

https://law.aua.am/files/2012/02/Artashes_Khalatyan.pdf, p. 21: 
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որեւէ պետություն, իշխանությունների մակարդակով ռասայական, ազգային, կրոնական 

եւ այլատյացության հողի վրա սիստեմատիկաբար ոտնահարում է իր կազմում գտնվող 

էթնո-տերիտորիալ փոքրամասնության քաղաքացիական իրավունքները, դիմում 

բռնությունների, սպառնում բնաջնջմամբ կամ տեղահանությամբ, ապա միջազգային 

հանրությունը, այլեւս անհնարին համարելով տվյալ ժողովուրդների համակեցությունը, 

պարտավոր է հարկադրաբար, հանուն փոքրամասնության գոյության պահպանման, 

անջատել նրա զբաղեցրած տարածքը տվյալ պետությունից։ (…): 

Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում «անջատում հանուն փրկության» 

դոկտրինի կիրառման կարեւորությունն այնքան մեծ է, որ հայկական կողմի 

դիվանագիտությունն իրավունք չունի այն անտեսել։»
518

։  

Ըստ էության, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը փաստացի հանգում է ազգային 

փոքրամասնության իրավունքին մասնակցելու «մայր» պետության քաղաքական 

որոշումների կայացմանը, պահպանել իր կոլեկտիվ ինքնությունը և անհատապես իր 

անդամների համար իրացնել տվյալ պետության Սահմանադրությամբ նախատեսված 

բոլոր իրավունքները, որոնք գործում են այդ երկրի քաղաքացիների համար։ Եթե «մայր» 

պետությունը շարունակաբար և համակարգված խախտում է ազգային հանրույթի այդ 

իրավունքները՝ վերացնելով տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտները կամ 

ձևախեղելով դրանց կազմավորման կարգը (տեղական ընտրություններում 

կենտրոնական իշխանությանը հավատարիմ անձանց «հաղթանակի» ապահովում, 

տեղական էլիտայի ազդեցիկ ներկայացուցիչների և քաղաքական գործիչների 

կաշառում, ահաբեկում  և այլն), կազմակերպելով էթնիկ զտումներ կամ ազգային, 

լեզվական կամ կրոնական հիմքով հետապնդումներ, փակելով ազգային ուսումնական 

հաստատությունները և կատարելով նմանատիպ այլ գործողություններ, որոնք ձեռք են 

բերում պետական քաղաքականության բնույթ, նման ազգային հանրույթով կոմպակտ 

բնակեցված տարածքի մնալը «մայր» պետության ինքնիշխանության ներքո վերածվում 

է հումանիտար լրջագույն խնդրի, երբ խոսք է գնում հազարավոր կամ միլիոնավոր 

մարդկանց կյանքի և բնականոն կենսագործունեության վտանգվածության մասին։ 

Այդպիսի դեպքերում արտաքին ինքնորոշումը կամ անջատումը դիտվում է որպես 

«սանկցիա» իրավախախտ «մետրոպոլիայի» նկատմամբ, իսկ տուժած ազգային 

փոքրամասնությունն այդպիսով ստանում է «փոխհատուցում»ˋ  անկախության կամ այլ 

պետությանը (որպես կանոն ազգային կազմով նույնական) միանալու ձևով
519

։ 

Սույն համատեքստում հարկ է նշել, որ ժամանակակից աշխարհում խիստ 

կարևոր է հաշվի առնել նաև «մայր» պետության և անջատման համար պայքարող 

կոմպակտ ազգային փոքրամասնության քաղաքակրթական ու մշակութային 

արժեքների հարաբերակցությունը։ Ներկայում գործող միջազգային իրավակարգում, 

որը հիմնված է լիբերալ ժողովրդավարական նորմերի ու արժեքների վրա, պետության 

լեգիտիմության առաջնային տարրն անձնական ու կոլեկտիվ իրավունքների հարգումն 

ու պաշտպանությունն է՝ թե’ ներպետական մակարդակում և թե՛ միջազգային 

հարաբերություններում։ Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների նկատմամբ 

հարգանքը և դրանց պաշտպանությունը կազմում են ժամանակակից լեգիտիմ 

պետության առաջնային բաղադրիչներից մեկը։ Եթե պետությունը որպես ազգային 

քաղաքականություն խախտում է էթնիկ, լեզվական կամ կրոնական փոքրամասնության 

իրավունքները՝ կոլեկտիվ ու անհատական մակարդակներում, այդ պետությունն 

այսպես թե այնպես խոտանում է իր միջազգային լեգիտիմությունը, ինչի հետևանքով իր 

                                                           
518

 Տե՛ս  Տեր - Պետրոսյան Լ․, Մադրիդյան սկզբունքներով ամրագրված է Արցախի 

ժողովրդի՝ անկախ պետություն ստեղծելու իրավունքը, Հայկական ուսումնասիրությունների 

«Անի» կենտրոն, 2016, https://www.aniarc.am/2016/05/08/levon-ter-petrosyan-nk-recognize-or-not-

article-may-6/:  
519

 Տե’ս նաև Samuelian, T․ , J. Legal Aspects Of Artsakh‘s Self-Determination In The Context Of 

Contemporary International Legal Challenges: Before And After. Kosovo. Yerevan: 2010: 
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տարածքի անձեռնմխելիության պահանջը դառնում է խոցելի։ Հետևաբար, 

Կատալոնիայի՝ Իսպանիայից անջատվելու պահանջը չի արժանանում միջազգային 

առաջադեմ հանրության բավարար աջակցությանը, իսկ Կոսովոյի, Արևելյան Թիմորի և 

Հարավային Սուդանի դեպքում ակնհայտ է քաղաքակիրթ աշխարհի համակրանքն 

ազգային, լեզվական ու կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ, որոնք 

ենթարկվել են հետապնդումների, էթնիկ զտումների և իրենց հիմնարար իրավունքների 

այլ զանգվածային խախտումների
520

։ Նշված դեպքերում ազգային 

փոքրամասնությունները հանրաքվեի միջոցով հաջողությամբ անջատվել են «մայր» 

պետություններից և հիմնադրել են իրենց անկախ պետականությունը, որն ընդհանուր 

առմամբ ճանաչվել է միջազգային հանրության կողմից կամ գտնվում է ճանաչման 

փուլում։ 

  Հարկ է նշել, որ միջազգային իրավական ակտերով բավականին հստակորեն 

նախատեսված է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացման քննակվող դրսևորումը։ 

Մասնավորապես Քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների 1966թ․ 

միջազգային դաշնագրի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ բոլոր ժողովուրդներն 

ունեն ինքնորոշման իրավունք։ Այդ իրավունքի շնորհիվ նրանք ազատորեն որոշում են 

իրենց քաղաքական կարգավիճակը և ազատորեն իրականացնում են իրենց 

տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային զարգացումը։ Իսկ 1970թ․-ի Միջազգային 

իրավունքի սկզբունքների և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխան՝ 

պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունների և համագործակցության 

մասին հռչակագրով ՄԱԿ-ի անդամ-պետությունները պարտավորվում են զերծ մնալ 

ժողովուրդների ինքնորոշման, ազատության ու անկախության իրավունքների 

իրացումը բացառող ցանկացած ուժային գործողությունից։ Ընդ որում, նշված 

Հռչակագրով պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքը չի 

ճանաչվում որպես գերակայություն ինքնորոշման իրավունքի նկատմամբ, քանի որ 

պետությունների տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանության տակ է 

առնվում՝ պայմանով, որ պետությունները կպահպանեն Հռչակագրի դրույթները, 

որոնցից մեկը հենց վերոնշյալ կանոնն է պետությունների կողմից ազգերի ինքնորոշման 

իրավունքի պահպանության պարտականության մասին։ Վերջինիս խախտման 

դեպքում իրավախախտ պետությունից ազգային փոքրամասնության անջատումը 

կարող է դիտվել իրավաչափ
521

: Սույն Հռչկակագիրը կարևոր է այնքանով, որ 

ուղղակիորեն հենվում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա և, ըստ էության, զարգացնում է 

ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները՝ այդպիսով մեծապես ազդելով պետությունների 

շարունակական վարքագծի մոդելավորման վրա։ Կարելի է անգամ եզրակացնել, որ 

ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը 

մեկնաբանելիս պետք է հաշվի առնել նաև սույն Հռչկակագրի դրույթները։ 

Ազգային հանրույթի անկախության վերոնշյալ հիմքն ունի ոչ միայն տեսական 

հիմնավորում, այլև արդեն իսկ կիրառվել է պրակտիկայում։ Խոսքը վերաբերում է 

Հարավսլավիայից Կոսովոյի անջատման գործընթացին, ինչպես նաև Արևելյան Թիմորի 

և Հարավային Սուդանի անկախությանը, համապատասխանաբար Ինդոնեզիայից ու 

Սուդանից։ Մասնավորապես Կոսովոյի հակամարտության կարգավորման 6 միջնորդ 

պետությունների՝ ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և 

Ռուսաստանի կողմից 31.01.2006թ․-ին Լոնդոնում ստորագրված հռչակագրից հետևում 

է, որ նշված պետությունները ներառող այսպես կոչված Կոնտակտային խումբը 

ճանաչում է մարդու իրավունքների ոտնահարումը, ինչպես, օրինակ, էթնիկ զտումները 
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 Ներկայում Կոսովոն ճանաչվել է 111, Արևելյան Թիմորը՝ 31, Հարավային Սուդանը` 

132 պետության կողմից։ 
521

 Տե՛ս նաև Pechalova T. Remedial secession as a right of self-determination: The cases of 

Kosovo and Abkhazia, Tilburg University, 2017, p. 31 
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Կոսովոյումˋ  որպես ալբանաբնակ երկրամասի վերջնական կարգավիճակը որոշելու 

հարցում էական գործոն
522

։ Արտաքին ինքնորոշումը և, մասնավորապես, 

«արդյունավետ անջատումը» որոշակի չափանիշների բավարարելու պարագայում չի 

ժխտում նաև ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը Կոսովոյի անկախության հռչակման 

իրավաչափության վերաբերյալ իր խորհրդատվական եզրակացության մեջ՝ 

մասնավորապես ընդգծելով, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը 

վերաբերում է պետությունների միջև հարաբերություններին
523

։ Ստացվում է, որ ՄԱԿ-ի 

դատարանը տարածքային ամբողջականության սկզբունքը դիտարկում է միայն որպես 

միջպետական հարաբերություններում ագրեսիայի և ուժի կիրառման սպառնալիքի 

արգելքի իրավական երաշխիք, ինչը նշանակում է, որ եթե խոսքը վերաբերում է իր 

ինքնորոշման համար պայքարող ազգային փոքրամասնության և «մայր» պետության 

միջև հակամարտությանը, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը չի գործում։ 

Ակնհայտ է, որ Արցախյան հիմնահարցը ևս լիովին կարող է կարգավորվել 

«remedial secession»-ի սկզբունքով։ Այսպես, 1921թ․ -ի հուլիսի 5-ին Ռուսաստանի 

բոլշևիկյան կուսակցության կովկասյան բյուրոյի ոչ օրինակարգ որոշումից հետո, երբ 

Արցախն ինքնավարության կարգավիճակով մտավ Սովետական Ադրբեջանի կազմ, 

վերջինիս իշխանության մակարդակով սկսվեց արցախահայերի իրավունքների 

խտրական ու համակարգված ոտնահարման գործընթացը։ Նախ՝ չնայած Արցախն 

Ադրբեջանին միացվելու ժամանակ Արցախի տարածքն ավելի ընդարձակ էր և 

ներառում էր մասնավորապես Շահումյանի և ներկայիս Բերձորի ու Քարվաճառի 

շրջանները, ինչպես նաև որոշ այլ բնակավայրեր, Ադրբեջանի կողմից կատարվեցին 

վարչատարածքային կամայական փոփոխություններ և վերաբնակեցումներ, որոնց 

միջոցով փորձ էր արվում փոքրացնել հայկական տարածքային միավորի մակերեսը, 

կտրել Արցախի ցամաքային կապը Հայաստանի հետ՝ այն վերածելով անկլավի, ինչպես 

նաև փոխել Արցախի ազգային կազմի կառուցվածքը։ Արդյունքում Քարվաճառի ու 

Բերձորի տարածքում ստեղծվեց Քրդական գավառը («Կարմիր Քուրդիստան»)՝ Լաչին 

(Բերձոր) վարչական կենտրոնով:   6 տարի անց՝ 1929 թ.-ին, Քրդական գավառը 

լուծարվեց, իսկ այն կազմող տարածքները դարձան Ադրբեջանական ԽՍՀ առանձին 

վարչական միավորներ
524

: Շուրջ 70 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի իշխանության 

կողմից Արցախում փակվել են բազմաթիվ հայկական եկեղեցիներ ու դպրոցներ, 

ազգային պատկանելության համար Արցախի հայերը ենթարկվել են հետապնդումների, 

սահմանափակվել է Արցախի վարչական մարմիններում ազգությամբ հայերի՝ 

աշխատանքի անցնելու հնարավորությունը, անդառնալի վնաս է հասցվել Արցախում 

գտնվող հայկական բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններին։ Ընդ որում, 

Ադրբեջանի այդ հայատյաց քաղաքականությունը շարունակվում է մինչ օրս։ Հիշենք 

թեկուզ 2005-2006թթ․-ին Նախիջանում հայկական խաչքարերի քանդման քստմնելի 

դեպքը։  Սրան զուգահեռ՝ Ադրբեջանի կողմից հնարավոր բոլոր միջոցներով 

արգելակվում էր Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, որի թաքնված նպատակն 

էր ստիպել հայերինˋ  լքելու իրենց հայրենի կենսատարածքը՝ այդպիսով հայաթափելով 

Արցախը։ Արցախահայությունը բազմիցս դիմել է Ադրբեջանի ու Խորհրդային Միության 

կենտրոնական իշխանությանը՝ վարվող քաղաքականությանը վերջ տալու 

պահանջներով, սակայն ապարդյուն։ 20․02․1988թ․,-ին ոգևորված գորբաչովյան 

բարեփոխումների քաղաքականությամբˋ  Արցախի մարզային  և Շահումյանի 

շրջանային խորհուրդները համատեղ որոշում են ընդունում դիմել Հայաստանի ու 

                                                           
522 Տ ե ՛ ս  Morag G., From Province to Protectorate to State? Speculation on the Impact of 

Kosovo‟ s Genesis upon the Doctrines of International Law‖. German Law Journal. 8 (2007): 1-20 
523 Տ ե ՛ ս  Advisory Opinion on the Accordance with International Law of Unilateral Declaration 

of Independence in Respect of Kosovo, 141,32, (I.C.J. 2010), para. 51, 56, 80. 
524 Տե՛ս Լեռնային  Ղարաբաղ, 1921-1988թ․ ,  http://www.nkr.am/hy/karabakh-in-soviet-period 
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Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդներինˋ  Արցախը Հայաստանի միացնելու 

խնդրանքով։ Ադրբեջանն արցախահայության այս քաղաքական դիրքորոշմանը 

պատասխանում է հայկական տարրի լայնածավալ էթնիկ զտումներով և հայերի 

զանգվածային արտաքսումներով, որոնք տեղի էին ունենում ինչպես Արցախում, 

այնպես էլ Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում՝ Սումգայիթում, Կիրովաբադում, 

Շամխորում և այլուր։ Ադրբեջանական բացահայտ հայատյաց շովինիստական 

քաղաքականությունը գնալով ուժգնանում է՝ ի վերջո վերածվելով իր ինքնորոշման 

իրավունքի համար պայքարող արցախահայության դեմ պատերազմի սանձազերծման։ 

Արդյունքում 1991 դեկտեմբերի 10-ին Արցախի ժողովուրդը հռչակում է իր 

անկախությունը։ Անկախությանը «կողմ» է քվեարկել Արցախի բնակչության ընդհանուր 

թվի 82,2 տոկոսը։ Ընդ որում, հանրաքվեն կազմակերպվել է ԽՍՀՄ-ի օրենսդրության և 

միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան՝ օտարերկրյա դիտորդների 

ներկայությամբ
525

։   

Ադրբեջանի կողմից արցախահայության հիմնական իրավունքների 

համակարգված և խտրական ոտնահարման շարունակականության մասին ցցուն 

կերպով խոսում է 2016թ․-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված Քառօրյա 

պատերազմը, որն ուղեկցվեց հակառակորդի կողմից հայ զինվորների նկատմամբ 

կատարված մի շարք պատերազմական հանցագործություններով։ 

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կողմից Խորհրդային Միության գոյության 

ընթացքում և դրանից հետո վարվել է Արցախի հայաթափման, արցախահայության 

հիմնարար իրավունքների ոտնահարման, անգամ ժխտման քաղաքականություն, որի 

նպատակն էր քաղաքականապես մեկուսացնել Արցախի հայ մեծամասնությանը՝ 

պայմաններ ստեղծելով հայերի զանգվածային արտագաղթի համար։ Նման 

պայմաններում Ադրբեջանի կազմում Արցախի հետագա մնալն իրական վտանգ էր 

ստեղծում արցախահայության ֆիզիկական գոյության և հետագա զարգացման համար։ 

Ուստի առկա են բոլոր իրավական նախադրյալները «անջատում՝ որպես 

փոխհատուցում» հայեցակարգի հիման վրա Արցախի անկախության փաստը 

միջազգային հարթակներում հիմնավորելու  և հարցը բանակցային օրակարգում 

ներառելու համար։ 

Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի փաստարկման վերոնշյալ երկու 

ուղղությունները կարող են լիարժեքորեն փոխլրացնել միմյանց, և հայկական կողմերը 

պետք է գտնեն դրանք շաղկապելու արդյունավետ ձևերը։ Օրինակ՝ միջազգային 

իրավունքի մի շարք մասնագետներ «անջատում որպես փոխհատուցում»  

ինստիտուտի կիրառման հիմք են համարում նաև տվյալ ազգային հանրույթի 

բնակեցրած տարածքի գրավումը, բռնակցումը կամ անիրավաչափ այլ միացումը 

ներկայիս «մայր» պետությանը, քանի որ այդպիսով խախտվում է այդ ազգային 

հանրույթի ինքնորոշման իրավունքը
526

։ Սույն տրամաբանության՝ Արցախյան 

հիմնահարցի վրա պրոյեկտելու դեպքում կարելի է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման 

իրավունքի խախտման սկիզբ և «անջատում որպես փոխհատուցում» կոնցեպտի 

կիրառման հիմք համարել Բոլշևիկյան կուսակցության 1921թ․-ի հուլիսի 5-ի ապօրինի 

որոշումն Արցախն Ադրբեջանին միացնելու մասին։ Բոլոր դեպքերում հայկական 

դիվանագիտությունը պետք է փորձի կիրառել համալիր մոտեցում և սինթեզել 

Արցախյան հակամարտության հայանպաստ լուծման համար կարևոր բոլոր կռվաններն 

ու հիմքերը՝ մշակելով Արցախյան հիմնահարցի բանակցություններում լայն իմաստով 

հայկական կողմի նոր ռազմավարությունն ու մարտավարությունը։ 

                                                           
525 Տ ե ՛ ս  ն աև  Sargsyan R. , Remedial Secession and Justice-Based Legitimacy: Assessing the 

Cases of South Sudan and Nagorno Karabakh, Central European University, 2013, p. 35, Khalatyan A. 
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Արցախյան հակամարտության կարգավորման նոր ճանապարհային քարտեզը: 

Արցախյան ազատամարտից հետո անցել է արդեն շուրջ 25 տարի, սակայն 

հիմնախնդրի հանգուցալուծումը գնալով դառնում է ավելի մշուշոտ։ Հանուն 

ճշմարտության պետք է արձանագրել, որ տարիների ընթացքում հավաքական 

հայկական կողմի դիրքերը, որոնք a priori պետք է լինեին ամուր՝ որպես պատերազմում 

առավելության հասած սուբյեկտի, գնալով թուլացել են։ Սույն պարադոքսալ երևույթի 

առաջին բացատրությունը գտնվում է երկու՝ քաղաքական ու հոգեբանական 

տիրույթներում։ Հայաստանի և Արցախի քաղաքական էլիտաները հետպատերազմյան 

բանակցություններում ի սկզբանե ընտրեցին միջազգային հանրությանը հաճոյանալու և 

գերտերությունների թղթե երաշխիքների դիմաց հայրենիքի համար վտանգավոր 

լուծումների գնալու մոտեցումը։ Ընդ որում, եթե մինչև 1998թ․ Լևոն Տեր - Պետրոսյանի 

արտաքին քաղաքական մոտեցումներում փորձ էր արվում հավասարակշռել հայկական 

շահերի առաջմղումը գերտերությունների հետ կոմպրոմիսի գալու անհրաժեշտության 

հետ, ինչի արդյունքը Արցախյան համակամարտության կարգավորման թերի ու խոցելի, 

սակայն հետագա զարգացումների համեմատությամբ հավասարակշռվածˋ  փուլային 

նախագիծն էր, ապա հետտերպետրոսյանական շրջանում հայկական կողմն իր 

համաձայնությունը տվել է այնպիսի անընդունելի տարբերակների, ինչպիսիք են՝ 

Արցախի ներառումն Ադրբեջանի կազմում՝ ընդհանուր պետության կոնֆեդերատիվ 

ձևաչափով, Արցախի անցումը Հայաստանի կազմˋ  Մեղրիի մեծ մասի՝ Ադրբեջանի 

հանձնման դիմաց և, ի վերջո, Մադրիդյան սկզբունքները, որոնց մասին խոսվեց 

վերևում։ Ավելին,  02.11.2019թ․-ին Մոսկվայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև 

կնքվեց հռչակագիր Արցախյան հակամարտության խաղաղ և քաղաքական 

կարգավորման հանձնառության վերաբերյալ, և 1994թ․ -ից հետո առաջին անգամ 

Արցախյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ փաստաթուղթ 

ստորագրվեց հակամարտության երկու, այլ ոչ թե երեք կողմերի միջև․ բացակայում էր 

Արցախը։ Սա տարիներ շարունակ Հայաստանի կողմից վարվող ռեակցիոն և թույլ 

արտաքին քաղաքականության արդյունքն էր և բանակցության ձևաչափի արատավոր 

փոփոխության հետևանքը, երբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա 

խարսխված հակամարտությունը նենգափոխվում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև 

տարածքային վեճի։ Հայ քաղաքական վերնախավի նման վախվորած արտաքին 

քաղաքականությունը տարիներ շարունակ սնել է ցեղասպանությունից մազապուրծ 

եղած հայ ժողովրդի ազգային բարդույթներն ու վախերն առ այն, որ հայերի գլխավոր 

նպատակը գոյատևումն է և ամեն գնով խաղաղության հասնելը, որ Արցախը 

Հայաստանի համար բեռ է և զարգացման արգելակ։ Որպես վերջնահետևանքˋ  մինչև 

Քառօրյա պատերազմը հայ հասարակությունն ընկել էր վտանագավոր թմբիրի մեջ և, 

թվում էր, որ իշխանության կրավորական կեցվածքը կարևորագույն ազգային հարցի 

վերաբերյալ ունի հասարակության հիմնական մասի լռելյայն հավանությունը կամ 

առնվազն դիմադրության չի հանդիպում։ Միայն վերստին բռնկված պատերազմն 

արթնացրեց ժողովրդի գոյապահպանման բնազդը և մղեց պաշտպանելու հայրենի 

եզերքը՝ գիտակցելով, որ Արցախի անկումը Հայաստանի անկման սկիզբն է։ Քառօրյա 

պատերազմում հայ ժողովրդի պետական մտածելակերպի զարթոնքը կատալիզատորի 

դեր կատարեց և, ըստ էության, Թավշյա հեղափոխության հարուցիչներից մեկն էր, որը 

եկավ քաղաքական կապիտալիզացիայի ենթարկելու ռազմի դաշտում հայ ժողովրդի 

սխրանքը։ Ներկայում՝ հետհեղափոխական շրջանում, Հայաստանի իշխանության՝ 

որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր պետության ղեկավարության խնդիրն է 

վերանայել Հայաստանի նախորդ իշխանությունների սխալները նաև Արցախյան 

հակամարտության կարգավորման ծիրում։ Պարզ է, որ նախկին բանակցային 

կոնցեպտները ոչ միայն չեն աշխատում, այլև օր օրի դառնում են նոր իրականությանն 

անհամահունչ և այդպիսով ավելի վտանգավոր։ Մադրիդյան սկզբունքները ոչ թե 

հակամարտության պատճառը վերացնելու մասին են, այն է՝ Արցախի ինքնորոշման 
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իրավունքի կամ ավելին՝ այդ իրավունքի իրացման փաստի ճանաչում, ոչ թե բխում են 

Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում ձևավորված ռազմաքաղաքական 

հարաբերակցությունից, այլ հակոտնյա են հակամարտության միջազգային-իրավական 

ու քաղաքական տրամաբանությանը և Արցախյան պատերազմի արդյունքներին, որոնք 

ճանաչվել են նաև միջազգային հանրության կողմից՝ ի դեմս ԵԱՀԽ-ի Բուդապեշտի 

գագաթաժողովի։ Մադրիդյան սկզբունքների անհամարժեքության հիմնական 

պատճառներից մեկն այն է, որ դրանք, որպես բանակցային փաստաթուղթ, 

արտացոլում են բանակցային խեղված ձևաչափով հաստատված սուբյեկտային 

պատկերը՝ ի դեմս բանակցությունների, որոնք վարվում են ինքնորոշման համար 

պայքարող իր նախկին մարզի՝ Արցախի դեմ ագրեսիա կիրառած Ադրբեջանի ու 

Արցախի անվտանգության երաշխավոր Հայաստանի միջև, սակայն որոնց չի 

մասնակցում հակամարտության առանցքային սուբյեկտը՝ Արցախը, որի քաղաքական 

ու իրավական ճանակատագիրը պետք է հանգուցալուծվի այդ բանակցություններում։ 

Հետևաբար, Արցախյան հակամարտության հաջող բանակցությունների առաջին 

նախապայմանը բանակցություններիˋ  միջազգայնորեն ճանաչված եռակողմ ձևաչափի 

վերականգնումն է։ Մինչ այդ, սակայն, Հայաստանն ու Արցախը կարող են գործարկել 

կառուցակարգեր, որոնք բանակցային եռակողմ ձևաչափի վերականգնումը կդարձնեն 

անայլընտրանք և կընդգծեն Արցախի միջազգային իրավական սուբյեկտությունը։ 

Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես Հայաստանի ու Արցախի դաշնակցության 

միջազգային իրավական հիմքերի ստեղծմանը։ Այսօր գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի ու 

Արցախի միջև հարաբերությունները կարգավորված չեն որևէ համապարափակ 

իրավական փաստաթղթով, ինչը դժվարացնում է նաև Հայաստանի ու Արցախի 

խնդիրը՝ միջազգային հանրության համար ավելի ընկալելի դառնալու և Արցախյան 

հարցի լուծման հայկական պահանջատիրության լեգիտիմության ամրապնդման 

իմաստով։ Ուստի վաղուց ժամանակն է Հայաստանի ու Արցախի միջև 

համագործակցության, դաշնակցության կամ այլ անվանմամբ համապարփակ 

միջազգային պայմանագրի կնքումը, որով կսահմանվի, որ Հայաստանի 

Հանրապետությունը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, 

կուրվագծվեն նշյալ իրավական կարգավիճակում Արցախի հանդեպ Հայաստանի 

պարտավորությունների շրջանակները, հայկական երկու պետությունների ռազմական 

համագործակցության հիմնական խնդիրները, ինչպես նաև կնախատեսվեն 

տնտեսական, իրավական և այլ հիմնական ուղղություններով համագործակցության 

սկզբունքներն ու խնդիրները, փոխադարձ իրավունքներն ու պարտավորությունները։ 

Այդպիսով Արցախի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունները ձեռք կբերեն 

միջազգայնորեն ընկալելի և իրավաբանորեն որոշակի բնույթ և կընդգծվի նաև Արցախի 

սուբյեկտությունը՝ առնվազն որպես հակամարտության կողմ, ինչը բացարձակապես 

հիմնազուրկ կդարձնի Ադրբեջանի այն փաստարկը, որ Արցախի խնդիրը հայ-

ադրբեջանական տարածքային վեճ է, քանի որ Հայաստանի ու Արցախի միջև 

ռազմավարական համագործակցության նման փաստաթղթի կնքումը ցույց կտա 

աշխարհին, որ Հայաստանն ու Արցախը երկու առանձին, սակայն սերտորեն 

փոխկապակցված սուբյեկտներ են՝ փոխադարձ որոշակի իրավունքներով ու 

պարտավորություններով։ Օրինակ՝ նման պայմանագրային բազա առկա է Ալբանիայի 

ու Կոսովոյի միջև, որոնք ունեն միևնույն ազգային պատկանելությունը և 

փոխահարաբերությունների իմաստով ունեն շատ նմանություններ Հայաստանի ու 

Արցախի հետ։ 

Հաջորդ քայլը, որ պետք է արվի եռակողմ բանակցային ձևաչափի 

վերականգնման ուղղությամբˋ  քաղաքականության իրականացմանը զուգահեռ, ԵԱՀԿ 

Մինսկի խմբի միջնորդների ու Ադրբեջանի հետ խորհրդակցություններ սկսելն է նոր 

բանակցային փաստաթղթի մշակման շուրջ, որը պետք է հիմնված լինի Արցախի 

անկախության ճանաչման կամ Արցախում սեղմ ժամկետներում (ոչ ուշ քան 
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Խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո մեկ տարվա ընթացքում) նոր հանրաքվե 

անցկացնելու անհրաժեշտության և ինքնորոշված Արցախի ու Ադրբեջանի միջև 

սահմանների ճշգրտման և տարածքային հարցերի լուծման գաղափարի վրա՝ 

պայմանով, որ Արցախի տարածքը պետք է լինի առնվազն նախկին ԼՂԻՄ-ին 

համապատասխան, ինչը նշանակում է նաև Ադրբեջանի կողմից օկուպացված՝ 

Շահումյանի շրջանի ու Մարտակերտի շրջանի մի մասի վերադարձ Արցախին։ Իսկ 

այդքան չարչրկված տարածքային փոխզիջումների հարցը պետք է նախ՝ ածանցվի 

Արցախի անկախության գաղափարին և ապա՝ պետք է կարգավորվի ոչ թե 

Հայաստանի ու Ադրբեջանի, այլ Արցախի ու Ադրբեջանի միջև՝ հաշվի առնելով Արցախի 

անվտանգության ապահովման հուսալի երաշխիքների առկայության 

անհրաժեշտությունը։ Արցախա-ադրբեջանական բանակցություններում Հայաստանը 

պետք է իրականացնի Արցախի անվտանգության երաշխավորի դերը՝ ուղղակիորեն 

չմասնակցելով դրանց, իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները պետք է նպաստեն 

բանակցությունների կայացմանն ու դրանց արդյունավետ ընթացքին։ 

Վերոնշյալի հաշվառմամբ՝ Հայաստանն ու Արցախը պետք է շարունակեն 

ամրապնդել իրենց ռազմական ներուժը, զարգացնել իրենց տնտեսական ու 

ժողովրդավարական ինստիտուտները, խորացնել համագործակցությունը բոլոր 

ոլորտներում՝ ապահովելու համար ուժային դրական հավասարակշռությունն 

Ադրբեջանի հետ։ Դա թույլ կտա շարունակելու հավասար դիրքերից բանակցել 

հակառակորդի հետ և անհրաժեշտ դիվանագիտական ու քաղաքական ջանքերի 

զուգակցմամբ բանակցություններում հասնելու հաջող տեղաշարժերի։  Միևնույն 

ժամանակ արդիական ու առաջադեմ քաղաքական ու տնտեսական համակարգերով 

Հայաստանն ու Արցախը կունենան ավելի մեծ ներուժ դառնալու ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի, ինչպես 

նաև Վրաստանի ու Իրանի հուսալի գործընկերները տարածաշրջանային 

անվտանգության ապահովման գործում, ինչը համապատասխան դիվանագիտական ու 

լոբբիստական աշխատանքի պարագայում կարող է էապես բարելավել հայկական 

կողմերի դիրքերը բանակցություններում։ 

Բոլոր դեպքերում հարկ է գիտակցել, որ Արցախյան հիմնահարցը հայկական 

պետականության լինելիության և զարգացման հարցերում ունի առանցքային 

նշանակություն և Արցախի հայկականությունից է կախված հայկական տարրի՝ 

տարածաշրջանային գործոն լինելու և պետական հավակնություններ ունենալու հարցը։ 

Ուստի Արցախյան հիմնահարցի հայանպաստ լուծման համար անհրաժեշտ է 

հայկական զույգ պետությունների և հայկական Սփյուռքի ջանքերի մեկտեղումը նշված 

քայլերի հաջող ձեռնարկման, ինչպես նաև հնարավոր պատերազմը հաղթական 

ավարտի հասցնելու համար։ 

 

 

SPROUTS OF NEW CONCEPT OF RESOLUTION OF THE ARTSAKH 

CONFLICT IN POSTREVOLUTIONARY ARMENIA  
 

ARTASHES KHALATYAN 

Legal expert of the RA Chamber of Advocates,  

awyer, researcher, Member of UYSSA,  

Yerevan, Republic of Armenia 
 

The aim of this  research is to investigate the Artsakh conflict negotiation process after 

the Velvet revolution in Armenia and to reveal the approaches of the new Government to the 

regulation of the problem in the light of the program speech of Prime Minister Nikol Pashinyan 

at the joint session of Security Councils of Armenia and Artsakh, held in March 12, 2019. 
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Particularly, main theses of that speech were restoration of tripartite format of negotiations and 

necessity to set aside Madrid principals. Afterwards the research sets the bases of new vision of 

the Government of Armenia, being grounded on internal and international legal documents: the 

RA Constitution, final document of the CSCE Budapest summit of 1994, the Bishkek protocol 

of 1994 etc. 

In addition to the aforementioned, within the scope of Prime Minister‘s program speech a 

new version of pro-Armenian resolution of the conflict is proposed, based on historical-political 

and international legal arguments: illegal decision of RC(b)P Caucasus Bureau on transfer of 

Artsakh to Azerbaijan, legality of the process of secession of Artsakh from Azerbaijan of 1988-

1991 in the context of  the USSR legislation,  the internationally legitimate concept of so-called 

―remedial secession‖, which may serve as a basis for substantiation of newly emerged states of 

their split away from the parent state etc. During elaboration of the research paper historical-

legal, comparative and dialectical scientific methods have been used.  

The author‘s main conclusions are: validity of formation of the new concept of regulation 

of the Artsakh conflict, voidness of the concept ―terriotories in exchange to peace or interim 

status of Artsakh‖, possibility of mutual cessions only in case of recognition of independence of 

Artsakh by Azerbaijan and conducting negotiations over mutual cessions between Azerbaijan 

and Artsakh in the form of delimitation and demarcation of boundaries of each other and 

necessity of further political and economical development of Armenia and Artsakh for the sake 

of  maintenance of irreversibility of peaceful negotiation process.  

 

Keywords: Artsakh conflict, Madrid principles, principle of remedial secession, 

self-determination of peoples, tripartite negotiation format, Velvet revolutiom, OSCE 

Minsk group, referendum. 
 

 

ЗАЧАТКИ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ  

УРЕГУЛИРОВАНИЯ АРЦАХСКОГО КОНФЛИКТА  

В ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМЕНИИ 
 

АРТАШЕС ХАЛАТЯН 

Эксперт по правовым вопросам Палаты адвокатов РА,  

адвокат, исследователь, член ОМУСА, 

г. Ереван, Республика Армения 
 

Цель данной научной работы – исследование переговорного процесса по 

Арцахскому конфликту после Бархатной революции в Армении и выявление подходов 

нового правительства к урегулированию конфликта на основе программной речи премьер-

министра Армении Никола Пашиняна на совместном заседании советов безопастности 

Армении и Арцаха 12 марта 2019-го года. В частности, основными тезисами речи являлись 

необходимость восстановления трехстороннего переговорного формата и отказа от 

Мадридских принципов.  

В данном исследовании обосновывается новое видение правительством Армении 

процесса урегулирования Арцахского конфликта, ставя акцент на внутригосударственные 

и международные правовые документы, такие как Конституция РА, заключительный 

документ Будапештского саммита СБСЕ 1994-го года, Бишкекский протокол 1994-го года 

и т.д.  В качестве дополнения к вышеуказанному в данной научной работе представлен 

вариант отвечающего интересам  армян решения Арцахского конфликта, основываясь на 

следующих историко-политических и международно-правовых аргументах: неправомерное 
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решение Кавказского бюро РКП(б) 5 июля 1921-го года о передаче Арцаха Азербайджану; 

правомерность процесса отделения Арцаха от Азаербайджана в 1988-1991гг. в контексте 

законодательства СССР; легитимная на международном уровне т.н. концепция «отделения 

в качестве компенсации», которая может послужить основой для обоснования 

национальными меньшинствами, подвергающимся насильственным гонениям, своего 

отделения от метрополии и т.д.  

В процессе данного исследования автором были использованы историко-правовой, 

сравнительный и диалектический научные методы.  

Автором были сделаны следующие основные заключения: формирование новой 

концепции урегулирования Арцахского конфликта закономерно; формула «территории в 

обмен на мир или промежуточный статус Арцаха» неприемлема;  взаимные уступки 

возможны  только в случае признания Азербайджаном независимости Арцаха и ведения 

переговоров между Азербайджаном и Арцахом в форме взаимной делимитации и 

демаркации границ, дальнейшего политического и экономического взаимодействия  

Армении и Арцаха с целью обеспечения бесповоротности мирного переговорного 

процесса.  

 

Ключевые слова: Арцахский конфликт, Мадридские принципы, концепция 

«отделения в качестве компенсации», право наций на самоопределение, трехсторонний 

формат переговоров, Бархатная  революция, Минская группа ОБСЕ, референдум. 

 

  



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

333 

 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՀԱՅ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՆՈՐՄԵՐՈՒՄ

 

 
ԱՂՎԱՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

ՀՀ գլխավոր դատախազ (2004-2013թթ.), 

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ (2014-2018թթ.), 

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 
 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել ու ներկայացնել հայ իրավունքի այն 

աղբյուրները, որոնք հայրենասիրության ու հայոց պետականության վերաբերյալ 

դրույթներ են պարունակում:  

Մեր խնդիրն է հետազոտել Հակոբ և Շահամիր  Շահամիրյանների «Որոգայթ 

փառաց» աշխատության իրավահայրենասիրական նորմերը: Գաղտնիք չէ, որ 

«Որոգայթ փառաց» աշխատությունը հայ իրավունքի կարևորագույն 

փաստաթղթերից է, որում առաջին անգամ Հայաստանի իրականության մեջ 

ներկայացվում է իրավունքի տարբեր ճյուղերի նորմերի ամբողջական ու 

կանոնակարգված համակարգ: Բացի այդ, հոդվածում անդրադարձ է կատարվում 

հնագույն ժամանակաշրջանի հայկական իրավական մտքի այլ հուշարձաններին, 

որոնք ժողովրդավարության, հայրենասիրության ու մարդասիրության վերաբերյալ 

առանձին իրավական նորմեր են պարունակում: 

Հետազոտության իրականացման արդյունքում կիրառվել են ինչպես 

համագիտական (անալիզ, պատմականության սկզբունք), այնպես էլ հատուկ 

(համեմատական-իրավական) մեթոդներ: 

Վերոնշյալ իրավահայրենասիրական նորմերի ուսումնասիրությունը մեզ 

հնարավորություն է տալիս եզրահանգելու, որ դրանք մեր ազգային, իրավական, 

քաղաքական մտքի զարգացման մեջ ունեն առանցքային դերակատարություն  և 

հայրենասիրություն ճառագող ինքնատիպ արժեքներ են: 

  

Հիմնաբառեր` հայրենասիրություն, հայ իրավունքի աղբյուրներ, հայոց 

պետականության կազմավորում, Որոգայթ Փառաց, Շահամիր Շահամիրյան, Արցախ, 

խամսա: 

 

Ինչպես գիտենք, սովորույթի իրավական նորմերը պատմականորեն սկսել են 

ծագել ընտանիքների կազմավորումից հետո, ինչի շնորհիվ ձևավորվեց 

մայրիշխանություն, ապա՝ հայրիշխանություն: Հարազատական կապերի հենքի վրա 

այնուհետև ձևավորվեցին ցեղերն ու տոհմերը:  Սկզբնական շրջանում դրանք էին 

մարդկանց համայնավարության տեսակները,  այնուհետև աշխատանքի բաժանման, 

առևտրական հարաբերությունների ծագման ու զարգացման շնորհիվ ձևավորվեցին 

պետական կառույցները՝ իրենց կառուցակարգերով, լծակներով, հսկող ու 

պարտադրող մարմիններով, զուգահեռ ձևավորվեց ու զարգացավ նաև օրենսդրական 

իրավունքը: 

Աշխատանքը վերաբերում է հայ իրավունքի այն աղբյուրներին, որոնք 

հայրենասիրություն են բովանդակում: Կներկայացնենք Շահամիր և Հակոբ 

Շահամիրյանների «Որոգայթ փառաց»-ի իրավահայրենասիրական նորմերը՝ հպանցիկ 

անդրադառնալով նաև հնագույն ժամանակաշրջանի հայրենասիրություն, 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 15.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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ժողովրդավարություն, մարդասիրություն պարունակող առանձին իրավական 

նորմերին: 

Պետության գոյությունը ինքնին իրավունքի և իրավական նորմերի ծագում է 

ենթադրում, դրանք փոխկապակցված են:  

Պատմականորեն պետության և իրավունգի ծագման ու զարգացման 

ընթացակարգեր տեղի ունեցան նաև Հայկական բարձրավանդակում: Դա Հայաստան 

աշխարհն էր: 

Համաձայն Աստվածաշնչի՝ երկրային դրախտը Հայկական բարձրավանդակն էր, 

որտեղից սկիզբ են առնում դրախտային գետերը՝ Արաքսը (Գենոն),  Տիգրիսը, Եփրատը 

և Փիսոնը (Ճորոխ), և որտեղ առաջին անգամ բնակություն հաստատեցին Ադամն ու 

Եվան:  

Հայկական բարձրավանդակը համարվել է իրավական գիտելիքների և սրբազան 

ծեսերի երկիր: Բնակլիմայական պայմանները, աշխարհագրական դիրքը և օգտակար 

հանածոների առատությունը նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծում տարբեր 

արհեստների և առևտրի ծագման ու զարգացման համար, ինչը, բնականաբար, առաջ 

էր բերում առևտրական, տնտեսական, հասարակական և այլ հարաբերությունների 

իրավակարգավորման անհրաժեշտություն։ Անհրաժեշտաբար ծագում ու զարգանում 

էին այդ հարաբերությունները կարգավորող իրավանորմերը, դրանց ձևավորման, 

ընդունման ձևերն ու կառուցակարգերը, ուստի և իրավական գիտելիքների պահանջ 

էր ձևավորվում։ 

Հայոց նախահայրերի պետությունը Արատտա – Արարատյան (Արը բարձրագույն 

Աստվածն էր) անունն էր կրում, որը հայտնի էր իր կառույցներով, պետական 

մեխանիզմներով: 

Արմենների պետականության ստեղծումը թվագրվում է մ.թ.ա V-IV-րդ 

հազարամյակը: Ըստ ավանդապատման՝ Հայկ Ասքանազ իշխանը, Վան լճի ափին 

հաղթելով Բաբելոնի Բել թագավորին, միավորեց հայկական իշխանական 

տիրությունները մեկ թագավորության սահմաններում, որն էլ կոչվեց Հայք-Հայաստան-

Արմենիա:  

Այդպես հիմք տրվեց Հայկազունիների թագավորությանը, որը գոյատևեց 1776 

տարի` թագաժառանգության իրավունքով։ 

Պետության գլուխը տիրակալն էր` միապետը։ Նա ենթարկվում էր Աստվածներին 

և անձամբ շփվում նրանց հետ Սուրբ Տաճարում։ Տիրակալը նույնպես հայտարարվում 

էր Աստված, նա էր ողջ իշխանության կրողը, և միայն նա կարող էր վերահանձնարարել 

այլ անձանց կամ խմբերին իրականացնելու այդ իշխանության առանձին 

չափաբաժինները՝ իրենց դրսևորումներով։ Տիրակալի կամքը օրենքի ուժ ուներ։ Նա էր 

վերապահում իրավունքներ ու պարտականություններ, ստեղծում պաշտոններ, 

կառավարող մարմիններ և կատարում նշանակումներ։ Արքայական տիտղոսը 

փոխանցվում էր ժառանգության իրավունքով։ Կավե արձանագրություններում 

արտացոլված են մ.թ.ա. V-III հազարամյակներում հայոց արքայական դինաստիաներն 

ու անձնանունները։  

Կավե հուշարձանը պատկերում է Հայոց Արամազդ աստծուն՝ որպես տիրակալ 

ցամաքի, ջրերի ու երկնքի վրա` իր բացարձակ իշխանության ցուցադրմամբ։ Նա ձախ 

ոտքով հենված է կնիքի՝ օրենքի վրա: 

Հայ իրավական միտքը ստեղծել է մի քանի հարյուրից ավելի իրավական 

հուշարձաններ, որոնք մեզ են հասել հերոգլիֆների, սեպագիր արձանագրությունների, 

քարե կոթողների, մագաղաթների, տպագիր ու ձեռագիր մամուլների և այլ տարբեր 

ձևերով ու միջոցներով:  

Հնագույն ժամանակների փիլիսոփա – օրենսդիր Շուրուպպակը իր 

«Հանձնարարական»-ում պահանջում է. «Խորհուրդները, որ ես կտամ, չարհամարհես, 

խոսքը, որ ես կասեմ՝ չխախտես»:  
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Խոսքդ մի խախտիր. քո խոսքը՝ հիմքն է 

Այն, ինչ դու ուժով տապալես՝ դրանով էլ դու կկործանվես 

Ով տներ կավերի՝ փլատակների տակ կմնա 

Ով մարդկանց վրա կբարձրանա, նրա վրա էլ մարդիկ կբարձրանան 

Մի փորձիր ջուրը ձեռքով բռնել՝ ուժասպառ կլինես 

Մի գողացիր՝ քեզ մի կործանիր
527

: 

Նկատելի է, որ դրանք պարունակում են ինչպես պրակտիկ, կենցաղային, 

փիլիսոփայական, այնպես էլ իրավական մտքեր, կանոններ, ինչի շնորհիվ էլ նրան մենք 

օրենսդիր ենք դիտարկում։ Շուրուպպակուն մեծ նշանակություն էր տալիս 

հասարակական կարծիքին, հասարակական գնահատականին։ Նա մարդու 

արժևորման երաշխիքներ տալը համարում է ավելորդություն, կախյալ վիճակ՝ «Մի 

երաշխավորիր, որ կախյալ չլինես… Մարդու համար վկայում է իր քաղաքը»։ 

«Հանձնարարականի» առանձին նորմեր, ինչպես տեսնում ենք, ուղղակի 

սանկցիաներ են պարունակում. «Գողը առյուծ է, բռնվեց՝ ստրուկ»։ 

Շուրուպպակուն մեծագույն դրվատանքով է վերաբերում սխրանք, հերոսություն 

կատարածին. «Հերոսության հանդեպ պետք է գլուխ խոնարհել»։ Նա հերոսին 

դասակարգում է նույն բարձրունքում, ինչ որ արեգակն է։ 

 

Շուլգիի-Ար (ուր)   (մ.թ.ա. 22 -21 դար) 

Օրենքում բացակայում է «ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման» սկզբունքը և 

մարմնական պատիժների փոխարեն սահմանում է նյութական 

պատասխանատվություն՝ տուգանքների տեսքով, ինչն այն ժամանակաշրջանի 

համար մեծագույն առաջընթաց էր։ Բացի այն, որ մարմնական պատիժները 

հակահումանիստական էին, դրանք զրկում էին մարդկանց աշխատունակությունից և 

զինվորական ծառայությունից։  

Հոդված 15. «Եթե մի մարդ մեկ ուրիշի վերջավորությունները զենքով վնասի՝ 

պետք է վճարի տասը սիկլեյ արծաթ»։ 

 Հոդված19. «Եթե ատամն է կոտրել՝  նա պետք է վճարի 2 սիկլեյ արծաթ ամեն 

ատամի համար»
528

։ 

Հակիրճ օրինակներ բերելով հնագույն ժամանակների իրավանորմերից՝ այժմ 

ներկայացնենք Շահամիրյանի «Ոռոգայթ փառաց»-ը: Սահմանադրական իրավունքի 

այդ գանձարանում Շահամիրյանները արտահայտել են իրենց ողջ իմացյալ և 

ենթագիտակցական հայրենասիրությունը: 

 «Ոռոգայթ փառաց»-ը 1760թ.-ին սկսել և 1773թ.-ին ավարտել է 

համաշխարհային իրավաբանական մտքի գագաթներից մեկը՝ հնդկահայ գաղութի 

կարկառուն ներկայացուցիչ Հակոբ Շահամիրյանը: Սահմանադրությունը ստեղծելու 

գործում նրան մեծապես օգնել ու օժանդակել է հայրը՝ Շահամիր Շահամիրյանը:  

Շահամիրյանն իր ստեղծագործությունը վերնագրել է «Հայերի, Հայաստան 

աշխարհի, կառավարման սահմանադրություն», «Ոռոգայթ փառաց»: Այն բաղկացած է 

521 հոդվածից, որոնց շուրջ 25 տոկոսը սահմանադրական իրավունքի և, հատկապես, 

իշխանության ու կառավարման մարմինների կազմակերպմանն ու գործունեությանը 

վերաբերող իրավական նորմեր են: Այդ նախագիծը պետք է դառնար իր երազած 

ազատագրված Հայաստանի պետության սահմանադրությունը, որում հռչակվում է 

Հայաստանի ազգային պետականության, հայ առաքելական եկեղեցու 

ինքնիշխանությունը: 

Հայկական պետության սահմանադրության այդ նախագիծը ստեղծվել ու 

հրապարակվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունից 14 տարի, 

                                                           
527 Айвазян С., Начала законодательного права Армении, Ереван, 2013 г. стр. 26-28. 
528 Айвазян С., Начала законодательного права Армении, Ереван, 2013 г. стр. 25-26. 
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իսկ Ֆրանսիայի սահմանադրությունից18 տարի առաջ: Այն մնաց որպես նախագիծ, 

քանզի հայկական ազատագրական շարժումը պարտություն կրեց: 

 Շահամիր Շահամիրյանի՝ Հովսեփ Արղությանցին (Արգուտինսկի՝ եղել է 

ռուսաց թեմի առաջնորդը) 1786թ.-ի սեպտեմբերի 3-ին հասցեագրած նամակից 

(Մատենադարան, ձեռագիր N2699, էջ 98) հայտնի է դառնում, որ իշխան Պոտյոմկինը 

կարգադրել է ռուսերեն թարգմանել ու հրապարակել «Որոգայթ փառաց»-ը: 

 Արղությանցը «Որոգայթ փառաց»-ը գանձ է համարել
529

, հայ ժողովրդի 

քաղաքաիրավական հանճարը: Իրականում այն 17-18-րդ դարերի նոր 

գաղափարախոսության վառ արտահայտությունն է: 

 Անգլիական ու ֆրանսիական հեղափոխությունների դարաշրջանի հետ է 

կապվում ժողովրդավարության, օրինականության, ներկայացուցչական 

կառավարման և ազատ ձեռներեցության չափանիշներով առաջնորդվող իրավական 

պետության գաղափարի հաստատման գործընթացը, այնինչ դրանք պարզորոշ ու 

հստակ ձևակերպումներով արտահայտված են «Ոrոգայթ փառաց»-ում: Շահամիրյանը 

հայ ժողովրդի պետականության անկման պատճառ էր համարում օրինականության և 

իրավակարգի խախտումներն ու կամայականությունները : «Միայն օրենքները պետք է 

լինեն հայերի թագավորը և գերիշխեն Հայաստան երկրի վրա
530

» - գրում է նա: 

Հիմք է ընդունվում այն գերակա սկզբունքը, որ հայ ժողովրդին կարող են փրկել 

ազգային միասնական կամքով ընտրված օրենսդիր մարմինը և նրա կողմից ընտրված 

օրենքները, որոնք պետք է բխեն մարդու բնական ու բանական բնությունից՝ 

աստվածային օրենքներից, գործեն հասարակական բարոյականության և 

բարօրության սկզբունքներով: 

Հարց է ծագում՝ ինչո՞վ է պայմանավորված Շահամիրյանի կողմից ստեղծած 

Հայոց պետականության այդ սահմանադրության նախագիծը, ինչո՞վ էր դա 

արժևորված, ի՞նչ գործառնական նշանակություն ուներ: Այդ հարցերին 

պատասխանելու համար վերլուծենք նշված ժամանակաշրջանի հայ ազատագրական 

պայքարի որոշ դրվագներ:  

Ազգային պետականության վերաստեղծման, պահպանության 

գաղափարախոսությունը փիլիսոփայաքաղաքական տեսություն է։ Այն 

անմիջականորեն նպաստել է ազգային մտածողությանը, հայկական 

ինքնակառավարման համակարգի ստեղծմանն ու զարգացմանը: Ազգային 

գաղափարախոսության և այդ ուղղությամբ պետական քաղաքականության 

խնդրակարգը, դրա գործածությունը սերտորեն կապված են իրավունքի և 

օրենսդրության, դրանց իմացաբանական ու գիտական նպատակների ձևավորման ու 

իմաստավորման հետ: Օրենքով հաստատված օրինականության նշանավորումը 

իմաստավորվում է այնքանով, որքանով հենց օրենքն է ազգի,  ժողովրդի, բնակչության 

կամքի արտահայտությունը (ըստ Շահամիրյանի՝ ազգի, քանզի միայն հայն ուներ 

ընտրվելու իրավունք): 

Այդ ժամանակահատվածում Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և 

Օսմանյան Թուրքիայի միջև: 18-րդ դարի երկրորդ կեսը Հայաստանում և Հայաստանից 

դուրս, հայ առաջատար ուժերի համար ազատագրական պայքարի վերելքի 

ժամանակաշրջան էր: Շահամիրյանն ու համախոհները մտահոգ էին ապագա 

հայկական պետության քաղաքական կառուցվածք ձևավորելու հարցով: Նրանք 

մշակեցին Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի մի ամբողջական ծրագիր, 

                                                           
529

 Արղության Հ., Մատենադարան, ձեռագիր թիվ 2949 և 1788 թ. նոյեմբերի թր-ի 

նամակը: 
530

 Ավագյան Ռ., Հայ իրավական մտքի գանձարան, գիրք 2, Ե., 2002 թ., Հ. Շահամիրյան 

«Որոգայթ փառաց» նախաբան, էջ 37: 
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որի հիմնական առանցքը Վրաստանի Հերակլի II թագավորին և Ղարաբաղի 

մելիքներին
531

 միանալու անհրաժեշտությունն էր:  

Ծրագիրը պետք է իրականացվեր Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական 

օգնության շնորհիվ: Հայ գործիչները այդ նպատակներն իրականացնելու համար 

մշակեցին Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև պայմանագրի երկու նախագիծ, 

որոնցից մեկը հեղինակեց Հովսեփ Արգուտինսկին
532

, իսկ մյուսը՝ Շահամիրյանը: 

Նշված ծրագրային գաղափարի նախապայմանը Գեորգիևսկի պայմանագիրն էր, որի 

կնքմանը նպաստել էր նաև Հովսեփ Արգուտինսկին. Ռուսաստանի կողմից 

պրոտեկտորատ է սահմանվում Քարթլի-Կախեթի թագավորության վրա՝ պահպանելով 

նրա ինքնակառավարումը:  

1786 թ. Հերակլի II-ն իր հրովարտակով իշխանական տիտղոս շնորհեց 

Շահամիրյանին, որ առաջարկում էր թագավորին Վրաստանում մի շարք 

բարեփոխումներ իրականացնել, ինչի շնորհիվ երկիրը շուտափույթ կհզորանար։ 

Ընդգծելով Վրաստանի ազգաբնակչության մեծացման խնդիրը՝ նա թագավորին 

խորհուրդ է տալիս զեղչերի, կյանքի և ունեցվածքի ապահովագրության խոստման 

ուղերձով դիմել աշխարհով մեկ սփռված հայերին: 

19-րդ դարի հայ անվանի պատմաբան Ալեքսանդր Երիցյանը հիշատակում է, որ 

Շահամիրյանը առաջարկել է Հերակլի II-ին, որ թագավորական գերդաստանն իր 

օրինակով Վրաստանում բոլոր ճորտերին լիարժեք ազատություն տա: Շահամիրյանը 

նույնիսկ պատրաստակամ է եղել անհրաժեշտ գումար հատկացնել՝ որպես փրկագին 

եկեղեցապատկան գյուղացիների համար
533

:  

1787 թ.-ի հոկտեմբերի 15-ին Վրաստանի Հերակլի II թագավորին ուղղված 

նամակում Շահամիրյանը գրում է. «Հիշիր, որ ոչ թե ժողովուրդն է ստեղծված քեզ 

համար… այլ դու ես նախախնամության կողմից ընտրված քո ժողովրդի համար…, որի 

բարօրությունն ու ազատությունը քո ազատությունն է…»: 

Շահամիրյանը Հերակլի II-ին ուղարկում է նաև իր ստեղծագործած հայ ու վրաց 

միավորված պետության զինանշանը՝ պատրաստված ոսկուց, ադամանդակուռ՝ 

խնդրելով հաստատել այն: 

Հերակլի II-ն իր ստորագրությամբ ու կնիքով հաստատում է այդ զինանշանի 

նմուշը և 1790թ.-ի դեկտեմբերի 4-ին ուղարկում Շահամիրյանին՝ Մադրաս, որտեղ 

թագավորի ուղերձը հազար տպաքանակով տպագրվում է ու տարածվում
534

: 

Շահամիրյանը ակտիվ նամակագրություն է ունենում Գանձասարի կաթողիկոս Սիմեոն 

                                                           
531

 Ղարաբաղի մելիքությունները հինգն էին և կոչվում էին նաև Խամսայի 

մելիքություններ. «խամսա» հին արաբերենով նշանակում է հինգ: Մի շարք ազգեր այդ բառը 

օգտագործում են նույն նշանակությամբ: Մուսուլմանները, «խամսա» ասելով, հասկանում են 

Մուհամեդի ընտանիքի հինգ անդամներին: Դա նշանակում է նաև հինգ մատներից բաղկացած 

սուրբ Մարիամի ձեռքի ափը, իսկ մուսուլմանները նկատի ունեն Ֆաթիմային, որ ունեցել է 

թալիսմանի նշանակություն (հաջողություն է բերում): Մելիքների պարագայում «խամսա»-ն 

նույնպես բացատրվում է որպես ձեռքի ափ՝ հինգ մատից բաղկացած, և երբ դրանք միանում ու 

սեղմվում են, դառնում են բռունցք: 
532

 Հովսեփ Արգուտինսկի (Հովսեփ Արղության, 1743-1801թթ) արքեպիսկոպոս, հայ 

ազատագրական շարժման գործուն ներկայացուցիչ: Արղության-Երկայնաբազուկների հնագույն 

իշխանական տոհմի հետևորդն է: 1773թ.-ին Ռուսաստանի հայ բնակչության թեմական 

առաջնորդն էր: Անձնապես ծանոթ է եղել Եկատերինա II կայսրուհու հետ: Ակտիվ քաղաքական 

նամակագրություն է վարել Վրաստանի թագավոր Հերակլի II, Ղարաբաղի մելիքների, Շահամիր 

Շահամիրյանի և այլ հայրենի գործիչների հետ: Ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Ղրիմի հայերի 

վերաբնակեցման և Նոր Նախիջևանի հիմնադրման գործում, ընտրվել է կաթողիկոս, սակայն չի 

օծվել՝ Էջմիածնի ճանապարհին՝ Թբիլիսիում, հանկարծամահ լինելու պատճառով: 
533

 Երիցյան Ա., (1841-1902թթ.) «Հնդկաստանի հարուստ կտակները», «Կովկաս» 1883թ. N 94:  
534

 Ներսեսյան Մ., Армяно-русские отношения в 18 веке, сборник документов 1760-1800 гг. 

под редакцией М.Г. Нерсесяна. Т.4 Ереван, институт истории АН Арм. ССР 1990, стр 547-548: 
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Երևանցու և Ղարաբաղի մելիքների հետ: Շահամիրյանի գլխավորած ազգային 

ազատագրական հոսանքը ապստամբության կոչ էր անում՝ համոզված լինելով, որ այն 

միակ ճանապարհն է: Պարսկաստանի ճնշման ներքո Շահամիրյանն իր զինակիցների 

հետ արտաքսվում է Վրաստանից, իսկ կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին կարծում էր, որ 

ապստամբությունը վաղաժամ է և կխորացնի հայերի նկատմամբ բռնակալների 

վրեժխնդրությունը, ճնշումները և ծանր հետևանքների կհասցնի: 

1779թ.-ի հունվարի 15-ին Գանձասարի կաթողիկոս Հովհաննեսին 

հասցեագրած նամակում (111, էջ 135-137) Շահամիրյանը աստվածաշնչյան 

օրինակով առաջարկում է. «Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հոգևոր և աշխարհիկ 

անձանցից հավաքագրել 12 ուսուցիչ և նրանց հանձնարարել երեխաներին 

գրաճանաչություն ուսուցանել, երկրորդ՝ բոլորին պարտադրել իրենց երեխաներին 

ուղարկել դպրոցներ, … որպեսզի երիտասարդությունը, գրքեր կարդալով, կարողանա 

ծանոթանալ հայրենի ժողովրդի պատմությանը և լցվի ազատագրական ոգով… 

անհրաժեշտ է կազմել «հասարակության օգուտները նկատի ունեցող օրենքների 

գիրք… դրանց ենթարկվելու պարտականություն ընդունել: Հայերը դեռ չեն հասել այն 

վիճակին, ինչ հրեաները, եգիպտացիները կամ հույները, նրանք դեռ մասամբ ունեն 

ազգային իշխանություն, որը հարկ է պաշտպանել թուլակամից և անկամից»
535

: Նշելով 

ազգային իշխանության մասին՝ Շահամիրյանը նկատի ուներ Ղարաբաղի 

մելիքությունները: Նա երազում էր Արցախի հինգ մելիքությունների տարածքում 

ստեղծել ազգային պետություն, որի տնտեսական ու ռազմական հզորությունը 

հեռանկարում պետք է ազատագրեր ամբողջ Հայաստանը: Ոգևորված այդ 

գաղափարներով ու չափանիշներով՝ հայ ժողովուրդը և, հատկապես, 

մտավորականությունը, պայքարում էր՝ Թուրքիայի ու Պարսկաստանի միջև 

բաժանված Հայաստանն ազատագրելու: Նրանց իրավաքաղաքական միտքը ուղղված 

էր հայկական պետականաշինությանը: Շահամիրյանն ու իր համախոհները  առաջին 

անգամ ամբողջականացրին ու կանոնակարգեցին հայ քաղաքական և 

իրավաօրենսդրական ժողովրդավարական գաղափարախոսությունը, որի նշաձողն առ 

այսօր չի գերազանցվել. այն օրենքների ու բարոյաբանության ներդաշնակ 

համաձուլվածք է իր ողջ գաղափարախոսական իմաստով: «Եթե մենք ցանկանում ենք 

լինել ազատ և մեր երկրի տերերը… պահպանել մարդկային պատիվն ու 

արժանապատվությունը, մաքրվել բարոյական հին ախտերից, ապրել մաքուր խղճով՝ 

պետք է ամենից առաջ կառուցել սեփական պետական կարգը, մշակել այնպիսի 

օրենքներ, որոնք կհամընկնեն ազատությանը, մեր ազգի հետաքրքրություններին …, 

որի դեպքում մարդիկ կախված կլինեն միայն ժողովրդի կողմից ընդունված 

օրենքներից, սակայն ոչ առանձին անհատների, երբ մարդկանց վրա իշխում է օրենքը, 

բայց ոչ մարդկանցից մեկը: Այդ օրենքներն են մեր տերերն ու եկեղեցին, մեր տիրակալը 

և մեր թագավորը»
536

: 

Շահամիրյանը մահացավ 1797թ.-ին Հնդկաստանում 74 տարեկան հասակում, 

իսկ մեկ տարի անց մահացավ նաև Հերակլի II թագավորը: Այդ փառահեղ գործիչների 

երազած պետությունը ստեղծելու գաղափարը մնաց լոկ ծրագիր: 

 Ցավոք, «Որոգայթ փառաց»-ը չդարձավ անկախ ու ինքնիշխան Հայոց 

պետության սահմանադրություն և մնաց որպես նախագիծ, ուսմունք՝ իր ազգային 

բովանդակությամբ և ուղվածությամբ: Այն արթնացրել է հայ ժողովրդի ազգային 

իրավական ինքնագիտակցությունը: Քաղաքական, իրավափիլիսոփայական, 

ազգային-ազատագրական գաղափարախոսության հայրենասիրական դրսևորման 

                                                           
535 Армяно-русские отношения в 18 веке, сборник документов 1760-1800 гг. под редакцией 

М.Г. Нерсесяна. Т.4 Ереван, институт истории АН Арм. ССР 1990, стр. 135-137, 366-373. 
536

 Ավագյան Ռ., Հայ իրավական մտքի գանձարան, գիրք 2, Ե., 2002 թ., Հ. Շահամիրյան 

«Որոգայթ փառաց» նախաբան, էջ 3: 
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գերագույն արժեք է ներկայացնում «Որոգայթ փառաց»-ի նախաբանը: «… Արեգակի 

ներքո գոյություն ունեցող բոլոր երկրների մեջ ամենաբարեշնորհը, ամենագեղեցիկը և 

ամենաընտիրը Արարատյան Երկիրն է, որին իր բարձրաբերդ Մասիս սարով Տերն 

ամբողջ երկրի և բոլոր լեռների վրա թագավոր արարեց, որ ինչպես եդեմական 

դրախտը նախամայր եղավ մեր նախահայր Ադամի համար, այնպես էլ Արարատը՝ 

Մասիսի հետ բնակության վայր եղավ նախահոր՝ Նոյ նահապետի, հանգրվանի համար: 

Դրանով Տերը իր օրհնությունը տվեց Նախիջևանի տանն ու Արարատի երկրին»
537

: 

Հռոմեական պատմիչ Հովսեփոս Փլավիոսը (37-100թթ.) «Հրեական 

հնախոսություն» աշխատության մեջ հիշատակում է. «Նոյը տեսավ, որ երկիրն 

ազատվել է ջրից և, սպասելով ևս յոթ օր, տապանից բաց թողեց կենդանիներին և ինքն 

էլ դուրս եկավ իր ընտանիքով… Այդ տեղը հայերը կոչում են «Նախիջևան», և տեղի 

բնակիչները մինչև հիմա էլ այդտեղ ցույց են տալիս տապանի պահպանված 

մնացորդները»
538

: Տիրոջ կամքով էր նաև, որ հենց Հայոց Աբգար թագավորն առանց 

վարդապետների քարոզի, առանց մարգարեությունների և առանց հրաշքների 

ականատես լինելու հավատաց կենդանի Աստծու որդի Հիսուս Նազովրեցու՝ Քրիստոսի 

մարդեղության խոսքին և հենց Հայաստանում առաջին անգամ 301 թ.-ին 

պետականորեն քրիստոնեությունը ընդունվեց սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի 

(Պահլավունու) հրաշքով: 

«Որոգայթ փառաց»-ը ժողովրդավարական, խորհրդարանական հանրապե–

տության սահմանադրություն է՝ հիմնաքարային սկզբունքով,  որ իշխանությունը բխում 

է ժողովրդից և հաշվետու է ժողովրդին: Այն հիմնված էր իրավունքի գերակայության, 

քաղաքացիների, ազգերի և ազգությունների ազատության ու իրավահավասա–

րության, նրանց իրավունքների հավասար պաշտպանության, իշխանությունների 

բաժանման, հավատքի ազատության հիմնարար սկզբունքների վրա: Ամրագրվում էր, 

որ պետության օրենսդիր ու գործադիր մարմիններն ընտրովի են: Շահամիրյանը 

հիմնվել է նախորդ պատմական ժամանակաշրջաններում սաղմնավորված ու 

ձևավորված ազգային գաղափարախոսության հիմնասկզբունքների և հայ իրավունքի 

աղբյուրների վրա՝ իրավունքի օրենքի իշխանության բնական աստվածային ծագումը,

  ազատությունը, արդարությունը, մարդն իր բնական իրավունքներով 

դիտարկելով որպես օրենսդրական հիմք: 

Հայաստանի օրենսդիր գերագույն մարմինը Շահամիրյանն անվանեց «Հայոց 

տուն», որտեղ բացառվում էր այլազգիների, այլադավանների ու աղանդավորների 

ներկայությունը, որոնց պաշտոնավարումը սահմանադրորեն արգելվում է նաև 

գործադիր իշխանությունում: Համաձայն «Ոռոգայթ փառաց»-ի՝ հայոց պետության 

յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ ազգությունից, դավանանքից, սեռից, 

սոցիալական ու գույքային դրությունից, օրենքի սահմաններում օգտվում է խոսքի, 

մտքերն արտահայտելու, խղճի ազատությունից, ազատ գործելու, բնակության վայր 

ընտրելու, երկրից դուրս գալու և այլ իրավունքներից: Ինչպես քրիստոնյաները, այնպես 

էլ այլադավան օտարահպատակները կարող են ազատ մուտք գործել Հայաստան ու 

բնակվել պետության պաշտպանության ներքո՝ վճարելով հարկ, մաքս, ընդունելով 

սեփական արարքների համար պատասխանատվություն նախատեսող Հայաստանի 

դատական օրենսդրությունը և ընթացակարգերը: 

Սահմանադրության նախագծում առկա են զինվորական կանոններին 

վերաբերող հոդվածներ (արտակարգ դրության հայտարարմանը)՝ զենքի պատրաստ–

ման, ներմուծման և արտահանման ընթացակարգերը սահմանող նորմերով: 

                                                           
537

 Ավագյան Ռ., Իրավական մտքի գանձարան, «Որոգայթ փառաց» նախաբան, էջ 31-

32:  
538 Иосиф Плав, Еврейское старословие, книга I, Москва, 1996, стр. 14. 
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Մարդասիրական վերաբերմունք է սահմանված հայոց բանակի պաշարած 

բնակավայրերի, զինվորների ու խաղաղ բնակչության համար: Մարդու բնական 

իրավունքներին ու օրենքներին հակասող, ինչպես նաև պատմական այդ 

ժամանակաշրջանում և, հատկապես, արևելքում տարածված անձի ազատությունը 

սահմանափակող և նրա արժանապատվությունը ստորացնող պայմանագրերը 

համարվում էին անվավեր: Սահմանադրության 1-ին հոդվածը Հայաստանի ողջ 

տարածքն ու բնական հարստությունը հռչակում է ազգային սեփականություն, ընդ 

որում՝ որպես ժառանգության իրավունքով ստացած, որը տնօրինելու իրավունք ունի 

միայն հայոց պետությունը՝ համաձայն Հայաստանի սահմանադրության: Հողի 

սեփականության ու վաճառքի իրավունք ունեն միայն հայ եկեղեցու դավանությունն 

ընդունած հայերը: Այլազգի ու այլադավան քաղաքացիները կարող էին օգտագործել և 

տիրապետել հողն ու ընդերքը, սակայն տնօրինման իրավունք չունեին և չէին կարող 

այն օտարել: Նշված հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի սահմանները դիտարկվում են 

Մեծ Հայքի և Կիլիկյան պետության տարածքներում տեղակայված Միջերկրական, Սև 

ու Կասպից ծովերի միջև, ինչը «հանդիսանում է հայ ծողովրդի ժառանգություն. այս 

աշխարհից չպետք է ավելանա կամ պակասի ոչ մի թիզ հող, այստեղ միշտ պետք է 

պահպանվի Հայոց Տունը համաձայն Հայաստանի սահմանադրության»: 

Սահմանադրորեն հռչակվում է, որ Հայաստանի տարածքում ծնված յուրաքանչյուր 

անձ «պատիվ ունի իրեն անվանել Հայ»՝ որ ազգից և ինչ դավանանքի էլ լինի: 

Պարտադիր պահանջ է հայերեն խոսել ու կարդալ իմանալը (հոդված 2): 

Նախագծում աշխատանքն ու կրթությունը ոչ միայն ազատություն և իրավունք 

են, այլև պարտականություն, քանզի Հայաստանի քաղաքացիները պարտավոր են 

մասնակցել երկրի տնտեսական բարգավաճմանը, ինչը հասարակության 

բարեկեցության հիմքն է: Գիտնականների, գյուտարարների, ուսուցիչների և այլ 

մասնագետների նկատմամբ հոգատարությունը դիտարկվում է որպես պետության 

պարտավորություն: Ծայրահեղ խիստ պատիժներ էին սահմանվում հայոց 

պետականության և հայ եկեղեցու դեմ ուղղված հանցագործությունների համար: 

Հստակ սահմանված է, որ պատիժը հանդիսանում է ոչ միայն հատուցում կատարված 

հանցագործության համար, այլև ունի դաստիարակչական նպատակ: 

Շահամիրյանի նախագծած դատարանում 24 երդվյալ ատենակալներ են, 

որոնցից12-ի ընտրությունը մեղադրյալի դատավարական իրավունքն է: Առանձին 

հոդվածներով ուղղակիորեն պարտավորեցվում է «Հայոց տան»-ը սեփական 

միջոցներով խնամել ու դաստիարակել ապօրինի ծնված կամ ծնողներին կորցրած 

երեխաներին, հոգ տանել անաշխատունակ հաշմանդամների, խնամազուրկ 

ծերունիների և այլ կարիքավորների նկատմամբ: 

Գանձված միջոցները ծախսվելու էին Հայաստանի անվտանգությունն 

ամրապնդելու և երկրում լուսավորության, առողջապահության կազմակերպման ու 

զարգացման նպատակով: 

Բարձրագույն գործադիր մարմնի ղեկավարը նախարար նախագահն է: Նա 

պետության ղեղավարն է՝ «առաջին պաշտոնատար անձը և հայ ժողովրդի ծառան»: 

Շահամիրյանը մեծագույն հարգանք է դրսևորում հայոց թագավորական տոհմի 

հետնորդների նկատմամբ: Մասնավորապես եթե Բագրատունիների արքայատնից 

որևէ մեկը, ընդունելով «Հայոց Տան» օրենքներն ու որոշումները, ցանկություն հայտնի 

դառնալ նախարար, նա կարող է ընտրվել այդ պաշտոնում ցմահ այն դեպքում, երբ 

նախարարները կարող էին ընտրվել երեք տարի ժամկետով: 

Զարմանալիորեն արդիական է հնչում «Որոգայթ փառաց»-ի 3-րդ հոդվածը. 

