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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԻՐԻԿԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱԽՄԲԻ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ *
Հայկ Ավետիսյան, Գագիկ Սարգսյան,
Արտակ Գնունի, Արսեն Բոբոխյան
Բանալի բառեր՝ Քաշաթաղի շրջան, Միրիկ, ամրոց, դամբարանադաշտ, Միրիկյան
ագլոմերացիա, պեղումներ, աշտարակ, զոհասեղան, միջնաբերդ, տաճարական համալիր, ժայռափոր սենյակ, «պալատական» համալիր:
Թեպետ ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանում առաջին ուսումնասիրություններն իրականացվել են դեռևս XIX դարի վերջից - XX դարի սկզբից [1] և շարունակվել են հետագա
շրջանում [2], սակայնշրջանի կանոնավոր ուսումնասիրությունը սկիզբ է առել միայն
ազատագրումից հետո:
Շրջանի հուշարձանների ուսումնասիրությունը մեծապես ընդլայնում է մեր գիտելիքները Հայաստանի հնագույն պատմության մասին: Նշվածը լիովին վերաբերում է
Միրիկի հուշարձանախմբին:
Տեղեկություններ Միրիկ գյուղի և Միրիկի ենթաշրջանի մասին:
Միրիկ տեղանունն առաջին անգամ հիշատակվում է 1691-1692 թթ. պարսկական
փաստաթղթերում, որպես Քաշթասիֆ (Քաշաթաղ) գավառի գյուղերից մեկը[3]: XVIII
դարի պտղացուցակում գյուղը ևս հիշատակվում է Տաթև վանքի հարկատու գյուղերի
ցանկում [4]: Սակայն արդեն XIX դարի վերջում Ղ. Ալիշանը հիշաակում է Միրիկը, որպես այլազգիներով բնակեցված գյուղ [5]:
Մասնակիորեն ուսումնասիրվել են նաև տարածքի հոշարձանները: Գյուղի թերևս
ամենահայտնի հուշարձանը հանդիսանում է բազիլիկ եռանավ եկեղեցին 1682 թ. արձանագրությամբ: Ե. Լալայանը, հիշատակելով այս եկեղեցու մասին, նշում է, որ այն
գյուղի թուրք բնակչության կողմից օգտագործվում է որպես տնտեսական կառույց[6]:
Հետագա տարիներին եկեղեցական կառույցը և նրա պատին զետեղված արձանագրությունները, հայկական տապանաքարերը ուսումնասիրվել են Ս. Բարխուդարյանի,
Ս. Կարապետյանի կողմից[7]: Եկեղեցին, մահմեդական տապանաքարերը հիշատակվում են նաև Ադրբեջանի հուշարձանների պաշտոնական ցուցակում [8]:
Բացի պաշտամունքային հուշարձաններից՝ Միրիկում և շրջակայքում հավաստված են մի շարք այլ հուշարձաններ: Այսպես՝ հայր Ղևոնդ Ալիշանն ամենայն հավանականությամբ ի նկատի ունի հենց Միրիկի ամրոցը՝ հիշատակելով Հերիկից 1 մղոն հարավ-արևելք գտնվող ամրոցը[9]: Ադրբեջանի հուշարձանների պաշտոնական ցանկում
հիշատակվում է «աշտարակ»[10]:
Ազատագրումից հետո Միրիկի տարածքի միջնադարյան հուշարձանները ուսումնասիրվել են Ա. Հակոբյանի կողմից, ով նորովի վերծանեց գյուղի եկեղեցու արձանագրությունը որպես շինարարական արձանագրություն որտեղ հիշատակվում է Միրիկ
տեղանունը[11]:
Միրիկի տարածքի հուշարձանները համալիր ուսումնասիրվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչության ծրագրով իրականացվող ԼՂՀ տարած*

Հոդվածն ընդունվել է 26.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել «Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոցթանգարանի վարիչ Լ. Մկրտչյանը:11.11.19
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քի պատմա-մշակութային հուշարձանների վկայագրման ու գոտիավորման աշխատանքների շրջանակում: Արշավախումբը նպատակ ուներ, սիստեմատիկ հնագիտական հետախուզական աշխատանքներ իրականացնելով, հնարավորինս մանրամասն
հետազոտել տարածքը՝ հայտնաբերելով, հետազոտելով, անձնագրավորելով մինչ
օրս չբացահայտված ու չհաշվառված հուշարձաններ, ստեղծելով շրջանի պատմամշակութային ժառանգության առավել ամփոփ պատկեր:
Միրիկի հուշարձանախմբի բաղադրատարրերը:
Միրիկի հուշարձանախումբը տեղադրված է ռազմավարական կարևորագւյն ճանապարհների խաչմերուկում: Դա մի կողմից՝ Որոտանի հովտից ներկայիս Վերիշեն և
Խոզնավար գյուղերից դեպի Աղավնոյի հովիտ տանող ճանապարհն է, մյուս կողմից՝
Աղավնոյի երկայնքով հարավից հյուսիս տանող ճանապարհը: Այս տարածաշրջանը
դարեր ի վեր հանդիսացել է կարևոր պաշտպանական տնտնտեսական և հոգևոր գաղափարական կենտրոն:
Այս համատեքստում մասնավորապես հարկ է նշել Խոզնավարում՝ բնակատեղին,
դամբարանադաշտը և զոհասեղանը Բազարխանա տեղամասում, Սև լճի ավազանում՝
դամբարանադաշտերը:
Միրիկի ամրոցի անմիջական հարևանությամբ տեղադրված են մի շարք հուշարձաններ, որոնք ամենայն հավանականությամբ մտնում էին Միրիկյան ագլոմերացիայի
մեջ:
Ագլոմերացիայի հյուսիսային սահմանն ամենայն հավանականությամբ Հերիկի
ամրոցն է, որը կապող հանգույց է հանդիսանում բնակավայրերի Հակ-Եզնագոմերյան
ագլոմերացիայի հետ: Հերիկից հայտնի հնագիտական նյութը բնորոշ է մ. թ. ա. I հազ.
երկրորդ-երրորդ քառորդներին (Քաշաթաղի Երկրագիտական Թանգարան ի/հ 112/7,
123/7): 2013 թ. հետազոտությունները թույլ տվեցին վկայագրել նաեւ Հերիկի կիկլոպյան ամրոցը (N. 39 41 07,6 E. 46 16 41,9 Alt. 1805): Ամրոցը հայտնաբերվել ու փաստագրվել է նույնանուն գյուղի արեւմտյան եզրին բարձրացող բլրի գագաթին: Բլրի գոգավոր գագաթը օղակված է հատակագծում ձվաձևին մոտեցող շրջապարսպով, շարված մեծածավալ քարերից չոր, կիկլոպյան շարվածքով: Պարսպագիծը դժվար է ուրվագծվում, քանի որ պահպանվել է մեկ քարի բարձրությամբ եւ ընթացքի զգալի մասում պատված լինելով հողածածկույթով՝ երեւում է հատվածաբար: Պարսպաշարի արեւելյան կողմում հստակ նկատվում է ամրոցի գլխավոր մուտքը: Այն պարսպագծի
մոտ երկու մետրանոց բացվածք է՝ երկու կողմերից եզերված միակտոր մեծ քարերով:
Պարսպագծի ներսում նկատվում են երբեմնի կառուցապատումից մնացած առանձին
պատերի հետքեր: Ներսի գոգավորության գագաթին նշմարվում են մեծ, բազմասեկցիոն շինության՝ հավանաբար միջնաբերդի կամ դղյակի հետքերը: Ամրոցի հարավային լանջին պահպանվել է հնում կողոպտված եւ «կեղծ թաղ»-ով ծածկված մեծ քարարկղային դամբարանախուց: Տարածքում վերգետնյա խեցեղեն չի հայտնաբերվել,
սակայն, ըստ ամենայնի, հուշարձանը պետք թվագրել ուշ բրոնզի եւ վաղ երկաթի դարաշրջաններով: Հարկ է նշել, որ Հերիկի ամրոցը նույնպես տեղադրված է ներկայիս Սյունիքի մարզից եկող ճանապարհներից մեկի՝ Խոզնավարի ճանապարհի ճյուղավորումներից մեկի վրա: Բացի այդ, բացառված չէ, որ Հերիկի ամրոցի առաջացման պարագայում որոշակի դեր խաղացել է հանքային ջրերի առկայությունը:
Միրիկի ագլոմերացիայի արևելյան սահման կարելի է համարել Աղավնո գետը, որի ձախ ափից տարածվում է հուշարձանների Տանձուտի խումբը, որը տեսողական
ուղիղ կապի մեջ է Միրիկյան խմբի որոշ հուշարձանների հետ:
Գետի ձախ ափին գտնվող հուշարձանների հետ հիմնական կապող օղակ է հանդիսանում Ղալաջիկ ամրոցը (N. 39 39 49,2 E. 46 21 45,7 Alt. 1470): Այն գտնվում է
Տանձուտ գյուղից մոտ 2 կմ հարավ-արեւմուտք, Աղավնո գետի եւ նրա աջակողմյան
Սթունիս վտակի միախառնման կետից մոտ 1 կմ հարավ ընկած ամենաբարձր՝ Ղալա5
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ջիկ բլրի գագաթին, Ղուշչի ղալա բլրագագաթի (ամրոցի) դիմաց: Բլրի կոնաձև գագաթը ներփակվում է 100-120 մ տրամագծով եզերված հիմնական պարսպով, որը շարված է մեծ, ճեղքած քարերից չոր շարվածքով: Շրջապարիսպն իր ընթացքի զգալի մասում նստած է բնական ժայռագծի վրա և կանգուն է մինչև 1,5-2 մ բարձրությունը: Բլրի
գագաթին տեղադրված միջնաբերդը ևս ամրացված է շրջապարսպով, որը երևում է
հատվածներով: Միջնաբերդի և հիմնական պարսպի միջև առաջացած կլոր, ժապավենաձև տարածքը մասամբ արհեստականորեն հարթեցված է և կառուցապատված
բազմաթիվ շինություններով: Սթունիս գետակի ավազանից դեպի ամրոց է բարձրանում ցից քարերով եզերված ճանապարհ, որը լավ է պահպանվել հարավային ստորոտում: Ամրացված ճանապարհներ վկայված են Քանագեղում՝ Սևանի ավազան եւ Խորտամբոցում՝ Տավուշ[12]:
Միրիկյան ագլոմերացիայի արևմտյան սահմանն ամենայն հավանականությամբ
հանդիսանում է Խոզնավար-Միրիկ ճանապարհին Խոզնավարի լճի ափին տեղադրված կիկլոպյան ամրոցը՝ կից դամբարանադաշտով: Այստեղ տարածքում հայտնաբերվեց նաև ձկնակերպ վիշապ-քարակոթող: Այն գտնվում է Խոզնավար լճից 0.5 կմ հյուսիս արևելք, գյուղից մոտ 1 կմ արևմուտք: Հնարավոր է, որ վիշապը մասնակիորեն
տեղափոխվել է իր նախնական տեղից, որն այդքան էլ հեռու պիտի չլինի, ինչի մասին
վկայում է շրջակա վիշապային լանդշաֆտը /լճի առկայություն, հարթավայրային գոտի
շրջակայքում/:
Այսպիսով՝ տեղանքում առաջանում է մի ամփոփ տարածություն, որի տրամաբանական կենտրոնը հանդիսանում է բուն Միրիկի հուշարձանախումբը իր հոգևոր-վարչական, տնտեսական պաշտամունքայի և բնակելի համալիրներով:
Այս տարածքի խոշորագույն հուշարձան է հանդիսանում Ղուշչի կալա ամրոց-քաղաքատեղին (N.39 40 05,3 E.46 21 27,1 Alt. 1503): Նրան մոտակա Ղուշչի-1 ամրոցը
(N. 39 40 22,4 E. 46 21 22,0 Alt. 1458) հանդիսանում էր փոքր պահակային ամրոց, որ
նստած է ներկայումս անբնակ Ղուշչի գյուղի արևելյան եզրին բարձրացող եւ շրջակայքի ու Աղավնոյի գետահովտի վրա գերիշխող ցից ժայռածերպի հարթ գագաթին: Հյուսիս արևմուտք- հարավ արևելք ուղղվածությամբ ժայռագագաթը հարավից ու արևելքից եզերվում է ուղղահայաց կտրվող բազալտե անմատչելի ստալակտիտային ծերպերով, մյուս կողմերից՝ մեծ թեքությամբ իջնող զառիթափ լանջերով: Ամրոցի միջնաբերդը զբաղեցնում է 30×50 մ տարածք, որի հյուսիսային եզրագծով գնում է անմշակ
մեծ ժայռաբեկորներից շարված կիկլոպյան պարսպագիծը: Այստեղ նկատվում է նման
շարվածքով ընդլայնական դրված պատ, որը բաժանում է գագաթի պաշտպանված
մակերեսը երկու առանձնացված հատվածների: Նմանատիպ պահակակետ ամրոցները հազվադեպ չեն Հայկական լեռնաշխարհում: Որպես օրինակ կարելի է մատնանշել
Սառնաղբյուրի ամրոցը մի քանի պահակակետերով: Նմանատիպ ամրոցներ էին նաեւ
Դվոր, Գեղամասար և այլ բնակավայրերը: Այդ ամրությունները կատարում էին, ամենայն հավանականությամբ միայն հենակետային գործառույթներ եւ չունեին մշտական
բնակչություն [13]:
Տարածքի հաջորդ ամրացված բնակատեղին Միրիկ-2-ն է: Այն գտնվում է Միրիկ
գյուղից 2.5 կմ. հարավ-արևմուտք՝ N. 39 40 55,2 E. 46 18 30,4 Alt. 1852, Միրիկի գետակի ձախակողմում բարձրացող լայնարձակ լեռնաբազկի ամենաբարձր կետում, որտեղից ուղիղ տեսողական կապով երևում են Հերիկի և Միրիկ 1 ամրոցները: Այն տեղադրված է երբեմնի ընդարձակ հարթ արոտավայրերի կենտրոնի բարձրադիր կետում, բաց, բնականից անպաշպան ու անջրտի տեղանքում: Ամրոցը հատակագծում
կլորավուն է մոտ 100 մ տրամագծով և եզերված է երկու ներգծված շրջանաձև, հատվածաբար երևացող պարսպաշարերով, դրված միջին չափի անմշակ քարերից, չոր
շարվածքով: Ներսի տարածքը խիտ կառուցապատված է լայնարձակ ուղղանկյուն ու
կլորացող շինություններով, որոնց մեջ կան նաև կացարաններ հիշեցնող փոքր հատ6
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վածներ: Պարիսպներով ներփակված տարածքում պարզ երևում են 3-4 երբեմնի կեղծ
թաղով ծածված ուղղանկյուն, զգալիորեն ավելի մեծ քարերց շարված կիսագետնափոր կառույցներ, որոնք, ըստ ամենայնի, նախքան ամոցի կազմավորումը, այստեղ եղած մեծ դամբարանների կողոպտված քաղումնային խցերն են: Ամրոցի շրջակայքը
հերկված է, միայն հյուսիսային կողմում պահպանվել են պատերով ներփավող ընդարձակ տարածքներ և կողոպտված դամբարանախցեր: Այստեղ է նաև կատակոմբային
թաղում հիշեցնող բացված գետնախորշը: Հուշարձանում հավաքված վերգետնյա խեցեղենը թվագրվում է Ք.ա. 4-1 հզ: Ամրոցի բնականից չպաշտպանված դիրքը, պաշտպանական համակարգի համեմատական թուլությունը, աննպաստ ջրագրությունը,
շրջակա դամբարանադաշտի բացակայությունը ենթադրել է տալիս, որ հուշարձանը եղել է ոչ թե մշտական բնակության վայր, այլ կառուցվել ու օգտագործվել է որպես
պարբերաբար այցելվող ամառանոց:
Ամրացված բնակավայրերի թվին է պատկանում նաև Միրիկ-3-ը: Հուշարձանը N.
39 41 09,2 E. 46 19 00,8 Alt. 1704, գտնվում է Միրիկ 1-ից 1,3 կմ. հարավ-արևելք: Իրենից ներկայացնում է ընդարձակ մի դամբարանադաշտ: Թաղումները ամփոփված են
դամբարանաբլուրների ներքո: Առանձնապես հետաքրքիր է դրանցից մեկը, որի արտաքին կրոմլեխը կազմված է երկու շարք քարերից: Առանձին դամբարանների գագաթին տեղադրված են ցից քարեր: Հնավայրի կենտրոնական հատվածում առկա են
բազմաթիվ կիկլոպյան պատեր: Ամենայն հավանականությամբ այստեղ առկա է երկու
տարաժամանակյա հուշարձան:
Տարածքում հավաստված է նաև բաց բնակատեղի, որը գտնվում է Միրիկի ամրոցանիստ լեռան հյուսիսային լանջին:
Տարածքի տնտեսական համալիրների թվին է պատկանում Միրիկ-4 ամրացված
համալիրը: Այն տեղադրված է Միրիկի ամրոցից 4.1 կմ. հարավ-արևմուտք, ալպյան արոտավայրերի սարահարթում է, /կորդինատներն են՝ N. 39 39 43,2 E. 46 17 44,5 Alt.
1946 /: Դա ամրոցին ժամանակակից ամրացված փարախ-ամառանոց է: Այն կառուցված է զանգվածեղ, անմշակ քարերից, կիկլոպյան շարվածքով: Համալիրները ներկայացված են ներփակ, միմյանց հաջորդող բաց բակերով և կացարանների նմանվող
փոքր սենյակներով: Ուշագրավ է, որ կառույցների պատերի քարերի դրված են միմյանցից փոքր հեռավորության վրա, ինչը, որոշ հատվածներում, քարե ցանկապատի
տպավորություն է թողնում: Այս համալիրի մոտ է վերջերս հայտնաբերված տեղանքի
ժայռապատկեր-քարտեզը` /կորդինատներն են՝ N. 39 39 53,7 E. 46 17 49,9 Alt. 1918/,
որը որոշ նմանություն ունի Մեծամորից հայտնի ջրագծերի քարտեզի հետ[14]:
Հաջորդ կառույցը ցանկապատն է: Այն գտնվում է Միրիկ 1 ամրոցի դիմացը, հարավային կողմում, Միրիկ գետակի և ներկայիս գյուղի հարավային լանջերին: Պարսպի
լայնությամբ մոտ 1.0 մ է՝ շարված մեծ քարերից, առանց շաղախի, կիկլոպյան տեխնիկայով, երկշերտ, մեջը լցոնված մանր քարերով: Այն հստակ ուրվագծվում է գետնի
մակերեսին իր ընթացքի գրեթե ամբողջ երկարությամբ: Պահպանված բարձրությունը
չի գերազանցում 0.5 մ-ը: Ուշագրավ է, որ պարսպի շուրջ չկան պատի քարերի փլատակներ: Պարիսպ-ցանկապատը հատակագծում պայտաձև է և այսօրվա պահպանված հատվածի ամբողջ երկարությունն է 1730 մ: Այն սկիզբ է առնում ամրոցի դիմացի
լանջի միջնամասի փոքր հարթակից և ջրբաժան գծերից մեկի գագաթնագծով բարձրանում մոտ 600 մ դեպի ընդարձակ վարելահողերի հարթ դաշտավայրը: Այստեղ
անցնելով դաշտավայրի հարավային եզրագծով և ներառելով դեպի գյուղը իջնող սելավատար ձորակի վերին կետը՝ թեքվում է հյուսիս ու գնում ավելի քան 500 մ: Հետո
այն մեծ կորությամբ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և անցնելով ներքև իջնող բլրաշղթայի ջրբածան գծով ևս ավելի քան 500 մ՝ ընդհատվում է գյուղի մշակվող հաղամասերում:
7
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Այսպիսով՝ պարիսպ-ցանկապատը ներփակում է մոտ 600 X 600 մ չափերով երկու սելավատար ձորակները ընդգրկող ընդարձակ, խիստ թեքադիր, շրջանաձև տարածք: Պարսպի սկզբնական գործառույթը այսօր դեռ հստակ չէ, բայց կարելի է ենթադրել, որ այն, ժամանակակից լինելով ամրոցին, կառուցվել ու օգտագործվել է որպես
հնագույն քաղաքի հասարակական հոտերի ձմեռային անասնափարախ:
Միրիկյան ագլոմերացիայի պաշտամունքային լանդշաֆտում իր ուրույն տեղն ունի քարանձավային համալիրը: Գտնվում է Հերիկ գյուղից 1.7 կմ հս-արե, Միրիկ գյուղի
Առահեճ ամրոցից 1,8 կմ արևմուտք ժայռածերպերով կազմավորված լայն ու խորը ձորի ջրհավաք գծի վրա (կորդինատներն են՝ N. 39 41 23,6 E. 46 18 14,0 Alt. 1658m):
Մեծ և բարձր առաստաղով հարավահայաց քարանձավ է՝ ամրողջովին նստած բազալտե լավաների կոնտակտի շերտում: Մուտքի բացվածքը մոտ 30 մ է, թաղանման
ծածկի բարձրությունը մոտ՝ 25 մ., խորությունը՝ 30 մ.: Պատերը սյունաձև դոլերիտային
բազալտից են, առաստաղը՝ հաջորդ բազալտե լավայի կրնկի շերտն է 10-15 մ հզորությամբ, հատակը պատված է նույնանման բազալտի թափված բեկորների հաստ
շերտով: Անձավի առաստաղի մեջ սելավատարի ջրերը բացել են երկու մեծ անցքեր,
որտեղից դիտարկվում է հատակը: Անձավի բացվածքի արևելյան կողմի բազալտե
ուղղահայց պատի մոտ 100 մ երկարությամբ տարածքում բխում են բազմաթիվ քաղցրահամ աղբյուրներ: Անձավի դիմաց՝ ձորակի արևմտյան ափի մի ընդարձակ տափարակին ընկած միայնակ, մեծ ժայռաբեկորը, ամենայն հավանականությամբ, հնագույն
զոհասեղան է: Նրա բավականին հողմահարված, մոտ 3 X 2 մ չափերով վերին հարթ
մակերեսին նկատվում է թեթև բարձրացող սեղանատիպ հարթակ, որից սկիզբ առնող
ձեռակերտ փորված առվակները, ընթացքում անցնելով կոնաձև թասիկավոր փոսորակներ վրայով, իջնում են դեպի ժայռաբեկորի արևելյան եզրի փորվածքները: Այս
ժայռաբեկորի շրջակա քարերին ևս փորված են ձեռակերտ կլոր թասիկավոր փոսորակներ՝ ընդգծելով վերջինիս առանձնահատուկ նշանակությունը: Միրիկի Մեծ քարանձավի համալիրը իր բնական և մարդածին բաղադրատարրերով զուգահեռներ ունի Հայաստանում, մասնավորապես Խնածախում՝ Վանքի ձոր տեղամասում[15]:
Միրիկի ամրոցը (Միրիկ-1)
Միրիկի ամրոցը զբաղեցնում է հանգուցային դիրք տարածաշրջանում: Այն ուղիղ
տեսողական կապի մեջ է գտնվում Աղավնոյի և Հոչանցի հովտի հանգուցային ամրոցների հետ (Տանձուտ, Ղուշչի ղալա, Ղալաջիկ, Սոնասար): Միևնույն ժամանակ ամրոցը
գտնվում է Խոզնավարից Աղավնոյի հովիտ տանող կարևոր ճանապարհին և կարող է
դիտարկվել Խնածախի, Խոզնավարի և Վանատուրի հուշարձանների համատեքստում:
2017 և 2019 թթ. այստեղ իրականացվել են մասնակի պեղումներ (Գ. Սարգսյան,
Հ. Ավետիսյան, Ա. Գնունի)՝ նպատակ ունենալով պարզել հուշարձանի բաղդրատարրերը, ինչպես նաև փրկարար աշխատանքներ կատարել դամբարանադաշտում:
Ամրոցը գտնվում է Միրիկի արեւմտյան եզրին բարձրացող, Սյունյաց բարձրավանդակից իջնող եւ Աղավնո գետի աջ ափին հանգչող երկար լեռնաբազկի ծայր արեւմտյան եզրին: Բլրի գագաթին տեղադրված է միջնաբերդը, իսկ բուն բնակատեղին
տարածվում է բարձունքի հարավային լանջին՝ հասնելով մինչեւ Միրիկ գյուղի եզրը:
Ամրոցը բաղկացած է լեռնաբազկի գագաթնագծին տեղադրված միջնաբերդից,
նրա լանջերին նստած բնակատեղիից և բլրի ստորոտում և մասամբ արևմտյան կողմում սփռվող դամբարանադաշտից: Ամրոցի հիմնական, «իշխանական» դամբարանադաշտը գտնվում է միջնաբերդից 1,0 կմ արևմուտք, ամրոցին նայող սարահարթին:
Ամրոցի բնակատեղին նստած է ամրոցակալ բլրի հյուսիսային ու հարավային լանջերին պարիսպ-հենապատերով կազմակերպված արհեստական դարավանդների վրա:
Հյուսիսային լանջի դարավանդի պարիսպ-հենապատը ձգվում է միջնաբերդի ամբողջ
երկարությամբ և պահպանվել է տեղտեղ՝ մինչև 7.0 մ բարձրությամբ:
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Հարավային լանջին նկատվում են 2-3, միմյանց հաջորդող, բարձրության տարբեր
նիշերին դրված հենապատեր: Ամրոցանիստ բլրի հարավային զառիթափ լանջը պատված է պարիսպ-հենապատերով կազմակերպված բազմաթիվ արհեստական դարավանդներով, որոնց վրա պահպանված կառուցապատման հետքերը հուշում են, որ
այստեղ է եղել բուն բնակավայրը: Հենապատերը շարված են նույն տեխնիկայով եւ
պահպանվել են մինչեւ 5 մ բարձրությամբ: Ամրացված դարավանդների կառուցումը
հաստատագրված է Սառնաղբյուր եւ Հառիճ ամրոցներում՝ Հառիճ, Վաղաշենում՝ Սեւանի ավազան, Ծաղկահովտում՝ Արագածոտն[16]: Հարավային լանջի արհեստական
դարավանդներից մեկում բացվում է միջնաբերդի ստորգետնյա մուտքը: Այն իրենից
ներկայացնում է երեք միակտոր քարերից դրված 1×1 մ չափերով մուտք, որը իջնելով
մոտ 3-4 մ, փակվում է փլուզվածքներով: Մուտքն ամենայն հավանականությամբ քողարկված է եղել դիմացը ընկած մեծ տափակ սալով:
Միջնաբերդի ընդհանուր երկարությունը մոտ 200 մ է, լայնությունը՝ 30-50 մ: Այն
զբաղեցնում է բլրի գագաթը եւ նրա հիմնական՝ արեւելյան հատվածը, տեղադրված է
ամենաբարձր, արհեստականորեն հարթեցված, հատակագծում էլիպսաձեւ 80×50 մ
չափերով տափարակի վրա եւ բոլոր կողմերից պաշտպանված է մեծածավալ ճեղքած, անմշակ բազալտե ժայռաբեկորներից չոր շարվածքով դրված կիկլոպյան պարսպով: Արհեստականորեն հարթեցված հարթակներն այնքան էլ հազվադեպ չեն Հայաստանի ուշ բրոնզի եւ վաղ երկաթի դարաշրջանի ամրոցներում[17]: Այս հատվածին է
միանում միջնաբերդ եկող ճանապարհը, որը գալիս է միջնաբերդի հարավային պարսպագծի տակով, մեկ դարավանդ ներքեւ, եւ գնալով մոտ 150 մ՝ մտնում է հիմնական
հատված երկու կողմերից պատերով եզերված կարճ միջանցքով: Նման հնարք օգտագործված է Էլառում[18]:
Տրամաբանորեն ամրոցի ողջ տարածքը կարելի է բաժանել մի քանի հատվածի.