«Արական, թե իգական սեռի պատկանող յուրաքանչյուր անձ… հավասարապես և միշտ 

ազատ է իր գործունեության մեջ, ոչ ոք իշխելու իրավունք չունի ոչ մեկի վրա»: 

Սահմանադրության այդ նորմը համահունչ է Ջոն Լոկի փիլիսոփոյական 

գաղափարախոսությանը մարդու ազատության վերաբերյալ այն դրույթով, որ մարդու 
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բնական վիճակը նրա բացարձակ ազատության վիճակն է: «Ազատությունը  դա այն 

վարքագիծն է, ինչ չի արգելում օրենքը՝ հետևելու սեփական ցանկությանը և կախված 

չլինելու մեկ այլ ինքնակամ մարդու անհաստատ, անորոշ, անհայտ կամքից»
539

: 

Հայ ժողովրդական իմաստությունը հռչակում է. «Ազատ ես, բայց ազատ չես՝ 

խանգարելու այլոց ազատությանը»: Հիացմունք է պատճառում 5-րդ հոդվածը. 

«Հայաստանի հողի վրա բնակվող յուրաքանչյուր անձ, ինչ սովորույթով որ ներկայումս 

պաշտում է իր Աստծուն, այդպես էլ հաստատուն մնում է աստվածապաշտության իր 

հավատքին և ոչ ոք՝ ով էլ լինի, իրավունք չունի նրան արգելք հանդիսանալ»: 

Ակնհայտորեն ու ամենայն հստակությամբ ձևակերպված է անձի խղճի ազատության 

իրավունքը՝ այսօրվա հասկացությամբ ու սահմանմամբ: 

Նախագծի 8-րդ հոդվածը վերնագրված է. «Հող գնելու և վաճառելու Հայի 

իրավունքի մասին»: Այն սահմանում է. «Յուրաքանչյուր անձ, որը ազգային 

պատկանելությամբ հայ է և հայ հանրության անդամ, Քրիստոսով մկրտված և 

Քրիստոսին հավատացյալ, կարող է որպես սեփականություն գնել և վաճառել 

հողամաս միայն սեփական ազգին և դավանությանը պատկանող անձանցից կամ 

անձանց: 

Ամեն ինչ հստակ և պարզ է ասված: 

Եթե ընտրելու իրավունք ունի Հայաստանի ողջ բնակչությունը, ապա ընտրվելու 

իրավունքը վերապահվում է միայն ազգությամբ հայ և հայ քրիստոնեական 

դավանանքի տղամարդկանց. «… ազգային պատկանելությամբ հայ, Հայոց Սուրբ 

Եկեղեցու դավանությամբ Քրիստոսին հավատացյալ և Հայաստանում ծնված մի 

բարեմիտ և խոնարհ այր» (հոդված 14): 

Նախատեսվում էր, որ պատգամավորները յուրաքանչյուր ընտրող տնից պետք է 

ստանային տարեկան կես արծաթ դահեկան, ընդհանուր՝ վեց հազար արծաթ 

դահեկան՝ որպես բավարարման ծախսեր՝ կենցաղի ապահովման հոգսերից զերծ 

լինելու և ժամանակը ազատորեն նվիրաբերելու ժողովրդի բարօրությանն ուղղված 

որոշումների ու գործերի իրականացմանը: Բոլոր պաշտոնյաների ընտրության համար 

պարտադիր պահանջ է դրվում, որ նրանք լինեն «բուն Հայոց սեփական ազգից և 

Հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցու դավանությամբ»: Հայոց դավանության մասին 

սահմանադրության 4-րդ հոդվածը մեզ համար պատիվ է համարում Հայաստանյաց 

Սուրբ Եկեղեցու աստվածապաշտության կարգը, որը հավատարմորեն մեզ է 

ավանդում «աթոռանիստ Վաղարշապատից հայրապետական ծայրագույն աթոռը՝ 

Էջմիածնի լուսափայլ Սուրբ Եկեղեցին, Հայոց հայրապետի անսուտ բերանով»: 

Մահվան էր դատապարտվում այն Հայ մարդը, որը, մկրտված լինելով հանդերձ, 

ուրանում էր քրիստոնեական հավատքը: 

Յուրահատուկ բովանդակություն ու իմաստ ունի դրամի նկարագրությունը 

սահմանող 126-րդ հոդվածը։ Այն վերնագրված է «Դրամի կազմության մասին» և 

պահանջ էր ներկայացնում, որ մետաղադրամի վրա պարտադիր գրված լինի  

«Բարեկեցություն Հայ ժողովրդին»։ Յուրաքանչյուր ոք, ով կառնչվեր մետաղադրամի 

հետ, կարդալով նշված խոսքը՝ ակնհայտորեն պետք է հասկանար, որ փողը առաջին 

հերթին պետք է ծառայի Հայոց պետականությանը և Հայ ժողովրդի բարեկեցությանը։ 

«Ոռոգայթ փառաց»-ում (հոդված 82) նախատեսվում է, որ մինչ Եկեղեցական 

պսակադրությանը ամուսինները պարտավոր են կնքել ամուսնական դաշնագիր, «… 

որպեսզի կարողանանք մեր Արարիչ Տիրոջ օրհնությունն ընդունել Հայոց Սուրբ 

Եկեղեցու քահանայի ձեռքով՝ աճելու և բազմանալու, մեր Տիրոջը ծառայելու համար և 

ի շահ բարձրագահ և բարեխնամ Հայոց Պետության»: Եթե ամուսիններից մեկը «հետ 

կանգնի կամ հոգ չտանի դաշնագրի անթերի պատշաճ կատարմանը՝ պարտավոր է 

Հայոց աղքատանոց մուծել հինգ հազար արծաթ դահեկան»: Ազգի աճն ու բազմանալը 
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օրենսդրորեն ամրագրվում է որպես պարտադիր պայման, որպես ազգային ու 

պետական շահ: 

118-րդ հոդվածը պարտավորեցնում է ծնողներին 12 տարին լրացած 

զավակներին սեփական ունեցվածքի հաշվին գնել մեկ հրացան և մեկ թուր՝ որպես 

առաջին ժառանգություն: 

Հայոց պետության ողջ տարածքում բոլոր բնակիչները պարտավոր են 25-ական 

տան հաշվով պահել երկու ուսուցիչ. մեկը՝ երեխաներին հայոց լեզվով կարդալ ու գրել 

սովորեցնելու համար, մյուսը՝ տղաներին ռազմագիտություն ուսուցանելու(101 

հոդված):  

Սահմանադրության նախագիծը հողը խոպան չթողնելու պահանջ է 

ներկայացնում. ամեն տարի ժամանակին պետք է վարվեն, ցանվեն ու պարարտացվեն՝ 

առատ բերք ստանալու համար: Իսկ եթե որևէ մեկը արտը կամ այգին անմշակ է 

թողնում, այդ հողամասերի վար ու ցանքը իրականացնում է պետությունը: Իսկ եթե 

դրանից հետո էլ հողի սեփականատերը մինչև երեք տարի հողատարածքի հարցը չի 

լուծում, այսինքն՝ չի մշակում, ապա այդ հողատարածքը դառնում է Հայոց Տան 

սեփականություն: Եթե անձի նկատմամբ տեղի է ունեցել ավազակություն կամ նրա 

գույքի հափշտակություն, ապա նահանգի կառավարիչը այդ փաստերի մեջ 

հավաստիանալուց հետո պարտավոր է անձին հատուցել պատճառված նյութական 

վնասը և միջոցներ ձեռնարկել հափշտակողին հայտնաբերելու, պատժելու և 

հատուցած գումարը ստանալու համար (հոդված112): Ինչպես տեսնում ենք, 

պետությունն իր վրա է վերցնում հանցագործությամբ անձին պատճառած նյութական 

վնասի հատուցումը: 

 Բոլոր տեսակի փաստաթղթերը՝ թե՛ առևտրական, թե՛ պայմանագրային, ում 

կողմից էլ ստորագրված լինեն, եթե հակասում են Հայաստանի օրենսդրությանը և 

մարդու բնական կենսագործունեությանը, չեղյալ են համարվում: Օրենքով 

պետությանը պարտավորեցնում է նաև պաշտպանության տակ առնել  յուրաքանչյուր 

անձի, ով բնակվում է իր տարածքում, և եթե նա գերի ընկնի, Հայոց պետությունը 

«պարտավոր է փրկել նրան և վերադարձնել իր տանն ու ընտանիքին» (հոդված138): 

Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակչի իրավունք է վերապահվում դատական հայց 

ներկայացնել առանց բացառության ցանկացած՝ այդ թվում՝ պաշտոնյա անձանց դեմ: 

Կալանավայրերը, մութ բանտերը պետք է լինեն մաքուր, հարմար, որպեսզի 

կալանվածի առողջությունը չտուժի, և արժանի լինեն հանցավորի գործերին  (նկատի 

ունի կատարած հանցագործության ծանրության աստիճանը):  

152-րդ հոդվածով արգելվում է երկրից զենք ու թանկարժեք մետաղներ 

արտահանել, իսկ թանկարժեք մետաղներ ներմուծողներին տրվում են 

արտոնություններ՝ հարկերից ու մաքսերից ազատման ձևով (հոդված 153): 

Առանձնահատուկ են Շահամիրյանի իրավաձևակերպումները, որոնք 

վերաբերում են կանանց: Մասնավորապես ասված է. «Չպետք է գերի վերցնել իգական 

սեռի անձանց, լինեն քրիստոնյա, թե հեթանոս… իգական սեռի անձիք ազատ են 

բռնադատումից, եթե հանցավոր արարք թույլ չեն տվել»: Իսկ 371 հոդվածում 

արգելված է որևէ ծառայողի, որևէ իշխանի, ղեկավար պաշտոնատար անձի 

հրամանով էլ լինի, մտնել կանանց սենյակ, հատկապես ամուսնացած կանանց, քանի 

որ այդ սենյակը «սուրբ է և անարատ և ոչ մի աղմուկ, խռովություն ու տագնապ չենք 

ցանկանում մեր մայրերին և մեզ որդիներ ծնող կանանց: Բացառությամբ, եթե 

հարկավոր է ձերբակալել քրեական կամ մահվան դատապարտված հանցագործի»: 

Ինչպես տեսնում ենք, «Որոգայթ փառաց»-ը ազգային քաղաքական 

սահմանադրաիրավական մտքի զարգացման նոր աստիճան է և ինքնատիպ արժեք 

համամարդկային սահմանադրական մշակույթի գանձարանում: Աշխատությունից 

ուղղակի հայրենասիրություն է ճառագում: Այն սոցիալ-քաղաքական մտքի թռիչք էր և, 

թվում է, թե 18-րդ դարի Պարսկաստանի և Թուրքիայի լծի տակ գտնվող Հայաստանում 
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առաջադիմական ուժգին հակաճորտատիրական, հանրապետական կարգը միակ 

հնարավոր առաջատար գաղափարն էր, որի իրականացմանը պիտի ձգտեին: 

Շահամիրյանն ինքն իրեն համարում է «հայոց աշխարհի ամենաչնչիններից ու 

ամենախոնարհներից մեկը և, գրելով իր երկրի սահմանադրությունը, ոչինչ իր համար 

չի ակնկալում՝ ո՛չ իշխանություն, ո՛չ հարստություն, ո՛չ փառք», այլ առաջնորդվում է 

միայն «սիրով սեփական ազգի և մեր երկրի նկատմամբ»: 

Հակոբ Շահամիրյանը մահացել է 29 տարեկան հասկանում Մալազիայի 

Մայաքա թերակղզում, որտեղ ունեցել է ծխախոտի սեփական ընդարձակ կալվածքներ: 

Նրա տապանաքարին գրված է. «Ողջույն ընդ քեզ, դամբարանիս զառն ընդերցող, տուր 

ազգիս ազատության լուրը, որին եղել եմ միշտ տենչող, թե մեր միջից հառնել է մեզ մի 

փրկիչ և կառավարող, որին աշխարհում հավետ և հույժ էի ցանկացող…»
540
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The purpose of the article is study and present the sources of Armenian law that contain 

provisions on patriotism and Armenian statehood. 

To achieve this goal, our task is to investigate the legal and patriotic labor standards of 

Hakob and Shahamir Shahamirian‘s Girk Anvanial Vorokait Parats (Snare of Glory). It is no 

secret that the work "Vorokait Parats" is one of the most important documents of Armenian law, 

which for the first time in the reality of Armenia presents a holistic and orderly system of norms 

of various branches of law. 

As a result of the research were applied both scientific (analysis, the principle of 

historicity) and special (comparative legal) methods. 

The study of the above mentioned legal and patriotic norms gives us the opportunity to 

conclude that they play a key role in the development of our national, legal, political thought and 

are a kind of value radiating patriotism. 

 

Key words: patriotism, Armenian law sources, formation of Armenian statehood, 

Vorokait Parats, Shahamir Shahamirian, Artsakh, khamsa. 
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ПАТРИОТИЗМ И АРМЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В 

НОРМАХ АРМЯНСКОГО ПРАВА 
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председатель следственного комитета РА (2014-2018гг.), 
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 Цель статьи изучить и представить те источники армянского права, которые 

содержат положения о патриотизме и армянской государственности.  

 Для достижения этой цели была поставлена задача исследовать юридическо-

патриотические нормы труда Акопа и Шаамира Шаамирянов «Западня честолюбия». Не 

секрет, что труд «Западня честолюбия» является одним из важнейших документов 

армянского права, в котором впервые в реальности Армении представлена целостная и 

упорядоченная система норм различных ветвей  права. 

 В результате исследования были применены как научные (анализ, принцип 

историчности), так и специальные (сравнительно-правовые) методы. 

 Изучение вышеуказанных юридическо-патриотических норм дает нам возможность 

сделать вывод о том, что они играют ключевую роль в развитии нашей национальной, 

правовой, политической мысли и являются своеобразной ценностью, излучающей 

патриотизм. 

 

 Ключевые слова: патриотизм, источники армянского права, формирование 

армянской государственности, «Западня честолюбия», Шаамир Шаамирян, Арцах, 

хамса.  
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ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀՆԱՐ

  

 

ԱՆՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան,  

մանկավարժական գիտությունների թեկնածու. դոցենտ 

anna.petrosyan5@gmail.com  
 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել տնային աշխատանքի դերը 

սովորողների ինքնուրույնության ձևավորման ու զարգացման գործում, վերլուծել 

կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց հիման վրա 

ներկայացնել առաջարկություններ: 

Նպատակի համաձայն պահանջվել է լուծել հետևյալ խնդիրներ՝.  դիտարկել 

2-4-րդ դասարաններում տնային առաջադրանքների  կազմակերպման հիմնական 

ձևերը, տնային աշխատանքի ստուգման գործընթացի առանձնահատկութ–

յունները, այդ դիտարկումների տեսանկյունից վերլուծել արդյունքները:  

Հետազոտությունն իրականացրել ենք հետևյալ մեթոդներով. 

1. Գրականության ուսումնասիրում. հայ մանկավարժության տեսության մեջ 

ու պրակտիկայում հիմնախնդրի դրվածքի, կրթական առարկայական 

չափորոշիչների  ուսումնասիրում: 

2. Փորձարարական մեթոդներ. դիտման, փորձարարական դասերի վարման 

և ունկնդրման, համակարգման մեթոդներ:  

Հոդվածում փորձել ենք ներկայացնել տնային հանձնարարությունների որոշ 

առանձնահատկություններ: Կարծում ենք, որ մեր կրթական համակարգի 

զարգացման միտումները, կրթության նկատմամբ ազգային նկարագրով 

պայմանավորված առանձնահատուկ մոտեցումները թույլ են տալիս պնդելու, որ 

տնային հանձնարարությունները կարող են դիտարկվել որպես ուսումնական 

գործընթացի կարևոր բաղադրիչ, եթե դրանք հիմնովին վերանայվեն 

բովանդակային ու կազմակերպական առումներով: Դրա համար անհրաժեշտ է  

հատուկ կարևորություն տալ տնային հանձնարարությանը` դիտարկելով այն 

որպես ուսուցման ու աշակերտի ինքնուրույն գործունեության կարևորագույն 

բաղադրիչ, մշակել սովորողների հետաքրքրասիրությանը նպաստող, 

տրամաբանությունն ու երևակայությունը զարգացնող, առարկայական ծրագրերին 

համապատասխանող տարատեսակ ու բազմամակարդակ տնային 

հանձնարարությունների նյութեր: 

 

Հիմնաբառեր՝ ինքնուրույն գործունեություն, ստեղծագործական մոտեցում, 

տնային աշխատանք, գործոններ,  համընդհանուր աշխատանք, տարբերակված, 

խմբային, անհատական ստուգում, հետաքրքրության զարգացում, հրահանգավորում:    

 

 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 28.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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Ես կարծում եմ, որ բոլոր քիչ թե շատ արժեքավոր 

 բաները ես սովորել եմ ինքնակրթության միջոցով:   

Չարլզ Դարվին 

 

Տնային աշխատանքն աշակերտի ծավալած ուսումնական  գործունեությունն է, 

որը նա կատարում  է ինքնուրույն: Այսինքն՝ տնային աշխատանքի կարևոր 

խնդիրներից մեկն աշակերտի ինքնուրույնության ձևավորումն է, որը  մեծապես 

նպաստում է նրա՝ ուսումնաճանաչողական գործունեություն ծավալելու կարողության 

զարգացմանը:  

Տնային հանձնարարությունները կատարելիս աշակերտը փորձում է  

ինքնաստուգման տարբեր ձևեր և ընտրում դրանցից իր համար լավագույնը, 

բացահայտում է իր հիշողության մակարդակը, ակնկալվող արդյունքին հասնելու 

համար դրսևորում է ստեղծագործական մոտեցումներ: Այս դեպքում միայն տնային 

հանձնարարությունների կատարման գործընթացը կդառնա ուսումնառության  և 

ինքնակրթության խթանիչ: Այսինքն՝ տնային աշխատանքն առաջին հերթին 

ինքնակրթության ճանապարհ է:  

ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ. վերառարկայական ուսումնական 

կարողությունների ու հմտությունների յուրացումը, ինքնուրույն ուսումնական 

գործունեություն ծավալելու նկատմամբ հետաքրքրության զարգացումը, 

ստեղծագործելու փորձի ձևավորումն այն կարևորագույն բաղադրիչներն են, 

որոնցով պայմանավորված է ինքնակրթության կարողության ձևավորումը: 

Ինքնակրթության պատրաստ լինելն անհրաժեշտ որակ է սովորողի համար, և այն 

անհրաժեշտ է ձևավորել դեռևս կրտսեր տարիքից
541

 : 

Տնային ուսումնական աշխատանքի կազմակերպումը ուսումնադաստիարակ–

չական գործընթացի շղթայում ամենաբարդ օղակն է: Բազմաթիվ ուսուցիչներ, ծնողներ 

այն կարծիքին են, որ տնային աշխատանքներ ընդհանրապես պետք չէ  հանձնարարել: 

Նրանց  կարծիքով,   տնային առաջադրանքները տրվում են, որովհետև ուսուցիչը 

դասի ընթացքում չի կարողացել իր պարտականությունները կատարել և դա 

փոխլրացնում է մեծ ծավալով տնային աշխատանքներ հանձնարարելով: Իսկ 

ուսուցիչների կարծիքով,  եթե տնային աշխատանք քիչ է հանձնարարվում, 

մեխանիկորեն նվազում է իր առարկայի դերն ու նշանակությունը: Ուզում ենք 

կարևորել ոչ այն, թե ինչ քանակությամբ առաջադրանք է հանձնարարված, այլ այն, թե 

ինչ է հանձնարարված: Մեր մանկավարժական փորձն ու հատուկ 

ուսումնասիրությունները հանգեցրել են այն համոզման, որ անհրաժեշտ է կարևորել 

տնային աշխատանքի բազմազանությունն ու հնարավորությունները, գնահատել 

դրանց դերն ու նշանակությունը դպրոցականի դաստիարակության և 

ուսումնառության գործում և առավելապես հանձնարարել այն, ինչ զետեղված չէ 

դասագրքում:  Ի՟նչ են սիրում 6 – 10 տարեկան երեխաները. ոչ սովորական 

պատմություններ հորինել : Ուրեմն անհրաժեշտ է տալ նրանց այդ հնարավորությունը՝  

գիտակցելով, որ երեխան ոչ թե մեքենա է, որը պարտավոր է կատարել որոշակի 

աշխատանք, այլ մարդ, որն աշխատանքից  ուրախություն ու օգուտ է ակնկալում: 

Ուրեմն տնային աշխատանքներից ամեն դեպքում չի կարելի հրաժարվել: Սակայն 

անհրաժեշտ է տնային աշխատանք հանձնարարել այն դեպքում, երբ այն խստորեն 

հիմնավորված է, անհատականացված ու հետաքրքիր ՝ հաշվի առնելով 2-4-րդ 

դասարաններում տնային աշխատանքներին ներկայացվող հիմնական պահանջները. 

                                                           
541

 Թորոսյան Կ., Չիբուխչյան Կ., 50 հարց ու պատասխան տարրական դասարանների  

ուսուցիչների մասին,  ՄԱՍ 1, Ե.,, «Զանգակ», 2013թ.:    
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Դասակարգենք այն պահանջները, որոնք վերաբերում են ինչպես ուսուցչին, 

այնպես էլ տնային հանձնարարությունների բնույթին: 

 

Ուսուցիչներին վերաբերող  

պահանջներ 

Առաջադրանքներին  ներկայացվող 

պահանջներ 

1. Երաշխավորելի չէ տանը 

հանձնարարել այն, ինչն արդեն 

յուրացվել է դասարանում: 

- Անհրաժեշտ է ստույգ իմանալ, թե ինչ 

նպատակ է հետապնդում տնային 

աշխատանքը:  

- Ուսուցիչը պետք է ինքն իրեն հարց տա՝ 

ինչու՞ է հանձնարարում աշխատանքը, 

ի՞նչ նպատակ է հետապնդում այն, ի°նչ 

կարողություն է զարգացնելու այլն: 

 

1. Առաջադրանքի բովանդակությունը 

պետք է հասկանալի լինի յուրաքանչյուր 

աշակերտի, այսինքն՝ բոլոր 

աշակերտները պետք է իմանան, թե ինչ 

պիտի անեն և ինչպես պիտի անեն: 

 2. Յուրաքանչյուր առարկայից տրվող 

տնային առաջադրանքների ծավալը 

պետք է համապատասխանեցնել  այլ 

առարկաներից տրվող տնային 

աշխատանքների ծավալին: 

 

2. Առաջադրանքը չի ծառայի 

նպատակին, եթե դրա հետ միասին 

չտրվի համապատասխան 

հրահանգավորում: 

3. Տնային աշխատանքի 

անհրաժեշտությունը պետք է լինի 

հիմնավորված: Եթե ուսուցիչը տվյալ օրն 

աշխատանքը կազմակերպել է այնպես, 

որ սովորողներն ամբողջ ուսումնական 

նյութը յուրացրել են դասի ընթացքում, 

ապա կարող է ընդհանրապես տնային 

աշխատանք չհանձնարարել: 

3. Տնային աշխատանքը պետք է 

անպայման ստուգվի ուսուցչի կողմից:  

4. Պահպանելով տնային առաջադրանքի 

հիմնական բովանդակությունը՝ առանձին 

աշակերտների համար կարելի է 

մասնակիորեն անհատակացնել նրա 

նպատակը, ծավալը, կատարման 

հնարները:  

 

4. Առաջադրանքը կարող է լինել 

տաբեր՝  համընդհանուր կամ 

համադասարանային, տարբերակված, 

անհատական և այլն.  տեսակն  

ընտրելիս  պետք է հաշվի առնել 

դասարանի ընդհանուր 

առանձնահատկությունները: 

5. Տնային աշխատանքների կատարման 

ընդհանուր ժամանակը չպետք է 

գերազանցի 2-րդ դասարանում 1,2 

ժամը, իսկ 3-րդ և 4-րդ դասարաններում ՝ 

1,5 ժամը: 

 

5. Առաջադրանքը չպետք է լինի 

միօրինակ. անհրաժեշտ է ներառել  ոչ 

ստանդարտ հարցեր, դիտարկումներ 

կատարելու պահանջներ և այլն: 

6. Մեկ ուսումնական առարկայից 6. Առաջադրանքը պետք է 
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տնային աշխատանքի կատարման վրա 

ծախսվող ժամանակը չպետք է 

գերազանցի 2-րդ դասարանում՝ 20 

րոպեն, իսկ 3-րդ և 4-րդ դասարաներում՝ 

30 րոպեն: 

 

կողմնորոշի սովորողներին՝ ինքնուրույն 

որոշումներ կայացնելու, հարստացնի 

նրանց գիտելիքները, զարգացնի 

կարողությունները: 

7. Տնային աշխատանքի ծավալը չպետք է 

գերազանցի դասարանում կատարած 

աշխատանքների 30%-ը: 

7. Առաջադրանքներում պիտի  

ընդգրկվեն այնպիսի հարցեր, որոնք 

կնպաստեն ծրագրի հիմնական 

բաժինների կրկնությանը: 

8.  Դասագրքում զետեղված բարդ 

առաջադրանքները, որոնք 

առանձնացված են աստղանիշով կամ 

մեկ այլ տարբերակիչ նշանով, չի կարելի 

հանձնարարել տանը :  

8. Ըստ բարդության աստիճանի՝ 

տնային աշխատանքը պետք է լինի 

մոտավորապես նույնը կամ փոքր-ինչ 

ավելի դյուրին այն առաջադրանքներից, 

որոնք կատարվել են դասի ընթացքում: 

 9. Առաջադրանքները կատարելիս 

աշակերտները կարող են հանդիպել 

որոշակի դժվարությունների: Դրանք 

պետք է հասանելի լինեն նրանց 

կարողություններին: 

 10. Առաջադրանքները պետք է 

աշակերտից պահանջեն համեմատել, 

վերլուծել, ընդհանրացնել, դասակարգել 

հաստատել պատճառա-հետևանքային 

կապերը, ձևավորել եզրահանգումը, 

յուրացրած գիտելիքները կիրառել նոր 

իրավիճակում: 

 

Մեր  դիտարկումները ցույց են տվել, որ տնային աշխատանքները հաճախ 

նախապես չեն պլանավորվում: Մեր երկարատև մանկավարժական փորձի ու 

ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզել ենք, որ հիմնականում դա է տնային 

աշխատանքների միօրինակության և ձանձրալի բնույթի պատճառը: Բայց եթե 

նպատակադրումը դպրոցականի անձնային որակների, չափորոշչում սահմանված 

որոշակի կարողությունների զարգացումն է, ապա անհրաժեշտ է մշակել երկարատև 

ռազմավարություն, այսինքն՝ պետք է նախապես պլանավորել մի շարք տնային 

աշխատանքներ: Այն ամբողջ ուսումնական գործընթացի  պլանավորման 

անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասն է և անմիջականորեն պայմանավորված է  

ուսումնական գործընթացի նպատակներով:     

Փորձը ցույց է տալիս, որ կան մի շարք գործոններ, որոնք նպաստում են տնային 

աշխատանքների կատարման ընթացքում որոշակի դժվարությունների առաջացմանը: 

Դրանք են՝  

 աշակերտները տնային աշխատանքի կատարման ընթացքում չեն 

անդրադառնում հանձնարարությանն առնչվող թեմային, մեխանիկորեն 

կարդում են առաջադրանքը՝ առանց հասկանալու դրա իմաստը : Ավելին,  չեն 

կատարում ինքնաստուգում:  



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

349 

 

 Աշակերտները ճիշտ չեն պլանավորում տնային առաջադրանքների կատարման 

աշխատանքային ժամերը: Դա հանգեցնում է առաջադրանքների հապճեպ 

կատարմանը և ուսումնասիրվող նյութի մակերեսային յուրացմանը:  

 Գրավոր տնային աշխատանքը շատ դպրոցականներ կատարում են՝ առանց 

նախնական տեսական նյութի յուրացման կամ կրկնության (անդրադարձի): Այդ 

պատճառով էլ նրանք թույլ են տալիս էական սխալներ: 

 Դժվարություններ են ծագում նաև, երբ սովորողները ծանրաբեռնված են լինում 

տնային առաջադրանքներով:  

 Կատարման արդյունքի վրա բացասաբար է ազդում նաև սովորողների 

կարողություններին անհամապատասխան  առաջադրանքների 

հանձնարարումը:  

 Ծանրաբեռնվածությունը հաճախակի պայմանավորված է ոչ միայն 

հանձնարարված տնային աշխատանքի ծավալով, այլև սովորողների 

նախապատրաստվածության մակարդակով:
542

    

   

Չմոռանանք, որ 2-4-րդ դասարաններում տնային աշխատանք 

նպատակահարմար չէ հանձնարարել հանգստյան, տոնական օրերին և 

արձակուրդներին
543

 : 

 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ 

Գոյություն ունեն մի շարք կանոններ, որոնք կօգնեն աշակերտներին ճիշտ 

կատարելու տնային աշխատանքները:   Առաջին. սովորողները պետք է 

իմանան, որ գիտելիքների յուրացումն ու իմաստավորումը պետք է կրի 

կենտրոնացված բնույթ: Սա նշանակում է, որ ծրագրային նյութի ամբողջական 

ընկալման ու յուրացման համար անհրաժեշտ է սովորել դասերը ոչ թե «մի հայացքով», 

այլ որոշակի ժամանակի ընթացքում՝ մի քանի անգամ անդրադառնալով 

ուսումնասիրվող նյութին:  

Երկրորդ. տնային աշխատանքն անհրաժեշտ է կատարել հանձնարարված օրը, 

որովհետև դասի ընթացքում ընկալված նյութը մոռացվում է առաջին10-12 ժամվա 

ընթացքում: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նյութի ուսումնասիրումից մեկ 

ժամ հետո աշակերտները մտաբերում են դրա 44%-ը, իսկ 2,5-8 ժամ հետո՝ միայն 28 % 

-ը:  

Երրորդ. նախապատրաստվելով տնային աշխատանքի կատարմանը՝ 

անպայման անհրաժեշտ է ստեղծել հոգեբանական տրամադրվածություն այն ճիշտ 

կատարելու և ուսումնասիրվող նյութը գիտակցորեն ու ստեղծագործաբար յուրացնելու 

համար:  Ինչպե՞ս դա անել: Պետք է մանրակրկիտ մշակել այն քայլաշարը, որ 

անհրաժեշտ է տնային աշխատանքի կատարման համար,  հստակեցնել տնային 

աշխատանքի կատարման նպատակը, չշտապել ու ջանալ այնպես ուսումնասիրել, որ 

տվյալ նյութը խորապես իմաստավորվի ու յուրացվի:     

Չորրորդ. եթե տնային առաջադրանքը ներառում է դասագրքում զետեղված 

ուսումնական նյութի յուրացումը, ապա դրա կատարումը  պետք է սկսել  տվյալ թեմայի  

ուսումնասիրումից. նախ՝ պետք է մտաբերել այն, ինչը մնացել է հիշողության մեջ, 

ապա՝ անհրաժեշտ է ուշադիր ընթերցել դասագրքի նյութը՝ առանձնացնելով 

գլխավորը, կատարելով եզրահանգումներ, ձգտելով նյութի յուրացմանն ու 

իմաստավորմանը: Դրանից հետո պետք է կիրառել վերարտադրելու և 

ինքնաստուգման հնարները. նյութի պատմում, ընթերցածի պլանի կազմում, 

դասագրքի մեթոդական կառույցի հարցերի պատասխանում և այլն: Եթե 

                                                           
542 Шабалин П.. Домашняя учебная работа школьников, տե ղ ը …1985 г. 
543 Дремелов Х. и др., Домашние задания, М., 1989 г. 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

350 

 

ինքնաստուգման ընթացքում ծագում են դժվարություններ, անհրաժեշտ է մեկ անգամ 

ևս աշխատել դասագրքով:      

 Ինչպես նշեցինք, 2-4-րդ դասարաններում տնային առաջադրանքները 

հիմնականում կազմակերպվում է  համադասարանային, տարբերակված, անհա–տա–

կան, խմբային ձևերով
544

: Համադասարանային տնային աշխատանքն ամենա-

տարածվածն է: Այդպիսի աշխատանքների անընդհատ կիրառումը չի նպաստում 

սովորողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, այնուամենայնիվ, 

դրանք բացառել պետք չէ, քանի որ դրանց կատարման ընթացքում մշակվում են 

զանազան հմտություններ, ձևավորվում են անհրաժեշտ կարողություններ:  

Անհատական տնային աշխատանքը տրվում է, որպես կանոն, դասարանի 

առանձին աշակերտներին՝ որոշակի նպատակով: Այս դեպքում ուսուցչի համար դժվար 

չէ ստուգել տվյալ աշակերտի յուրացրած գիտելիքների ու կարողությունների 

մակարդակը: Այդպիսի աշխատանքը կարող է կատարվել քարտերի վրա կամ 

աշխատանքային տետրում: Անհատական տնային աշխատանքները տրվում են, 

որպեսզի վերացվեն այն բացթողումները, որոնք ունեն սովորողներն առանձին 

թեմաների ուսումնասիրման արդյունքում: Դրանք գործնական կարողությունների ու 

հմտությունների մշակմանը նպաստող մարզողական վարժություններ են: 

Անհատական տնային աշխատանքները կարող են տրվել բարձր առաջադիմություն 

ունեցող աշակերտներին՝ ստեղծագործական կարողություններ ու հակումներ 

զարգացնելու նպատակով:    

Խմբային տնային աշխատանքի կատարման ընթացքում սովորողների որոշակի 

խմբեր կատարում են ինչ-որ առաջադրանք, որը ընդհանուր դասարանին տրվող 

առաջադրանքի մասն է: Օրինակ՝ «Գին: Քանակ: Արժեք» թեմայի ուսումնասիրման 

ընթացքում առաջադրվում է տեղեկություններ ձեռք  բերել տարբեր ապրանքների 

գների մասին. առաջին խումբը տեղեկանում է գրենական պիտույքների գների մասին, 

երկրորդ խումբը՝ խաղալիքների, երրորդ խումբը՝ մթերքների: Այս դեպքում տնային 

առաջադրանքը նախապատրաստում է սովորողներին այն աշխատանքին, որը պետք 

է անցկացվի դասի ընթացքում: Այդպիսի առաջադրանքները նպատակահարմար է 

հանձնարարաել նախապես՝ պլանավորելով այն ժամանակահատվածը, որի 

ընթացքում պիտի սովորողներն ավարտեն հանձնարարությունը: Սա, փաստորեն, 

նախագծային աշխատանքի մի տարբերակ է, որը նպաստում է ինքնուրույն-

որոնողական գործունեություն ծավալելու կարողության  ձևավորմանը:   

Տարբերակված տնային աշխատանքի մոտեցման հիմքը կրտսեր 

դպրոցականների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպումն է, որն իրագործվում է 

տարբերակված առաջադրանքների միջոցով: Տնային աշխատանք հանձնարարելիս 

ամեն անգամ հարց  է ծագում՝ ու՞մ ներուժը հաշվի առնել տնային աշխատանք 

հանձնարարելիս՝ ուժե՞ղ, միջի՞ն,, թե՞ թույլ աշակերտի: Ուսուցիչները հաճախակի 

առաջադրում են տնային աշխատանքներ միջին աշակերտի մակարդակով, 

որովհետեև եթե հանձնարարվի առաջադրանք թույլ աշակերտի մակարդակով, ապա 

ուժեղն այն կկատարի շատ արագ և չի ապրի այն հրճվանքը, որը կունենա իր ներուժին 

համապատասխան աշխատանք կատարելիս: Իսկ եթե հանձնարարվի ուժեղ 

աշակերտի մակարդակով, ապա թույլ աշակերտը դրա վրա կկորցնի ավելի շատ 

ժամանակ, ինչը, բնականաբար, վատ կանդրադառնա նրա ինքնազգացողության վրա. 

նա կկորցնի վստահությունն իր ուժերի նկատմամբ: Միևնույն առաջադրանքը 

ուժեղների համար կարող է լինել հեշտ, իսկ թույլերի համար՝ բարդ: Արդյունքում ո՛չ 

մեկը, ո՛չ էլ մյուսը չեն դրսևորի պատասխանատվություն տնային 

հանձնարարությունների կատարման նկատմամբ: Տվյալ խնդրի իրականացման 

                                                           
544 Пронников В.А, Ладанов И.Д., Японцы, 2-ое издание, Наука, 1985 г., 348 с. 
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հիմնական ուղին տարբերակված մոտեցման ցուցաբերումն է տնային աշխատանքն 

առաջադրելիս: Ծավալի ու բովանդակության նկատմամբ տարբերակված մոտեցումն 

իրականցվում է սովորողների առանձնահատկությունների ու ճանաչողական 

հնարավորությունների հաշվառումամբ: Միայն այդ դեպքում է կատարվում 

գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ամրապնդում, տրամաբական 

մտածողության, ինքուրույնության ձևավորում, ուսումնառության նկատմամբ  

պատասխանատվության զգացումի վերահսկում: Փաստորեն տարբերակված տնային 

աշխատանքը առաջադրելիս հաշվի են առնվում յուրաքանչյուր անձի անհատական 

առանձնահատկությունները (ընդունակություններ, հետաքրքրություններ,  մտավոր 

գործունեության առանձնահատկություններ և այլն): 

Տնային աշխատանքի ստուգման գործընթացն ունի որոշ 

առանձնահատկություններ. պետք է մշտադիտարկել ոչ միայն յուրաքանչյուր 

աշակերտի տնային աշխատանքի կատարման բարեխղճությունը, այլև 

ինքնուրույնությունը և ուսումնական նյութի յուրացման մակարդակը: 

Տնային աշխատանքի ստուգումը կարող է կատարվել և ՛ դասի սկզբում, և՛ դասի 

ընթացքում, և՛ դասի վերջում՝ այն  համապատասխանեցնելով դասի փուլերին: 

Ստուգման ձևի ընտրությունը պայմանավորված է տնային առաջադրանքի տեսակով, 

նպատակով և դասի բովանդակությամբ:      

Տնային աշխատանքը կարելի է ստուգել տարբեր եղանակներով: 

Դիտարկենք դրանցից մի քանիսը. 

1. Առավել տարածված է տնային աշխատանքի համադասարանային ստուգումը: 

Ուսուցիչը տնային աշխատանքի բովանդակության շուրջ ամբողջ դասարանին տալիս 

է ընդհանուր հարց, աշակերտները տալիս են համառոտ պատասխան, նշում են 

դժվարությունները, որոնք հանդիպել են աշխատանքը կատարելիս: Ուսուցիչը 

բացատրում ու շտկում է սխալները, ամփոփում  է կատարում: 

2. Անհատական ստուգումը ենթադրում է մեկ կամ մի քանի աշակերտի բանավոր 

հարցում, որի ընթացքում մյուս աշակերտները հետևում են պատասխաններին, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ լրացնում: 

3. Ընտրովի ստուգման դեպքում ուսուցչի հանձնարարությամբ աշկերտներից 

մեկը ներկայացնում է իր աշխատանքը (գրելով գրատախտակին, կարդալով և այլն), 

իսկ մյուսները այդ պատասխանի հիման վրա ստուգում են իրենց աշխատանքները: 

Եթե ուսուցիչը բացահայտում է, որ ներկայացնող աշակերտը կատարել է որևէ սխալ, 

ապա հարցնում է, թե ո՞վ է այլ կերպ գրել և դասարանի օգնությամբ պարզաբանում է, 

թե ինչպե՞ս կարող են ճիշտ կատարել առաջադրանքը:  

4. Որոշ դեպքերում տնային աշխատանքի ստուգման փոխարեն սովորողներին 

տրվում են նույնատիպ վարժություններ: Դրանց կատարման մակարդակով կարելի է 

հայտորոշել տնային աշխատանքի որակը: 

5. Կարելի է ստուգել նաև անուղղակիորեն` թեստերի, այլ բնույթի ինքնուրույն 

աշխատանքների միջոցով, այնպիսի առաջադրանքների, որոնց բովանդակության մեջ 

ընդգրկված են նյութեր, որոնք համարժեք են տնային առաջադրանքներին: 

  

6. Ստուգման մի ձև էլ դասի ընթացքում աշակերտի ակտիվությունն  է, եթե 

ակտիվության պատճառը տնային աշխատանքի կատարումն է: 

7. Ստուգման կարևոր ձև է փոխադարձ ստուգման կազմակերպումը: 

Դասարանի բոլոր աշակերտների ներգրավումը տնային աշխատանքի ստուգման 

գործընթացում, սխալների, դրանց վերացման ուղիների քննարկումը 

նպատակահարմար է, քանի որ այն յուրաքանչյուր աշակերտի տալիս է 

պատկերացումներ յուրացման ու հնարավոր դժվարությունների հաղթահարման 

մասին: Հայտնի է, որ շատ սովորողներ ավելի հեշտորեն սխալներ են գտնում ուրիշի 

աշխատանքում, քան՝ իրենց: Փոխստուգման անցկացումն առաջին հերթին կրում է 
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դաստիարակչական բնույթ, բարձրացնում է սովորողների պատասխանատվությունը, 

նպաստում է ինքնագնահատման բարձրացմանը: 

Եթե  որևէ  աշակերտ  չի կատարել տնային աշխատանքը, ապա ուսուցիչը 

պետք է անպայման բացահայտի դրա պատճառները: Դրանք կարող են լինել 

ամենատարբեր բնույթի: Այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ առաջադրանքը բարդ է, 

պետք է պարզել, թե ինչու՞մ է դժվարացել և ինչպե՞ս կարելի է այն հաղթահարել:  

Եթե տնային առաջադրանքը ուսուցիչը ոչ միշտ է դասապլանում նշում 

առանձին կետով, ապա տնային աշխատանքի ստուգումը դասի մի մասն է, և այն 

անհրաժեշտ է անպայման ներառել օրվա դասապլանում: 

Արցախի հանրակրթական դպրոցներում կատարված մեր ուսումնասիրությունների 

արդյունքների վերլուծությունից ելնելով՝ առաջարկում ենք «Մայրենի»  դասընթացի 

շուրջ հանձնարարվել տնային աշխատանքի հետևյալ ձևերը՝ կարդալ տեքստը, 

որոշել, թե այն քանի մասից է բաղկացած, ամեն մասի համար մշակել հարցեր և 

պատասխանել դրանց, դասագրքում զետեղված հարցերով լրացնել մշակվածը, 

առանձնացնել տեքստից հենակետային բառերը, որոնել անծանոթ բառերի 

բացատրությունը բառարաններում, վերարտադրել տեքստը` հենվելով միայն 

հենակետային բառերի վրա, ըստ հենակետային բառերի՝ նյութը ներկայացնել  

տրամագրով կամ մշակել քայլաշար և այլն:  

Կարող են նաև առաջադրվել ոչ ստանդարտ բովանդակությամբ տնային 

առաջադրանքներ. 

1. եզրույթների բառարանի ինքնուրույն կազմում` դրանք դասդասելով ըստ 

թեմատիկայի, 

2. դասագրքի տեքստի հետազոտում, 

3. խնդիրների ինքնուրույն կազմում, 

4. ցուցադրական միջոցների, աղյուսակների, գծագրերի քայլաշարերի, 

համառոտագրերի մշակում, 

5. կանոնների նոր տարբերակների մշակում, ձևակերպում և այլն, 

6. թեստերի, առաջադրանքների, փոխստուգման  համար  քարտերի 

նախապատրաստում,  

7. տեքստերի խմբագրում, 

8. թույլ  տված սխալների ուղղում, 

9. նախապատրաստում ուսումնասիրվելիք թեմայի, տեղեկատվության 

որոնում, հատվածների, հոդվածների որոնում, 

10. հետազոտական, ստեղծագործական բնույթի առաջադրանքներ, որոնք 

ենթադրում են երկարատև ինքնուրույն աշխատանք (նախագծեր, 

ստեղծագործական աշխատանքներ և այլն):  

  

Այսպիսով, տնային աշխատանքները նպաստում են աշակերտների ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու կարողության զարգացմանը, ինքնարտահայտմանը, 

տարաբնույթ ուսումնական գործունեություն կատարելու միջոցով ինքնադրսևորմանը: 

Այդպիսի տնային աշխատանքների կատարման ընթացքում մշակվում են նաև 

բառարանից, լրացուցիչ ու տեղեկատու գրականությունից օգտվելու կարողություններ, 

ձևավորվում է որոնողական, հետազոտական գործունեություն ծավալելու 

կարողություն:   
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HOMEWORK AS A METHOD  

FOR DEVELOPING LEARNERS'  ACTIVITIES 
 

ANNA PETROSYAN 

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,  

Mesrop Mashtots University, 

Stepanakert, Republic of Artsakh 

 

The aim of the article is to study the role of homework in shaping and developing 

learners' autonomy and independence and to discuss their ability to engage in creative learning 

activities from this point of view. According to the aim the following problems were required to 

solve: to observe the basic types of doing homework tasks in grades 2 – 4, some peculiarities of 

homework inspection process, homework assignment forms in native language.  

The research was done with the use of the following methods: 

Literature study:  the study of the problematic context in the theory and practice of 

Armenian pedagogy. 

Experimental methods: testing, viewing, study and dissemination of advanced 

pedagogical experience, conducting and listening to experimental lessons, analysis of their 

results, coordination methods. 

 With this work we tried to present some of the features of homework assignments. We 

believe that trends in development of our education system, specific approaches to education 

based on national descriptions allow us to insist that homework assignment can be viewed as an 

important component of the learning process if it is thoroughly reviewed in content and 

organizational terms. It is important to pay special attention to the home assignment viewing it 

as an essential component of student learning and self-activity, to develop learners' interest, 

logic and imagination, materials for different multi-level assignments corresponding to the 

subject curriculum. 

 

Keywords: self-activity, creative approach, homework, factors, universal work, 

differentiated, group, individual check,  development of interest, giving instructions. 
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РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 
 

АННА ПЕТРОСЯН 

Университет  Месроп Маштоц, 

 кандидат педогогических наук, доцент, 

г.Степанакерт, Республика Арцах (НКР) 
 

Цель данной статьи - изучить роль домашней работы в формировании и развитии 

самостоятельности учащихся, и с этой точки зрения обсудить вопрос развития их 

способности участвовать в творческой учебной деятельности. 

Задачи статьи: рассмотреть основные типы домашних заданий в 2-4 классах, 

особенности процесса проверки домашнего задания и формы домашних заданий. 

Исследование проводилось следующими методами: 

1. Литературное исследование: изучение проблемного контекста в теории и 

практике армянской педагогики. 

2. Экспериментальные методы. Использовались тестирование, наблюдение, 

изучение и распространение передового педагогического опыта, преподавание и 

прослушивание экспериментальных уроков, анализ их результатов, координация. 

В данной работе мы постарались представить некоторые особенности домашних 

заданий. Мы считаем, что тенденции в развитии нашей системы образования, 

специфические подходы к национальному образованию позволяют нам утверждать, что 

домашние задания можно рассматривать как важный компонент образовательного 

процесса, если они тщательно проанализированы как с точки зрения содержания, так и с 

точки зрения организации. Это требует особого внимания к выполнению домашнего 

задания, так как оно является важным компонентом самостоятельной работы и 

самостоятельной деятельности учащихся, развития любознательности учащихся, развития 

логики и воображения, выполнения индивидуальных и многоуровневых домашних 

заданий. 

 

Ключевые слова: самодеятельность, креативный подход, домашняя работа, 

факторы, глобальная работа, дифференцированная, групповая, индивидуальная проверка, 

развитие интереса, обучение. 
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Հետազոտության նպատակը Բագրատունիների հայոց պետականության 

կործանման պատճառների բացահայտումն ու հիմնավորումն է՝ ըստ Գրիգոր 

Մագիստրոսի թղթերի: 

Հետազոտության խնդիրն է վերլուծելով Գրիգոր Մագիստրոսի՝ Անիի 

պետականության վերջին շրջանի պատմական իրադարձությունների 

գնահատության տեսակետից արժեքավոր թղթերը՝ ներկայացնել վերջինիս՝ 

քաղաքական ներքին ու արտաքին հակասությունների վերաբերյալ ուշագրավ 

մեկնաբանությունները: 

Հետազոտությունն իրականացրել ենք հետևյալ մեթոդների միջոցով՝ 

համեմատություն,  վերլուծություն (անալիզ), վերացարկում, համադրություն 

(սինթեզ), դեդուկցիա: 

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք հետևյալ եզրակացությանը.  ըստ 

Գրիգոր Մագիստրոսի նամակների՝ Անիի պետականության կործանման պատճառը 

Գագիկ Երկրորդի անփորձ լինելն էր, Վեստ Սարգսի՝ կենտրոնաձիգ պետությանը 

չենթարվելու հանգամանքը: Չնայած Վեստ Սարգսի բացահայտ դավադիր 

քայլերին` դյուրահավատ արքան շարունակում էր վստահել նրան՝ այդպիսով 

բռնելով կործանման ուղին և փոխարենը հալածական վերաբերմունք էր 

դրսևորում Պահլավունի իշխանի նկատմամբ, որը, Վեստ Սարգսի դեմ դուրս գալով, 

կանխել էր վերջինիս կողմից հայոց գահին տիրանալը՝ թագավորեցնելով Գագիկ 

Երկրորդին:  

 

Հիմնաբառեր` Բագրատունիների հայոց պետականություն, Գագիկ Երկրորդ, 

Գրիգոր Մագիստրոս, պատմական թղթեր, Վեստ Սարգիս, դավաճանություն, 

հալածանքներ, նվաճված պետականություն: 

 

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին Բագրատունիների հայոց թագավորության 

վերջին շրջանի իրականության ժամանակակիցներից, կերտողներից ու ապա 

նվաճված պետականության անմիջական վերապրողներից է: Գիտական աշխարհին 

հայտնի է իր բազմամոտիվ թղթերով, որոնք ֆրանսիացի անվանի հայագետ Վիկտոր 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 28.09.2019թ., գրախոսվել` 12.11.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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Լանգլուան համարում է էպիստոլյար ժանրի բացառիկ դրսևորումներ
545

: ԺԱ դարի այս 

մտավորականից հայտնի են նաև «Տաղասացութիւն ներհուն առն Գրիգորի 

Մագիստրոսի ուղղափառ իշխանի» չափածո ստեղծագործությունը և 

«Քերականութեան մեկնութիւն» աշխատությունը
546

: Այս ստեղծագործությունների  

ընդօրինակություններից պահպանվել են Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 

ձեռագիր մատյաններում (98, 739, 874, 1138, 1638, 1715, 1739, 1740, 1741, 1742, 

1744,1748, 1752, 1764, 1797, 1805,1813, 1837, 2079, 3062, 3068, 3130, 3172, 

3293, 3860, 3914, 3917, 4207, 4232, 4330, 4337, 4424, 4669
547

, 5066, 5205, 5997, 

6009, 6045, 6331, 6346, 6485, 6562, 6734, 6897, 6988, 7257, 7581 8312, 9827, 

10182
548

, 10485,10982
549

): 

Մեր ուսումնասիրության նյութը Մագիստրոսի` պատմական բովանդակություն 

ունեցող թղթերն են, որոնցում վերջինս ներկայանում է քաղաքական խնդիրների 

ընկալումների յուրովի տրամաբանությամբ, ներքին ու արտաքին հակասությունների 

ուշագրավ գնահատություններով: Ընդ որում, ԺԱ դարի պատմաքաղաքական 

դրվագների և դրանց շուրջ ստեղծված իրողությունների ու հարաբերությունների բարդ 

համակարգն արտացոլող մագիստրոսյան թղթերը կարելի է դիտարկել 

ժամանակագրական վերլուծության  համատեքստում: Այսպես՝ հետաքրքրական 

փաստեր և ճանաչողական արժեք ունեցող պատմական հարցերին անդրադարձող 

նամակներում երեք հիմնական խմբով կարելի է ենթակարգել. ա) թղթեր, որոնք գրվել 

են Գագիկ 2-րդի գահակալությունից առաջ՝ Հովհաննես Սմբատի և Աշոտի 

գահակալության շրջանում («Առ տէր Պետրոս, ի ժամանակի խուժան յառնելոյ ի 

քաղաքին, ի վերայ նորա. բան մխիթարական եւ հարցումն Անանիայի գրոց 

Շիրակայնոյն, զոր մեծ Քննիկոն անուանեն», «Առ հոգեւոր տէրն Պետրոս կաթողիկոս ի 

ժամանակին, յորում ի կապանաց իւրոց վերստին յաջորդեաց յաթոռ իւր, խնդրեալ ի 

Գրիգորէ զգիր սրբոյն Եփրեմի Հաւատոցն, զոր ընթեռնոյր մինչ ի բանտին էր»), բ) 

թղթեր, որոնք գրվել են Գագիկ 2-րդի գահակալության ընթացքում («Պատասխանի 

                                                           
545

 Տե՛ս  Դոլուխանյան Ա., Հայ միջնադարյան գրականության հիմնական 

ուղղություններն ու ժանրերը, (ուսումնական ձեռնարկ), Ե., 2012թ., էջ 37: 
546

 «Տաղասացութիւնը….» լույս է տեսել 1825 թ. Կոստանդնուպոլսում, իսկ 1868-ին 

տպագրվել Վենետիկում «Տաղասացութիւնք Գրիգորի Մագիստրոսի Պահլաւունւոյ» վերնագրով: 

Իսկ ինչ վերաբերում է «Քերականութեան մեկնութիւն» աշխատությանը, դրան անդրադարձել է 

Նիկողայոս Ադոնցն իր հայերենագիտական ուսումնասիրություններում: 13-րդ դարի պատմիչ 

Կիրակոս Գանձակեցին մեզ հայտնում է, որ Մագիստրոսն այս աշխատությունը գրել է որդու` 

Գրիգոր Վկայասերի խնդրանքով, մեջբերենք. «Ապա աշխարհս Հայոց ժողովեալ`ի մի վայր` 

կացուցին հայրապետ զտէր Վահրամ զոր անուանեցին Գրիգորիս. զորդին Գրիգորի 

Մագիստրոսի` ի քաղաքէն Բջնոյ, զթոռն Վասակայ մարտիրոսի, զայր իմաստուն և առաքինի: 

Սա խնդրեաց յիւրմէ մեկնել զարուեստն քերականի, զի էր նա իմաստասէր. և մեկնեաց զնա 

արուեստաւոր բանիւ» (Կիրակոս Վարդապետ Գանձակեցի, Համառօտ պատմութիւն ի սրբոյն 

Գրիգորէ ցաւուրս իւր լուսաբանեալ, Վենետիկ, 1865, էջ 54): Ն. Ադոնցը նշում է, որ «Գրիգորի` մեծ 

հեղինակություն վայելող քերականական երկասիրությունը հետագայում դուրս է մղվել դպրոցից 

և առհասարակ գործածությունից Հովհաննեսի ավելի հանգամանալից բանաքաղով, որը լույս է 

ընծայվել 1923 թ.: Դրանով է բացատրվում Մագիստրոսի գործի համեմատաբար հազվադեպ 

լինելը» (Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր հինգ հատորով, հատոր Գ, Երևան, 2008, էջ LX): 
547

 Ցուցակձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հատորԱ/ կազմեցին` Օ. 

Եգանյան, Ա.Զեյթունյան, Փ.Անթաբյան/ ներածությունը` Օ.Եգանյանի, խմբագրությամբ` Լ. 

Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, Երևան, 1965: 
548

 Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հատոր Բ/ կազմեցին` Օ. 

Եգանյան, Ա.Զեյթունյան, Փ. Անթարյան/ ցանկերը և համեմատական տախտակները` Օ. 

Եգանյանի, խմբագրությամբ` Լ. Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, Երևան, 1970: 
549

 Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հատոր Գ/ կազմեց` Ա. 

Մալխասեան, խմբագրութեամբ` Ա. Տէր-Ստեփանեանի, Երևան, 2007: 
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Սարգիս վարդապետի եւ ողբ ի վերայ Արամեանս նահանգի», «Պատասխանի Սարգսի 

վարդապետին», «Առ վարդապետն Սարգիս ի ժամանակի հալածանաց գրեաց ի 

մայրաքաղաքն Անի», «Առ որդին Աշոտի պատասխանի, մինչ զհօրէն իւր գրէր բանս 

կեղերջականս»), գ) թղթեր, որոնք գրվել են Գագիկ 2-րդի գահակալությունից հետո 

(«Պատասխանի կաթողիկոսին յաղագս Գագկայ, որ ասէր թէ խորհին կորուսանել 

զքեզ», «Առ վարդապետն Սարգիս», «Պատասխանի թղթոյն Գագկայ որդւոյն Աշոտոյ, 

եկեալ վասն ոչինչ իրաց վայրապար զկնի կրօնաւորաց սակս պարտուց ինչ նոցա ի 

գաւառէն Տարօնոյ»): Խնդրո առարկա թղթերը եղել են նաև պատմաբան Կարեն 

Մաթևոսյանի ուշադրության կենտրոնում: Վերջինս «Անիի ազնվականության 

պատմությունից կամ երեք Գրիգոր Մագիստրոս» գրքում ներկայացրել է 

կաթողիկոսական աթոռի անցումը Պահլավունիներին, Բագրատունյաց 

թագավորության ճգնաժամը, Պետրոս կաթողիկոսի գործունեությունը, 

Պահլավունիների և կաթողիկոսի հարաբերությունները, Գրիգոր Բջնեցու 

գործունեությունը մինչև մագիստրոսության արժանանալը, Գագիկ 2-րդին թագադրելը 

և մագիստրոսի կոչում ստանալը, Վահրամ Պահլավունու մահը, կաթողիկոսության 

հեռացումն Անիից, ժամանակի վախճանաբանական կանխատեսումները և Գրիգոր 

Մագիստրոսի ծրագիրը
550

: 

Նամակներում Մագիստրոսի հիմնական թղթակիցներն են Գագիկ արքան, 

Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը, Սարգիս Անեցի վարդապետը: Նշենք նաև, որ 

պատմաբան Կարեն Մաթևոսյանը Սարգիս վարդապետին ուղղված հինգ թղթերին՝ 

ԺԸ, ԺԹ, Ի, ԻԱ, ԻԲ,  անդրադարձել է նաև իր «Անի. եկեղեցական կյանքը և 

ձեռագրական ժառանգությունը» աշխատության մեջ: Վերջինս կարևորում է այդ 

թղթերը Սարգիս վարդապետի կենսագրության, հեղինակության, գիտական և 

ուսումնական հմտության վերաբերյալ կարևոր նյութեր պարունակելու տեսակետից
551

: 

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին Պետրոս կաթողիկոսի հետ «կապուած էր 

առանձին իմն սիրով և յարգանքով»
552

, և նրա հետ նամակագրական կապի մեջ է եղել 

նաև այն իրադարձությունների ընթացքում, երբ Հովհաննես Սմբատի և Պետրոս Ա-ի 

հարաբերությունները սրվել են, ինչպես Սմբատ պատմիչն է ասում, «վասն զի 

թագաւորն և ամենայն նախարարքն ոչ լսէին նմա, զինչ և խօսէր ընդ նօսա վասն 

պատուիրանացն Աստուծոյ….»
553

, որի հետևանքով «Ի ՆՁԶ (1037) թվին Հայոց 

զայրացել տէր Պետրոս կաթողիկոսն յԱնի ի Յովանէս թագաւորէն եւ յիշխանացն եւ 

գնացեալ ի Վասպուրական գաւառ եւ եկաց Դ (4) ամ ի  Ձորաւանս Սալնապատի, զոր 

շինեալ էր տէր Ներսէսի: Եւ ապա խաբանօք յուղարկեալ տարան յԱնի եւ եդին 

յարգելանի»
554

, և նրա փոխարեն կաթողիկոս «նստուցին» Սանահինի հայր 

Դեոսկորոսին՝ «առանց ժողովոյ եպիսկոպոսաց և քահանայից. և ոչ ոք էր որ ընդունէր 

զնա, և ոչ քարոզեցաւ անուն նորա ի սուրբ եկեղեցի ընդ այլ հայրապետսն, վասն զի 

ամենեքեան անարժան համարեցան զնա»
555

, արդյունքում ինչպես կարդում ենք 

Սամվել Անեցու ժամանակագրության մեջ, սաստիկ բարկացան բոլոր 

եկեղեցականները «եւ ոչ լինէր խաղաղութիւն մինչեւ եկեալ Աղուանից կաթուղիկոսն 

համոզեաց  զնոսա ի  խաղաղութիւն մեծաւ  աղաչանօք հանեալ զՍէր Պետրոս ի 

                                                           
550

 Մաթևոսյան Կ., Անիի ազնվականության պատմությունից կամ երեք Գրիգոր 

Մագիստրոս, Երևան, 2015, էջ 36-83: 
551

 Տե՛ս Մաթևոսյան Կ., Անի. եկեղեցական կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը, Ս. 

Էջմիածին, 1997, էջ 330-335: 
552

 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, բնագիրն յառաջաբանով և ծանօթագրութիւններով 

առաջին անգամ ի լոյս ընծայեց Կ.Կոստանեանց, Աղէքսանդրապօլ, 1910, էջ 285-286: 
553

 Սմբատ Սպարապետ, Մատենագրութիւնք նախնեաց, Վենետիկ, 1956, էջ 31: 
554

 Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, Երևան, 2014, էջ 185: 
555

 Սմբատ Սպարապետ, Մատենագրութիւնք նախնեաց, էջ 32: 
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բանդէն եւ յուղարկեալ զԴէոսկորոս ի վանս իւր»
556

: Սմբատ պատմիչը ուղարկվել բառի 

փոխարեն գործածում է արտաքսվել բառը. «….իսկ զանօրինեալ եպիսկոպոսապետն 

Դէոսկորոս մեծաւ նախատանօք արտաքսեալ, սուգ մեծ հասուցին նմա»
557

, պատճառը 

Դեոսկորոսի անչափ ամոթալի արարքներն էին, Մատթեոս Ուռհայեցին այս մասին 

գրում է, որ նա հանդգնություն ունեցավ կամայականորեն բազմաթիվ անարժանների 

եպիսկոպոս ձեռնադրել, առաջ քաշել բոլոր նրանց, ովքեր գործած բացահայտ 

հանցանքների պատճառով նախկին հայրապետների կողմից մերժված էին աթոռից, 

հայոց աշխարհի եպիսկոպոսներն ու վարդապետները նզովեցին թագավորին և բոլոր 

հայոց նախարարներին եկեղեցու ներսում ստեղծված հակառակության համար
558

: Այս 

պայմաններում «….Գրիգոր Բջնեցին միջնորդի դեր ստանձնեց հայ իշխանների ու 

խռովյալ հայրապետի միջև, Պետրոսը մեղմացավ և իշխաններին թույլ տվեց 

հորդորներով խորտակեն իր անդրդվելիության դարպասները, մոտենան իր 

բարկության անմատույց բարձունքին և դեսպանախոսության ճոպան նետեն իր 

անձկության տապանը»
559

: 1038-ին Պետրոս կաթողիկոսը վերահաստատվում է 

կաթողիկոսական աթոռին, իսկ Սանահինի վանքի առաջնորդ, գիտնական 

Դեոսկորոսին «….շուտով ձգեցին, երկու կողմանէ ալ տհաս ընտրութեամբ եւ 

հաւանութեամբ, յորմէ սրտցաւութիւն և մահ պատճառեցաւ Դէոսկորեայ»
560

: Վարդան 

Արևելցին, որը չի անդրադարձել դեպքի մանրամասներին, Դեոսկորոսի հանդեպ իր 

գնահատությունների մեջ միայն ընդգծված համակրանք ունի, իր պատմության մեջ 

գրում է, որ երբ Աղվանքի Հովսեփ կաթողիկոսի միջամտությամբ Պետրոս հայրապետը 

հաստատվում է իր աթոռին,  «….Դիոսկորոսը՝ առաքինի և սուրբ այդ մարդը, 

վերադարձավ իր վանքը»
561

: 

«Առ տէր Պետրոս, ի ժամանակի խուժան յառնելոյ ի քաղաքին, ի վերայ նորա. 