Ա. Նախամուտքային՝ արևմտյան հատված: Այս հատվածը ամենամատչելին է,
ուստի այստեղ միջնաբերդը պաշտպանված է մոտ 50 մ. երկարությամբ ու 2,0 մ լայնությամբ հզոր պարսպով, որի հյուսիսային եզրին նկատվում է միջնաբերդի գլխավոր
մուտքը:
Բ. Կենտրոնական տաճարական համալիր: Տեղադրված է միջնաբերդի կենտրոնում, ժայռակերտ դարպասներից 80 մ. արևմուտք (կորդինատներն են` N. 39 41 21,4
E. 46 19 32,8 Alt. 1619/ (աղ. 24, աղ. 25, նկ. 2, աղ. 27): Բաղկացած է մեջնաբերդի ամենաբարձր կետում, բլրակին կանգնած բազմաստիճան բուրգ-աշտարակից, նրան
արևմուտքից հարող ժայռափոր ծավալից (աղ. 23) և ամրոցանիստ լեռնաբազկի հյուսիսային լանջից դեպի բուրգ-աշտարակ բարձրացող թեքադիր, երկարաձիգ աստիճանավանդակից ու ժապավենաձև հարթակներից: Ամբողջ համալիրը կառուցված է անմշակ ճեղքած քարերից չոր, կիկլոպյան շարվածքով:
Մինչև 4.0 մ բարձրությամբ կանգնած բուրգ-աշտարակը պսակվում է 9.60 X 14.50
մ. չափերով հարթ, հարթակ-հրապարակով: Աշտարակին հարավից կից է մեկ, իսկ
արևմուտքից ՝երկու ավելի փոքր, աստիճանաձև հենապատ-հարթակներ: Աշտարակի
հարթակի կենտրոնում թեթև ուրվագծվում են մի փոքր, ուղղանկյուն ծավալի հիմնաքարերի հետքեր: Չի բացառվում, որ այստեղ մենք գործ ունենք հարթակի կենտրոնում
ժամանակին կանգնած ծիսական սեղան-ատրուշանի հետ: Հարթակ-հրապարակի մակերեսին առկա են գանձախույզերի կողմից փորված երեք ոչ խորը փոսեր: Վերջիններս բացել են աշտարակի մարմնի միատարր քարաշեն զանգվածի կառուցվածքը:
Աշտարակը տեղակայված է միջնաբերդի գագաթի ամենանեղ ու բարձր կետում և
իր ծավալի երկարությամբ ամբողջովին փակում է անցումը միջնաբերդի մուտքից դեպի ժայռակերտ դարպասներ ու պալատական համալիր: Անցումը հնարավոր է՝
շրջանցելով աշտարակը հարավից, միջնաբերդի գլխավոր ճանապարհով:
9
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Արևմուտքից աշտարակը սահմանազատվում է միջնաբերդի մակերեսից 2.5-3.0 մ
խորությամբ փորված մոտ 12.0 X 6.0 մ չափերով մի տձև ծավալով (հնարավոր է՝ սենյակ կամ գետնափոր ներքին բակ): Վերջինիս հարավային ճակատը կազմող ժայռային
պատի մեջ բացված է 1.5 մ լայնությամբ մուտք դեպի միջնաբերդի գլխավոր ճանապարհը: Հավանաբար հենց սա է եղել միջնաբերդից զիկուրատի աշտարակ տանող
անցումը:
Առանձնակի ուշադրության է արժանի թեքադիր հարթակ-աստիճանավանդակը:
Այն սկիզբ է առնում ամրոցանիստ լեռնաբազկի հյուսիսային լանջի ստորոտի արևելյան կողմից դեպի տաճար տանող հնագույն ճանապարհից: Ճանապարհի մոտ 200 մ
պահպանված հատվածը ունի 2.0-2.5 մ լայնություն մասամբ սալապատ, հորիզոնական մակերես, ներսից ամրացված է լանջի թեքությունը պահող քարաշեն ցածր հետապատով, իսկ արտաքին եզրագիծը տեղ տեղ ընդգծված է քարաշարով ու ցածր հենապատով:
Թեքադիր աստիճանավանդակի հատումը տաճար տանող ճանապարհի հետ
հստակ չի երևում, բաց ճանապարհի վերջնակետից մոտ 6.0 մ վերև պահպանվել է
բուրգի թեքադիր աստիճանավանդակի կանոնավոր կառուցված գլխավոր մուտքը՝
շքամուտքը: Այն երկու կողմերից զանգվածեղ ժայռաբեկորներով ուղղորդվող, մոտ 4.0
մ երկարությամբ ու 2.0 մ լայնությամբ դեպի վեր բարձրացող անցում է: Շքամուտքի
հատակին պահպանվել են մեծ, ուղղանկյուն քարերից դրված 5 շարք աստիճաններ:
Շքամուտքից վերև աստիճանավանդակը լայնանում է մինչև 8.0 մ. և այդ լայնությամբ
ամբողջովին քարաշեն ուղիղ բարձրանում մինչև զիկուռատի աշտարակը:
Թեքադիր աստիճանավանդակի ընդհանուր երկարությանը 70.0 մ է, թեքությունը՝
45օ, ներքին ու վերին կետերի բարձրության նիշերի տարբերությունը՝ 46.0 մ, ամենամեծ լայնությունը՝ 8.0 մ:
Աստիճանավանդակը կազմված է երկու հատվածներից՝ 1. քարաշեն եզրապատերով ժապավենաձև հարթակից, և, 2. նրան ներքևից հարող ու աջ կողմից շրջանցող
հիմնական աստիճանավանդակից: Ժապավենաձև հարթակը 35 մ երկարությամբ, 6,0
մ լայնությամբ, եզրագծերում մինչև 3.0 մ բարձրությամբ կանոնավոր պատերով ներփակված, թեքադիր, ամբողջովին քարաշեն, շրջապատից բարձր կանգնած ծավալ է:
Այն սկիզբ է առնում աշտարակից և իջնելով մինչև աստիճանավանդակի բարձրության
կեսը՝ փակվում է 3,0 մ բարձրությամբ կանգնած ճակատ-հենապատով: Ժապավենաձև
հարթակի մակերեսի բարձրության տարբեր նիշերում պահպանվել են 4-5, մինչև 1,0 –
1,6 մ բարձրությամբ, հենապատերով փակվող, փոքր, առանձնացված հարթակ-հրապարակների մնացորդներ: Վերջիներս միմյանց հետ հաղորդակցվում էին արևելյան
եզրում ուրվագծվող նեղ աստիճաններով: Այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ ժապավենաձև հարթակը ժամանակին կազմված էր իրար աստիճանաձև հաջորդող մի
քանի փոքր, հորիզոնական մակերեսով հարթակներից: Ստացվում է, որ ժապավենաձև հարթակը զիկուռատի բուրգ-աշտարակի գործառույթի շարունակությունը կրող
տարր է մի այլ, ճարատարապետական ձևի մեջ, որի իմաստն ու խնդիրը հենց այդ
փոքր հարթակ-հրապարակներն են:
Հիմնական աստիճանավանդակը սկիզբ է առնում ներքևի շքամուտքից և 8.0 մ
լայնությամբ բարձրանում մինչև ժապավենաձև հարթակի 3.0 մետրանոց ճակատը:
Այստեղ նա շրջանցում է ժապավենաձև հարթակը աջից և արդեն 2.5 մ լայնությամբ
բարձրանում մինչև աշտարակի ստորոտը: Այս կետում շինությունները խալխլված են
և հիմնական աստիճանավանդակի անցումը զիկուռատի աշտարակ հստակ չի երևում: Հիմնական աստիճանավանդակը եզրագծերում պատաշար չունի և նրա թեքադիր մակերեսի անբողջ լայնությամբ գնում են միջին չափի, ճեղքած, անմշակ քարերից,
չոր շարվածքով դրված առնվազն 25-30 աստիճաններ: Վերջիններիս պահպանվա10
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ծությունը տարբեր է, բայց կարելի է ընդունել, որ աստիճանի միջինացված բարձրությունը 0,6-0,9 մ է, լայնությունը՝ 0,8-1,5 մ:
Թեպետ այս համալիրի ուղղակի զուգահեռները Հայաստանում բացակայում են,
սակայն առանձին բաղադրատարրեր երևում են մի շարք հուշարձաններում: Մասնավորապես Միրիկի հուշարձանախմբին համաժամանակյա Արծվաբերդի տաճարական
շինությունը իրենից ներկայացնում է 15x15 մ. հարթակ, տեղադրված 40x25 մ. ժայռային ելուստի վրա, դեպի ուր տանում են 8 սանդուղք[19]: Այս նույն համատեքստում
պետք է դիտարկել աստիճանաձև փորվածքներով ժայռային ելուստները և ժայռաբեկոր-զոհասեղանները (Ծիծեռնավանք) [20]: Արտաշատից հայտնաբերված բրոնզե
քանդակը պատկերում է աստիճանաձև հարթակի գագաթին տեղադրված եղջերվի
գլխին նստած արծիվ [21]: Նմանատիպ երկու արձանիկ պահպանվում են նաև Հայաստանի Պատմության թանգարանում[22]:
Սակայն առավել մոտ զուգահեռներ հավաստված են Պարսկաստանում: Այստեղ
աստիճանաձև հարթակների գագաթներին տեղադրված փակ տաճարների, դամբարանների[23] կամ բազմահարկ տաճարների (օր.՝ Բաքվի Ղզ-կալաները)[24] հետ մեկտեղ լայն տարածում են գտնում աշտարակների գագաթներին տեղադրված զոհասեղանները: Վերջիններս ամենայն հավանականությամբ ունեն ավելի վաղ ծագում, քանի
որ պատմիչների վկայությամբ պարսիկները գտնում էին, որ չի կարելի աստվածներին
կողպել շինություններում: Հաճախ այս կառույցները տեղադրված էին անմիջական
հարևանությամբ [25]: Բացօթյա հարթակներ հավաստված են մի շարք հուշարձաններում. Զելեում (Փոքր Ասիա) Կյուրոսի կառուցած տաճարում, որը տեղադրված էր արհեստական բարձունքի վրա, իսկ ավելի ճիշտ իրենից ներկայացնում էր արհեստական
հարթակ: Բացօթյա էր նաև կրակի տաճարը Քուհի Հաջիում: Հատկանշական է, որ
այստեղ տաճարը տեղադրված է լճային լանդշաֆտում[26]: Նմանատիպ հարթակները
(Պասարգադե, Նախշ-ի-Ռուստամ) [27], ինչպես նաև կոթողներով աստիճանաձև հարթակներ (Բիշապուր)[28] շարունակում էին գոյատևել նաև ավելի ուշ՝ պարթևական
շրջանում, ինչպես նաև պատկերված են դրամների վրա [29]:
Մ.թ.ա. II-I դդ. ճարտարապետական համակառույց բաղկացած աստիճանավանդակից, աշտարակից, զոհաբերության համար նախատեսված հարթակից և ծիսական
սրահից պեղվել է Վանիի կենտրոնական հատվածում [30]:
Այս կառույցի հետ միևնույն համատեքստում պետք է դիտարկել այսպես կոչված
կուռքերի հարթակը: Այն տեղադրված է տաճարական կառույցի և դեպի պալատական
համալիր տանող ժայռակերտ դարպասների միջև ընկած բաց տարածքի կենտրոնում՝
մի փոքր բլրակին: Այստեղ պահպանվել են քարաշեն պատի մեջ վերցված 8-10 կողք
կողքի շարքով կանգնեցված 0,5-0,7 մ բարձրությանբ ցից քարեր: Քարերի ծայրերը
շատ դեպքում կոտրված են, բայց մեկի վրա հստակ երևում է նախաքրիստոնեական
պաշտամունքային կուռքի արձանիկին բնորոշ գլուխը ընդգծող ակոսավոր փորվածքը: Կուռքի կողքի ցից ժայռակտորի մեջ սանդաձև փորվածք է: Փորվածքով այս քարը
կարող էր նախատեսված լինել ծիսական արարողությունների ընթացքում մոխիր
խփել-շաղ տալու[31] կամ էլ սրբազան խաոման ճզմելու համար [32]:
Տաճարական համալիրի համատեքստում պետք է դիտարկել նաև ժայռափոր
դարպասը և կից շինությունը: Այն գտնվում է ամրոցի միջնաբերդի կենտրոնում, աստիճանաձև տաճար հարթակի ու պալատական համալիրի միջնամասում, առաջինից 80
մ. արե. պալատական համալիրի կլորացող պարսպագծից ճիշտ նույքան արմ.: Բաղկացած է ժայռակերտ դարպասներից, նրա թեկունքում գտնվող երկու սենյակիերից /որոնցից մեկը՝ գետնափոր/ և միջնաբերդի գլխավոր ճանապարհից համալիր մտնող
ժայռափոր մուտքից:
Սենյակն իրենից ներկայացնում է 10,4 X 3,5 մ. չափերով, 1ՙ75-190 սմ խորություն
արե-արմ ձգվածությամբ, բնական ժայռի մեջ մարդու կողմից փորված, բացված ուղ11
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ղանկյանը մոտեցող տարածություն: Այստեղ մերկացող ժայռային մակերեսը թեքությամբ իջնում է արևմուտքից արևելք, ինչի հետևանքով սենյակի հարավային ու արևմտյան պատերը ամբողջությամբ ժայռափոր են, իսկ հյուսիսային պատի արևելյան վերջավորությունը ու արևելյան պատը կազմված է միաշերտ դրված զանգվածեղ ճեղքած
քարերից: Սենյակի ներսի հատվածը մաքրելիս պարզվեց, որ մեծ ժայռաբեկորների
հետ խառը ընկած էին ավելի փոքր քարեր, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ սենյակն
ունեցել է երկրորդ հարկ:
Ժայռափոր սենյակի հարավ-արևմտյան անկյունի վերևում, հատակի մակարդակից մոտ 2,0 մ բարձրության նիշին բացվեց մի տձև սենյակ: Այն վերգետնյա է և համապատասխանում է ժայռափոր սենյակի երկրորդ հարկի մակարդակին: Պատերի ստորին մասը կտրված է բնական ժայռերի մեջ, հատակը՝ հարթեցված ժայռն է: Մոտ 5,0 X
3,0 մ չափերով վերգետնյա սենյակի պատերը դրված էին մեծ, ճեղքած, անմշակ ժայռաբեկորներից, որոնցից տեղում պահպանվել են 6-ը: Նրա հարավային պատը անմիջապես ձորաեզրի ժայռագիծն էր, որի վրայի 3-4 քարերը գլորվել են ձորը, իսկ հյուսիսային պատի երկու մեծ ժայռաբեկոր թեքվել, կախվել էին ժայռափոր սենյակի մեջ: Ուշագրավ է, որ սենյակի արևմտյան պատը կազմող մեծ ժայռաբեկորի տակ պահպանվել է հատուկ դրված ու տակից քարերով ամրացված կախովի սեղանի պես դեպի
սենյակ դուրս ցցված մի տափակ, երկար ժայռաբեկոր: Սեղանի քարի հարթ ու հորիզոնական մակերեսը բարձր է հատակից 0,65 մ, դուրս է ցցվում պատից 0,85 մ, լայնությունն է 0,8 մ:
Ժայռափոր սենյակի լիցքի զննությունը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ սենյակը հողով ու քարերով լցվել է ոչ միանվագ, երկրաշարժի կամ մարդկանց կողմից ավերվելու
արդյունքում: Այն լցվել է ամրոցը բնակիչների կողմից լքելուց հետո, պարբերաբար,
վերևի շինությունների ու պատերի բնական փլուզումից և հողաշետի լվացման արդյունքում:
Ծավալա-տարածային առումով բուրգ-տաճարը, կուռքերի հարթակը և ժայռակերտ դարպասների համալիրը կարելի է դիտարկել որպես մի միասնական, մյուսներից առանձնացված համակառույց: Տեղակայված լինելով միջնաբերդի կենտրոնական
մասում՝ համակառույցը հյուսիսից ու հարավից եզրագծված է պարիսպներով, արևմուտքից սահմանազատված է տաճարի դիմացը փորված խորը, անանցանելի խրամատով (նեքին բակով ), իսկ արևելքից՝ պալատական համալիրի կորագծով գնացող
հզոր պարսպով: Համակառույց կարելի է մտնել միայն ժայռակերտ դարպասների
հետնամասում դեպի միջնաբերդի հարավային եզրագծով գնացող գլխավոր ճանապարհը թեքությամբ իջնող լայն բացված մուտքով:
Գ. «Դղյակ»
«Դղյակը» տեղակայված է միջնաբերդի ծայր արևելյան եզրին և բաղկացած է երկու մասերից՝ այսպես կոչված «պալատից» և դիմացի բաց հրապարակից: Հատակագծում եռանկյունաձև 90 X 40 մ. չափերով դղյակը պարսպապատ է և առանձնանում է
միջնաբերդի հիմնական հատվածից 3,0 մ լայնությամբ, 30,0 մ. երկարությամբ ու մինչև
4,0մ բարձրությամբ պահպանված հզոր կիկլոպյան պարսպով: Պալատը բազմասենյականոց համակառույց է, որի հյուսիսային հատվածը զբաղեցնում է պալատի ներքին
բակը:
Օրթոստատ պատերով շինությունը 39 41 21,4 46 19 32,8 1619 ծ.մ.բ.. կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում դղյակում: Այն ուղղված է արևմուտքից արևելք: Կառույցի հյուսիսային և արևելյան հատվածներում ամենայն հավանականությամբ տեղադրված էր
բաց բակ: Այս հատվածը արևմտյան կողմից հաղորդակցվում է դղյակի տարածքում
տեղադրված այլ կառույցների հետ: Հարավային կողմից դեպի կառույցը տանում էր
ժայռափոր ճանապարհը, որը տանում էր դեպի կառույցի հարավարևելյան անկյուն:
Դեպի այս կառույցի հյուսիսային հատված բլրի լանջից տանում էր հարթակներից
12
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բաղկացած արահետ: Դեպի արևելք դիտարկվում են ևս մի շարք շինությունների մնացորդներ: Շինությունից մոտ 20 մ արևելք հավաստվել են ուղղահայաց դրված քարեր,
որոնցից հյուսիսայինի վրա փորվածք է՝ հավանաբար դռան փայտյա մասերն ամրացնելու համար: Հրվանդանային եռանկյունու՝ դեպի արևելք ուղղված գագաթին դիտարկվում են ինչ-որ շինության հետքեր՝ ամենայն հավանականությամբ դիտակետաշտարակի: Պատի քարերը տեղադրված են ժայռերի վրա: Ժայռային ելուստները թեք
կտրված են՝ խորանալով դեպի արևմուտք և հյուսիս: Հարավային հատվածում դեպի
արևմուտք ժայռագիծը բարձրանում է, այնպես որ քարերը պահպանվել են ընդամենը
մեկ շարք բարձրությամբ, այն ժամանակ, երբ կենտրոնական հատվածում քարերը
պահպանվել են երկու շարք բարձրությամբ: Հարավային պատը երկշարք է: Պատի
արտաքին կողմը համեմատաբար վատ է պահպանված: Տպավորություն է, որ պատը
փլվել է դեպի հարավ: Կենտրոնական հատվածում շարքի արտաքին անհարթությունները հարթեցված էին միջին չափերի սալաքարերով:
Արևելյան պատը կազմված է ժայռային ելուստներին տեղադրված օրթոստատ
քարերից, որոնք ամրացված են համեմատաբար մանր քարերով և հողով: Ժայռերը
թեք կտրված են՝ խորանալով դեպի արևմուտք: Մուտքը գտնվում է արևելյան պատի
կենտրոնական հատվածում, եզրված կողային հատվածի վրա դրված քարերով:
Պետք է նկատել, որ արևելյան հատվածում մշակութային շերտի հզորությունը ավելի
փոքր է: Բացի այդ, այստեղ գտածոների թվում գերակշռում է միջնադարյան նյութը:
Վաղ նյութը դիտարկվում է միայն հատակին: Ինչպես և հարավային հատվածում, այստեղ ևս ստորին շերտում սպիակ մանրահատիկ հող է:
Հուշարձանի պեղումներից հայտնաբերված
Հարավային լանջի N 1 կառույցը (ենթադրյալ դամբարան)
Ուսումնասիրվող կառույցը գտնվում է Միրիկի ամրոցանիստ բլրի հարավային
լանջին: Այն խիստ խաթարված էր խորհրդային տարիներին անցկացված ճանապարհի շինության ընթացքում: Ճանապարհի ուղղահայաց կտրվածքում երևում էին շինության երկու (հավանաբար երկայնական) պատերի հետքերը: Պեղումների ընթացքում
պարզ դարձավ, որ կառույցը հիմնովին թալանված էր առնվազն (դատելով խեցեղեն
նյութից) երեք անգամ. ժամանակակիցների կողմից՝ մ.թ.ա. VII-VI դդ, անտիկ ժամանակաշրջանում՝ մ.թ. I-II դդ. և միջնադարում՝ IX-XIII դդ.: Բացի այդ խցի լիցքում հայտնաբերվել են օջախների մնացորդներ, ինչն ապացուցում է, որ կառույցը երկար ժամանակ՝ առնվազն անտիկ ժամանակաշրջանից մինչև զարգացած միջնադար ծառայել է,
որպես բնակելի կացարան: Խուցի ավերակները տարածվում են դեպի հարավ ևս, մոտավորապես 1 մ.: Նաև պարզ դարձավ, որ 2017 թ. պեղումների մակարդակից մայր
հողի մակարդակը մոտ 50 սմ ավելի խորն է: Արևելյան պատը շարված էր միջին չափի
քարերից: Արևմտյան պատի քարերը համեմատաբար ավելի մեծ են: Խցի հյուսիսային
պատը ավերված էր: Այն պահպանվել էր ընդամենը 2-3 շարքով: Արեմտյան կողմից
հյուսիսային պատը խնամքով, անկյան տակ դրված քարերի օգնությամբ միանում է
արևմտյան պատին, այն ժամանակ, երբ արևելքում նա պարզապես կցված էր արևելյան պատին: Այս հանգամանքից կարելի է ենթադրել, որ արևմտյան պատը այս հատման կետից ավարտվում էր, այնժամանակ, երբ արևելյան պատը բնականոն շարունակվում էր վերածվելով դրոմոսի պատի: Հյուսիսային պատի արևելյան կողմի շարի
մեկ քարը բացակայում էր: Այս հատվածում պատի պահպանված բարձության մակարդակին հավաստվեց մոխրաշերտ հագեցած այրված խեցեղենի բեկորներով:
Հյուսիսային պատի հետ հատումից հետո արևելյան պատը շրջանաձև կտրուկ
պտտվում է դեպի արևմուտք: Այս կետում դրված է միջնապատ, որի հյուսիս արևմտյան անկյունի տակից գտնվեց ցլի կավե արձանիկ:
Առաջին միջնապատից հետո դրոմոսը ստանում է արևելք-արևմուտք ձգվածությամբ կանոնավոր ուղղանկյուն միջանցքի տեսք: Հատակը շարունակվում է բարձրա13

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

նալ դեպի արևմուտք: Դրոմոսի հյուսիսային պատն ունի կանոնավոր տեսք և հանդիսանում է մինչև հենապատ դիտարկվող հյուսիսային պատի շարունակությունը: Հարավային պատը պահպանվել է ընդամենը երկու շարքով: Ամենայն հավանականությամբ
գանձագողերը այստեղից ևս մուտք էին գործել դրոմոս՝ ավերելով նրա հարավային
պատը: Դրոմոսը արևմուտքից փակվում է կանոնավոր կառուցված երկրորդ միջնապատով: Հատկանշական է, որ այս միջնապատի մեջ՝ վերին շարքում, կողք կողքի
ներդրված էին միջանցքի անցքերով երեք հատ քար՝ կուռքեր(?):
Երկրորդ հենապատից դուրս՝ դեպի արևելք եղել է դրոմոսի կլորավուն, ուղղահայաց իջնող, հորանաձև մուտքը: Հորանաձև մուտքը փակված, ամրացված էր յուրօրինակ խցանով, որը իրենից ներկայացնում է մոխրի մնացորդներով հագեցած, հունցած
հարդախառն կավաշերտով ամրացված տափակ, սալանման քարերերից 6-7 շերտ իրար վրա շարված միատարր, ամուր զանգված: Հորանաձև մոտքի խցանը չի սահմանազատվում որևէ պատաշարով, այլ ուղղակի լցոնում է մայր հողի մեջ փորված կլորավուն հորը: Խցանը տեղադրելուց առաջ հորում կատարվել էին ինչ-որ արարողություններ, որոնցից մնացել են տեղում կոտրված խիստ այրված անոթի բեկորներ:
Նշված կառույցի գործառույթները դեռևս քննության ենթակա են, սակայն դրա
ստորգետնյա բնույթը, տեղադրությունը դամբարանադաշտում, կեղծ թաղի առկայությունը հուշում են, որ այն կարող էր հանդիսանալ դամբարանային կառույց, թեպետ բացառված չէ, որ դամբարանը կառուցելիս օգտագործեին այլ կառույցի պատեր [33]:
Այսպիսով՝ կատարված հետազոտությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ
Միրիկի ամրոցը բացառիկ տեղ է զբաղեցնում մ.թ.ա. VII-V դդ. հուշարձանների համակարգում՝ հանդիսանալով տարածաշրջանի խոշորագույն պաշտամունքային և վարչական կենտրոն:
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Նկարների ցանկ
նկ. 1 Միրիկի ամրոցի հատակագիծը
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նկ. 2 Տաճարական համալիրը

նկ. 3 Տաճարին կից ժայռափոր սենյակի հատակագիծը
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նկ. 4 Տաճարին կից ժայռափոր սենյակի կտրվածքը

նկ. 5 Օրթոստատ պատերով շինության հատակագիծը
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նկ. 6 Օրթոստատ պատերով շինության կտրվածքները

նկ. 7 Ենթադրյալ դամբարանային համալիրը
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РЕЗЮМЕ
Предварительные результаты раскопок группы памятников Мирик
Гайк Аветисян, Гагик Саргсян,
Артак Гнуни, Арсен Бобохян
Ключевые слова: Кашатагский район, Мирик, крепость, могильник, Мирикская агломерация, раскопки, башня, алтарь, цитадель, храмовый комплекс, вырубленное в скале помещение, «дворцовый» комплекс.
Среди памятников Кашатагского района Республики Арцах особое место занимает группа памятников Мирика. Мирикская агломерация расположена на перекрестке важнейших путей от бассейна р. Воротан до бассейна р. Агавно и путей, прилегающих вдоль р. Агавно. Агломерация включает крепости-поселения, крепости-форпосты, открытые поселения, укрепленные загоны, а также памятники культового значения: каменная стела-вишап, культовая
площадка. Ядром агломерации является крепость Мирик 1. Комплекс Мирика включает в себя обширный храмовый комплекс: храмовую башню, ведущую к ней лестницу, а также вырубленное в скале помещение, «дворцовый» комплекс и обширный могильник.
SUMMARY
Preliminary results of the excavations of the Mirik Monument Group
Hayk Avetisyan, Gagik Sargsyan, Artak Gnuni, Arsen Bobokhyan
Keywords: Qashatagh region, Mirik, Fortress, Cemetery, Mirik Agglomeration, excavations,
Tower, Altar, Citadel, Temple Complex, Carved into the Rock Dwelling, «Palace» Complex.
Among the monuments of the Kashatag region of the Artsakh Republic, a special place is
occupied by the group of Mirik monuments. Mirik agglomeration is located at the crossroads of
the most important routes from the basin of the river of Vorotan to the basin of the river of
Aghavno and running along the river of Aghavno. Agglomeration includes fortresses-settlements,
fortresses-outposts, open settlements, fortified corrals, as well as monuments of religious
significance: a stone stele-visap, altar. The center of agglomeration is Mirik 1 fortress. The Mirik
complex includes an large temple complex: a temple tower, a staircase leading to it, and a room
carved into the rock. "Palace" complex, as well as a large cemetery.
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К ВОПРОСУ О КУРАКСКОМ ТРАКТАТЕ 1805 ГОДА В РУССКОПЕРСИДСКИХ ОТНОШЕНИЯХ И АРМЯНСТВЕ АРЦАХА-КАРАБАХА *
Степан Дадаян
Ключевые слова: Арцах-Карабах, меликство, Армения, Куракский трактат, Цицианов,
Персия, шертная грамота, Гюлистанский договор,покровительство.
Территория Закавказья веками была ареной опустошительных войн. В течение столетий одни вражеские полчища сменялись другими. Сюда приходили персы, византийцы, арабы, сельджуки, татары-монголы и снова персы.
Образование русского Московского государства (во второй половине XV в.) и его укрепление значительно повлияло на политическое развитие христианского мира Закавказья.
В судьбах христианских народов региона (армян и грузин), в их борьбе против персидского
владычества и Османской Турции христианская Россия сыграла особую роль.
В этой борьбе, которая имела ярко выраженную религиозную окраску, и зарождалась
политическая ориентация армян на ближайшее христианское государство – Россию. Находясь под игом шахской Персии, в окружении османских турок и кочевых племен, армянское
население Арцаха-Карабаха было вынуждено вести национально-освободительную борьбу,
в которой обеспечение физической, национальной и религиозной безопасности было главной задачей. Поэтому появилась необходимость определиться в целях своей политической
борьбы.
На рубеже нового XIX века интересы держав на Южном Кавказе столкнулись в рамках
новой геополитической конфигурации. С одной стороны, Ага-Мухаммед шах в 1796-1797
гг., после почти полувековой междоусобной войны пыталась в качестве сюзерена отстоять
эти территории. С 1797 года новый шах Персии Фатали старался укрепить страну и наказать отколовшихся в междуречье Куры и Аракса правителей, т.н. ханов-самозванцев''**.

*

Հոդվածն ընդունվել է24.09.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Է. Մինասյանը: 07.10.19:
**После смерти шаха Надира (1747г.) в Персии до 1796г. отсутствовала единая политическая власть. Персия была раздроблена на отдельные самоправозглашенные ханства, главами которых стали вожди племен,
обитавших по всей территории Персии. Активизировались и главари бандформирований. Последние вели
кочевой образ жизни, занимаясь разбоем и воровством. В Мильской степи (междуречье Куры и Аракса)
вело разбойничало племя ''джеваншир'', которое проникло на территорию Южного Кавказа вместе с войсками Тамерлана в XIV в. Азербайджанский историк З .Гаджиева пишет: ''Джеванширы – это тюркские
племена, которые пришли в Анатолию во времена монгольского Холакю -хана, а в период эмира Тимура
(вторая половина XIV в.) они были переселены в Карабах'' [1]. В 1736г. шах Надир за их беззакония переселил племена ''джеваншир'' из равнинного Карабаха на восток страны – в Хорасан, а главаря банды, Панаха, оставил при себе под особым присмотром [2]. Панах спасся от шаха бегством в степи, где, собрав
пару сотен всадников – разбойников, объявил себя ''ханом'' [15, 18]. Самовольное присвоение ханского
звания было в традиции главарей разбойничьих банд, что служило им для самоутверждения у своих же
сородичей, степных разбойников. Получив действенную помощь от мелика Варанды Шахназара, Панах
благополучно обосновался в Шуши в качестве главаря вооруженной банды, которая должна была оказать
мелнку соответствующую услугу в борьбе с другими меликами Арцах-Карабаха.
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В числе государств, которые стремились закрепить свои позиции в регионе, была и
Россия. Петербургский императорский двор в течение всего XVIII в. военными походами и
договорами, а также в письмах к армянским меликам и предводителям духовенства
постоянно напоминал о своих стратегических целях: укрепиться в регионе, содействовать
созданию на базе армянского Арцаха-Карабаха союзнического армянского государства [5,
с. 23]. К концу XVIII в. план царской России по созданию на основе Арцаха-Карабаха армянского государства трансформировался в политику покровительства над краем с армянским населением. России был необходима и территория Карабаха, и его коренное армянское
население.
Третьим государством, имеющим в регионе свои интересы, была Турция. Ей оказывали содействие местные тюркские племена, вожди которых традиционно придерживались
протурецкой ориентации. Турецкий султан стремился занять берега Каспийского моря, вытеснить оттуда персов, накрепко закрыв тем самым двери Закавказья перед Россией.
Политическую реальность конца XVIII - начала XIX вв. характерно описывает историк Ф. Абасов. Он пишет: ''Среди неразрешенных до сих пор кавказских проблем уже более 200 лет стоит проблема взаимоотношений в отнюдь не равностороннем треугольнике
Россия-Азербайджан-армяне. В этой конфигурации сегодня важной составной частью является Карабах, превратившийся в яблоко раздора в начале XXI века, что связано, в первую
очередь, с двумя субъектами международного права второй половины XVIII - начала XIX
веков: Гарабагским ханством и Российской империей, а также с Османской и Иранской державами'' [8, с.91].
Если считать, что в указанном треугольнике под «армянами» Ф.Абасов подразумевает
Карабах, то эта конфигурация, на наш взгляд, должна выглядеть по-иному: Россия-Азербайджан-Карабах. Возможно, именно это он и имел в виду, чтобы указать на актуальность и
современность проблемы. А вот топоним ''Азербайджан'' в начертанной им фигуре никак не
увязывается с действительностью. Весьма абсурдно приписывать территориально-политическое образование второго десятилетия XX века к историческим реалиям более чем двухвековой давности. Очевидно, под ''Азербайджаном'' Ф.Абасов имеет в виду Карабах с его
лжеханом Ибрагимом, где на рубеже XVIII - XIX веков армянский народ и его мелики
представляли реальную политическую силу. Из этого следует, что выдуманный Ф. АбасоНа нелегитимность Панаха в статусе хана указал русский историк П.Бутков. Он пишет: ''Карабах
есть страна, лежащая между левым берегом Аракса и правым – реки Кура… Крепчайщее по местоположению селение здесь Шуша. Оно принадлежало мелику Шахназару Варандинскому, который, поссорившись с другими двумя меликами, вошел в союз с Панах-ханом, незнатным владетелем кочующего близ Карабаха Чеванширского (Джеванширского) татарского народа..., уступил ему Шушийскую
деревню…[3]''. Заметим, что П.Бутков подтверждает факт о том, что мелик Шахназар вступил в союз
с «кочующим» Панахом, носившим ханский титул, чтобы использовать его как ударную силу в борьбе против меликов. Указание на Панаха как узурпатора, мы находим в описаниях местностей ''ближним к Грузии и Кахетии, где какое воинство и какой народ обитает жительство…'' царя Ираклия, которое гласит: ''… когда же персидского шаха не стало, то с их стороны один человек (Панах – С.Д.), закону магоментанскому и от народа жеванширского, принял силу: среди того правления Хамсы (Карабах – С.Д.) состоит старинная крепость, которая им обманом взята…'' [4].