բան մխիթարական եւ հարցումն Անանիայի գրոց Շիրակայնոյն, զոր մեծ Քննիկոն 

անուանեն» թղթում (թուղթ Բ)բացի այն, որ Գրիգոր Մագիստրոսը Պետրոս 

կաթողիկոսին իր մտահոգությունն է հայտնում, որ Անանիա Շիրակացու գրվածքները, 

որոնք «բազում աշխատութեամբ» և «յածաչու խոնջմամբ» հաւաքել էր զանազան և 

«յոքնաբեղուն» մատյաններից, անուշադրության են մատնվել և առաջ է քաշում դրանց 

գիտական ըմռնման և գնահատության հարցը, նա նաև իր մխիթարական խոսքն է 

ուղղում կաթողիկոսին՝ նրա անվան շուրջ ծագած հասարակական դժգոհությունների 

առիթով՝ դա կապելով արամյան անմտության հետ. «զի Արամեան անմտութիւն զայս ոչ 

մի անգամ կամ երկիցս բայց եւ բազում անգամ յամառեալք….»
562

 և հիշեցնում է, որ 

Գրիգոր Լուսավորչին, Հոմերոսին, Դենոսթենեսին, Ոդիսևսին նույնպես հալածել են, 

Պլատոնը «ի Սիկիլիայ վաճառեալ»
563

, Սոկրատեսը մեռել է «սակս համբակացն 

դիտողութեան եւ ի կատական հեգնաբանութիւնսն»
564

: 

Թղթում Մագիստրոսն ընդգծում է կաթողիկոսի արժանիքները, արդար ու 

ողջախոհ լինելը և քաջալերում է, որ ստեղծված «տկար» դրությունը նրա նման վսեմ 

մարդուն միայն ու միայն առավել կզօրացնի.«…. քանզի յորժամ տկարանամք, յայնժամ 

զօրանամք.եւ հոգին ի թիկունս հասանէ տկարութեան մերում. քանզի որ զփորձ 

առեալն է, կարող է փորձաւորացն օգնական լինել»
565

: 

                                                           
556

 Նույն տեղում: 
557

 Նույն տեղում,  էջ 32-33: 
558

 Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն, Երևան, 1973, էջ 51-52: 
559

 Գրիգորյան Վ., Դար կորստյան, Երևան, 1985, էջ 83: 
560

 Շնորհալի և պարագայ իւր, գրեաց Հ. Ղևոնդ Մ. Ալիշան, Վենետիկ, 1873, էջ 132: 
561

 Վարդան Արևելցի, Տիեզերական պատմություն, Երևան, 2001, էջ 140: 
562

 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 6: 
563

 Նույն տեղում, էջ 5: 
564

 Նույն տեղում: 
565

 Նույն տեղում, էջ 7: 
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Պետրոս կաթողիկոսին ուղղված  Ա թուղթը, որն ունի հետևյալ խորագիրը՝ «Առ 

հոգեւոր տէրն Պետրոս կաթողիկոս ի ժամանակին, յորում ի կապանաց իւրոց վերստին 

յաջորդեաց յաթոռ իւր, խնդրեալ ի Գրիգորէ զգիր սրբոյն Եփրեմի Հաւատոցն, զոր 

ընթեռնոյր մինչ ի բանտին էր», գրվել է այն ժամանակ, երբ կաթողիկոսն արդեն ազատ 

էր արձակվել, վերանշանակվել աթոռին և Մագիստրոսից խնդրել Սուրբ Եփրեմի 

գիրքը, որն ընթերցել էր բանտում եղած ժամանակ: Նամակում չկան մանրամասներ 

կաթողիկոսի բանտարկության, ապա վերստին աթոռին նշանակվելու մասին: Այստեղ 

կա ստեղծված իրադարձությունների վերաբերյալ Մագիստրոսի վերաբերմունքը: Նա 

խորին ակնածանքով է դիմում կաթողիկոսին, գնահատում նրա՝ հավատի մեջ 

հաստատուն լինելը, բանտարկության ու միայնության մեջ միայն ու միայն հավատին 

ապավինելը. «.... վասն զի ըղձալի էր քեզ քան զոսկի եւ քան զարծաթ. վասն զի 

պատուիրանք Տեառն լոյս են եւ լոյս տան աչաց, եւ յայնմանէ երկիւղ սուրբ, որ մնայ 

յաւիտեան»
566

: 

Պատմական բովանդակության տեսակետից հետաքրքրական է Պետրոս 

կաթողիկոսին ուղղված մի այլ նամակ՝ «Պատասխանի կաթողիկոսին յաղագս Գագկայ, 

որ ասէր թէ խորհին կորուսանել զքեզ» վերնագրով: Բովանդակությունից կարելի է 

ենթադրել, որ նամակը գրվել է Գագիկ արքայի՝ խաբեությամբ Հունաստանում 

արգելափակվելուց հետո: Մագիստրոսը խորին ցավ է ապրում, որ չնայած իր այդքան 

ջանքերին` չի կարողացել կանխել Բագրատունիների հայոց պետականության 

կորուստը, և այդ կորստի բեռը ծանրացել է նաև նրա ուսերին: Սակայն այդ ժամանակ 

Պահլավունի իշխանը բախվել էր պատմաքաղաքական իրավիճակը լրջորեն 

գնահատելու փաստին, և վերջինս վճռում է նախաձեռնող լինել՝ իր կամքով Բջնիի 

բանալին հանձնելով Մոնոմախ կայսերը: Խնդիրն այն էր, որ Գագիկն արդեն 

հավատացել էր թագավորի երդումներին և գնացել նրա մոտ, իսկ վերջինս, ինչպես 

գրում է Արիստակես Լաստիվերցին, չէր մտաբերել ո՛չ երդումները, ո՛չ էլ խաչի 

միջնորդությունը, փակել էր նրան և պահանջել, որ իրեն տա  Անին
567

: Այս 

հանգամանքներում է Մագիստրոսը շտապում Մոնոմախ կայսեր մոտ՝ իրավիճակը 

փրկելու և Գագիկին հետ բերելու նպատակով, սակայն իրադարձությունները մեզ 

հայտնի ձևով են զարգանում: Լաստիվերցի պատմիչն այս մասին գրում է. «Երբ այս 

խնդիրը երկարաձգվեց, քաջ Վասակի որդի Գրիգորը, որ իմաստուն և 

աստվածաբանությանը հույժ քաջահմուտ մարդ էր, որի նմանը ոչ ոք չկար, վեր կացավ 

գնաց թագավորի մոտ: Երբ տեսավ, որ Գագիկին չեն թողնելու վերադառնա իր երկիրը, 

թագավորին ներկայանալով՝ հանձնեց նրան Բջնու բանալին ու իր հայրական բոլոր 

կալվածները և նրա կողմից մեծարվելով ստացավ մագիստրոսության պատիվ ու 

բնակության տեղ Միջագետքի սահմաններում՝ գյուղեր ու քաղաքներ, գրով ու ոսկյա 

կնիքով հաստատված, որպես ազգեազգ հավիտենական ժառանգություն»
568

: Վարդան 

Արևելցին նշում է այն կալվածքների անունները, որոնք Մագիստրոսը հանձնել էր 

կայսերը. «Այդ ժամանակներում քաջ Վասակի որդի Գրիգորը Բջնին, Կայանը, Կայծոնը, 

որոնք իր ձեռքի տակ էին, տալիս է Մոնոմախին և փոխարենն ստանում է Միջագետքի 

դքսությունը»
569

: 

Հայոց պետականությունն այլևս չկար և չկար Հովհաննես Սմբատի կտակի, 

Գագիկ արքայի անփորձության պատճառով, և որպեսզի երկինքը հիմնովին չփլուզվեր 

հայոց աշխարհի վրա, կարծում ենք՝ Մագիստրոսը փորձեց այդ կերպ փրկել 

դրությունը: Իհարկե, միևնույն ժամանակ հետաքրքրական է Պետրոս Գետադարձի 

նկատմամբ Գրիգոր Մագիստրոսի դրական վերաբերունքն այն պարագայում, երբ 

                                                           
566

 Նույն տեղում, էջ 4: 
567

 Արիստակես Լաստիվերցի, Պատմություն, Երևան, 1971, էջ 36: 
568

 Նույն տեղում, էջ 36: 
569

 Վարդան Արևելցի, Տիեզերական պատմություն, էջ 142: 
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«Անին բյուզանդական կայսերը  հանձնել են  Վեստ Սարգիսը և Պետրոս Գետադարձ 

կաթողիկոսը»
570

: Թղթի վերջին մասում նա պատմում է արտույտի մասին 

ժողովրդական առակը: Արտույտը փորձում էր զգուշությամբ մեջքի վրա պառկած 

ոտքերով պահել երկինքը՝ կանխելով վերջինիս փլուզումը երկրի վրա: Եվ երբ նրան 

ծաղրելով հարցնում են, թե ինչպես է իր ծնկներով երկինքը պահելու, թռչունը 

պատասխանում է՝ որքան կարողանում է, այդքան էլ պահում է: Մագիստրոսն իրեն 

համեմատում է այդ արտույտի հետ. «Արդ իմ ծղէ ծնգօքս է. օգնական է սրբոյն Գրիգորի 

եւ Արամեան նահանգիս, զոր Երեմիաս ի Տեառնէ կոչէ յօգնականութիւն….»
571

: Այստեղ 

ուշագրավ է մի ուրիշ հանգամանք ևս. Մագիստրոսը ստեղծված անօգնական 

դրության մեջ մեղադրում է հայրենիքը ծախողներին, և այդ վաճառքի պատճառով է, որ 

սեփական երկրից «…. հալածական լեալ փախչիմք, Տէր արասցէ դատաստան»
572

: Եվ 

առաջին հերթին հենց ինքը՝ Գագիկն է իբրև գերի կալանավորվել «հեռավոր 

աշխարհում»: «Այս վաճառքն,- գրում է Լաստիվերցին,- ինձ ավելի անմարդկային է 

թվում, քան Հուդայինը, որովհետև այն ժամանակ, թեև վաճառվողը անարգանքի 

ենթարկվեց, բայց վաճառը գին եղավ ամբողջ աշխարհի փրկության….իսկ այստեղ՝ 

վաճառողը չափազանց տմարդի էր ու անգութ, որովհետև այսքան չարիքների 

պատճառ դարձավ, որովհետև այն այգին, որ տերը տնկեց և մեր Լուսավորիչը իր 

տասնհինգամյա  քրտնաջան աշխատանքով մշակեց, ցանկապատը քանդելով ու 

աշտարակները կործանելով, դարձրեց օտարների ոտքի կոխան….Այս բոլորի լուրը թող 

տիրոջը հասնի, և նրա դատաստանը թող տերը տեսնի»
573

: 

Մագիստրոսն անմիջապես Գագիկ 2-րդին ուղղված երկու թուղթ ունի՝ «Առ 

որդին Աշոտի պատասխանի, մինչ զհօրէն իւր գրէր բանս կեղերջականս» (թուղթ ՀԲ), 

«Պատասխանի թղթոյն Գագկայ որդւոյն Աշոտոյ, եկեալ վասն ոչինչ իրաց վայրապար 

զկնի կրօնաւորաց սակս պարտուց ինչ նոցա ի գաւառէն Տարօնոյ» (թուղթ ՀԳ): Թղթերն 

ամբողջական պատկերացում են տալիս Պահլավունի իշխանի և Գագիկ 2-րդի բարդ ու 

անառողջ փոխհարաբերությունների մասին: Մագիստրոսն իր մտահոգությունն է 

հայտնում այն հարցի շուրջ, թե իր նկատմամբ հալածանքների ալիքը իրատեսական 

հիմքեր չունի, և խոհեմ արքան չէր կարող  չըմբռնել այդպիսի առերևույթ 

մեղադրանքների անարդարացիությունն ու չար միտումները: Այնուամենայնիվ, 

տարակուսանքով, կեղծիքով և անօրեն խորհուրդներով չպիտի կաշկանդել սեփական 

միտքը: Այսպիսի դիտողությունն ուղղված էր հենց Գագիկ արքային, և այս հիմնական 

գաղափարի շուրջ է տարածվում ՀԲ թղթի բովանդակությունը: Նամակից պարզ է 

դառնում, որ Գագիկ արքան սպառնացել է անիծել իրեն, ի պատասխան դրան, 

Մագիստրոսը գրում է, որ ինքը ոչ մի գաղտնի նենգության գիտակ չէ և արքայի` 

անիծելու սպառնալիքին կարող է միայն նրա համար աղոթելով արձագանքել. «... դու 

սպառնաս անիծանել, այլ ես աղօթել ի վերայ քո. զորս ոչ երբէք սխալեցի եւ ոչ 

սխալեմ....»
574

: Եվ ավելացնում է, որ եթե իրեն խռովարար է կարծում, թող տիրոջ առաջ 

ասի, որովհետև ինքն անմեղ է. «….զիա՞րդ ճանաչես զիս՝ հալածելոցն հաւաքի՞չ կամ 

խռովութեան շիջուցի՞չ, եթէ ընդ խազմարարս խռովիչ, ասա՛ առաջի Տեառն»
575

: 

Այսպիսի անհաշտ ու հակասական մթնոլորտը տիրապետող է նաև Գագիկ 2-րդին 

գրված հաջորդ՝ ՀԳ թղթում, որի  բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ գրվել է այն 

ժամանակ, երբ արքան բանտարկված էր: Նամակի վերջին մասում արքային 

ցավեցնելու համար սուր շեշտերով Մագիստրոսը նշում է բոլոր այն տարածքները, 

որոնք Մոնոմախ կայսեր կողմից էր ստացել, և որոնց վրա իշխում էր, մինչդեռ Գագիկը 
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 Դոլուխանյան Ա., Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX-XX դարեր), էջ 183: 
571

 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 13: 
572

 Նույն տեղում: 
573

 Արիստակես Լաստիվերցի, Պատմություն, էջ 35: 
574

 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 210: 
575

 Նույն տեղում: 
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կորցրել էր իր իշխանությունը. «Ե՛կ տէ՛ր իմ, Վասպուրականի եւ Տարօնոյ եւ 

Մանազկերտի, Արճիշոյ, Բերկրոյ, Միջագետաց տէ՛ր եւ Մօնումախին մագիստրո՛ս, 

վեստ եւ տուկ ի Խարբի որդւոյդ ի գանգատ գնա՛.չէ, մի՛ աւատայք: Բայց յԱստուծոյ 

երկնչիմ յայն, յոր յուսամ, որում երկրպագեմ»576: Բայց և այնպես, Մագիստրոսը 

պատրաստ է ներել արքային և աստծուց կյանք ու բարի միտք է խնդրում նրա համար: 

«…. Եւ ես ներեմ եւ աղաչեմ, որ ձեզ կեանք տայ եւ բարի միտս, ողջ լի՛ք»
577

: 

Գագիկի բանտարկությունը Մագիստրոսը կապում է նրա անմտության և դրա 

հետևանքով «ոմանց» չար խրատների ու խորհուրդների կամակատարը դառնալու 

հետ և անկեղծորեն խոհեմ լինելու խորհուրդ է տալիս. «Տէ՛ր իմ, աղէ՜ զմտաւ ա՛ծ 

զքսութիւն ոմանց եւ զի չարն եւ ի վատթարագոյնսն կողմ զհակամիտօղսն զքեզ 

խրատողացն….եւ ի բարձրագոյնն մակարդակ լեռան ձգեա՛ զքոյդ վեհական 

խոհեմութիւն: Եւ այսոքիկ նախուստն մինչ տակաւին ի քումն սեպհականի»
578

: 

«Ոմանց» ասելով՝ Մագիստրոսը նկատի ունի արքային իր դեմ տրամադրած Վեստ 

Սարգսին ու նրա կողմնակիցներին: Արիստակես Լաստիվերցին իր աշխատության մեջ 

այս խնդրի մասին գրում է, որ Գագիկը Վահրամի և իրեն թագավորեցնող մյուս 

իշխանների խորհուրդը չլսեց, այլ ենթարկվելով նենգավոր Սարգսի սադրանքին՝ դուրս 

եկավ քաղաքից և կարթով բռնված մի ձկան նման կամ ծուղակն ընկած մի թռչունի 

պես անդառնալի ուղևորությամբ գնաց Հունաստան
579

: Վարդան Գրիգորյանն իր «Դար 

կորստյան» պատմավեպում գրում է, որ Անիի մեծամեծները «Գլխապատառ նետվեցին 

վեստ Սարգսի բացած կորստյան «պատվավոր» ուղին և խոսքները մեկ արած սկսեցին 

արքայի շուրջ հյուսել դավաճանության ոստայնը»
580

: Այստեղ պիտի ընդգծենք, որ 

ժամանակի պատմիչներից Սամվել Անեցին համակրանքով է խոսում Վեստ Սարգսի 

մասին՝ վերջինիս բերդաշինության և եկեղեցաշինության համար
581

: Սամվել Անեցու և 

նրան շարունակողների «Ժամանակագրություն»-ում Գագիկի` Կոստանդնուպոլիս 

գնալու հարցում շեշտվում է նաև Գրիգոր Մագիստրոսի միջամտությունը. «Տէր 

Պետրոս եւ ազատ Սարգիս եւ Գրիգոր Բջնեցին նենգեցին զԳագիկ եւ զԱնի ետուն ի 

կայսրն Յունաց, վասն որոյ ելին ի բընիկ աշխարհէն իւրեանց՝ տէր Պետրոս եւ Գրիգոր՝ 

Վասակայ որդին, Գագիկ եւ այլք իշխանք Հայոց եւ եկին ի Հոռոմս»
582

: Այս նույն 

դիրքորոշումը տեսնում ենք նաև 17-րդ դարի ժամանակագիր Դավիթ Բաղիշեցու մոտ, 

նա գրում է, որ հույներն իրենց սովորության համաձայն խաբեությամբ իրենց մոտ են 
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 Նույն տեղում, էջ 213: 
577

 Նույն տեղում: 
578

 Նույն տեղում, էջ 212: 
579

 Արիստակես Լաստիվերցի, Պատմություն, էջ 36: 
580

 Գրիգորյան Վ., Դար կորստյան, էջ 153: 
581

 «Մեծապատիւ Վեստն Սարգիս, զկնի բազում շինուածոց, բերդից և եկեղեցեաց 

զհրաշալի վանքն զԽցկունս շինեաց, պայծառ պսակաւ զարդարեալ սուրբ քաւարանաւն, որ 

ճանաչի անուն Սուրբ Սարգիս: Նաև զԾառաքար վանքն բերդ արարեալ, պարսպեալ 

հաստահեղոյս կրով, բրգունս ձուլածոյս, յորում և ընդ սրբոյ խորանարդ տաճարին կանգնելոյ 

յանուն սուրբ Գէորգա, շինէ Բ (2) այլ յարակիցս գմբեթաւորս, զսուրբ Յովաննէս և Սուրբ 

Սեքենոս» (տե՛ս Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, էջ 183): 
582

 Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, էջ 187: Կարեն 

Մաթևոսյանը գրքի «Ծանոթագրություններ» բաժնում գրում է, որ թեև ժամանակագրության 

վաղարշապատյան հրատարակությունից օգտվողներն այս վկայությունը համարել են Սամվել 

Անեցունը, սակայն այն հավելում է՝ իրազեկ մեկի կողմից արված (տե՛ս Սամուէլ Անեցի և 

շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, էջ 395): 

Սամվել Անեցու ժամանկագրության վերահրատարակության մեջ «Ժամանակագրության 

լրացումներն ու հավելումները» բաժնում հիշյալ փաստի վերաբերյալ ասվում է, որ հնագույն 

ձեռագրերից ոչ մեկը չունի նման տեղեկություն, և խնդիրն այն չէ, թե հիշատակությունն ինչ 

չափով է իրականությանը համապատասխանում, պարզապես այն չի պատկանում Սամվել 

Անեցու գրչին (տե՛ս Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, էջ 34): 
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կանչում Գագիկին «ի սադրելոյ իշխանացն Սարգսի եւ Գրիգոր Բճնեցոյև արգելին 

զթագաւորն ի կղզին Աղթամար…»
583

: Իսկ Մատթեոս Ուռհայեցին իր 

ժամանակագրության մեջ շեշտում է միայն Վեստ Սարգսի անունը՝ նրան անվանելով 

նենգավոր, որը այլ ազատների հետ քաջալերում է արքային գնալ Մոնոմախի մոտ
584

: 

Վիկտոր Լանգլուան նույնպես կարծում է, որ «Գրիգոր Մագիստրոսը չի եղել Անին 

բյուզանդացիներին հանձնողների մեջ և չի եղել դավաճան»
585

: Սմբատ պատմիչն այս 

մասին գրում է, որ անօրեն Սարգիսը, որն այդ ժամանակ Պարսկաստանի արևելքում 

էր, Մոնոմախ կայսերը խորհուրդ է տալիս, որ Գագիկին «պատճառանօք սիրոյ» կանչի 

Կ. Պոլիս և բաց չթողնի, քանի դեռ Անին չի վերցրել նրանից, և հենց ինքն էլ իր 

համախոհների հետ արքային համոզում է գնալ՝ միջնորդ բերելով տեր Պետրոսին. «Եւ 

կացուցին միջնորդ զտէր Պետրոս, և բերեալ զսուրբ խորհուրդն, և թացեալ անդ 

զգրիչն, և արարին սոսկալի երդմունս յաւուր յայնմիկ: Եւ յայնժամ Գագիկ անկասկած 

ելեալ գնաց ի Կոստանդինուպօլիս»
586

: Սամվել Անեցու և Դավիթ Բաղիշեցու  

ժամանակագրություններում Գրիգոր Բջնեցու հիշատակումը վիճելի է: Ոչ մի 

պարագայում չէր կարող Մագիստրոսը համախոհ լինել  Վեստ Սարգսի հետ, այն էլ 

Գագիկին Կ.Պոլիս ուղարկելու, Անիի հայոց պետականության հիմքերը խարխլելու 

հարցում: Պատմաբան Բարթիկյանը, խորհրդածելով «Գրիգոր Մագիստրոսի 

քաղաքական կողմնորոշման հարցի շուրջ»587, այն տեսակետն է հայտնում, որ 

Մագիստրոսի բազմաթիվ թղթեր անափ հայրենասիրությամբ են տոգորված և 

ընթերցելով դրանք՝ մեր առաջ պատկերանում է մի անձնավորություն, որին 

ծայրաստիճան մտահոգում է հայրենիքի ճակատագիրը, նրա ապագան
588

:  
Չմոռանանք, որ Գրիգոր Մագիստրոսը «….մեծ խոհեմությամբ ջանք էր թափում 

ամրապնդել Հայաստանի թագավորական գահը և խնդրում աստծուն, որ իրեն ու 

Բագրատունյաց տոհմին նեցուկ կանգնի»
589

 և Վեստ Սարգսի դեմ դուրս գալով՝ 

կարողացել է կանխել վերջինիս կողմից հայոց գահին տիրանալը՝ թագավորեցնելով 

գահի օրինական ժառանգին՝ Գագիկ 2-րդին: Այս մասին հիշատակում են Արիստակես 

Լաստիվերցին
590

, Մատթեոս Ուռհայեցին
591

, Սմբատ պատմիչը
592

, միայն Վարդան 

Արևելցին է, որ Գագիկին թագավորեցնողների մասին չի խոսում. «Քանի որ չորս 

հարյուր իննսուներեք թվին մեռան Հովհաննեսն ու Աշոտը, թագը տվեցին Աշոտի որդի 

                                                           
583

 Մանր ժամանակագրություններ,XIII-XVIII դդ. հ.2, Երևան, 1956, էջ339: 
584

 Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն, էջ 104: 
585

 Դոլուխանյան Ա., Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX-XX դարեր), էջ 162: 
586

 Սմբատ Սպարապետ, Մատենագրութիւնք նախնեաց, էջ 40: 
587

 Պատմաբան Հրաչ Բարթիկյանի հոդվածի խորագիրն է (տե՛ս Բարթիկյան Հրաչ Մ., 

Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ, հատոր Ա, Երևան, 2002, էջ 265-274): 
588

 Բարթիկյան Հրաչ Մ., Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ, հատոր Ա, էջ 269: 
589

 Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն, էջ 58: 
590

 «Բայց Վահրամը, որը մի հզոր, անվանի, բարեպաշտ ու վեհ մարդ էր, այնպես որ ոչ ոք 

չկար նրան հավասար, իր ազգակիցներով, որդիներով ու եղբորորդիներով հանդերձ, թվով մոտ 

երեսուն իշխաններ, չմիաբանվեցին նրա հետ, այլ հրավիրելով, այլ հրավիրելով իրենց մոտ Աշոտի 

որդի Գագիկին՝ թագավորեցրին իրենց վրա և հնարամտորեն քաղաք բերին» (տե՛ս Արիստակես 

Լաստիվերցի, Պատմություն, էջ 32): 
591

 «Հայոց բոլոր նախարարները, հավաքվելով տեր Պետրոս հայրապետի մոտ, սուրբ 

Հոգու շնորհիվ և ազգությամբ հայկազնյան, Պահլավունիների տոհմին պատկանող, իր 

նախահոր անունով Գրիգոր կոչվող և սուրբ Գրիգորի ազգից սերող մեծ իշխանի հրամանով, 

Գագիկին օծեցին համայն Հայաստանի թագավոր» (տե՛ս Մատթեոս 

Ուռհայեցի,Ժամանակագրություն, էջ 58): 
592

 «….և ժողովեցան իշխանքն Հայոց, հրամանաւ մեծին Գրիգորի, որդւոյ Վասակայ 

Պահլաւունւոյ, և գնացեալ առ սուրբ հայրապետն տէր Պետրոս՝ օծին զԳագիկ թագաւոր ի վերայ 

տանն Հայոց» (տե՛ս Սմբատ Սպարապետ, Մատենագրութիւնք նախնեաց, էջ 36-37): 
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Գագիկին»
593

: Իսկ Սամվել Անեցին, խոսելով արքայի թագադրման մասին, չի նշում 

Բջնեցու անունը
594

: Չնայած Վեստ Սարգսի՝ Շիրակի ու շրջակա գավառների վրա 

թագավորելու մտադրությանը, Հովհաննեսի տան ամբողջ գանձերը վերցնելուն
595

 և այլ 

բացահայտ դավադիր քայլերին՝ Գագիկ արքան շարունակում էր վստահել նրան` 

փոխարենը մեղադրելով ու հալածական վերաբերմունք դրսևորելով Գրիգոր 

Մագիստրոսի նկատմամբ, իսկ վերջինս չէր դադարում զգուշացնել, որ իրեն 

մեղադրելով` Գագիկ Երկրորդը մեծ մեղք է գործում. չգիտե՞ր արքան, որ ինքը երկնչում 

է Աստծուց. «եւ ո՞չ գիտես, եթէ երնչիմ յԱստուծոյ, տակաւին խոցոտես զիս եւ ոչ 

երկնչիս յԱստուծոյ ամենակալէն այն, որ նստին ի քերօբէս»
596

: Թեև ժամանակի 

պատմիչները Գագիկ արքայի ու Գրիգոր Մագիստրոսի միջև տարաձայնությունների 

մասին լռում են, բայց այդպիսի փոխհարաբերությունների մասին հաղորդում են 

Մագիստրոսի նամակները: 

Իր նկատմամբ հալածանքների շրջանում Մագիստրոսը գրել է նամակներ նաև 

Սարգիս վարդապետին: Դրանցից մեկն ունի հետևյալ խորագիրը՝ «Առ վարդապետն 

Սարգիս ի ժամանակի հալածանաց գրեաց ի մայրաքաղաքն Անի» (թուղթ ԺԸ): 

Իրավիճակը, որում հայտնվել էր ինքը, Մագիստրոսը գնահատում էր որպես մի 

«խարդաւանօղ խորհրդովք» լի փորձություն, որն իրեն տարակուսանքի էր մատնել, 

բայց «ակն ունելով» միայն  Աստծուն՝ Մագիստրոսն իրեն հալածող կարճամիտների 

չարությունից ու ատելությունից ծնված անարգանքներից, խորամանկություններից և 

անչափելի տառապանքներից դառնացած շուտափույթ օգնություն և փրկություն է 

խնդրում. «….արի՛ Տէ՛ր օգնեա՛ ինձ, զարթի՛ր, ընդէ՞ր ննջես, եւ ա՛ռ զզէն զասպար քո եւ 

արի՛ յօգնել ինձ»
597

: 

Մագիստրոսը հույս է հայտնում, որ արդարը չի արհամարհվի և Աստված կլսի 

իրեն, որովհետև ինքն աղքատ ու տնանկ, և իր հանդեպ անիրավ են եղել. 

«….խոնարհեցո՛ Տէ՛ր զունկն քո եւ լո՛ւր ինձ, զի աղքատ եւ տնանկ եմ ես....մի՛ մատներ 

զիս ի ցանկութիւն մեղաւորաց խորհելոց վասն իմ տարապարտ հարկանել զիս. եւ մի՛ 

բարձրասցին խորհուրդք նոցա»
598

: 

Այսպիսով՝ Մագիստրոսը Սարգիս վարդապետին բացատրում է, որ իր 

թշնամիների անտեղի հալածանքները վիշտ են պատճառում իրեն, և ինքը մեղմում է 

այդ վշտի մեծությունը աստվածային խոսքի միջոցով, որը «դիւրացուցանօղ» և 

«զօրացուցանօղ» է նրա համար, ինչպես ջուրը՝ անապատ հողի կամ «որպէս եղջերու 

զի փափագէ աղբերս ջուրց»
599

: 

Ոչ միայն պատմական իրադարձությունների, այլև գրական ժանրի տեսակետից 

խիստ ուշագրավ է Սարգիս վարդապետին ուղղված Գրիգոր Մագիստրոսի ԺԹ թուղթը՝ 

«Պատասխանի Սարգիս վարդապետի եւ ողբ ի վերայ Արամեանս նահանգի»: Դրանում 

կան հատվածներ, որոնք ողբի ժանրի յուրահատուկ դրսևորումներ են: Նամակը 

հավանաբար գրվել է այն ժամանակ, երբ Անիի պետականությունը կորստի շեմին էր և 

դրանում Մագիստրոսը մեղադրում էր Գագիկին, որը ոչինչ չէր փորձում անել աթոռը 

պահելու համար, որովհետև ավելի հաճախ ականջալուր է եղել ստին, իսկ «ստութիւնը» 

                                                           
593

 Վարդան Արևելցի, Տիեզերական պատմություն, էջ 141: 
594

 «Արդ յետ մահուանն Սմբատայ որ և Յովհանէսն, միաբանեալ ազատագունդ զաւրացն 

և իշխանացն, յաւէտ ևս պատրիարգին տեառն Պետրոսի. ժողովեցան առ դրունս մեծափառ 

Կաթուղիկէին՝ ի մայրաքաղաքս յԱնի, և հաստատեն զԳագիկ զեղբաւրորդին Յովանիսի, 

թագաւոր ի վերայ ինքեանց ի տեղի հաւրեղբայր իւրոյ….» (տե՛ս ՍամուէլԱնեցի և 

շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, էջ 186): 
595

 Արիստակես Լաստիվերցի, Պատմություն, էջ 32: 
596

 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 212-213: 
597

 Նույն տեղում, էջ 53: 
598

 Նույն տեղում, էջ 54: 
599

 Նույն տեղում: 
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Բագրատունյաց թագավորության վերջին ողբերգական շրջանում ընդարձակ 

սահմաններ ուներ. «….քանզի այժմ լռեալ դադարեալ է ճշմարտութեանն ճանապարհ եւ 

ստութեանն ընդարձակեալ հանդէս, որում ոչ հաւանիմ»600, բայց որին «զմանկան 

խակութեան» պատճառով հավան է մի ամբողջ թագավորության գլուխը՝ Գագիկ 

արքան. «Արդ այսմ չարեաց դարձեալ հաւանեալ դա, որ երբեմն ուխտեաց Տեառն 

Աստուծոյ այնմ, որ նստինի քրովբէս, զատելիսն նորա ատել եւ զսիրելիսն սիրել.եւ այժմ 

եթէ ոչ դարձցի դա ի չարեաց, զոր վերստին ստացաւ, դարձեալ ներեսցո՞ւք արդեօք, 

քաջ գիտեմ. եթէ ոչ»
601

: 

Եվ ահա ողբի ժանրին բնորոշ օրինաչափությամբ Մագիստրոսը հիշատակում է 

հայոց աշխարհի անցյալի բոլոր նահապետներին, որոնցից ոմանք թեպետ «….անարի 

եւ անզօր գոլ, սակայն տիրապետեալ տանս Թորգոմեան, պահելով զաթոռն»
602

: 

Այսպիսի մտածությամբ Մագիստրոսը ողբում է Արամյան նահանգի անփարատելի 

դրության համար. ո՜ւր են Հաբեթը, հայկյան հանդեսը, Արամյան արմատի մեծությունը, 

Արամ Արամյան նահապետը, Վաղարշակը՝ «քաջ ի քաջացն Բախլայ», Արշակն ու 

Արտաշեսը, Տիգրանն ու Արտավազդը, Արշամն ու Աբգարը, Սանատրուկն ու Երվանդը, 

Արտաշեսն ու «միւս Արտաւազդ», Տիգրանը, Վաղարշը, Խոսրովը. «ո՜ւր մերն Տրդատ, 

Խոսրով, Տիրան եւ Տիգրան, Արշակ, Վարազդատ, Արշակ եւ վերջին Վաղարշակ»
603

: 

Այսպիսով՝ Պահլավունի իշխանի մեծագույն բարկությունը ծնունդ է առնում 

հիացման արժանի անցյալի և իր ժամանակի այն դառը կենցաղի հակադրությունից, 

որում, ինչպես ինքն է ասում, անկենցաղների պես են ապրում. «Քանզի զի՞նչ օգուտ մեզ 

երկարութիւն ամաց, եւ մեծագոյն բարկութիւնս եւ զտառապանս կրել եւ տեսանել եւ ի 

վերայ յոքունց առնուլ ողբս եւ զնոցայն ցաւակցել.վասն զի իմ է բոլորիցն բեկումն»
604

: 

Սարգիս վարդապետին Մագիստրոսը շատ բարձր է գնահատում, համարում է 

նրան հզոր «պուետիկոսականն մատենագրութեան» մեջ, իսկ թղթերից մեկում գրում է՝ 

«….եւ հաւանիմ քեզ, որ բժիշկդ ես հոգւոց մերձ ելոյ ի ծնունդս»
605

: Նա սրբազան 

վարդապետին ուղղել է մի պատասխան նամակ («Պատասխանի Սարգսի 

վարդապետին» (թուղթ Ի)՝ հավանաբար Գագիկի գահակալության վերջին շրջանում, 

որում հայտնում է, որ գնացել է Ամբերդ նրան տեսնելու՝ «առաքեալ ի մանկամիտ 

արքայէ»
606

: Եվ բացատրում է, որ ինքը արքային մանուկ է ասում այն պատճառով, որ 

վերջինս իմաստուն չէ, այլ իմաստունների կամքը կատարող. «Մանուկ ասելով Հոգին 

բարբառի ի ձեռն իմաստնոյն.վա՜յ քեզ քաղաք. վասն զի թագաւոր քո մանուկ է. 

բաւական է բանդ»
607

:  

Թղթում Մագիստրոսը խոսում է այն մասին, որ չնայած Սարգիս վարդապետը 

իրեն գրել էր, թե մեր արքան  դեպի լավն է գալիս և այդպես գործելը խակության կամ 

անիմաստության նշան չի կարող լինել, և որ ի վերջո նա հռետորական կրթությամբ է 

զարգացել, բայց այնուամենայնիվ, Գրիգոր Պահլավունին այն համոզմանն է, որ 

Արամյան աշխարհի ավերածությունն անխուսափելի է, և պատճառը մեր գործած 

մեղքերն են և Աստծու զայրույթն ու սրտմտությունը. «….բայց պատճառ  աւերածոյ 

                                                           
600

 Նույն տեղում, էջ 62: 
601

 Նույն տեղում, էջ 63: 
602

 Նույն տեղում, էջ 61: 
603

 Նույն տեղում, էջ 59-61: 
604

 Նույն տեղում:  
605

 Այս բնորոշումը Սարգիս վարդապետին ուղղված ԻԲ թղթում է, որը գրվել է այն 

ժամանակ, երբ վադապետը եղել է Սևանում, իսկ Մագիստրոսը՝ Տարոնում: Նամակի խորագիրն 

է՝ «Առ վարդապետն Սարգիս առաջնորդ ուխտին Սևանայ, քանզի գրեալ էր Գագիկ առ 

վարդապետս այս, եթէ եկեսցես առ իս և ի միասին գրոց պարապեսցուք»: 
606

 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 64: 
607

 Նույն տեղում: Գրիգոր Մագիստրոսն այս միտքը վերցրել է Ժողովողից. «Վա՜յ քեզ, 

քաղա՛ք, որ թագաւորդ մանուկ է…» (10, 16): 
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աշխարհիս մեր ըստ մեղաց մերոց պատահեաց մեզ, քանզի մեղաք Տեառն Աստուծոյ 

մերոյ»
608

: Ինչ վերաբերում է Սարգիս վարդապետի ընդգծած մտքին՝ արքայի կրթված 

լինելուն, Սամվել Անեցին իր ժամանակագրության մեջ գրում է Գագիկի մասին՝ «….սա, 

զի ի մանկութենէ ընդ դպրութեան գրոց վարժեալ էր, ի նոսին զբաւսնոյր եւ ի 

տերութեանն աւուրս….»
609

, կամ ինչպես Մ. Ուռհայեցին է գրում՝ նա իմաստասիրական 

շրջաններում անպարտելի էր
610

, սակայն այդպիսի պատերազմական իրավիճակը 

պահանջում էր քաղաքական կամք ու արիություն դրսևորելու ունակություն, բայց 

Գագիկը «….ո՛չ պատերազմական արութեանց ջանայր, որով վարի իշխանութիւնն, 

մանաւանդ զի առ այնու ժամանակաւն աւելի իմն զդէպ էր քաջանալ….»
611

, այդպիսի 

պայմաններում հույները նրան «առ իւրեանս կոչեցին խաբկանաւք. յաւէտ եւս ի 

սադրելոյ իշխանացն, որք երդմամբ հաստատեցին պահել զիշխանութիւն նորա 

աննենգ ի վերայ իւրեանց, եւ ոչ կացին յուխտին Տեառն….»
612

: 

Գրիգոր Մագիստրոսի՝ Սարգիս վարդապետին ուղղած մի ուրիշ թղթի 

ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ  գրվել է այն ժամանակ, երբ Գագիկ 

արքան այլևս չէր տիրապետում Բագրատունյաց հայոց գահին, իսկ Գրիգորն արդեն 

մագիստրոս էր և բյուզանդական կայսեր կողմից նշանակվել էր կուսակալ 

Միջագետքում: 

Այսպես՝ Սարգիս վարդապետին ուղղված ԻԱ պատասխան նամակում («Առ 

վարդապետն Սարգիս») Մագիստրոսը գրում է, որ ինքը երբեք դանդաղկոտ, չարակն ու 

ապաշնորհ չի եղել «առ ընկերս եւ բարւոք ծառայակիցս», ամբողջ Հաբեթյան նահանգն 

է վկա, թե ինքը ինչպիսի գործառնություն է իրականացրել Տարոն գավառում և իր 

տկար ձեռքով ինչպիսի բարձրության է հասցրել նահանգը. «….աղէ՜ հարցի՛ր ընդ բոլոր 

Յաբեթեան նահանգի, զի՞նչ յաւուրս յայսոսիկ ի բոլոր տանս Մարդպետական եղեալ 

գործառնութիւնս՝ ի քաղաքս եւ ի դեղեակս, յաւանս եւ ի գիւղս եւ ի պատս, ի բոլոր 

տնօրինական առաջարկութիւնս կամ ի հարաւային բռնութենէն խաղաղանալս, զի՞նչ 

եւ ի Միջագետս եւ կամ ո՞րպիսի պատուասիրութիւնս, մանաւանդ եթէ եւ բարձրութիւն 

մերոյս նահանգի եհաս ի ձեռն իմոյ տկարութեանս»
613

: 

Այնուհետև Մագիստրոսը խոսում է իր կատարած թարգմանական 

աշխատանքների մասին, «վասնզի ոչ եմք երբէք դադարեալ ի թարգմանութենէ եւս» և 

թարգմանել է այն բազում մատյանները, որոնց հայերեն թարգմանության օրինակներ 

չկային. «….զերկուս մատեանսն Պղատոնի, զՏիմէոսի տրամաբանութեանն եւ 

զՓեդովնի, յորս բոլոր ճառսն նախագիտականին այն պարփակեալ կայ»
614

, բացի 

սրանցից նաև այլ գործեր, որոնք փիլիսոփայական բնույթ ունեն, և որոնց հայերեն 

թարգմանությունները կային. «….բայց եւ գտեալ մեր իսկ ի հայ լեզու գրեալ 

թարգմանչացն՝ զգիրս Ողոմպիոդորոսի, զոր Դաւիթ յիշատակէ, կարի յոյժ սքանչելի եւ 

հրաշալի բանաստեղծութիւնս մակաւասար բոլոր իմաստասիրական բանից. գտեալ եմ 

եւ զԿալիմաքոսի եւ զԱնդռօնիկեայն ի հայ լեզու. բայց եւ զերկրաչափականն 

զԵվկլիդոսին սկսայ թարգմանել….»
615

: 

Ըստ Գրիգոր Մագիստրոսի նամակների՝ Բագրատունիների պետականության 

կորուստը Գագիկ Երկրորդի դյուրահավատության ու անփորձ լինելու պատճառով էր, 

միաժամանակ Վեստ Սարգսի ու նրան համակիր նախարարների` կենտրոնաձիգ 

պետությանը չենթարկվելու և դավաճանության դիմելու արատավոր վարքագծի 

                                                           
608

 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 64: 
609

 Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, էջ 186: 
610

 Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագություն, էջ 58: 
611

 Նույն տեղում: 
612

 Նույն տեղում: 
613

 Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, էջ 65: 
614

 Նույն տեղում, էջ 66: 
615

 Նույն տեղում: 
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հետևանքն էր, որը Գրիգոր Մագիստրոսի համար դարձել էր մեծագույն մտահոգության 

և ազգային վշտի պատճառ: Այնուամենայնիվ, Գրիգոր Մագիստրոսի` պատմական 

բովանդակություն ունեցող թղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գալիս ենք 

հետևության, որ դրանցում Բագրատունյաց թագավորության անկման ոչ բոլոր 

պատճառներն են արծարծված, հետևաբար խնդրո առարկա թղթերը դրանց 

բացահայտմանն օժանդակող արժեքավոր սկզբնաղբյուրներից են: 
 

GRIGOR MAGISTROS' LETTERS ON THE ARMENIAN 

KINGDOM OF THE BAGRATIDS 
 

HASMIK HOVSEPYAN 

SNCO “Secondary School of Artashar” of the Armavir Province of RA,  

PhD student of the Chair of Ancient and Medieval Armenian Literature and 

Methods of its Teaching of the ASPU after K. Abovian 

Yerevan, Republic of Armenia (RA). 
 

The aim of the study is to clarify and substantiate the reasons for the fall of the Armenian 

Kingdom of Bagratids, according to the epistles of Grigor Magistros.  

The subject of the research is the presentation of valuable in terms of assessing the 

historical events of the last period of the Ani State, by analyzing the epistles of Grigor 

Magistros, his interesting commentaries on internal and external political contradictions. 

The study was carried out by the following methods: comparison, analysis, abstraction, 

synthesis, deduction. 

As a result of the study, we came to the following conclusion: according to the epistles of 

Grigor Magistros, the inexperience of Gagik II and the circumstance of insubordination to the 

centripetal state of Vest Sarkis, caused the fall of the Ani State. 

Despite the obvious treacherous steps of Vest Sarkis, the credulous king continued to 

trust him, thus embarking on the path of fall, and instead pursued Prince Pahlavuni, who, 

coming out against Vest Sarkis, prevented the latter from seizing the throne, raising Gagik II to 

royalty. 

 

Key words: Armenian Kingdom of Bagratids, Armenian State, Gagik II, Grigor 

Magistros, historical epistles, Vest Sarkis, treachery, persecution, conquered State. 

 

ПИСЬМА ГРИГОРА МАГИСТРОСА ОБ АРМЯНСКОМ 

ЦАРСТВЕ БАГРАТИДОВ 
 

АСМИК ОВСЕПЯН 

ГНКО «Средняя школа Арташара» Армавирской области РА,  

Аспирант кафедры древней и средневековой армянской литературы и  

методики ее преподавания АГПУ им. Х. Абовяна, 

 г.Ереван, Республика Армения 
 

Целью исследования является выяснение и обоснование причин падения 

армянского царства Багратидов по письмам Григора Магистроса. 

Предметом исследования является представление, посредством анализа писем 

Григора Магистроса, ценных с точки зрения оценки исторических событий последнего 
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периода Анийского государства, его интересных комментариев о внутренних и внешних 

политических противоречиях.   

Исследование было осуществлено методами сравнения, анализа, абстрагирования, 

синтеза, дедукции.  

В результате исследования мы пришли к следующему выводу: согласно письмам 

Григора Магистроса, причиной гибели Анийского  государства стала неопытность Гагика 

II, обстоятельство  неподчинения центростремительному государству князя Вест-Саркиса. 

Несмотря на очевидные предательские шаги Вест- Саркиса, легковерный царь продолжал 

доверять ему, вступив таким образом на путь гибели, а взамен преследовал принца 

Пахлавуни, который, выйдя против Вест-Саркиса, предотвратил овладение трона 

последним, возведя на царство Гагика II.  

 

Ключевые слова: Армянское царство Багратидов, армянское государсто, Гагик 

II, Григор Магистрос, исторические письма, Вест-Саркис, предательство, 

преследования, завоеванное государство.    
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և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման  
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Հոդվածի նպատակն է Զապել Եսայանի «Հոգիս աքսորյալ» վիպակում  

բացահայտել հայ մտավորականության և շրջապատող իրականության բախման 

արդյունքները սահմանադրական Թուրքիայում: Առանձնացվել են հետևյալ 

խնդիրները՝  ներկայացնել վիպակի գաղափարական հիմնական ուղղվածությունը,  

համակողմանիորեն անդրադառնալ վեպակի ուրույն կերպարային համակարգին, ի 

ցույց դնել համամարդկայնին զուգահեռ «միամիտ» բերված պատկերներում 

թաքնված ազգայինը, բացահայտել վիպակում արծարծված գեղարվեստական 

իրողությունների պատմական հիմքերը:  Հետազոտության իրականացման 

ընթացքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդները՝ համեմատություն, վերացարկում, 

վերլուծություն(անալիզ) և համադրություն(սինթեզ):   

Ուսումնասիրության  արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգմանը, որ Զապել 

Եսայանի «Հոգիս աքսորյալ» վիպակն ունի ոչ միայն պատմական, այլև 

համամարդկային ու գեղարվեստական մեծ արժեք: Գրողն իր վիպակում  

վարպետորեն ներկայացրել է քաղաքական բարդ իրավիճակում իրենց 

գործունեությունը ծավալող  մտավորականների հավաքական կերպարը. այստեղ 

հստակ պատկերված են  մտավորականներ, որոնք լսարանին գրավելու և իրենց 

ստեղծածի ճշմարիտ գնահատականը տեսնելու փոխարեն խճճվել են  ընդհանուրի 

շփոթ առօրյայում: Գրողն այս կերպ ցույց է տվել մտավորականի դժվար ուղին 

քաղաքականությամբ շնչող մթնոլորտում, բայց և ընդգծել է   հոգեկան 

ազատության ու կաշկանդող պատյանները կոտրելու ուղին՝ որպես արվեստի 

իրական գործ ստեղծելու նախապայման:     

     

Հիմնաբառեր` Զապել Եսայան, անցյալ, կարոտ, արմատներ, հոգի, աքսոր, 

մտավորականություն: 

 

Զապել Եսայանի ստեղծագործությունների նորովի իմաստավորումը  կարևոր է 

հայ մեծերի թողած գրական ժառանգության առավել համակողմանի ընկալման 

տեսանկյունից. նրա ստեղծագործությունները պատմական որոշ իրադարձությունների 

ու տրամադրությունների վերաբերյալ տեղեկատվութան առումով արժեքավոր են բոլոր 

ժամանակների համար, դրանցում ամփոփված են դեպքերին ականատես 

մտավորական կնոջ տեսածի վավերագրական գեղարվետականացված փաստեր, 

հաճախ նաև ստույգ ու հավաստի տվյալներ հայ ժողովրդի համար բախտորոշ, 

վտանգներով, հույսերով ու հուսախաբություններով լի մի շրջանից: Այսքանով 

հանդերձ՝ քաղաքական թեժ մթնոլորտում գրված ստեղծագործություններում 

հեղինակը չի խուսափել անդրադառնալ հոգեբանական ու փիլիսոփայական հարցերի:

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 27.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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 Մտավորականի ներաշխարհը սահամանադրական Թուրքիայում  

ներկայացնելու վստահ քայլ է Զապել Եսայանի «Հոգիս աքսորյալ» վիպակը, որում 

սյուժետային զարգացումներն իրենց տեղն են զիջել մտավորական կնոջ՝ Էմմայի 

ինքնաբացահայտման ու ինքնաճանաչման ուղուն. հերոսուհին իրեն ճանաչելու 

շարունակական փնտրտուքների մեջ բռնել  է ժամանակի մտավորականության 

հոգեկան փոթորկումների  բացահայտմանը տանող ճանապարհը՝ կրողը դառնալով 

Զապել Եսայանի՝ կյանքի փորձով ձեռքբերված աշխարհաճանաչմանը: 

«Հոգիս աքսորյալ» վիպակն առաջին անգամ տպագրվել է 1922 թվականին 

«Արեգ» ամսագրի մարտի թիվ 3, ապրիլի թիվ 4 և մայիսի թիվ 5 համարներում, 

առանձին գրքով՝ 1922 թ.-ին Վիեննայում: Ստեղծագործության արժեքայնությունը 

աննկատ չի մնացել գրականագիտության մեջ. վիպակին անդրադարձել են մի շարք 

գրողներ, սակայն գործին համեմատաբար խորքային անդրադարձ է կատարել Սևակ 

Արզումանյանն իր «Զապել Եսայան (կյանքը և գործը)» գրքում: «Անհատի ներքին 

խռովքի, հոգեկան բարդ ապրումների յուրովի տարրալուծումով, Եսայանը ցայտուն է 

դարձնում էպոխայի որոշ գծերը «Հոգիս աքսորյալ» վիպակում»
616

,- գրում է Սևակ 

Արզումանյանն ու գնում եսայանական գաղափարները առավել համամարդկայինի, 

քան ազգայինի դիտակետից քննությանն ընդառաջ: 2012 թվականին «Հոգիս 

աքսորյալ» վիպակը  թարգմանվել է ֆրանսերեն: Գրքում  զետեղվել է Գրիգոր Պլտյանի 

«Mon âme en exil ou l’art empêché» հոդվածը, որում հոդվածագիրն առավել 

ուշադրություն է դարձել գրողի կողմից նյութի մատուցման ուրույն եղանակին և 

հոդվածը սկսել է հետաքրքիր մի դիտարկմամբ. «Une œuvre plutôt étrange »
617

:  

2014 թվականին տպագրվել է   անգլերեն (“My Soul in Exile”): 2016 թվականին 

Մեհմեդ Ֆաթիհ Ուսլուիկողմից վիպակը թարգմանվել է թուրքերեն ("Sürgün Ruhum")  և 

տպագրվել «Արաս» հրատարակչության կողմից: Արդյունքում թուրք լսարանին 

հասանելի է դարձել հայ մտավորականի կյանքի ուղին, որն անբաժան է պատմական 

ճշմարտությունից: Հատկանշական է, որ այնտեղ կան տեղեկություններ  ինչպես 

Ադանայի կոտորածների, այնպես էլ 1915 թվականին երիտթուրքերի իրականացրած 

ցեղասպանության վերաբերյալ
618

: Գրքում ներառված է նաև Գևորգ Բերդակչյանի «Bir 

Bakışta Yesayan ve Eserleri» հոդվածը, որտեղ հոդվածագիրը «Վերջին բաժակը» 

վիպակի կողքին առանձնացրել է «Հոգիս աքսորյալ» վիպակը՝ կարևորելով գրողի 

կողմից արվեստի, գրականության, հասարակության ու հայրենիքի  

փոհարաբերությունների քննության բարդ ընթացքը
619

:  Ինչպես տեսնում ենք, 

հանրության հետաքրքրությունը Եսայանի թողած ժառանգության նկատմամբ 

արդիական է. վերժամանակյա է քաղաքական թեժ իրադարձությունների կիզակետում 

համարձակ մտավորական կնոջ տեսածի  քննությունը: Բայց և պետք է հավելենք, որ 

Զապել Եսայանի ստեղծագործությունները դեռ բավականաչափ ուսումնասիրված չեն. 

մասնավորապես «Հոգիս աքսորյալ» վիպակում կան կերպարներ, որոնք, դուրս մնալով 

գրականագետների ուշադրությունից, իրենց մեջ ամփոփ կերպով պահել են 

ընթերցողին հասցեագրված հեղինակային մի շարք կարևոր գաղափարներ: «Հոգիս 

աքսորյալ» վիպակի նորովի քննությունը խիստ արդիական է Զապել Եսայանի վիպակի 

ուղղվածությունը հասկանալու, ստեղծագործության մեջ ժամանակի շունչը 

բացահայտելու և գեղարվեստական պատկերման մեջ դարասկզբի պոլսահայ  

մտավորականության հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունները ճանաչելու 

համար:  

                                                           
616

 Արզումանյան Ս., Զապել Եսայան (կյանքըևգործը), ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Ե., 1965, էջ 201: 
617 Essayan Zabel - Mon âme en exil / auteur(s) : Traduit de l‘arménien par Anahide Drézian et 

Alice Der Vartanian, Postface de Krikor Beledian. Editeur : Parenthèses. Année : 2012, 65 p. 
618 Yesayan Zabel, Sürgün Ruhum, Çeviri Mehmet Fatih Uslu,‗‘Aras Yayıncılık‘‘, 2015, s. 7: 
619

 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 12:  



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

370 

 

Զապել Եսայանը «Հոգիս աքսորյա» վիպակը գրելու ցանկություն ունեցել է 

դեռևս 1910-ական  թվականներից: Վերոնշյալ վիպակն ունի կարևոր մի 

նախապատմություն. ուշադրության է արժանի այն, թե ինչ է ցանկացել գրել գրողն ի 

սկզբանե և ինչ է ստացվել արդյունքում: Հարցի պատասխանը գտնելու համար 

անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել Զապել Եսայանի թողած հարուստ 

նամակագրությանը: Ուշագրավ է 1917 թվականի սեպտեմբների 23-ին Բաքվից 

արձակագիր Կարեն Միքայելյանին հասցեագրած նամակը, որում գրողն ասում է. «…Ես 

ընկղմած եմ այս միջոցին զանազան կարգի աշխատություններու մեջ. անմիջապես, որ 

քիչ մը թեթևնամ պտի սկսեմ գրել վեպ մը Պոլսո հայոց կյանքեն «Հոգիս աքսորված…» 

տիտղոսով...»
620

: Զապել Եսայանը վերոնշյալ նամակում առավել մասնավորել է այն 

թեմատիկան, որը պետք է ունենար վերացականից նյութականանալու ճանապարհին 

կանգնած «Հոգիս աքսորյալ» վիպակը. «Այնտեղ չիկա կոտորած, գաղթական, պալշևիք, 

կամ ուրիշ բան, այլ միմիայն արև, վարդենիներ ու հավիտենական երգերը սիրո, 

գեղեցկության ու շնորհի: Եթե մասամբ գոնե կարողանամ արտահայտել այդ թաքուն 

աշխարհը, գոհ կմնամ, շատ գոհ կմնամ»
621

: Սպասելի է, որ գրվելու էր արևով ու 

ջերմությամբ, հանգստավետ տրամադրություններով  լեցուն մի վիպակ, բայց 

արդյունքում ստացվել է առավել խորը, հոգեբանական նուրբ և միաժամանակ բարդ 

լուծումներով, ժամանակի, մտավորականի և շրջապատող իրականության բախման 

արդյունքները բացահայտող մի գործ: Պատահական չէ, որ տարիներ անց «Հոգիս 

աքսորյալ» վիպակում Զապել Եսայանն իր գաղափարակից հերոսուհու՝ Էմմայի 

միջոցով անկեղծանալու էր. «Ես ուրիշ բան ընել կուզէի եւ ուրիշ բան կար անշուշտ իմ 

հոգոյս մէջ: Իմ մէջ կար լոյս, զուարթութիւն ու կեանք, այլ սակայն իմ բոլոր 

պատկերներս քօղարկուած են մշուշով»
622

: 

Վիպակը գրված է առաջին դեմքով: «Անակնկալ կացութիւններու» երկրում 

նկարչուհու խորը հայացքով ներկայացվում են ժամանակի տրամադրությունների 

արդյունքում ձևավորված մտավորականների կերպարներ, նկարչուհու աչքով տեսածը 

հեղինակը բառերով է նկարում իր վիպակում: Հավելենք, որ հերոսուհու՝ Էմմայի 

նկարչուհի լինելու հանգամանքը պատահական ընտրություն չի եղել Զապել Եսայանի 

համար. ուշադրություն դարձնենք Տիգրան Եսայանին 1907 թվականին հասցեագրած 

նամակին, որում Զապել Եսայանը խոստովանում է. «Տեսակ մը ներքին տանջանք է ինձ 

համար նկարչի աչքերով տեսնալ և չկարենալ արտահայտելու...»
623

: «Հոգիս աքսորյալ» 

վիպակում արդեն տեսնում ենք փորձառու նկարչուհու կարողություններին 

վարպետորեն տիրապետող կերպարային կերտվածք: Դիպուկ է Թորոս Ազատյանը 

Զապել Եսայանի ստեղծագործական առանձնահատկությունները  բնորոշելիս. «Մերթ 

անիկա իր ձեռքին մէջ ունի նկարիչի մը վրձինը և իր մօտ՝ անոր ճոխ երանգապնակը, 

թուղթէկտաւին վրայսեւեռելու համար աչք առնող գեղեցկութիւններ»
624

: 

Խոստացածի համաձայն՝ «Հոգիս աքսորյալ» վիպակը ներծծված է ներկապնակի 

ակնահաճո գույներով՝ ճերմակ, վարդագույն, մանուշակագույն, «լեղակագոյն», ոսկի ու 

սև: Ուշագրավ է, որ վիպակում գույների նկատմամբ առավել գերիշխող են 

փիլիսոփայական ու հոգեբանական խորը ենթատեքստ ունեցող մտքերը.  Զապել 

Եսայանին հասկանալու համար անհրաժեշտ է մանրազնին ուսումնասիրություն: 

                                                           
620

 Եսայան Զ., Նամակներ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Ե., 1977, էջ 

144: 
621

 Նույն տեղում: 
622

 Եսայան Զ., Հոգիս աքսորյալ, Մխիթարյան տպարան, Վիեննա, 1922, էջ 2: 
623

 Եսայան Զ.,, Նամակներ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Ե.,, 1977, էջ 

52: 
624

 Ազատյան Թ.,, «Վերջին բաժակը»/Զապել Եսայան, «Ճակատամարտ» օրաթերթ, Կ. 

Պոլիս, 1924, մայիսի 25:  
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Պատահական չէ, որ վիպակում Զապել Եսայանը առաջ է քաշում մտավորականի  

մտավախության պատճառներից մեկը. «Պիտի հասկնա՞ն զիս, գոնէ պիտի գտնուի 

մէկը որ իր ճիշդ արժէքով գնահատէ կամ քննադատէ գործս: Պիտի հասկնա՞ն գոնէ 

այսքանը որ իմ թերությիւններս  դիպուածի կամ անփութութեան արդիւնք չեն, այլ որոշ 

անյաղթելի տրամադրութեան հետեւանք»
625

: Զապել Եսայանի «Հոգիս աքսորյալ» 

վիպակի բուն գաղափարական հենքը գտնելու համար անհրաժեշտ է բացահայտել 

վերոնշյալ «անհաղթելի տրամադրությունները»: 

«Հիմնովին սխալ է այն կարծիքը, թե Առաջին համաշխարհային պատերազմից և 

հայկական կոտորածներից հետո Եսայանն ապրում էր հիասթափություն ու 

հուսալքություն, որն արտահայտվել է իբր նրա գեղարվեստական գործերում»
626

,-ասում 

է Սևակ Արզումանյանը: Այս միտքը նա  պատճառաբանում է Զապել Եսայանի՝ 1915-

1920 թթ.-ի հասարակական գործունեություն ծավալելու փաստով. «...Գրիչը դարձրել 

էր զենք՝ առաջնային համարելով քաղաքացիական պարտքը»
627

: Ուշադրություն 

դարձնենք Գ.Ստեփանյանի հետևյալ մտքին. «1922թ.-ին Վիեննայում լույս է տեսնում 

Եսայանի «Հոգիս աքսորյալ» ստեղծագործությունը: Ջերմ շնչով ու բանաստեղծական 

վառ երևակայությամբ գրված այդ երկում հարազատորեն ներկայացվում է հեղինակի 

ապրած խոր հիասթափությունն ու հուսալքությունը, այն մեծ փոփոխությունը, որ 

առաջացել էր նրա մեջ՝ աննախընթաց դեպքերից հետո»
628

: Ընդծենք, որ գրողի 

վիպակում հուսալքությունն ու հույսը փոխհաջորդում են իրար, բայց և անթաքույց է, 

որ հերոսուհին շարունակական փնտրտուքների մեջ ինչքան էլ փորձում է անկոտրում 

կամքով հետ բերել աքսորված հոգին, միևնույն է, նրա կյանքում ներկայություն է 

հուսահատությունն ու հուսալքությունը: Անդրադառնանք ևս մեկ կարևոր փաստի. 

Զապել Եսայանի «Երկերի ժողովածու»-ում, որը տպագրվել է 1937 թվականին ՀԽՍՀ 

Պետհարտի Մոսկվայի տպարանում, վիպակից հանվել է կարևոր մի հատված
629

. «Այն 

միջոցին որ Սեպուհեան եւ Չէրքէզեան սրահ պիտի մտնէին պատկերներս տեսնելու, 

խումբ մը ուրիշ ծանօթներ եկան այցելութեան եւ անմիջապէս խօսքը դարձաւ 

հակայեղափոխական շարժումին, կիլիկիոյ կոտորածներուն, եւ թրքահայ նոր 

դաշնագրութեան  մը ծրագրին վրայ: Խօսակցութիւնը շուտով վէճի փոխուեցաւ եւ 

բուռն կարծիքներու շնորհիւ, աղմկալի վիճաբանութիւնը սանձարձակ դարձուց ամէն 

մէկը»
630

: Վիպակի 1959 թվականի տպագրության մեջ «Հոգիս աքսորյալ» վիպակից 

հանվել է ոչ միայն վերոնշյալ հատվածը, այլև այնպիսի մի նախադասություն
631

, որը 

կարող էր ակնարկել հեռացված հատվածի բովանդակությունը. «Ի՜նչ պատկեր, ի՜նչ 

արուեստ այս դժոխքին մէջ. մութը պատեց աշխարհը ու հիւրերս մեկնեցան մինչեւ 

դրան սեմին վրայ վիճելով եւ կատարելապէս մոռցած թէ ինչո՞ւ համար եկած էին ինձ 

այցելութեան»
632

:  

Գրականագիտության մեջ չկա արձագանք այն փաստին, որ հանվել է կարևոր 

հատված, որում երևում է հերոսուհու՝ քաղաքական տվյալ ժամանակաշրջանում իրեն 

դժոխքում զգալը, երբ իր մտածումներում խորասուզված նկարչուհին փորձում է   

աքսորված հոգու հետդարձի ճամփաները գտնել, գալիս են մարդիկ, որոնք պետք է 

գնահատեին արվեստի գործը, բայց հեղինակն իսկույն ակնարկում է այն 

հուսահատությունը, որը կարող էր զգալ հայ մտավորականը: Իհարկե, հաճելի է տեսնել 

մարդու մեջ անցյալից կտրվելու և առաջ շարժվելու բուռն ցանկությունը, բայց և 

                                                           
625

 Եսայան Զ.,, Հոգիս աքսորյալ, Մխիթարյան տպարան, Վիեննա, 1922, էջ 2: 
626

 Արզումանյան Ս., ԶապելԵսայան (կյանքը և գործը), ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Ե., 1965,էջ 190: 
627

 Նույն տեղում: 
628

 Եսայան Զ., Երկեր, Հայպետհրատ, Երևան, 1959, էջ 9: 
629

 Տե՛ս Եսայան Զ., Երկերի ժողովածու, Հայպետհրատ, Երևան-Մոսկվա, 1937, էջ 218: 
630

 Եսայան Զ., Հոգիս աքսորյալ, Մխիթարյան տպարան, Վիեննա, 1922, էջ 9: 
631

 Տե՛ս Եսայան Զ., Երկեր, Հայպետհրատ, Ե., 1959, էջ 141: 
632

 Եսայան Զ., Հոգիս աքսորյալ, Մխիթարյան տպարան, Վիեննա, 1922, էջ 9: 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

372 

 

արդյունքում առաջանում են կարևոր  հարցեր՝ մի՞թե «հայրենաբաղձ» ձգտումներով 

լեցուն վիպակից կարելի է հանել այն առանցքային հատվածը, որում  պարզ ու հստակ 

խոսվում է կատարվածի և իրականության մասին, մի՞թե կարելի է համամարդկայինի 

մեջ սպանել ազգայինը. բարեբախտաբար 1922 թվականին  Վիեննայում տպագրված 

գրքում, 1972 թվականին Բեյրութում տվագրված Զապել Եսայանի «Երկեր»-ում
633

 և 

1987 թվականին Անթիլիասում տպագրված Զապել Եսայանի «Երկեր»-ում
634

  

վերոնշյալ  հատվածը առկա է: Հատվածի առկայությունն անչափ կարևոր է. այստեղ է, 

որ գրողը բերում է քաղաքական բարդ իրավիճակում գործունեություն ծավալող  

մտավորականների հավաքական կերպարը. այստեղ ենք տեսնում մտավորականների, 

որոնք լսարանին գրավելու և իրենց ստեղծածի ճշմարիտ գնահատականը տեսնելու 

փոխարեն սկսում են խճճվել ընդհանուրի շփոթ առօրյայում: Գրողը փորձում է ցույց 

տալ  մտավորականի դժվար ուղին քաղաքականությամբ շնչող մթնոլորտում: 

Զապել Եսայանը վիպակում բացում է իր հերոսուհու ներաշխարհը. նա իրեն 

«անօգուտ անձնավորություն» է զգում ժամանակի տրամադրությունների ծնունդ  

գրողների, բանաստեղծների, երաժիշտների շրջապատում, որոնք «գործօն կերպով 

մասնակից են այն միջոցին հանրային վէճերու»
635

: Հեղինակն իր վիպակում հույս է 

հայտնում, որ նրանց հոգու անկյունում միշտ պահված է իրական արվեստը և 

անհաղթելի տրամադրությունները չեն սպանել շրջապատի լույսը: Բայց և տեսնում 

ենք, որ անգամ նրան՝ Էմմային, որ ազատության շարունակական փնտրտուքների մեջ 

է, չի հաջողվում կերտել այն, ինչ ինքը տեսնում է հոգու աչքերով: Ճիշտ է, նա 

կարողանում է ժամանակ առ ժամանակ հետ բերել հոգին աքսորից, տեսնել գեղեցիկը, 

այն, ինչին պիտի ծառայի արվեստը, ինչից պիտի ոգեշնչվի իրական արվեստագետը, 

բայց արդյունքը նրան չի գոհացնում և նա ընկնում է շարունակական փնտրտուքների 

լաբիրինթը:  Պատահակն չէ, որ գրողն անկեղծանում է.«Բայց ինչքա՜ն տարբեր է այն, 

որ կը տեսնեմ իմ հոգիի՜ս աչքերով եւ այն որ կը դնեմ մարդկային աչքերու առաջք»
636

: 

«Հոգիս աքսորյալ» վիպակում կարևորը սյուժետային զարգացումները չեն. 