Власть Панаха в статусе «лжехана» в 1762 году беспрепятственно перешла к его сыну Ибрагиму,
который также не был коронован со стороны персидского сюзерена, поскольку всеперсидкого шаха
до 1796 года в стране не существовало.
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вым «Карабах», который он отождествляет с Азербайджаном, стал ''яблоком раздора''
спустя 200 лет. При этом, чтобы придать большую значимость своему ''открытию'', он приравнял Карабах, который имел статус ханства и де-юре и де-факто был политико-административной частью Персии, к субъекту международного права, такого, как Российская
империя, что является абсурдом. При этом, включая армян в этот треугольник, он фактически признает их как реальную силу в российско-персидских военно-политических отношениях конца XVIII - начала XIX веков.
Историческая реальность политического состояния Арцаха-Карабаха, как политико-административного субьекта Персии конца XVIII - начала XIX веков, выглядела примерно
так: Персия → Арцах-Карабах ↔ Россия, где Персия стремилась удержать Карабах в своем
составе, армянство Карабаха тяготело к России, а она старалась утвердиться в Закавказье.
Хан Карабаха не играл особой роли; он метался от к Персии к России с целью удержать
власть.
На рубеже XVIII – XIX вв. российско-армянские отношения перешли на новый этап
своего развития. Чтобы не потерять армянский Карабах, Россия должна была ускорить его
присоединение к России. Дорога к Карабаху пролегала через Грузию. 12 сентября 1801 года
император Александр I, получив положительный ответ Государственного совета, подписал
манифест о принятии Грузии в состав России. Этот исторический акт создал реальную почву для присоединения армянского Арцаха-Карабаха и всей Восточной Армении к России[6,
с.60].
В правительственной инструкции, данной генералу Кноррингу, в части, касающейся
армянского народа, отмечается: ''К особенному же наблюдению вашему, представляем
привлекать к себе нацию армянскую всякими обласканиями. … по многочисленности сего
племени, в сопредельностях к Грузии есть один из надежнейших к приумножению силы народной и вместе к утверждению вообще по верности христиан'' [6, с.66]. Таким образом, армянский народ в российской правительственной инструкции характеризуется как ''надежный союзник',' необходимый России.
Присоединив Грузию, Россия продолжила последовательно проводить свою политикоадминистративную линию. Военная и гражданская власть была сконцентрирована в руках
находившегося в Тифлисе главнокомандующего русскими войсками генерала П.Д. Цицианова*. Некоторые Прикаспийские ханства Персии (Кубинское и Талышское) подписали сепаративные договора (26 декабря 1802 г., г. Георгиевск), согласно которому Россия взяла их
под свою защиту от Персии [9, с.156].
20 ноября 1803 года русские войска двинулись на Гандзак (Гянджа). П.Д.Цицианов
призвал гянджинского Джавад-хана покориться и сдать крепость, выдать ему в качестве заложника сына, а также выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный тифлисским купцам [2, док. 1172, с. 588; док.1175-1179, ц.590-591]. Джавад- хан отверг предложения русского генерала. Шушинский хан Ибрагим понимал, что после Гянджи русские повернут к
Карабаху; поэтому он послал в помощь Джавад-хану две пушки [2, док.1387, с.685]. Гянд*

Князь Павел Дмитревич Цацианов (1754-1806) был назначен главнокомандующим русских войск на
Кавказе 11 сентября 1802г. Согласно историку Б.Улубабяну он был грузинским князем
П.Цицинашвили [11]. По другой версии, П.Цицианов происходил из старинного армянского
княжеского рода Арцаха [12].
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жинский хан решил вступить в бой с П. Цициановым и тем самым подписал приговор не
только городу, но и себе и своему сыну. 3 января 1804 года П.Д. Цицианов взял Гянджу. Он
сразу оповестил об этом петербургский двор и предложил ''дать Гяндже российское наименование ''Елизаветполь''[6, док. 165, с.193].
После взятия Гянджи, 8 января 1804 года П.Д. Цицианов отправил в Шуши самозваному хану Ибрагиму письмо следующего содержания: ''Российская армия овладела Гянджой, а
вы не приветствуете и не ищете покровительства сильного. Я надеюсь, что... будет(е) следовать общему правилу, что слабый сильному покоряется и не мечтает с ним тягаться... буду
ждать от вас доверенную особу или одного из детей ваших для постановления правил, на
каких вы можете быть приняты'' [2, док. 1416, с. 696].
П. Цицианов ждал прямого ответа от хана. Ибрагим же решил задобрить русских, как
это принято в мусульманском мире при решении сложных политических и военных проблем. Ему казалось, что достаточно оказать посланнику П.Цицианова майору Д.Лисаневичу
почести, и тогда П.Цицианов обойдет Карабах.
4 февраля 1804 года П. Цицианов отправил второе письмо Ибрагиму, которое по тону
резко отличается от первого. Он писал: ''Письмо ваше, наималейшего существа дела в себе
не заключающее, но коварной души. Персидский образ изъявляющее во всей полноте, я получил; ни словесные донесения, ни (так как вы сделали) письменные постановления, ... без
подписи и печати, не принимаю, и вы за таковую Персидскую политику кровию своею заплатите, как и Джавад-хан. Я вашей покорности и подданства не желаю и не желал, поелику
я на вашу Персидскую верность столько надеюсь, сколько можно надеяться на ветер; ... и
ждите ноураза, ждите Баба-хана (шах Персии) помощи, а я в свое время без ожидания вас
посещу. Я знаю, что доколе я под Ганджею стоял, вы дрожали как лист на дереве и так бы
не отвечали; я знаю, что до прихода моего под Ганджу, как трусливый заяц и льстивая лисица... не смели вы в сем слоге говорить, как теперь, считая меня в отдалении. Но верьте мне,
что и Ганджинского войска довольно, чтобы вас во все сокрушить; верьте мне, что неприступность вашей крепости для Русских будет легка; увидите то на деле... Слыхано ли на
свете, чтобы муха с орлом переговоры делала; - сильному свойственно приказывать, а слабый родился за тем, чтобы сильному повиноваться... Призываю вас к раскаянию…'' [2,док
1417, с.696; 5, док. 132, с. 142].
Такое объемное цитирование письма П. Цицианова объясняется необходимостью показать, что еще до заключения трактата князь П. Цицианов был осведомлен о нравах Ибрагим-хана.
Подобный стиль обращения князя П. Цицианова к Ибрагиму выдержан и в письме от
26 мая 1804 года, где П. Цицианов обличал его как вора и главаря банд в крае. Он напомнил ему, что знает о похищенном у гянджицев (елизаветпольцев) и не возвращенном по его
требованию целом табуне, а также о нападении на его разъезд и похищении… 292 лошадей
[2, док.1418, с. 697; 5, док. 133, сс.142-143].
Обвинив Ибрагима в воровстве и выразив недовольство его поведением, П.Цицианов
писал: ''... не следовало бы мне вступиться за вас и взять в защиту от Персии, кои вам по
обыкновению своему выкололи бы глаза или отрезали нос или уши, хотя, повторяю, должно
бы было мне предать вас в их руки и потом отнять у них Шушу...'' [2, док. 1420, с. 697; 5,
док. 133, с. 143].
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Участь Ибрагима, удостоившегося подобной риторики, была решена. Для П. Цицианова он не представлял какой-либо военной угрозы. Ибрагим не мог не догадываться, почему
русский генерал П. Цицианов решил вести себя с ним неучтиво, рекомендуя ему не идти
по стопам Гянджинского хана, и смирился с ярлыком «труса», присвоенным ему П. Цициановым.
Словесная перепалка Цицианова с Ибрагимом вела к неизбежному военному столкновению. Но концовка упомянутого письма от 26 мая 1804 года приобрела иной тон. От имени царя П. Цицианов предложил Ибрагиму принять условия подданства: а) соблюдать верность; б) утвердить это присягою; в) отдать крепость для житья войску; г) дать в аманаты
старшего сына; д) платить 10 т. (тысяч) червонных [2, док. 1420, с. 697].
Подобную смену тона письма азербайджанский историк Ф. Абасов объясняет следующим образом: ''Цицианов избегал военного столкновения с Ибрагимом, ''ибо, в нем, он (Цицианов) видел более ''серьезного'' противника, чем Джавад-хан'' [8, с.103]. Но если бы П.
Цицианов рассматривал Ибрагима как достойного противника, то, по всей вероятности, вторая часть письма была бы составлена в виде отдельного обращения к нему, ибо трактат на
основе условий, предложенных П.Цициановым (26.05.1804г.), был подписан только через
год, в мае 1805 года. Не заметить этого Абасов не мог. Во-первых, все свидетельствовало о
том, что Россия стояла на пороге русско-персидской войны. Поэтому необходимо было изолировать Ибрагима в Шушинской крепости, быть уверенными в его честности и не дать ему
возможность примкнуть к персидским войскам.
Во-вторых, азербайджанские авторы не желают замечать и того, что, обращаясь к хану,
П. Цицианов, прежде чем перейти на ''дипломатический язык'', насмехается над его ''ханским'' достоинством. Неслучайно П.Цицианов напоминает: ''Я слово держать умею, никогда
не лгал и божусь всемогущим Богом, что иной дороги нам к благополучию нет, и что вы будете счастливы, лишь бы верность словесныя пересказывании я принимать не буду, а требую все письменно'' [2, док.1420, с. 697; 5, док. 133, с. 143], в противном случае он может
оказаться в руках персидского шаха, где ему ''выкололи бы глаза или отрезали нос или
уши''.
В-третьих, П. Цицианову было известно, что «политическое лицо» Карабаха не могло
быть представлено лишь ханом - самозванцем. Он был убежден, что реальная сила АрцахаКарабаха - это армяне, составляющие абсолютное большинство населения края, а также его
армянские мелики и сотники, которые находились в окружении генерала. Армянское население Карабаха, по данным рапорта П.Цицианова царю Александру I от 22.05.1805г. (на рубеже XVIII – XIX вв.), составляло 40 тыс. домов. В начале XIX века армянское население
Карабаха составляло 25 тыс. семей, еще 8 тыс. армянских семей Карабаха, бежавших от Ага
Мухаммед шаха в 1797 году, находились в Ширванском ханстве [2, док. 1434, с. 702; 12, с.
121; 5, с. 97].
В начавшейся русско-персидской войне геополитическая значимость Карабаха как
субъекта, имеющего решающее значение для края, становится все более важной. Для России Карабах был воротами в правобережную Персию, которая, потеряв Карабах, лишилась
бы всего Южного Кавказа. Поэтому персы использовали все свои военно-политические возможности, чтобы удержать Арцах-Карабах в сфере своих интересов.
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Чтобы удержать Карабах и помешать сближению П. Цицианова с Ибрагим-ханом, персидский шах Фатали в январе 1805 г. послал в Карабах пятитысячный отряд во главе с сыном Ибрагима Абульфатом, который находился у шаха в качестве аманата. Сражение произошло в районе села Тог, центра меликства Дизак. Потерпев поражение от армянских ополченцев, Абульфат отступил из Карабаха обратно в Персию [24].
Историк М. Исмаилов, стремясь оправдать Ибрагима, цитирует послание шаха (причем делает это на свой лад, позаимствовав текст у хрониста первой половины XIX в. М.
Дж. Дживаншира), адресованное Ибрагиму: ''...весь Карабахский вилайет со всеми его доходами, поступающими в казну, … передается в вечное пользование Ибрагим хану и его потомкам...'' [25]. Но в первоисточнике в шахском послании значится не ''Карабахский'', а ''Карадагский вилайет'' [21, с. 20]. Очевидно, зная нравы Ибрагима, шах решил дополнительно
передать ему еще и доходы от ''Карадагского вилайета'', при условии, чтобы тот не сотрудничал с Россией. Но историк М. Исмаилов осознанно искажает исторический документ,
подменив шахский ''Карадаг'' на ''Карабах'', на ''вечное пользование'' ему и ''потомкам'', чтобы показать благородство Ибрагима и его приверженность к России, придав этому факту
иной смысл: якобы Ибрагим осознанно отказался от шахских обещаний (материальных и
политических), чтобы оказаться в составе России. На самом деле Ибрагим, стремившийся
сохранить свою власть, не мог отказаться и от даров шаха, и от благосклонности русского
царя. П.Цицианов в письме (29.05.1804 г.) министру иностранных дел России А.Е.Чарторыйскому писал: ''Ибрагим хан Шушинский, страшаясь движения Персидских войск, прислал ко мне посланца своего с изъявлением покорности и усердия своего к Е. И. В., ... Хотя
же я совсем тем весьма удостоверен, что на обещания Персидских ханов полагаться никак
невозможно, - уверен будучи, что один только страх приближения отряда, более, нежели
все убеждения могут над ними подействовать'' [2, док.1421, с.697]. Таким образом, взвесив
предложения российского генерала П. Цицианова и персидского шаха, Ибрагим согласился
с условием договора, предложенного русским генералом. В письме П. Цицианова от 9 мая
1805 г. министру иностранных дел России А. Чарторыйскому говорится: ''Имею честь сообщить, что завтрашний день выступлю из Елизаветполя... для свидания с Ибрагим ханом Карабахским и для окончания с ним постановления и выступления его в покровительство и
подданство Всероссийское'' [2, док. 1435, с. 702].
14 мая 1805 года на берегу реки Курак* (в северной части Арцаха) между генералом П.
Д. Цицановым и самозваным ханом Ибрагимом был подписан трактат. Согласно принятому
трактату (артикул первый), Ибрагим дал торжественную клятву: ''Я – Ибрагим-хан Шу* Река Курак течет по территории Гюлистана, исторического Арцаха-Карабаха. В тюркской
топономике она называется ''Куракчай'', где Курак (или Кюрек на тюркском)- название реки, а «чай» в переводе с тюркского ''река''. В первоисточниках XIX века нет топонима ''Куракчай''. Одинадцатый
артикул трактата от 14 мая 1805 г. гласит: ''В достоверие чего нижеподписавшиеся подписали сии
артикулы и приложили к ним свои печати в лагере Елизаветпольской округи, при р. Курак в лето от
Р.Х. 1805-е (…) мая месяца (…) 14-го дня'' [32]. Генерал П.Цицианов в письме генералу Портнягину
от 23 мая 1805 г. сообщает: ''14-го числа сего месяца… Ибрагим – хан Шушинский… прибыв в
занимаемый мною лагерь Елизаветпольской округи при р. Курак, для поднесения ключей Шушинской
крепости, в присутствии моем учинил присягу на верность Е.И.В…'' [33]. Военный историк XIX в.
В.Потто в известной работе ''Первые добровольцы Карабаха…'' указывал: ''… родовые уделы
армянских меликов… занимали все пространство от Аракса до реки Курак, …'' [34].
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шинский и Карабахский, именем моим наследников и преемников моих торжественно навсегда отрицаюсь от всякого вассальничества или, под каким бы то титулом не было, от всякой зависимости от Персии или иной державы, и сим объявлю перед лицом всего света, что
я не признаю над собою и преемниками моими иного самодержания, кроме верховной
власти Е.И.В. Всероссийского великого Г.И. ... обещевая тому престолу верность, яко верноподданный раб оного, - в им и должен дать присягу по обычаю на святом Коране'' [2, док.