գրողը ցանկացել է ընթերցողին սովորեցնել կյանքը տեսնել այնպես, ինչպես տեսնում է 

իրական արվեստագետն ու մտավորականը, և այդ ամենը նրան ճանաչելու, թողած 

գործը գնահատելու ուղիղ ճանապարհն է, և հենց դա է արվեստագետի՝ Էմմայի 

հոգեկերտվածի ստեղծման բարդ ուղին ներկայացնելու պատճառներից մեկը:  Զապել 

Եսայանն իր հերոսուհու հոգեբանական նկարագիրը ամբողջացնելու նպատակով նրա 

հայացքն ուղղել է մանկություն: Արդյունքում պարզ է դառնում, որ դեռ մանկուց է 

խմորվել Էմմայի մեջ անկարելիին ձգտելու զգացումը և պատահական չէ, որ 

իշխանուհու կյանքով ապրած աղջնակը, կյանքի դժվարություններն բախվելով, ավելի 

էր հակվելու դեպի իր իդեալը, բռնելու էր իրական մտավորականի բուն առաքելության 

կրողը դառնալու բարդ ճանապարհը. «Գտնել մարդոց հոգիներուն ճամբան, դառնալ 

հաղորդական, իմ երազիս եւ յուզումիս կշռոյթը տալ իրենց անձեւ եւ անգոյն 

զգացումներուն...»
637

: Ըստ Զապել Եսայանի՝ սա այն առաջնային մեկնակետն է, այն 

կարևոր գաղափարը, որի կրողը պետք է լինի իրական արվեստագետը: Այս 

տեսանկյունից Էմման՝ Զապել Եսայանի գաղափարակից կերպարը, նկարչուհու 

մանրազնին հայացքով քննում է ոչ միայն իր ներաշխարհը, այլև իրեն շրջապատող 

անձանց՝ գտնելու աքսորված հոգու հետդարձի բանաձևը: «Հոգիս աքսորյալ» վիպակի 

կերպարային համակարգի վերաբերյալ Սևակ Արզումանյանն ասել է. «Հեղինակին 

ավելի շատ մտահոգել է ընդհանուր միջավայրի «բնավորությունը», քան առաջին կամ 

                                                           
633

 Եսայան Զ., Երկեր, Շիրակ հրատարակչատուն, Բեյրութ, 1972, էջ 80-81: 
634

 Եսայան Զ.,, Երկեր, Բ. հատոր, Կիլիկյո կաթողիկոսության տպարան, Անթիլիաս,1987, 

էջ 30:  
635

 Եսայան Զ., Հոգիս աքսորյալ, Մխիթարյան տպարան, Վիեննա, 1922, էջ 9: 
636

 Եսայան Զ., Հոգիս աքսորյալ, Մխիթարյան տպարան, Վիեննա, 1922, էջ 3-4: 
637

 Նույն տեղում, էջ 21: 
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երկրորդական կերպարների բնավորությունը, հերոսների անհատականցումը»
638

: Այս 

բնորոշման մեջ, իհարկե, կա ճշմարտություն միջավայրի «բնավորության» 

ներկայացման տեսանկյունից, սակայն վիպակում շրջապատող մտավորականներին 

հերոսուհին ներկայացնում է՝ յուրաքանչյուրին տալով անհատականության կնիք, 

իհարկե, ամեն անգամ չմոռանալով ահազանգել նրանց՝ աքսորի ընկերներ լինելու 

դառը ճշմարտությունը: Թերևս սա է պատճառը, որ Էմմայից և բանաստեղծուհի 

Սիրանուշ Դանիելյանից բացի մենք դիտարկել ենք ևս մի քանի կերպարների՝ նրանց 

մեջ առանձնացնելով մտավորականների, որոնցից յուրաքանչյուրի անհատական 

քննությունը սահմանադրական Թուրքիայում հայ մտավորականության նկարագրի 

ամբողջական պատկերը ստանալու ճանապարհ է: 

«Հոգիս աքսորյալ» վիպակում հետաքրքիր կերպարային կերտվածք ունի Հրանտ 

Չերքեզյանը՝ Էմմայի նախկին ուսուցիչը: Հրանտ Չերքեզյանի մեջ Էմման տեսնում է 

«մտաւորականի մտախոհութիւն», ինչը  բուռն ցանկություն է առաջացնում վեր 

հանելու այն, ինչը թաքնված է այդ խստադեմ ու գրեթե չժպտացող դեմքին: 

Հերոսուհին, որ կրողն է իրական արվեստագետի հատկանիշների, չի բավարարվում 

այն ոսկեփոշով, որը տեսանելի է բոլորին, նա տեսնում է այն, ինչն առավել խորքային է, 

ուստի պատահական չէ Էմմայի մտավախությունը. «…Երբ նոյնիսկ մարդոց ըսեմ թէ 

Հրանդ Չէրքէզեան բարի է, կը կարծեն թէ կուզեմ հեգնել»
639

: Գրողը նաև բերում է 

մտավորականի համար «անհաղթելի տրամադրության» ստեղծման հիմքը, այն է՝ 

հասարակության համար ըմբռնելի չէ այն, ինչ  խորն է, ինչը տեսնելու համար ճիգ է 

հարկավոր գործադրել, ընդունելի չէ այն, ինչ չի համաձայնվում ձուլումը լինել 

շրջապատող իրականության, ուստի պատահական չէ, որ իրական Չերքեզյանին 

հասարակությունը չի ընկալում. «Այդ մարդը ոչ միայն անհանգիստ է իր 

առաքինութիւններով այլ եւ ուրիշները անհանգիստ  կ'ընէ. որովհետեւ մեր 

ժամանակներու մէջ, մարդիկ տեղաւորուած հանգստաւետ եւ իրենց չափին համեմատ 

կերտուած երկբայական բարոյականի մը մէջ, թշնամի կը նկատեն աոնք որ իրենց 

պահանջկոտ հոգիին վրդովմունքը կը կրեն»
640

: Ինչպես տեսնում ենք, 

սահմանադրական Թուրքիայում մեծ պատ է եղել  հասարակության ու մտավորականի 

միջև, իսկ խոչընդոտի հաղթահարման ելքը գրողը տեսնում էր միասնականության  ու  

հուսահատության բռնկումներին համընթաց ժամանակի հետ առաջ շարժվելու մեջ: 

Հրանտ Չերքեզյանի միջոցով Զապել Եսայանը բերել է ժամանակի 

մտավորականության՝ «անհաղթելի տրամադրությունները» բացահայտող 

բանալիներից ևս մեկը: Այսպես՝ նախկին ուսուցչին տեսնելով՝ նկարչուհին հիշում է, թե 

ինչպիսի ապրումներ է ունեցել նրա շուրթերից գրաբար հատվածը լսելիս. «...Կարծես 

խզուած կապ մը պիտի վերահաստատուէր, կարծես հոգիս իր աքսորէն պիտի 

վերադառնար, ինքզինքը ճանչնալու երջանկութիւնովը պիտի սարսռար…»
641

: 

Այստեղից տեսնում ենք պոլսաբնակ հայ արվեստագետի անլիարժեքությունն ու 

մեկումեջ անցյալին նայող ու նախնիներից կտրված լինելու բարդույթի հաղթահարման 

դժվարին ուղին: Արդյունքում մտավորականների շրջանում ստեղծվել  է ներկայից 

աքսորված լինելու, Զապել Եսայանի բնորոշմամբ՝ որոշակի «ուղեկորոյս եւ շուարուն» 

վիճակ, ինչն էլ նրանց նետել է շարունակական փնտրտուքների մեջ: Ընդգծենք, որ այն 

հասարակությունը, որը շրջապատում էր նրանց, այն մթնոլորտը, որի մեջ չէին 

կարողանում ճշմարիտ ուղի գտնել մտավորականները, շատ խոր արմատներից էր 

սնվում, այն արդյունքն էր 1909 թ.-ի Կիլիկիայի կոտորածների,   1912-1913 

                                                           
638

 Արզումանյան Ս., Զապել Եսայան (կյանքը և գործը), ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Ե., 1965,էջ 

212: 
639

 Եսայան Զ., Հոգիս աքսորյալ, Մխիթարյան տպարան, Վիեննա, 1922, էջ 8: 
640

 Նույն տեղում, էջ 8-9: 
641

 Նույն տեղում,  էջ6-7: 
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թվականների Բալկանյան պատերազմի,  որը մեծ  հույսեր էր առաջացրել հայերի 

հոգում: Դեռևս 1913 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը «Հորիզոն»-ի էջերում ոգևորված 

գրում էր. «Բնական է այն ուրախությիւնը, որ պիտի զգայ ամեն հայ՝ լսելով 

հաշտութեան լուրը, որովհետև բալկանեան հաշտությիւն՝ նշանակում է հայոց հարցի 

յարուցում և ո՞վ գիտէ՝ գուցէ նաև լուծում այնպիսի ձևով, որ հայությիւնը ազատւէր 

թիւրքական լուծից...»
642

, իսկ արդյունքում բռնկվեց Առաջին համաշխարհային 

պատերազմն ու Մեծ եղեռնը, հայկական կոտորածներն ու դրանց արդյունքում 20-րդ 

դարի 10-ակական թվականներին ձևավորվեց մի հասարակություն, որը շնչում էր 

ժամանակի անկանխատեսելի ու վտանգներով լի օդը, որի կյանքը ամեն վայրկյան 

վտանգի առաջ էր կանգնած և, բնականաբար, խզված էր կապը հավաքականության 

դարավոր կյանքի հետ, իսկ վիպակում տեսնում ենք, որ արվեստագետին հուզում էր 

կարևոր մի հարց. «…Պիտի կարենա՞մ արդօք դուրս գալ իմ հոգեկան առանձնութենէս 

եւ վերստին կապել խզուած կապերէն մէկ քանին»
643

:  

Զապել Եսայանի «Հոգիս աքսորյալ» վիպակում առանձնանում է նաև 

բանաստեղծուհի Սիրանուշ Դանիելյանը: Նրա կերպարում ընթերցողը կարող է գտնել 

վերոնշյալ «անհաղթելի տրամադրություններից» ևս մեկը. «Գիտէ՞ք այդպէս է… 

շարունակեց, մենք կարծես աքսորեալներ ենք օտար եւ հեռաւոր երկրի մը մէջ: Մնեք 

մեր ծննդավայրին մէջ աքսորեալներ ենք որովհետեւ զրկուած ենք այն մթնոլորդէն  որ 

մեր ժողովուրդը իր հաւաքական կեանքով պիտի ստեղծեր մեր շուրջը… դիւրաբեկ եւ 

ցանցառ թելերով միայն կապուած ենք մեր բնաշխարհին հետ…»
644

: Այստեղ է, որ  

Էմմային բացեիբաց ասվում է այն, ինչից փախչելու ճիգ էր նրա հոգեկան ամեն մի 

փոթորկում, դա հենց այն նույն «հայրենաբաղձությունն» էր, որի մասին այնքան 

խորհում էր նկարչուհին: Գրողը բերում է հոգեկան խարխափումների ճանապարհն 

անցած բանաստեղծուհու կերպարը՝ ցույց տալու այն լաբիրինթը, որն անել է 

ժամանակի մտավորականության համար. շատերն արդեն հասկացել են, որ հետդարձի 

ճամփաներ չունի իրենց աքսորը, շատերն էլ Էմմայի պես փորձում են պայքարել 

իրականության դեմ «ներշնչման մաքուր եւ հարազատ աղբիւրների» փնտրտուքների 

ճանապարհին, այնինչ անխուսափելի է ճշմարտության հետ բախումը. «Ու ես 

ինքզինքս այնքան տարբեր պիտի համարէի իրմէն, տարբեր խառնուածք, տարբեր 

նկարագիր, տարբեր ճաշակ, յանկարծ զգացի ոչ միայն նման իրեն, այլ, նոյն, ինչպէս  

երկու քոյր հոգիներ, աքսորի ընկերներ»
645

: Երևույթը երևան հանելով՝ գրողը մատը 

դնում է դարասկզբի պոլսաբնակ հայ մտավորականի վերքին, ցույց է տալիս այն 

ճշմարտությունը, որ քաղաքական անբարեհաջող պայմաններում ազգը տվել է ոչ 

միայն  մտավորականների  կորուստ, այլև ողջ մնացողներին էլ հետապնդել է անել 

«հայրենաբաղձությունը», ամբողջի մասը չկազմելու ցավը և անցյալով ապրելու 

ճահճացող կարոտը, ուստի պատահական չէ, որ երեկույթին տեսնելով արվեստագետ 

մարդկանց ներփակված և առանձնացած հոգեվիճակը՝ հերոսուհին տալիս է 

ժամանակի  իրականության դիպուկ գնահատականը. «Ի՜նչ շռայլութիւն եւ պերճանք 

ամուլ մնացած: Այն բոլորը որ կայ արդէն այն բոլոր սերմերը որ պիտի ծաղկին, կարող 

են զարդարել դժուարահաճ ժողովուրդի մը գեղարուեստական կեանքը: Բայց այդ 

բոլորը ցրիւ են ու ամէն մէկը կղզիացած իր մէջ եւ զրկուած այն կենսահիւթէն որ պիտի 

ուռճացնէր եւ ծաղկեցնէր այդ ընդունակութիւնները իրենց սկզբնական ուժին 

համեմատութեամբ»
646

: Եթե Էմման գտնվում էր արվեստի իրական գործ ստեղծելու 

որոնումների ճանապարհին և շարունակական փնտրտուքների մեջ էր, ապա Էմմայի 
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կերպարին  հակադրվող մարդու մեկ այլ տեսակ է Սեպուհյանը: Թերևս թեժ 

քաղաքական միջավայրում ծայրահեղության հասած՝ նա ամեն բան տեսնում է հենց 

քաղաքական դիտանկյունից. «Այն ինչ որ մեր ուրախութիւնն է, մեր ցաւը, մեր կրօնքը, 

մեր մոլեռանդութիւնը, մեր անբուժելի հիւանդութիւնը, միջոց մըն է միայն իրեն նման 

մարդոց համար, որ արժէք ունի այն ատեն երբ ուղղակի եւ անմիջապէս կը ծառայէ 

պայքարի մէջ մտած կողմերէն մէկուն կամ միւսին»
647

: Հերոսուհու ըմբռնմամբ՝ 

արվեստագետի հոգում շարունակական կուտակումի մեջ պետք է լինի կյանքի ու 

ազատության փիլիսոփայությունը, իսկ քաղաքականության մեջ սուզվելու 

ծայրահեղությունն ու «հայրենասիրական ռոմանտիզմը» վտանգի առջև են 

կանգնեցնում արվեստի մնայուն գործ ստեղծելու ցանկացած փորձ: 

«Հոգիս աքսորյալ» վիպակում յուրակերպ «հանձնառություն ունի» մեկ այլ 

կերպար՝ Էմմայի ցուցահանդեսի համար կարգադրիչ հանձնախմբի նախագահ 

ընտրված Վահան Տիրան բեյը: Նա նախևառաջ միջոց է գրողի համար իր հերոսուհուն 

համապատասխան իրավիճակում ներկայացնելու և հոգեբանական նոր շերտեր ի 

հայտ բերելու համար: Էմման Տիրան բեյի մասին առաջին տեղեկությունները ստանում 

է՝ լսելով մորաքրոջ պատմությունը նրա՝ ազնվական ընտանիքից սերելու և ազգային 

արվեստի գործերի պաշտպան լինելու վերաբերյալ: Գրողը հերոսուհու մեջ կաթիլ-կաթիլ 

ներարկում է միջավայրի տաղտուկը փարատելու հույսը՝ նրա առջև կանգնեցնելով 

մարդու, որը նրա նկարներում ոսկեփոշուց զատ տեսնում է խորքային 

առավելություններ՝ «ուժ եւ իմացականութիւն»: Էմման բռնկվում է սիրով, գրողը 

բացում է նրա հոգու նուրբ գաղտնարաններն ընթերցողի առջև. «…Այդ րոպէին իմ 

կեանքի ամենէն յուզումնալի, ամենէն գեղեցիկ ու տառապագին շրջաններէն մէկը կը 

բանար այդ խօսքերով»
648

: Պարզվում է նաև, որ Զապել Եսայանն իր վիպակում գալիք 

սերունդների համար բերել է ոչ միայն սահմանադրական Թուրքիայի փոփոխական ու 

անկանխատեսելի մթնոլորտում մտավորականների առջև կանգնած «անհաղթելի 

տրամադրությունները», այլև ցույց է տվել, թե ինչի կարիքն ունեին, ինչով էին փորձում 

սնվել և հոգեկան ուժ ստանալ արվեստագետները. նրանց ընդամենն անհաժեշտ էր 

վայրկյաններ՝ հասկացված լինելու, իրականին ձուլվելու և ամբողջական լինելու 

զգացում ունենալու համար և կարևոր չէ, որ վերջում նրանց կարող էր սպասել 

հուսախաբություն: Հեղինակը վարպետորեն բերում է արվեստի գործի ստեղծման 

խրթին ուղու դիպուկ նկարագիրը. «Ու մարդիկ որ արուեստագէտի մը գործերուն 

առանջ կանգ կ'առնեն չեն կարող երեւակայել որ մենք ստիպուած ենք մոռցուած եւ 

անցեալ վիշտ մը հարիւր անգամ վերակենդանացնելու եւ հարիւր անգամ մեր սիրտը 

արիւնելու որպէս զի անոր կենդանի եւ ներկայ տպաւորութեան կարենանք 

հաղորդակից ընել անցնող գորշ եւ անտարբեր ամբոխը»
649

: 

Վիպակի վերջնամասում մեր առջև ամբողջապես երևում է Էմմայի՝ 

արվեստագետի կերպարն իր հոգեբանական բազմաշերտությամբ. նրա միջոցով 

հեղինակը ցույց է տալիս, որ անգամ քաղաքական գաղջ ու անկայուն մթնոլորտն 

անկարող է արվեստագետի՝ ստեղծագործելու բուռն ցանկության առջև, որ 

վայրկյանների հուզումը բավական է անգամ տարիներ անց ոգեշնչվելու, հիշողության 

միջոցով սպիացած վերքերը կրկին թարմացնելու և արվեստի մնայուն գործ 

մարդկությանը տալու բուռն ձգտում առաջացնելու դիմաց. «Այսօր երբ երանգապնակս 

ձեռք կ'առնեմ իմ ուրախութիւններս կը վերադառնան ինձ եւ վրձինս կ'առաջնորդուի իմ 

ներքին զգացումներուս յուզումովը»
650

: Արվեստագետի խառնվածքի այս բնորոշումը 

համամարդկային է ու վերժամանակյա, քանզի լայն առումով արվեստը ազգություն չի 
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ճանաչում, նրա համար առաջնայինը չարիքը բարիքի վերածելն է, կյանքի ու գեղեցիկի 

անունից խոսելը: Ինչպես նկատեցինք, Զապել Եսայանի վիպակում իրականության 

արտացոլման սկզբունքներից մեկը դեպքերի զարգացման ընթացքը պատկերելն էր 

հոգեբանական փոփոխությունների մեջ, ուստի վիպակի վերջնամասում Էմմայի 

բանտարկվածության զգացման մեջ լինելն էլ կարելի է համարել գրողի ներկայացրածի 

խտացված պատկերումը. Էմման որոշում է կայացնում գնալ տիկին Դանիելյանի մոտ՝ 

հույս ունենալով այնտեղ գտնել նաև Հրանտ Չերքեզյանին, քանի որ ինչքան էլ փորձել 

էր ազատվել իրեն կաշկանդող «անհաղթելի տրամադրություններից», միևնույն է՝ 

մնացել էր պոլսահայ մտավորականության աքսորի ընկերը. «…Հակառակ իմ 

յանձնապաստան առանձնեութեանս, հակառակ այն հաւատքին որով կը կարծէի թէ 

առած եմ իմ ազատութեան թռիչքս, եւ որը ինձ կը հեռացնէր իրենցմէ, դարձեալ եւ միշտ 

աքսորի ընկերներ ենք, բանդարկեալ մեր կառուցած ներքին բանդերուն մէջ եւ խիստ 

բանտապահներ իրարու»
651

: Հատկանշական է, որ «Հոգիս աքսորյալ» վիպակը Զապել 

Եսայանն ավարտում է այնտեղ, որտեղից սկսել էր, այնպես, ինչպես իր հերոսների 

կյանքն էր անցնում հավաքական կյանքի լաբիրինթներում: Մտավորականության 

բանտարկվածության հարցը գրողին հուզելու էր անգամ 1928 թվականին, երբ 

խոսելով պոլսահայ մտավորականության ստեղծագործական գործունեության 

վերաբերյալ «Նորք» հանդեսում տպագրված «Գաղութահայ գրականությունը» 

հոդվածում՝ նա ահազանգելու  էր. «Մտավորական «ընտանիքն» ուրեմն ապրելով մեծ 

և հեղաշրջման տագնապով, գաղափարական պայքարներով հուզումնալի երկրի մը 

մեջ, ինչպես էր Թյուրքիան, անհաղորդ մնացեր եր անոր կյանքին և իր պատյանին մեջ 

ամրափակված գոհացեր էր բանաձեվելով իր անմիջական ուշադրության առարկա 

յեղող առանձին հոգերը»
652

: 

Վիպակի ավարտն առաջին հայացքից ստեղծում է տպավորություն, որ դեռ 

շարունակություն պետք է ունենար աքսորված հոգիների կյանքի ուղու պատկերումը, 

չէ՞ որ բոլորին Զապել Եսայանը թողնում է կես ճանապարհին. ընթերցողը չի էլ 

նկատում՝ ինչպես է նրանց կորցնում Պոլսի՝ տենդով համակված հավաքական 

մթնոլորտում, սակայն խորը մտածելով՝ գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ այստեղ 

կարևոր չէր, թե ինչ հարաբերություններ ունեին տիկին Դանիելյանն ու Չերքեզյանը, 

ինչ հանգրվան ունեցավ ժայռի վրա նավաբեկվելու վտանգի առջև կանգնած 

Սեպուհյանը, ինչ ուղղությամբ գնաց Տիրան բեյը, քանի որ սյուժետային առումով 

սկիզբ, զարգացում և ավարտ ունեցող գործ չէ մեր առջև. այստեղ հեղինակը, բերելով 

կոնկրետ մարդկանց կերպարներ, ցանկացել է  ընդհանուրի մեջ մասնավորել, 

պատկերել մտավորականի կյանքից որոշ դրվագներ՝ ցույց տալու իրականությունը և 

սերունդներին փոխանցելու ժամանակին այնքան կարևոր «անհաղթելի 

տրամադրություների»  ստեղծման հիմնաքարերը: Վիպակում նկարագրված 

ճանապարհով գրողը քայլել է գործնականում՝ 1910-ական թվականներին՝ 

քաղաքկական անկայուն իրավիճակում՝ իր մեջ ծնունդ տալով արևով ու լույսով 

շաղախված գործ գրելու ցանկությանը:  Գաղափարի փոխանցման առումով վիպակն 

ավարտուն է և տարիների հեռավորությունից դեռ կարողանում է հարվածել 

նշանակետին՝ հնչեցնելով մտավորականի և առհասարակ ազգի զարգացման համար 

կործանարար թշնամու՝ արմատներից կտրված լինելու, հայրենի հողի ու 

միասնականության ուժը չզգալու դժբախտւթյան գոյության վտանգը. «Ամէն մէկս 

մենակ ենք եւ լաւագոյն պարագային ասուպի մը պէս կ'անցնինք օտար 

երկնակամարներուն վրայէն. ինչքան ալ փայլուն եւ շողշողուն ըլլայ մեր թողած լուսաւոր 

հետքը, անիկա դատապարտուած է անօսրանալու եւ կորուսելու: …Մինչ մենք մեր վրայ 
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 Նույն տեղում, էջ 31: 
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 Եսայան Զ., Գաղութահայ գրականությունը, «Նորք» հանդես, գիրք 1-ին,  Երևան, 

1927,  էջ 221: 
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խտացած, ստիպուած ենք բիւրեղանալ, խզուած անցեալէն եւ արգելափակուած՝ 

ապագայէն»
653

: Հեղինակը սրտացավ կերպով ահազանգում է, որ առանձին ձայները 

միայն համերգի ներդաշնակության մեջ կարող են լսելի լինել
654

, այստեղից էլ գալիս է 

մենակության ավերակիչ զգացումը, ինչը ստիպում է մարդուն ներփակվել, շղթայվել 

անձնական ցավի և ուրախության մեջ, առանձնանալ ներաշխարհում: Գրողն իր 

վիպակում նաև ցույց է տալիս, թե ինչը կարող էր  պարարտ հող դառնալ 

մտավորականության զարգացման համար. «Հաւաքական կեանքի  ալեկոծ ծովը եւ 

ազատ հորիզոնը միայն պիտի շնորհեր մեզ ստեղծագործութեան զօրեղ շունչը»
655

:  

«Հոգիս աքսորյալ» վիպակի հանգամանալի քննությունը ցույց է տալիս, որ այն  

Զապել Եսայանի նշանավոր գործերից է և , չնայած իր փոքր ծավալին՝ 31 էջ, 

ընդգրկուն ու ամբողջական է. քննվում են և՛ ազգային, և՛ համամարդկային 

նշանակություն ունեցող հարցեր: Հեղինակը վիպակում բերում է հաջողության 

հասնելու կարևոր մի բանաձև՝ կաշկանդող պատյանները կոտրելու և հոգեկան 

ազատության ճանապարհին  են ստեղծվում մնայուն գործերը: 

 

 

DESCRIPTION OF THE INTELLIGENTSIA IN THE NOVEL  

"MY SOUL IN EXILE" BY ZAPEL YESAYAN 
 

ANNA SARGSYAN 

Assistant Dean of the Faculty of Philology of the ASPU after Kh. Abovyan,   

Fellow Applicant of the Chair of Armenian New and Modern Literature and its Teaching 

Methods after Vache Partizuni /ASPU after Kh. Abovyan/,  

Yerevan, Republic of Armenia 
 

The purpose of the article is to reveal the results of the clash of intelligentsia and 

surrounding reality in constitutional Turkey in the novel of  Zabel Yesayan ―My Soul in Exile‖. 

The following problems were separated: to present the main ideological orientation of the novel, 

to comprehensively reflect the unique figurative system of the novel, to show the national 

element, hidden in the general parallel "naively" portraits given, to reveal the historical 

foundations of the artistic events that develop in the novel.  

In the course of the study, the following methods were applied: comparison, abstraction, 

analysis and synthesis. 

As a result of the study, we came to the conclusion that the novel ―My Soul in Exile‖ of 

Zabel Yesayan has not only historical, but also universal and artistic great value. The writer in her 

novel masterfully presented a generalized image of artists engaged in their activities in difficult 

political conditions: here are clearly depicted artists who, instead of gaining an audience and 

seeing the true assessment of what they created, are confused in the general mess of everyday life. 

Thus, the writer not only showed the artist‘s difficult path in an atmosphere inspired by politics, 

but also emphasized the path of spiritual freedom and the method of extermination in shells as a 

precondition for creating a real work of art. 

 

Keywords: Zapel Yesayan,past, melancholy, roots, soul, exile, intelligentsia. 
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ОБРАЗ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПОВЕСТИ ЗАПЕЛ ЕСАЯН 

«МОЯ ДУША В ИЗГНАНИИ» 
 

АННА САРГСЯН 

Ассистент декана филологического факультета АГПУ им. Х. Абовяна,  

соискатель кафедры новой и новейшей армянской литературы и  

методики ее преподавания имени Вачэ Партизуни (АГПУ имени Х. Абовяна),  

г. Ереван, Республика Армения 
 

В  статье исследуются результаты столкновения армянской интеллигенции с 

окружающей действительностью в конституционной Турции в повести Запел 

Есаян «Моя душа в изгнании». Были выделены следующие задачи: представить 

основную идеологическую направленность повести, всестороннее отразить 

уникальную образную систему повести, показать национальное, которое скрыто в 

«наивно» приведенных параллельно общечеловеческих портретах, раскрыть 

исторические основы художественных событий, развивающихся в повести.  

В ходе исследования были применены следующие методы: сопоставление, 

абстрагирование, анализ и синтез.  

В результате изучения мы пришли к выводу о том, что повесть Запел Есаян 

«Моя душа в изгнании» имеет не только историческую, общечеловеческую, но и 

большую художественную ценность. Автор мастерски представила обобщенный 

образ артистов, занимающихся своей деятельностью в сложных политических 

условиях: здесь четко изображены артисты, которые, вместо того, чтобы 

завоевывать аудиторию и увидеть истинную оценку созданного ими, запутались в  

общей суете повседневной жизни. Писатель, таким образом, не только показала 

трудный путь артиста в атмосфере, дышащей политикой, но и подчеркнула  путь 

духовной свободы и избавления от оков как предусловия создания реального 

искусства. 

 
Ключевые слова: Запел Есаян,  прошлое, тоска, корни, душа, изгнание, 

интеллигенция. 
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В статье освещены основные проблемы, связанные с исследованием и 

актуализацией культурного наследия армянской диаспоры в Украине. Показано, что 

за века проживания в инородной социальной среде у армян Украины появились новые 

законы, обычаи, традиции, изменились язык, имена, быт и состоялась успешная уния 

Армянской Церкви c Римом, которая зафиксировала изменения, произошедшие с 

армянами за века их проживания в условиях украинского-польского окружения и 

стала показателем этно-культурной трансформации и сохранения обновленной 

этно-национальной идентичности. Раскрыто значение коллективной исторической 

памяти как основы культурного поля диаспоры. На примере отдельных выдающихся 

представителей армянской диаспоры показаны их значение и роль для формирования 

актива исторической коллективной памяти армянской диаспоры Украины. 

 

Ключевые слова: армяне, диаспора, культура, коллективная историческая 

память, традиция, трансформация, этнос, этно-национальная идентификация. 

 
Вопросы актуализации армянского культурного наследия Украины сегодня не 

менее важны, чем во время СССР с его политикой стирания национальных отличий и 

формирования новой вненациональной общности – советского народа. Армянское 

культурное наследие в Украине – тема неисчерпаемая, и освещать ее можно с разных 

сторон: движимое наследие (созданные армянами артефакты, хранящиеся в музейных и 

частных коллекциях Украины и зарубежья), недвижимое наследие (памятники светской и 

церковной архитектуры), значимые события в истории армян Украины и, конечно же, 

жизнь и деятельность выдающихся представителей армянской культуры, живших на 

землях Украины.  

Еще раз отметим: вопрос не столько в изучении армянского культурного наследия 

в Украине – написано на эту тему немало, в том числе работ высокого научного уровня 

(хотя белых пятен и неизученых вопросов много больше), проблема, прежде всего, 

именно в привлечении внимания к армянскому культурному наследию, которое сегодня 

малоизвестно не только интеллектуально-культурной элите Украины, но и 

представителям армянской диаспоры страны.  

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 05.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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Между тем актуализация культурного наследия армян Украины непосредственно 

связана не только с вопросами сохранения богатейшего культурного наследия армян 

украинских земель, но и с сохранением культурной исторической памяти армян, без 

которой этнос или нация обречены на исчезновение.  

Прежде, чем говорить о культурном наследии диаспоры, следует определить, что 

есть «культура диаспоры» и обозначить критерии, по которым можно определить 

национальную или этническую принадлежность человека. Для армян, большая часть 

которых веками проживает за пределами исторической родины, данный вопрос далеко не 

риторичен. Как не риторичен он и для представителей стран, ставших для армян второй 

родиной, не в последнюю очередь потому, что армяне – в высшей мере т. н. исторический 

этнос, т.е. этнос, представители которого при любых условиях и где бы то ни было 

достигают высокого привилегированного статуса, входят в высшие социальные страты и, 

следовательно,  являются носителями политической сознательности и элитной 

культуры
656

. 

Профессор В. Налимов считал, что через человека «в его бытии в Мире 

раскрываются смыслы. Смыслы распаковываются всегда через тексты. Человек… – это 

текст, или, точнее, многообразие текстов…»
657

. А это значит, что армяне диаспоры 

привносят новые смыслы в социум, который их принимает, он становится богаче и 

функциональнее. Следовательно, их присутствие в Украине (как и в любой другой стране) 

важно не только для них самих, но и для автохтонов. Как отметил М.М. Бахтин, «чужая 

культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже... Один 

смысл раскрывает свои глубины, встретившись с другим, чужим смыслом, между ними 

начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих 

смыслов, этих культур... При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются 

и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и  открытую  целостность, но они 

взаимно обогащаются»
658

. Такое сосуществование разных народов и культур важно и для 

жизнеспособности общества, страны, т.к. однородная система теряет способность к 

развитию и, в конце концов, распадается. Поэтому сближение разных культур не должно 

доходить до слияния и потери самобытности: это не только порождает культурное 

одичание, но и противоречит закону внутренней неоднородности целого как условия его 

существования. 

Внешняя инкорпорация армян в местную среду, как правило, происходила без 

особого сопротивления, т. к. армяне всегда былы «нужными людьми», т.е. людьми, 

обеспечивающими экономическое процветание, а, следовательно, и государственную 

важность нового поселения. Но в любом случае, при массовой миграции армянские 

переселенцы, пройдя первый этап адаптации к новым условиям, начинают меняться, 

стремиться к определенному синтезу, суммарности с новым окружением, что диктуется 

новыми политико-экономическими реалиями, а также совпадает со стремлением 

государства привлечь эмигрантов в систему своих социально однородных (в идеале ) 

связей. Однако для армян это уже другое, не родное государство, другие связи, поэтому 

включение в новую социальную систему на равных с автохтонами началах может 

привести к полной ассимиляции и исчезновению их, как отдельного этноса, на новой 

Родине. Чтобы этого не произошло, армяне стремятся сохранить свою неповторимость и 

самобытность и закрепить это уже в новой государственно-правовой системе. Так, в 

Украине они в 1356 году получают право самоуправления и собственного 

судопроизводства, а в 1367 году – религиозную автономию и т.д. Однако изменения 

неизбежны, и они имеют двоякий характер: с одной стороны, происходит ассимиляция 

                                                           
656 Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: «Генеза», «Довіра», 1996. С. 82-83. 
657 Налимов В. В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая 

архитектоника личности. М.: Изд-во «Прометей» МГПИ им. Ленина, 1989. Предисловие 
658 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 354. 
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части армянских переселенцев с местным населением, а с другой – появляется новое 

интересное образование, новый социальный организм – армянская диаспора с присущими 

только ей особенностями культуры. 

В этом контексте еще более интересен процес вторичной (или модифицированной) 

этносамоидентификации армян диаспоры, механизм, которой имеет скорее 

метафизическую, чем социальную природу. Речь идет об армянах, которые уже не 

десятилетиями, а веками проживали в другой стране. Процесс этот затрагивает, в 

основном, культурную,  интеллектуальную элиту общества. Этих людей точнее было бы 

называть украинскими, польскими или русскими армянами. Но по их вкладу в изучение и 

сохранение армянского наследия они по праву являются истинными представителями 

армянской культуры.  

Почему социально обеспеченным людям, принадлежащим к элите общества, 

необходимы поддержка и развитие армянской культуры в том или ином регионе, городе, 

и почему им так важно и ценно осознание собственной принадлежности к армянской 

культуре – объяснить рационально-прагматично трудно. Они и без того самодостаточны и 

успешны. Голос крови? Вторичная этносамоидентификация определяется уже не столько 

внешними социальными факторами, усвоенными стереотипами поведения человека, 

сколько, прежде всего, его личным самоопределением, собственнным выбором, который 

зависит от определенного интеллектуально-культурного и духовного уровня и 

внутренней работы.  Но именно эти украинские, польские или русские армяне дали 

мощный импульс для изучения, развития и популяризации армянской культуры, 

литературы, искусства, примером чего могут служить армяне Львова ХІХ – 1-й половины 

ХХ века, европейские мхитаристы и т.д.    

Культура диаспоры является целостным феноменом, возникающим в результате 

взаимодействия, органического синтеза культуры эмигрантов и доминирующей культуры 

страны, давшей им приют, которая в дальнейшем развивается как автономное и 

оригинальное явление. Этот процесс, по-сути, является этно-культурной дивергенцией, 

когда от этноса отделяется какая-то его часть и создает впоследствии автономную этно-

культурную целостность. Результатом этнической дивергенции является появление новых 

этно-культурных систем схожего типа, и при этом все они сохраняют чувство общности 

системы. О самобытности этого явления в Украине свидетельствуют основные 

культурные характеристики развития армянской диаспоры. Армяне создали здесь 

собственную специфическую среду с большей или меньшей религиозной и 

административной автономией, развивали традиционные ремесла, которые под влиянием 

местных условий приобрели черты, не присущие им на родной земле. У них появились 

новые законы, обычаи, традиции, изменились язык, имена, быт и, наконец, именно в 

Украине состоялась успешная и стойкая уния Армянской Церкви c Римом, 

долговременность которой также была результатом изменений, происшедших с 

армянскими переселенцами за столетия их жизни на этих землях
659

. 

Проблему сохранения армянского культурного наследия в Украине можно разбить 

на несколько пунктов, тем или вопросов: 1. сохранение недвижимого армянского 

культурного наследия в Украине (светские и церковные памятники, армянские кладбища 

или захоронения); 2. сохранение движимого армянского культурного наследия, 

отображенного в предметах культуры, ремесленных изделиях и письменных памятниках. 

Процесс сохранения культурного наследия, в свою очередь, включает три необходимых 

составляющих: 1. нужно знать, что сохранять. А это подразумевает изучение истории 

культуры армян в Украине (а также в регионе бассейна Черного моря и в связях с 

                                                           
659 Гаюк И.Я. Армянская церковь как уникальный феномен христианского мира. Львов: 

Логос, 2005. С. 176-206; см. также: Petrowicz G. La Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi. 

Roma, 1988; Petrowicz G. L'unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-1686). Roma, 1950. 
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Арменией, Румынией, Молдавией, Польшей, Венгрией и Россией), совмещенное с 

поиском, идентификацией и фиксацией памятников армянской культуры и введением их в 

научный обиход; 2. сохранение, консервацию и реставрацию памятников армянской 

культуры; 3. актуализацию армянского культурного наследия, что подразумевает не 

только изучение и сохранение культурных достижений, но и привлечение к ним внимания 

широких слоев населения – армян и не армян, формирование такого общественного 

мнения, которое будет способствовать повышению внимания и заинтересованности в 

изучении армянского культурного наследия. 

Одним из важнейших и эффективных путей актуализации армянского культурного 

наследия является проведение научных и культурных мероприятий по случаю важных 

юбилеев с широким привлечением общественности и СМИ. Зададимся вопросом: каков 

принцип отбора событий и личностей, составляющих актив коллективной памяти? Это –  

события, являющиеся судьбоносными для жизнедеятельности этноса; это люди, которые 

сыграли решающую или очень важную роль в утверждении и защите этно-национального 

культурно-исторического поля народа, а также выдающиеся известные люди, чей 

высокий социальный статус и достижения в любой области делают престижным их 

присутствие в коллективной исторической памяти. Включение таких личностей в сферу 

коллективной исторической памяти обеспечивает то, что Ассман назвал «сплоченностью 

[этноса] ―вовнутрь‖… посредством подчеркивания членства и избранности»
660

.   

Именно коллективная историческая память является основой культурного поля 

диаспоры. Она выставляет своеобразные маркеры или ориентиры этнокультурной 

самоидентификации армян в диаспоре: память о том, что их Родина (гора Арарат) 

является местом начала современного человечества; многовековое существование 

мощного государства Великая Армения; то, что армяне первыми сделали христианство 

государственной религией страны задолго до других народов; армянин – значит 

христианин и, как маркер – битва за веру с персами при Аварайре; создание армянского 

алфавита и царицы переводов – Библии на армянском языке; легендарный царственный 

город Ани, как родина армянских эмигрантов; Киликийская Армения как мощное 

армянское государство и форпост в борьбе за веру против мусульман; Геноцид армян – 

преступление против человечества и крупнейшая катастрофа в истории армянства, 

которая сказалось на судьбе каждого армянина и др.  

Однако, по наблюдениям исследователей, коллективная память не бывает 

постоянной, она трансформируется под давлением внешних факторов, в том числе – 

политического и идеологического характера. «Содержание культурной и 

коммуникативной памяти сообщества может меняться, что приводит и к изменению ее 

идентичности. В то же время коллективная память также формируется и изменяется под 

влиянием складывающейся идентичности. Выбор того, что люди вспоминают, зависит от 

господствующей на данный момент тенденции в их самоидентификации»
661

. В памяти 

армян, даже тех, кто уже не первое столетие жил на украинских землях, как и для 

современных представителей армянской диаспоры, эти основные маркеры их 

исторической памяти оставались фактически неизменными, и любая историческая 

справка об армянах так или иначе включает в себя если не все, то часть вышеупомянутых 

тем. В то же время, под влиянием внешних, прежде всего политических факторов, часть 

армян со временем полностью ассимилируется с украинцами, поляками или русскими, а 

часть, сохраняя традиционную историческую память, корректирует или дополняет ее 

новыми маркерами уже из истории диаспоры и приобретает через определенный период 

                                                           
660 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 227. 
661 Галеткина Н. Парадоксы коллективной памяти: бужские голендры в Сибири и в 
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времени новую модифицированную этноидентификацию – «украинские армяне», 

«польские армяне», «русские армяне» и т.п.   

Но если потомки армян, начавших в 19 – начале 20 столетия  изучать свою 

историю на землях бывшей Речи Посполитой, делали акцент на местных представителях 

армянской нации и с гордостью писали о тех, кто зарекомендовал себя славными делами, 

то коллективная историческая культурная память современной армянской диаспоры в 

Украине показывает наличие присущих всему армянству тем, тогда как культурными 

маркерами из истории диаспоры являются, по сути, единичные фигуры – Анна 

Византийская, Иван Айвазовский и Сергей Параджанов. Причиной такой скудности 

диаспорального сегмента культурной исторической памяти является отсутствие знаний об 

культурном наследии армян Украины и, очевидно, присущая эпохе постмодерна в целом 

утрата людьми чувства историчности. 

  Один из наиболее выдающихся представителей армян Западной Украины 

доминиканский монах-историк Садок Баронч (29.04.1814-1892 гг.) написал несколько 

фундаментальных исторических работ, посвященных армянам украинских земель, в числе 

которых «Жизнеописания известных армян в Польше»
662

 и «Очерк армянской 

истории»
663

. Книги и сегодня остаются важнейшим источником информации для 

исследователей, изучающих историю армянских колоний Восточной Европы. Среди 

немалого числа поучительных примеров о достойных армянах, приведем лишь два.  

Львовский армянский купец и судья армянского права Николай Дершимонович за 

свои заслуги перед общиной был в 1676 году делегирован на коронацию короля Яна III 

Собесского. Он был хорошо известен своими выкупами невольников у турок, причем – не 

только христиан, но и мусульман. Имел удивительное свойство располагать к себе людей, 

так что однажды, когда в Венгрии он выкупил из неволи турка, тот не захотел 

возвращаться на родину и поехал с Дершимоновичем во Львов, где Дершимонович на 

свои деньги выучил его ремеслу и даже отписал ему 100 злотых в своем завещании 1710 

года
664

. 

Другой представитель львовской армянской общины судья Габриел Бернатович, 

когда в сентябре 1672 года турки совместно с гетьманом Дорошенко осадили Львов и 

стали обстреливать город из тяжелых орудий, отправился вместе с другими 

представителями города к ним на переговоры. Турки согласились снять осаду при 

условии большого выкупа, а поскольку город не смог собрать нужную сумму денег, 

потребовали дать в заложники 9 влиятельных представителей городских общин. Габриел 

Бернатович  и другой армянин Яков Яськевич добровольно вызвались отправиться в 

качестве заложников от армянской общины. Из неволи Габриел возвратился тяжело 

больным и вскоре умер
665

.   

Одним из важнейших событий в жизни армян Речи Посполитой стало подписание в 

1630 году львовским армянским епископом Николаем Торосовичем унии (союза) с 

Папским престолом, в результате чего возникла Армяно-католическая Церковь Речи 

Посполитой (далее – АКЦ). Событие, которое в значительной мере определило 

дальнейшее политическое и культурное развитие армянской диаспоры на украинских 

землях.  

Для армян уже с конца ХІ – начала ХII в. понятия этно-национальной 

идентичности и вероисповедальный фактор слились в одно нераздельное целое: 

истинным армянином может быть лишь тот, кто находится в лоне Армянской 

Апостольской Церкви (далее – ААЦ). Соответственно, тех армяне, которые в силу разных 

                                                           
662 Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów:  Druk. Zakł. naród. im. Ossolińskich, 1856. 
663 Barącz S. Rys dziejów ormiańskich. Tarnopol: Druk. Józefa Pawłowskiego, 1869. 
664 Barącz S. Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Lwów:  Druk. Zakł. naród. im. Ossolińskich, 1856. 

S. 120-121 
665 Там же, с. 75-76. 
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причин утрачивают традиционную конфессиональность, перестают считаться истинными 

армянами, и это касается прежде всего (но не только) армян-католиков. Яркое тому 

свидетельство находим уже в самой старой (из известных на сегодня) актовых книг 

Львова за 1382-1389 годы: в деле 1384 года читаем, что оно касается двух армян – 

«Йоганеса католика – ранее армянина и не католика – и Паули Сагака»
666

. 

Почему произошло подобное слияние/отождествление конфессиональности 

(заметим – не религии, а именно конфессиональности) с этно-национальной 

идентичностью? Становление ААЦ происходило в тесной связи с развитем армянской 

государственности. Армянская Церковь, как и любая другая Церковь, является формой 

существования религии в условиях государства. Поэтому, защита своей национальной 

конфессии – автокефальной национальной Церкви – непосредственно и  тесно связана с 

защитой собственной национальной государственности, которая, в свою очередь, является 

наиболее весомым гарантом защиты интересов своего этноса (нации). И поскольку 

исторически сложилось так, что Армения, как суверенное государство, перестала 

существовать под ударами тюрков-сельджуков, потом – османов, именно ААЦ в 

значительной мере становится хранителем и гарантом этно-национальной идентичности. 

Роль ААЦ в сохранении коллективной исторической национальной памяти армян можно 

назвать ведущей, что связано с очень интересным феноменом коллективной культурной 

памяти армян, когда особенно значимые героические и харизматические события 

прошлого приобретают значение сакральной истории – создание алфавита Месропом 

Маштоцем, битва при Аварайре (битва за веру), перевод Библии на армянский язык и т.д. – 

что опять же связывает в неразрывное целое мирскую и религиозно-церковную 

составляющие бытия армянского этноса. Поэтому ААЦ имеет отдельные праздники, 

посвященные этим событиям: день памяти создателя армянского алфавита в 406 г. Св. 

Месропа Маштоца (четверг после 4-й по Св. Троицы) праздник Святых Переводчиков 

(четвертая суббота после Воздвижения Креста Господня); день памяти Св. Варданидов –

день памяти погибших в Аварайрской битве 451 года героев св. Вардана Мамиконяна и 

1036 его воинов (2-й четверг после Передового Поста)
667

. 

Церковь, будучи по своей природе довольно консервативной организацией, лучше 

всего подходила для сохранения традиций, обрядов и этно-национальной символики. То 

есть в условиях чужеродной социальной среды она обеспечивала «отделения ―вовне‖: не 

посредством территориальных границ, а посредством ―пороговой символики‖ образа 

жизни и деятельности, прежде всего посредством законов, затрудняющих контакт с не-

членами»… сообщества (праздники, традиции, обычаи, минимизация экзогамии); и 

«сплоченность ―вовнутрь‖… посредством подчеркивания членства и избранности»
668

. 

Отсюда и столь сильное предубеждение прежде всего против католиков, т.к. 

Римско-католическая Церковь – это всегда государство в государстве, что многократно 

подтверждает многовековая история ее существования. Это очень точно озвучил 

известный философ Карен Свасьян: «Рим, вновь силящийся стать миром и подчинить мир 

силою исконно языческого правопорядка, на этот раз, впрочем, облаченного не в тогу, а в 

рясу, должен был во что бы то ни стало сохранить первоначальный синкретический образ 

мира; вчерашнему варвару предстояло обрести блаженство, минуя стадию национальной 

дифференциации и довольствуясь паспортом «католика» вообще»
669

. 

Римско-католическая Церковь, которую точнее следовало бы называть Римско-

католической империей, как каждая империя, активно защищала свои интересы, не 

гнушаясь никакими политическими приемами. Не случайно, в светских салонах Европы 

                                                           
666 Najstarsza księga miejska 1382-1389. Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta. T. I. Lwów: 

wyd. A. Czołowski, 1892. S. 26. 
667 Петросян Е. Армянская Апостольская Святая Церковь. Св. Эчмиадзин, 1996. С. 101-104. 
668 Ассман Я. Указанная работа. с. 227.  
669 Свасьян  К. Становление европейской науки. Москва: «Evidentis», 2002. С. 34 
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XIX века был популярным афоризм Сент-Бева, что «можно быть очень хорошим 

католиком и в то же время вряд ли христианином», используя который К. Свасьян 

сформулировал тезис: «Очень хороший католик» минус «христианин» – главное 

действующее лицо политической и культурной таксономизации Европы»
670

. 
И хотя история образования униатских церквей тесно связана с политическими 

амбициями папства, однако следует сказать, что примеры успешных уний показывают, 

что их реализация, происходившая при взаимодействии и пересечении многих факторов и 

интересов, часто давала результат, достаточно далекий от ожиданий папства, но 

отвечающий национальным интересам того или иного народа, что и показывает история 

украинской и армянской униатских церквей.  

Среди ученых преобладает мнение, что подписание армянами унии с Римом 

негативно сказалось на экономическом и культурном развитии армянских колоний в 

Украине (в свое время автор также разделяла эту точку зрения). Если говорить о первом 

периоде – от подписания унии в 1630 году (а фактически от консекрации Торосевича на 

львовскую кафедру в 1927 г.) и до смерти архиепископа-митрополита в 1681 году – то 

ситуация в епархии действительно была очень напряженной, а постоянные конфликты 

между сторонниками и противниками унии негативно сказались на всех сферах жизни 

армянских колоний Речи Посполитой и привели к потере армянами многих позиций в 

экономике. 

Однако не стоит обобщать и прикладывать такую оценку ко всему периоду 

существования АКЦ в Украине. Как и Украинская греко-католическая Церковь, так и 

АКЦ в разные времена по-разному влияла на жизнь армянских общин. Уже с конца XVII 

века церковно-религиозная жизнь армянских общин постепенно налаживается, 

проводятся необходимые реформы в организационной структуре и обряде АКЦ, и 

постепенно Церковь возобновляет свои позиции центра национально-культурной жизни 

общин, представителя и хранителя национальных традиций. Особенно заметной эта ее 

функция становится с середины XIX в. и до начала 2-й мировой войны. 

Уния Армянской Церкви Речи Посполитой с Римом наравне с утверждением в 1519 

году на Пйотрковском сейме нового устава армян Речи Посполитой (т.н. «Устав львовских 

армян»), во-первых, зафиксировала изменения, произошедшие с армянами за века их 

проживания в условиях украинского-польского окружения, а во-вторых, стала показателем 

этно-культурной трансформации и сохранения обновленной этно-национальной 

идентичности. По сути, несмотря на все изменения в обряде, языке и характере литургии, в 

законах и т.д., уния зафиксировала/сохранила два базовых ментальных компонента: «мы – 

армяне» и «но мы – не такие, как армяне прародины». АКЦ продолжала оставаться 

хранителем культурной исторической памяти армян, что и стало защитным механизмом 

против полной ассимиляции с украинско-польским (украинско-немецким, украинско-

румынским и российско-украинским) окружением. Профессор Дашкевич отмечал, что 

армянские хроники и дипломатарии, составленные в XVII веке, являются лучшим 

доказательством того, что «для местных армян прошлое их колонн не терялось где-то в 

темных преданиях древности, а было в полной мере ощутимым, реальным и хорошо 

известным»
671

. 

По мнению Ассмана, этническая идентичность и устойчивость – это вопрос именно 

культурной памяти и ее организации
672

. Его предположение, в отличие от многих других 

трактовок сущности этноса, объясняет, почему армяне не растворились полностью в новом 

украинско-польском окружении. Сильные культурные традиции наравне с родовой 

                                                           
670 Свасьян  К. Указанная работа. С. 31 
671 Дашкевич Я. Армянские колонии на Украине в источниках и литературе ХV-ХVIII веков 

(историографический очерк) / В кн. Дашкевич Я. Вірмени в Україні: дорогами тисячоліть, с. 1-87. 

Львів: Логос, 2012. С. 36.  
672 Ассман Я. Указанная работа. С. 172.  



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

386 

 

культурной памятью, которую подпитывали новые волны переселенцев, наличие большей 

или меньшей юридической автономии и уже модифицированного, но собственного, 

национального церковно-религиозного центра – Армяно-католической Церкви – все это 

сохраняло и организовывало культурную память армян диаспоры, давая им возможность 

сохранять свою этно-национальную идентичность.  

АКЦ Западной Украины в XIX – первой половине XX века принимала активное 

участие во всех сферах общественной жизни, и в то же время в XIX веке она настойчиво 

утверждает свою связь с древней государственной христианской Церковью. Это с 

очевидностью показывает начавшееся в середине XIX века в Галиции движение за 

сохранение АКЦ, которое постепенно переросло в движение за возрождение в АКЦ 

древних армянских традиций, обряда, возвращении к древнеармянскому языку в качестве 

языка литургии. В этом движении принимали активное участие армянские архиепископы-

митрополиты С. Стефанович и М. Шимонович, представители польской и армянской 

художественной элиты, политики и ученые.  

Мощный импульс этому процессу придало движение за ликвидацию Армяно-

католической Церкви, инициированное некоторыми представителями армянского 

духовенства, отдельными польскими армянами и поляками. В движении были 

задействованы серьезные политические силы, о чем свидетельствует, в частности, тот 

факт, что львовскому армянскому митрополиту Стефановичу в 1848 году предложили 

перейти в католицизм и стать римско-католическим митрополитом
673

. Пик активности 

этого движения пришелся на правление львовского армянского архиепископа-митрополита 

Григория Михала Шимоновича (1858-1875 гг.). В 1861 году появилась брошюра 

анонимного автора (ее приписывали Михалу Торосевичу (Michał Torosiewicz))
674

, 

призывающего упразднить АКЦ. Автор отрицал целесообразность армяно-католического 

обряда и даже право называться армянами верующих, которые уже на протяжении веков 

живут в Польше и не знают, по словам автора, ни армянского языка, ни обычаев, ни 

обрядов, что могло бы дать им право называть себя армянами. Более того, автор брошюры 

считал ненормальным, когда люди, столетиями называющие эту землю своей Родиной и 

имеющие перед ней выдающиеся (иногда даже кровные) заслуги, называют себя 

армянами
675

. Сторонники ликвидации АКЦ убеждали, что «т.н. армянский обряд уже давно 

отжил свое, а армянские традиции – всего лишь анахронизм»676. Армянский Златоуст (так 

его называли за уникальный дар красноречия), впоследствии – львовский армянский 

архиепископ-митрополит Исаак Исаакович ответил автору брошюры «Głos do ziomków 

…», и в том же 1861 году ответ был опубликован отдельной брошюрой
677

. Полемика 

становилась все острее, в ней уже участвовали не только армяне, но и поляки – ситуация 

накалялась. В январе 1862 года известный польский поэт-романтик Винцент Поль 

выступил с осуждением подобных диспутов, считая их недопустимыми и 

отвратительными. Он публично ответил автору брошюры „Głos...‖, отметив, что армяне 

«пришли сюда, на Русь, еще до правления Пястов и осели на этой земле раньше, чем 

поляки. Поселившись на Подолье и Покутье, они принесли туда набожость и трудолюбие, 

а взамен получили землю, язык; народ изобретательный и культурный, они строили 

города... Уже со времен Казимира Ягеллончика армяне занимали важное место в политике 

и дипломатических отношениях Польши: встречаем их в посольствах, дипломатических 

эскортах или в восточных миссиях, когда грозовые тучи сгущаются над Польшей; как 

                                                           
673 Lechicki Cz. Kościół Ormiański w Polsce (Zarys historyczny). Lwów: Z drukarni «Słowa 

polskiego», 1928. S. 131. 
674 Hasła słownika biograficznego Ormian Polskіch. Kraków, 1986. S. 23. 
675 GŁOS do ziomków Obrządku Ormiańsko-Katolickiego. Lwów, 1861. S. 7. 
676 Там же.  S. 12. 
677 Isakowicz  I. Odprawa Autorowi Broszury «Głos do ziomków Obrządku Ormiańsko-

katolickiego». Wiedeń, 1861. 

https://opac.ucu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Isakowicz%2C%20Isaak%22
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купцы, они имели связи по всему Востоку... от Великой Армении через Кавказ, ногайские 

степи, от Аккермана через все Подолье, Бессарабию к Покутью, Сучаве, Каменец-

Подольскому и Львову... И когда после раздела Польши под давлением йозефинства 

пришло в упадок даже латинское духовенство, а духовенство греко-униатское вследствие 

этих же веяний превратилось в австрийскую бюрократию, то армянское духовенство – 

отдадим ему должное – в это же время возвратило к Богу и вере отцов часть Польши. 

Владыка Самуэль Стефанович был истинным апостольским мужем, благодаря ему поляки 

тех  краев снова обратились к Богу, и наибольшая заслуга в этом польских армян....Так 

пусть же армяне-католики остаются теми, кем они были до сегодня...»
678

. Многие из 

галицких армян разделяли точку зрения В. Поля: его портреты выполняли такие известные 

галицкие армянские художники, как скульптор Т. Баронч, художник Т. Тирович.  

С. Баронч сообщает, что армяне, откликнувшись на призыв архиепископа-

митрополита Стефановича, собрали для реставрации армянских церквей в Станиславе, 

Тысменице и Лысце 16 тысяч злотых. В 1860 году было собрано 6 тыс. злотых на 

реставрацию львовского армянского собора; Рипсима Богдановичева в 1849 году 

пожертвовала 1600 дукатов для 4-х армянских церквей; в 1855 г. Томаш Петрович 

выделил для одной армянской церкви 15 тыс. злотых, а Гертруда Абрагамовичева в 1853 

г. – 13 тыс. злотых для другой. В 1857 году Давид Антонович установил для 

черновицкого армянского  викария ежегодную выплату 300 злотых, меньшие фундации 

сделали Игнаци и Гжегож Антоновичи, Кшиштоф Чучава, Йенжей Азбейович и Рипсима 

Манугевичева
679

. 

Бурная полемика по поводу АКЦ не только закончилась в пользу ее сторонников, 

но и вызвала живой интерес к судьбе исторических памятников армянской культуры, 

побудила к их изучению и активизировала меры по их сохранению. Львов XIX века 

превращается в крупный центр арменоведческих исследований. В 1904 году по 

инициативе известного искусствоведа, декана искусствоведческого факультета 

Львовского университета им. Я. Казимира львовского армянина Я. Болоз-Антоневича в 

университете была открыта кафедра армянского языка, действовавшая до 2-й мировой 

войны. Там преподавали выдающиеся арменологи Богдан Давыдович, К. Кеупрулян и др.  

В 1932 году во Львове состоялась первая в Европе выставка достижений армянской 

культуры, на основе которой был создан Армянский архидиецезиальный музей. В 1940 

году музей был закрыт и расформирован. Сегодня в музеях Львова хранится большое 

количество экспонатов армянской культуры, в том числе из бывшего Армянского музея. 

Причем львиная их доля (не менее 90 %) находится в запасниках, а работники музеев, как 

правило, и не знают, что те или иные экспонаты имеют отношение к армянской культуре. 

Причиной этого является специфика развития армянской культуры в диаспоре, в 

результате чего армянские имена и фамилии очень быстро приобретают здесь местное 

звучание и написание (Богданович, Лыськевич, Чайковский и т. п.). Так, например, в 

Каменец-Подольском историческом заповеднике хранится ряд интереснейших портретов 

армянских священников, но поскольку их фамилии Богданович, Кшиштофович, 

Мелконович и т.п., никто не связывал их с армянами Каменец-Подольского. Во 

Львовском музее этнографии и художественных промыслов находится уникальная 

коллекция армянских ковров, атрибутированных как турецкие, анатолийские, кавказские. 

Если памятники церковной архитектуры армян достаточно хорошо известны и 

изучены, комплексные исследования и каталогизация такого весомого сегмента 

культурного наследия армян Украины, как светская архитектура, фактически 

отсутствуют. А это армянские жилые дома, дворцы, торговые здания, бани, колодцы, 

школы (дома Абамеликов, Асвадуровых, Мирзоянов и др. в Одессе; армянские кварталы 

                                                           
678 Lechicki. Cz. Указанная работа. S. 161-162. 
679 Barącz S. Rys dziejów ormiańskich. Tarnopol, 1869. S. 180. 
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Львова, Каменец-Подольского и других городов описаны фрагментарно; дворец 

Ромашкана и дома армян в Ивано-Франковске и т.п.); армянские фонтаны и колодцы, 

работы архитекторов-армян в Украине, в частности, Яна де Витте, Юлиана Захаревича, Д. 

Мазирова и т.д). 

Приведем лишь некоторые примеры: дом № 8 на ул. Рынок во Львове в 17 веке 

принадлежал купцу-армянину, банкиру, председателю таможенной службы Восточной 

Галиции Христофору Аведику Бернатовичу. Существует легенда, что именно он 

предоставил королю Владиславу IV заем в 100 тыс. дукатов. Дом № 10 на ул. Рынок 

перестроен из 4-х домов по проекту Яна де Витте, как и великолепный Доминиканский 

собор во Львове (пл. Музейная, 1). Собор строили в течение 1749-1764 гг., руководил 

строительством армянин Христофор Мурадович, а колокольня по проекту львовского 

армянина Юлиана Захаревича была пристроена в конце 19 века.  

В 2010 году  известный украинский искусствовед Ю. Бирюлев опубликовал книгу с 

красноречивым названием «Захаревичи – творцы столичного Львова», которая 

раскрывает значительный вклад Юлиана и Альфреда Захаревичей в создание нового 

облика Львова 2-й половины 19 – начала 20 века.
680

. И хотя род Захаревичей был в 

значительной степени ассимилирован, однако тесные связи Юлиана Захаревича  с 

армянской общиной Львова свидетельствуют о том, что осознание себя армянами было 

им присуще в полной мере. В начале 2000-х гг. правнучка Юлиана Захаревича, которая 

сохранила не только характерную внешность, но и четкое осознание своих армянских 

корней, развеяла все сомнения относительно национальной самоидентификации 

представителей этой семьи.   

Сегодня, когда заходит речь о выдающихся армянах в Украине, большинство как 

армян, так и неармян называют имена И. Айвазовського (реже) и Сергея Параджанова. Но 

С. Параджанов, этот выдающийся сын трех народов – армянского, украинского и 

грузинского, является лишь верхушкой айсберга когорты незаурядных армян, живших в 

Украине. Только в этом году имеется несколько важных дат, которые предоставляют 

прекрасную возможность актуализировать армянское культурное наследие в Украине, но 

которые, по крайней мере, пока, никак не озвучены и не представлены через 

соответствующие научные и культурно-художественные мероприятия. Так, в этом году 

исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося музыканта, профессора 

консерватории и артистического директора Галицкого музыкального общества во Львове, 

любимого ученика, помощника, главного издателя и редактора произведений 

композитора Фридерика Шопена Ф. Кароля фон Микули. В галерее львовского 

Армянского собора находится мемориальная доска с надписью: «Каролю Микули, 1819–

1897. Выдающемуся пианисту и композитору, директору Галицкого музыкального 

общества. Благодарные ученики и ученицы». 

27 июля этого года исполняется 110 лет со дня смерти Каетана Абгаровича (7 (20). 

08.1856 г., Черниев под Станиславом –  27.07.1909 г., Трускавец) – известного писателя, 

происходившего из древнего армянского рода Абгаро-Солтанов, который и печатался под 

псевдонимом Абгар Солтан. Если С. Параджанов называл себя сыном трех народов – 

армянского, украинского и грузинского, то К. Абгаровича можно назвать сыном 

армянского, польского и украинского народов. 

 Жил он в основном в своем имении в с. Дубенки Бучацкого уезда (сегодня 

Монастырский р-н Тернопольской обл.). К. Абгарович писал интересные повести и 

рассказы о старопольской и украинской шляхте Покутья. Первое его произведение «Клуб 

летучих мышей» было напечатано во Львове в 1892 г., а последние романы «Слишком 

поздно» и «Смерть Эмира» – в 1909 г. И хотя И. Франко в статье «Абгар-Солтан. Русины, 

этюды и рисунки» (литературное приложение «Неделя» к газете «Курьер львовский» от 

                                                           
680 Бірюльов Ю. Захаревичі – творці столичного Львова. Л.: вид-во «Центр Європи», 2010.  
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24.04.1893) раскритиковал его за экспрессивно-упрощенное представление украинцев, 

Абгар-Солтан был сторонником примирения поляков с русинами (оба народа называл 

австрийскими русинами)
681

. К. Абгарович хорошо знал украинский язык и литературу, 

издал сборник новелл «Русины» (1893 г.), Написал рассказ и книгу о Ю. Федьковиче, 

которого называл буковинским Кобзарем
682

. 

Вместе с тем К. Абгарович никогда не забывал о своих армянских корнях, что 

особенно ярко проявилось в его рассказе «Польский король». После того, как рассказ был 

напечатан в двух номерах львовского армянского журнала «Posłaniec Św. Grzegorza» 

(«Вестник св. Григория») в 1929 году, в редакцию пришло письмо от госпожи 

Максимиллиановой из армянского рода Агопсовичей, в котором она рассказала, что в 

образе главного героя рассказа Теодора Тухановича по прозвищу Бодзь на самом деле 

изображен брат ее бабушки Юзеф Агопсович, родом из местечка Кулачковцы 

Станиславского уезда (сегодня с. Кулачковцы Снятынского р-на Ивано-Франковской 

обл.)
683

. Когда пан Агопсович временно находился в Кракове, его случайно увидел 

известный польский художник Ян Матейко и попросил попозировать для картины 

«Король Стефан Баторий под Псковом», поскольку Агопсович был чрезвычайно похож на 

короля. Пан Юзеф согласился, а на вопрос художника, чем он может его отблагодарить, 

Агопсович принес фотографию матери и попросил Матейка написать ее портрет, который 

потом долго хранился в семье. 

Жизнь выдающегося армянского композитора Александра Спендиарова 

(20.10.1871 г., Каховка – 7.05.1928 г., Ереван) была связана не только с Крымом, но и с 

Киевом, Одессой, Харьковом. Из переписки А. Спендиарова с директором Харьковского 

музыкального училища С. Слатиным узнаем о важном событии в музыкальной жизни 

Украины – симфоническом концерте под управлением А. Спендиарова в Харькове 27 

марта 1908 года, где были исполнены «Три пальмы» и «Крымские эскизы». Концерт 

широко освещали в прессе, так как это было первое выступление А. Спендиарова в 

Харькове
684

. Известный дирижер Н. Эрденко в своем письме к А. Спендиарову  сообщает, 

что симфоническая картина композитора «Три пальмы» имела огромный успех на 

концерте в Купеческом саду, где присутствовал весь музыкальный мир Киева и вся 

киевская аристократия
685

. 

Письмо от правления Общества оркестровых музыкантов и музыкальных деятелей 

г.  Одессы от 29 мая 1914 года уведомляет Александра Спендиарова об избрании его 

пожизненным почетным членом общества
686

. 

Еще более удивительно, что единственная опера композитора «Алмаст» впервые 

прозвучала не в Армении, а в Москве. Ее следующая премьера состоялась в Украине – в 

Одесском театре оперы и балета 26 декабря 1930 года (в энциклопедии на основании 

надписи на фотографии с премьеры оперы ошибочно указана дата 1931 г.)
687

. В Армении 

же опера впервые прозвучала лишь 20 января 1933 года в день открытия в Ереване театра 

оперы и балета. 

                                                           
681 Франко І. Abgar-Sołtan. Rusini // Зібрання творів: У 50 т. Т. 29. К.: «Наукова думка», 1981. 

С. 37.  
682 Abgar-Sołtan. Józef Jerzy Hordyński-Fed‘kowicz – poeta rusiński na Bukowinie: szkic literacki, 

Kraków: Drukarnia «Czasu» Fr. Kluczyckiego i sp., 1892. 34 s. 
683 Posłaniec Św. Grzegorza. Grudzień 1929, №31. S. 177 
684 Литературное наследство. Т.2. Ал.Спендиаров. Ереван, 1962. С.286. 
685 Там же. С. 308. 
686 Там же. С. 320. 
687 Гаюк И.  Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине. С 

каталогизированным приложением перечня памятников армянской культуры в музеях и 

заповедниках. Т. I. Львов: Афиша, 2012. С. 115. 
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В литературном музее Еревана в фонде А. Спендиарова сохранились два письма от 

известного в тогдашних культурных кругах Украины коллекционера и врача Сигала к 

Варваре Спендиаровой. В первом из них Сигал сообщает вдове композитора о проблемах 

с постановкой оперы в Одессе, так как многие талантливые исполнители собираются 

уходить. А второе письмо от 27.12.1930 г. написано на следующий день после премьеры 

«Алмаст» на сцене Одесского оперного театра
688

. Опера имела огромный успех: ее 

«действительно… обставили наилучшими силами и наилучшим образом». По словам 

Сигала, в целях «единения культур нацменшинств – украинской и армянской» дирекция 

напечатала большие и маленькие программки одновременно на 2 языках и собрала 

«специальную аудиторию – на 90 % армянских колонистов»
689

. Помимо этого, из 

Армении прибыла специальная правительственная делегация, в составе которой были 

автор декораций к опере художник Мартирос Сарьян и близкий друг А. Спендиарова 

композитор Меликов.  

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения одной из танцовщиц известного 

балета «Беллю Рюс» Тамары Чинаровой, которая родилась в 1919 году в Аккермане (совр. 

Белгород Днестровский в 70 км от Одессы, где была одна из старейших в Украине 

армянских колоний). Тамара часто вспоминала своего деда по матери – помещика 

Христофора Чинарова (Чинаряна), спасшегося во время резни армян в Османской 

империи в 1895 году. Осев в Аккермане, он женился на украинке и постепенно стал 

состоятельным человеком, владевшим тремя огромными виноградниками, тремя домами 

и гостиницей с рестораном. По словам Тамары, это был «энергичный армянин, умный, 

сильный и очень щедрый», который, «как многие армяне, мог бы достичь успеха в 

бизнесе даже на пустынном острове». Во время волны еврейских погромов в 1905 году  

Чинаров спас многие еврейские семьи, спрятав их в своих подвалах. Но в 1940 году во 

время советской оккупации Бессарабии  88-летнего Христофора Чинарова закололи 

штыком солдаты, а всю семью сослали в Сибирь
690

. 

В политической и культурной жизни юга Украины оставили заметный след и такие 

влиятельные армянские фамилии, как Манук-Бей Мирзоян, Абамелики (Абомелики, 

Абомелеки, Абамелеки), Лазаревы, Аргутинские-Долгорукие, которые, в свою очередь, 

были связаны родственными отношениями с дворянскими родами юга Украины, в 

частности, с Гижицкими, Курдимановыми, Курисами. Память об Абамеликах 

сохранилась до нашего времени и в топонимике края – сегодня возле села Крутые 

Одесской области находится железнодорожная станция Абамеликово. 

Подтверждение этому находим в донесении Арутюна Туманяна правительству 

Республики Армения о бессарабских армянах от 20 сентября 1920 года
691

 (сегодня это 

значительная часть территории Одесской области). Согласно его докладу, около 75% 

армян края – землевладельцы или арендаторы крупных сельскохозяйственных хозяйств. 

Армяне считаются лучшими сельскохозяйственным управителями края, они используют 

новейшие научно-технические приемы хозяйствования, причем отрасли сельского 

хозяйства – табаководство, виноградарство, овцеводство, скотоводство, молочное 

хозяйство, пчеловодство и др. составляют обязательно «привходящее занятие каждого 

армянского семейства»
692

. По его сведениям, в крае проживает немало крупных 

                                                           
688 Литературный музей, г. Ереван. Фонд А. Спендиарова, док. № 1375. 
689 Там же. 
690 Бахчинян, Арцви. (2012). Внучка армянского помещика, соперница Вивьен Ли, 

переводчица балетных звезд. Иные берега, № 4 (28), 32-36. М.: ООО «СВ-принт». 
691. Доклад 2-й Правительству Республики Армении от  делегата бессарабских армян и 

начальника экспедиции заготовления Государственных бумаг Армении Арутюна Туманяна о 

положении армян Бессарабии, Румынии, Трансильвании и Буковины от 20 сентября 1920 

г./Национальный архив Армении, далее – НАА, ф. 200, оп. 1, д. 618  
692. Там же, л. 14. 
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помещиков-армян, засевающих по 10 тыс. и более десятин полей и культивирующих 

виноградники по 200-500 и более десятин. А. Туманян называет ряд фамилий богатых 

землевладельцев: братья Аллачи, братья Багдасаровы Федор, Иван и Тодор (каждый из 

которых имеет крупное хозяйство), Балиоз, Демьянович, Григорий Киркоров, Сергей 

Киркоров, Логанович, Дмитрий Лусаганович, Иван Назаров, Сергей Негруш, Иосиф 

Огонович, Петр Огонович, Попович, Хачиков, Иван Черкес, Леон Черкес, Христофор 

Черкес и другие 
693

. Из его же доклада следует, что «во главе всех помещиков края 

следует поставить Манук-Бея, известного у нас под именем Князя Манук-Бея», которому 

до «недавнего времени принадлежало в Бессарабии около 18 деревень и местечек с более 

чем 78 тыс. десятинами земли, лесов и других земельных угодий» 
694

.  А в его личном 

имении в Ганчешти (ныне – Хынчешты, Республика Молдова) на вершине холма был 

построен великолепный дворец со всеми техническими усовершенствованиями, 

собственной электрической подстанцией, оранжереями, тропическим садом, конюшнями. 

Но поскольку сам «старый Манук-бей» постоянно жил в Париже, все его имения 

сдавались в аренду через управляющих армян и главноуправляющего армянина армянам 

же. «Аренды переходили по наследству от отцов к детям, и благодаря патриотизму 

старого Манук-Бея в Бессарабии поднялись новые армянские фамилии – Назаровы, 

Киркоровы, Аваковы и др.» 
695

. И далее А. Туманян отмечает, что он остановился так 

подробно на Манук-Бее, так как его род принес огромную пользу армянам Бессарабии: «В 

груди старого  Манук-Бея билось горячее сердце армянина-патриота, на чужбине, вдали 

от родины тихо без шума помогавшего своим компатриотам и способствовавшего  тому, 

чтобы армяне бросили в Бессарабии мелкую торговлю и занимались сельским 

хозяйством»
696

. 

Но было бы ошибкой ограничивать роль армян в жизни региона только 

экономической сферой. Наглядным свидетельством тому является жизнь выдающегося 

ученого, доктора сельскохозяйственных наук, винодела и благотворителя, основателя 

первого в России научно-опытного учреждения виноградарства и виноделия (ныне — 

Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. 

Таирова») Василия Егоровича (Геворковича) Таирова, который с 1895 года и до самой 

смерти в апреле 1938 года жил и работал в Одессе. Благодаря ему, еще в разгар 1-й 

мировой войны, зимой 1916 года, в Одессе начал издаваться ежемесячный журнал 

«Армения и война», посвященный жизни армянского народа в военный период. К 

участию в ежемесячнике были привлечены видные русские и армянские писатели 

Горький, Короленко, Брюсов, Бунин, Туманян, Ширванзаде, Мариэтта Шагинян, Леонид 

Андреев и др. В 1919-1920 годах под руководством В.Е. Таирова и доцента Одесского 

университета Я.К. Багдасаряна выходил историко-литературный еженедельник «Вестник 

Армении». Всего увидели свет 27 номеров: в 1919 году – 24, в 1920 году – 3. Как 

указывалось в анонсе, это первая в России газета, посвященная Армении и армянскому 

вопросу. Ее неизменным редактором был известный в Одессе педагог Яков Карпович 

Багдасарянц, репрессированный в 1938 году. В апреле 1919 года вышел составленный В. 

Таировым сборник под названием «Армения в поэтических посвящениях»
697

. 

Завершая этот очерк об армянском культурном наследии Украины, можно 

заключить, что армянская культура – явление сложное и многоплановое, которое нельзя 

сводить только к культуре коренной Армении. Любой феномен можно исследовать, 

используя различные критерии. В контексте данной проблемы армянскую культуру 

                                                           
693 Там же, л. 14  
694 Там же, л. 14 об.  
695 Доклад 2-й Правительству Республики Армении…, л. 14 об.   
696 Там же.  
697 Боровой, С. Армянская газета в Одессе. Получено с: hpj.asj-oa.am/979/1/1966-3(294).pdf  

Дата входа: 17.04.2018. 
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целесообразно разделить на два основных типа: базисную автохтонную национальную 

культуру коренной Армении и культуру диаспоры – субкультуру части народа (как 

составляющую большей культурной целостности), которая эмигрировала на постоянное 

жительство в другую страну. Культура диаспоры, производная от родной национальной, 

является целостным оригинальным феноменом, возникающим вследствие 

взаимодействия, органичного синтеза культуры эмигрантов и доминирующей культуры 

страны, давшей им убежище, и развивается как автономное и неповторимое явление.  

В Украине о самобытности этого явления свидетельствуют основные культурные 

характеристики развития армянской диаспоры. Армяне создают здесь свою 

специфическую среду с большей или меньшей религиозной и административной 

автономией, развивают традиционные виды ремесел, изделия которых под влиянием 

местных традиций приобретают черты, не свойственных им на родной земле.  

Однако сегодня армянское культурное наследие в Украине малоизвестно не только 

широкой украинской общественности и научному сообществу, но и современной 

армянской диаспоре Украины. Тогда как культура армянской диаспоры Украины является 

важной составляющей как украинского, так и общеармянского исторического 

культурного поля. 

 

 

ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ՀԱՅԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ.  

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐԴԻԿ 
 

ԻՐԻՆԱ ՀԱՅՈՒԿ 

Լյվովի արվեստի ազգային ակադեմիա, արվեստի մենեջմենթի ամբիոն, 

փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  

ք.Լվով, Ուկրաինա 

 
Հոդվածում ներկայացված են Ուկրաինայում հայկական սփյուռքի մշակութային 

ժառանգության ուսումնասիրման և արդիականացման հետ կապված հիմնական 

խնդիրները: Ցույց է տրվում, որ օտարերկրյա սոցիալական միջավայրում դարեր ի վեր 

ապրելուց հետո Ուկրաինայի հայերի մոտ հայտնվել են նոր օրենքներ, ավանդույթներ, 

սովորույթներ, փոխվել են լեզուն, անունները, կենսակերպը, տեղի է ունեցել հայկական 

եկեղեցու հաջողված միացումը Հռոմի հետ, որն արձանագրել է ուկրաինա-լեհական 

միջավայրում դարեր ի վեր ապրելու ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունները և 

դարձել է էթնո-մշակութային վերափոխման և նորացված էթնո-ազգային ինքնության 

պահպանման ցուցանիշ: Բացահայտված է կոլեկտիվ մշակութային հիշողության 

նշանանակությունը՝ որպես սփյուռքի մշակութային դաշտի հիմք: Հայկական սփյուռքի 

առանձին նշանավոր ներկայացուցիչների օրինակի վրա ցուցադրված է նրանց էական 

դերակատարությունն Ուկրաինայի հայկական սփյուռքի կոլեկտիվ պատմական 

հիշողության ձևավորման համար: 

 

Հիմնաբառեր՝ հայեր, սփյուռք, մշակույթ,  կոլեկտիվ պատմական մշակույթ, 

ավանդույթ, վերափոխում, էթնոս, էթնո-ազգային ինքնություն: 
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The article displays the main problems associated with the study and updating of the 

cultural heritage of the Armenian diaspora in Ukraine. It is shown that over the centuries of 

living in an alien social environment, the Armenians of Ukraine had new laws, customs, 

traditions, language, names, their life changed and a successful and persistent union of the 

Armenian Church with Rome took place, which fixed the changes that had occurred with the 

Armenians over the centuries of their residence in Ukrainian-Polish environment and had 

become an indicator of ethno-cultural transformation and the preservation of an updated ethno-

national identity. The significance of collective historical memory as the basis of the cultural 

field of the diaspora is revealed. On the example of individual prominent representatives of the 

Armenian diaspora, their importance and role for the formation of the historical cultural 

collective memory asset of the Armenian diaspora of Ukraine are shown. 