1436, с. 705].
Ибрагим обязался не иметь ''сношения с окрестными владетелями''; выделить помещения для проживания российских солдат (500 человек), штаба и офицерского состава, ''заготовлять на вышесказанные войска потребное число'' пшеницы и просяных круп по умеренной цене; вносить в казну Е. И. В. 8 000 червонцев в год; а также ''сверх на верность, дать в
аманаты старшего сына и внука на ''всегдашнее пребывание'' в Тифлисе [2, док. 1436, с.
706].
П.Цицианов сообщает императору Александру I в рапорте от 22 мая 1805 года: ''Имея
счастие всеподданнейше поднесть В. И. В. ключи Шушинской крепости и трактат, заключенный с Ибрагим-ханом Карабахским, о вступлении его со всем семейством и Карабахским владением в вечное подданство В. И. В. ... с сим новым расширением Российской империи..., что сие владение, обратившееся в одну из провинций, приобретено не мечем и не
военного рукою...'' [2, док. 1436, с. 7021-703].
Какова же позиция современных азербайджанских историков по этому трактату? Историк Р.Мустафа-заде пишет: ''... именно с него (Карабаха – С. Д.) начался процесс поэтапной
интеграции азербайджанских земель в состав Российской империи'' [20, с. 164]. Такого же
мнения придерживается и Г.Гасанов, заявляя: ''Участь Гарабагского ханства была тяжелым
моральным ударом для всего Азербайджана. Это событие явилось своего рода разрушительным знаком на пути к капитуляции других ханов и ускорило процесс завоевания остальных
земель'' [16, с. 144]. Не трудно заметить, что целью вышеуказанных историков является попытка представить современным русскоязычным читателям военно-политические действия
петербургского двора по присоединению этих территорий к России, в т. ч. армянского Карабаха, под выдуманным названием ''азербайджанские земли'', чтобы обосновать принадлежность исторического Арцаха-Карабаха современному Азербайджану.
Историк С. Алиярлы утверждает, что трактат касается ''перехода ханства (не Карабаха,
а именно ханства) под власть России...'' [10, с. 24]. Очевидно, он имеет ввиду, что российские власти отдали предпочтение ''ханской власти'', т. е. тюркскому магометанскому началу,
а не Карабаху в целом с его армянскими меликами и населением. Иначе говоря, для
С.Алиярлы вся ценность этого трактата состоит в том, что он был подписан Ибрагим - ханом, представителем иной религии. Но С.Алиярлы не хочет замечать, что П.Цицианов и в
период переписки, и в самих условиях трактата, а также в момент заключения самого трактата, старался преуменьшить участие Ибрагима. С.Алиярлы заканчивает свою мысль фразой: ''И ничего тут не поделаешь – имя Карабахского или Зангезурского армянина на этом
трактате искать бесполезно'' [10, с. 25].
К сведению С. Алиярлы, а) армянские мелики со своими подданными, совместно с
русской армией П. Цицианова были готовы штурмовать позиции Ибрагима, если бы он отказался отвечать на уговоры и угрозы русского генерала. Но Ибрагим не мог этого сделать,
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поскольку был всего лишь самозваным ханом, поэтому он безропотно дал свое согласие повиноваться русскому оружию. В тексте трактата отсутствие упоминания меликов связано с
тем, что Цицианову и всему российскому двору были известны позиция армянских меликов. Они приветствовали русское войско на территории Арцаха-Карабаха. Необходимо было обезвредить самозваного хана, чтобы в начавшейся войне он его сородичи (в Шеки,
Ширване и Баку) не делали попыток навредить русским войскам.
Среди азербайджанских историков, проявивших интерес к трактату, значится также Т.
Кочарли. Обращаясь к данной проблеме, он пишет: ''... в 1805 г., когда со стороны России
генерал Цицианов и со стороны Карабахского ханства Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский подписали договор о переходе Карабахского ханства под власть России, правящие
круги не использовали свою «христианскую'' карту Карабаха. К этому времени не было ни
Потемкина, ни Екатерины II. Может быть, просто забыли о плане Потемкина и об обещании
Екатерины II армянским меликам, или же вынашивали какие-то другие планы'' [18, с.41].
Очевидно, что Т. Кочарли осведомлен о том, что Российская империя в лице Екатерины II и Г. Потемкина в 80-е годы XVIII века всерьез рассматривала вопрос о создании на
территории исторической Армении и Арцаха-Карабаха армянского государства. Но Т. Кочарли забывает, что внешнеполитические акции России, направленные на освобождение порабощенных народов, в то же время исходили из национальных интересов самой России. В
этом отношении бесспорно, что продвижение России в Закавказье не могло не иметь карабахской подоплеки. Поэтому возникает вопрос: а чью же ''карту'' использовала Россия вначале XIX века при подписании трактата на берегу Карабахской реки Курак, если не
христианскую карту Карабаха? Нетрудно заметить, что Т. Кочарли, противореча себе, вынужден признаться: ''… правящие круги России проявляли особую заботу о карабахских армянах'' [18, с. 41]. Иначе и не могло быть. Карабах сохранил свое армянский облик, даже если под трактатом пришлось подписаться Ибрагиму. Трактат есть результат сотрудничества
российского правительства с армянскими меликами и духовными лицами. В завершающей
фазе подготовки к подписанию трактата Ибрагим был самым подходящим подписантом,
ибо за этим трактатом должны были последовать трактаты с Шекинским, Ширванским и
Бакинским ханствами. Вряд ли их ханы-правители согласились бы подписать подобный
(как от 14 мая) трактат, если бы под ним стояли подписи армянских меликов.
Военно-политические деятели России знали, что реальная сила в Карабахе находится в
руках его армянского населения и армянских меликов. К концу войны, 15 сентября 1813 года, подводя ее итоги, царь Александр I счел необходимым выступить со специальным обращением к армянскому народу. Он отметил роль армянского народа и его сыновей, которые
проявили чудеса героизма и преданности Российскому императорскому престолу. ''Они отличались примерным постоянством и преданностью в своем усердии к нам и Престолу нашему, жертвуя имуществом своим и всеми средствами и самой жизнью'‘, - писал в своем
обращении царь [26, с. 258].
Российский историк второй половины XIX века П. Бутков, характеризуя поведение
Ибрагима, говорил его скрытом коварстве и о том, что он одновременно опасался как персидского шаха, так и русского царя. Он ''был между двух огней: страшно было ему покориться врагу своему Ага-Магоммет-хану, но не менее опасно лишиться от россиян своего
владения'' [14, с. 405 ]. Впоследствии он постоянно проявлял трусость, а его ''скрытое ко28
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варство'' приобрело большую изощренность. Ибрагим продолжал с недоверием относиться
к двум монархам; разница между ними для хана состояла лишь в том, что персидский Фатали шах за предательство мог отрубить ему голову, несмотря на то, что Ибрагим подарил
ему свою дочь, а российский царь Александр I – лишить его права ''владеть'' Карабахом как
самозванца и предателя.
Очевидно, что Ибрагим был бы даже рад, если П. Цицианов в качестве подписантов
трактата пригласил бы армянских меликов. Тогда Ибрагим мог бы оправдаться перед шахом и выставить себя преданным ему правителем, а меликов представить, как ''сепаратистов'', его потенциальных врагов.
Христианской России был необходим христианский Арцах-Карабах с его армянским
населением. Поэтому генерал П. Цицианов предпочел подпись предателя Ибрагима, а не армянских меликов В российской дипломатической практике такие ''договоры'' получили известность как ''шерты'', что означает клятва, договорные отношения [27, с.158; с.587]. Отсюда и ''шертная грамота'' или ''шертонать'' – т. е. клясться. Такие соглашения изначально основывались на неравноправных позициях сторон, что следовало из конкретного содержания
документа. В ходе русско-персидской войны заключение по инициативе России подобных
соглашений, в частности Куракчайского (14.05.1805 г.), Шекинского и Ширванского (25 декабря 1805 г.) трактаты) [2, док. 1366, с.676-677] стало реальной необходимостью для обеспечения мирного тыла. Трактат был нужен России на период войны, и она его добилась.
Азербайджанские авторы активно проталкивают миф о т. н. «Карабахском 'ханстве'', как о ''азербайджанском государстве'', ''субъекте международного права'', ''независимом
государстве'' [8, с.107; 28, с. 225]. Вряд ли найдется хоть один исследователь, который сочтет слова П. Цицианова ''слыхано ли на свете, чтобы муха с орлом переговоры делала'', образцом общения равных сторон в дипломатической переписке и отношений равноправных
субъектов международного права. Карабах был зависимым административным образованием в составе Персии. Об этом можно судить по «Клятвенному обещанию» Ибрагима, в
котором он заявляет, что отрекается ''от всякой зависимости от Персии…'' [2, док. 1436, с.
405], и по содержанию трактата от 14 мая 1805г.
Следует также учесть, что по решению МИД России трактат был опубликован только
на русском языке, что также является важным аргументом в пользу неравноправности сторон. Обычно, если стороны занимают равные позиции, трактаты составляют на языках подписантов. Использование персидского языка наравне с русским для составления трактата
означало бы признание Ибрагима в качестве главы государственного субъекта, чего петербургский двор не мог допустить.
Антироссийская политика Ибрагима, которая в конце концов привела к его гибели, доказала, что его ''Клятвенное обещание'', его личная подпись под трактатом были всего лишь
ширмой: на деле он остался ярым врагом России. П. Цицианов, зная нравы Ибрагима, был
уверен, что в удобный момент он предаст забвению свою клятву. Вскоре такая возможность
наступила. После убийства П. Цицианова* Ибрагим почувствовал себя свободным от всяких
* Убийство П. Цицианова произошло 8 февраля 1806г. в Баку во время церемонии подписания
трактата с Бакинским ханом.
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обещаний. Он решил перейти к персам. Однако в военное время подобные поступки не прощаются, и он был наказан по заслугам (8 мая 1806 г.). Комендант Шушинской крепости Д.
Лисаневич и мелик Варанды Джумшуд выполнили свой долг: Лисаневич – военно-государственный, перед российским командованием, а мелик Джумшуд – гражданский и национальный. ''Мелик Джумшуд отомстил не только за себя, но и за других меликов. Его отец, пишет Раффи, - возвысил этого злодея и за это был осужден и проклят всеми карабахцами.
А достойный сын недостойного отца искупил его грехи'' [24, с. 142].
Военно-политическую роль Куракского трактата на протяжении всей войны 18041813гг. трудно переоценить. Он исключил возможность объединения (во всяком случае, видимого) шахских сил с силами хана и возникновению открытого антироссийского альянса
ханств левобережной (р. Аракс) части Персии. Этот трактат потерял силу с окончанием
русско-персидской войны и принятием Гюлистанского договора в октябре 1813 года. Таким
образом, присоединение Арцаха-Карабаха к России было закреплено в Гюлистане в 1813г.
договором между Россией и Персией, а не ''Куракским'' трактатом в 1805г., как утверждают
азербайджанские историки. Согласно договору 1813г., Карабах был включен в единое российское политическое, экономическое и социальное пространство, в котором отныне жил и
созидал армянский народ. Гюлистанский договор установил мир на всей территории Карабаха, покончил с произволом чужеземных правителей, дал возможность армянству АрцахаКарабаха сохранить свой очаг для последующих поколений.
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РЕЗЮМЕ
К вопросу о куракском трактате 1805 года в русско-персидских отношениях и
армянстве Арцаха-Карабаха
Степан Дадаян
Статья посвящена событиям русско-персидской войны 1804-1813 гг. На основе анализа документальных источников представлены политические, военные и дипломатические
маневры сторон, связанные с подписанием так называемого «Куракского трактата». Критически рассматриваются попытки ряда азербайджанских авторов представить укрепившегося
в Шушинской крепости Ибрагим-хана как суверенного правителя края. Подписание трактата, согласно которому Арцах-Карабах перешел под покровительство России, стало итогом
многовековой национально-освободительной борьбы армянского населения края с персидским владычеством и следствием прорусской ориентации армянского народа.
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Արցախ-Ղարաբաղի հայությունը 1805թ. Կուրակի պայմանագրի համատեքստում
Ստեփան Դադայան

Բանալի բառեր՝ Արցախ-Ղարաբաղ, մելիքություն, Հայաստան, Կուրակի պայմանագիր, Ցիցիանով, Պարսկաստան, շերտային հավաստագիր, Գյուլիսանի պայմանագիր, Շուշի:
Սույն հոդվածում լուսաբանվում են 19-րդ դարի սկզբին Արցախ-Ղարաբաղի՝ Ռուսաստանին միանալու հետ կապված իրադարձությունները: Վավերագրական աղբյուրների վերլուծության հիման վրա ներկայացված են այսպես կոչված Կուրակի պայմանագրի հետ կապված կողմերի ռազմական, քաղաքական-դիվանագիտական խուսանավումները: Քննադատական մոտեցում է ցուցաբերվում մի շարք հեղինակների՝
Շուշիի ամրոցում նստած Իբրահիմ «խանին» որպես երկրամասի «սուվերեն կառավարչի» ներկայացնելու փորձերին: Արցախ-Ղարաբաղի միացումը Ռուսաստանին
դարձավ պարսկական տիրապետության դեմ երկրամասի հայ բնակչության ազգայինազատագրական բազմադարյա պայքարի արդյունք և հայ ժողովրդի ռուսամետ կողմնորոշման հետևանք:
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SUMMARY
Armenians of the Artsakh-Karabakh in the context of the Kurak treaty of 1805
Stepan Dadayan
Keywords: Artsakh-Karabakh, Meliks, Armenia, Kurak Treaty, Tsitsianov, Persia, Oath
Letter, Gulistan Treaty, Shushi.
The article deals with events related to the process of the joining of Artsakh-Karabakh to
Russia at the beginning of the 19th century. Based on the analysis of documentary sources,
military, political and diplomatic maneuvers of the parties are presented, relating the signing of the
so-called Kurak treaty. The attempts of a number of authors to present Ibragim-“Khan”,
entrenched in the Shushi fortress, as a “sovereign ruler” of the region, are critically considered.
The joining of Artsakh-Karabakh to Russia was the result of the centuries-old national liberation
struggle of the Armenian population against Persian dominion and a consequence of the proRussian orientation of the Armenian people.
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ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ
ՋՈԿԱՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ*
Արմինե Եփրիկյան
Բանալի բառեր` Առաջին աշխարհամարտ, Կովկասյան ռազմաճակատ, հայկական կամավորական ջոկատներ, մարտական գործողություններ, սպա, զինվոր, զինուժ, դասեր։
Առաջին աշխարհամարտը մեծ հեղաբեկումներ մտցրեց հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում: Ռուսաստանի կողմից Կովկասյան ռազմաճակատում ծավալած
գործողությունների ակտիվ մասնակիցը դարձավ հայ կամավորական զինուժը, ինչը որոշակի առումով մի կողմից՝ իր մեջ կամավորության պահ ուներ, իսկ մյուս կողմից՝ իրավիճակից բխող պարտադրվածություն:
Առաջին աշխարհամարտում՝ Կովկասյան ճակատում, հայկական կամավորական
ջոկատները, մարտնչելով տարբեր վայրերում, իրենց ավանդը ներդնելով ռուսական
զորքի տարած հաղթանակների գործում՝ շահագրգիռ մասնակցություն ցուցաբերեցին
Արևմտահայաստանի՝ թուրքերից ազատագրման գործում, ինչը պատմաքաղաքական
առումով այլընտրանք չուներ։ Պատմագիտական ժառանգության, առանձին ուսումնասիրությունների քննությունը ակնհայտորեն փաստում է, որ Առաջին աշխարհամարտի
ռազմական գործողություններին հայկական կամավորական զինուժի մասնակցությունը արժևորման տեսանկյունից ունի արդիական հնչեղություն։ Հայ քաղաքական ուժերի շահագրգիռ մասնակցությունը կամավորական զինուժի կազմակերպմանը թելադրված էր իրավիճակով, որում իր քաղաքական լուծումներն ունեցան նաև ցարական իշխանությունները, որոնք հայերին երաշխիքներ տվեցին ապագա հայկական ինքնավարության ստեղծման առումով:
Առաջին աշխարհամարտում հայ կամավորների զինյալ զորաջոկատների ակտիվ
ներգրավումը գրեթե բոլոր կարևոր ռազմական գործողություններին այնքան ակնառու
էր, որ դրան անդրադարձել են ինչպես հայ քաղաքական-կուսակցական ուժերը և մտավորական խավը, այնպես էլ ռուսական բարձրագույն հրամանատարությունը, որում և դրվատանք կա, և ինչ-որ տեղ էլ կան թերագնահատման տարրեր։ Այսպես՝ գեներալ Կալիտինը, Ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուղղված իր հեռագրում խոսելով 3-րդ
կամավորական ջոկատի մասին, գրում է. «3-րդ ջոկատը հատկապես առանձնացավ
նոյեմբերի 19-ին, երբ թուրքերը սկսեցին Սարիղամիշի ճակատամարտը, Ալագյազ
գյուղի շրջակայքում ջոկատը ստիպված էր դիմադրելու թշնամու հարձակմանը։ Այդ
լարված բախման ընթացքում, կամավորականներն ունեցան 30 սպանված և 40 վիրավոր, սակայն չզիջեցին իրենց դիրքերը, մինչև որ օգնության հասան պահեստային զորքերը։ Հակառակորդը խայտառակ կերպով ջախջախված էր։ Ես մեծ դժվարությամբ և
ցավով եմ բաժանվում ջոկատի հրամանատարի և իր կամավորականների հետ։
Միառժամանակ ուրախ եմ, որ կարող եմ ողջ բանակի անունից շնորհակալություն
հայտնել բոլոր կամավորականներին իրենց ինքնուրած վարքի համար»[1]։
Կովկասյան ճակատում ռուսական զորքերի բարձրագույն հրամանատարական
կազմում ընդգրկված հայազգի գեներալ Թ. Նազարբեկյանը, ևս անդրադառնալով կա* Հոդվածն ընդունվել է 22.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ՀՊՄՀ հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր,
պ.գ.դ. Վ. Վիրաբյանը: 05. 11. 19:
Հետազոտությունը տպագրվում է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ հայտի (18T-6A068 «Հայկական
զինուժը 1914-1918թթ.» շրջանակներում)։
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մավորական զինուժի գործողություններին, 1916 թ. օգոստոսի 17-ին գրում է 3-րդ կամավորական ջոկատի հրամանատարին, ով աչքի ընկավ Բիթլիսի համար մղված մարտերում. «Բազմիցս վտանգելով ձեր կյանքը՝ դուք ցուցաբերեցիք խիզախություն և
անձնական օրինակով ազդեցություն ունեցաք ձեր իսկ ենթակաների վրա։ Բոլոր իրավիճակներում դուք կիրառեցիք ձեր եռանդը, ունակությունները, ջանքերը և ասպետական վերաբերմունքը գործի նկատմամբ հանուն հայրենասիրական ձեր զգացմունքի՝
զերծ մնալով անձնական հետաքրքրությունից…»[2]։
Հայկական զինուժի մասնակցությունը Կովկասյան ճակատում տեղի ունեցած
մարտերին չվրիպեց հայ քաղաքական դեմքերի ուշադրությունից, որոնք բազմիցս
անդրադարձներ ունեցան այդ խնդրին: Ս. Վրացյանը իր հուշերում գրում է. «Գործող
բանակի ռուս հրամանատարները գովեստով են խոսում նրանց մասին, գնահատում ու
մեկ-մեկի ձեռքից խլում հայ գնդերը»[3]։
Կովկասյան ճակատի լավագույն զորահրամանատարներից մեկը՝ Ֆ. Չեռնոբուզովը, առանձնացնելով մեծ հայդուկի՝ Անդրանիկի դերակատարումը թուրքական զորքերի հետ ռազմական առճակատումներին, ևս սկզբունքայնորեն և անաչառորեն կարևորում է վերջինիս հերոսական եռանդը ռազմական բախումներին. «Ես միշտ տեսել
եմ Անդրանիկի մեջ եռանդուն հայրենասերի, Հայաստանի ազատության համար մարտիկի, ով անչափ սիրում է իր հայրենիքը։ Ճանաչելով հայկական ջոկատների լիարժեք ինքնավարությունը՝ ես, իհարկե, երբեք չեմ միջամտել նրանց ներքին գործերին։
Կարող եմ, այնուամենայնիվ, փաստել Անդրանիկի հոգատարությունը իր անձնակազմի հանդեպ, ում նա դիտում էր իբրև իմ սեփական զավակների։ Լինելով պահանջկոտ
և խիստ, ինչը անհրաժեշտ էր նորաստեղծ ջոկատի բազմաբնավ ծառայողների առկայության պայմաններում, Անդրանիկը ինքն էր ծառայում իբրև քաջության և խիզախության օրինակ»[4]։
Կովկասյան ռազմական թատերաբեմի ակտիվ մասնակից և հրամանատար ռուս
գեներալ Ա. Նիկոլաևը նույնպես, կարևորելով հայ կամավորական ջոկատների խաղացած դերը ռազմական գործողություններին, նշել է, որ «ունենալով իր ենթակայության
տակ երեք հայկական ջոկատ, ինքը կարող էր միայն նշել վերջիններիս «գովելի անդադար ծառայությունը իրենց ջոկատում»[5]։
Առաջին աշխարհամարտի կարևոր ճակատամարտերից մեկի՝ Դիլմանի ճակատամարի ժամանակ՝ ապրիլի 18-ին՝ ժամը 5-ին, երբ գեներալ Նազարբեկովը հրամայում է հարձակման անցնել և գրավել Բարչիթլա գյուղը, դարձյալ բարձր գնահատման է
արժանանում զորավար Անդրանիկի բացառիկ անձնուրացությունը․ «Այդ խնդիրը
Անդրանիկը փայլուն կատարեց։ Կամավորական ջոկատները Անդրանիկի գլխավորությամբ, թուրքերի կրակոցների ներքո, եռանդով լի նետվեցին հակառակորդի ուղղությամբ՝ կռանալով մինչև գետինը, և գրեթե բոլորը, չգիտես ինչու, առանց փափախների։ Թուրքերը չդիմացան նման ճնշմանը և լքեցին Բարչիթլա գյուղը… Որպես եզրափակում կարող եմ ասել, որ այդ խիզախ հարձակումը և Բարչիթլայի գրավումը շատ
կարևոր նշանակություն ուներ Դիլմանի ճակատամարտի ընդհանուր հաջողության
համար»[6]։
Կամավորական ջոկատների մարտական հաջողությունները մեծ տպավորություն
թողեցին նաև Ռուսաստանի և արտերկրի հայ հասարակության վրա: Կամավորներին
նյութական և բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու շարժումը ամենալայն ծավալներն ընդունեց, եղան քաջալերանքի և աջակցության բազմաթիվ խոսքեր: Հայ նշանավոր երգահան Ալեքսանդր Սպենդիարյանը այդ հիշարժան պատմապահին ստեղծում է
իր «Հայ մարտիկի երգը» ձոնը, որը շատ արագ դառնում է բարեգործական համերգներում գրեթե մշտապես հնչող երգերից մեկը, որին զուգահեռաբար անցկացվում էին
հանգանակություններ՝ հավաքված միջոցները կամավորական զորաջոկատներին
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հասցեագրելու համար` ի նպաստ կամավորների և հանուն Արևմտահայաստանի և
հայության ազատագրման սրբազան գործի: Կար որոշակի նվիրումի մթնոլորտ:
Հայտնի է, որ ՀՅԴ կուսակցությունը միանշանակ վերաբերմունք չուներ ռուս-թուրքական պատերազմին հայերի մասնակցության հարցի առնչությամբ։ Սկզբնական
փուլում կուսակցության ներսում միասնական տեսակետ և հստակ ծրագիր չկար, և դա
հասկանալի էր և ինչ-որ տեղ բխում էր իրավիճակի խճճվածությունից և բարդությունից։ Այսպես՝ հայտնի գործիչներ Ա. Մանուկյանը, Ա. Վռամյանը դեմ էին կամավորական գնդերի պաշտոնապես կազմակերպմանը՝ գիտակցելով և ինչ-որ տեղ ոչ անհիմն
տագնապելով, որ հայ կամավորական շարժումը «Իթթիհատի» ձեռքին լինելու է գաղափարական-քաղաքական զենք՝ իրենց հայատյաց ծրագրերի իրականացումը արդարացնելու համար։ Նրանք գաղտնի նամակներ և պատվիրակներ էին ուղարկում Ս.
Էջմիածին և Թիֆլիս՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և Ազգային բյուրոյի ներկայացուցիչներին, վերջ տան կամավորական շարժմանը, «վերապահ ու խոհեմ ընթացք բռնեն և
չգրգռեն ոճրագործ իթթիհատական ոճրածարավ թուրք կառավարութեանը»[7]։
Դրա հետ մեկտեղ դաշնակցականները հայերին կոչ էին անում չկորցնել իրենց ոգին. «Քանի դեռ կա գոնե մեկ հայ, գոյություն ունի հայկական հարցը»՝ փորձելով իրենց
ըմբռնման դիրքերից հանգստացնել ժողովրդին: Դաշնակցականները ռուսական հրամանատարությանը մեղադրում էին Վանի շրջանում ցուցաբերած պարտվողական
դիրքորոշման և գործողությունների մեջ, որը առ այսօր դեռ լիովին չի պարզաբանվել,
թե ինչքանով էին հիմնավոր այդ մեղադրանքները: Նրանք պնդում էին, որ ձախողման
պատճառները պետք է փնտրել Ռուսաստանի իրենց տեսանկյունից հայատյաց քաղաքականությունում, առանձին դեպքերում որոշ հրամանատարների և վարչական
պաշտոնյաների հակահայ վարքագծում՝ կարծելով, որ նրանք ատում են հայերին՝ «որպեսզի ստեղծեն Հայաստանը առանց հայերի», արհեստականորեն կազմակերպելով
Վանից հայերի վտարումը[8]։, բոլորովին անտեսելով թուրքական զինուժի հնարավորությունները և ռուսական զորքի ձախողման հնարավոր տարբերակները, որոնք
տարբեր դարերում մղված պատերազմներում միշտ չէ որ հաջողակ են եղել և ի վիճակի են եղել հաղթել բոլոր ճակատամարտերում։
Այս դիտանկյունից էլ հաշվարկելով իրենց գնահատումները՝ Վանում կրած պարտությունից հետո հայկական ջոկատների հրամանատարներից շատերը, առաջին հերթին Անդրանիկը, իրենց մոտեցումներն էին առաջադրում, և «անգամ լրջորեն պնդում»,
որ ջոկատներն այլևս չպետք է ենթարկվեն ռուսական բանակին, նրանք պետք է պարտիզանական պատերազմ մղեն կամ պետք է լուծարվեն, և դա այն պարագայում, երբ
համահավաք կամավորականների ընդհանուր թվաքանակը չէր անցնում 10-12 հազարի սահմանագիծը և այն գործնականում ի վիճակի չէր խոշորածավալ ռազմական գործողություններին ակտիվ մասնակցություն ունենալ, իսկ պահեստազորային ռեսուրսներ գրեթե չկային, իսկ դա նշանակում էր ապավինել բախտի քմահաճույքին: Այդուհանդերձ, վերընշյալ նպատակով այդ ջոկատների հրամանատարները՝ Անդրանիկը,
Բաստուրմաճյանը /Արմեն Գարոն/, Դրոն և այլք, Իգդիրում հանդիպում են անցկացնոում, որտեղ ձայների մեծամասնությամբ որոշվում է կազմացրել ջոկատները և շարունակել աշխատանքները ավելի մեծ եռանդով[9]։ Չնայած ռուսական հրամանատարության դեմ ուղղված մի շարք հայտարարությունների (օրինակ, իբր, հայկական ջոկատները հատուկ ուղարկվել են առաջնագծեր՝ ոչնչացնելու համար, կամ կապված
Կովկասյան բանակի՝ Թուրքիայում հրամանատարության մեջ մուսուլմանական հրամանատարների օգտին)՝ դրանից հեռու գործը չգնաց, առավել ևս որ նման պնդումները այնքան էլ հիմնավոր չէին և պաթետիկ-դեկլարատիվ բնույթ ունեին: Անդրանիկը, որը հակասական խառնվածք ուներ, այդուանդերձ կշռադատելով իրողությունները հայտարարում է, որ «անհրաժեշտ է կռվել ռուսների հետ միասին, քանի որ հակառակ
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դեպքում Ռուսաստանի կառավարությունը կձերբակալի բոլոր հայ ղեկավարներին և
վրեժ կլուծի հայերից»[10]։ Դա անհամեմատ ավելի խոհեմ մոտեցում էր:
Շատ փաստեր կարելի է բերել ջոկատների հրամանատարների դժգոհություների
վերաբերյալ, որոնք ոչ միշտ էին հիմնավորված և իրավիճակի սթափ գնահատման
արդյունք չէին։ Երբեմն դրանց պատճառն էր այն, որ գործելով ռուսական կանոնավոր
բանակի շարքերում, ջոկատները չէին օգտվում կենտրոնացված մատակարարումից,
և դա ևս խլրտումների առիթ էր դառնում։ Այդ առումով ուշագրավ է Անդրանիկի զեկուցագիրը՝ ուղղված Կովկասյան բանակի հրամանատարին 1915 թ. սետեմբերի 26-ին, որում նա գրում էր. «Ես ստացա ընդհամենը 15000 ռուբլի հունիս և հուլիս ամիսների
համար, որոնոցով մարեցինք պարտքերը։ Ժամանակավոր փոխարինող Սիմոն Գրուզինյանը /Ս. Վրացյան –Ա.Ե./ ստացավ 15000 ռուբլի միայն մարդկանց և ձիերի
սննդամթերքի համար օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսների դիմաց, ինչը վերաբերվում է
վիրավոր կամ մարտերում մահացած ձիերին Չերնոզուբով, Նազարբեկով և Տրուխին