 

Keywords: Armenians, culture, collective historical memory, diaspora, ethnos, ethno-

national identification, tradition, transformation.  
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ՊԱԿԻՍՏԱՆ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԵՎ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

 
ԱՇԽԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի 

իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ, 

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ashkhenhovsepyan48@gmail.com  

 
Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Պակիստանի և Ադրբեջանի միջև 

ռազմական համագործակցությունը՝ սկսած 1990-ական թվականներից. երկու 

երկրների միջև ռազմական ոլորտում կնքված կարևոր համաձայնագրերը և 

պաշտոնական փոխադարձ այցերը, ինչպես նաև արցախյան հակամարտության 

կարգավորման հարցում միջազգային հարթակներում Պակիստանի 

աջակցությունը Ադրբեջանին: 

Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են ինչպես 

համագիտական (անալիզ, պատմականության սկզբունք), այնպես էլ 

հատուկ(համեմատական) մեթոդներ: 

Հետազոտության ընթացքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ 

Ադրբեջան-Պակիստան ռազմական պաշտպանության համագործակցությունը,  

շնորհիվ համատեղ անցկացվող ռազմական զորավարժությունների, փորձի 

փոխանակման, պաշտոնական փոխադարձ այցերի, պաշտպանական 

արդյունաբերության համագործակցության, ռազմական տեխնիկայի զարգացման 

ու վաճառքի զարգացման, բարձր մակարդակի վրա է գտնվում: Իսկ ինչ 

վերաբերում է Հնդկաստանի դիրքորոշմանը, ապա հաշվի առնելով Հնդկաստանի 

ու Պակիստանի միջև լարված հարաբերությունները և Պակիստան-Ադրբեջան 

համագործակցությունը՝ Հնդակստանը յուրահատուկ դաշնակից է Հայաստանի 

համար, ինչպես նաև հարավկովկասյան տարաշաշրջանի տնտեսական 

կարևորությունը Հնդկաստանի համար, կարելի է նշել, որ Հնդկաստանը ավելի 

չեզոք դիրքորշում ունի արցախյան հակամարտության հարցում: 

 

Հիմնաբառեր՝ ռազմական և քաղաքական իրական դաշնակիցներ, 6 

համաձայնագրեր, ռազմական համագործակցություն, ներքաղաքական ծանր 

ժամանակաշրջան, ռազմավարական գործընկերության մասին համատեղ 

հայտարարություն, Հնդկաստանի դիրքորոշումը, յուրահատուկ դաշնակից: 

Պակիստանը, ունենալով ռազմավարական նշանակության դիրք և,  

սահմանակցելով հյուսիսում Չինաստանին, արևելքում` Հնդկաստանին, արևմուտքում` 

Աֆղանստանին ու Իրանին, իսկ հարավում` Հնդկական օվկիանոսին, համալիր 

դերակատարում ունի համաշխարհային քաղաքականության մեջ: 

Պակիստանի հարաբերությունները հարևան երկրների հետ հիշեցնում է 

թռիչքների և անկման քաղաքականության: 1947թ.-ին` անկախացումից ի վեր, 

Պակիստանն ու Հնդկաստանը մի քանի պատերազմներ են ունեցել Ջամմուի և 

Քաշմիրի համար: Աֆղանստանի հետ  հարաբերությունները ավելի շատ լարված են 

հիմնականում Խիբեր Պահտունխվա նահանգի և ցեղային տարածքների 

Աֆղանստանի երկարատև պահանջների պատճառով: Հարաբերություններն ավելի 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 24.11.2019թ., գրախոսվել` 08.12.2019թ., տպագրության 
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վատթարացան 1980-կաններին, երբ Խորհրդային միությունն աջակցեց Աֆղանստանի 

այդ ժամանակվա ռեժիմին: Իրանի հետ հարաբերությունները բացառապես 

բարիդրացիական էին իրանական միապետության շրջանում, բայց  

հեղափոխությունից հետո թուլացան, չնայած հարաբերությունները ընդհանուր 

առմամբ մնացել էին ջերմեռանդ, լարվածության նշաններ երբեմն-երբեմն նկատելի են: 

Ինչ վերաբերում է Չինաստանին, ապա Պակիստանի հետ տարիների ընթացքում 

ամրապնդեց ռազմավարական հարաբերությունները՝ լինելով վստահելի դաշնակից: 

Բացի հարևան երկրներից, Պակիստանը դաշնակցային հարաբերություններ ունի 

Ադրբեջանի հետ` մասնավորապես տնտեսական, քաղաքական, ռազմական 

ոլորտներում սերտ համագործակցությամբ:  

Դեռևս 1990-ականներին Արցախյան հակամարտությունում ադրբեջանական 

կողմի պարտությունն այդ ժամանակաշրջանի Ադրբեջանի նոր իշխանություններին 

Հեյդար Ալիևի գլխավորությամբ ստիպեց  գիտակցել, որ Ադրբնեջանին արցախյան 

հարցում անհրաժեշտ են ռազմական ու քաղաքական իրական դաշնակիցներ:  

Նմանատիպ իրավիճակ ստեղծվել էր դեռևս Էլչիբեյի իշխանության շրջանում, 

քանզի նա պնդում էր այն թեզը, որ Ադրբեջանի համար միջազգային արենայում միակ 

դաշնակիցը կարող է լինել Թուրքիան, սակայն արցախյան պատերազմի արդյունքում 

Ադրբեջանը, ի դեմս Պակիստանի, ձեռք բերեց նոր դաշնակցի: Դիվանագիտական 

հարաբերությունները պաշտոնական Բաքվի և Իսլամաբադի միջև հաստատվեցին 

Ադրբեջանի անկախությունից անմիջապես հետո: 

Պակիստանի կողմից Ադրբեջանին քաղաքական աջակցությունը առաջին 

անգամ նշանավորվեց 1993թ.-ի ապրիլի 30-ին ՄԱԿ-ի կողմից համար 822 բանաձևի 

ընդունմամբ, որով կոչ էր արվում հայկական կողմին դադարեցնել ռազմական 

գործողությունները: Տնտեսական հարաբերությունները մեկնարկեցին 1995թ.-ին 

Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում առևտրի և 

տնտեսական համագործակցության համաձայնագրի ստորագրմամբ:
698

 

Պակիստանյան կողմը շարունակում էր դրսևորել իր քաղաքական համակրանքը 

նորաստեղծ Ադրբեջանի նկատմամբ: 1995թ.-ին Բաքու այցելեց Պակիստանի 

նախագահ Ֆարուք Լեգարին, իսկ 1996թ.-ին Պակիստան այցելեց Ադրբեջանի 

նախագահ Հեյդար Ալիևը: Հենց այս երկու այցերը հիմք դրեցին Պակիստան-Ադրբեջան 

դաշնակցային կապի ձևավորմանը, իսկ երկկողմ ռազմական հարաբերությունները 

մեկնարկեցին Մուշարաֆի իշխանության տարիներին: 2000թ.-ին միջազգային 

հանրության շրջանակներում Պակիստանի կողմից հոլովվում էր հայտնի 

արտահայտությունը՝ Պակիստանը կօգնի Ադրբեջանին վերադարձնելու Ղարաբաղը:  

Այս հայտարարության հեղինակը Պակիստանի ղեկավարն էր, որ Թեհրանում 

Տնտեսական Համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին Հ.Ալիևի 

հետ հանդիպելուց հետո հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը կոնֆլիկտի լուծման համար 

ընտրի ռազմական ուղղությունը, ապա պաշտոնական Իսլամաբադը ռազմական 

օգնություն կցուցաբերի. խոսքը ցանկացած տեսակի ռազմական օգնության, ընդհուպ 

մինչև պակիստանյան բանակայինների մասնակացության մասին է ադրբեջանական 

կողմում: Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահը պնդեց, որ աջակցում է Պակիստանին 

Քաշմիրի հարցում: Ադրբեջանը ռազմական համագործակցության հարցում վճռական 

էր տրամադրված և 2001թ.-ին Ադրբեջանի ռազմական նախարար Աբիևի 

գլխավորությամբ պատվիրակություն մեկնեց Իսլամաբադ: Այս այցը ավելի շատ 

նախնական բնույթ ուներ, որին հաջորդեց 2004 թ.-ի հուլիսին Մուշարաֆի այցը Բաքու, 

որտեղ նա բավականին ջերմ ընդունելության արժանացավ և ընդգծեց, որ երկու 

երկրները շատ ընդհանուր շահեր ունեն ռազմական ոլորտում: Եվ այս  ոլորտում 

համագործակցությանն ուղղված առաջին համաձայնագիրը ստորագրվեց 2003թ.-ի 
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մայիսին և  նոր փուլ մտավ նույն թվականի հուիսին, երբ Պակիստանը որոշեց վաճառել 

10 սուպեր Mushshak  ուսումնական ինքնաթիռներ, քանզի համաձայնագիրը ներառում 

էր ադրբեջանական օդային ուժերին օգնություն և գործառնական ուսուցում:
699

  

Աստիճանաբար Ադրբեջանը սկսեց բացահայտել Պակիստանին, և 

պաշտոնական Իսլամաբադը նույնպես ցույց էր տալիս իր հետաքրքրվածությունը և 

բարիդրացիական վերաբերմունքը նորաստեղծ պետության նկատմամբ:
700

 

2004թ.-ի օգոստոսի սկիզբը նշանավորվեց Պակիստանի բանակի 

աշխատակազմի ղեկավար Ազիզ Խանի այցով Բաքու, ինչը խթանեց ռազմական 

համագործակցության հետագա զարգացմանը, մասնավորապես Պակիստանի կողմից 

աջակցությունը սպայական կադրերի պատրաստաման հարցում: Ռազմական 

համագործակցության քննարկումներն այնպիսի մեծ մասշտաբների հասան, որ 

2004թ.-ի վերջերին Պակիստանի դեսպանը Բաքվում հայտարարեց, որ երկու 

երկրների միջև համագործակցությունը պետք է ընթանա ոչ միայն ռազմական 

ուղղութամբ: Իսկ 2005թ.-ին նախագահ Ի. Ալիևը պատասխան այց կատարեց 

Իսլամաբադ, որտեղ ջերմ ընդունելության արժանացավ: Այս այցի ընթացքում 

կնքվեցին 6 համաձայնագրեր՝ «Պակիստան-Ադրբեջան մշակութային 

համագործակցության», «Հուշագիր փոխադրումների ոլորտում», «Կրթության ոլորտում 

համագործակցության», «Ֆինանսների նախարարությունների միջև համաձայնագիր», 

«Կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության 

համաձայանգիր», «Ավիացիոն համագործակցության համաձայնագիր»: Այս այցի 

ընթացքում անշուշտ ռազմական համագործակցության ոլորտի վերաբերյալ ոչ մի 

համաձայնագիր չկնքվեց, սակայն այցն ինքնին սկիզբ դրեց ռազմական ոլորտում 

հարաբերությունների հետագա զարգացմանը: Այս ոլորտում երկկողմ 

հարաբերություններն իրենց գագաթնակետին հասան 2006թ.-ին, և մակարդակը 

նույնիսկ չիջավ 2007-ին, երբ Պակիստանում ծանր ներքաղաքական իրավիճակ էր 

տիրում: 2007թ.-ին ապրիլին սպասվում էր Ադրբեջանի Զինված ուժերի նախարարի 

այցը Իսլամաբադ, որտեղ և քննարկումներ էին ընթանալու համատեղ ռազմական 

համաձայնագրի համար, քանզի ադրբնեջանական կողմը հետաքրքրված էր 

Պակիստանից ներմուծելու JF-17 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ ինքնաթիռներ, որոնք 

Չինաստանի ու Պակիստանի համատեղ արտադրանքն են, ինչպես նաև փոքր 

տրամաչափի զենքեր և պակիստանյան արտադրության հետևակային մարտական 

մեքենաներ: Այնուամենայնիվ, 2007թ.-ը Պակիստանի համար ներքաղաքական ծանր 

ժամանակաշրջան էր. ահաբեկչական գործողությունները, Մուշարաֆի հաղթանակը, 

Պակիստանի  ընդդիմության առաջնորդ Բեննազիր Բհուտտոյի մահը, մյուս կողմից` 

արևմտյան ուժերի ճնշումներն Աֆղանստանում թալիբների դեմ, ԵՄ-ի կողմից 

քննադատությունները Մուշարաֆի ներքին քաղաքականության դեմ հանգեցրին 

Ադրբեջան-Պակիստան հարաբերություններում որոշակի դադարի: Այդ դադարը 

շարունակվեց մինչև 2008թ.-ի օգոստոս՝ անգամ Մուշարաֆի հրաժարականից հետո: 

Պակիստանում իշխանության եկավ Ասիֆ Ալի Զարդարին, թվում էր, թե ռազմական 

համագործակցության դադարը շարունակվում էր, սակայն 2008թ.-ի նոյեմբերին 

Ադրբեջանի Զինված ուժերի նախարար Ջամալովի այցը Իսլամաբադ հակառակն էր 

ապացուցում: Այս այցի ընթացքում քննարկումներ էին ընթանում համատեղ 

ռազմական համագործակցության համաձայնագրի կնքման համար: 2009թ.-ը երկու 

երկրների համար ռազմական համագործակցության ոլորտում նշանակալից էր, քանզի 

այդ ժամանակ Բաքու այցելեց Պակիստանի Դաշնային պաշտպանության նախարարը՝ 
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քննարկելու համագործակցության հետագա ուղղությունները, որը և հիմք 

հանդիսացավ նոր բանակցությունների համար: Այս ամենի վկայումն է 2009թ.-ի 

հոկտեմբերին Պակիստանի Զինված ուժերի նախագահ, գեներալ  Թ.Մեջիդի այցը 

Ադրբեջան: Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ գեներալ Մեջիդի այցի ընթացքում 

Պակիստանում լարված ներքաղաքական իրավիճակ էր տիրում, զինված ուժերի 

պայքարը ակտիվացել էր ծայրահեղական զինյալ խմբավորումների դեմ: Այցի 

ընթացում գեներալ Մեջիդը հանդիպեց Ադրբեջանի նախագահ Ի.Ալիևի և արտաքին 

գործերի նախարար Է. Մամեդյարովի, Ջամալովի հետ, քննարկվեցին ռազմական-

տեխնիկական ոլորտում հետագա համագործակցության ծրագրերը և, հարկ է նշել, որ 

2009թ.-ի վերջերին ռազմական համագործակցությունը գնալով ընդլայնվում էր: 

2011թ.-ի  8-12ը ազերի զինուժի սպասարկող անձնակազմը Ամմանում մասնակցում էր 

ռազմական դասընթացներին:  2013 թվականի մարտ-հուլիս ամիսներին 

ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները վերապատրաստումներ էին անցնում 

Պակիստանի Մյուրե քաղաքաում: 2013թ.-ի մարտին ադրբեջանական ծովայինները 

մասնակցեցին Արաբական ծովում Պակիստանի կողմից կազմակերպված Ամման-

2013 բազմազգ զորավարժությանը:
701

 Իսկ  2015թ.-ին, ըստ Ադրբեջանում 

Պակիստանի դեսպան Խալիդ Ուսմար Քաիսերի, 130 ազերի պաշտպանական 

անձնակազմ հատուկ զորավարժությունների էր մասնակցում Պակիստանում
702703

: 

 Համագործակցության շնորհիվ պաշտոնական Բաքուն շարունակում էր 

պակիստանյան տեխնիկայի օգնությամբ բարձրացնել զինված ուժերի  

մարտունակությունը, զինվորական անձնակազմի վերապատրաստումները  և 

Պակիստանին դիտարկել հուսալի գործընկեր թե՛ քաղաքական, թե՛ ռազմական 

ոլորտում: Պաշտոնական Բաքուն այս համագործակցության ընթացքի համար միշտ 

պատրաստակամ էր աջակցելու Պակիստանին, ինչի վառ ապացույցն այն է, որ 2010 

թվականին Պակիստանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի ժամանակ Ադրբեջանը այն 

եզակի պետություններից էր, որ հատկացրեց 1 միլիոն ԱՄՆ դոլլար, 40 տոննա սնունդ, 

շտապ օգնության և արտակարգ իրավիճակների ջոկատ, դեղամիջոցներ, հագուստ: 
704705

 

Երկկողմ հարաբերությունների հետագա խորացմանը նպաստում էին 

փոխադարձ այցերը, մասնավորապես 2010թ.-ի սեպտեմբերի վերջին կայացած 

ադրբեջանական զինուժի ղեկավարության այցը Պակիստան փոխծովակալ 

Սուլթանովի ղեկավարությամբ: Այցը նշանավորվեց Պակիստանի զինուժի ծովակալ 

Ն.Բաշիրի հայտարարությամբ, որ քանի դեռ Ադրբեջանին պատկանող տարածքները 

օկուպացված են, Պակիստանը չի ճանաչելու Հայաստանին որպես պետություն:
706
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2014թ.-ի փետրվարին Պակիստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեցին Երկկողմ 

ռազմական համագործակցութան համաձայանգիր: Այդ համաձայնագիրը 

ստորագրվեց Իսլամաբադում Ռազմական համագործակցության աշխատանքային 

խմբի 5–րդ հանդիպման ընթացքում: Պակիստանյան պատվիրակությունը 

ղեկավարում էր գեներալ-մայոր Մուհամմեդ Ռաշիդը, մյուս կողմից` Ադրբեջանի 

պատվիրակությունը ղեկավարում էր պաշտպանության նախարարության 

միջազգային ռազմական համագործակցության վարչության ղեկավար գեներալ-մայոր 

Ռամիզ Նաջաֆովը: Նույն փաստաթուղթը փոփոխված տարբերակով ստորագրվեց 

նաև 2015թ.-ին Բաքվում կայացած աշխատանքային խմբի հանդիպման ընթացքում: 

Հաջորդ կարևոր հանդիպումը Պակիստանի նախագահի` 2015թ.-ին Ադրբեջան 

կատարած այցն էր, որի ընթացքում երկու երկրների նախագահները ստորագրել են 

Ադրբեջանի ու Պակիստանի միջև ռազմավարական գործընկերության մասին 

համատեղ հայտարարություն
707

: Ինչպես նաև պակիստանցիների համար 

դյուրինացվել է ադրբեջանական վիզան՝ հնարավորություն տալով 

պակիստանցիներին էլէկտրոնային տարբերակով վիզա ստանալու, ինչն էլ կնպաստի 

տուրիզմի, մշակութային, գիտական, սպորտի ոլորտների զարգացմանը: Երկու 

երկրների առաջնորդների ջանքերի և դրական տեսակետների շնորհիվ 

հարաբերությունները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա
708

: 

Ադրբեջան-Պակիստան ռազմական պաշտպանության համագործակցությունը 

արդեն հասել է զարգացման բարձր մակարդակի, այնուամենայնիվ, երկու պետութ–

յունների համար նման բարձր քաղաքական համագործակցության մակարդակը և 

միասնությունն ավելի խորը զարգացնելու միտում ունի: Պարբերաբար անցկացվող 

ռազմական զորավարժությունները, զինված հակամարտությունների կառավարման 

հետ կապված փորձի փոխանակումը, պաշտպանական արդյունաբերության 

համագործակցությունը, ռազմական տեխնիկայի զարգացումն ու վաճառքը թույլ են 

տալիս երկու պետություններին մուտք գործելու համագործակցության հաջորդ` ավելի 

ընդարձակ փուլ` ընդգրկելով նաև ապագա փոխադարձ տնտեսական զարգացում–

ների, բարոյահոգեբանական պատրաստվածության և հասարակայնության հետ 

կապերի ուղղությունները
709

: 

Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանի դիրքորոշմանը, ապա հարկ եմ համարում նշել, 

որ Հնդկաստանի դերակատարումն ամբողջ աշխարհում և միջազգային հարթակում 

ավելի ու ավելի է ընդհարձակվում ու ամրապնդվում և, հաշվի առնելով Հնդկաստանի 

ու Պակիստանի միջև լարված հարաբերությունները և Պակիստան-Ադրբեջան 

համագործակցությունը, Հնդակստանը յուրահատուկ դաշնակից է Հայաստանի համար 

հարավկովկասյան տարածաշրջանում, և այդ դաշնակցային կապը դարերի խորքից է 

բխում, որի մասին են վկայում  դեռևս 12-րդ դարւմ Մծբին, Դվին քաղաքների աշխույժ 

առևտուրը Հնդկաստանի հետ, ինչպես նաև 16-րդ դարից սկսած Կալկաթայում, 

Մումբայում, Չեննայում, Ագրայում հիմնված հայկական համայնքներն իրենց ակտիվ 

                                                           
707 Message of H.E Ali Alizada, Ambassador of Azerbaijan on the ocassion of 25th Anniversary of 

Azerbaijan-Pakistan Diplomatic Relations, The Diplomatic Insight. 10.5 (May 31, 2017): p 9. 

Copyright: COPYRIGHT 2017 Knowledge Bylanes, http://thediplomaticinsight.com/?page_id=10 . 

http://go.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_

LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&currentPosition=36&docId=GA

LE%7CA494897454&docType=Article&sort=RELEVANCE&contentSegment=ZONE-

MOD1&prodId=AONE&contentSet=GALE%7CA494897454&searchId=R1&userGroupName=43wien&in

PS=true. Հ ասան ե լ ի  է  23.05.2019, ժ ամ ը  17:10: 
708 Dr Kamal Makili-Aliyev and KhurramAbbas, Pakistan-Azerbaijan Economic and Defence 

Cooperation, IPRI Journal XVI, No.1 (Winter 2016), p. 42-58. 
709 Azerbaijan, Pakistan discuss current state of military cooperation. 

https://azertag.az/en/xeber/Azerbaijan_Pakistan_discuss_current_state_of_military_cooperation-1200330 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//thediplomaticinsight.com/%3Fpage_id%3D10&hash=9300f0a5edbf58dd3718d425622c8722
http://go.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&currentPosition=36&docId=GALE%7CA494897454&docType=Article&sort=RELEVANCE&contentSegment=ZONE-MOD1&prodId=AONE&contentSet=GALE%7CA494897454&searchId=R1&userGroupName=43wien&inPS=true
http://go.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&currentPosition=36&docId=GALE%7CA494897454&docType=Article&sort=RELEVANCE&contentSegment=ZONE-MOD1&prodId=AONE&contentSet=GALE%7CA494897454&searchId=R1&userGroupName=43wien&inPS=true
http://go.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&currentPosition=36&docId=GALE%7CA494897454&docType=Article&sort=RELEVANCE&contentSegment=ZONE-MOD1&prodId=AONE&contentSet=GALE%7CA494897454&searchId=R1&userGroupName=43wien&inPS=true
http://go.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&currentPosition=36&docId=GALE%7CA494897454&docType=Article&sort=RELEVANCE&contentSegment=ZONE-MOD1&prodId=AONE&contentSet=GALE%7CA494897454&searchId=R1&userGroupName=43wien&inPS=true
http://go.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/ps/retrieve.do?tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm&currentPosition=36&docId=GALE%7CA494897454&docType=Article&sort=RELEVANCE&contentSegment=ZONE-MOD1&prodId=AONE&contentSet=GALE%7CA494897454&searchId=R1&userGroupName=43wien&inPS=true
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գործունեությամբ: Ինչ վերաբերում է արդի ժամանակաշրջանին, ապա Հայաստանի ու 

Հնդկաստանի միջև բարիդրացիական համագործակցային հարաբերություններ են՝ 

բազմաթիվ փոխադարձ այցերով ու միջազգային հարթակներում միմյանց աջակցելով: 

Օրինակ, վերջին տարիներին Հայաստանը սատարում էր Հնդկաստանի 

թեկնածությանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային 

կազմակերպությունում (ICAO) և ՄԱԿ-ի աուդիտորների խորհրդում, 

Հեռահաղորդակցության միջազգային միության խորհրդում, Յոգայի ընդգրկումը 

«ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական 

ցուցակում»: Հնդկաստանը աջակցել է Հայաստանին 2015թ.-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 

ազգային հացը` Լավաշը, որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն 

հռչակելու պահանջի մասին: Բացի այս, երկկողմ առևտուրը տարեցտարի աճում է. 

2017թ.-ին դեպի Հայաստան արտահանումը հասել է մոտ 19.8 մլն. ԱՄՆ դոլարի, իսկ 

ներմուծումը` 2.8 մլն ԱՄՆ դոլարի
710

: 

Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններին, ապա 

Ադրբեջանի անկախացումից ի վեր երկու երկրները կառուցել են բարեկամական և 

բազմակողմանի հարաբերություններ, մասնավորապես տնտեսական բլոկում երկկողմ 

առևտրի ու ապրանքաշրջանառության մոտ 10 անգամ աճը 2000-2010 թթ.-ին (մինչև 

0.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար), 2007թ.-ին Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհյան նավթամուղի բացմանը 

զուգընթաց հնդկական նավթ ներմուծող կազմակերպությունների` նավթամթերք ձեռք 

բերելը, հնդկական թեյի ահռելի քանակի արտահանումը Ադրբեջան (1 մլն ԱՄՆ դոլար), 

և այլն
711

: 

Այս համատեքստում հարկ ենք համարում նշել նաև ընդհանուր Հարավային 

Կովկասի դերը, որը, ունենալով ելք դեպի ծով, բնական ռեսուրսներ և այլն, 

Հնդկաստանի համար տնտեսական ու առևտրային կարևոր նշանակություն ունի 

Հնդկաստանի համար, ինչպես նաև կարող է դիտարկվել որպես քաղաքական 

այլընտրանքային ուղի դեպի արևմուտք ու Ռուսասատան: Այդ իսկ պատճառով 

Հնդկաստանը ավելի չեզոք դիրքորոշում ունի Պակիստան-Ադրբեջան ռազմական 

համագործակցության և Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ:   

 

  

                                                           
710 Bilateral Brief on India- Armenia Relations. https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India_-

_Armenia_Bilateral_Brief__-__Dec_2018.pdf 
711 Douing business in Eurasia.https://www.eepcindia.org/download/150323164529.pdf, Հասանելի է 

23.05.2019 ժամը 13.39 
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PAKISTAN-AZERBAIJAN MILITARY COOPERATION AND INDIA’S DECISION 

 

ASHKHEN HOVSEPYAN 

PhD student, YSU faculty of Oriental Studies, 

Department of Iranian Studies 

Yerevan, Republic of Armenia 

 
The purpose of the article is tointroduce military cooperation between Pakistan and 

Azerbaijan since the 1990s. As well as important military agreements and official visits between 

the two countries, Pakistan's support to Azerbaijan on international arenafor the settlement of the 

Nagorno-Karabakh conflict. 

In the course of the study, both scientific (analysis, the principle of historicity) and 

special (comparative) methods were applied. 

As a result of the study, the following conclusion was formed: Azerbaijan-Pakistan 

military defense cooperation is in a high level due to joint military exercises, exchange of 

experience during official mutual visits, defense industry cooperation, development of military 

equipment and sales. And as to India‘s position taking into account tense relations among India 

and Pakistan and Pakistan-Azerbaijan cooperation, as well as economic importance of South 

Caucasus region for India, then India‘s decision is more neutral and is considered as a unique 

ally country for Armenia in South Caucasian region. 

Key words: miliraty and political real allies, 6 agreements,military 

cooperation,difficult internal political period,Joint statement on strategic partnership, India’s 

decision,unique ally. 

 

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПАКИСТАНА И  

АЗЕРБАЙДЖАНА И ПОЗИЦИЯ ИНДИИ 

 
АШХЕН ОВСЕПЯН 

Аспирант ЕГУ, факультет востоковедения, кафедра ирановедения 

г.Ереван, Республика Армения 

 
Цель статьи – представить военное сотрудничество между Пакистаном и 

Азербайджаном с 1990-х годов, важные военные соглашения и официальные визиты 

между двумя странами, а также поддержку Пакистана Азербайджану на международной 

арене в сфере урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

В ходе исследования были применены как научные (анализ, принцип 

историчности), так и специальные (сравнительный) методы. 

В результате исследования было сформировано следующее заключение:  

сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в области военной обороны 

находится на высоком уровне благодаря совместным военным учениям, обмену опытом, 

официальным взаимным визитам, сотрудничеству в оборонной промышленности, 

разработке военной техники и продажам. Что касается позиции Индии с учетом 

напряженных отношений между Индией и Пакистаном и сотрудничества между 

Пакистаном и Азербайджаном, то в этом случае Индия является уникальным союзником 

для Армении. В контексте   экономического значения Закавказья для Индии можно 

подчеркнуть более нейтральную позицию Индии в вопросе нагорно-карабахского 

конфликта. 

Ключеые слова: военно-политический реальный союзник, шесть соглашений, 

сложный внутриполитический период,совместное заявление о стратегическом 

партнерстве, позиция Индии, уникальный союзник.  
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ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ԱՐՑԱԽԻ ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՐԱՎՈՒՄ (ԲԱՐԿՈՒՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ 

ՕՐԻՆԱԿՈՎ). ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ԳԱՅԱՆԵ ՇԱԲՈՒՆՑ 

Գորիսի պետական համալսարանի պատմության և  

իրավագիտության ամբիոնի ասիստենտ, 

ք.Գորիս, Հայաստանի Հանրապետություն 

shgayaneg@rambler.ru  
 

Սույն հոդվածում փորձել ենք վերհանել Արցախի Քաշաթաղի շրջանի 

հարավային թևի վերաբնակեցման դանդաղ տեմպերի պատճառները Բարկուշատ 

գյուղի օրինակով: Նշելով վերաբնակեցմանը խոչընդոտող խնդիրները՝ տվել ենք 

նաև այդ խնդիրների լուծման օպտիմալ տարբերակներ: Միաժամանակ նշել ենք, 

որ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս նախագահի և պետական նախարարի, 

մշտական ուշադրության կենտրոնում են պահում վերաբնակեցման խնդիրները՝ 

պարբերաբար այցեր կատարելով Քաշաթաղի շրջանի հարավային թև:  

Ուսումնասիրության ժամանակ օգտագործել ենք վերլուծության, 

համադրման, պատմահամեմատական մեթոդները, ինչպես նաև անհատական 

հարցազրույցներ ենք ունեցել վերաբնակիչների, գյուղի նախկին բնակիչների հետ: 

Հետազոտության ժամանակ խնդիրների օբյեկտիվ վերհանմանը, վերլուծությանը, 

պատճառահետևանքային կապերը վերհանելուն, առկա խնդիրների լուծման 

համար ուղիներ առաջարկելուն  մեծապես օգնել է նաև այն հանգամանքը, որ սույն 

հոդվածի հեղինակը Բարկուշատ գյուղի վերաբնակեցված ընտանիքի անդամ է 

արդեն 8 տարի, ուստի անընդհատ բախվում է ներկայացրած խնդիրներին:  

Հոդվածում ներկայացնելով Որոտան համայնքի Բարկուշատ գյուղի 

խնդիրները և լուծման տարբերակները՝ խորին համոզմունք ունենք, որ 

վերաբնակեցման խնդիրների հաղթահարման դեպքում համայնքը կունենա մեծ 

թվով բնակիչներ, զարգացող՝ իր բոլոր ճյուղերով, իսկ բնակլիմայական 

պայմաններն ու առկա ռեսուրսները կապահովեն այդ առաջընթացը: 

 

Հիմնաբառեր՝ Արցախի Հանրապետություն, Քաշաթաղի շրջան, Բարկուշատ, 

վերբաբնակեցում , էլեկտրաֆիկացում, ոռուգում, խմելու ջուր: 

 

Արցախի ազատագրումից հետո՝ 1994թ.-ի հուլիսին,  նախկին Լաչինի, 

Ղուբաթլուի ու Զանգելանի շրջանների տարածքներում ստեղծվեց ԼՂՀ Քաշաթաղի 

շրջանը: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի 1998թ.-ի հունիսի 

26-ի որոշմամբ (հետագա փոփոխություններով) հաստատվեց Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ներկա վարչատարածքային կառուցվածքը` բաղկացած 7 

վարչական շրջանից (Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու, Շահումյանի, 

Շուշիի, Քաշաթաղի) և վարչական շրջանի կարգավիճակ ունեցող Ստեփանակերտ 

քաղաքից
712

: 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 01.10.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
712

 Ղահրամանյան Հ., Տեղեկատու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վարչատարածքային միավորների և սոցիալ-տնտեսական բնութագրերի, Երևան, 

Ճարտարագետ, 2015, էջ 7: 
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Քաշաթաղի շրջանն ամենամեծն է Արցախում 3376,6 քկմ (որն ամբողջ ԼՂՀ 

տարածքի 29,5 % է) և ընդգրկում է Հագարի գետի ավազանը և Որոտանի ստորին 

հոսանքի ավազանը:  

Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի՝ պատմական Քաշաթաղն ընդգրկված էր Սյունիքի 

Աղահեջք գավառում
713

: Ղևոնդ Ալիշանն իր «Սիսական» աշխատության մեջ ևս 

տեղեկություններ է հաղորդում Քաշաթաղի մասին
714

, ինչպես նաև Բարկուշատի 

մասին
715

, որի վերաբնակեցման հարցերին կփորձենք անդրադառնալ: 

Քաշաթաղի շրջանը հյուսիսից սահմանակից է Շահումյանի շրջանին մոտ 33 կմ 

երկարությամբ, հյուսիս-արևելքից՝ Մարտակերտի շրջանին մոտ 14 կմ երկարությամբ, 

հյուսիս-արևելքից՝ Ասկերանի շրջանին մոտ 10 կմ երկարությամբ, արևելքից՝ Շուշիի 

շրջանին մոտ 25 կմ երկարությամբ, հարավ-արևելքից՝ Հադրութի շրջանին մոտ 56 կմ 

երկարությամբ, հարավից՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը՝ մոտ 36 կմ 

երկարությամբ, արևմուտքից՝ Հայաստանի Հանրապետությանը՝ մոտ 170 կմ 

երկարությամբ: Քաշաթաղի շրջանի բնակչության թվաքանակը կազմում է 10380 

մարդ, կա 2884 տնտեսություն
716

: Քաշաթաղի շրջանում գործում է չորս 

քաղաքապետարան և հիսուն համայնքապետարան (գյուղապետարան), մեկ 

մշակույթի տուն, մեկ հիվանդանոց, յոթ բուժկետ, ինը հիմնական, քառասուներկու 

միջնակարգ դպրոց, մեկ երաժշտական և մեկ արվեստի դպրոց, երկու մանկապարտեզ: 

Կան բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ` եկեղեցիներ, խաչքարեր, 

աղբյուր, դամբարան, գյուղատեղեր ու գերեզմանոցներ:  

Քաշաթաղի շրջանը կապող օղակ է Հայաստանի ու Արցախի միջև: 

Քաշաթաղի շրջանի կենտրոնը Բերձորն է, բնակչության թվաքանակը կազմում է 

10380 մարդ, կա 2884 տնտեսություն
717

: 

Այժմ Քաշաթաղի շրջանում պահպանվել են մոտ 3 տասնյակ վանքեր ու 

եկեղեցիներ, պատմական հուշարձաններ: Վանքերից շատ հայտնի է 4-րդ դարում 

կառուցված Ծիծեռնավանքը, որը ազատագրումից հետո հիմնովին վերակառուցվել 

է: Լավ են պահպանվել նաև 17-րդ դարում կառուցված մի շարք եկեղեցիներ` Հակի 

Սուրբ Մինաս, Միրիկի Սուրբ Աստվածածին, Հոչանցի Սուրբ Ստեփանոս, Հերիկի 

Սուրբ Գևորգ, Շալուայի, Սթունիսի, Արախիշի, Մազրայի սրբավայրերը: Բերձորից մոտ 

60 կմ հյուսիս ընկած Արախիշ գյուղում կիսակործան վիճակում կանգուն է 12-13-րդ 

դարերի մեկ այլ հուշարձան` կամարակապ եկեղեցի, որը պայթեցվել է 1983թ.-ին: Նման 

և ավելի վատթար վիճակում են Հարարի (16-17-րդ դարեր), Վակունիսի եկեղեցիները, 

Կաթոսավանքը (9-11-րդ դարեր), Աղբրաձորի վանքը (9-11-րդ դարեր): Կան նաև 

ժայռափոր եկեղեցիներ Ծաղկաբերդում (Քրօնքի վանք), Տանձուտում, Հոչանցում:  

Բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները, գյուղատնտեսության ու 

անասնապահության զարգացման համար բոլոր նախադրյալներն առկա են, որպեսզի 

շատ կարճ ժամանակահատվածում Քաշաթաղի շրջանն ամբողջովին վերաբնակեցվի, 

մանավանդ, որ Արցախի իշխանություններն էլ ձեռնամուխ եղան այդ օրապահանջ 

խնդրի լուծմանը:  Լեռնային Հանրապետության կառավարության 2003թ.-ի ապրիլի 

15-ի N121 որոշմամբ ԼՂՀ վերաբնակվող ընտանիքներին տրվեցին մի շարք 

արտոնություններ, մասնավորապես. 

1. վերաբնակեցված ընտանիքին անհատական տնով կամ բնակարանով 

ապահովում,  

                                                           
713

 Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն Տանն Սիսական, Մոսկվա, 1861, 

էջ 374-375: 
714

 Ղևոնդ Ալիշան, Սիսական. Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի, Վենետիկ, 1893, էջ 

242, 265, 266, 269: 
715

 Նույն տեղում, էջ 242, 272, 280 : 
716

 Ղահրամանյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 315: 
717

 Նույն տեղում,  էջ 315: 
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2. միանվագ դրամական օգնության ցուցաբերում վերաբնակվող ընտանիքի 

գլխավորին՝ ԼՂՀ-ում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի, իսկ 

ընտանիքի մյուս անդամներից յուրաքանչյուրին՝ հնգապատիկի չափով, 

3. վերաբնակվող ընտանիքի անդամների և գույքի՝ մինչև նախօրոք որոշված 

մշտական բնակավայր տեղափոխում կամ տեղափոխման ու ճանապարհածախսի 

փոխհատուցում, յուրաքանչյուր շնչին ճանապարհածախս՝ 5 հազար դրամ, գույքի 

տեղափոխում՝ 15 հազար դրամի չափով, 

4.  վերաբնակիչների սոցիալ-կենցաղային կարիքների բավարարման համար 

երկարաժամկետ (10 տարով), տարեկան 0.5 տոկոսադրույքով բյուջետային վարկի 

տրամադրում՝ համաձայն կարգի, 

5. վերաբնակվող և գյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղվելու 

պատրաստակամություն հայտնած յուրաքանչյուր ընտանիքին անասունների, 

սերմացուի և դրա համար անհրաժեշտ այլ նյութական միջոցների ձեռքբերման համար 

երկարաժամկետ (10 տարով), տարեկան 0.5 տոկոսադրույքով բյուջետային վարկի 

տրամադրում՝ համաձայն կարգի, 

6.  վերաբնակվող ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին բնակավայրում 

գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների առկայության դեպքում 

մշտական օգտագործման իրավունքով 0.6 հա հողի անհատույց հատկացում, 

7.  վերաբնակվող ընտանիքներին 5 տարի ժամկետով բնակարանային կոմունալ 

ծառայությունների վարձից (բնակվարձ, ջրի և կոյուղու վարձ), ազատում, 

8. նոր ընտանիք կազմած զորակոչային տարիքի անձանց ժամկետային 

զինվորական ծառայության երկու տարով հետաձգում, 

9. վերաբնակիչների առաջնահերթ ընդգրկում վերաբնակեցման ծրագրով 

նախատեսված շինարարական աշխատանքներում՝ նրանց համար աշխատատեղ 

ապահովելու նպատակով, 

10.  վերաբնակվելուց 2 տարվա ընթացքում նոր ընտանիք կազմած անձանց 

ամուսնության վկայականի առկայության դեպքում միանվագ օգնության ցուցաբերում 

30 հազար դրամի չափով, 

11.  վերաբնակիչների համար ԼՂՀ-ում իրականացվող պետական սոցիալական 

աջակցության ծրագրերից տեղաբնակների հետ համահավասար օգտվելու իրավունքի 

ապահովում
718

։ 

Վերաբնակեցման ոլորտի համակարգման գործառույթն իրականացնում է ԱՀ 

Աշխատանքի սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության 

ժողովրդագրության և միգրացիայի վարչության պետ Արարատ Բախտամյանի՝ վերը 

նշված որոշմամբ 2014-2018 թթ.-ին տարբեր բնակավայրերում մշտական բնակություն 

է հաստատել 301 ընտանիք (1202 մարդ, որից 594-ը՝ երեխա), որոնց տրվել  է 

վերաբնակչի կարգավիճակ
719

: Արցախի վերաբնակեցումն ունի համազգային 

նշանակություն, ուստի այն ավելի արդյունավետ իրականացնելու համար պետք է միշտ 

լինի ուշադրության կենտրոնում, անընդհատ մշակվեն վերաբնակեցման 

արդյունավետության բարձրացմանը միտված քայլեր: Իրականացվող քայլերը շատ 

դրական դինամիկա են ապահովում մասնավորապես Քաշաթաղի Իշխանաձոր, 

Աղավնո համայնքների համար, որտեղ տարբեր բարեգործական ծրագրերի շնորհիվ 

արձանագրվում է վերաբնակեցման բարձր ցուցանիշներ: Քաշաթաղի 

վերաբնակեցման արդյունավետության բարձրացումը և շրջանում առկա խնդիրները 

մշտապես ԱՀ նախագահի և պետական նախարարի ուշադրության կենտրոնում են: 

ԱՀ պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը 2019 թվականի ապրիլի 14-ին 
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հերթական աշխատանքային այցով Իշխանաձոր համայնքում ծանոթացել է 

իրականացվող ծրագրերին, պետական միջոցներով այգիների, տնկարանների 

ստեղծման գործընթացին: Աշխատանքային այցին մասնակցել են նաև 

գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, գյուղի և գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Ծատրյանը և Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանը
720

: Նշենք, որ 2014 թվականի Ազգային 

վիճակախաղից ստացած հասույթով Իշխանաձորում կառուցվում է 34 տուն: Սակայն 

պետք է նշել, որ Քաշաթաղի շրջանի Որոտան քաղաքային համայնքում և հարակից 

գյուղերում վերաբնակեցման գործընթացի արդյունավետությունն այնքան էլ բարձր չէ: 

Նշենք, որ Որոտան համայնքը Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր կենտրոնից գտնվում է 80 

կմ հեռավորության վրա, իսկ մայրաքաղաք Ստեփանակերտից՝ 140 կմ 

հեռավորության վրա: Որոտան համայնքը գտնվում է հարթավայրային գոտում: 

Համայնքի սահմանային գոտով հոսում է Որոտան գետը: Համայնքի բնակչության 

թվաքանակը կազմում է 556 մարդ, կա 162 տնտեսություն
721

: Բնակչությունը 

հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ` անասնապահությամբ ու 

հողագործությամբ: Համայնքում գործում է քաղաքապետարան, կա բուժաշխատող: 

Որոտան համայնքի կազմում ընդգրկված են նաև Անդոկաբերդ, Դողար, Բարկուշատ և 

Վանանդ գյուղերը: Անդոկաբերդ գյուղում բնակվում է 8 մարդ, կա 2 տնտեսություն, 

Դողար գյուղում՝ 8 մարդ, կա 4 տնտեսություն, Բարկուշատ գյուղում՝ 20 մարդ, կա 7 

տնտեսություն, իսկ Վանանդ գյուղում՝ 16 մարդ, կա 5 տնտեսություն: Բնակչությունը 

հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ` անասնապահությամբ ու 

հողագործությամբ:  
Այժմ փորձենք վերհանել վերաբնակեցման խնդիրները և դրանց լուծման 

ուղիները հենց Որոտան համայնքի Բարկուշատ գյուղի օրինակով՝ որպես տվյալ գյուղի 

վերաբնակիչ և խնդիրների ականատես:  

Բարկուշատ գյուղն իր բնակլիմայական պայմաններով շատ բարենպաստ է 

գյուղատնտեսության ու անասնապահության զարգացման համար: Գյուղի առաջին 

վերաբնակիչներից է Ռուբեն Պողոսյանն իր ընտանիքով, որ անմիջապեա 

ազատագրումից հետո բնակություն է հաստատել գյուղում: Շուրջ 26 տարի է, ինչ 

ընտանիքը բնակվում է այդ գյուղում: Ըստ Ռուբեն Պողոսյանի՝ գյուղում սկզբնական 

շրջանում բնակիչների թիվը շատ է եղել, որոնք, սակայն, գյուղում վերաբնակչի 

կարգավիճակով չէին բնակվում: Բնակլիմայական պայմանները շատ նպաստավոր էին 

գյուղում այգեգործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվելու համար, 

մասնավորապես տարածված էին նռան, թթենու, արքայախնձորի, ծիրանի այգիները: 

Սակայն բնակչության թիվը տարեցտարի նվազել է, ինչը պայմանավորված է 

կենցաղային վատ պայմաններով: Առ այսօր Որոտան համայնքի՝ վերը նշված 

գյուղերում՝ Անդոկաբերդ, Դողար, Բարկուշատ և Վանանդ, չկա էլեկտրաֆիկացում, 

խմելու ջուր, իսկ ոռոգման ջրի հուների փակման հետևանքով ոռոգման ջուրը ևս լուրջ 

խնդիր է: Ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով նռան, ծիրանի, արքայախնձորի 

այգիները չորացել են: Այժմ Բարկուշատ գյուղում գրանցված վերաբնակիչների թիվն 

ընդամենը 20 է, 7 տնտեսություն: Զրուցելով տարբեր տարիներին գյուղը լքած 

մարդկանց հետ՝ նկատեցինք, որ բոլորը խորապես ափսոսում են գյուղը լքելու համար, 

բայց նաև նշում են, որ իրենց աչքի առաջ չորանում են այգիները, 

բանջարաբուծությամբ զբաղվելը ևս ջրի սակավության պատճառով դառնում է 

անարդյունավետ, իսկ անասնապահությամբ զբաղվողները խիստ շոգերի ժամանակ 

չեն կարողանում վերամշակել կաթը, քանի որ չկա հոսանք, ինչը կնպաստեր 
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սառնարանների առկայությանը: Մենք վերհանեցիք առկա խնդիրները, այժմ փորձենք 

գտնել դրանց լուծումները: 

Նախ և առաջ շրջանի վերաբնակեցման համար խիստ անհրաժեշտ պայման է 

էլեկտրաֆիկացումը: Այն պատճառաբանությունները, թե բնակչության թիվը քիչ է այդ 

շրջաններում մեծ գումարներ ծախսելով էլեկտրաֆիկացում ապահովելու համար, չի 

կարող արդարացում լինել, քանի որ բնակչության թվի քիչ լինելը հենց հոսանքի 

բացակայությունն է իր բոլոր հետևանքներով: Իսկ այդ խնդրի լուծման օպտիմալ 

տարբերակներից կարող է լինել ընդամենը 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող  

ռազմաուսումնական բազայից հոսանքի անցկացումը գյուղ: Խնդրի լուծման հաջորդ 

օպտիմալ տարբերակներից է օգտվել արդի գիտատեխնիկական առաջընթացից և 

պետական սուբսիդավորման կամ ցածր տոկոսադրույքով վարկային պայմանագրերի 

միջոցով հոսանքի համար նախատեսված արևային կայանների տեղադրումը: Որպես 

տվյալ գյուղի բնակիչ՝ համոզված կարող ենք ասել, որ այդ խնդրի լուծումը կավելացնի 

վերաբնակվողների թիվը: 

Հաջորդ խնդիրը խմելու ջրի բացակայությունն է: Խմելու ջուրն առկա է գյուղում, 

բայց տներ չի հասնում: Պետության աջակցությամբ խողովակների տրամադրման 

դեպքում այն ամենահեշտ լուծվող խնդիրը կարող է դառնալ: Ի դեպ, եթե 

վերաբնակիչները տեսնեն պետության աջակցությունն այս հարցերում, իրենք ևս 

ձեռնամուխ կլինեն այդ խնդիրների համատեղ լուծմանը՝ լինի աշխատուժի, թե 

ֆինանսական միջոցներով: 

Ոռոգման ջրի բացակայությունը ևս լուրջ խոչընդոտ է Որոտան համայնքի և նրա 

հարակից գյուղերի վերաբնակեցման համար: Իսկ այդ խնդրի լուծման համար 

ընդամենն անհրաժեշտ է համայնքապետարանի օժանդակությունը գյուղտեխնիկայով 

ջրատարների մաքրման համար, քանի որ առանց համապատասխան տեխնիկայի 

կիրառման հնարավոր չէ մաքրել ոռոգման ջրատարները:  

Հոսանքի, խմելու և ոռոգման ջրի բացակայությունը բնակչներին կանգնեցնում 

են ծանր խնդիրների առջև: 1-2  տարի չարչարվելուց հետո նրանք, չստանալով 

համապատասխան եկամուտ, լքում են գյուղը: Ուսումնասիրելով Բարկուշատ գյուղի 

բնակլիմայական պայմանները, այգեգործության ու բանջարաբուծության համար 

հնարավոր բարենպաստ պայմանները, անասնապահությունը զարգացնելու իրական 

հնարավորությունները, կարող ենք միանշանակ փաստել, որ նշված խնդիրների 

լուծման դեպքում շատ կարճ ժամանակամիջոցում Որոտան համայնքը և նրա շրջակա 

գյուղերը արագ տեմպերով կվերաբնակեցվեն, և  հայությունն արտագաղթելու և այլ 

երկրներում հողագործական ու անասնապահան աշխատանքներ կատարելու 

փոխարեն կբնակվի ու նույն գործով կզբաղվի մեր հայրենիքում, ինչը նաև մեծ ազդակ 

կլինի Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար:  

 

 

WAYS TO RESOLVE RESETTLEMENT PROBLEMS IN THE SOUTH OF 

ARTSAKH-KASHATAG REGION (FOLLOWING THE EXAMPLE OF THE 

VILLAGE OF BARKUSHAT). (SCIENTIFIC AND PRACTICAL ANALYSIS) 
 

GAYANE SHABUNTS 

Assistant at the Chair of History and Law of the Faculty of Humanities and 

 Social Sciences of Goris State University 
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In this article, we have attempted to identify the reasons for the slow rate of resettlement 

of the southern part of Kashatagh region in Artsakh by the example of Barkushat village. Noting 

the problems thatimpede the resettlement, we have also provided optimal solutions to these 
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problems. At the same time, we have noted that the President and Minister of State of the 

Republic of Artsakh is constantly focusing on resettlement issues visiting to the southern part of 

Kashatagh region. 

During the study, we used the methods of analysis, comparison, historical-comparative 

methods, as well as conversations with settlers and former residents of the village. 

The fact that the author of this article has also been a member of the relocated family of 

Barkushat village for 8 years, and therefore constantly confronts the issues presented, has also 

greatly helped to the objective identification of the problems, analysis of causal relationships, 

suggestion of solutions to existing problems during the research. 

Presenting the problems and solutions of Barkushat village in Vorotan community, we 

strongly believe that in case of resettlement problems, the community will have a large 

population, a developing economy with all its branches, and the climatic conditions and 

available resources will ensure that progress. 

 

Key words: The Republic of Artsakh, Kashatagh region, Barkushat, resettlement, 

electrification, irrigation, drinking water. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАСЕЛЕНИЯ ЮГА КАШАТАГСКОГО 

РАЙОНА АРЦАХА (ПО ПРИМЕРУ СЕЛА БАРКУШАТ).  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

ГАЯНЕ ШАБУНЦ 

Ассистент кафедры истории и права факультета гуманитарных и  

социальных наук Горисского государственного университета, 

г.Горис, Республика Армения 
 

В данной статье мы попытались определить причины медленного заселения южной 

части Кашатагского района Арцаха на примере села Баркушат. Отмечая проблемы, 

связанные с заселением, мы также представили оптимальные, на наш взгляд, решения 

этих проблем. В то же время мы отметили, что президент и государственный министр 

Республики Арцах постоянно уделяют внимание вопросам заселения, посещая южную 

часть Кашатагского района. 

В ходе исследования мы использовали методы анализа, сравнения, историко-

сравнительные методы, а также беседы с переселенцами и бывшими жителями села. 

Объективному выявлению в ходе исследования проблем, анализу причинно-

следственных связей, предложению решений существующих проблем в значительной 

степени способствовало то обстоятельство, что автор настоящей статьи восьмой год 

является членом переселенческой семьи села Баркушат и поэтому постоянно сталкивается 

с представленными проблемами. 

Указывая проблемы села Баркушат общины Воротан, мы твердо верим, что в 

случае решения проблем с заселением община будет иметь большое население, 

развивающуюся экономику со всеми ее ветвями, а климатические условия и имеющиеся 

ресурсы обеспечат этот прогресс. 

 

Ключевые слова: Республика Арцах, Кашатагский район, Баркушат, заселение, 

электрификация, орошение, питьевая вода.  
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ПОСЛЕОБРАЗЫ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛЬСКОГО ГОРОДА ЭЛЬБЛОНГ

 

 

ЗБИГНЕВ Т. ШМУРЛО 

Президент экономической палаты Польша – Армения, 

кандидат гуманитарных наук в области  политических наук,  

Почетный член Союза художников Армении,  

г.Варшава – Эльблонг, Польша 

pressart@poczta.onet.pl 
 

Целью настоящей статьи является рассмотрение вопросов присутствия 

армян в социальном пространстве Эльблонга. Для этого были поставлены 

следующие задачи: исследовать генезис и раскрыть культурный феномен 

«послеобраз»; рассмотреть различные положительные примеры современного 

интеркультурного диалога в публичном социологическом и общественном 

пространстве польского города Эльблонг; определить роль и место армян и 

армянской культуры в интеркультурном диалоге эльблонгского общества.  

При проведении исследования автором были использованы как общенаучные, 

так и частнонаучные методы. Среди них – системный анализ, сравнительно-

исторический анализ, а также культурантропологический, биографический и 

хронологический методы.  

В ходе исследования было выявлено, что присутствие армян стало фактом 

благодаря эмиграционной волне начала 90-х годов прошлого века, когда в результате 

трансформационных преобразований и распада Советского Союза они стали 

приезжать через соседнюю Калининградскую область в Польшу, поселяясь как в 

Эльблонге, так и в других городах региона. Кроме того, в результате рассмотрения 

различных примеров презентации армянской культуры в Эльблонге, было 

обнаружено, что она играет важную роль в транскультурном диалоге и взаимном 

ознакомлении. 

Ссылаясь на мероприятия по широкому представлению культуры и искусства 

Армении в городе Эльблонг, автор, в частности, указывает, что армянский хачкар 

(культовый каменный крест) установлен в публичном пространстве города и 

является наиболее четким следом присутствия армян в Эльблонге. 

 

Ключевые слова: послеобразы остаточные изображения, транскультурность, 

трансграничное сотрудничество, диалог культур, иммигранты, армяне, Эльблонг. 

 

Транскультурный диалог в публичном пространстве и жизни польского города 

Эльблонг, расположенного на севере Польши, в 40 километрах от Балтийского моря, 

недалеко границы с Россией, происходит с участием армян и интересным способом 

вписывается в смежные вопросы, касающиеся восприятия и осмысления наследия армян в 

наши дни среди других наций. 

В условиях перманентной трансформации мировоззрения и миропорядка, а с 

другой стороны – в период постоянных не только общественных социально-

политических, но и культурных кризисов, а также культурных перемен и взаимодействия 

в условиях глобальных вызовов, особенно важным является положительный 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 29.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 

mailto:pressart@poczta.onet.pl
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транскультурный диалог. Он происходит на всех уровнях жизни и особенно важен в 

городском пространстве локальных сообществ. 

Следует подчеркнуть, что XX век – это не только столетие двух больших 

тоталитаризмов, но также период массовых миграций, побегов, выселений и депортаций, 

а также связанных с этим человеческих трагедий. Характерной чертой современной 

действительности в глобализированном мире являются миграции, развивающиеся в 

невиданном до сих пор масштабе. Смена местонахождения и проживания – исконная 

черта человечества. Деяния нашей цивилизации можно воспринимать как историю 

переселений народов, заселения новых пространств или миграции. 

Среди иммигрантов, прибывших в Эльблонг на склоне XX века, когда в Польше и 

в Восточной Европе происходили значимые политические и социальные преобразования 

и перемены, были армяне. Для жителей Эльблонга волна армянских иммигрантов была 

новым явлением. В интеркультурном диалоге эльблонгского общества армяне и их 

культура играют важную и довольно особенную роль. Примеры армянских 

транскультурных «послеобразов» подтвержают, что диалог культур и прежде всего 

представителей различных наций становится важным и непременным элементом местных 

сообществ, обогащающих и дополняющих друг друга именно благодаря присутствию 

представителей других культур. Открытое общество не может хорошо функционировать 

без широко понимаемого диалога и, наверное, без взаимного подглядывания. 

Межкультурные контакты помогают освободиться от социальных предубеждений, злобы 

и ненависти по отношению к представителям иных культур. Это, в свою очередь, 

представляет собой сложный и длительный процесс, в ходе которого создается 

толерантность, понимание,  уважение и принятие другой культуры, утверждение 

культурных различий. 

Благодаря различным инетердисциплинарным мероприятиям, организованным не 

только самими армянами, но и поляками – друзьями Армении, можно говорить о 

положительных творческих примерах современного интеркультурного диалога в 

публичном социологическом и общественном пространстве польского города Эльблонг, 

среди жителей которого находятся и представители армянского народа. 

В случае этого культурного феномена используется термин «остаточное 

изображение», «послеобраз»
722

, встречающийся главным образом в работах, связанных с 

психологией, с проблемами зрения и функционированием человеческого глаза, который 

передает в сознании человека следы памяти. Термин «послеобраз»/ «послеобразы» 

появился в творчестве и работах выдающегося польского художника Владислава 

Стржеминского и является ключевым словом его «теории видения»
723

. 

Владислав Стржеминский (1893 Минск – 1952 Лодзь) – теоретик искусства, 

художник, дизайнер функционального шрифта, пионер конструктивистского авангарда 

20-30-х годов ХХ века. В 1911–1914 годах обучался в Инженерном военном училище в 

Петербурге. /…/ В 1918 году посещал Свободные Художественные Мастерские 

(СВОМАС) в Москве, где установил контакты с Казимиром Малевичем и Владимиром 

Татлиным. В 1919 году поступил на работу в Отдел изобразительных искусств (ИЗО) в 

                                                           
722 Послеобраз – остаточное явление, возникающее после рассмотрения какого-либо объекта 

при строго фиксированном взгляде. Обычно послеобразы не наблюдаются из-за их стирания 

саккадическими движениями глаз и маскировки, но очень яркие объекты (Солнце, пламя огня и т.п.) 

вызывают достаточно стойкие послеобразы. Послеобраз  хорошо заметен на однородном фоне при 

устойчивой зрительной фиксации неподвижной точки. После каждого скачка глаз послеобраз 

пропадает, а во время зрительной фиксации вновь появляется, уже ослабленный. Цвет послеобраза 

является дополнительным к цвету объекта. – Психологический словарь, 2000, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1368 (10.06.2019.).;С. Ю. Головин, Словарь практического 

психолога, Москва, 1998. 
723 W. Strzemiński, Teoriawidzenia, Kraków, 1958. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1368
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Народном комиссариате просвещения в Минске; в 1919–1920 годах сотрудничал с 

Губернским отделом культуры в Смоленске, где вместе со своей женой, Катажиной 

Кобро, руководил творческой мастерской (изостудией). Кроме того, вступил в группу 

УНОВИС. Демонстрировал свои конструктивистские работы в Москве, Рязани и в 

Витебске. /…/ Творческие установки Стржеминского формировались под влиянием 

кубизма, пуризма и неопластицизма. Особенно важную роль в выработке его собственных 

творческих концепций сыграл конструктивизм. Однако художник не соглашался с 

провозглашаемым конструктивистами лозунгом подчинения искусства соображениям 

общественной пользы, отстаивал идеи автономии искусства и право на «лабораторную 

чистоту» художественных экспериментов. Он соглашался с необходимостью объединения 

искусства и общественной жизни, но при этом признавал за искусством моделирующую 

роль по отношению ко всем формам человеческой деятельности»
724

. 

Стржеминский воевал в Первую мировую войну подпоручиком царских войск, 

один из немногих выжил во время контратаки российского полка при отражении газового 

штурма, совершенного немцами и июле 1915 г. (оборона крепости Осовец)
725

. Будущий 

художник уцелел чудом, остался калекой без ноги, руки и одного глаза. В 1922 году 

Владислав Стржеминский вместе с женой, скульптором Катажиной Кобро (1898-1951) 

покинул Cоветский Союз и приехал в Польшу.  

Для него было чрезвычайно важно искать новые, нетрадиционные формы 

выражения в искусстве. Его в первую очередь интересовала форма – «изучение 

достигнутой формы, изобретение идеальной формы»
726

.  

Когда в 1945 году вместе с Красной армией в Польшу была введена 

коммунистическая идеология, чуждая многим полякам, когда в польскую культуру 

пытались насильно внедрить соцреализм, знаменитый художник-авангардист Владислав 

Стржеминский отказывается принять его принципы, а политические деятели  начинают 

преследовать художника –  лишают его возможности преподавать и убирают из музеев 

его работы.  

Стржеминский написал важный не только для своего творчества цикл 

соляристических картин, называемых «послеобразами света». В них фиксируются 

оптические впечатления от созерцания солнца (самая популярная картина «Послеобраз 

солнца», 1948).  

В 1950 году приказом министра культуры Польши Владислав Стржеминский был 

отстранен от преподавания за несоответствие догмам социалистического реализма. 

Власти социалистической Польши объявили теорию Стржеминского «манифестом 

империализма», и выгнали его из академии, лишили всех титулов и привилегий – вплоть 

до возможности покупать краски, оставили голодным подыхать от чахотки. В стране, где 

всем трудящимся было гарантировано «светлое завтра»
727

.  

Великий польский художник, философ
728

, теоретик искусства
729

, преподаватель, 

лично знакомый с Шагалом и Малевичем, соучредитель важных для искусства 

                                                           
724 И. Коссовская, Владислав Стржеминский https://culture.pl/ru/artist/vladislav-strzheminski 
725 I. Luba, . P. Wawer, Władysław Strzemińskii Wielka Wojna, „Rocznik Histotii Sztuki PAN‖, t. 

XL, 2015, C. 102-103; М. Свечников, В. Буяковский, Оборона крепости Осовец во время второй, 6,5-

месячной осады еѐ, Издание Главного управления Генерального штаба, Петроград 1917, C. 49–50; А. 

А. Черкасов, А. А. Рябцев, В. И. В. И. Меньковский, «Атака мертвецов» (Осовец, 1915 г.): мифы или 

реальность, «Былые годы», № 4 (22), 2011, С. 9. 
726 W. Strzemiński, Osztucerosyjskiej – notatki, „Zwrotnica‖, № 3, 1922, С. 110. 
727 Б. Гершгорин, Послеобраз хранителя совести. Вайда в Нью-Йорке 

http://www.gazettco.com/posleobraz-xranitelya-sovesti-vajda-v-nyu-jorke/<., (15.06.2019.). 
728 J. Lepieszkiewicz, Władysław Strzemiński jako filozof, „Słupskie Studia Filozoficzne‖, nr 7, 

2008, C. 139-160. 
729 W. Strzemiński, Pisma, Wrocław 1975 

http://www.gazettco.com/posleobraz-xranitelya-sovesti-vajda-v-nyu-jorke/%3c
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авангардных художественных групп Стржеминский сегодня считается художником 

мирового уровня, художником, который «навязчиво думал глазами»
730

. К своему 

творчеству он ставил самые высокие требования, недостижимые для среднего таланта. Он 

требовал, чтобы каждая картина была изобретением, чтобы она открывала такой принцип 

композиции цветов и форм, которые никогда не были известны прежде. На самом деле он 

требовал, чтобы каждая картина была началом нового художественного направления, 

новой школы
731

. 

Термин в течение некоторого времени стал популярным и даже модным благодаря 

последнему фильму «Послеобразы» Анджея Вайды (1926-1916), героем которого стал 

Владислав Стржеминский. «В сороковые годы художник ищет глубокие связи между 

процессом видения и способом его изображения, пытается понять механизм 

человеческого зрения, стремится запечатлеть  остаточные изображения на сетчатке глаза 

под воздействием солнечного света. Эти эксперименты воплотились в цикле 

соляристических картин «Остаточные изображения» («Послеобразы»). Фильм повествует 

о последнем периоде жизни  художника. Верный своему пониманию искусства, 

Стржеминский отказывается работать в русле соцреализма и в одиночку объявляет войну 

существующему в стране режиму. «Послеобразы»  – это история о том, как 

коммунистическая власть уничтожила человека, но не сломила сильную непокорную 

личность»
732

. 

Послеобраз в общественном пространстве – это явление, возникающее после 

рассмотрения какого-либо объекта при активном участии и после участия в 

художественном мероприятии: в человеке создаются определенный образ и 

воспоминания, удерживающиеся сознанием даже после устранения объекта искусства. 

Такие послеобразы возникают от сильного переживания и важности события, которое 

становится явлением и может всплывать в памяти участника в будущем. Такие 

послеобразы имеют весьма индивидуальный характер, в котором присутствует большая 

доля психоэмоционального состояния человека. 

Остаточные изображения – послеобразы – в этом случае рассматриваются как 

впечатления, возникающие в результате активного участия в процессе создания и 

распространения ценностей, идей и культурных ценностей. 

Эти остаточные изображения событий создали возможность для позитивного 

противостояния и проверки идей, знаков, продуктов воображения и человеческих рук, и в 

то же время появились новые впечатления – запоминания. Контакты с культурой другой 

нации, в данном случае поляков с культурным наследием Армении, укоренившимся в 

древние времена, расширяют возможности формирования и развития личности, 

участвовавшего продолжительное время в тех событиях, которые давали знания, опыт, 

художественные и эстетические впечатления, привнесли новое творческое вдохновение в 

жизнь. 

В ходе этих усилий и после них происходит процесс переживания эстетических 

сдвигов, а также формируется навык проницательного, критического и сравнительного 

рефлексивного наблюдения. Послеобразы можно рассматривать как эффект увиденного 

произведения искусства или  активного участия в культурном мероприятии, оставшийся в 

вашем сознании. 

Учитывая современное культурное положение Эльблонга в процессе 

цивилизационных изменений, необходимо обратить внимание на расположение города в 

                                                           
730 А. Jaworska, O Sponad Juliana Przybosia i Władysława Strzemińskiego, „Przestrzenie Teorii‖, 

nr 11, 2009, C. 98. 
731 J. Przyboś, Nowatorstwo Władysława Strzemińskiego (przedmowa do pierwszego wydania), [в:] 

W. Strzemiński, Teoria widzenia, Kraków 1958, C. 6. 
732 Э. Гараева,  Последний фильм Вайды, «Дом Польский», выпуск 8, www.dompolski-

journal.ru/articles/article/147/, (18.06.2019.). 

http://www.dompolski-journal.ru/articles/article/147/
http://www.dompolski-journal.ru/articles/article/147/
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приграничной зоне
733

 и приграничное сотрудничество местного сообщества. Эльблонг 

находится  в непосредственной близости от Российской Федерации, что дает основание 

говорить о приграничном и трансграничном сотрудничестве местного сообщества, а 

также его открытости для иммигрантов представляющих разные цивилизационные 

пласты. 

Армяне составляют одну из групп иммигрантов, которые прибыли в Эльблонг в 

конце 20-го века. Видимым знаком их присутствия является хачкар – прекрасный крест, 

высеченный в красном вулканическом туфе в память о геноцидной резне армян, 

совершенной турками во время Первой мировой войны. Привезен сюда из Армении с 

приключениями, которые могут стать сюжетом отдельной истории.  

Армянская община сегодня состоит из старой и новой эмиграции. Их встреча стала 

большим опытом для обеих сторон, и хотя они сильно различаются по своему 

жизненному опыту и статусу в нашей стране, они сотрудничают и сформировали общее 

представительство – Армянскую ассоциацию в Польше. 

Основная роль ассоциации заключалась в том, чтобы помочь прибывающим 

армянам найти свое место и освоиться в реальности нового пространства. Специфика 

пограничного района влияет на сознание его жителей, а также на восприятие 

этнологической идентичности и отношений с представителями других наций. 

Пространство – это не только место взаимодействия, фон для событий, но и 

элементарный элемент идентичности.
734

 Помогает во взаимоотношениях, а также в 

ознакомлении и обучении друг друга. Межкультурный диалог становится важным 

элементом. 

Надежный диалог возникает из определенного предположения, которое должно 

быть принято – четко или неявно – обеими сторонами: ни я, ни вы не способны узнать 

правду о себе, если мы остаемся далекими от самих себя, запертыми в стенах наших 

страхов. Я должен сравнить наши взгляды в разговоре друг с другом и с вашей стороны, 

вашими глазами, и только так мы сможем найти ответ на вопрос, как все на самом деле 

обстоит.
735

 

Условия для выполнения конкретных задач и решения проблем трансграничного 

диалога существовали в Эльблонге до осени 1991 года, когда расположенный примерно в 

50 км от Эльблонга соседний регион – Кенигсбергский район – стал доступным для 

иностранцев. В течение многих послевоенных десятилетий и Кенигсберг, столица 

региона, и отдельные города были недоступны даже для советских граждан. В конце 

концов, это была земля, завоеванная Советским Союзом у Германии. Сталин фактически 

заставил союзников антигерманской коалиции отдать ему участок земли, лежащий на 

Балтийском море. Этот регион на многие годы стал стратегическим участком, часто 

называемым непотопляемым авианосцем, буфером против остальных, в том числе стран 

социалистической, вассальной Европы. Балтийский регион и город на Преголе – это 

также область сложных польско-российских отношений
736

. 

                                                           
733 M. Obrębalski, Społeczno-ekonomiczna charakterystyka pogranicza Polski, „Wiadomości 

Statystyczne‖, nr 10, 1999, С. 58. 
734 T. Burdzik, Przestrzeń jako składnik tożsamości w świetle globalizacji, „Kultura – Historia – 

Globalizacja‖, nr 11/ 2012, С. 13. 
735 J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 2000, С. 18. 
736 J. Drozd, Królewiec jako szczególny problem Środkowej Europy, „Polityka Wschodnia‖, z. 2, 

2000, С. 7-34; T. Palmowski, Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia 

społeczno-gospodarcza, Gdańsk 2013. 
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После геополитических изменений и получения Калининградской областью нового 

статуса региона, доступного для чужих – иностранцев,
737

 Кремль начал видеть 

преимущества приграничного сотрудничества на польско-российской границе
738

. В новой 

политической реальности появились предпосылки, способствующие взаимному 

знакомству жителей с обеих сторон границы. Следует отметить, что до начала 1990-х 

годов XX века «на границе Польши с СССР такого сотрудничества практически не было, 

что было связано с ограничениями (со стороны СССР) в личных контактах и строгие 

правила внутреннего порядка СССР, регулирующие правила перемещения не только 

иностранцев, но и собственных граждан (это касалось, в частности, нескольких десятков 

километров пограничной зоны). В качестве подлинного сотрудничества трудно признать 

очень редкие встречи пограничных органов воеводств и округов / регионов или 

спорадические культурные мероприятия, поскольку они обычно согласовывались (а 

иногда и вдохновлялись) на центральном уровне»
739

. 

Нельзя забывать, что как в прошлом, так и сейчас в центре Европы была создана 

сильно милитаризованная и эффективно изолированная зона, характер которой определял 

функцию границы как непроницаемого барьера. Граница, которая в 1945 году разорвала 

сплоченный экономический организм, привела к разрыву ранее сложившихся социально-

экономических связей. Неспособность пересечь границу до начала 1990-х годов 

укрепляла состояние изоляции обоих соседних регионов, усиливая их периферийность. 

Как ни парадоксально, однако именно в этот период были установлены первые 

трансграничные контакты между непосредственно граничащими территориями Польши и 

Калининградской области
740

. 

Открытие этой все еще военизированной зоны является сложным, непрерывным 

процессом, имеющим лучшие и худшие периоды, содействует развитию польско-

российских отношений и политическому взаимодействию
741

, способствует созданию 

межкультурного диалога c участием поляков, россиян, других наций и культур, в том 

числе и армян. 

В межкультурном диалоге эльблонгской общественности армяне играют важную и 

довольно особую роль. Пришельцы из далекой, первой христианской страны (армяне «с 

многих лет являются нацией эмигрантов»
742

), избегая преследований и в новых соседних 

странах (как случилось в 1988 году с армянами в Азербайджане, где имели место их  

                                                           
737 M. Chełminiak, Polska a zmiana geopolitycznego statusu Obwodu Kaliningradzkiego Federacji 

Rosyjskiej na przełomie lat 80. I 90. XX wieku [в:] A. Żukowski (ред.), Polska a Obwód Kaliningradzki 

Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, Poznań 2008, С. 107-118. 
738 T. Palmowski (ред.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z 

Obwodem Kaliningradzkim, Gdynia-Pelplin 2007; W. T. Modzelewski, Polska – Obwód Kaliningradzki. 

Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Olsztyn 2006. 
739 A. Kowalczyk, Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego: porównanie granicy 

wschodniej i zachodniej Polski, [в:] G. Gorzelak (ред.), Przemiany polskiej przestrzeni, Warszawa 1997, С. 

309. 
740  R. Anisiewicz, Polska – Obwód Kaliningradzki powiązania transgraniczne przed 1990 rokiem, 

Gdańsk-Pelplin 2012, С. 6. 
741 Por. E. Wojnowski, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – od obszaru zamkniętego ku 

regionowi współpracy (1946-2006), Olsztyn 2006; W. T. Modzelewski, Polsko-rosyjskie pogranicze – od 

regionu izolowanego do transgranicznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne‖, nr 1, 2015, С. 5-24; 

А. П. Клемешев, Г. М. Федорова, От изолированного эксклава – к «коридору развития». 

Альтернативы российского эксклава на Балтике, Калининград 2004. 
742 A. Chodubski, Swoistość diaspory ormiańskiej, [в:] E. Zamojski (ред.), Migracje i 

społeczeństwo, Warszawa 2001, С. 61; idem Ormianie jako diasporalna wspólnota narodowa i etniczna, [в:] 

A. Chodubski, H. Głogowska (ред.), Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na 

Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 2006, С. 63-78. 
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убийства в Сумгаите и других регионах этой страны
743

), ищут места для достойного 

проживания, поселяются в различных странах и вносят значительный вклад в их 

развитие, а также влияют на новое качество их культуры
744

. 

Для многих представителей армянского народа воротами в Польшу, а со временем 

и в другие европейские страны, стал соседний русский эксклав, откуда они начали 

прибывать через Калининград в начале 1990-х годов в Эльблонг, а затем в другие регионы 

польско-российского пограничья. 

Армяне начали покидать свою страну, испытывающую огромные экономические 

трудности, не подготовленную к самостоятельному существованию и удовлетворению 

самых важных потребностей граждан, которые после очень долгого времени обрели 

независимость. Им нужно было привыкнуть к этому и научиться заботиться о 

государстве, решать многие очень сложные проблемы, такие, как безопасность и 

неприкосновенность границ новой республики и земель Карабаха - Арцаха. Многие 

решили уехать в другие страны, а на их решения повлияла неопределенная политическая 

и военная ситуация, трагедия армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе, 

жители которого освободились от влияния Баку
745

. 

В поисках безопасных мест, где жили дружелюбные люди, армяне решили 

приехать в Польшу. Большая группа решила попытать счастья в Эльблонге. Для жителей 

Эльблонга волна армянских иммигрантов стала новым явлением. 

Аналогичным образом прибывающие из-под Арарата оказались в разных 

культурных условиях – они пытались адаптироваться и находить новую форму дохода и 

содержания, а также вступать в отношения с жителями города. 

В начальный период их можно было найти в основном на эльблонгских базарах, 

где они довольно успешно занимались торговлей, хотя большинство новичков не делали 

этого раньше – у них были дипломы и высшее образование, часто на университетском 

уровне. 

В 1999 году в Эльблонге была основана Ассоциация армян в Польше, которая 

поставила своей главной целью сохранение армянской идентичности, культуры, традиций 

и прежде всего языка. 

Особую обеспокоенность вызывали молодые люди, которые хотели окружить себя 

другой культурой и зачастую другими цивилизационными ценностями, чем те, которые 

были у них на родине, и подвергались сравнительно быстрому процессу ассимиляции, 

часто забывая свой родной язык, что было особенно заметно в смешанных семьях. 

В эльблонгском II Общеобразовательном лицее, благодаря доброжелательной 

поддержке Департамента образования муниципалитета Эльблонга, был создан один из 

первых в Польше армянских воскресных классов (2000-2001). Однако после одного года 

существования он был закрыт из-за резкого сокращения числа учащихся. В первые годы 

после 1991 года в Эльблонге проживало несколько десятков (более 90) армянских или 

смешанных семей. В настоящее время в городе проживает более десятка армянских 

семей. Большинство из них пребывают легально, имеют польский паспорт. Многие 

молодые армяне окончили эльблонгские средние школы и учатся в университетах, 

имеются первые выпускники польских высших школ. 

                                                           
743 Z. T. Szmurło, Pierestrojka i tragiczne wydarzenia w Sumgaicie, „Studia Gdańskie. Wizje i 

Rzeczywistość‖, t. X, 2013, С. 267-284. 
744 Z. T. Szmurło, Wybrane zagadnienia perspektyw przemian kultury ormiańskiej, [в:] J. 

Marszałek-Kawa, E. Kaja (ред.), W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości, Toruń 2014, С.316. 
745 Z. Rokita, Historia Konfliktu górskokarabaskiego i jego miejsce w polityce zagranicznej 

Federacji Rosyjskiej, „Pisma Humanistyczne‖, nr 7, 2010, С.135-147; J. Zieliński, Konflikt o Górski 

Karabach i próby jego rozwiązania, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis‖, Studia 

Politologiczne,  t. XII, 2014, С. 131-172; B. Krzystan, Permanentny „stan wyjątkowy‖. Teoretyczno-

kulturowy wymiar konfliktu o Górski Karabach, „Nowy Prometeusz‖, nr 7 , 2015, С. 57-74 
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Самым явным следом пребывания армян и материальным признаком их 

цивилизации, вписанным в общественное пространство Эльблонга, является каменный 

крест – хачкар. Эльблонгский Хачкар
746

 был установлен перед Церковью Божьего 

Милосердия на 1600-летие создания армянского алфавита, 90-летие Геноцида. Он также 

символизирует армяно-польскую дружбу, а его освящение было осуществлено (30 

октября 2005 года) католическим ординарием Эльблонской епархии епископом Яном 

Стирной. Обелиск в Эльблонге – второй после Кракова (установлен в 2004 году в церкви 

Святого Николая) и первый в Польше хачкар, сделанный в Армении армянским 

скульптором
747

.  

Хачкар в Эльблонге – гордость армянской общины, он стал местом молитвы и 

концентрации как армян, так и друзей Армении. Армяне собираются перед крестом 

каждый год 24 апреля и чтят память жертв первого геноцида двадцатого века, 

совершенного в Турции в 1915-1922 годах
748

. Армяне из других регионов Польши и из 

Калининграда также часто бывают здесь. В программе каждого визита в Эльблонг послов 

Армении в Польше предусмотрено преклонение перед хачкаром. 

В июне 2006 года в Эльблонг прибыл экипаж «Киликии» –парусного судна, 

построенного по сохранившимся в Матенадаране описаниям и миниатюрам, 

изображающим корабли Средиземноморского флота Киликийского Армянского 

государства XI–XIV веков. Совершая символическое плавание вокруг Европы, судно 

ненадолго остановилось в порте Гданьск.  В плавании парусника «Киликия» принимал 

участие и Зорий Балаян: «Перед самым выходом из Гданьска на причале появился 

настоящий десант, который возглавлял чистокровный поляк по имени Збышек Шмурло. 

Он обратился к нам со словами: «Армяне, жители города Эльблонга считают, что если 

«Киликия» не может обойти длинную тонкую косу и подойти к Эльблонгу, то экипаж 

«Киликии» просто обязан посетить этот красивейший город планеты». Збышек Шмурло 

добавил к сказанному: «Я выпускаю журнал «Тигель», в котором печатаю материалы об 

Урарту, подборки стихов Кучака, Сагияна, Севака, Терьяна, Давтяна в переводе на 

польский язык». Но это еще не все. Выяснилось, что Збышек работает над диссертацией, 

в первой главе которой поместил 1100 фотографий. И это неудивительно, ибо 

диссертация называется «Современное искусство Армении на фоне культурных перемен 

XX столетия». И еще от него я узнал, что термин «геноцид» по-польски звучит очень 

точно – «людобуйство». Конечно, мы все, кроме вахтенных, отправились в красивейший 

город планеты Эльблонг. По дороге люди взахлеб рассказывали нам об уникальном 

хачкаре, который не так давно установлен в городе. Мы благодарны жителям Эльблонга 

за то, что они отняли у нас несколько часов. Иначе нам не увидеть бы величественный 

хачкар, высеченный Робертом Оганесяном из красного туфа; не узнать бы, что одним из 

тех, кто воплотил в жизнь эту идею, был депутат Национального собрания Армении 

Агаси Аршакян, который, как нам сказали, «достал камень». Мы узнали, что настоятель 

церкви «Божество Милосердия» охотно дал свое согласие установить хачкар во дворе 

храма Божьего и теперь, как нам говорили, не нарадуется, видя, как возле армянского 

хачкара играют дети. Не только армяне, но и поляки проводят здесь праздничные и 

                                                           
746 Z. T. Szmurło, Elbląski Chaczkar, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski", nr 41, 2005, С. 24-30. 
747 Z. T. Szmurło, Chaczkary – ormiańskie kamienne krzyże kwitnące w Polsce, „Tygiel. 

KwartalnikKulturalny‖, nr 4/73, 2013 - nr 1/74, 2014,С.76-91.; З. Т. Шмурло, Армянские хачкары в 

Польше, [в:] Второй международный арменоведческий конгресс ―Арменоведение и вызовы 

современности‖(17–19 октября 2013 г.), Ереван 2014, С. 415-418. 
748 Z. T. Szmurło, Ludobójstwo Ormian w Turcji – tragedia i moralne zwycięstwo po stu latach, 

„Tygiel. Kwartalnik Kulturalny‖, nr 1-2 (78-79)/ 2015, С. 107-116; Idem, Duma tych, co cierpieli niewinnie. 

Ludobójstwo Ormian w Turcji, „Cywilizacja i Polityka‖, nr 13/ 2015, С. 245-264; Idem, Znaki pamięci 

ludobójstwa Ormian w Turcji w polskiej przestrzeni publicznej, [в:] A. Burak, N. Gburzyńska (ред.), Turcja 

w XXI wieku, Toruń 2016, С. 9-34. 
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церковные мероприятия. И, наконец, мы так могли и не узнать, что хачкар из Еревана 

перевезла на своей машине армянка по имени Алла, которая ехала со священным грузом 

через Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, через всю Польшу – с 

юга до самого север‖
749

. 

Очевидная открытость эльблонгской общины для принятия «незнакомцев» и 

преодоления межкультурных вызовов, вызванных главным образом наплывом людей из-

за пределов польского цивилизационного пространства, значительно обогащает ее. 

Миграция последних десятилетий XX века и первого десятилетия XXI века стала 

частым явлением, имеющим влияние на сообщества, которые принимают или терпят 

новоприбывших. Они стали восприниматься также как своеобразная цивилизационная 

ценность, влияющая и на качество жизни местных сообществ. «Предполагается, что 

миграционные движения являются практической школой адаптации отдельных людей и 

социальных групп к новым цивилизационным реалиям, они высвобождают 

предпринимательство, активность и создают отношение к различным культурам и 

системам ценностей. В миграционных процессах наблюдается реализация и переоценка 

взглядов, поведения, стремлений. Иммигранты должны преодолеть множество барьеров, 

чтобы адаптироваться к новым социальным и экономическим ролям, проявляя 

индивидуализм, альтернативное поведение, адаптивное поведение и интеграцию‖
750

. 

В диалоге и взаимопонимании важную роль играет не столько широко понимаемая 

культура, сколько открытость общества, желающего изучать другие, зачастую иные, 

цивилизационные и художественные предложения. 

Жители Эльблонга привыкли к мероприятиям существующей с 1961 года Галереи 

ЭЛЬ, которая как инициатор и организатор Биеннале пространственных форм стала 

исключительным явлением в послевоенном городе, части Польши, порабощенной чуждой 

и враждебной коммунистической системой. Аниматоры, связанные с галерей, приглашали 

в провинциальный город выдающихся художников, которых не всегда принимали 

партийные аппаратчики и политические идеологи. Следует также помнить, что в 

послевоенной Польше власти не смогли навязать художникам принципы соцреализма, 

которые были отвергнуты подавляющим большинством польских художников и 

общества. Аудитория очень часто принимала эти нестандартные предложения галереи, 

если не с энтузиазмом, то с большой признательностью и пониманием. 

Летом 1973 года во время V Биеннале пространственных форм «Кино 

Лаборатория» (15-20.06.1973.) была показана кинокартина армянского кинорежиссера и 

художника Сергея Параджанова «Цвет граната». Копия была привезена в Эльблонг 

благодаря Юзефу Робаковскому, художнику-авангардисту, участнику этого мероприятия. 

10 июня 1973 года «в рамках вечерних кинопоказов снова был показан выдающийся образ 

(по просьбе зрителей)»
751

. Из Эльблонга копия этого полностью армянского произведения 

были переброшена на Запад, где началось мировое признание художественных 

достижений Параджанова
752

.  

Пятнадцать лет спустя, зимой 1988 года, незадолго до политических перемен в 

Польше и в странах Восточного блока, в Центре искусств Галереи ЭЛЬ прошла 

подготовленная Союзом художников Армении большая выставка «Современная 

армянская акварель» (5–28 февраля 1988 года), которую привез в Эльблонг из Еревана 

художник Спартак Саркисян. В стенах бывшей Доминиканской церкви Девы Марии, где 

                                                           
749 З. Балаян, Возвращение [в:] Собрание сочинений в 7 томах, т. 6 . И все же в буре есть 

покой, Москва 2015, С. 499-500.  
750 A. Chodubski, Współczesna edukacja a wektory przemian cywilizacyjnych, „Studia Gdańskie. 

Wizje i rzeczywistość‖, t. IX , 2012, С. 14-15. 
751 „Notatnik Robotnika Sztuki‖, nr 5, 1973, С. 8. 
752 Z. T. Szmurło (jako MUR), Galeria EL daleko od mieszkańców, Portel.pl, Elbląska Gazeta 

Internetowa, http://www.portel.pl/kultura/galeria-daleko-od-mieszkancow/3658 (1.03.2019.). 

http://www.portel.pl/kultura/galeria-daleko-od-mieszkancow/3658
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расположена Галерея ЭЛЬ, можно было увидеть произведения выдающихся художников 

еще Советской Армении, достижения которых вошли в канон армянского искусства. 

Встречи жителей Эльблонга с Арменией и ее культурой проходили уже в половине 

80-годов прошлого столетия в залах Дома культуры самого большого индустриального 

предприятия «Замех» (металлический завод) с участием армянского актера Норика 

Овсепяна, проживавшего тогда в Польше и сотрудничавшего с режиссерами польского 

кинематографа. Он читал перед эльблонгской публикой (на армянском языке) строки 

средневекового эпоса «Давид Сасунский». Норик Овсепян снимался в двух 

кинокартинах
753

. В фильме «Бесплодная мечта» актер воплотился в роль Христа и 

доктора. Фигура Христа появляется на улицах современной Варшавы. Еврей, тронутый 

этим событием (он живет сам по себе, вспоминая прошлое и жалуясь на новую 

реальность, ничего не ождидает от жизни, только ищет легкой смерти, надеясь, что Иисус 

Христос придет к нему в последний момент и уведет его в другое измерение), 

рассказывает об этом доктору, а тот терпеливо и внимательно слушает удивительную 

историю этого старого, уставшего и больного человека... Христос – армянин на осле в 

центре столицы социалистической Польши – вызвал сенсацию, его немедленно задержал 

... милиционер. 

Менее чем через год после открытия и освящения хачкара, который был доставлен 

в Эльблонг благодаря инициативе членов ереванского Союза поляков «Полония», друзей 

Армении и при активной помощи Сурена Чахмачяна из Еревана, друга поляков и 

Польши, был подготовлен под патронатом посла Армении в Польше и воедоды 

(губернатора) Вармии и Мазур интересный проект День армянской культуры 

(15.09.2006.). Основным местом проведения презентации мероприятия стали помещения 

Центра европейских встреч «Святовид», где были представлены выставки: графика 

Аделы Айрапетяна, картины Гагика Парсамяна – армянских художников,  проживающих 

в Польше, фотокопии армянских миниатюр, а также «Армянские перегринации» – 

фотографии Збигнева Шмурло. 

Творческое наследие Сергея Параджанова (1924-1990)
754

 много раз появляется в 

публичном пространстве Эльблонга. Интересным акцентом стали презентации в рамках 

Дней Параджанова (5-6.12.2014.). И снова любители искусства были введены в 

волшебный, мистический и драматичный, полный контрастов и пышных красок мир 

искусства выдающегося армянского художника. В Галерее Эль были показаны его два 

фильма – «Тени забытых предков» и полностью армянская картина «Цвет граната» о 

жизни и творчестве выдающегося поэта XVII века, певца-ашуга, монаха Саята-Новы
755

, 

убитого персами на пороге храма Сурб Геворг в Тифлисе за отказ отречься от 

христианской веры. В то же время экспонировались картины молодой украинской 

                                                           
753  «Бесплодная мечта» „Mrzonka‖, режиссер – Януш Маевский 1985, Сериал «Семь 

желаний» «Siedem życzeń» (режиссер – Януш Дымек, 1984-1986.Продукция приобрела огромную 

популярность и признание, став одной из самых известных молодежных сериалов 80-х годов. 
754 Ср.: L. Czapliński B. Żmudziński, Siergiej Paradżanow, Kraków 1998; S. Bobowski., Przez 

poezję do prawdy o kulturze: "Cienie zapomnianych przodków" Sergieja Paradżanowa, [в:] G. Pełczyński, 

R. Vorbrich [ред.], Obrazy kultur, Poznań 2007, С.113-120; Z. T. Szmurło, Paradżanowa freski filmowe, 

„Tygiel. KwartalnikElbląski", nr 49,2007,С. 83-90; Ю. Морозов (состав.), Экранный мир Сергея 

Параджанова. Сборник статей, Киев 2013. 
755 Ср.: E. Słuszkiewicz, Sajat-Nowa, znakomitypoetaludowyormiański,  „Problemy‖, nr 12(XIX),  

1963, С. 738–741; Х. С. Саркисян, Саят-Нова, „Историко-филологический журнал‖, № 3, 1963; В. 

Налбандян, Саят-Нова – певец человека и любви, [в:] В. Налбандян, Уроки армянской древности, 

Ереван 1985, С. 275–277. Z. T. Szmurło, Słowika Zakaukazia pieśni miłością pijane, „Tygiel. Kwartalnik 

Kulturalny‖, nr 2-3 (67-68), 2012, С. 51-61, idem, Osiemnastowieczny ormiański bard Zakaukazia, „Studia 

Gdańskie. Wizje i rzeczywistość‖ 2014 Gdańsk, t. XI, С. 267-284; Sajat-Nowa, Poezje zebrane, Warszawa 

2013. 
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художницы Екатерины Косьяненко
756

, относящиеся к широко признанному фильму 

Параджанова «Тени забытых предков». 

Во время этого мероприятия были также показаны документальные фильмы: 

«Неопасно свободный человек» (2004, режиссер Роман Ширман), «Ночь в музее 

Параджанова» (1998, режиссер Роман Балаян) и незаконченный фильм Параджанова 

«Киевские фрески». 

В каминном зале Археолого-исторического музея можно было ознакомиться с 

живописными работами Бориса Егиазаряна
757

 – армянина, живущего в Киеве и 

считающегося одним из самых известных художников Украины. Художник, 

присутствовавший на вернисаже в Эльблонге, представил выставку под названием 

«Огонь любви». 

Важным элементом Эльблонгского праздника хлеба (2-4.09.2016.) был Армянский 

день. На главной сцене перед собором св. Николая выступила с армянской музыкой 

фольклорная группа «Муса Лер», участники которой живут и работают в Варшаве. В 

«Армянском садике», специально подготовленном для этого проекта, была проведена 

презентация Армении с дегустацией армянских национальных блюд, организованная 

варшавским Армянским фондом («Armenian Foundation»), который создан Мартой и 

Мацеем Богосевич. Они главные инициаторы ряда мероприятий, связанных с 

продвижением культуры Армении и творчества многих поляков, имеющих армянские 

корни. 

В программу 10-х международных художественных встреч (24-26.11.2016), 

организованных Центром европейских встреч «Святовид» в Эльблонге и Культурной 

ассоциацией «Виват-Арт», была включена презентация картин художников из Еревана 

под названием «Армянская палитра», на которой свои работы представили художники 

разных поколений Владимир Симонян, Юрий Егиазарян, Ваагн Галстян и Рубен 

Егиазарян. Основным мотивом экспонированных картин были необычные пейзажи 

Армении. Кроме прибывших в Эльблонг художников, специальным гостем на открытии 

выставки был посол Республики Армения в Польше Эдгар Газарян, который много раз 

бывал в Эльблонге, он также участвовал в Фестивале хлеба. 

Примеры транскультурных армянских послеобразов подтверждают, что диалог 

между культурами и, прежде всего, людьми
758

 с акцентом на транскультурность 

становится важным и незаменимым элементом местных сообществ, обогащая и дополняя 

друг друга благодаря присутствию представителей иных культур. 

Открытое общество, отличающееся от предыдущего и функционирующее в других 

реалиях и политических системах, не может быть эффективным без широко понятого 

диалога и проникновения. 

                                                           
756 Екатерина Косьяненко (1978) – украинская художница, живописец. Окончила 

Республиканскую художественную школу им. Т. Г. Шевченко (1996) а затем (2002) Национальную 

академию изобразительного искусства и архитектуры. Училась на театрально-декорационном 

отделении у выдающегося сценографа Даниила Лидера ( Диплом. 2002. НАОМА). Член 

Национального союза художников Украины. Участник международных художественных выставок. 

Член ассоциации «Artwithoutborders» (союз художников «Искусство без границ», Польша, Краков).  

Работает в области станковой живописи, в театре и кино.21 персональная выставка живописи. - 

http://artroom.tk/vystavka-ekateriny-kosyanenko-pejzazh/; http://katerynko.com.ua/ (19.07.2019.). 
757 Борис Егиазарян родился в 1956 году в селе Апаран, Армения. 

Учился живописи в Ереванском художественном училище, затем Художественном институте им. 

Мухиной, Санкт-Петербург, а в 1986 году окончил Киевскую художественную академию.  

С 1986 года Борис Егиазарян участвует в выставках в Армении, Украине и за рубежом. Работы Б. 

Егиазаряна находятся в музеях, а также в многочисленных частных коллекциях. http://www.boris-

eghiazaryan.com/painting/artist.php?lan=0 (15.06.2019). 
758 T. Pilch (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi, Warszawa 2000; M. Szulakiewicz, Z. Korpus 

(ред.), Dialog w kulturze, Toruń 2003; M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005. 

http://artroom.tk/vystavka-ekateriny-kosyanenko-pejzazh/
http://katerynko.com.ua/
http://www.boris-eghiazaryan.com/painting/artist.php?lan=0
http://www.boris-eghiazaryan.com/painting/artist.php?lan=0
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Термин транскультурные послеобразы тесно переплетается с концепцией 

транскультурности, предложенной Вольфгангом Вельшем
759

, который ввел его в 

европейскую науку. Однако эта концепция возникла много десятилетий раньше как 

транскультурация, встречающаяся в научных исследованиях на испанском языке
760

. Об 

этом писал также Бронислав Малиновский (1884-1942), польский социальный 

антрополог: «Транскультурность – это процесс, в котором что-то всегда дается в обмен на 

то, что вы получаете: система «дай и возьми». Это процесс, в котором обе стороны 

делают обмен, процесс, из которого возникает новая реальная действительность, это не 

механический набор функций, даже не мозаика, а новое явление, оригинальное и 

независимое
761

. 

В приграничных регионах могут появиться предпосылки для создания местных 

сообществ, близких к мультикультурализму. В мультикультурном обществе человек 

переходит от реакции на разнообразие к взаимодействию, то есть к осознанным знаниям, 

пониманию, сотрудничеству и кооперации – создается межкультурность. Можно принять, 

что мультикультурализм – это факт, а мультикультурное общество – цель.
762

 

Следует отметить, что в случае транскультурных послеобразов мы имеем дело с 

представителями разных культур в выбранное время без всестороннего, глубокого 

изучения всей их культуры, что приближает их к транскультурности, которая не 

предполагает отношений между культурами, понятыми в целом, это не встреча или 

диалог двух монолитных культур. В эпоху миграции людей, товаров и увеличения потока 

информации, как сообщества, так и отдельные люди являются транскультурными, 

гибридными, культурно смешанными, гетерогенными
763

. 

Транскультурные послеобразы с армянами в ведущей роли, через них  и благодаря 

им, со всем культурным и цивилизационным наследием Армении – это также 

субъективная версия записей воспоминаний, и до сих пор появляются впечатления от 

дороги, которая все еще продолжается. Даже если вам придется остановиться на 

мгновение – появляются новые ссылки, перспективы и надежда на следующие, более 

интригующие, часто мифические, полностью символические встречи, превращаясь в 

открытия и увлечения, даже если мы видим армян как чужих и в то же время своих
764

.  

Глядя сегодня на армян в Эльблонге, Польше и на их прекрасной родине, я знаю, 

что после этих, нередко и утомительных встреч, будут появляться и новые рассказы не 

только о произведениях искусства, памятниках, исторических событиях, но о людях, 

проходящих по своему жизненному пути. Эти встречи, свойственные перегринации, 

дружеские слова, жесты тоже запомнятся, более-менее четко. Сохранение памяти о  

встречах очень важно, ибо впечатления чаще всего размываются со временем, тускнеют, 

но не исчезают. Ведь самые красивые путешествия никогда не заканчиваются – они 

находятся прямо перед нашими глазами. 

                                                           
759 Por. W. Welsch, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury [в:] R. Kubicki (red.), Filozoficzne 

konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, Poznań 1998, idem, 

Tożsamość w epoce globalizacji – Perspektywa transkulturowa, [в:] K. Wilkoszewska (ред.), Estetyka 

transkulturowa, Kraków 2004, С. 31-43. 
760 Por. J. Romanowska, Transkulturowość czy transkulturacja? O perypetiach pewnego bardzo 

modnego terminu, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne‖, nr 6 (1), 

2013, С. 143-151. 
761 B. Malinowski, Kubański kontrapunkt: tytoń i cukier [в:] idem, Dzieła, Ekonomia 

meksykańskiego systemu towarowego, t. 13, Warszawa 2004, С. 445. 
762 J. Nikotorowicz, Kultura wiedzy o sobie samym, [в:] P. Celiński, J. P. Hudzik (ред.), Kultura 

wiedzy, Kraków 2012, С.118-119. 
763 K. Wilkoszewska, Ku estetyce transkulturowej. Wprowadzenie, [в:] K. Wilkoszewska (ред.), 

Estetyka transkulturowa, Kraków 2004,  С. 14. 
764 Ł. Łotocki, Między swojskością a obcością. Imigranci z Armenii w Polsce, Warszawa 2008. 
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Представленный материал является личным послеобразом, напоминающим о 

событиях, ситуациях, местах. Конструкции выборочной памяти, как визуальной, так и 

интеллектуальной, во многом эмоциональные, становятся следом, отпечатком имевших 

место событий, что важно для транскультурности в городском пространстве Эльблонга, с 

учетом особой специфики армян и связанных с ними культурных мероприятий. 

 

 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԵՏԿԵՐՊԱՐՆԵՐԸ ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ 

ԷԼԲԼՈՆԳ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 

ԶԲԻԳՆԵՎ Տ. ՇՄՈՒՐԼՈ 

Լեհաստան-Հայաստան տնտեսական պալատի նախագահ, 

հումանիտար գիտությունների թեկնածու քաղաքական գիտությունների 

ոլորտում, Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ, 

ք.Վարշավա-Էլբլոնգ, Լեհաստան 

Հոդվածի նպատակն է Էլբլոնգի հասարակական տիրույթում հայերի 

ներկայության հետ կապված հարցերի ուսումնասիրումը: Դրա համար նախանշվել են 

հետևյալ խնդիրները. բացահայտել «հետկերպարներ» մշակութային ֆենոմենը և 

ուսումնասիրել դրա ծագման պատմությունը, հետազոտել լեհական Էլբլոնգ քաղաքի 

հանրային սոցիոլոգիական և հասարակական տիրույթում ժամանակակից 

ինտերմշակութային երկխոսության տարբեր դրական օրինակներ, որոշել հայերի և 

հայկական մշակույթի դերն ու տեղը Էլբլոնգի հասարակության ինտերմշակութային 

երկխոսության մեջ:  

Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել են ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ 

հատուկ գիտական մեթոդներ: Դրանցից են՝ համակարգային վերլուծությունը, 

համեմատական – պատմական վերլուծությունը, ինչպես նաև մշակութամարդա–բա–

նական, կենսագրական և ժամանակագրական մեթոդները:  

Հետազոտության ընթացքում հայտնաբերվել է, որ հայերի ներկայությունը 

փաստ է դարձել անցյալ դարի 90-ականների սկզբին տեղի ունեցած արտագաղթի 

ալիքի շնորհիվ, երբ տրանսֆորմացիոն փոփոխությունների և Սովետական Միության 

փլման արդյունքում հայերը սկսել են ժամանել Լեհաստան հարևան Կալինինգրադի 

մարզից՝ բնակություն հաստատելով ինչպես Էլբլոնգում, այնպես էլ տարածաշրջանի 

այլ քաղաքներում: Բացի դրանից, Էլբլոնգում հայկական մշակույթի ներկայացման 

տարբեր օրինակների վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ այն մեծ դեր ունի 

տրանսմշակութային երկխոսության և միմյանց ծանոթանալու գործում: 

Վկայակոչելով Էլբլոնգում Հայաստանի մշակույթի և արվեստի լայն 

ներկայացման միջոցառումները՝ հեղինակը, մասնավորապես, հաստատում է, որ 

հայկական խաչքարը (պաշտամունքային քարե խաչը) տեղադրված է քաղաքի 

հանրային տարածքում և հանդիսանում է Էլբլոնգում հայերի ներկայության 

ամենահստակ ապացույցը: 

 

Հիմնաբառեր` հետկերպարներ, մնացորդային պատկերներ, տրանսմշակույթ, 

միջսահմանային համագործակցություն, մշակույթների երկխոսություն, ներգաղթյալ, 

հայեր, Էլբլոնգ: 
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ARMENIAN CULTURE OF POST-IMAGE  

IN THE PUBLIC SPACE OF THE POLISH CITY ELBLAG 
 

ZBIGNIEW T. SHMURLO 

President of the Poland – Armenia Economic Chamber 

PhD in Humanities in the field of political science, 

Honorary member of the Artists' Union of Armenia, 

Warsaw – Elblag, POLAND 
 

The purpose of this article is to consider the issues of the presence of Armenians in the 

social space of Elbląg. For this purpose, the following tasks were set: to investigate the Genesis 

and reveal the "afterimage" cultural phenomenon; to consider various positive examples of 

modern intercultural dialogue in the public sociological and public space of the Polish city of 

Elbląg; to determine the role and place of Armenians and Armenian culture in the intercultural 

dialogue of Elblong society.  

During the research the author used both general scientific and private scientific methods. 

Among them – system analysis, comparative historical analysis, as well as cultural 

anthropological, biographical and chronological methods.  

The study revealed that the presence of Armenians became a fact due to the emigration 

wave of the early 90s of the last century, when as a result of transformational transformations 

and the collapse of the Soviet Union, they began to come through the neighboring Kaliningrad 

region to Poland, settling both in Elbląg and in other cities in the region. In addition, as a result 

of consideration of various examples of the presentation of Armenian culture in Elbląg, it was 

found that it plays an important role in transcultural dialogue and mutual acquaintance. 

Referring to the events on the wide representation of culture and art of Armenia in 

Elbląg, the author, in particular, points out that the Armenian khachkar (cult stone cross) is 

installed in the public space of the city and is the clearest trace of the presence of Armenians in 

Elblong. 

 

Key words: afterimages, transculturalism, cross-border cooperation, dialogue of 

cultures, immigrants, Armenians, Elbląg. 
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ՌՈՍՏՈՄ ԶՈՐՅԱՆԻ ԴԵՐԸ ԲԱՔՎԻ 1918 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

 

 

ԳԵՎՈՐԳ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հայ գողթօջախների և Սփյուռքի 

պատմության բաժնի վարիչ, պատմագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

sasun-07@mail.ru 
   

 Հոդվածի նպատակն է տարաբնույթ փաստերի (արխիվային 

փաստաթղթեր, հուշագրություններ, պարբերական մամուլ) հենքի վրա 

ներկայացնել Բաքվի 1918թ.-ի հերոսամարտի նշանակությունը Հայաստանի 

Առաջին Հանրապետության անվտանգության ապահովման գործում:  

Աշխատանքը շարադրված է փաստերի համադիր քննությամբ, 

պատմաքննական ու պատմահամեմատական վերլուծության սկզբունքների 

կիրառմամբ: Աղբյուրների հավաստիության ու վավերականության աստիճանը 

ճշտել ենք դրանց համապարփակ ուսումնասիրության միջոցով:  

Փաստերի համադրմամբ լուսաբանվում է, որ Բաքվի չորսամսյա հերոսա-

մարտի ընթացքում հայկական զորքի աներևակայելի քաջագործություններով առ-

լեցուն ինքնապաշտպանական կռվիների արդյունքում` մեծաթիվ զոհերի գնով 

թուրքական զորամասերը մինչև սեպտեմբերի 15-ը գամված մնացին Բաքվի շրջա-

նում, երբ Օսմանյան կայսրության անձնատվությանը հաշված օրեր էին մնացել: 

Դրանով իսկ թուրքական զորքերը չկարողացան օղակել Հայաստանի Հանրապե-

տությունը և իրագործել հայությանը իսպառ բնաջնջելու համաթուրքական ծրա-

գրերը:  

Պատմագիտական գրականության մեջ թեև Բաքվի հերոսամարտի 

անդրադարձերը բազմաթիվ են, սակայն առանձին քննության առարկա չի դարձել 

հերոսամարտի կազմակերպման գործում անուրանալի ավանդ ունեցած, 

հերոսամարտի իրական առաջնորդ, հայ հասարակական-քաղաքական գործիչ, 

ՀՅԴ հիմնադիր երրորդության անդամ Ռոստոմ (Ստեփան) Զորյանի 

գործունեությունը:  

Հոդվածում հիմնավորված է այն իրողությունը, որ կանխելով Արցախի ու 

Երևանի հանդեպ ծրագրավորվող թուրքական ագրեսիան՝ Բաքվի հերոսամարտը 

վճռական դեր է խաղացել նորաստեղծ Հայաստանի առաջին Հանրապետության  

անվտանգության ապահովման գործում:  

 

 Հիմնաբառեր՝ Ռոստոմ Զորյան, ՀՅ Դաշնակցություն, Համազասպ 

Սրվանձտյանց, Բաքվի հայոց ազգային խորհուրդ, Բաքվի հայություն, մայիսիայն 

հերոսամարտեր, Բաքվի հերոսամարտ:  

 

 Հայ ժողովրդի պատմության փառապանծ էջերից է Բաքվի հայության 1918թ.-

ի հերոսամարտը, որն իր նշանակությամբ իրավամբ դասվում է Սարդարապատի, Բաշ-

Ապարանի ու Ղարաքիլիսայի հաղթական ճակատամարտերի կողքին: Բաքվի 

հայկական զինուժի 1918թ.-ի հունիս-սեպտեմբերյան մարտերը վճռական դեր ունեցան 

նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության գործում: 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 05.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

422 

 

Հերոսամարտի կազմակերպման գործում իր ահռելի փորձով մեծ դերակատարություն 

է ունեցել ՀՅԴ հիմնադիր երրորդության անդամ, «Դաշնակցության կամքը» և «գործի 

ասպետ» պատվանունները վաստակած Ռոստոմը` Ստեփան Զորյանը: Հիրավի, 

ժողովրդանվեր ու գործնական կյանքի իմաստնությամբ օժտված գործչի անունը 

բանիվ ու գործով անխզելիորեն կապված է հայ ազգային-ազատագրական պայքարի 

հետ: Ինչպես իրավամբ գրել է Գ. Մելիտինեցի անունով հեղինակը. «Ամենէն 

վաստակաւորը ոչ թէ միայն անոր համար, որ համեմատաբար աւելի երկար ապրած է, 

այլ մասնաւորապէս անոր համար, որ գերագոյն արարիչը կարծես հզօր կամքի տէր, 

յուսահատութիւն չճանչցող Ռոստոմը ստեղծած է հերքիւլեան աշխատանքի եւ գործի 

համար: Եթէ Դաշնակցութիւնը խոր արմատներ ձգեց հայ ժողովուրդի բոլոր խաւերուն 

մէջ, ապա առանց ճշմարտութեան դէմ մեղանչելու կարելի է ըսել, որ ատոր անվհատ ու 

քրտնաթոր մշակը եղաւ Ռոստոմ Զօրեանը հայ ազգային, կրթական 

հաստատութիւններէն սկսեալ մինչեւ… Բագւի հերոսական դիմադրութիւնը, եւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան ստեղծումը»
765

: 

Ռոստոմը, Պետրոգրադից Ցարիցինի վրայով 1918թ.-ի փետրվարի վերջերին 

ժամանելով Բաքու, անմիջապես ներգրավվում է տեղի հասարակական-քաղաքական 

կյանքին: Այդ օրերին հայ իրականության առաջ կանգնած էին հրատապ լուծումների 

սպասվող ազգային բազմաթիվ խնդիրներ: Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի և ՀՅԴ Բաքվի 

Ոսկանապատի Կ. Կոմիտեի գերխնդիրն էր Փետրվարյան հեղափոխության և դրան հա-

ջորդած Հոկտեմբերյան հեղաշրջման արդյունքում բանակում ծայր առած զանգվածային 

դասալքության հանգամանքով նախկին արևմտյան ու հարավ-արևմտյան ճակատներից 

տուն վերադարձող և Բաքու-Գանձակ երկաթուղու շրջափակման հետևանքով 

Բաքվում կուտակված ավելի քան 10.000 հայ զինվորներից կամավորական ջոկատներ 

և Հայկական առանձին կորպուսի զորամասեր կազմակերպելն էր, որոնք պետք է 

փոխարինեին Կովկասյան ճակատից հեռացող ռուսական զորքերին
766

: Կովկասյան 

ճակատ կամավորական ջոկատներ ուղարկելու հույժ կարևոր այդ գործին անմիջապես 

ձեռնամուխ եղավ Ռոստոմը: Բաքվում կուտակված զինվորներից կամավորական ջո-

կատներ և հայկական առանձին կորպուսի զորամասեր կազմակերպելու և Կովկասյան 

ճակատից հեռացող ռուսական զորքերին
 
փոխարինելու գործով էին մտահոգված Թիֆ-

լիսի ու Բաքվի Հայոց Ազգային խորհուրդները: Բաքվի հայ զինվորականության միջո-

ցով Հայկական երկրորդ ճակատ ձևավորելու նշանակությունը լավ էր հասկանում 

Երևանում դիկտատորի անսահմանափակ իրավունքները ստանձնած Արամ Մանուկ-

յանը, որ փորձում էր նաև թուրք-գերմանական խմբավորման դեմ դաշնակից ձեռք բե-

րել` ի դեմս բոլշևիկյան Ռուսաստանի: Այդ հրամայականը ստիպում է Ա. Մանուկյանին 

բոլշևիկ Պողոս Մակինցյանին մի ծածկագիր երկտող-հրահանգ տալով` 1918թ.-ի մար-

տի սկզբներին ուղարկել Թիֆլիս` Ռ. Տեր-Մինասյանի մոտ, որպեսզի նրան անցկացնի 

Բաքու և Մոսկվա` խորհրդային իշխանությունների հետ կապվելու համար: Արամի 

ծածկագրում ասվում էր. «Ապահով անցկացրէք: Անհրաժեշտ է: Պէտք է մենք ամէն 

կերպ միանանք Ռոստոմին (Բագուին): Քու էշը քշիր: Մեր մէջքը թէ ամուր չլինի, կը 

կրկնուի 1915 թիւը»
767

: Այդ կապակցությամբ դիպուկ է նկատել պատմաբան Գ. Խու-

դինյանը, որ «Այս պայմաններում Արամի դիկտատուրան` Երևանում` 1917 թ. դեկտեմ-

բերից և Պետրոգրադից Ցարիցինի վրայով Բաքու ժամանած ու 1918 մարտի 3-ից հայ-

կական երկրորդ ճակատի ձևավորման գործը սկսած Ռոստոմի ներկայությունը` Բաք-

                                                           
765

 Մելիտինեցի Գ., Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը և իւր երրորդութիւնը, 

«Ալիք», Թեհրան, 1966, յունւար 25,  N 18, էջ 6: 
766

 Տե՛ս Քաջազնունի Յ., Հայաստանի Հանրապետութիւն, առաջաբանը և ծա-

նոթագրությունները` Վ. Ղազախեցյանի, Երևան, 1993, էջ 23, տե՛ս նաև Խատիսեան 

Ալ., Հայաստանի Հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը, Բէյրութ, 1968, էջ 44: 
767

 Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, հ. Է, Թեհրան, 1982, էջ 143: 
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վում, այն առանցքային քաղաքական իրողություններն էին, որոնց շուրջը 1918 թ. հա-

մախմբվեցին ազգի լավագույն զավակները»
768

: Ռոստոմը, քաջ գիտակցելով հայությա-

նը սպառնացող վտանգը, անհողդողդ կերպով ձեռնամուխ եղավ պաշտպանական 

միասնական ճակատ ստեղծելու ծրագրի իրագործմանը: Այդ նպատակով նա Բաքվի 

Հայոց Ազգային խորհուրդի կողմից 1918թ.-ի մարտի սկզբներին մեկնում է Թեհրան և 

բանակցություններ վարում նաև Հյուսիսային Իրանում տեղակայված անգլիական զո-

րամիավորումների հրամանատարության հետ: Բանակցությունների ընթացքին քաջա-

տեղյակ ՀՅԴ անդամ Հովսեփ Հովհաննիսյանը (նրա տանն էին հանգրվանել Ռոստոմն 

ու Սարգիս Արարատյանը) վկայում է. «…Ռոստոմն ու Սարգիսը յաջողել էին իրենց բա-

նակցութիւնների մէջ, եւ անգլիական զինւորական իշխանութիւնները համաձայնել էին 

որոշ աջակցութիւն հասցնել Բագւին, պաշտպանելու յարձակւող թրքական զօրքերի 

դէմ»
769

:  

Բաքվի Հայոց Ազգային խորհուրդի1918թ.-ի մարտի 3-ի նիստում քննարկվեց և, 

ընդհանուր առմամբ, հավանություն տրվեց Ռոստոմի ներկայացրած պաշտպանության 

ծրագրին: «Իմ խորին համոզումով,- պնդում էր Ռոստոմը,- թուրքերի հետ կռիւը, ուզենք 

թէ չուզենք, պէտք է ընդունենք, որ վերջապէս, զինուած դիմադրութիւնից դուրս ուրիշ 

փրկութիւն չկայ մեզ համար»
770

: Ելնելով վերոնշյալից` ծրագրում նախատեսվում էր. «1. 

Ընդհանուր զօրակոչի ենթարկել մինչեւ 45 տարեկան հասակ ունեցողները, 2. Խիստ եւ 

կտրուկ միջոցներով ապահովել պէտք եղած դրամը, 3. Ճակատ ուղարկել մեր զինուած 

ուժերի մեծագոյն մասը, որովհետեւ ինքնապաշտպանութեան լաւագոյն ձեւը ճակատի 

պաշտպանութիւնն է, 4. Թիկունքը պահել կարողանալու համար ամէն կերպ աշխատել 

դրութեան տէրը դառնալու Բագւում եւ Գանձակում, որոնք թիկունքի գլխաւոր բանալի-

ներն են եւ թշնամու ամենակարեւոր դիրքերը»
771

: Սակայն Բաքվի Հայոց Ազգային 

խորհրդի և ՀՅԴ Բաքվի Կ. Կոմիտեի աջակցությամբ կազմավորված 3000 հոգուց բաղ-

կացած 2-րդ պահեստային գունդը (ընդհանուր հրամանատարն էր ՀՅԴ մարտական 

փաղանգի ամենապայծառ դեմքերից Համազասպ Սրվանձտյանցը) Բաքու–Թիֆլիս եր-

կաթգծի՝ կովկասյան թաթարների կողմից փակված լինելու պատճառով այդպես էլ չկա-

րողացավ մեկնել կովկասյան ռազմաճակատ: Սակայն մնալով Բաքվում` մեծ դերակա-

տարություն ունեցավ Բաքվի հերոսամարտում
772

:  

Բաքվում 1918թ.-ի մարտի 17-19-ը Մուսավաթի և Բաքվում հաստատված 

խորհրդային իշխանության միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո, երբ տապալվեց 

Մուսավաթի՝ զենքի ուժով իշխանությունը զավթելու փորձը, հաշվի առնելով ստեղծված 

նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակը՝ Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդն ու ՀՅԴ 

Ոսկանապատի Կ. Կոմիտեն Ռոստոմի նախաձեռնությամբ ապրիլի սկզբներին մշակեցին 

հետագա գործողությունների ծրագիր, որն առաջին հերթին միտված էր շրջափակման 

մեջ հայտնված արցախահայության օգնության կազմակերպմանը: Մուսավաթի 

հրահրմամբ կովկասյան թաթարների կողմից Եվլախ-Շուշի մայրուղուց բացի փակվել էր 

Գորիս-Շուշի ճանապարհը: Ռոստոմի մշակած ռազմավարական ծրագրի համաձայն 

Արցախ պետք է ուղարկվեր մեկ գունդ: Այդ ծրագրի իրականացման 

հանձնարարությունը Ռոստոմը վստահեց հայ ազգային-ազատագրական շարժման 

գործիչ, ՀՅԴ անդամ Եղիշե Պահլավունուն: Մարտին Շաթիրյանի տանը կայացած խորհ-
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 Խուդինյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրերը. Արամ 

Մանուկյան և Ռոստոմ «(Արամ Մանուկյան. ազգային և պետական գործիչը (հոդվածների 

ժողովածու)», Երևան, 2010, էջ 58: 
769

 Յովհաննիսեան Յ., Յուշեր, հ. Ա-Բ, Երևան, 2006, էջ 264:   
770

 Դարբինեան Ռ., Կեանքիս գրքէն (Երրորդ մաս. Վերադարձս): Երկեր, հ. Ա, Պէյրութ, 

1972, էջ 236: 
771

 Նույն տեղում: 
772

 Համազասպ Սրվանձտյանցի կյանքի և գործունեության մանրամասները տե՛ս 

Ստեփանյան Գ.,Համազասպ Սրվանձտյանց, Երևան, 2016: 
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դակցությունից հետո Ռոստոմը Ե.Պահլավունուն տվել էր հետևյալ հանձնարարականը. 

«Վաղւանից կսկսես ցուցակագրել եւ կազմել 1500 հոգուց բաղկացած մէկ գունդ ընտ-

րեալ տղաների, որոնցից որքան հնարաւոր է զգալի թիւ կազմեն ձիաւորները և յաւելեալ 

ձիեր` զէնք եւ ռազմամթերք բեռնելու համար, եւ Լ. Զառաֆեանի հետ պիտի ճեղքէք եւ, 

վերացնելով ճանապարհի խոչընդոտները, հասնէք Ղարաբաղ: Ձեզ երկուսիդ կտրւի լիա-

զօրութիւն վարելու թէ ռազմական եւ թէ վարչական գործերը` ըստ ձեր հայացողութեան, 

տեղի մեր լաւ ընկերների աջակցութեամբ, որոնք ձեզ օժանդակողներ պիտի լինեն: Կլի-

նէք խի՛ստ, անողոք բոլոր բարեկամ եւ ոչ բարեկամ տարրերի նկատմամբ, յանուն մեր 

ժողովրդի»
773

:  

Ցավով պետք է նշել, որ Արցախին օգնության հասնելու և միաժամանակ թուրքա-

կան բանակի դեմ մարտնչող հայկական կորպուսի թիկունքն ամրապնդելու ծրագիրը 

գործողության մեջ չդրվեց: Կովկասի գործերի ժամանակավոր արտակարգ կոմիսար Ս. 

Շահումյանը, ապրիլի 9-ի երեկոյան հանդիպելով Ռոստոմին, հայտնում է Բաքվի 

խորհրդի գործադիր կոմիտեի որոշումն արշավանքը դադարեցնելու մասին՝ հիմնավորե-

լով, որ «Նախ` գիծը, որով պիտի Ղարաբաղ գնա Եղիշէն, մի շարք թաթարական գիւղերի 

միջով է. անխուսափելի են ընդհարումները, գուցէ ճակատագրական: Երկրորդ` անկախ 

առաջինից մենք որոշեցինք մէկ ուժեղ զօրաբաժին ուղարկել Շամախի եւ Գէօգչա գա-

ւառները, որի համար մեր կառավարութիւնը նշանակել է արդէն Եղիշէին Շամախիի եւ 

Գէօգչայի ընդհանուր լիազօր հրամանատար: Ապագայ գործերը եթէ յաջող դասաւորւե-

ցին, նա այնտեղից աւելի ապահով տեղերով եւ աւելի ստւար ու սպառազէն ուժերով կա-

րող է անցնել հասնել իր նպատակին` ըստ Ձեր նախօրօք կազմած ծրագրի»
774

:  

Արցախահայության զինական օգնության կասեցումից հետո Ռոստոմի նախաձեռ-

նությամբ Հայոց Ազգային խորհուրդը և ապրիլի 25-ին Ս. Շահումյանի գլխավորությամբ -

կազմավորված Ժողկոմխորհը  համատեղ մշակեցին Գանձակի ուղղությամբ արշավանք 

ձեռնարկելու գործողության լայն ծրագիր: Փաստերը վկայում են, որ մարտյան իրադար-

ձություններից հետո Գանձակում բույն դրած մուսավաթականները նպատակադրվել 

էին Բաքուն կտրել Հյուսիսային Կովկասից և հող նախապատրաստել Բաքուն Դաղս-

տանից ու Գանձակից գրավելու համար: Ուստի արշավանքի նպատակն էր՝ կանխել -

Գանձակից հրահրվող թուրք-թաթարական հետագա խռովությունները, ջախջախել այն-

տեղ հավաքված մահմեդական զորամիավորումները և թույլ չտալ նրանց միանալ Բաքու 

արշավող թուրքական զորքերին և, ի վերջո, բացել Բաքու-Թիֆլիս ճանապարհը և մե-

կընդմիշտ ազատել Արեշի, Նուխիի, Գյոքչայի ու Շամախու գավառների հայ բնակչութ-

յանը թուրք-թաթարական հալածանքներից, որից հետո անցնել Հայաստան և կազմա-

կերպված ձևով օգնության հասնել թուրք զավթիչների դեմ օրհասական կռիվ մղող հայ 

ժողովրդին
775

: «Իրադարձությունները Բաքվում» վերտառությամբ վավերագրի հեղի-

նակ, փոխգնդապետ Հարությունյանը, անդրադառնալով այդ օրերին Գանձակի դեմ նա-

խապատրաստվող արշավանքին, գրում էր. «Այդ ժամանակ տվյալներ ստացանք, որ Հա-

յաստանում թուրքերը նեղում են մեր զորքերին, որոնք հետ են քաշվում դեպի հյուսիս, հե-

տո լուրեր եկան, որ Եվլախից հարավ կան հայկական զորամասեր կամ զինված ազգա-

բնակչություն, և մենք Հայոց Ազգային խորհրդի անդամ Ռոստոմի նախաձեռնությամբ ա-

ռաջարկեցինք բոլշևիկյան կառավարությանը` կազմակերպելու կանոնավոր ջոկատ Ելի-

զավետպոլի ուղղությամբ գործելու համար: Բոլշևիկները հաճույքով համաձայնեցին, 

նկատի առնելով, որ մենք պետք է ջախջախենք թուրք հակահեղափոխականներին, ո-

                                                           
773

 Եղիշէ Պահլաւունի, Յուշամատեան, կազմեց և խմբագրեց` Նորայր Պահլաւունի, 

Երևան, 2006, էջ 95: 
774

 Նույն տեղում, էջ 97-98: 
775

 Փիրումեան Ռ., Հայաստանը Հ.Յ.Դ.-բոլշևիկ յարաբերութիւնների ոլորտում (1917-

1921), Երևան, 1997, էջ 116:  
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րոնց էմիսարներն այդ ժամանակ կազմակերպել էին Ելիզավետպոլի թաթարներին` Բաք-

վի դեմ մեծ ուժերով արշավելու համար»
776

:  

Հրամանատարի ընտրության հարցում կանգ առան բազմաշնորհ կարողություն-

ներով օժտված Համազասպի վրա, որն արժանի հեղինակություն էր վայելում հայոց 

ազատամարտի ռազմագետ-գործիչների շրջանում: Սակայն Գանձակի դեմ ապրիլի 

վերջերին սպասվող արշավանքը ևս իրականացնել չհաջողվեց: Թիֆլիսի Հայոց Ազ-

գային խորհրդի 1918թ.-ի հուլիսի15-ի նիստում գեներալ-մայոր Ի. Բաղրամյանը, զեկու-

ցելով Գանձակի դեմ արշավանքը չիրականանալու պատճառների մասին, ասել է, որ 

ինքը «...շատ աշխատեց և համոզեց, որ զորքը կազմւի և Գանձակը գրաււի: Սկսւեց 

կազմակերպւել այդ գործը, որին ընդառաջ եկաւ նաև Սովետ.[ական] իշխանութիւնը: 

Մեր և նրանց շահերը համակերպւեցին: Սկսւեց բոլոր ռազմական ու տեխնիկական 

պատրաստութիւնները: Սովետական իշխանութիւնը խոստացաւ ամեն կերպ աջակ-

ցել: Սպաներ հայերից. զորքը հայ էր մոտ 6-7 հազար: Համազասպի խումբը 3 հազար-

գլխաւորութեամբ գնդապետ Ղազարեանի: Ամեն ինչ պատրաստ էր: Բայց սկսվեց Չեչ-

նայի գործը, որի դէմ 2000 զորք գնաց (նկատի ունի Հյուսիսային Կովկաս` գնդ. Ս. Ղա-

զարյանի և փոխգնդապետ Ս. Եղիազարյանի հրամանատարությամբ ուղարկված 2000 

հոգուց բաղկացած զորախումբը – Գ. Ս.): Ինչքան աշխատեցի Գանձակ տանել, չյաջող-

ւեց, երբ ժամանակին գրաււեր (իմա` Գանձակը – Գ. Ս.), գուցէ դէպքերը այլ կերպ ընթա-

նային: Եւ զորքի մի մասը 2000 հոգով, մինչև Գուդերմիս հասան, թալանեցին. բայց հե-

ռու չկարողացան [գնալ]»
777

:  

Հարկ է նշել, որ դրանից բացի Գանձակի դեմ արշավանքը հիմնականում կանխ-

վեց անձամբ Վ. Լենինի ցուցումով: 1918թ.-ի մայիսի 24-ին Ս. Տեր-Գաբրիելյանի միջո-

ցով Ս. Շահումյանին Բաքու ուղարկված նամակում Վ. Լենինը թուրքական զորքերի 

դեմ կռվելու համար առաջարկում էր դաշնակցել վրացիների հետ և այդ նպատակով 

խորհուրդ էր տալիս բանակցությունների մեջ մտնել Ն. Ժորդանիայի հետ: Հակառակ 

դեպքում, եթե վրացիները մերժեին աջակցել Բաքվի խորհրդին, Լենինն առաջարկում 

էր հետաձգել Գանձակի դեմ ռազմական գործողությունները. «...խորհուրդ կտայի փոր-

ձել Ժորդանիայի հետ բլոք ստեղծել: Եթէ այդ չի կարելի, պէտք է կեղծել և վճիռը ձգձգել 

(նկատի ուներ Գանձակի դեմ ռազմական գործողությունների հետաձգումը – Գ. Ս.), 

մինչև որ զինւորական տեսակէտով ուժեղանաք: Լաւ յիշեցէք, դրա համար անհրաժեշտ 

է ձգձգել, որի համար հարկաւոր է լաւ ծրագիր և քաղաքագիտութիւն»
778

: Թեև Ս. Շա-

հումյանն առաջնորդվեց Վ. Լենինի ցուցումով և բանակցությունների մեջ մտավ Ն. Ժորդա-

նիայի հետ, սակայն դրանք ավարտվեցին անարդյունք. Վրաստանն արդեն օկուպացվել էր 

Թուրքիայի դաշնակից Գերմանիայի կողմից
779

: Հետագայում, երբ արդեն հուլիսին Գանձա-

կի ռազմաճակատում թուրքական զորքերի դեմ ընթանում էին թեժ մարտեր, Ս. Շահումյա-

նը, հունիսի 23-ի նամակով Վ. Լենինին իրազեկելով Բաքվի զորքի ծանր դրության մասին, 

կասկածի տակ էր առնում նրա ցուցումների ճշմարտությունը` մարտյան իրադարձությու-

ններից հետո Գանձակի գրավումը հետաձգելու մասին. «Տեր-Գաբրիելյանի ինձ բերած 

փոքրիկ նամակում Դուք գրում եք, որ, նկատի ունենալով մեր դրության դժվարությունները 

միջազգային տեսակետից, ավելի լավ է սպասել` մինչև ամրապնդվենք: ...կարծում եմ, որ ա-

վելի լավ կլիներ, եթե մենք ավելի փոքր ուժերով այնտեղ (իմա` Գանձակ – Գ. Ս.) շարժվեինք 

Բաքվի քաղաքացիական պատերազմից անմիջապես հետո: Այն ժամանակ դրությունը 

                                                           
776

 Հայաստանի Ազգային արխիվ  (այսուհետ՝ ՀԱԱ), ֆ. 1267, ց. 2, գ. 94, թ. 14:   
777

 ՀԱԱ, ֆ. 222, ց. 1, գ. 120, թ. 70-71:   
778

 Բոլշևիկների նամակները Արտակարգ հանձնաժողովի արխիւից: Լենինի նամակը Շա-

հումեանին, «Արև», Բագու, 1918, սեպտեմբերի 10, N 179: Հմմ. Խուրշուդյան Լ., Ստեփան Շա-

հումյան (պետական և պարտիական գործունեությունը 1917-1918 թթ.), Երևան, 1959, էջ 313:   
779

 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 312:   
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անհամեմատ ավելի պարզ էր և մենք կկանխեինք այն ամենը, ինչ կատարվեց Բաթումում 

և Բաթումի բանակցություններից հետո»
780

:  

Իսկապես, մարտյան իրադարձություններից հետո Ռոստոմի մշակած 

ռազմավարական ծրագրով հնարավոր էր թեկուզև փոքրաթիվ ուժերով շարժվել 

առաջ, գրավել Գանձակը, ջախջախել այնտեղ կուտակված թուրք-թաթարական ուժե-

րը, ապա բացել երկաթուղային ճանապարհը` թուրքերի դեմ կռվող նոր կազմավորված 

Հայկական կորպուսին օգնության հասնելու համար: Դրանով իսկ կկանխվեր այն աղե-

տը, որը հետագայում կրեց Գանձակի, Արեշի, Նուխիի, Գյոքչայի, Շամախիի գավառնե-

րի և, ի վերջո, Բաքվի հայությունը թուրքական զորքերի արշավանքի ընթացքում: 

Դավիթ Անանունը, բացահայտելով Ս. Շահումյանի թույլ տված նման ճակատագրական 

սխալների իրական պատճառները, «Մշակ»-ում 1919թ.-ին հրապարակած «Բագուի շի-

րիմները» հոդվածում հետևյալ խորիմաստ գնահատականն է տվել նրա՝ Բաքվում ծա-

վալած գործունեությանը. «Ստ. Շահումեանը չէր կարողանում հաւասարակշռված քա-

ղաքական գիծ վարել: Յաճախ էր պատահում, որ նա ջանքեր էր թափում ինքնուրույն 

լինել և իր մտածածի կերպ շարժվել, սակայն գալիս էր Լենինի հրահանգը, և նա իսկոյն 

գլուխ էր խոնարհում կուսակցական պետի առաջ: Այդպէս էր նրա բռնած դիրքը պա-

տերազմի խնդրում և Հայկական հարցում: Այդպէս էր նրա վերաբերմունքը դէպի Բա-

գուի Հայոց Ազգ.[ային] Խորհուրդը: Այդ մարմինը բացասվում էր նրա կողմից, բայց միա-

ժամանակ նրա օգնութեամբ էր, որ յարատևում էր բօլշեվիկական իշխանութիւնը Բագ-

ւում»
781

: Պատմությունը ցույց տվեց, որ կարճ ժամանակ անց նման անհեռատեսութ-

յան, իրականում խորհրդային կենտրոնական իշխանությունների թելադրանքի 

արդյունքում Բաքվի Կոմունան դարձավ Անտանտի դեմ պայքարում Գերմանիայի ու 

նրա դաշնակիցների հետ շարունակական կոմպրոմիսներ փնտրող Վ. Լենինի մարտա-

վարական հաշվարկների և դրանցից օգտվելով` Բաքվին զենքի ու զինամթերքի հատ-

կացումները խափանող Ի. Ստալինի քողարկված, նենգադավ զոհը:  

Ռոստոմի ռազմագիտական բարձր ունակություները դրսևորվեցին հատկապես 

Բաքվի հերոսամարտի շրջանում, նրան վերապահվեց հերոսամարտի իրական առաջ-

նորդ լինելու պատիվը:  

Վերագրավելով Արևմտյան Հայաստանը` Օսմանյան կայսրությունը 1918թ.-ի 

գարնանը ներխուժեց Այսրկովկաս: Մայիսի15-ին Ալեքսանդրապոլը գրավելուց հետո 

Էնվեր փաշայի առաջադրած ռազմական ծրագրի համաձայն՝ թուրքական 3-րդ և 4-րդ 

զորախմբերի խնդիրն էր գրավել Երևանը և ուղղություն վերցնել դեպի Համամլու (այժմ` 

Սպիտակ) - Ղարաքիլիսա (այժմ` Վանաձոր), իսկ 2-րդ զորախումբը կովկասյան իսլա-

մական բանակի գլխավոր հրամանատար Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ 

պետք է գրավեր Բաքուն
782

: Փաստերը վկայում են, որ թուրքերը Բաքվի դեմ արշա-

վանքով նպատակադրվել էին օղակել մայիսյան հաղթական հերոսամարտերի բովում 

ծնված հայոց պետականությունը և իրագործել հայությանն իսպառ բնաջնջելու հա-

մաթուրքական ծրագրերը:  

 Մուսավաթական կառավարությունը, կանխազգալով, որ Բաքվի դեմ արշավող 

թուրքական զորքերի դեմ հիմնական կռվող ուժը լինելու են Բաքվի Հայոց Ազգային 

խորհրդի և ՀՅԴ-ի տրամադրության տակ գտնվող հայկական զորամիավորումները, 

փորձեց ազդել Ազգային խորհրդի վրա, որպեսզի վերջինս ճանաչի Բաթումի հաշտութ-

յան պայմանագրի 11-րդ կետը, որով «Հայկական Հանրապետութեան կառավարու-

թյունը պարտավորվում էր գործ դնել իր բոլոր ջանքերը, որպեսզի սույն պայմանները 
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 Շահումյան Ս., ԵԼԺ, հ. 5 (1918 թ. մայիսի 29-սեպտեմբերի 20), Երևան, 1978, էջ 147:   
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 Անանուն Դ., Բագուի շիրիմները (II): Ստեփան Շահումեան, «Մշակ», Թիֆլիս, 1919, 

մարտի 29, դ 69, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 7, գ. 96, թ. 54:   
782

 Տե՛ս Հարությունյան Ա., Թուրքական ինտերվենցիան Անդրկովկաս 1918թ. և 

ինքնապաշտպանական կռիվները, Երևան, 1984, էջ 174-175, 207: 
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ստորագրելուց անմիջապես հետո հեռացնի Բագու քաղաքից այնտեղ գտնվող հայկա-

կան ուժերը»: Հայոց Ազգային խորհրդի պատասխանը կախված էր խորհրդում ծան-

րակշիռ դեր ունեցող ՀՅԴ կուսակցության դիրքորոշումից, ուստի Բաքուն Ադրբեջանի 

կառավարությանը հանձնելու խնդիրը քննարկվեց այդ օրերին գումարված ՀՅԴ Բաքվի 

Ոսկանապատի Կ. Կոմիտեության շրջանային ժողովում, որտեղ ելույթ ունեցավ Ռոստո-

մը: «Մենք գիտենք,– ասում էր Ռոստոմը, –որ Ադրբէյջանի կառավարութեան թիկուն-

քում կանգնած է Տաճկաստանը: Նա է, որ գծում է ադրբէյջանցիների անելիքը, իսկ 

Տաճկաստանի նպատակը մեր ազգային հարցի տեսակէտից պարզ է: Տաճիկները 

ձգտում են հայ ազգի ֆիզիքական ոչնչացման եւ արդէն մէկ միլիոն սրածել են եւ մայր 

երկիրը աւերել: ...Վաղը, հէնց որ բացուեն Բագուի դռները Ադրբէյջանի բանակի առջեւ 

եւ տաճիկները տեղաւորուեն Բագւում, Խան-Խոյսկու ամբոխը եւ տաճկական բանակը, 

ձեռք ձեռքի տուած, պիտի սրբեն նաեւ Բագուի ու Գանձակի հայութիւնը, ապա պիտի 

բարձրանան Ղարաբաղ, պիտի իջնեն Զանգեզուր եւ Երեւանը ոտնատակ պիտի 

տան»
783

: Ժողովը, հիմնվելով Ռոստոմի ռազմավարական կանխատեսման վրա, իր 

ընդունած բանաձևով միահամուռ որոշում է մերժել Ադրբեջանի կառավարության պա-

հանջը և «…պատերազմի մէջ մտնել Ադրբէյջանի թուրքերի ու տաճիկների դէմ եւ քշել 

ու հետապնդել թշնամուն եւ հասնել մեր երկրի սահմանները: Իսկ եթէ չյաջողինք անել 

այդ, կամրանանք Բագւում, կը կվտանգենք Ադրբէյջանի ամբոխի եւ տաճիկ բանակի 

թիկունքը, որով` կարգիլենք նրանց խժդժութիւնները հայաշատ միւս գաւառներում»
784

: 

Որոշումը հիմնավորվում էր այն վճռորոշ հանգամանքով, որ Բաքվի հայկական զինու-

ժը, հակառակորդին պարտադրելով իր վրա կենտրոնացնել թուրքական բանակի հիմ-

նական խմբավորումները, ոչ միայն կանխում էր Երևանին սպառնացող վտանգը, այլև -

վճռորոշ նշանակություն ուներ Արցախի, Գանձակ-Ելիզավետպոլի ու Բաքվի նա-

հանգների հայության ու նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության հետագա ճա-

կատագրի համար: Այսպիսով, Բաքվի Հայոց Ազգային խորհուրդն ու ՀՅԴ Բաքվի Ոս-

կանապատի Կ. Կոմիտեն հրաժարվեցին կատարել Հայաստանի Հանրապետությանը 

պարտադրված Բաթումի պայմանագրի 11-րդ հոդվածը, որով «Բաքու քաղաքից անհ-

ապաղ դուրս պետք է բերվեին հայկական բոլոր զորամասերը», այսինքն` Բաքվի Կոմու-

նայի պաշտպանների հիմնական կորիզը
785

: Ուստի Երևանում Ա.Մանուկյանն ու Բաք-

վում Ռոստոմը, ճիշտ կողմնորոշվելով ռազմաքաղաքական այդօրինակ բարդ պայման-

ներում, ըստ էության, փոխահամաձայնեցված էին գործում: Բաթումի պայմանագրով 

Բաքուն հայկական ուժերից դատարկելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

ստանձնած պարտավորությունների կատարման հարցում արտաքուստ հակադրվելով 

իրար՝ ներքին համաձայնությամբ նրանք ձգտում էին կանխել թուրք-թաթարական աք-

ցանի մեջ Հայաստանը խեղդելու՝ օրավուր ահագնացող վտանգը: Ինչպես իրավամբ 

գրում է Գ.Խուդինյանը. «...Երևանում գտնվող և առերևույթ Բաթումի պայմանագիրը 

հարգող Արամը և Բաքվում գտնվող, սակայն քաղաքից հայկական ուժերի դուրսբեր-

ման` Բաթումի պայմանագրով նախատեսվող ՀՀ պարտավորության կատարումից 

հրաժարվող Ռոստոմը, ձևով հակադրվելով իրար, բովանդակությամբ նույն խաղն էին 

առաջ տանում: Նրանք գիտակցում էին, որ որքան ձգձգվի Բաքվի դիմադրությունը, 

այնքան կհետաձգվի Երևանի վրա թուրքական բանակի գրոհը»
786

:  

Ռոստոմն ու Արամը գիտակցում էին, որ որքան ձգձգվի Բաքվի դիմադրությունը, 

այնքան կհետաձգվի Երևանի վրա թուրքական բանակի գրոհը: Ռազմա-քաղաքական 
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 Ալչուջեան Ա., Ռոստոմը Բագւում (Ա), «Հայրենիք», Պոսթըն, 1956, ԼԴ տարի, յուլիս, N 7, 

էջ 6:   
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 Նույն տեղում, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 1267, ց. 2, գ. 94, թ. 14:   
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 Տե՛ս Վրացեան Ս., Կեանքի ուղիներով (Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ), հ. Զ, Պէյրութ, 

1967,  էջ 337, տե՛ս նաև Ահարոնեան Գ., Մեծ երազի ճամբուն վրայ… (ակնարկ հայկական 

հարցի պատմութեան վրայ), Գ. տպ., Լոս Անճելըս, 1986, էջ 111:  
786

 Խուդինյան Գ., Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրերը, էջ 62-63: 
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այդ բարդ իրադրության պայմաններում հայության գոյությունը պաշտպանելու գեր-

խնդիրը լուծելու համար Բաքվի Հայոց Ազգային խորհուրդն ու ՀՅԴ-ն հմտորեն կարո-

ղացան զուգակցել ազգային նպատակները Ռուսաստանի շահերի հետ և ինքնա-

պաշտպանության սկզբնական շրջանում համագործակցեցին Ս.Շահումյանի գլխավո-

րությամբ հաստատված Բաքվի բոլշևիկյան իշխանության՝ Բաքվի Կոմունայի հետ: Քա-

ղաքական այդ երկու ուժերի զինական համագործակցության մասին Մ.Վարանդյանն 

իրավամբ գրել է. «…Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը ազգային պաշտպանութեան գերագոյն 

մտահոգութեամբ որոշել էր միանալ ռուս բոլշեւիկներուն եւ Ռոստոմ ու Շահումեան, 

հակառակ գաղափարային խորունկ տարաձայնութեանց, կը գործէին թեւ թեւի»
787

: 

Բաքվի դեմ արշավող թուրքական զորքերի դեմ հիմնական կռվող ուժը Բաքվի Հայոց 

Ազգային խորհրդի և ՀՅԴ-ի տրամադրության տակ գտնվող հայ զինվորականությունն 

էր: Փոխգնդապետ Հարությունյանը հետևյալ բնութագրումն է տվել բանակի կազմին. 

«...Միայն դրոշն էր բոլշևիկյան, իրականում հայ զինվորները կազմում էին 95% և գրեթե 

100% հայ սպաներ, որովհետև մեր նպատակները համընկնում էին բոլշևիկների հետ, 

այդ պատճառով ծառայության էինք մտնում նրանց մոտ»
788

: Փաստորեն, Բաքվի Կոմո-

ւնան հենվում էր առավելապես հայ զորքի վրա
789

:  

Ռազմաճակատը հայաշատ գավառների բնակավայրերից հեռու պահելու մտա-

դրությամբ Կովկասյան Կարմիր բանակը հունիսի 5-ին Եվլախ-Գանձակի ուղղությամ-

բ անցավ հարձակման: Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի լիազորությամբ ռազմաճա-

կատի առաջին գծում էր Ռոստոմը: Հարկ է նշել, որ թեև Ռոստոմը երբեք կանոնավոր 

զինվորական կրթություն չէր ստացել, բայց գործի մեջ հանձնարարություններ կատա-

րելիս և ամենուր երկաթյա կարգապահություն էր  պահպանում և պահանջում ուրիշ-

ներից: ՀՅԴ անդամ Ե.Խաթանասյանի դիպուկ բնութագրմամբ՝ «Ռոստոմը անսասան 

կամք էր, Արարատի նման, սէգ ու վսեմ, պատկառազդու եւ հայրական, բայց հրաբուխ 

էր՝ լուռ ու մխացող»
790

:        

Հունիսի 27-ից-30-ը Գյոքչայի մոտ տեղի ունեցած ծանր մարտերից հետո Բաքվի 

զորքը բանակի գերագույն հրամանատարության թույլ տված մարտավարական սխալ-

ների, թիկունքի անկազմակերպ վիճակի և թուրքական մեծաքանակ զորքի հակահար-

ձակման պատճառով նահանջեց
791

: Բաքվի զորքի կրած ռազմական պարտությունը 

զրկեց Բաքվի նահանգի հայ բնակչությանը թուրք-թաթարական միացյալ ուժերից պա-

շտպանվելու կայուն երաշխիքից: Գավառների հայկական գյուղերից տեղահանված և 

Բաքու նահանջող հայ բնակչության անկազմակերպ գաղթին կազմակերպված բնույթ 

տալու գործում  մեծ ներդրում ունեցավ Ռոստոմը: Հայ բնակչությանը սպասվող կոտորա-

ծից փրկելու նպատակով նա հետևյալ հանձնարարականն էր տվել Ե. Պահլավունուն. «Գա-

ւառի ամբողջ հայութիւնը տեղահան ենք անելու եւ այս ձորով (Դավա-Բաթան – Գ. Ս.) 

բարձրանալու ենք Սաղիան, ու այնտեղից մինչեւ Բագու: Մինչեւ վերջին մարդը պէտք է 

նահանջի կռուելով եւ պաշտպանելով նահանջող ժողովուրդը: Ուրիշ որեւէ օգնական զօ-

րամաս նա չպիտի ունենայ»
792

: Ահա թե ինչ է գրում այդ մասին դեպքերի անմիջական 

ականատես Արամ Ալչուջյանը. «Անցուդարձին շատ մօտիկ կանգնած էինք եւ լաւ գի-

տէինք, որ եթէ Ռոստոմը տեղին վրայ չլինէր, ոչ ոք պիտի մտածէր Շամախու գաւառի հայ 

                                                           
787

 Վարանդեան Մ., Մուրատ (Սեբաստացի ռազմիկին կեանքն ու գործը), Պոսթըն, 1931, 

էջ 326: 
788

 ՀԱԱ, ֆ. 1267, ց. 2, գ. 94, թ. 14: 
789

 Տե՛ս Ներհակ [Աշոտ Հովհաննիսյան], Դէպքերը Բագւում (Հայ Յեղ. Դաշնակցութիւնը 

և Բագւի Խորհրդային իշխանութիւնը), էջ 13:    
790

 Խաթանասեան Ե., Ռոստոմ  (Ստեփան Զօրեան), «Հայրենիք», Պօսթըն, 1957, ԼԵ 

տարի, մայիս, N 5, էջ 79: 
791

 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Համազասպ Սրվանձտյանց, էջ 538: 
792

 Ալչուջեան Ա., Ռոստոմը Բագւում (Ա), էջ 9:
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գիւղացիւթիւնը տեղահան անելու եւ նրա նահանջը պաշտպանելու մասին»
793

: Ռոստոմի 

ձեռնարկած մարտավարական հմուտ գործողությունների շնորհիվ կոտորածից փրկվեց 

Գյոքչայի ու Շամախիի գավառների բազմահազար հայությունը:  

Թուրքական բանակը Բաքվի զորքի դիմադրական կռիվներով շարունակեց իր 

ռազմարշավը և հուլիսի վերջերին մոտեցավ Բաքվի մատույցներին: Թուրքական զորա-

մասերի ու հայ դիմադրական ուժերի միջև մարտերը վերսկսվեցին օգոստոսի 2-ին 

Սալիանի զորանոցների և Բիբի-Հեյբաթի շրջանում: Հայկական ուժերը կռվում էին անօ-

րինակ քաջությամբ: Համախմբելով իրենց ուժերը և գործի դնելով մարտական կարո-

ղությունները` նրանք արիաբար պաշտպանվում էին` ձախողելով հակառակորդի 

ձեռնարկած բոլոր գրոհները: Դաժան մարտերը շարունակվեցին նաև օգոստոսի 3-ին, 

4-ին և հատկապես 5-ին
794

: Օրհասական այդ օրերին Ռոստոմը զենքը ձեռքին Բաքվի 

պաշտպանների կողքին էր՝ առաջնագծում, ինչը մեծապես նպաստում էր 

դիմադրական ոգու բարձրացմանը: Հայկական ուժերին մեծ կորուստների գնով հաջող-

վեց ոչ միայն կասեցնել թշնամու առաջխաղացումը, այլև շրջանցել հակառակորդին և 

թիկունքից հարվածել նրան: Արդյունքում թուրքերը, մարտի դաշտում թողնելով ավելի 

քան 1000 սպանված, հետ շպրտվեցին Բաքվից ավելի քան 40 կմ հեռու գտնվող Այլաթ 

կայարան
795

: Թուրք ջարդարարների դեմ անհավասար գոտեմարտում անձնվիրաբար 

ընկան բազմաթիվ հայորդիներ, որոնց թվում՝ լեգենդար հայդուկ Սեբաստացի Մուրա-

դը: Հարկ է նշել, որ Բաքվի մատույցներում հուլիսի 31-ից մինչև օգոստոսի 5-ը տեղի ու-

նեցած 6-օրյա հերոսամարտը ռազմագիտական բոլոր չափանիշներով հավասարազոր 

է Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և անգամ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերին: 

Հիրավի, պատմական իրադարձությունների քննական վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ ահռելի էր Բաքվի մատույցներում ու քաղաքի փողոցներում ծավալված ճակատա-

մարտերի նշանակությունը ոչ այնքան ողբերգությամբ ավարտված Բաքվի պաշտպա-

նության, որքան ողջ հայ ժողովրդի և նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության ճա-

կատագրում:  «Եթէ մեծ պատերազմի ընթացքին մեզ յաջողւել է քաջաբար դիմադրել եւ 

ջարդել թշնամուն, այդ լաւագոյն եւ մեծ օրերի շարքին անպատճառ պէտք է դասել եւ 

Օգոստոս հինգը, երբ հայ երիտասարդութեան, նրա մարտական կուսակցութեան եւ 

ընդհանրապէս հայ զինւորի ցուցադրած քաջութիւնը հասաւ չտեսնւած հերոսու-

թեան...»
796

,- գրում է Ա. Գյուլխանդանյանը: Բարձր գնահատելով օգոստոսի 2-5-ը տ-

ևած մարտերի նշանակությունը` «Հորիզոնը» գրել է. «Օգոստոսի 2-5-ի հերոսամարտը 

արժանի է յաւերժացման պատմութեան էջերում: Կարելի է ասել, որ այդ երեք օրւայ ըն-

թացքում բոլոր բագւեցիք անխտիր հերոսներ էին դարձել»
797

:   

 Սեպտեմբերի 14-ին փոփոխական հաջողություններով մղված մարտերի շնոր-

հիվ Բաքվի պաշտպաններին հաջողվեց կասեցնել քաղաքի գրավումը` շահելով այն թ-

անկագին ժամերը, որոնք անհրաժեշտ էին հայ բնակչությանը քաղաքից հեռացնելու 

համար: Տարհանման աշխատանքները կազմակերպելու համար դեռևս օգոստոսի 

սկզբներին ստեղծվել էր հատուկ հանձնաժողով` կառավարության անդամ Լեմլեյնի նա-

խագահությամբ
798

: Տարհանման աշխատանքները հաջող կազմակերպելու գործին 

ձեռնամուխ էր եղել նաև Հայոց Ազգային խորհուրդը` Ռոստոմի և Ա.Գյուլխանդանյանի  

                                                           
793

 Նույն տեղում:
 
 

794
 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1267, ց. 2, գ. 94, թ. 9, տե՛ս նաև Գիւլխանդանեան Ա., Օգոստոս հինգը 

(մի էջ Բագուի հերոսամարտից), «Վէմ», Փարիզ, 1933, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, Ա տարի, N 2, էջ 

118: 
795

 Տե՛ս Գիւլխանդանեան Ա., Օգոստոս հինգը (մի էջ Բագուի հերոսամարտից), էջ 120: 
796

 Նույն տեղում: 
797

 «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1918, հոկտեմբերի 25, N 218:     
798

 Տե՛ս Մելիք-Եօլչեան Ս., Բագուի հերոսամարտը, «Հայրենիք», Պօսթըն, 1925, Գ 

տարի, օգոստոս, N 10, էջ 110: 
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ղեկավարությամբ, որոնք ուժերի գերագույն լարումով ջանում էին հնարավորինս 

անխուճապ իրականացնել այդ
799

:  

Ստեղծված իրադրության պայմաններում իրավիճակից ելք գտնելու համար սեպ-

տեմբերի 14-ին Կենտրոնական Կասպիի կառավարության գումարած նիստին, որին -

մասնակցում էր նաև Ռոստոմը, որոշում կայացվեց դադարեցնել դիմադրությունը, և ք-

աղաքը հանձնել թշնամուն: «Երբ հարց է ծագում,- վերհիշում է Ռ. Խոյլյանը,- թէ ո՞վ պի-

տի յանձնի քաղաքի բանալիները, մեր անմահ Ռոստոմը ինքն է ցանկութիւն յայտնում 

մնալ ու յանձնել բանալիները: Բայց քաղաքագլուխ Տէր Միքայէլեանը վճռական կերպով 

մերժում է, թէ ինքն է քաղաքագլուխը եւ ինքն էլ կը յանձնի բանալիները»
800

: Մոտենում 

էր քաղաքի պաշտպանության վերջին օրը` սեպտեմբերի 14-ը, երբ պետք է վճռվեր ին-

չպես Բաքվի պաշտպանության, այնպես էլ քաղաքի ավելի քան 100.000 հայերի հետ-

ագա ճակատագիրը: Սեպտեմբերի 15-ին Բաքվի մատույցներում փոփոխական հաջո-

ղություններով մղված մարտերից հետո թուրքական զորամասերը ներխուժեցին քա-

ղաք և մուսավաթական կառավարության համաձայնությամբ երեք օր շարունակ կո-

տորեցին ավելի քան 30 հազար հայերի` կողոպտելով նրանց ունեցվածքը
801

: Նպատա-

կը մեկն էր՝ զավթած Բաքուն «Ադրբեջան» արհեստածին պետության կազմում ամրագ-

րելու և այն որպես զուտ թուրք-թաթարական քաղաք դարձնելու միտումով ցեղասպա-

նության ճանապարհով հայրենազրկելու Ապշերոնյան թերակղզու տեղաբնակ ժողո-

վուրդներից հայերին, բռնազավթելու նրանց` Բաքվի հարստության առանցքը կազմող 

հարստությունը:  

Այսպիսով` Բաքվի հերոսամարտի ընթացքում, թեև չհաջողվեց իրագործել նա-

խապես մշակված ռազմական ծրագիրը, սակայն հայկական զորքի աներևակայելի քա-

ջագործություններով առլեցուն ինքնապաշտպանական կռվիների արդյունքում մեծա-

թիվ զոհերի գնով թուրքական զորամասերը մինչև սեպտեմբերի 15-ը գամված մնացին 

Բաքվի շրջանում, երբ Օսմանյան կայսրության անձնատվությանը հաշված օրեր էին 

մնացել: Դրանով իսկ թուրքական զորքերը չկարողացան օղակել Հայաստանի Հանրա-

պետությունը և իրագործել հայությանը իսպառ բնաջնջելու համաթուրքական ծրագրե-

րը:  Կանխելով Արցախի ու Երևանի հանդեպ ծրագրավորվող թուրքական ագրեսիան՝ 

Բաքվի հերոսամարտը վճռական դեր խաղաց նորաստեղծ Հայաստանի առաջին Հան-

րապետության  պաշտպանության գործում: Հիրավի, մայիսյան գոյամարտի 

                                                           
799

 Տեղին է նշել, որ Ռոստոմը կազմակերպչական մեծ աշխատանք է տարել նաև Բաքվից 

Էնզելիում հանգրվանած շուրջ 7000-ի հասնող գաղթահայության տեղավորման խնդիրները լու-

ծելու ուղղությամբ: Նրա անմիջական նախաձեռնությամբ մաքրվեցին ծովափին գտնվող բարաք-

ները, և այնտեղ տեղավորվեցին 2000 հոգի (տե՛ս Սեպուհ, Էջեր իմ յուշերէն, հ. Բ, Պոստոն, 1929, 

էջ 201, տե՛ս նաև Ստեփանյան Գ., Բաքվի անկումը և հայերի գաղթը Պարսկաստան (1918 սե-

պտեմբեր-1919 մարտ), «Իրան-նամէ», Երևան, 2000, h. 35, էջ 58-65): Ռոստոմի մարդկային 

բարձր արժանիքների մասին է վկայում նաև հետևյալ դիպվածը, որը տեղի է ունեցել քաղաքից 

հայ բնակչության տարհանման ժամանակ, կապված ռազմածովային կոմիսար գեներալ-մայոր -

Հակոբ Բագրատունու հետ: Գեներալը, որ ամենայն պատասխանատվությամբ մինչև վերջ կա-

տարեց իր վրա դրված պարտականությունները, Բաքվից Էնզելի հեռացավ միայն ստիպողա-

բար: Երկար համոզելուց հետո հաջողվում է առավոտյան ժամը 5-ին նրան դուրս բերել փողոց, 

որտեղ նրան սպասում էր մեքենան: Գ. Ամիրյանը վկայում է, որ Բագրատունուն ստիպողաբար 

տանից դուրս հանողը եղել է Ռոստոմը, ով «...ամէն վտանգ աչք առնելով` կերթայ ազատելու 

խեղճ զօրավարը, կը շալակէ զայն ու սանդուղքներէն վար կիջեցնէ» (Ամիրեան Գ., Ռոստոմի 

հետ (Ա), «Հայրենիք», Պոսթըն, 1960, ԼԸ տարի, ապրիլ, դ 4, էջ 17): 
800

 Խոյլեան Ռ., 1918 և Բագուի հերոսամարտը, «Հայրենիք», Պօսթըն, 1966, ԽԴ տարի, 

մարտ, N 3, էջ 70: 
801

 Տե՛ս Իշխանեան Բ., Բագուի մեծ սարսափները: Անկետային ուսումնասիրութիւն սե-

պտեմբերեան անցքերի 1918 թ., Թիֆլիս, 1920, էջ 185, տե՛ս նաև ՀԱԱ, ֆ. 1267, ց. 2, գ. 94, թ. 96-

99, տե՛ս նաև Геноцид армян в Османской империи. Сборник  документов под редацкий М. Г. 

Нерсисяна, Ереван, 1982, док. N 245, с. 524. 
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հաղթանակների և Առաջին Հանրապետության հիմնադրման գործում ըստ 

արժանվույն պետք է գնահատել Բաքվի հերոսամարտի քաջարի հայորդիների 

սխրագործությունը և հատկապես հերոսամարտի իրական առաջնորդ Ռոստոմի 

անուրանալի ավանդը հայոց պետականության վերականգման և նրա 

անվտանգության ապահովման գործում:   

  

 

 

 
ROSTOM ZORYAN'S ROLE IN THE HEROIC BATTLE OF BAKU IN 1918 AND IN 

PROVIDING SECURITY FOR THE NEWLY-INDEPENDENT REPUBLIC OF 

ARMENIA  

 

GEVORG STEPANYAN 

Head of the Chair of History of Armenian Settlements and Diaspora of the Institute of 

History, NAS, RA, Doctor in Historical Sciences, Professor 

Yerevan, Republic of Armenia 

 

The purpose of this article is to present the importance of Baku's 1918 heroic war in 

ensuring the security of the First Republic of Armenia on the basis of various facts (archival 

documents, memoirs, periodicals). 

The work consists of a comparative examination of the facts, the application of the 

principles of historical-comparative analysis. We have verified the reliability and validity of the 

sources through their comprehensive study. 

Combined with the facts, it is reported that as a result of Baku's four-month heroic battle 

with unbelievably brave Armenian troops, Turkish military units remained in Baku until 

September 15 at the expense of the Ottoman Empire. Thus, the Turkish troops failed to encircle 

the Republic of Armenia and implement the all-Turkish plans to exterminate the Armenians. 

Although there are many references to the Baku war in historiographic  literature, the 

work of Rostom (Stepan) Zoryan, a true leader of the heroic struggle, an Armenian public-

political figure, a member of the ARF Dashnaktsutyun, has not been the subject of separate 

investigation. 

The article substantiates the fact that by preventing the planned Turkish aggression 

against Artsakh and Yerevan, the Baku heroic battle played a decisive role in ensuring the 

security of the newly established First Republic of Armenia. 

  

 Key words: Rostom Zoryan, Armenian Revolutionary Federation (ARF)/ 

Dashnaktsutyun/, Hamazasp Srvandztyants, Armenian National Board of Baku, The Armenians 

of Baku, May heroic battles, Battle of Baku.  

 

 

 

  



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

432 

 

РОЛЬ РОСТОМА ЗОРЯНА В ДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГЕРОИЧЕСКОГО СРАЖЕНИЯ ЗА БАКУ 1918 ГОДА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОСОЗДАННОЙ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
ГЕВОРГ СТЕПАНЯН  

Заведующий отделом «Истории армянских колоний и диаспоры»  

Института истории НАН РА, д.и.н., профессор, 

г.Ереван, Республика Армения 
 

Цель работы – представить на основе различных фактов (архивные материалы, 

мемуары, периодическая печать) значение Бакинского четырехмесячного героического 

сражения 1918 года в обеспечении безопасности Первой Республики Армения.  

Статья написана на основе анализа и синтеза исторических фактов, а также с 

применением историко-сравнительного метода. Достоверность и обоснованность 

источников проверена путем их всестороннего изучения. 

Посредством сопоставления фактов показывается, что благодаря невероятному 

мужеству армянских войск в четырехмесячных бакинских сражениях турецкие 

подразделения понесли многочисленные потери и до 15 сентября были скованы в 

окрестностях Баку, в то время как до признания поражения Османской империи в Первой 

мировой войне оставались считанные дни. Таким образом, Османской империи не 

удалось осуществить окружение Республики Армения и реализовать пантюркистский 

проект полного истребления армян. 

Хотя в исторической литературе много написано о Бакинском героическом 

сражении, тем не менее деятельность армянского общественно-политического деятеля, 

члена АРФ «Дашнакцутюн» Ростома (Степана) Зоряна, организатора Бакинского 

героического сражения, не стала предметом отдельного исследования.   

В статье обосновывается тот факт, что, предотвратив запланированную агрессию 

Турции против Арцаха и Еревана, Бакинское героическое сражение сыграло решающую 

роль в обеспечении безопасности новосозданной Первой Республики Армения. 

 

 Ключевые слова: Ростом Зорян, АРФ «Дашнакцутюн», Амазасп Срвандзтянц, 

Армянский национальный совет Баку, армянское население Баку, Майские сражения, 

Бакинское сражение.  
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿՐՈՆԱՓՈԽ ԵԶԴԻՆԵՐԻ 

ՇՐՋԱՆՈՒՄ (ԵՀՈՎԱՅԻ ՎԿԱՆԵՐ, ՀԻՍՈՒՆԱԿԱՆՆԵՐ)

 

 

ՍԵՅԵԴԵՀՆԱՍԻՄ ՖԱԹԵՄԻ 

Հայ-ռուսական համալսարանի 

արևելագիտության ֆակուլտետի հայցորդ, 

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

saramn834@gmail.com  

 
Վերջին տասնամյակներում նկատվում է եզդիների կրոնափոխության 

ակտիվ միտում դեպի այլ կրոններ՝ Եհովայի վկաներ
802

 և Հիսունականներ։ Սույն 

հոդվածում փորձ է արվել ներկայացնել, թե ինչպիսի՞ն է կրթության դերը Եհովայի 

վկա դարձած եզդիների և եզդի հիսունականների շրջանում։ Հոդվածի նպատակն է 

ուսումնասիրել այն սկզբունքային տարբերությունները, որոնք առկա են  

կրթության հիմնախնդիրների մեջ երկու կրոններում, դրանց ազդեցությունները 

եզդի կրոնափոխների մտածելակերպի վրա և առօրյա կյանքում։  

Վերլուծել ենք աշխարհիկ ու աստվածաբանական դպրոցների 

դերաբաշխումը և դրանց առանձնահատկությունները կրոնափոխ եզդիների 

(Եհովայի վկաներ ու Հիսունականներ) շրջանում։ Սույն հոդվածի հիմքում ընկած 

են հեղինակի դիտարկումները՝ համեմատության ու վերլուծության մեթոդով, և 

անհատական ու խմբային հարցազրույցները Հայաստանի ու Ռուսաստանի 

Եհովայի վկաների ու Հիսունականների կրոնը ընդունած եզդիների հետ։  

Հոդվածում հանգել ենք այն եզրակացությանը, որ կրոնափոխ եզդիները 

ձեռք են բերում նոր հոգևոր արժեքներ՝ սովորելով աստվածաբանական 

դպրոցներում, իսկ աշխարհիկ կրթություն ստանալու տեսանկյունից 

Հիսունականներն ավելի են խրախուսում կրթությունն ընդհանրապես և 

առանձնապես բարձրագույն կրթությունը։   

 

Հիմնաբառեր՝ կրոնափոխ եզդիներ, Եհովայի վկաներ, Հիսունականներ, 

կրթության հիմնախնդիրներ, եզդիների համայնքներ, աստվածաբանական դպրոց, 

բարձրագույն կրթություն։ 

 

Ավանդական եզդիական համայնքներում եզդիները ոչ միշտ են լիարժեք 

կրթություն ստանում։ Նրանք հիմնականում սահմանափակվում են միջնակարգ 

կրթությամբ, երբեմն՝ թերի միջնակարգ կրթությամբ։ Հիմնականում տղաներն են 

ստանում միջնակարգ կրթություն, իսկ աղջիկների մեծ մասը ստանում է թերի 

միջնակարգ կրթություն, և շատ քչերն են շարունակում ուսումը մինչև միջնակարգ 

կրթության ավարտը։ 

Եզդիների շրջանում բարձրագույն կրթության խնդիր հիմնականում չի դրվում 

մանավանդ աղջիկների պարագայում։ Սակայն հանդիպում են ընտանիքներ, որոնք  

թե՛ աղջիկներին, թե՛ տղաներին տալիս են բարձրագույն կրթություն՝ կարևորելով 

կրթության դերը նրանց կյանքում: 

 

  

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 07.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
802 Фатеми, С.С. «Езиды Армении в секте «Свидетелей Иеговы» (первичный анализ 

мотивации)». Регион и Мир, научно-аналитический журнал, Том ΙΧ, No 4, 2018, С.111-115. 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

434 

 

Եզդի Եհովայի վկաներ 

Կրթության դերը էապես չի փոխվում նաև այն եզդիների համար, որոնք Եհովայի 

վկա են դառնում։ Նրանք լիարժեք կրթություն չեն ստանում, քանի որ ըստ Եհովայի 

վկաների՝ կրթությունը հարկավոր է, որ մարդ կարողանա կարդալ և ուսումնասիրել 

Աստվածաշունչը: Եհովայի վկաները չեն ձգտում բարձրագույն կրթության՝ այն 

համարելով ժամանակի անօգուտ վատնում:  

Ըստ նրանց՝ Աստվածաշունչն ուսումնասիրող մարդն արդեն իսկ բարձրագույն 

կրթություն ունի
803

: Զուրկ լինելով բարձրագույն կրթությունից՝ կրոնափոխ 

երիտասարդ եզդիները չեն կարողանում պատշաճ աշխատանք գտնել և այդ 

պատճառով արհեստներ են սովորում՝ առօրյա կարիքները հոգալու համար։ Նրանք 

մնացած ժամանակը տրամադրում են Աստվածաշունչը ուսումնասիրելուն ու 

քարոզելուն, քանի որ ասում են՝ «մարդը պետք է սովորի արհեստ իր հացը 

վաստակելու, իսկ մնացած ողջ ժամանակը հատկացնի Աստծուն՝ քարոզելու և 

Աստվածաշունչն ուսումնասիրելու համար»: 

Հարցազրույցների արդյունքների հիման վրա կրոնափոխ եզդիների կրթական 

մակարդակը պայմանականորեն բաժանել ենք երեք խմբի․ 

 Կրթություն չունեցող, 

 Միջնակարգ կրթություն ստացած,        

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորող և 

կրոնափոխությունից հետո ուսումից հրաժարվող:  

 

Կրթություն չունեցող եզդիները, Եհովայի վկա դառնալով, սովորում են գրել ու 

կարդալ, բայց ոչ ավելին։ Նրանց մեջ կան նաև այնպիսինները, որոնք ուզում են 

մասնագիտական կրթություն ստանալ, սակայն նրանց երազանքը չի իրականանում, 

քանի որ Եհովայի վկաները այն չեն խրախուսում։ Նրանք ասում են․ «Ավելի ճիշտ է 

ժամանակը օգտագործել Աստվածաշունչն ուսումնասիրելու և Եհովայի խոսքը 

ուրիշներին քարոզելու համար»։ 

Միջնակարգ կրթություն ստացողները ևս, որոնք նախկինում երազում էին 

շարունակել կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, 

Եհովայի վկա դառնալով՝ հեռանում են իրենց վաղեմի երազանքից՝ ապագան տեսնելով 

միայն Եհովա Աստծուն ծառայելու մեջ։ 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորող և 

կրոնափոխությունից հետո ուսումից հրաժարվողների խմբում ներգրավված են 

եզդիների միայն հինգ տոկոսը։ 

Կրոնափոխ եզդիների կրթության հիմնախնդիրներն ավելի լավ 

պատկերացնելու համար ներկայացնում ենք մեր ուսումնասիրած օրինակներից երեքը։ 

Առաջին օրինակ: Վերջերս Եհովայի վկաների կրոնը ընդունած մի 30-ամյա կին 

պատմեց, որ 8-րդ դասարանից հետո չի շարունակել կրթությունը: Ծնողները թույլ չեն 

տվել, որ նա քաղաք գնա և շարունակի ուսումը՝ համարելով այն ամոթալի արարք: 

Հետագայում՝ ամուսնանալուց հետո, ժամանակի սղության և հնարավորություններ 

չունենալու պատճառով չի կարողացել անգամ ինքնակրթությամբ զբաղվել, չնայած 

նրան, որ միշտ երազել է բժիշկ դառնալ․․․ Տարիների ընթացքում տնային հոգսերը, 

երեխաների դաստիարակությունը չթողեցին կնոջը նույնիսկ զբաղվել ինքնակրթությամբ։ 

Նա անտեղյակ էր, թե բացի Եհովայի վկաների կրոնից աշխարհում ի՞նչ ուրիշ կրոններ 

կան։ Իսկ երբ ասեցինք, որ համակարգչի օգնությամբ նա կարող է ստանալ շատ 

հարցերի պատասխաններ, ասաց, որ կարծում էր, թե համակարգիչը երեխաների 

խաղերի համար է։ Այդ կինը կորցրել էր հետաքրքրությունը ամեն ինչի հանդեպ և, 

                                                           
803 https://www.jw.org/hy/ե հ ո վ այ ի -վ կ ան ե ր /հ տհ /jw-կ ր թո ւ թ յ ո ւ ն -դ պր ո ց /, 2019 

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 
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փակված իր տանը, իրեն երջանիկ էր համարում և իր ողջ ժամանակը տրամադրել էր 

միայն Աստվածաշունչն ուսումնասիրելուն։ 

Երկրորդ օրինակ: 20-ամյա մի տղա պատմեց, որ նկարչական քոլեջի 5-րդ 

կուրսում է սովորել, բայց չի շարունակել ուսումը, քանի որ այն խանգարել է իրեն հոգևոր 

կյանքին անմնացորդ նվիրվելուն․ «Եթե Եհովայի վկաների հետ չծանոթանայի, հիմա 

երևի նկարիչ կլինեի»,- ավելացրեց նա: 

 Երրորդ օրինակ:19 տարեկան աղջիկ․ «Ես Եհովայի վկա եմ դարձել և արհեստ եմ 

սովորել, որ հետագայում կարողանամ աշխատել: Կան եզդիներ, որոնք կրթությունը 

թողել են, երբ Եհովայի վկա են դարձել, որովհետև կրթությունն իրենց հոգևոր աճին 

խանգարել է: Մենք առաջնությունը տալիս ենք հոգևորին: Երբ դպրոցն ավարտեցի, 

ծնողներս առաջարկեցին, որ բժշկական ինստիտուտում շարունակեմ կրթությունս: Ես 

հրաժարվեցի: Եթե ես գնայի սովորելու, առավոտյան 9-ից մինչև 5-ը համալսարանում էի 

լինելու, սակայն ժամը 16:00-ին Եհովայի վկաների ժողովի ժամն է, և ես չէի կարողանա 

ներկա գտնվել, իսկ չմասնակցել չէի ցանկանում։ Ճիշտ է, բարձրագույն կրթություն 

չստացա, բայց հագուստի մոդելավորմամբ եմ զբաղվում: Որպես Եհովայի վկա՝ ուզում եմ 

ավելի շատ ծառայել Աստծուն և իմ ազգին օգնել գտնելու ճշմարիտ ուղին»։ 

Պետք է սակայն նշել, որ չնայած նրան՝ Եհովայի վկաները չեն խրախուսում 

բարձրագույն կրթությունը, նրանք քաջալերում են եզդիներին և, առհասարակ, բոլոր 

Եհովայի վկաներին (անկախ տարիքից ու սեռից) սովորել օտար լեզուներ։ Սա ինքնին 

նպատակ ունի ավելի հեշտացնելու օտարազգիների հետ հաղորդակցումը և 

Աստվածաշնչի քարոզումը։ Իսկ այն տարեց եզդի տղամարդկանց ու կանանց, որոնք 

գրաճանաչ չեն, օգնում են սովորելու գրել ու կարդալ, որպեսզի նրանք կարողանան 

ուսումնասիրել Աստվածաշունչը։  

50 տարեկան մի եզդի կին, որն ուներ միջնակարգ կրթություն, սովորել էր 

պարսկերեն, որպեսզի Եհովայի վկաների ուսմունքը քարոզեր Հայաստանում ապրող 

պարսիկներին։ Կինը հարցազրույցի ժամանակ նշեց, որ իրեն արդեն հաջողվել է պարսիկ 

մի քանի ուսանողների կրոնափոխ անել։ 

Մի 65 տարեկան եզդի կին էլ ռուսերեն էր սովորել՝ Հայաստանում գտնվող 

ռուսներին քարոզելու նպատակով։ 

 

Եհովայի վկաների դպրոցները (Աստվածապետական դպրոցներ)
804

  

Եհովայի վկաները մկրտվում են որոշակի գիտակցական մակարդակի հասնելուց 

և ուսմունքը բավարար տիրապետելուց հետո միայն: Այնուհետև մկրտվողը մեկ տարի 

շարունակում է ծառայել և ուսումնասիրել ուսմունքը, մեծ ակտիվության դեպքում 

հնարավոր է նաև կիսով չափ կրճատվի այդ ժամկետը, որից հետո դիմում է  երեցներին՝ 

խնդրելով իրեն թույլադրել հաճախելու ռահվիրական դպրոց: 

 

Ռահվիրական դպրոց 

Դպրոցի ուսումնառությունը չորս տարի է, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարուց հետո աշակերտի ուսումը ընդմիջվում է, և նա իր գիտելիքները 

հինգ տարի կիրառում է քարոզչության մեջ, հետո սկսվում է ուսումնառության երկրորդ 

տարին, և այդ սկզբունքը գործում է մինչև ուսումնառության ավարտը: Ուսումնական 

տարին բաղկացած է տասնօրյա դասընթացներից, մնացած ժամանակը հատկացվում 

է քարոզչությանը և Աստվածաշնչի ուսումնասիրմանը:  
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Երեցների դպրոց 

Կանայք իրավունք չունեն այս դպրոցում սովորելու։ Երեցների դպրոցում 

ուսումնառության տևողությունը չորս տարի է։ Տարվա ընթացքում տասը օր 

հատկացվում է Աստվածաշնչի խոր ուսումնասիրմանը և ժողովները վարելու 

հմտությունների ձեռքբերմանը։ Մնացած ողջ ժամանակը անցնում է քարոզչության ու 

Աստվածաշնչի ուսումնասիրման վրա։ Ուսումնառության առաջին տարուն հաջորդում 

է չորս տարի տևողությամբ պրակտիկ գործունեությունը, դրանից հետո սկսվում է 

ուսումնառության երկրորդ տարին, որից հետո նորից չորս տարվա պրակտիկ 

գործունեություն և այս ձևաչափով մինչև ուսման ավարտը։ 

 

Շրջանային դպրոց 

Այստեղ ուսումը տևում է երկու ամիս, որից հետո նրանք հինգ տարի զբաղվում 

են քարոզչությամբ և Աստվածաշնչի ուսումնասիրությամբ։ Հետևում է ևս երկու 

ամսվա ուսումնառություն, և սրանով ուսումն ավարտվում է։ Այն ներառում է 

Աստվածաշնչի ուսումնասիրությունը, քարոզելու մեթոդիկան և ժողովները 

կառավարելու հմտությունները։ 

Եզդի Եհովայի վկաներն առանց ջանք խնայելու ծառայում են Եհովա Աստծուն և 

քարոզում են, որպեսզի հետագայում կարողանան սովորել այդ դպրոցներում։ 

Եհովայի վկաները հոգևոր կիրակնօրյա դպրոցներ չունեն երեխաների համար, 

քանի որ «Եհովա Աստված ուզում է, որ բոլորը միասին իրեն երկրպագեն
805

»։ Այդ 

պատճառով երեխաները իրենց ծնողների հետ վաղ հասակից մասնակցում են հոգևոր 

ժողովներին։ Բացառություն չեն նաև եզդի Եհովայի վկաները։ Գոյություն ունի հատուկ 

մշակված ծրագիր Եհովայի վկաների կայքում՝ «Աստվածաշնչային ուսմունքներ» 

երեխաների համար, որը ներառում է ֆիլմերի, երգերի ու առաջադրանքների
806

 

ցուցադրում Աստվածաշնչի թեմաներով։ Եհովայի վկաները շաբաթը երկու անգամ 

միասին մասնակցում են ժողովներին ՝ երկու-երեք ժամ տևողությամբ, որտեղ 

ուսումնասիրում են Աստվածաշունչը (Հին ու Նոր կտակարանները)։ Մնացած ողջ 

ժամանակը զբաղվում են անձնական ուսումնասիրություններով ու քարոզչությամբ
807

։ 

 

Եզդի Հիսունականներ  

Եզդի հիսունականները, բացի հոգևոր կյանքից հաճախելով 

աստվածաբանական դպրոցներ (Ռահավիրների դպրոցներ
808

, Երեցների 

դպրոցներ
809

), մեծ կարևորություն են տալիս աշխարհիկ կրթությանը՝ մասնավորապես 

բարձրագույն կրթությանը։ Միջնակարգ ուսումից հետո շատ եզդի հիսունականներ 

շարունակում են ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Նրանց 

մեջ քիչ չեն գիտության ու արվեստի գործիչներ՝ բժիշկներ, իրավաբաններ, 

ինժեներներ, մանկավարժներ և այլն։ Նրանք չեն զբաղվում միայն սպորտով ու պարով։ 

Ինչպես իրենք են նշում՝ «Այդ գործերով զբաղվելը Աստվածահաճո չէ»։ Երեխաների 

համար գործում է կիրակնօրյա հոգևոր դպրոց, որտեղ նրանք հատվածներ են 

արտասանում Աստվածաշնչից, երգում են Աստվածաշնչի թեմաներով գրված հոգևոր 

երգեր։ Այստեղ գործում են երկու տարիքային խմբի 5-ից 10 տարեկան և10-ից 14 

տարեկան երեխաների երգչախմբեր։ Աստվածաբանական դպրոցների աշակերտների 
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տարիքը 3-ից14 տարեկանն է։14-ից բարձր տարիքի երեխաները համարվում են 

հասունացած և ժողովներին մասնակցում են բոլորի հետ միասին։ Կիրակնօրյա 

դպրոցների աշակերտները մասնակցում են մեծահասակների հոգևոր ժողովներին՝ մեկ 

ժամ ասմունքում և երգում են հոգևոր երգեր, իսկ մնացած երկու ժամը շարունակում 

են ուսումը հոգևոր դպրոցում։ Ինչ վերաբերում է մեծահասակներին, նրանք շաբաթը 

հինգ անգամ հավաքվում են որևէ մեկի տանը կամ ժողովի սրահում և երկու ժամ 

տարբեր ձևաչափերով ուսումնասիրում, վերլուծում ու քննարկում են Աստվածաշունչը 

(միայն Նոր կտակարանը)։ Մնացած ողջ ժամանակը զբաղվում են իրենց առօրյա 

գործերով, ուսումով։  

Ստորև ներկայացնում եմ երեք օրինակ՝ 

 

Առաջին օրինակ: Մի եզդի Հիսունական աղջիկ (Հայաստանի մի շրջանից)․ «Մեր 

տանը բոլորը Հիսունականներ են։ Ես փոքր տարիքից մեծ սեր եմ ունեցել գիտելիքի ու 

կրթության հանդեպ։ Ծնողներս միշտ ինձ խրախուսում էին, երբ գերազանց 

առաջադիմություն էի ունենում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեցի ու ավարտեցի 

Երևանի պետական համալսարանը։ Ես կարողացա բարձրագույն կրթություն ստանալ 

ծննդավայրիցս հեռու՝ քաղաքում, քանի որ Հիսունականների կրոնը խրախուսում է 

բարձրագույն կրթությունը և չի խոչընդոտում աղջիկներին՝ այլ քաղաքներում ուսում 

ստանալու»։ 

Երկրորդ օրինակ: Մի Հիսունական եզդի ընտանիք (Ռուսաստան). «Տղաս ու 

աղջիկս սովորել են Կոնսերվատորիայում։ Ավարտելուց հետո աշխատում են 

նվագախմբում, իսկ երբեմն նվագում են նաև Հիսունականների ժողովներում»: 

Երորդ օրինակ: Մի եզդի Հիսունական կին․ «Երեխաներս հաճախում են դպրոց և 

ունեն գերազանց առաջադիմություն։ Նրանք հաճախում են նաև Հիսունականների 

կիրակնօրյա աստվածաբանական դպրոց։ Ես շատ եմ ուզում, որ նրանք անպայման 

բարձրագույն կրթություն ստանան, քանի որ այն խրախուսվում է նաև մեր կրոնի 

կողմից»։ 

Հիսունականները հատուկ քարոզելու չեն գնում։ Կրոնի հետ ծանոթանալը և 

հետագայում ընդունելը տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ որևէ եզդի հետաքրքրվում է 

Հիսունականների կրոնով, գալիս ու մասնակցում է ժողովներին։ Հիսունականները 

երբեմն կրոնական զրույցներ են վարում հասարակական վայրերում, նույնիսկ՝ 

զբոսայգիներում։ Նրանք մեկնաբանում են Աստվածաշնչում գրված մտքերը, 

կրոնական երգեր են երգում։ Հաճախ առանց պարտադրանքի, բավական զուսպ ձևով 

նրանք կրոնական թեմաներով զրուցում են իրենց բարեկամների ու հարևանների հետ 

և եթե վերջիններս հետաքրքրվում են կրոնով, սկսում են ավելի ակտիվ ու 

նպատակային ձևով նրանց ծանոթացնել Հիսունականների կրոնին։   

Այսպիսով, եզդիները կրոնափոխությունից հետո ձեռք են բերում նոր հոգևոր 

արժեքներ, սովորում են օտար լեզուներ և այլն։ Եզդի Եհովայի վկաները խորանում են 

իրենց հոգևոր ուսումնասիրություններում, իսկ եզդի Հիսունականները հոգևոր 

կյանքին զուգահեռ ավելի նպատակային են աշխարհիկ գործերում ու կյանքում։  
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EDUCATION ISSUES AMONG CONVERTED YEZIDIS  

(JEHOVAH’S WITNESSES, PENTECOSTALS) 
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PhD Student, Faculty of Oriental Studies, Armenian-Russian University,  

Yerevan, Republic of Armenia 

 

In recent decades, an active trend of Yezidis converting to other religions such as 

Jehovah‘s Witnesses and Pentecostals has been observed. This article attempts to present the 

role of education for those Yezidis who became Jehovah‘s Witnesses and Pentecostals.  

The purpose of this article is to examine the principal differences that exist between 

education issues in the two religions and their effects on the converted Yezidi‘s thinking and 

daily life. The study analyzes the distribution of the roles of secular and theological schools and 

their peculiarities among the converted Yezidis (Jehovah's Witnesses and Pentecost).  

This article is based on the author's observations, method of comparison and analysis, 

individual and group interviews with converted Yezidis (Jehovah's Witnesses and Pentecost) 

from Armenia and Russia. Thus, the article concludes that converted Yezidis acquire new 

spiritual values by studying in theological schools and in terms of secular education, the 

Pentecost encourage education in general and in higher education in particular. 

 

Keywords: converted Yezidis, Jehovah's Witnesses, Pentecostals, education issues, 

Yezidi communities, theological school, higher education. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ ОБРАЩЁННЫХ ЕЗИДОВ 

(СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ, ПЯТИДЕСЯТНИКИ) 
 

СЕЙЕДЕХНАСИМ ФАТЕМИ 
Российско-Армянский (Славянский) университет,  

соискатель Института востоковедения,  

г. Ереван, Армении 
 

За последние десятилетия у езидов заметна активная тенденция обращения в 

другие религии –Свидетели Иеговы и Пятидесятники. В данной статье предпринята 

попытка представить, какова роль образования у езидов, ставших свидетелями Иеговы и 

пятидесятниками. Целью статьи является изучение тех основных различий, которые 

существуют в проблемах образования обеих религий, и их влияния на мышление и 

повседневную жизнь езидов, поменявших религию. В исследовании анализируются 

распределение ролей светских и богословских школ и их особенности среди 

новообращенных езидов (свидетелей Иеговы, пятидесятников).  

В основе данной статьи лежат наблюдения автора методом сравнения и анализа, 

индивидуалные и групповые интервью среди обращенных в религию Свидетелей Иеговы 

и Пятидесятников езидов Армении и Рассии. Таким образом, мы приходим к выводу, что, 

обучаясь в богословской школе, обращенные езиды приобретают новые духовнные 

ценности, а с точки зрения светского образования, пятидесятники более поощряют 

образование вообще и особенно высшее образование, чем свидетели Иеговы. 

 

Ключевые слова: обращенные езиды, Свидетели Иеговы, Пятидесятники, 

основные проблемы образования, езидские общины, богословская школа, высшее 

образование.  
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The aim of this article is to discuss the challenges governments face in the new digital 

era and underline the activities states should take to not only regulate the industries but also 

to encourage innovations. The Fourth Industrial Revolution caused rapid changes in all the 

aspects of our lives. Due to the digital transformation and active implementation of the 

latest disruptive technologies (e.g. Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), 

blockchain etc.) in business operations, companies manage to reshape the traditional business 

models and provide advanced products and services which meet the increasing needs of the 

customers. Meanwhile, as governments try to keep pace with technological developments and 

employ effective regulatory frameworks for modern enterprises, our task is to reveal the paths 

that are available for doing so and to analyze those. The research method used in the paper is 

the detailed review of the corresponding literature and the data, provided by National 

statistical services of some countries. The article suggests that governments should actively 

promote innovations by creating and enhancing proper ecosystems and infrastructures.  

 

Keywords: digital era, Fourth Industrial Revolution, disruptive innovation, 

policymakers, regulatory framework, entrepreneurial state, development. 

 

Introduction: The rapid changes that the Fourth Industrial Revolution brought about are 

obvious nowadays. Started from the second half of the twentieth-century innovation keeps 

driving the economy and increasing living standards through more productive and enhanced 

technical solutions. Technologies like artificial intelligence, robotics, and virtual reality have 

revolutionized not only the lifestyle and consumer behavior of people but also disrupted the 

traditional business models paving a way for sharing economy, digital enterprises and cloud-

based businesses. In the epoch of transformative scientific and technological progress, 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 28.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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companies are not only introducing new products and services but also ―reshaping industries, 

blurring geographical boundaries and challenging existing regulatory frameworks‖
810

. 

Moreover, considering the huge economic gains digitalization delivers to companies, it can be 

predicted that enterprises, which are incapable to adopt up-to-date technologies in their daily 

activities, will not survive in the age of so-called ―digital Darwinism‖, where innovations and 

customer demands are developing much faster than a company can react. Up-to-date 

information technologies assure not only higher productivity and growth, but also provide a 

basis for more stable growth, especially in terms of reducing transaction and logistic costs and 

optimizing the entire supply chain
811

. 

The phenomena of the Fourth Industrial Revolution, which is also referred to as Industry 

4.0, and its consequences are widely discussed both in academic literature and during 

various forums of local and international level. The concept of Industry 4.0 originates from 

Germany. ―Industrie 4.0‖ was a national strategic initiative from the German government 

through the Ministry of Education and Research and the Ministry for Economic Affairs and 

Energy aimed at driving digital manufacturing forward by increasing digitization and the 

interconnection of products, value chains and business models
812

.  As a part of the German High 

Tech 2020 Strategy launched in 2011, ―Industrie 4.0‖ suggested that the government will 

support research, the networking of industry partners and standardization and will secure and 

develop Germany‘s leading position in industrial manufacturing. Obviously, this is one but not 

the only example of how governments try to respond to the new developments in the economy 

resulted from the implementation of modern technologies in different industries. 

Nowadays, the concept of Industry 4.0 is used to characterize current technological 

developments and emerging innovations based on big data, information systems, digital 

products and many others. Industry 4.0 is characterized by a ‗fusion‘ of technologies that 

destroys the boundaries between the physical, digital and biological spheres
813

.  

What should be the role of the governments in this fast-growing digital era? How should 

the governments respond to the Fourth Industrial Revolution? Should the governments regulate 

every industry more actively or they should care more about promoting innovations and 

implementing the latest technologies in the national economies? The answers to these questions 

address not only the concerns of the governments as policymakers but also the expectations of 

citizens and entrepreneurs in terms of decreasing the level of existing uncertainty about the state 

role. Traditionally, state‘s actions as a regulator are considered to be mainly connected with 

customer welfare protection, particularly, protection from externalities, unfair competition, 

asymmetric information and other so-called ―market failures‖
814

 . 

This article aims to identify the main challenges states face in the Fourth Industrial 

Revolution era and discusses the actions governments take to both overcome those challenges 

and deliver value to society and economy. The article explores the economic theories about the 

role of the governments to show how the views on this topic fluctuated over time due to 

historical alterations. With the purpose of making policy recommendations for emerging 

countries, the article examines the policy papers and best practices of the leading economies and 

highlights the directions governments can follow for more effective performance. Apparently, 

                                                           
810 Broekaert K, Espinel V.A. ( 2018) How can policy keep pace with the fourth industrial 

revolution? Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2018/02/can-policy-keep-pace-withfourth-

industrial-revolution/. 
811 Stiglitz, J. E., Orszag, P. R., & Orszag, J. M. (2000). Role of government in a digital age. 
812 Klitou, D., Conrads, J., Rasmussen, M., Probst, L., & Pedersen, B. (2017). „Germany: 

Industrie 4.0‖. Digital Transformation Monitor, Germany. 
813 Schwab, K. (2018). The Global Competitiveness report 2018. Geneva: World Economic Forum. 
814

 Koopman, C., Mitchell, M., & Thierer, A. (2014). The sharing economy and consumer 

protection regulation: The case for policy change. J. Bus. Entrepreneurship & L., 8, 529. 
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state‘s role is not limited with investments in the digital sector, but also encompasses alignment 

of the investment activities with new development strategies and policies, new skillset and 

institutions 
815

. Finally, the article suggests that while the Fourth Industrial Revolution is a 

challenge for states, governments should actively promote and encourage innovations and 

digital transformation by creating and enhancing proper ecosystems and infrastructures. Aimed 

at addressing several crucial questions about the state role in Industry 4.0, this study is 

important and relevant both for policymakers and market players.  

 

Research Method:  

 

While this article intends to explore the theoretical views on the role of the government 

as a policymaker and to examine the changes in the academic literature over time, the literature 

review is the main method of the article. Main sources of the literature are leading journals in 

the field of innovation and economic science and various scientific papers. Since the historical 

shreds of evidence had a significant influence on the question of whether the state should 

intervene in the economy or not, historical and case study methods are also employed in the 

research. These methods are also used to present the main challenges for governments in the 

modern world and show how states encounter them. Particularly, the latest reports of high-level 

international organizations (World Bank, World Economic Forum, United Nations, European 

Union etc.) and policy papers of several leading countries are studied to identify the key steps 

governments take to respond to the current rearrangement in the economy. The methodology of 

the research comprises descriptive and comparative methods as well. The data and the statistics, 

however, are not collected by the authors but are taken from reliable sources, such as reputable 

international databases and state statistics. 

Theoretical Background:  

 

Before identifying the main challenges governments face in the new digital era and 

exploring the ways they confront them, it is important to discuss the role of the government as a 

policymaker and quickly highlight the main theoretical approaches on this topic. This chapter 

will provide a short theoretical background for this research and will illustrate how the 

views on government's role have been influenced by historical developments, including wars and 

crises. Economic and financial crises in the last two centuries were turning points not only in 

terms of rearrangements in the world economy but also from the perspective of the changes in 

economic policies led by states. Considering the origin of theoretical approaches to the 

government's role, particularly the role it plays in innovation regulation and/or encouragement, 

we conditionally differentiate traditional and modern theories. 

 

Traditional theories and the government's limited role in innovation promotion: 

As Stiglitz
816

argues, some nations managed to take advantage of the active state policy, 

including establishments of colonies. However, the state‘s active interventions were not the only 

precondition of promotion, since countries with relatively passive governments prospered as 

well. 
 

                                                           
815 Hanna, N. (2018). A role for the state in the digital age. Journal of Innovation and 

Entrepreneurship,7(5), 86–103.  
816 Stiglitz, J. E. (1988). Economic organization, information, and development. Handbook of 

development economics, 1, 93-160. 
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To address this paradox and discuss the questions of wealth creation and distribution, 

outstanding British scholar Adam Smith
817

 propounded the notion of ‗invisible hand‘ arguing that 

markets can be regulated without state interventions. Smith believed that, in a capitalist society, 

people are motivated and inspired to maximize their profit or value and the government's role 

should be limited by ensuring fair competition and trust. ―By directing that industry in such a 

manner as its produce may be of greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as 

in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his 

intention‖. With this theory, Smith discussed the phenomena of the self- interestedly 

individual, who should live without taking into consideration possible influences of negative 

externalities and without worrying about ‗benevolence‘
818

. Though Smith suggested a limited 

role for the government as a regulator, he still advocated state’s responsibility to deliver such 

basic public goods to the nation as education, healthcare, defense and to maintain other 

infrastructures.  
 

Recognizing the unavoidable conflicts between private and state interest is crucial while 

discussing Smith‘s Laissez-faire approach since privatization was a key in his theory. The 

contrast between private sector‘s wish to minizine costs for production resources and state‘s aim 

to get a maximum return can be eliminated through creating highly competitive and efficient 

markets
819

. Here the government has a role to play. 

While discussing Smith‘s writings Mazzucato
820

 mentions that though Smith's arguments 

were more convincing than the ones suggested by simple libertarian economists, Smith still 

believes in the magic power of capitalism to guarantee effective production and fair distribution 

without any enforcement by the governments. As a contradiction, Mazzucato refers to another 

economic historian Karl Polanyi who managed to show that market self-regulation is a mythical 

concept since the free and open markets are originally created by government efforts. 

Apparently, the huge influence of technology on the economy and society raised the 

necessity to develop new growth models and include technology as an endogenous parameter. 

In the following section, we will introduce the relatively modern economic approaches which 

are innovation-based and also provide a better understanding of government‘s role in promoting 

economic growth through innovations.  

Modern theories and government’s active participation in technological progress: 

The role of innovations was underestimated for a long time. Views on this topic 

dramatically changed after Austrian economist Schumpeter introduced his Capitalism, 

Socialism and Democracy masterwork in 1943. Schumpeter proposed his famous 

―creative destruction‖ concept which suggested that technological transformation is a 

social process and placed companies and entrepreneurs at the core position in the 

growth process
821

. Schumpeter argued that perfect competition is a myth; if the main 

principle of completely free markets holds, diverse products and innovative methods of 

manufacturing would barely be introduced, and new markers would hardly appear, 

hence, economic advancement might be inconceivable. While innovations were 

fundamental in Schumpeter‘s research, he discussed that in capitalist system, people who 

create new values are rewarded with ‗short-term monopoly profits‘, such as additional 

                                                           
817 Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (ed. RH 

Campbell, AS Skinner, and WB Todd). 
818 Wang, L., Malhotra, D., & Murnighan, J. K. (2011). Economics education and greed. 

Academy of Management Learning & Education, 10(4), 643-660. 
819 Sappington, D. E., & Stiglitz, J. E. (1987). Privatization, information and incentives. Journal 

of policy analysis and management, 6(4), 567-585. 
820 Mazzucato, M. (2011). The entrepreneurial state. Soundings, 49(49), 131-142. 
821 Aghion, P., & Akcigit, U. (2015, October). Innovation and growth: the Schumpeterian 

perspective. In COEURE workshop. 
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funds and extended networks, and suggested that states should encourage such 
innovative enterprises by granting provisional monopolies over benefits of creative work, 

including intellectual property
822

. 

Generally, the role of the state in the innovation process became central at the beginning 

of the 21st century when studies started to concentrate on how government can facilitate the 

process of bringing new lab-based ideas into the market through providing funds and 

establishing proper infrastructures. But the concepts of ‗creative' or ‗entrepreneurial' state 

suggest that government‘s role should not be limited by fixing or facilitating. The state should also 

establish an effective ‗debate‘ and interaction between public and private entities and enhance 

the innovative capacities of the country. 

As mentioned above, Mazzucato‘s study was based on adding the attribute of state 

proactivity on the fully functioning national innovation system. The framework on national 

innovation systems appeared in the literature at the end of the 1980s by several academics such as 

Freeman
823

 and Lundvall
824

. It suggests that innovation is the final and the most desired result of 

research, and the system of research is a part of a more complex system which includes 

government, university and industry.  Hence, the scholars discussed the interactions between 

the mentioned entities and models of collaboration between them. Based on the document 

analysis, Godin argues
825

  however, that the notion of national innovation systems appeared much 

earlier in the literature of the Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) where the systematic approach was added to the concept of knowledge-based 

economy. Freeman takes a historical insight into the huge differences between the ways 

countries enhanced their national economies through introducing and defusing innovative 

products and methods. Freeman notices that the United States and Germany were the most 

successful countries in terms of implementing institutional innovations and utilizing them for 

the expansion of national systems. Freeman greatly contributed to the theory of national 

innovation systems by highlighting the importance of sophisticated national innovation systems 

for the success of the state in the era of globalization. Lundvall enlarges
826

 the discussions about 

national innovation systems while arguing system models in various countries and concludes 

that ―the most successful countries had a strong state that promoted general education before the 

beginning of, or at very early stages of the industrialization process‖. Hence, Lundvall shapes the 

model of interaction between the three main entity of the national innovation system.  

This section discussed the most influential economic theories which were introduced in 

various historical periods and provided understanding on approaches of state‘s role in the 

innovation promotion.  

 

Key Findings and Discussion:  

The previous sections provided a theoretical background on state role in the economy in 

terms of participating in innovation and technical enhancement of the country. Most of the 

discussed theories were developed before the invention of such major technologies like artificial 

intelligence, cloud computing, big data etc. Thus, those studies did not address the actual 

challenges for the governments in this very period of the Fourth Industrial Revolution. 

                                                           
822 Nakamura, L. (2000). Economics and the new economy: The invisible hand meets creative 

destruction. Business review, 2000, 15-30. 
823 Freeman, C. (1987). Information technology and change in techno-economic paradigm. 

Technical change and full employment, 49-69. 
824 Lundvall, B. A. (1992). National innovation system: towards a theory of innovation and 

interactive learning. Pinter, London. 
825 Godin, B. (2009). National innovation system: The system approach in historical perspective. 

Science, Technology, & Human Values, 34(4), 476-501. 
826 Lundvall, B.  Å.  (2016).  National Systems of Innovation:  Towards a  Theory  of  Innovation  

and Interactive Learning. The Learning Economy and the Economics of Hope, 85. 
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However, most of the time, scholars agreed that government should create appropriate policies 

and regulatory framework aimed at facilitating the business initiatives of the private sector. 

Moreover, the recent assumptions also suggested that states themselves should take initiatives 

and allocate more funds for R&D and technical enrichment of the economy. 

This section will take a deeper look into the current challenges and threats for the 

governments in the digital age and will explore and compare the main features of the innovation 

policies in various countries. It is important to underline the main points developing countries 

can learn from the experiences of the leading nations, which apparently have more expertise in 

innovation policy creation and execution. 

Identifying major challenges for governments: 

In order to show the entire spectrum of major challenges for the states in the era of 

digital transformations, we will conditionally classify the existing challenges into two main 

categories–technology-related challenges and resource-related challenges. 

 

 Technology related challenges: 

As mentioned earlier, different organizations and research institutes have various 

approaches to defining the list of frontier technologies of the Industry 4.0. Nevertheless, there is 

a range of technologies which are intensively adopted by businesses and actively discussed by 

experts and society. Moreover, it sometimes takes time to understand the concept of those 

disruptive technologies and their application areas. These technologies open new opportunities 

both for the government and enterprises, but also challenge the existing regulatory frameworks 

and give rise to new problems to be addressed. Here are discussed the major technology-related 

challenges for the governments.  

Cloud computing and data security. Cloud computing is a technology which provides a 

range of shared computing resources and services, such as applications, computing, storage, 

networking, development, distribution platforms and business operations
827

. Clouds are used by 

individuals and governments as well, and Worldwide Semi-annual Public Cloud Services 

Spending Guide 2018 developed by International Data Corporation suggests that the United 

States invests 97 billion USD on public cloud services accounting for more than 60% of 

worldwide spending. The UK and Germany are following with 7,9 billion USD and 7,4 billion 

USD spending respectively. 

The wide usage of cloud services, however, gives rise to such problems as personal data 

security, company data protection, sensitive data vulnerability, the reliability of the service 

provider, and the threat of cyber-attacks. The survey by Deloitte among 1,600 C-level 

executives across 19 countries found out that 24% of companies consider ‗increasing threat of 

cyber risk‘ as one the major factors impacting on their organization over the next 5 years
828

. 

According to research done by the US government, ―22 of 24 major federal agencies reported 

that they were either concerned or very concerned about the potential information security risks 

associated with cloud computing‖
829

. Obviously, the government should take actions to 

encounter these challenges and guarantee the data protection not only for citizens and private 

sector but also for public agencies, because the vulnerability of state data can affect on the 

national security of the country and society. Such actions include creating strict data protection 

policies on both national and international level.  

Artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence (AI) is a branch of 

computer science which has a huge potential to fundamentally revolutionize such sectors as 

                                                           
827 Hurwitz, J. S., Nugent, A., Halper, F., & Kaufman, M. (2013). Big data for dummies. John 

Wiley & Sons. 
828 Deloitte Touche Tohmatsu (Firm). (2018). The Fourth Industrial Revolution is here: are you 

ready? 
829 Additional Guidance Needed to Address Cloud Computing Concerns GAO-12-130T. Oct 6, 

2011. 
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healthcare, customer services, agriculture and manufacturing. Many experts discuss how 

governments can benefit from AI implementation and address the existing administrative and 

functional problems, such as controlling immense amount of diverse data (qualitative, 

quantitative, in different languages), ineffective resource allocation, lack of experts and 

uncertain decisions (for example, AI can introduce predictions based on historical data)
830

. 

Despite the noticeable opportunities, AI offers, it also has a potential to worsen issues around 

privacy and ethics, because most of the time it is unclear how this tool works, what type of 

algorithm runs behind it, what factors it relies on while making decisions and whether the input 

data is interpreted properly or not. Therefore, these challenges should be accepted and addressed 

properly. While appreciating the gains AI can provide, the UK government, for example, 

highlights the role of the state to manage and mitigate the risks which may arise while implying 

AI in public and private sectors. Particularly, the experts mention state‘s role in recognizing the 

perspectives of individual freedoms, privacy and consent concepts while applying machine 

learning tools on ever- increasing amounts of personal data and adapting appropriate 

mechanisms to ensure accountability for decisions made by artificial intelligence
831

. AI becomes 

another field of competition between leading economies. China‘s AI market, for example, was 

worth around 3,55 billion USD in 2017 and China is planning to become the front-runner in AI 

by 2030 beating the US which owns 13,9 % share of world AI talents832. 

Blockchain and cryptocurrencies. Although blockchain and cryptocurrencies are usually 

discussed together and even sometimes confused, cryptocurrency is just one system based on 

blockchain technology – one of the frontier technologies of Industry 4.0. Blockchain contains a 

set of scientific fields such as cryptography, mathematics, algorithm, economic model and other 

and solves the traditional problem of the synchronization of distributed databases
833

. Blockchain 

grants people a higher level of autonomy and as such challenges the state power to control and 

regulate. A recent report by British Standards Institution (BSI) highlights the following major 

challenges related to blockchain technologies – ―lack of clarity on the terminology and 

perceived immaturity of the technology, perceived risks in early adoption and likely disruption 

to existing industry practices, insufficient evidence on business gains and wider economic 

impact, uncertainty around regulation, maintaining security and privacy of data‖ etc.
834

 

In fact, blockchain is more an opportunity for the state than a threat. Cryptocurrencies, 

however, can be more harmful to the state due to their ability to facilitate illicit and criminal 

behavior. Interestingly, International Monetary Fund offers governments to consider offering 

their own cryptocurrencies and prevent these systems becoming havens for fraudsters and 

money launderers
835

. Governments, however, do not hurry to regulate cryptocurrencies or offer 

new ones for a set of reasons; first, the fluctuations in cryptocurrency market suggests that these 

technologies are not mainstream and mature enough to disrupt industries yet, and secondly, as 

payment tools, regulation of cryptocurrencies should be considered in the context of maintaining 

                                                           
830 Mehr, H., Ash, H., & Fellow, D. (2017). Artificial intelligence for citizen services and 

government. Ash Cent. Democr. Gov. Innov. Harvard Kennedy Sch., no. August, 1-12. 
831 Hancock, M. (2015). Artificial intelligence: opportunities and implications for the future of 

decision making. Governemnt Office for Science. 
832 Lucas, L. (2018, November 15). China's artificial intelligence ambitions hit hurdles. Retrieved 

from https://www.ft.com/content/8620933a-e0c5-11e8-a6e5-792428919cee.  
833 Lin, I. C., & Liao, T. C. (2017). A Survey of Blockchain Security Issues and Challenges. IJ 

Network Security, 19(5), 653-659. 
834 Deshpande, A., Stewart, K., Lepetit, L., & Gunashekar, S. (2017). Distributed Ledger 

Technologies/Blockchain: Challenges, opportunities and the prospects for standards. Overview report The 

British Standards Institution (BSI). 
835 Inman, P. (2018, November 14). IMF says governments could set up their own 

cryptocurrencies. Retrieved from https://www.theguardian.com/business/2018/nov/14/imf-says-

governments-could-set-up-their-own-cryptocurrencies.  
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stable national financial markets and reliable international settlements. Considering the main 

features of cryptocurrencies – anonymity and decentralization - Marian concludes
836

 that it is 

possible to design such regulatory instruments which target only the negative aspects of 

cryptocurrencies while allowing positive traits to prosper.  

Renewable energy. Considering different views on climate change drivers, (See 

https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/), human activates and economic development 

itself lead to climate change. Moreover, millennium problems as deforestation, heavy 

consumption of national resources and air pollution keep challenging governments and societies. 

It is important to notice, that energy production based on renewable sources, including sunlight, 

wind and geothermal heat was widespread even before the current stage of the industrial 

revolution, however, Industry 4.0 introduces new methods of renewable energy manufacturing 

and offers more sustainable and efficient solutions. Such technologies include smart grids, 

Virtual Power Plants and sensor monitoring aimed at controlling and optimizing electricity 

usage in factories and enterprises
837

. 

What are the challenges for governments? Generally, the first major challenge in case of 

any new technology is to realize and accept the technology as a challenge and take actions to 

eliminate its possible negative influences or benefit from its implications. From the aspect of 

renewable energy technologies, it is crucial for the governments to estimate their technical and 

human capacity required for applying renewable energy techniques in manufacturing. UNIDO 

proposed
838

 two main activities for governments to take - transforming and leapfrogging; the 

first one should be aimed at ―retrofitting existing industrialized systems with Industry 4.0 

technologies‖ for more sustainable production, and the second one is addressed to emerging 

countries and underlines the importance of learning from the practice of developed countries and 

immediately enhance the full potential of digitization instead of taking the traditional 

development pathways.  

 

Resource-related challenges: 

 

Disruptive technologies challenge not on regulatory frameworks but also require massive 

investments in R&D. As presented in the theoretical part, some scholars argue that governments 

should take hands off and let the market decide the most profitable investment sectors. However, 

in the current world, innovation becomes a crucial precondition of promotion and global 

competitiveness, because ―it is no longer possible to rely solely on efficiency and cost-cutting 

for economic success: innovation, flexibility and adaptation to change are becoming the key 

ingredients‖
839

. According to Global Innovation Index 2018, R&D is highly focused in high-

income and a very few middle-income economies, and, excluding China, in middle-income 

economies R&D intensity progressed only slightly comprising 0,6% in 2016 compared to 0,5% 

in 2000. The same report shows that the countries with greatest R&D expenditures (US, China, 

UK, Switzerland, Israel) produce the greatest share of innovation outputs globally (around 90 %) 

and have the highest patent density (around 2 million patent application in 2017). Overall, world 

leading manufacturing economies invest in average 2,4% of the GDP into R&D (Japan – 3,49%, 

USA – 2,79%, Germany – 2,88%, China – 2,1%, UK – 1,7%) (See more on OECD website 

https://data.oecd.org/rd/gross- domestic-spending-on-r-d.htm). According to another reputable 

                                                           
836 Marian, O. Y. (2014). Conceptual framework for the regulation of cryptocurrencies. University 

of Chicago Law Review Dialogue, 82, 53. 
837 Shabanzadeh, M., Sheikh-El-Eslami, M. K., & Haghifam, M. R. (2017). An interactive 

cooperation model for neighboring virtual power plants. Applied energy, 200, 273-289. 
838 UNIDO (2017). Accelerating clean energy through Industry 4.0: manufacturing the next 
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ranking – Global Competitiveness Index 2018
840

 (the latest report was dedicated to Industry 4.0), 

the world average score on Innovation capability pillar is 36 out of 100 which is the lowest score 

across 12 pillars7, moreover, ‗Innovation Capability‘ is the weakest pillar for 77 countries out of 

140 studies once. Overall, only four countries show excellent results in innovations - Germany, 

the United States, Switzerland and Taiwan (China). The examination of the report suggests that 

the biggest drawbacks for emerging countries in terms of embracing innovations include a lack 

of diverse workforce, low level of international co-investments and R&D expenditures as well as 

ineffective multi-stakeholder collaboration. The mentioned problems we consider resource - 

related challenges for the states since those problems exist because of the scarcity of some type 

of resource (skillful human resources or sufficient capital funds).  

Fourth Industrial Revolution and Innovation Policy: 

While Industry 4.0 is challenging the state, it also offers great opportunities for 

improvements, and leveraging those prospects can bring radical advancements in the economy. 

The current digital era requires the government's active participation in the structural 

transformations in the economy through adapting state development strategies to sustainable, 

innovation-oriented and inclusive policies. Lack of adequate policy papers is one of the 

drawbacks international experts usually mention while discussing innovation promotion practice 

of the emerging and even in some developed countries. In this context, it is important to explore 

the best experience of the leading innovative countries and make policy recommendation for the 

developing economies.  

At the beginning of the second decade of the 21st century, in response to the challenges of 

Industry 4.0, governments started to adopt innovation policies and utilize state resources for 

improved productivity and more competitive national economy. The examination of innovation 

policies developed by different countries shows that while the long-term goals are usually 

common among countries, states offer different methods in policy implementation, resource 

allocation and partnership with the industry. China, as a country with one of the most innovative 

economy globally, has developed the National Medium- and Long-Term Program for Science and 

Technology Development (2006–2020) which targets the rapid extension of R&D expenditures 

(at least 2,5% of GDP), raising the R&D contribution to economic progress to at least 60 %, 

reducing dependence on external technology to below 30 percent and ranking among the world‘s 

top  five nations in patents and citations. Australian approach to the innovation policy is 

concentrated on standardization issues, particularly, Australian government aims to actively 

advocate on consolidation of national standards on the international level since it will promote 

Industry 4.0 through facilitating the networking and cooperation between various industries inside 

and outside of the country‘s borders.
841

 

Overall, from Industry 4.0 perspective, European Commission aims to spread such values 

as competition, coherence and cohesion among member countries and the adoption of this task 

force laid the ground for active policymaking actions on the national level.
 842

   

Since EU can be a paradigm for many emerging countries, it is important to mention the 

main drawbacks of the EU innovation policy. Recently, European Parliament did a research to 

find out the major gaps in the European innovation policy on the union and national levels and, 

according to the study, innovation policies on the national level should be more country- specific 

(considering the level of development, resources, vision etc.) and should focus more on the labor 
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skillset enhancement because current transformations in the job market suggest embracing new 

capabilities and learning new ways of doing business
843

. 

 

Conclusions:  

The Fourth Industrial Revolution already has its irreversible impact on all the aspect of our 

lives. The fundamental changes we witness on the world level are disrupting even the most 

traditional industries of the economy challenging the existing regulatory frameworks of the 

policymakers. Competition does not look the same anymore. Thus, states are forced to review 

their approaches on the regulation and promotion issues and acknowledge their decisive role in 

the technological enhancement of the economy. 

The research showed that theoretical approaches on the government‘s role as a ‗promoter‘ 

has considerably fluctuated over time. Moreover, only after the rapid pace of innovations 

academics started to mention government‘s ‗creative‘, ‗entrepreneurial‘ and ‗agile‘ role in the 

country and advocate for the need of innovation policy design and execution. 

Paper discussed the major frontier technologies of Industry 4.0 to identify the most 

complex challenges they may engender for the states. Though the nature and the application areas 

of the lasted disruptive technologies are slightly diverse, the major problems, they may provoke, 

usually overlap. Such problems/challenges include data protection and privacy issues, uncertainty 

of the market future, ethical concerns and the multinational nature of some technologies. 

Furthermore, especially the emerging countries lack of appropriate financial and human resources 

to respond to rapid innovations accordingly, which might increase the technological chasm 

between them and the innovation leaders. Therefore, the governments of the developing states 

should not hesitate to analyze the opportunities Industry 4.0 offers and take determined steps 

towards modernizing and digitalizing the industries. Undoubtedly, active cooperation with the 

private sector is vital to leverage the benefits of the current digital age and deliver value to the 

society.  

Finally, paper reflected on the innovation strategy creation practice in the most innovative 

states and described the main features of the policy papers. In fact, most of the states link the 

innovation with the productivity growth and aim to transform industries for improved 

competitiveness. Obviously, very important notice is given for enhancing the capacities of the 

labor considering possible alterations in the job market. 

The paper concludes that while the Fourth Industrial Revolution is a challenge for the 

states, governments should actively foster innovations and digitalization through enhancing 

sustainable ecosystems and supportive infrastructures as well as through enforcing relevant legal 

instruments for the modern advanced technologies.  

 

  

                                                           
843 Industry 4.0. (2016) Policy Department A: Economic and Scientific Policy. European 

Parliament. 
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ՉՈՐՐՈՐԴ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ` ԽՆԴԻ՞Ր, 

ԹԵ՞ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ   
 

ՎԱՀԵ ԲԱՅԱԴՅԱՆ 

Մյունխենի Տեխնիկական Համալսարան (մագիստրատուրա) 

Տեխնիկական Գիտությունների Բակալավր  

ք.Մյունխեն, Գերմանիա 

 

ՏԱԹԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

Մյունխենի Տեխնիկական Համալսարան (մագիստրատուրա) 

Տնտեսագիտական Գիտությունների Մագիստրոս 

ք.Մյունխեն, Գերմանիա 
 

Հոդվածի նպատակն է քննարկել նոր թվային դարաշրջանում կառավարության 

առջև ծառացած խնդիրները և ընդգծել այն գործունեությունը, որը պետությունները 

պետք է ձեռնարկեն ոչ միայն արդյունաբերության կարգավորումը, այլև 

նորարարությունը խրախուսելու համար: Չորրորդ արդյունաբերական 

հեղափոխությունը հսկայական փոփոխություններ է առաջացրել մեր կյանքի բոլոր 

ոլորտներում: Շնորհիվ թվային վերափոխման և վերջին տեխնոլոգիաների ակտիվ 

ներդրման (օրինակ՝ բանացանց, արհեստական բանականություն 

(AI),կրիպտոարժույթներ և այլն) կազմակերպությունները կարողանում են փոխել 

ավանդական բիզնես մոդելները և ապահովել առաջադեմ ապրանքներ և 

ծառայություններ, որոնք համապատասխանում են հաճախորդների աճող 

պահանջներին: Ընդ որում,քանի որ կառավարությունները փորձում են ներդաշնակ 

քայլել տեխնոլոգիական նորարարություններին և օգտագործել արդյունավետ 

նորմատիվ-իրավական բազան ժամանակակից ձեռնարկությունների համար, 

հոդվածի խնդիրն է ուսումնասիրել այն տարբերակները որոնցով կառավարություններ 

կարող են անել սա և մանրամասնորեն քննարկել դրանք։ Հոդվածում օգտագործված 

հետազոտական մեթոդը համապատասխան գրականության և երկրների ազգային 

վիճակագրական ծառայությունների տրամադրած տվյալների  մանրամասն 

ուսումնասիրությունն է: Հոդվածում առաջարկվում է, որ կառավարությունները 

ակտիվորեն խրախուսեն նորարարությունները համապատասխան էկոհամակարգերի 

և ենթակառուցվածքների ստեղծման և ամրապնդման միջոցով: 

 

Հիմնաբառեր` թվային դարաշրջան, չորրորդ արդյունաբերական 

հեղափոխություն, կործանարար նորարարություն, քաղաքական օրակարգի մշակում, 

կարգավորիչ դաշտ, ինովատիվ պետություն, զարգացում։ 
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ИНДУСТРИЯ 4.0. ПРОБЛЕMA ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ  

ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ? 

 
ВАГЕ БАЯДЯН 

Технический университет Мюнхена (магистратура) 

бакалавр инженерии, 

г.Мюнхен, Германия 

 

ТАТЕВИК ОВАННИСЯН
 

Технический университет Мюнхена (Магистратура) 

магистр экономических наук, 

г.Мюнхен, Германия 
 

Цель этой статьи – обсудить проблемы, с которыми сталкиваются правительства в 

новую цифровую эру, и подчеркнуть деятельность, которую государства должны 

предпринять, чтобы не только регулировать отрасли, но и поощрять инновации. 

Четвертая промышленная революция вызвала быстрые изменения во всех аспектах нашей 

жизни. Благодаря цифровой трансформации и активному внедрению новейших 

прорывных технологий (например, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), 

блокчейн и др.) в бизнес-операциях компании удается изменить традиционные бизнес-

модели и предоставлять передовые продукты и услуги, которые отвечают растущим 

потребностям клиентов. Ввиду того, что правительства стараются идти в ногу с 

технологическими разработками и использовать эффективную нормативно-правовую базу 

для современных предприятий, наша задача заключается в том, чтобы  выявить 

имеющиеся для этого пути и детально проанализировать их.  

Метод, используемый в статье, представляет собой подробный обзор 

соответствующей литературы и данных, предоставленных Национальной статистической 

службой. В статье предлагается, чтобы правительства активно поощряли инновации 

путем создания и укрепления надлежащих экосистем и инфраструктур.   

 

Ключевые слова: цифровая эра, Четвертая промышленная революция, 

разрушительные инновации, выработка политического курса, нормативная база, 

инновативное государство, развитие. 
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ՎԱՀԵ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, ԵՊՀ միջազգային հարաբերություններ 

ֆակուլտետի տարածաշրջանային քաղաքականություն բաժնի մագիստրանտ,  

գ․Պտղնի, Հայաստանի Հանրապետություն, 

vahepoghosyan7@gmail.com  

 

 Հոդվածում քննարկվում են ազգային գաղափարախոսության տեսական ու 

պրակտիկ մի շարք հիմնահարցեր։ Հիմնավորվում է այն գաղափարը, որ արդի 

զարգացող աշխարհաքաղաքական պայմաններում Հայաստանի 

Հանրապետությանը հույժ անհրաժեշտ է ազգային գաղափարախոսություն, որը 

կունենա իրենից բխող պետական գաղափարախոսության ռազմավարություն և 

դրա բաղադրիչները իրագործելու հստակ մարտավարական քայլեր։ Վերլուծության 

են ենթարկվում ազգային գաղափարախոսության՝ պատմական անցյալում 

ձևավորված մի շարք հայեցակարգեր, ինչպես նաև օտարերկրյա 

գաղափարախությունների առկայությունը պետությունների քաղաքական 

կյանքում:  

 Հոդվածի գլխավոր խնդիրը ազգային գաղափարախոսության ձևավորման ու 

մշակման համար առաջարկվող մեթոդների պարզաբանումն ու առաջարկումն է։  

 Համեմատական ու վերլուծական մեթոդների կիրառմամբ առաջարկվում են 

ազգային գաղափարախոսության մշակման ու ձևավորման, հայ ժողովրդի 

գոյապահպանման ու զարգացման, ազգային մշակույթի պահպանման համար 

անհրաժեշտ մի շարք գաղափարներ։  

 Հետազոտության եզրահանգումն այն է, որ չնայած արդի 

ժամանակաշրջանում ազգային գաղափարախոսության հետին պլան մղվելուն՝ այն 

կարևոր առանցքներից մեկն է, որի շրջանակում պետությունը կարող է միավորել, 

համախմբել և հանուն հանրային բարօրության՝ գործի դնել ինչպես ողջ պետական 

ապարատը, այնպես էլ բնակչության լայն շերտերին։ 

 

 Հիմնաբառեր՝ ազգային գաղափարախոսություն, ժողովրդի ինքնություն, 

գլոբալիզացիա, միասնական հայրենիք, մշակութային արժեհամակարգ, 

թերարժեքության բարդույթ, ազգային շահ, ազգային անվտանգություն։ 

 

Չկա և չի կարող լինել քաղաքականություն՝ առհասարակ զուրկ որևէ 

գաղափարական բովանդակությունից: Քաղաքականությունն, այսպես թե այնպես, իր 

որևէ դրսևորման մեջ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ որոշակի գաղափարների (նպատակների, 

սկզբունքների և այլնի) իրականացում: Այդ պատճառով է, թերևս, ժամանակակից 

Հայաստանի քաղաքական համակարգում այդչափ կարևորվում 

գաղափարախոսական կողմը, այսինքն՝ հստակ գիտակցվող ու ձևակերպված 

նպատակների, այդ նպատակներին հասնելու մեխանիզմների իրականացման 

միջոցների ու եղանակների ամբողջության խնդիրը: Չմոռանալով, որ չի կարող լինել 

քաղաքական գործունեություն առհասարակ առանց գաղափարական 

բովանդակության, պետք է փաստել, որ խնդիրը ոչ թե քաղաքականության՝ 

գաղափարական բովանդակության ունենալ-չունենալն է, այլ այդ գաղափարների 

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 21.09.2019թ., գրախոսվել` 30.10.2019թ., տպագրության 

ընդունվել` 12.12.2019թ.: 
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ինչպիսին լինելը (ծագումը, ազգային կամ ապազգային լինելը և այլն): Եվ այնքանով, 

որքանով գաղափարներն են թելադրում իրականացման մեխանիզմների ու 

եղանակների ձևերը, այդքանով էլ քաղաքականության մեջ որոշիչ դեր են խաղում հենց 

գաղափարները՝ իրենց բովանդակությամբ, տեսական ու կիրառական 

նշանակությամբ, սոցիալական ազդեցությամբ ամբողջացնելով ու սպառելով 

քաղաքականություն կոչված երևույթը: Ուստի քաղաքականի որևէ դրսևորման հետ 

առնչվելիս, լինի  տնտեսական կամ կրոնական քաղաքականություն, ազգային-

մշակութային կամ կրթական ոլորտում տարվող քաղաքականություն և այլն, պետք է 

փորձել տեսնել գաղափարական այն հիմքը, որով ուղղորդվում է քաղաքականություն 

իրականացնող անձը կամ կառույցը: 

Յուրաքանչյուր էթնոս պատմության թատերաբեմ իջնելու պահից, որպես 

հիմնական խնդիր, ձեռնամուխ է լինում իր գոյապահպանման համակարգի 

ստեղծմանը, որը ստացել է «ազգային գաղափարախոսություն» անվանումը: Ազգային 

գաղափարախոսությունը պետության ինքնապաշտպանության բնազդի գիտական 

հիմնավորումն է: Այն մարդկային ցեղի ինքնապահպանման բնազդն է՝ հիմնավորված 

աշխարհաքաղաքական, պատմական և այլ բազմաթիվ ընդհանուր ու 

առանձնահատուկ բնույթ ունեցող կարևոր գործոններով: Որոշ վերապահումներով 

կարելի է համաձայնվել այն մտքի հետ, ըստ որի՝ մարդկային հասարակության 

պատմության տարբեր փուլերում այն պետություններն են գոյապահպանվել և 

իրականացնել իրենց ազգային իղձերը, որոնք ունեցել են պատմության փորձից բխող, 

գիտականորեն հիմնավորված ազգային գաղափարախոսություն
844

:  

Ազգային գաղափարախոսությունը բաղկացած է ազգի գոյապահպանման, 

ամբողջական հայրենիքի, անկախ պետականության, ազգային մշակույթի ու կրոնի 

հիմնադրույթներից: Ազգի, հայրենիքի, պետականության, մշակույթի ու կրոնի 

գաղափարներն այն հիմնաքարերն են, որոնց վրա կառուցվում է ազգային 

գաղափարախոսության ամբողջական համակարգը
845

։ Թվում է, թե ժամանակակից 

քաղաքական բեմահարթակում տեղի ունեցող մի շարք հարացույցեր ազգային 

գաղափարախոսություն հասկացությունը մի կողմ են նետել, սակայն մեր խորին 

համոզմամբ ազգային գաղափարախոսությունը միշտ եղել է և լինելու է միջազգային 

հարաբերություններում առկա քաղաքական իրադրության գլխավոր 

անկյունաքարերից մեկը, քանզի հենց նա է թելադրում այս կամ այն պետական 

միավորին առաջ շարժվել ըստ նախապես պլանավորած, ազգային շահերից բխող 

գաղափարախոսության։ Այլ հարց է, թե ինչպես է այն դրսևորվում, ինչի վառ 

ապացույցը 21-րդ դարում մշակութային գաղափարախոսության ներքո հանդես գալն 

է։ Այդ տեսանկյունից տեղին է նշել, թե որոնք են ազգային գաղափարախոսության 

հիմնախնդիրները ժամանակակից քաղաքական իրադրության պայմաններում։ 

Լայն առումով ազգային գաղափարախոսության գլխավոր հիմնախնդիրը 

պետության ազատ և անվտանգ, բնականոն ու բազմակողմանի զարգացումն 

ապահովելն է, այլ կերպ ասած՝ նրա շարունակական գոյապահպանության 

ապահովումը։ Ազգը կենդանի օրգանիզմ է, պատմաէթնիկական հասկացություն: 

Յուրաքանչյուր ազգի գոյապահպանման համար անհրաժեշտ են ազգային գործոններ, 

որոնք կլինեն տվյալ ազգի շարունակական գոյության երաշխիքը․ դրանք են՝ լեզու, 

մշակույթ, պատմական հիշողություն, ինքնագիտակցություն, ազգային բնավորություն, 

հոգեկերտվածք, նկարագիր, ազգասիրություն, հայրենասիրություն ու հպարտություն, 

ոգի, ընտանիք, կրոն, կենցաղ, էթնիկական ավանդույթներ, սովորույթներ և այլն
846

: 

                                                           
844

 Խուրշուդյան Լ․, Հայոց ազգային գաղափարախոսություն։ Ե., «Զանգակ-97», 1999, էջ 

7-11։ 
845

 Նույն տեղում, էջ 14։ 
846

 Նույն տեղում, էջ 15-16։ 
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Հատկանշական է, որ մասնագիտական գրականությունը ժողովուրդների 

պատմության ու ազգային գաղափարախոսության մեջ վճռական դեր է հատկացնում 

հատկապես ազգային բնավորությանը, և պատմության փորձությունները 

հաղթահարելու և գոյապահպանման դարավոր կռվում հաղթող դուրս գալու համար 

ազգը պետք է օժտված լինի ուժեղ բնավորությամբ, հոգեկան կերտվածքով և ազգային 

դիմագծով: 19-րդ դարի ֆրանսիացի սոցիոլոգ և հոգեբան Լը Բոնը, որպես ազգային 

բնավորության կարևոր հատկանիշներ, ընդգծում էր քաջությունը, էներգիան, 

հաստատակամությունը, կամքը և դրանից բխող ընդունակությունները, գաղափարի 

համար անձնազոհության ընդունակությունը, անհաղթահարելի համառությունը, 

ինքնատիրապետումը, բարոյականությունը՝ որպես ժառանգական հարգանք 

օրենքների նկատմամբ: Ընդ որում, նա ընդգծում է, որ եթե որևէ ազգ ընդունակ չէ 

ինքնատիրապետման, նրան տիրում են ուրիշները
847

: Պատմության 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բազմաթիվ ժողովուրդներ պատմության 

անբարենպաստ զարգացման պայմաններում, երբ կորցնում են անկախությունը և 

երկարատև ժամանակահատվածում գտնվում այլ ժողովուրդների տիրապետության 

տակ, երբ նվաճողն էլ հատկապես քաղաքակրթության ցածր մակարդակի վրա է 

գտնվում, սկսում են կորցնել իրենց ազգային բնավորության ավանդական գծերը և 

աստիճանաբար փոխել ազգային հոգեկերտվածքը: Այդպիսի ժողովուրդները ձեռք են 

բերում թերարժեքության բարդույթ, որը հայտնի հասարակական-քաղաքական գործիչ 

Քրիստափոր Միքայելյանն անվանում է պատմական չարիք
848

։ Թերարժեքության 

բարդույթի դրսևորման հիմնական ձևերը դրսևորվում են ազգային բնավորության 

ավանդական գծերի թուլացմամբ կամ անհետացմամբ, զոհի բարդույթով, սեփական 

ազգային հավաքական ուժի նկատմամբ անվստահությամբ, «ես»-ի հաղթանակով 

«մենք»-ի նկատմամբ, ազգային հպարտության կորուստով, անմիաբանությանբ, 

ազգային համաձայնության գաղափարի թուլացմամբ կամ լիովին անհետացմամբ, 

պարտվողականությամբ, ստրուկի հոգեբանության առաջացմամբ և այլն: 

Բնավորության նման գծերով, հատկապես առանց ազգային համաձայնության, 

համերաշխության, ոչ մի ժողովուրդ չի կարող հասնել պետական անկախության ոչ 

միայն դե յուրե, այլև դե ֆակտո, և անգամ հարցականի տակ է դնում իր 

գոյապահպանման հնարավորությունը:  

Ինչպես նշվեց, գաղափարախոսությունը գաղափարների համակարգ է, որի 

ամենաբնորոշ ու կարևոր հատկանիշը սերտ առնչությունն է հասարակության 

հոգեբանության հետ։ Այլ կերպ ասած՝ հասարակության գաղափարախոսությունը 

հիմնված է տվյալ հասարակարգի աշխարհընկալման ու բարոյական չափանիշների 

վրա։ Հակառակ դեպքում գաղափարախոսությունը կտրվում է իր բովանդակությունից 

և չի ընդգրկում հասարակության գիտակցության շերտերը։ Գաղափարախոսությունը 

կարելի է բնութագրել նաև որպես կենդանի մարմին, որը պետք է լինի կենսունակ ու 

գործող, ինչն առաջին հերթին պայմանավորված է հասարակության հոգեբանության 

հետ մշտական առնչությամբ։ Ազգային գաղափարախոսությունը ակնհայտ է դառնում 

այն ժամանակ, երբ այն գերակա և ուղղորդիչ տարր է տվյալ սոցիալական խմբի (օր․ 

հրեաների սիոնիզմը 20-րդ դարում) համար։ Ազգային գաղափարախոսությունը պետք 

է վերարտադրի ազգի հիմնական շահերը։ Այն պետք է լինի գաղափարների 

ամբողջական համակցում, որն ի զորու է համատեղելու ազգի տարբեր սոցիալական 

խմբերի շահերը, օրինակ, մեր դեպքում ներառելով նաև Սփյուռքը, քանի որ այն պետք 

է պաշտպանի նաև հայ ժողովրդի այդ ստվար հատվածի շահերը։ 

                                                           
847 Лебон Г. Психология народов и масс. - СПБ.:1995․  с 65-73․  
848 http://www.alikonline.ir/news/national/item/28336-%D5%B6%D6%82%D5%AB%D6%80% 

D5%A5%D5%A1%D5%AC%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5% 

BF%D5%A1%D6%83%D5%B8%D6%80-%D5%B4%D5%AB%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5% A7% 

D5%AC%D5%A5%D5%A1%D5%B6-1859-1905. 
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Ազգային գաղափարախոսությունն անհրաժեշտ է ժողովրդի ինքնությունը, 

ազգային ինքնատիպությունը, առանձնահատկությունները պահպանելու, 

գլոբալիզացիային և հարևան երկրների ոտնձգություններին կուլ չգնալու համար: Մեր 

կարծիքով, քաղաքականության մեջ ազգային գաղափարախոսության 

կիրառելիության հաջողությունը միանշանակորեն կապված է ազգային շահի հետ 

համակցմամբ, քանի որ ինչպես «ժողովուրդ» և «հասարակություն» 

հասկացություններն են տարբեր նմանություններով հանդերձ, նույնպես էլ «ազգային 

գաղափարախոսությունն» ու «ազգային շահն» են տարբեր։ Դրանք քաղաքական 

կատեգորիայի տեսանկյունից միմյանցից տարբեր, սակայն փոխադարձ կապված 

քաղաքական հասկացություններ են, որոնց համատեղելիությունը բերում է պետական 

գաղափարախոսության ծրագրերի արդյունավետ իրականացում։ Սակայն ազգային 

շահերից բխող, բավական ճիշտ սահմանված ազգային գաղափարախոսությունը 

կարող է դառնալ տվյալ ազգի անվտանգության և հարատև զարգացման գլխավոր 

երաշխիքը։ Տեղին է նշել, որ ազգային գաղափարախոսություն պետք չէ հորինել, այլ 

պետք է պարզորոշ հասկանալ, թե որտեղից ենք գալիս և ուր ենք գնում: 

  Ներհայաստանյան քաղաքական իրականությունում գեռակշռող 

տեսակետներից մեկն այն է, որ Հայաստանում ազգային գաղափարախոսություն 

ձևավորելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ հայ ժողովրդի դարավոր պատմությունը, 

նրա անցած ճանապարհը, մշակույթը ինքնաբերաբար ձևավորել են գերակա 

գաղափարների անբեկանելի համակարգ, և յուրաքանչյուր հայ ի ծնե ազգային 

գաղափարախոսության կրող է։ Սակայն մեր կարծիքով չպետք է մոռանալ այն մասին, 

որ գաղափարախոսությունն ունի երկու դրսևորում՝ գրված ու չգրված 

գաղափարախոսություն, և հասարակական գիտակցության վերին մակարդակում 

ազգային գաղափարները կերպավորվում են ակամա և ինքնաբուխ՝ ելնելով մարդկանց 

հոգեբանության առանձնահատկություններից։ ԽՍՀՄ օրինակը շատ բնորոշ է այդ 

առումով, քանի որ ժողովրդի չգրված գաղափարախոսության և պետական 

գաղափարախոսության միջև առաջացած հակադրության արդյունքում ծնվեց 

այլախոհություն, որը կասկածի տակ դրեց պետական գաղափարախոսության 

լեգիտիմությունը։ Վերոնշյալից եզրակացնենք, որպեսզի գաղափարները դառնան 

գաղափարախոսություն, պետք է ամբողջացվեն, մշակվեն ու ձևավորեն կուռ ու 

հիմնավորված տեսություն, իսկ այդ գործի իրականացնողը մեծամասամբ ազգի 

մտավորականությունն է։ 

Ազգային գաղափարախոսությունը միտված է ուղղորդելու ազգի ու պետության 

գործունեության բոլոր ոլորտները։ Այն հանդիսանում է պետության արտաքին 

քաղաքականության, անհատի վարքը կարգավորող գրված ու չգրված նորմերի ու 

դրույթների հիմնական աղբյուրը։ Եվ այս դեպքում որքան էլ ընդգծենք, թե ազգային 

գաղափարախոսության ակունքը ազգի հոգեբանության և համազգային շահերի 

գերակայության դաշտում է, չպետք է մոռանալ, որ հենց ժողովուրդը կարիք ունի 

ուղղորդվելու ազգային գաղափարախոսության պահանջներին համապատասխան 

սկզբունքներով։ Այստեղից ենթադրենք, որ ազգային գաղափարախոսությունը ազգի 

կեցության փիլիսոփայության առանցքն է։  

Պետականության վերականգնումից հետո թվում էր՝ հայագիտության 

աշխարհացրիվ ուժերն ի մի կբերվեն և հնարավոր կլինի պետության 

հովանավորության ներքո ապահովել նրա հետագա զարգացումը։ Սակայն 

պատմությունն այլ ընթացք ստացավ, և արդյունքում ՀՀ-ն ո՛չ ի զորու եղավ միավորելու 

աշխարհասփյուռ հայությանը, ո՛չ ձևավորելու ազգային գաղափարախոսություն, ինչը 

կլիներ միավորման գործընթացի հիմնական ուղենիշը։ 

Մեր կարծիքով, Հայաստանի Հանրապետության հաջողության գրավականը 

կարող է լինել բավական հստակ ու ամուր կերպով հաստատված ազգային 
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գաղափարախոսությունը, ինչը պարզորոշ կերպով կսահմանի ՀՀ ցանկացած 

նպատակ և քաղաքացիներին կմղի դեպի դրանց իրագործումը։ 

  Նշված հիմնախնդրի համալիր ուսումնասիրման համար անչափ կարևոր է 

հասկանալ, թե որոնք կարող են լինել հայոց ազգային գաղափարախոսության 

հենքային գաղափարները։ Մեր կարծիքով, հայոց ազգային գաղափարախոսության 

առաջին հենքային գաղափարը պետք է լինի միասնական հայրենիքի, մեծ 

Հայաստանի գաղափարը։ Խոսքը գնում է արևմտյան ու արևելյան Հայաստանների 

վերամիավորման, Նախիջևանի և այլ պատմական հայկական հողերի միավորման 

մասին։  

Սա պետք է դառնա Հայաստանում և Հայաստանից դուրս գտնվող 

յուրաքանչյուր հայի բարեկեցության գաղափարը։ Հայի բարեկեցությունը Հայաստանի 

հզորության ու պաշտպանվածության ամենակարևոր երաշխիքներից է։ Այստեղից 

հետևություն, որ յուրաքանչյուր հայի համար մեկ ուրիշ հայի բարեկեցությունը պետք է 

դիտվի որպես համընդհանուր շահի բաղադրիչ, ինչն իր հետ կբերի փոխօգնության 

շատ կարևոր գաղափարի ձևավորման նախադրյալ։ Գործանակում նմանօրինակ 

վարքագծի վառ օրինակ է «հրեական սփյուռքի հրաշքը»։ Վերոնշյալ գաղափարի 

իմաստն այն է, որ յուրանքանչյուր հրեա աշխարհի որ անկյունում էլ հայտնվի, վստահ է, 

որ մենակ չէ, որովհետև կգտնվի մեկ ուրիշ հրեա, որը իրեն կօգնի և կդառնա հուսալի 

հենասյուն․ սա խոսում է նախապես մշակված բավական վեհ գաղափարի մասին։ 

Կարելի է եզրակացնել, որ այդ գաղափարի արմատավորումը կարող է լինել ՀՀ 

ազգային անվտանգության ռազմավարական ուղղություններից մեկը։  

Հաջորդ գաղափարը ամբողջացնենք որպես ազգի բարոյական հզորության 

գաղափար։ Այդ առումով շատ կենսունակ ու գերակշռող կարող են լինել Նժդեհի 

գաղափարները, խաչքարը՝ որպես հայ ազգի մշակութային գաղափարախոսության 

բաղադրիչ տարր, Սայաթ Նովան, Փարաջանովը և այսպես շարունակ։ Բավական 

կարևոր է պատմական ազգ լինելու իրողությունը և անցյալի բարոյական 

ժառանգությունը, որոնք, անշուշտ, պետք է լինեն ամուր հենարաններ` կառուցելու 

ազգի բարոյական չափանիշներն ու առաջնահերթությունները։  

Վերջին գաղափարը, թերևս, իր նշանակությամբ առաջնայիններից է, եթե ոչ 

առաջատար․ դա ազգին ծառայելու գաղափարն է։ Այն ազգային 

գաղափարախոսության հենասյուներից մեկն է, որն ակնառու չէ այսօր ազգային 

հոգեբանության մեջ։ Օրինակ՝ աշխատանքը անձնական բարեկեցության գործոնից 

դուրս պետք է ունենա նաև ազգին ծառայելու նշանակություն ու ենթատեքստ։ Դա 

վերաբերում է հասարակության բոլոր շերտերին՝ վերևից ներքև, ինչն իր հերթին 

կհանգեցնի բարեկեցիկ և գաղափարապես անվտանգ պետության կերտմանը։ 

Աշխատանքի վերաբերյալ հենց նմանօրինակ հոգեբանության ձևավորումը թույլ կտա 

սահմանել ու հետևել ազգային գաղափարախոսությանը։ Տեղին է մեջբերել հայրենիքի 

մասին Զորավար Անդրանիկի այն միտքը, ըստ որի, երբ երեկոյան մարդը գլուխը 

բարձին է դնում՝ քնելու, նա պարտավոր է մտածել իր երկրին, պետությանը ծառայելու 

մասին: Մեր կարծիքով, Զորավարը բավական դիպուկ դիտարկում է կատարել, ինչը 

հանգամանորեն շաղկապված է պետության նկատմամբ հոգեբանական 

մոտեցումների հետ։  

Ազգային գաղափարախոսության գլխավոր շարժիչ ուժը պետք է լինի 

հայրենասիրությունը։ Այլ խոսքով՝ այդ ամենը քաղաքացուն պետք է դրդի 

հայրենասիրության, սակայն խոսքը պաթոսային հայրենասիրության մասին չէ, այլ 

գործնական դաշտում խոսքը գործի վերածելու մշակույթի ձևավորման 

անհրաժեշտության, քանի որ հայրենասիրության իմաստը և նշանակությունը լեզվով 

չեն արտահայտվում, այլ գործով, այդ գաղափարը գլխում չէ, այլ հոգում։ Այդ առիթով 

հայ մեծանուն պատմաբան Րաֆֆին նշում է, որ առանց հայրենագիտության չկա 
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հայրենասիրություն, հենց իսկական հայրենագիտության շնորհիվ է, որ մարդը դառնում 

է հայրենասեր։ 

Այստեղից եզրակացնենք, որ անհատը պետք է իմանա իր հայրենիքի 

պատմությունն ու  մշակույթը, այնուհետև գնահատի այդ իմացությունը, այդ ամենը 

բովվի ու մշակվի, ինչից էլ սկիզբ է առնում հայրենասիրությունը: 

Ազգային գաղափարախոսության ջատագով տիտանները՝ Մովսես 

Խորենացուց, Նարեկացուց մինչև Շահամիր Շահամիրյան ու Գարեգին Նժդեհ, յուրովի 

փորձել են մշակել հայրենասիրական գաղափարախոսության հայեցակարգեր։ 

Օրինակ՝ Շահամիր Շահամիրյանի «Որոգայթ Փառացը» հայ իրավունքի 

փաստաթուղթ է, որում ընդհանրացվել են հայ և համաշխարհային հասարակական 

մտքի, ինչպես նաև պետական նոր մտածողության սկիզբը
849

։ Այդ աշխատությունն 

ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, թե ինչպիսի արժեք է այն ներկայացնում ազգային 

գաղափարախոսության հիմնադրույթները որոշակիացնելու գործընթացում:  

Հետադարձ հայացք գցելով 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին 

Հովհաննես Թումանյանի կողմից հիմնված «Վերնատանը»՝ պարզ է դառնում, որ այն ոչ 

միայն գրական ակումբ էր, այլև ազգային գաղափարախոսության դարբնոց: Հայ 

գրողներից շատերն էին այդ խմբակի անդամ՝ Հովհաննես Թումանյան, Ղազարոս 

Աղայան, Ավետիք Իսահակյան, Լևոն Շանթ, Դերենիկ Դեմերիճյան, Նիկոլ Աղբալյան
850

: 

Հետազոտելով նրանց  ստեղծագործությունների զգալի մասի բովանդակությունը՝ 

ակներև է դառնում, որ դրանց ճնշող մեծամասնությունը գրված է ազգային 

գաղափարախոսության սկզբունքներով:   

Ուսումնասիրվող հիմնահարցի մեկ այլ ուշագրավ խնդիր է ազգային 

գաղափարախոսության ու քաղաքական գաղափարախոսության նմանությունների, 

տարբերություննների և դրանց համակցման խնդիրը։ Այդ հիմնահարցին հաճախ 

բախվում ենք, երբ խոսք է գնում ազգային գաղափարախոսության բովանդակության 

մասին, հետևաբար ուշագրավ է ընդգծել դրա բաղկացուցիչ մասերը։ 

Նախ նշենք, որ մասնագիտական գրականությունում ազգային 

գաղափարախոսությունը բաժանվում է ռազմավարական ու մարտավարական 

ծրագրերի: Ռազմավարական ծրագիրն իր հերթին բաղկացած է ազգի 

գոյապահպանման, ամբողջական հայրենիքի, ամուր պետականության, ազգային 

մշակույթի և կրոնական հիմնադրույթներից: Այդ ծրագրում պատշաճ տեղ են 

զբաղեցնում նաև յուրաքանչյուր ազգի պատմական առանձնահատկություններից 

բխող առանձնահատուկ հիմնախնդիրները։ 

Մարտավարական ծրագիրը ժողովրդի պատմության տարբեր փուլերում, 

տարբեր պատմական պայմաններում ռազմավարական ծրագրի հիմնախնդիրների 

լուծման ուղիների համակարգն է: Այստեղ անչափ կարևոր է, որ մարտավարական 

ծրագիրը ելնի պատմական իրականության բոլոր անհրաժեշտ գործոնների գիտական, 

մշակութապատմական և քաղաքական վերլուծություններից, հակառակ դեպքում նրա 

մեխանիզմը չի գործի: Հետևաբար մարտավարական ծրագրի տապալմամբ չի 

իրականանում նաև ռազմավարական ծրագիրը: Ռազմավարական ծրագիրը կյանքի է 

կոչվում երկարաժամկետ, իսկ մարտավարական ծրագիրը՝ ավելի կարճաժամկետ 

խնդիրների լուծման համար: Մարտավարական ծրագիրը ճկուն է և առավել հաճախ է 

ենթարկվում փոփոխության, տարբեր ժողովուրդների շրջանում պատմության 

թելադրանքով այն տարբեր ձևերով է արտահայտվում: Օրինակ, սիոնիզմը (հրեական 

ազգային շարժում, գաղափարախոսություն) 19-րդ դարավերջում միտված էր 

Պաղեստինյան տարածքներում վերականգնելու հրեական պետությունը։ 

                                                           
849

 Այս մասին տե՛ս Շահամիրյան Շ․, Որոգայթ Փառաց, 1773։ 
850

 Այս մասին տե՛ս Մովսիսյան Դ․, Վերնատուն (պատմահայրենասիրական 

հուշապատում), Երևան, 2009, էջ 15-21։ 
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Ինչ վերաբերում է «ազգային» և «պետական գաղափարախոսություններ» 

հասկացությունների տարբերություններին ու ընդհանրություններին, ապա պետք է 

նշել, որ ժողովուրդը պետություն է ստեղծում որոշակի նպատակներից ելնելով, որոնք, 

հետագայում միավորվելով, հանդես են գալիս գրավոր կամ ոչ գրավոր 

գաղափարախոսության տեսքով, իսկ պետական իշխանություններն էլ կազմում են 

որոշակի ծրագրեր, որոնք ընդհանրացվում են պետական գաղափարախոսություն 

հասկացության շուրջ, այլ կերպ ասած՝ պետությունը կյանքի է կոչվում ազգային 

գաղափարախոսության հիմնադրույթներն իրագործելու նպատակով։ Եզրակացնենք, 

որ պետական գաղափարախոսությունը ամփոփվում ու իրագործվում է ազգային 

գաղափարախոսության համաձայն, քանի որ պետական գաղափարախոսությունը 

բավական ճկուն է և մեծամասամբ միտված է ազգային գաղափարախոսության 

երկարաժամկետ ծրագրերին փուլային և հստակ մարտավարական լուծումներ 

տալուն։ Այդ տեսանկյունից պետական գաղափարախոսությունը, ելնելով ազգային 

գաղափարախոսության մի շարք հիմնախնդիրներից, գեներացնում է ազգային 

անվտանգության հայեցակարգ, որն ազգային գոյապահպանման հիմնական 

երաշխիքն է։ Պետք է անդրադառնալ նաև պետության կայացման ու հզորացման 

վերաբերյալ հարցերին, քանի որ դրանք նույնպես վերաբերում են ազգային 

գաղափարախոսության հիմնադրույթներին։ Ազգային անվտանգության ու 

հզորացման գործում պետությունը հանդես է գալիս գործիքակազմի տեսքով և 

խթանում է ազգային գաղափարախոսության ծրագրերի իրականացմանը։  

Ամփոփելով վերոնշյալը՝ նշենք, որ պետական գաղափարախոսությունը, ելնելով 

աշխարհաքաղաքական տարբեր իրադրություններից, իր մարտավարական ծրագրով 

լայնածավալ ու մշտական պայքար է մղում ազգային գաղափարախոսության 

հիմնախնդիրների բարեհաջող լուծման համար: Այդ տեսանկյունից պարզ է, որ 

ազգային ու պետական գաղափարախոսությունները, անընդմեջ կապի մեջ գտնվելով, 

լրացնում են միմյանց և ավելի հեշտ դարձնում ազգի  գոյապահպանման ու 

հավերժացման համար մղվող պայքարը։ 

Ընդհանրապես յուրաքանչյուր ժողովրդի ազգային գաղափարախոսություն 

միշտ էլ իր ռազմավարական ծրագրում ունենում է մոտակա և հեռավոր խնդիրներ: 

Պետք է հասկանալ, թե որոնք կարող են լինել Հայաստանի երրորդ Հանրապետության 

ռազմավարական և մարտավարական տեսլականները։  

Մեր խորհին համոզմամբ ՀՀ-ին հույժ անհրաժեշտ է ամբողջացնել ու միավորել 

այն բոլոր նպատակներն ու առանցքները, որոնք կհամախմբեն ազգային 

գաղափարախոսության շուրջ։  

Ժամանակակից աշխարհում շատ և շատ ժողովուրդներ և պետականություններ 

ունեն իրենց ազգային գաղափարախոսությունները, սակայն հաջողության է հասնում 

միայն նա, ով կարողանում է իր ռազմավարական շահերը բավարարելու համար ճիշտ 

շարժվել մարտավարական քայլերով։ Այս տեսանկյունից հստակ է այն, որ ազգային 

գաղափարախոսությունը պետք է լինի անփոփոխ և յուրաքանչյուր խնդիր լուծելիս 

առաջադրել նորը, իսկ պետական գաղափարախոսությունները պետք է լինեն ճկուն և 

համապատասխանեցվեն տվյալ պահի իշխանություններին։ Այլ կերպ ասած նպատակը 

(ազգային գաղափարախոսություն) պետք է անփոփոխ լինի, իսկ դրան հասնելու 

մեթոդները (մարտավարություն) կարող են ենթարկվել փոփոխության։  

Հայոց ազգային գաղափարախոսության  գլխավոր նպատակը պետք է լինի հայ 

ժողովրդի գոյապահպանման և նրա բնականոն զարգացման ընթացքի ապահովումը, 

իսկ ազգի գոյապահպանման առաջին նախապայմանը՝ անկախ պետականության 

առկայության շարունակականության ապահովումը, երկրորդը՝ միավորված հայրենիքի 

վերականգնումը (հայրենիքի կորցրած տարածքների ազատագրում)։ Տեղին է ընդգծել 

անվանի ազգագրագետ Էնթոնի Սմիթի խոսքերը, ըստ որի հողը հայրենիք է դառնում, 

երբ այն վերածվում է պատմական հուշերի ու պատկերների շտեմարանի, ուր ապրում 
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են տվյալ ժողովրդի իմաստունները, ուր սրբերն ու հերոսները, լեռներն ու ձորերը 

սրբագործվում են: Այս ամենը հայրենիքը դարձնում են միակը և անկրկնելին
851

։ 

Ազգային գաղափարախոսության նպատակներից երրորդը ազգային մշակույթի 

պահպանումն է։ Այստեղ անչափ կարևոր է ընդգծել, որ հայկական ազգային մշակույթի 

պահպանումը հայ ազգի համար ունի բավական կարևոր էթնոպահպան 

նշանակություն, սակայն չպետք է ներփակվել միայն սեփական ազգային մշակութային 

արժեհամակարգի մեջ, այլև պահպանելով հինը՝ փորձել ինտեգրվել նաև 

ժամանակակից աշխարհին, ինչը որևէ կերպ չի խոչընդոտի հայ էթնոսի գոյության 

հարատևությանը։ Եզրակացնելով նշենք, որ հայ ժողովուրդի մշտական գոյության 

մեծագույն նախապայմանը ազգի, հայրենիքի, մշակույթի և անկախ պետականության 

գաղափարները ազգային դաստիարակության առանցք դարձնելն է։  

Եվ որպես ամփոփում ավարտենք Օգոստոս Երանելու հետևյալ ձևակերպմամբ․ 

«Միասնություն՝ առաջնայինում, ազատություն՝ երկրորդականում և սեր՝ ամեն 

ինչում»
852

։ Սա է գոյակցության ուսմունքի արդյունավետության միակ բանալին։ 
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The article discusses several theoretical and practical issues on national ideology.  It 

substantiates the idea that under today's developing geopolitical conditions, the Republic of 

Armenia is in extreme need of a national ideology, which will foster a strategy for state ideology 

and exact tactical steps concerning the implementation of its components. An analysis is 

conducted considering a number of concepts of national ideology from the historic past as well 

as the presence of foreign ideologies in the political life of states.  The main objective of this 

article is to justify and suggest methods for the formation and development of a national 

ideology. Through comparative and analytical methods, a number of ideas are suggested for the 

design and development of a national ideology, Armenian people's development and survival, 

and preservation of national culture. The conclusion of the research is that, despite the fact that 

in the modern world the national ideology became secondary, it is one of the most important 

bases, on which a state can unite and, for the benefit of the public good, mobilize both the entire 

state apparatus and the wider strata of the population. 

 Key words: National ideology, people’s identity, globalization, united homeland, 

cultural value system, inferiority complex, national interest, national security. 

 

  

                                                           
851 Anthony D.Smith, National Identity, 1991, p. 37․ 
852 https://www.ligonier.org/learn/articles/essentials-unity-non-essentials-liberty-all-things/.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИДЕОЛОГИИ 

В КОНТЕКСТЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РА 

 
ВАГЕ ПОГОСЯН 

Аппарат премьер-министра РА, магистрант отдела региональной политики 

факультета международных отношений ЕГУ, 

с. Птгни, Республика Армения 
 

В статье обсуждается ряд теоретических и практических вопросов национальной 

идеологии. Обосновывается идея, что в современных развивающихся геополитических 

условиях Республике Армения крайне необходима национальная идеология, которая 

будет иметь исходящую из нее стратегию государственной идеологии и четкие 

тактические шаги для реализации ее составляющих.  

Анализируется ряд концепций национальной идеологии, нашедших место в 

историческом прошлом,а также наличие иностранных идеологий в политической жизни 

государств. Посредством применения сравнительных и аналитических методов 

предлагается ряд идей, необходимых для разработки и формирования национальной 

идеологии, сохранения и развития армянского народа, сохранения национальной 

культуры.  

Вывод исследования состоит в том, что, несмотря на отступление в современную 

эпоху на задний план национальной идеологии, она является одним из важнейших 

стержней, вокруг которого государство может объединить, сплотить и задействовать во 

имя общественного благополучия как весь государственный аппарат, так и широкие слои 

населения. 

 

Ключевые слова: национальная идеология, идентичность народа, глобализация, 

единая Родина, культурная система ценностей, комплекс неполноценности, 

национальный интерес, национальная безопасность. 
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔՆ ԱՐՑԱԽՈՒՄ 
 

«ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ ՈՒ ԱՊԱԳԱՆ» 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 4-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ` 

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՈՒՄ 
«Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորում» ՀԿ-ի 

նախաձեռնությամբ 2019թ.ի սեպտեմբերի 12-15-ը Ստեփանակերտում կազմա–

կերպվեց  «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» միջազգային 

երիտասարդական 4-րդ գիտաժողովը, որը նվիրված էր Երևանի պետական 

համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակին և նպատակ ուներ քննարկելու հայոց 

պետականության` մասնավորապես վերջին հարյուրամյակի հիմնախնդիրները, 

ձեռքբերումները, հեռանկարային զարգացման գերակայությունները, բացահայտելու 

երիտասարդ հետազոտողների գիտական ներուժը և երիտասարդացնելու 

գիտությունը:  

Գիտաժողովի համակազմակերպիչներն էին Երևանի պետական համալսարանը 

և Արցախի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը: 

Միջազգային ասպարեզում ակադեմիա-

կան բարձր վարկանիշ ունեցող գիտա-

ժողովը հայ և օտարերկրացի անվանի 

գիտնականների, երիտասարդ հետազո-

տողների մասնակցությամբ արդեն 

չորրորդ անգամ է կազմակերպվում 

Արցախում և հանդիսանում է ԱԵԳՄՄ-ի 

գլխավոր միջոցառումը:   

Միավորման գլխավոր առաքելությունը՝ 

գիտական դիվանագիտության զարգացման միջոցով Արցախն աշխարհում ճանաչելի 

դարձնելը, Արցախում գիտահեն միտքը խթանելը, գիտության մեջ արժանի 

սերնդափոխություն ապահովելը և, այդպիսով, գիտության զարգացմանն ու 

հանրայնացմանը նպաստելը, լիովին համապատասխանում է միջազգային 

6գիտաժողովի կազմակերպման գաղափարին, թեմատիկ ուղղվածությանն ու 

գիտագործնական առաքելությանը: 

Գիտաժողովին առկա և հեռակա ձևաչափով մասնակցում էին 114 

գիտնականներ ու մասնագետներ Գերմանիայից (Համբուրգի համալսարանի 

պրոֆեսոր, ի.գ.դ. Օտտո Լուխտերհանդտ), Ֆրանսիայից (Արևմտահայոց ազգային 

համագումարի նախագահ, ի.գ.դ. Սուրեն Սերայդարյան), Լեհաստանից (Օլշտինի 

Վարմիա և Մազուրի պետական համալսարանի քաղաքական գիտությունների 

ինստիտուտի տնօրեն, ք.գ.դ., պրոֆեսոր Արկադիուշ Ժուկովսկի, ք.գ.դ.. պրոֆեսոր 

Մարեկ Ժեյմո, Լեհաստան-Հայաստան տնտեսական պալատի նախագահ, ք.գ.թ. 

Զբիգնև Շմուրլո), Ռուսաստանից (Նովոսիբիրսկի պետական համալսարանի 

միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ. Վլադիսլավ Տոլստիխ և ուրիշներ), 

Ուկրաինաից (Լվովի արվեստի ազգային ակադեմիայի արվեստի մենեջմենթի ամբիոնի 

դոցենտ, փ.գ.թ., հայագետ Իրինա Հայուկ և ուրիշներ), Հարավային Օսեթիայից 

(Զ.Վանեևի անվան հարավօսական գիտահետազոտական ինստիտուտի ավագ 
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գիտաշխատող, դոկտորանտ, ք.գ.թ. Սոսլան Պլիև, Հարավօսական պետական 

համալսարանի գիտության բաժնի վարիչ, պ.գ.թ. Թայմուրազ Տադտաև) և այլ 

երկրներից: Հայաստանից ու Արցախից գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցում 

էին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի, փիլիսոփայության, սոցոլոգիայի և իրավունքի 

ինստիտուտի, Երևանի պետական համալսարանի, Արցախի պետական համալ–սա–

րանի, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի, Հայաստանի պետական մանկավարժական 

համալսարանի, Հայաստանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 

Գորիսի պետական համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի, Հայ-ռուսական համալսարանի, Պետական կառավարման 

ակադեմիայի, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի, Շուշիի 

տեխնոլոգիական համալսարանի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի, 

ինչպես նաև գիտական տարբեր կենտրոնների ու կազմակերպությունների 

երիտասարդ գիտնականներ ու հետազոտողներ: 

ԱԵԳՄՄ-ն, հետամուտ գիտական դիվանագիտության իրականացման իր 

գլխավոր առաքելությանը, այս տարի նույնպես գիտաժողովի աշխատանքներում 

ներգրավվել էր անվանի ու փորձառու գիտնականների, որոնք ոչ միայն հանդես եկան 

լիագումար զեկուցումներով, այլև նախագահեցին բաժանմուքներում` իրենց փորձը 

փոխանցելով երիտասարդ հետազոտողներին: 

Մեկնարկին գիտաժողովի կազմակերպիչ, ԱԵԳՄՄ հիմնադիր նախագահ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ավետիք Հարությունյանը, 

հանգամանալից ներկայացնելով գիտաժողովի նպատակը, նշանակությունն ու 

կարևորությունը, փաստեց, որ «մասնակիցների որակյալ կազմը, զեկուցումների 

թեմատիկ շրջանակը հրաշալի նախադրյալներ են ստեղծում` մեկտեղելու հայոց 

պետականության հիմնախնդիրներով զբաղվող գիտնականներին, լսելի և քննարկելի 

դարձնելու գիտության մեջ նախաքայլեր անող երիտասարդների նորահայաց 

տեսակետները, ստեղծելու բարենպաստ մթնոլորտ` գաղափարների փոխանակման, 

գիտական երկխոսության ծավալման, արտասահմանյան գիտական 

հաստատությունների ու գիտնականների հետ համագործակցության ձևավորման 

համար, ինչպես նաև հուսալու, որ նրանցից շատերը կդառնան Արցախի գիտության 

դեսպանները` Արցախի Հանրապետությանն առնչվող իրողությունների վերաբերյալ 

տարբեր միջազգային հարթակներում, մասնագիտական բնագավառներում 

ներկայացնելով բացառապես օբյեկտիվ տեղեկատվություն»: Նա համոզմունք 

հայտնեց, որ նաև այսպիսի միջոցառումների կազմակերպմամբ Արցախն 

աստիճանաբար կդառնա արդիական գիտական հիմնախնդիրների քննարկման 

տարածաշրջանային ու միջազգային կենտրոն: 

Բացման արարողությանը մասնակցում էին ՀԱԵ Արցախի թեմի առաջնորդ 

Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիոսյանը, ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարար Նարինե Աղաբելյանը, ԵՊՀ պրոռեկտոր Ռաֆայել Բարխուդարյանը, 

պաշտոնատար այլ անձինք, որոնք հանդես եկան ելույթներով և ուղերձներով: 

Լիագումար նիստից հետո գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին չորս 

բաժանմուքներում` Իրավագիտություն, Քաղաքագիտություն, Պատմություն, Տնտեսա-

գիտություն,  Արվեստագիտություն, գրականագիտություն, լրագրություն և 

մանկավարժություն: Օրակարգի թեմատիկ բազմազանությունը վկայում էր 
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բովանդակային առումով խորքային ընդգրկում ունեցող նստաշրջանի 

գիտագործնական առաքելության մասին: 

Գիտաժողովի շրջանակներում իրականացվեցին պաշտոնական հանդիպումներ 

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանի, պետական նախարար 

Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ: Օտարերկրյա գիտնականները դասախոսություններով 

հանդես են եկել Արցախի բուհերում: Օրակարգը հագեցած էր նաև 

պատմաճանաչողական այցերով դեպի Դադիվանք, Գանձասար, Տիգրանակերտ, 

Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան, զոհված և անհայտ կորած 

ազատամարտիկների հարազատների միությունների թանգարաններ: 

Գիտաժողովի աշխատանքներն ամփոփվեցին եզրափակիչ նիստով, որի 

ընթացքում մասնակիցներին հանձնվեցին հավաստագրեր: Գիտաժողովի 

բաժանմունքների նախագահողները հաղորդումներ ներկայացրին քննարկումների 

արդյունքների մասին, որոնք ընդհանուր առմամբ հատկանշվում էին գիտական 

արգասիքի բազմակողմանիությամբ և արդիականությամբ:  

Փակման արարողությանը հաջորդեց հայ և օտարերկրյա գիտնականների մամլո 

ասուլիսը՝ գիտաժողովի կարևորությունն ու նշանակությունն արժևորող ելույթներով:  

Վերջին չորս տարիների ընթացքում մոտ 360 մասնակիցների միջև կապի 

հաստատումը, նրանց գիտական ներուժի նպատակաուղղված օգտագործումը դարձել 

է Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորման 

հաջողություններից մեկը, ինչը, անտարակույս, կլինի շարունակական և գիտաժողովի 

իրականացման հայանպաստ գաղափարի շուրջ կմեկտեղի ավելի շատ 

մասնակիցների` ավելի լայն աշխարհագրությամբ:  

Միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում կյանքի կոչվեց ԱԵԳՄՄ-ի բացառիկ 

նախաձեռնությունը` «Արցախի գիտության դեսպան» կոչման ու համանուն մեդալի 

հիմնադրումն ու անդրանիկ պարգևատրությունը: «Արցախի գիտության դեսպան» 

կոչում և մեդալ ԱԵԳՄՄ-ն շնորհում է այն անձանց, որոնք նշանակալի ավանդ ունեն 

գիտական հետազոտությունների, գյուտերի, գիտական դիվանագիտության 

զարգացման ու տարածման միջոցով Արցախն աշխարհին ճանաչելի դարձնելու 

գործում, ինչպես նաև այլ ակնառու ծառայությունների համար՝ ի նպաստ 

ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ ու արդարացի կարգավորման և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային ճանաչման: Կոչման առաջամարտիկները դարձան 

Գերմիանիայի Համբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր, իրավագիտության դոկտոր 

Օտտո Լուխտերհանդտը և քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Մարեկ 

Ժեյմոն Լեհաստանից:  

Արցախի գիտության անդրանիկ դեսպանները, պարգևատրման հանդիսավոր 

արարողությանը շնորհակալություն հայտնելով ԱԵԳՄՄ նախագահ 

Ա.Հարությունյանին` իրենց վաստակը գնահատելու և նման պարտավորեցնող կոչման 

արժանացնելու համար, խոստացան շարունակել նպատակադիր գործունեությունը` ի 

շահ Արցախի միջազգային ճանաչման, գիտատեխնիկական զարգացման ու 

առաջընթացի:  

«Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» միջազգային 

երիտասարդական 4-րդ գիտաժողովի մասնակիցներն ընդունեցին ու հանրայնացրին 

բանաձև` որոշելով մեկտեղել մասնակից երկրների ներկայացուցիչների ջանքերն՝ 

ակադեմիական շարժունության ապահովման ու փորձագիտական միասնական 
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ցանցի ստեղծման նպատակով, ակտիվացնել մասնակից երկրների երիտասարդ 

գիտնականների ու մասնագետների գիտական, ակադեմիական շփումները՝ խթանելով 

հետազոտական համատեղ նախագծերի ու ծրագրերի իրականացումը, ձևավորել 

միջազգային գիտական համագործակցության ձևավորման նոր ինստիտուցիոնալ 

հարթակներ, մասնակից երկրների երիտասարդության շրջանում հանդես գալ 

խաղաղության, հանդուրժողականության, համերաշխության ու մարդասիրական այլ 

արժեքների տարածման ու հանրահռչակման նախաձեռնություններով, ինչպես նաև 

ձևավորել միջազգային համակարգող խորհուրդ՝ 2020թ.-ի սեպտեմբերին Արցախի 

Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում անցկացվելիք հոբելյանական  

5-րդ միջազգային երիտասադրական գիտաժողովի կազմակերպման նպատակով։ 

Անուրանալի է գիտաժողովի նշանակությունն  Արցախում գիտության 

զարգացման նոր շեշտադրումների կյանքի կոչման և միջազգայնացման շնորհակալ 

գործում: 

 

Թեհմինա ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ԿԱՅՔԻ 

ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽՈՒՄ 

 

Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման կարևոր 

նախագծերից «Արցախի էլեկտրոնային գրադարան» կայքի (www.artsakhlib.am) 

հանրայնացման՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

աջակցությամբ իրականացվող ծրագիրը՝ կայքի բազմապրոֆիլ շտեմարանի 

մասսայականացման առաջադիր նպատակով, կազմակերպության իրականացրած 
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կարևոր ծրագրերից է՝ միտված ՀՀ-ի ու Արցախի գիտակրթական 

կազմակերպություններում ճանաչողական հանդիպումների միջոցով խթանելու 

լսարանի հետաքրքրությունը ԱԷԳ-ի մատուցած հանրօգուտ ծառայությունների 

նկատմամբ:  

  «Արցախի էլեկտրոնային գրադարան»-ի հանրայնացման քայլերը զգալիորեն 

կավելացնեն էլեկտրոնային գրադարանից օգտվողների թիվը, կապահովեն 

տեղեկատվական հասանելիություն ու մատչելիություն՝ դրանով իսկ նպաստելով 

կրթության և գիտության զարգացմանը, ընթերցանությանը, ինքնակրթությանը, 

քաղաքացիների սոցիալական հաղորդակցման գործընթացներին, ուսումնառության 

ու գիտական հետազոտությունների ժամանակ կայքի էլեկտրոնային պաշարների 

նպատակային օգտագործմանը:  

Ի սկզբանե ԱԷԳ-ի նպատակը եղել է մեկտեղել Արցախի վերաբերյալ գիտական 

ու գեղարվեստական գրականությունը, այն օտարերկրացիների համար դարձնել 

Արցախի մասին օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու աղբյուր, խթանել Արցախի ու 

Հայաստանի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացումը, ինչպես նաև 

որոշակիորեն հակազդել տարբեր մեդիահարթակներում ղարաբաղյան 

հակամարտության, հայոց պետականության կերտման և այլ իրողությունների 

վերաբերյալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից խեղաթյուրվող նյութերին:  

Օգտվելով ցանցի հնարավորություններից՝ «Արցախի էլեկտրոնային 

գրադարան»-ը տեղեկատվական պաշարների համակարգված համալրման ու 

հանրայնացման միջոցով մասնակցում է ուսումնական ու գիտահետազոտական 

գործընթացներին, ապահովում է դասախոսների, ուսանողների, գիտական 

աշխատողների, մասնագետների և այլ անձանց գրադարանային-տեղեկատվական 

սպասարկումը՝ նախընտրելի բնագավառի, հիմնախնդրի վերաբերյալ տրամադրելով 

անհրաժեշտ տեղեկույթ: 

ԱԷԳ-ի հանրայնացման ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի նոյեմբերի 1-

30-ը ՀՀ-ում և Արցախում կազմակերպված շնորհանդեսներին մասնակցել են 2000-ից 

ավելի շահակիցներ: Արցախում մեկնարկը տրվել է Բերձորից՝ հանրակրթական 

դպրոցների մասնակցությամբ, իսկ ՀՀ-ում՝ Գորիսի պետական համալսարանից, որ 

ԱԵԳՄՄ-ի գործընկեր կազմակերպությունն է:   

ԱԵԳՄՄ նախագահ Ավետիք Հարությունյանն ԱԷԳ-ի մեդիա 

հնարավորությունները ներկայացրել ու լուսաբանել է շուրջ երկու տասնյակ 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ու հանրակրթական 

դպրոցներում: Այսպես՝ 

 

Արցախի շրջկենտրոններում՝  

1. Բերձոր (04.11.2019թ.), 

2. Քարվաճառ (08.11.2019թ.), 

3. Մարտակերտ (08.11.2019թ.), 

4. Շուշի (14.11.2019թ.), 

5. Հադրութ (14.11.2019թ.), 

6. Ասկերան (28.11.2019թ.), 

7. Մարտունի (29.11.2019թ.), 
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Հայաստանի Հանրապետության բուհերում՝ 

8. Գորիսի պետական համալսարան (01.11.2019թ.),  

9. Գավառի պետական համալսարան (15.11.2019թ.),  

10. Երևանի պետական համալսարան (18.11.2019թ.),  

11. Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան (18.11.2019թ.),  

12. Արդարադատության ակադեմիա (19.11.2019թ.),  

13. Եվրոպական համալսարան (19.11.2019թ.), 

14. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (20.11.2019թ.), 

 

Արցախի Հանրապետության բուհերում՝ 

15. Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան (28.11.2019թ.), 

16. Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան (28.11.2019թ.), 

17. Արցախի պետական համալսարան (29.11.2019թ.): 

 

Նշենք, որ ԱԷԳ-ի գործարկումից անցել է մեկ տարուց փոքր-ինչ ավելի 

ժամանակ, և այդ ընթացքում կայքն ունեցել է աշխարհի մոտ 100 երկրներից 50.000 

այցելու, էջերի դիտումների թիվն անցել է 190.000-ի սահմանը, ինչը խոսուն ցուցանիշ 

է սկսնակ կայքի, առավել ևս՝ էլեկտրոնային գրադարանի համար: 

 Նման պարագայում կարևորվում է ԱԷԳ-ի մշտական արդիականացման 

խնդիրը՝ տեղեկատվության տարածման ու հանրայնացման նորարարական 

մեթոդների կիրառմամբ:  

Հետևաբար անհրաժեշտ է նման հանդիպումների, քննարկումների, հարցումների 

միջոցով հասկանալ, թե ի՞նչ ակնկալիքներ ունեն օգտվողները ԱԷԳ-ից, 

ծառայությունների ինչպիսի՞ ցանկ է հարկավոր նրանց, ինչքանո՞վ է հարմար ու 

մատչելի կայքի ծրագրատեխնիկական ապահովումը:  

Ներկայումս ԱԷԳ-ի էլեկտրոնային գրացուցակը պարունակում է 3000 

հեղինակի մոտ 6000-ից ավելի նյութեր, և կայքն անընդհատ թարմացվում է: Ի վերջո, 

կայքի առավելություններից մեկն այն է, որ նյութերի ներբեռնումն ԱՆՎՃԱՐ է, իսկ 

գլխավոր նպատակը Արցախն աշխարհին ճանաչելի դարձնելն է: 

ԱԵԳՄՄ-ն համոզված է, որ «Արցախի էլեկտրոնային գրադարան»-ի 

հնարավորություններն ու նպատակները լուսաբանող նման ճանաչողական 

հանդիպումները մեծապես կնպաստեն ԱԷԳ-ի վերաբերյալ հանրային 

իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը և նախադրյալներ կստեղծեն տարբեր 

գիտակրթական համագործակցությունների ձևավորման, ինչպես նաև ՀՀ-ում ու 

Արցախում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների առաջնային 

արդյունքները նաև ԱԷԳ-ի հարթակում լուսաբանելու համար: 

«Արցախի էլեկտրոնային գրադարան»-ը Հայաստանի ու Արցախի գիտական 

մտքի զարգացման տեղեկատվական ռեսուրսների հիմքերից է, որի պահպանման, 

զարգացման ու հանրայնացման խնդիրն ունի ռազմավարական ու տեսամեթոդական 

գլոբալ նշանակություն: 

Թեհմինա ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ  
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«Գիտական Արցախ» պարբերականի  

հոդվածների ձևավորման պահանջները 
 

«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» (ԱԵԳՄՄ) 

հասարակական կազմակերպության «Գիտական Արցախ» պարբերականն ընդգրկված է 

ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և 

դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների» 

ցանկում: Պարբերականը, որի հիմնադիրը Երևանի պետական համալսարանն է, լույս է 

տեսնում տարեկան առնվազն 2 անգամ: 

Պարբերականում տպագրության են ընդունվում նախկինում տպագիր կամ 

էլեկտրոնային պարբերականներում չհրապարակված բարձրորակ աշխատանքներ 

(գիտական հոդվածներ, գրախոսություններ), որոնք համապատասխանում են 

պարբերականի ուղղվածությանը (հասարակական գիտություններ), ունեն գիտական 

նորույթ և արդիականություն: 

Բոլոր նյութերը գրախոսվում են: Գիտական աստիճան չունեցող հեղինակները 

պետք է հոդվածին կից ներկայացնեն գիտական ղեկավարի կարծիքը` ստորագրված 

կամ ամբիոնի երաշխավորությունը` ստորագրված և կնքված: 

Նախքան հոդված ուղարկելը հեղինակները պարտավոր են www.aegmm.org 

կայքի «Գիտական Արցախ» պարբերականի բաժնում ծանոթանալ գիտական 

հրապարակումների էթիկային և խստորեն հետևել դրան:  

«Գիտական Արցախ» պարբերականում տպագրված հոդվածները տեղադրվում են 

ԱԵԳՄՄ-ի նախագիծ հանդիսացող Արցախի էլեկտրոնային գրադարանի կայքում 

(www.artsakhlib.am), որից հետո հղումներն ուղարկվում են հեղինակներին: 

Հոդվածները պետք է ուղարկել  scientific.artsakh@gmail.com էլեկտրոնային 

փոստին, որին պետք է կցել նաև հեղինակի բջջային հեռախոսահամարը և բնակության 

հասցեն` ինդեքսի նշումով: 

 

Աշխատանքներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են. 

Համակարգչային շարվածքը՝ MS Word 2003-2010 ծրագիր: 

Էջի ֆորմատը՝ 173*246 մմ, լուսանցքները բոլոր կողմերից` 18 մմ: 

Ծավալը՝ 7-20 էջ` ներառյալ ամփոփագրերը: 

Տեքստի տառատեսակը՝ հայերեն՝ Arian AMU, ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New 

Roman: 

Հոդվածի ներկայացման լեզուն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: 

 

Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 13 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ 

(Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող բաց թողնելով տողի մեջտեղում 12 pt 

տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) տրվում են հեղինակ(ներ)ի Անուն 

Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 12 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) 

տրվում է աշխատավայրը, բուհը կամ գիտահետազոտական կենտրոնը, ֆակուլտետը, 

գիտական աստիճանը, կոչումը, քաղաքը և երկիրը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 12 

pt տառաչափով տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն: 

Մեկ տող բաց թողնելով 12 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic), թավ (Bold) 

ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (аннотация, abstract), որտեղ 120-170 բառի 

սահմաններում պետք է արտացոլվեն հետազոտության նպատակները, խնդիրները, 

մեթոդները, ինչպես նաև հեղինակի հիմնական եզրահանգումները: Ամփոփագիրը պետք 

է իրենից ներկայացնի ինքնուրույն տեքստ, որը կնկարագրի հետազոտության հիմնական 

արդյունքներն առանց հոդվածն ընթերցելու: Ամփոփագրում պետք չէ բառացիորեն 

կրկնել հոդվածի նախադասությունները: 

http://www.artsakhlib.am/
mailto:scientific.artsakh@gmail.com
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Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է գրել «Հիմնաբառեր» և նշել 7-10 բանալի 

բառեր: 

Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական 

տեքստը, որի տառաչափը 12 pt է, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Տեքստը պետք է 

հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 սմ 

խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ: 

Աղյուսակները պետք է համարակալվեն և ունենան վերնագրեր: 

Դիագրամները, սխեմաները, գծագրերը և լուսանկարները պետք է լինեն հստակ, 

տպագրության համար պիտանի: 

Հոդվածի լեզվից տարբերվող մյուս 2 լեզուներով ամփոփագրերը պարտադիր են, 

որոնք պետք է լինեն հոդվածի սկզբնական մասի (վերնագրից մինչև բանալի բառերը 

ներառյալ) թարգմանությունը և տրվում են հիմնական տեքստից հետո: 

Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում, աճման կարգով՝ 10 pt 

տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված 

լինի երկու կողմից (Alignment: Justify): Պարբերություններն սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի 

կիրառմամբ: Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի 

հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (Bold), այնուհետև աշխատանքի 

վերնագիրը, հատորը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը և էջը: 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք կապվել «Գիտական Արցախ» 

պարբերականի գլխավոր խմբագիր, ի.գ.թ., դոցենտ Ավետիք Հարությունյանի հետ` 

գրելով avetiq.hh@gmail.com  էլեկտրոնային փոստին կամ զանգահարելով 

+37497277770 հեռախոսահամարին: 

 

The requirements for «Scientific Artsakh» journal 
 

The «Scientific Artsakh» journal of the «Union of Young Scientists and Specialists of 

Artsakh (UYSSA)» NGO is included in the list of «Scientific publications acceptable for the 

publication of the main results and provisions of theses» approved by the RA HAC. The journal, 

founded by Yerevan State University, is published at least twice a year. 

High-quality works that are not previously published in printed or electronic journals 

(scientific articles, reviews), which correspond to the orientation of the journal (Social Sciences) 

and have scientific novelty and relevance, are accepted for publication in the journal. 

All materials are reviewed. The authors, without academic degrees, along with the article 

represent the opinion of the supervisor, certified by the signature, or the recommendation of the 

Department, certified by signature and seal. 

Before submitting the article, the authors are required to become familiar with the ethics 

of scientific publications set on the website www.aegmm.org in the «Scientific Artsakh» journal 

section and strictly follow it. 

The articles published in the «Scientific Artsakh» journal are placed on Artsakh E-

Library website  (www.artsakhlib.am), which is the UYSSA project, after which the links are sent 

to the authors. 

Articles should be sent to the scientific.artsakh@gmail.com e-mail, with the obligatory 

indication of the mobile number of the author and the actual address (postal code is required). 

 

Technical requirements for works: 

Computer typing: program MS Word 2003-2010. 

Page format: 173*246 mm, margins (left, right, top, bottom)` 18 mm. 

Volume: 7-20 pages (summary inclusive). 

Text font: Armenian-Arian AMU, Russian and English – Times New Roman. 

Language of articles: Armenian, Russian, English. 
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On the top line of the first page (center alignment) in capital letters, bold, font size – 13 

pt the title of the article is written. Over the line, in the center of the line, font size – 12 pt, 

capital letters, bold the name(s) of the author(s) is indicated. In the center of the line below, font 

size 12 pt, italicized the place of work, University or research center, faculty, scientific degree, 

title, city and country are indicated. On the line below in the center, font size 12pt the author’s 

email is provided. 

Over a line, font size 12, bold, italic an abstract (ամփոփում, аннотация), in the 120-

170 words amount including forth goals, objectives, research methods, and main conclusions of 

the author must be set. The abstract should be a separate text describing the main results of the 

study without reading the article. 

Over a line the word «Keywords» must be written and 7-10 words must be specified. 

Over a line, the main text of the work with the font size of 12 pt, line spacing of 1 pt must 

be submitted. The text should be aligned on both sides (Alignment: Justify). The paragraph 

should be started with an indentation of 1 cm, using the TAB: 

Tables should be numbered and have titles. 

Diagrams, diagrams, drawings and drawings must be clear and printable. 

Abstracts in two languages other than the language of writing are required, which are 

the translation of the initial part of the article (from the title to the keywords inclusive) and are 

indicated after the main text. 

References required are listed in the bottom of the page, on the rise, font size 10 pt with 

line spacing 1pt. The link text must be aligned on both sides (Alignment: Justify). Paragraphs 

begin with a space of 1 cm, using the TAB: The link indicates the name and the first letter of the 

author’s name of the source used (Bold), then the title of the work, volume, place of publishing, 

year and page. 

 

For more information, please contact the editor-in-chief of «Scientific Artsakh» journal, 

PhD in Law, Associate Professor Avetik Harutyunyan, e-mail at avetiq.hh@gmail.com or by 

phone +37497277770. 

 
Требования к оформлению статей журнала «Научный Арцах» 

 

 

 

 

Журнал «Научный Арцах» общественной организации «Объединение молодых 

учѐных и специалистов Арцаха» (ОМУСА) включен в список «Научных изданий, 

приемлемых для публикации основных результатов и положений диссертаций», 

утвержденных ВАК Республики Армения. Журнал, учредителем которого является 

Ереванский государственный университет, издается не менее двух раз в год. 

К публикации в журнале принимаются высококачественные работы, не 

публиковавшиеся ранее в печатных или электронных журналах (научные статьи, 

рецензии), которые соответствуют направленности журнала (общественные науки) и 

имеют научную новизну и актуальность. 

Все материалы рецензируются. Авторы, не имеющие ученой степени, должны 

представить вместе со статьей отзыв научного руководителя, заверенный подписью, 

или рекомендацию кафедры, заверенную подписью и печатью. 

До предоставления статьи авторы обязаны ознакомиться с этикой научных 

публикаций на сайте www.aegmm.org в разделе журнала «Научный Арцах» и 

неукоснительно следовать ей. 

Статьи, опубликованные в журнале «Научный Арцах», размещаются на сайте 

Электронной библиотеки Арцаха (www.artsakhlib.am), являющемся проектом ОМУСА, 

после чего ссылки отправляются авторам. 
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http://www.aegmm.org/
http://www.artsakhlib.am/


ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ         № 2(3), 2019 

469 

 

Статьи должны быть присланы на электронный адрес 

scientific.artsakh@gmail.com, с обязательным указанием номера мобильного телефона 

автора и фактического адреса (почтовый индекс обязателен). 

 

Технические требования к оформлению работ: 

Компьютерный набор: программа MS Word 2003-2010. 

Формат страницы: 173*246 мм, поля (левое, правое, верхнее, нижнее)` 18 мм. 

Объем: 7-20 страниц (резюме включительно). 

Шрифт текста: армянский – Arian AMU, русский и английский – Times New 

Roman. 

Язык представления статей: армянский, русский, английский. 

 

На верхней строке первой страницы (выравнивание по центру) прописными 

буквами, полужирным (Bold) шрифтом, размер – 13 кегль пишется заголовок статьи. 

Через строку, по центру строки кеглем 12, прописными буквами, полужирным шрифтом 

указывается имя и фамилия (фамилии) автора (авторов). На строке ниже по центру 

кеглем 12, курсивом (Italic) указывается место работы, вуз или научно-

исследовательский центр, факультет, ученая степень, звание, город и страна. На 

строке ниже по центру кеглем 12 предоставляется электронный адрес автора. 

Через строку кеглем 12, полужирным шрифтом (Bold) и курсивом (Italic) 

предоставляется аннотация (ամփոփում, abstract), в которой в объеме 120-170 слов 

должны быть изложены цели, задачи, методы исследования, а также основные выводы 

автора. Аннотация должна представлять собой самостоятельный текст, 

описывающий основные результаты исследования без прочтения статьи. 

Через строку необходимо написать «Ключевые слова» и указать 7-10 слов. 

Пропустив одну строку, необходимо представить основной текст работы кеглем 

12 с межстрочным интервалом – 1 пт. Текст должен быть выровнен с двух сторон 

(Alignment: Justify). Абзац необходимо начинать с отступом в 1 см, используя TAB: 

Таблицы должны быть пронумерованы и иметь заголовки. 

Диаграммы, схемы, чертежи и рисунки должны быть четкими, подлежащими 

печати. 

Резюме на двух языках, отличных от языка написания статьи, обязательны, 

представляют собой перевод начальной части статьи (от заголовка до ключевых слов 

включительно) и указываются после основного текста. 

Ссылки обязательны, указываются в конце страницы по нарастающей кеглем 10 с 

межстрочным интервалом 1 пт. Текст ссылки должен быть выровнен с двух сторон 

(Alignment: Justify). Абзацы начинаются с отступом в 1 см, используя TAB. В ссылке 

указываются фамилия и первая буква имени автора использованного источника (Bold), 

затем название работы, том, место издательства, год и страница. 

 

За дополнительной информацией можно обратиться к главному редактору 

журнала «Научный Арцах», к.ю.н., доценту Аветику Арутюняну, написав по 

электронному адресу avetiq.hh@gmail.com или позвонив по телефону  +37497277770. 
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