գեներալների գլխավորած ջոկատներում, ապա ես ոչ մի բան չեմ ստացել»։ Եվ, այնուհետև, դրան ավելացնում է. «Տեղեկացնում եմ Ձերդ Գերազանցությանը, որ առաջին
հայկական ջոկատը չի կարող առաջ մղվել անկախ իր համայն ցանկությունից»[11]։ Ամեն դեպքում, սրանք երկորդական նշանակության խնդիրներ էին, որն արդյունք էր
հենց կամավորական զինուժի ներսում առկա անառողջ տարակարծությունների և երբեմն էլ՝ սեփական եսի անհարկի դրսևորման:
Փաստը փաստ էր, որ ռուսական բարձրագույն հրամանատարությունը, որպես
կանոն, բավականին դժկամորեն էր պարգևատրում կամավորականներին, արժևորում
նրանց դերակատարումը ռազմական գործողություններին։ Նույնիսկ գեներալ-լեյտենանտ Տրուխինը իր գրություններում բողոքում էր, որ իր «կողմից պարգևատրման
ներկայացվածների մեծամասնությունը (Ա.Ա.-ի պարգևատրման մասին) ապարդյուն
էին, իսկ իմ ջոկատի փառավոր գործողությունները չարժանացան նույնիսկ չնչին
խղճահարության կորպուսի հրամանատարի կողմից, որը գեթ մեկ անգամ չգովեց իմ
ղեկավարած ջոկատի որևէ մի մասին, ինչն այդքան կարևոր է մարդկանց մեջ ուժի, եռանդի, մարտական ոգու և խիզախության պահպանման համար»[12]։ Գերագնահատել այս պահը, կարծում ենք այնքան էլ տեղին չէ, քանզի բոլոր երկրների բանակներում էլ նմանատիպ երևույթները միշտ էլ անհաղթարելի են եղել, և մյուս կողմից էլ,
հասկանալի էր, որ ռուսական բանակի կազմում լինելով՝ կամավորական զինուժը չէր
կարող այդ բացասական երևույթների դաշտից անմասն լինել:
Կովկասի փոխարքայի հատուկ բաժանմունքի պետ Պիսարևսկին, ով պնդում է,
որ իբր Անդրանիկը ցանկանում էր, որ հայկական ջոկատները անկախ լինեն ռուսական ռազմական հրամանատարներից և պարտիզանական պատերազմ վարեն թուրքերի և քրդերի դեմ՝ կանխելով հայերի ջարդը[13], ինչն անշուշտ, ռուսական բարձրագույն հրամանատարությունը սակայն չէր կարող թույլ տալ, առավել ևս, որ դա կարող
էր վտանգել նրանց նկատմամբ հսկողությունը և աններդաշնակ վիճակ ստեղծեր ռուսական կանովոր բանակի և հայդուկատիպ հայկական զորաջոկատների փոխհամաձայնեցված գործողություններում, ինչպես նաև այլ բարդություններ կստեղծեր: Իսկ
Կամավորական ջոկատների հնարավորությունները ևս գերագնահատել պետք չէ։
Հատկանշական է նաև 4-րդ կովկասյան կորպուսի հրամանատար, ծագումով հայ
Պյոտր Օգանովսկու կարծիքը։ Նա Թիֆլիս՝ Գլխավոր շտաբ ուղարկած իր գաղտնի
1914 թ. դեկտեմբերի 10-ի հեռագրում բազմանշանակ գնահատում է, որը հանգում էր
հետևյալին. «Զգուշանալ հայերի դավաճանությունից պատերազմի ժամանակ խիստ
անհրաժեշտ է։ Իսկ մտահոգվելով պատերազմից հետո նրանց վարքագծի առնչությամբ՝ հարկավոր է խուսափել թիկունքում մնացած հայերին զինելուց, և, ընդհակառակը, զինել բոլոր զենք կրելու ընդունակ մարդկանց, խմբերի ձևով նրանց Թուրքիա ուղարկել այն հաշվով, որպեսզի նրանց արդեն զինված վիճակում դեպի հետ՝ Կովկաս,
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չթողնել: Եթե ներկա պահին հայերի տրամադրությունն ու միջոցները բավարար չափով չօգտագործվի, հետագայում չենք խուսափի լուրջ կշտամբումներից[14]։ Կարծում
ենք, այստեղ ևս այս գնահատականին անհրաժեշտ է մոտենալ որոշ վերապահումներով, քանզի հայկական կամավորական զինուժը կազմում էր ռուսական Կովկասյան
մեծաքանակ զորքի մի փոքր մասը, և էապես չէր կարող ազդել իրադարձությունների
մեծ արդյունքների վրա, իսկ միայն ոգևորությամբ նրանք հազիվ թե կարողանային
արդյունավետորեն դիմագրավել միանգամայն մեծաքանակ թուրքական զորքին, ինչը
ռուսների համար էլ հեշտերից չէր, և դա երևում է նախորդ բոլոր փորձերի քննությունից:
Կամավորական զինուժն ուներ խնդրիրներ, այդ թվում ինչպես դրական, այնպես
էլ ստվերոտ կողմեր, որոնք հասարակական-քաղաքական շրջաններում, ինչպես նաև
առանձին կուսակցական-քաղաքական գործիչների մոտ իրարամերժ գնահատումների տեղիք են տվել:
Այստեղ տեղին է նաև հավելել կամավորական զորաջոկատներում տիրող կարգ
ու կանոնին վերաբերող փաստերը, որոնք ավելի համոզիչ են դարձնում վերոնշյալ
տեսակետը և ամբողջացնում արվող արժևորումները: Խոսելով կամավորական ջոկատներում տիրող կարգ ու կանոնի մասին՝ առանձնահատուկ հետաքրքրություն է
ներկայացնում Վանի նանահանգապետ Ա. Մանուկյանի հայտարարությունը՝ ուղղված
Վանի հասարակությանը. «Ի գիտություն՝ Վանի հասարակությանը հայտարարեմ, որ
հայկական Ա գունդի հրամանատար պ. Անդրանիկի կամավորներեն որևէ մեկը իր
տուն ընդունողը կամ անունից զենք գնողները ամենածանր պատիժները պիտի ենթարկվեն։ Քաղաքս եղող հայկական Ա. գունդի զինվորներուն կը յայտնեմ, որ մինչև
վաղը՝ հունիսի 10-ին, քաղաքէս անմիջապէս պարտավոր եմ մեկնելու Ա. բանակը, հակառակ վարվողները ամենեն խիստ պատիժներու պիտի ենթարկվուին։ Հաստատված
ըլլալով, որ քանի մը կապալառուներ, օգտվելով տիրող անիշխանական վիճակնէն,
մեկ կազակ կամ հայ կամավոր վերցուցած կը պտտին լքուած իսլամ գյուղերը և կը յուրացնեն հոն տեղ մնացած հացահատիկներ, որ այդպիսի ապրանքներ պիտի գրավեն
և անսաստողները պիտի պատժվեն» [15]։ Սա արդեն լուրջ փաստարկում է, որի հետ
հաշվի չնստելը տեղին չի լինի:
Կամավորական շարժման վերաբերյալ բացասական դրսևորում էին ցուցաբերում
նաև հայ բոլշևիկները, ինչը նրանց կուսակցական շահերի և գաղափարախոսության
մեկնակետից հասկանալի է։ Կամավորական շարժման ծավալման հենց սկզբից անլեգալ գործող հայ բոլշևիկները փորձում էին վարկաբեկել այն և նրա ղեկավարներին։
Ուշագրավ է այն, որ 1915 թ. հոկտեմբերի 4-ին Բաքվում կայացած բոլշևիկյան խորհրդակցության ժամանակ նրանք քննադատության են արժանացնում հայ կամավորական շարժումը, և դեռ ավելին. Օսմանյան կայսրությունում իրագործված ցեղասպանության համար մեղադրվում են հայ ունևոր դասակարգը և ՀՅ Դաշնակցությունը, որտեղ խոսք չկար երիտթուրքերի մասին[16]։ Այս հիմնականում բացատրվում է այն
հանգամանքով, որ նրանք այլ՝ ոչ ազգային բնույթ ունեցող մեկնակետ և տեսակետ ունեին ազգային հարցի վերաբերյալ և ավելի շատ հակված էին իրենց նեղ դասակարգային կուսակցական գործելակերպին։
Կամավորական խմբերի ստեղծմանը նպաստելով հանդերձ՝ ռուսական իշխանությունները, անհանգստացած հայերի կողմից ինքնավարության հնարավոր պահանջից, հայ մարտիկներին անջատողական ու «ավտոնոմիստներ» անվանելով, ի վերջո
խոչընդոտում են նրանց գործունեությունը։
Կային նաև խիստ ծայրահեղական մոտեցումներ. այսպես՝ գերմանացի պատմաբան, պրոֆեսոր Յ. Բաբերովսկին գտնում էր, որ երբ ռուսական բանակը գրավեց
Կարսը, Էրզրումը, Տրապիզոնը, հայկական «կամավորական ջոկատները» բազմաթիվ
արյունալի հանցագործություններ կատարեցին Թուրքիայի բնակչության դեմ[17]։
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Պաշտոնական որոշ շրջաններ կեղծ լուրեր էին շրջանառում, իբր հայերը լավ չեն
կռվում, վատ են վարվում թուրք ու քուրդ բնակչության հետ, թալանում են, չեն ենթարկվում, փախչում են և այլն։ Հովհ. Թումանյանը 1914 թ. նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը ռազմաճակատ կատարած ուղևորության ընթացքում հանդիպում է
սպա Սվիրինին։ Ռուս զինվորների՝ թալանի և պատժից խուսափելու համար մեղքը
հայերի վրա բարդելու մասին Թումանյանին պատմում է սպա Սվիրինը[18]։ Բերվում է
Արծափի օրինակը, որտեղ հրամայել էին «զինաթափ անել հայ թե քուրդ՝ ամենքին»[19]։ Տեղեկացվում էր նաև Աբացիևի թողտվությամբ ու հրահանգներով կատարված ռուսների թալանից ու իրենց պատճառած նեղությունների մասին, ինչպես նաև
250 խանութի կողոպտման և ավերման մասին ռուս կազակների կողմից։»[20]։ Փաստվում է մահմեդական ծագումով և իբր թե ուղղափառ եկեղեցուն դավանող Աբացիևի
մասին, որը հեգնանքով է խոսել հայ կամավորների մասին։ Պոետը գում է. «Աբացիևը
հայ կամավորների մոտ հոխորտացել էր. եթե էդպես պետք է լինեք, լավն էն է, որ դուք
չլինեք» [21]։ Աբացիևը հայերին ոչ թե զինում, այլ զինաթափում էր։ Նույնիսկ թշնամին
գիտեր, որ հանձին այդ գեներալի՝ ինքը բարեկամ ունի հայերի դեմ[22]։
Ամբողջովին զրպատալից է Կամավորական ջոկատների մասին ադրբեջանցի
պատմաբան Ջամիլ Հասանլու պնդումը, որ ստահոդ պնդման էր հանգել, թե իբր Կարսում հայ զինյալների կողմից իրականացված կոտորածը մեծ անհանգստություն է առաջացրել Ադրբեջանում, և հենց որ հայտնի է դարձել դաշնակցական գրոհայինների
կողմից մուսուլմանների զանգվածային սպանությունների մասին, այդ թվում Կարսում
գտնվող ադրբեջանցիների նկատմամբ, Ալի Մարդանբեկ Թոփչիբաշևը, Բաքվից Աղաբալա Գուլիևը, ինչպես նաև Գյանջայի և Իռևանի նահանգների ականավոր ներկայացուցիչները անմիջապես գնացել են Կարս՝ նպատակ հետապնդելով բացահայտել
հանցագործությունների փաստերը, հրավիրել իշխող իշխանությունների ուշադրությունը «և խնդրել պաշտպանել մահմեդականներին հայերից, որոնք իբր ձգտել են արյունալի բախման[23]։ Այնուհետև մերկապարանոց ներկայացվում էր, թե մահմեդական
պատվիրակությունը Ալի Մարդան-Բեկի գլխավորությամբ (Ալի Մարդան-բեկը հայտնի
է եղել 1911-ի սկզբից ի վեր՝ որպես համաիսլամիստների շրջանում ամենանշանավոր
գործիչը)[24] իշխանություններին խնդրել է «Կարսի շրջանի հայերի ձեռքով զոհված
թաթարների օգտին գումար հավաքելու թույլտվություն», որոնք հայտնվում են գեներալ Միշլաևսկու մոտ, որը նրանց լսելուց հետո թույլ է տալիս գումար հավաքել, «իսկ
ամբարտավան հայերի դեմ խոստանում համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել»[25]։
Նմանատիպ ստահոդ ադրբեջանամետ մոտեցում է ցուցաբերում գեներալ Բոլխովիտինովը, որն իր զեկույցում փաստազուրկ հայտարարություն էր արել, թե իբր
երբ ռուսական զորքերը գրավեցին Վանի շրջանը, հայկական ջոկատները այստեղ
քարը քարի վրա չեն թողել և ոչ ոքի չեն խնայել[26]։ Այս վերջին մերկապարանոց
պնդումը ինքնին ժխտվում և մերժվում է ֆրանսիացի գիտնական Ժորժ դե Մալվիլի
կողմից, որը իրավացիորեն կարծում էր, որ Թուրքիայի կառավարության որոշման վերաբերյալ թեզը ոչ այլ ինչ է, քան «լեգենդ՝ հայերի բնաջնջման համար տխրահռչակ
գաղտնի ծրագրի մասին՝ իրենց տեղը գրավելու համար», և «այն նույնքան անհիմն է,
որքան պրիմիտիվ»[27]։
Ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ երբեմն էլ քաղաքական նպաատակներով հակահայ տրամադրությունները խրախուսելու և հայերին զսպելու նպատակով զանազան հորինվածքներ, կամ կիսատ-պռատ, զգացմունքային բնութի արտահայտություններ շահարկվում էին: Այդ շարքում է գտնվում Կովկասյան բանակի հետախուզական
ծառայության ձեռքն ընկած Վանի հայկական ջոկատի կազմում կռված ոմն Արշակի մի
անկապ և փաստազուրկ նամակ՝ ուղղված Ցյուրիխում (Շվեյցարիա) ապրող մի հայի,
որտեղ ասվում է. «Վանը գրավվեց մայիսի 7-ին հայ կամավորների կողմից, զորքերը
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օգնության հասան: Այնտեղ մարզպետը Դաշնակցական Արամ (Մանուկյան) փաշան է
(ինչպես ժողովուրդն է անվանում նրան): Ներկայումս մեր զորքերը շարժվում են Մուշի
և Մանազկերտի ուղղություններով»[28]։ Արշակն դժգոհում էր, որ «ազգի իրավիճակը
դժվար է։ Քաղաքացիական ծառայողների հայտնի խավերը թշնամաբար են տրամադրված հայերի նկատմամբ: Մամուլը ժամանակին ինքնավարության մասին չխոսեց, ինչը վատ տպավորություն թողեց հարևան ազգությունների և ռազմական շրջանակների վրա: Կամավորների հերոսությունը հրաշքների է հասնում, բայց Կովկասյան
բանակի գլխավոր հրամանատարը ատում է հայերին, որի պատճառով էլ պաշտոնական փաստաթղթերի մեջ փոփոխություններ է մտցնում ի վնաս հայերի: Այս պատճառով հայերը բողոք են ներկայացնում փոխարքային: Մեր չափազանց պատրաստվածությունն այնքան վախեցրեց կառավարության շրջանակներին, որ ստիպված եղան
կրճատելու կամավորների թիվը: Նրանց տրվել են վատ զենքեր և ստիպել առաջնագծում կատարել ամենաբարդ առաջադրանքները»[29]։ Ինքնին հասկանալի է, որ վերոնշյալ պնդումները ոչ մի տրամաբանություն չունեն:
Եղել են նաև այլ ստահոդ փաստեր, թե իբր հայ «կամավորները» այն հույսով, որ
ռուսական բանակի գրաված թուրքական հողերը կփոխանցվեն նրանց, անողոք
վրեժխնդիր են եղել տեղի մուսուլմաններից: Այստեղ բացասական դեր է խաղում նաև
1915 թ. ապրիլի 5-ին իբր թե պատահաբար Կովկասի բանակի հրամանատարին ուղղված զեկուցագրի մեքենայագիր պատճենի մի օրինակ, որում նշվում էր, թե իբր «ցանկալի է բնակեցնել Ալաշկերտի, Դիադինի և Բայազետի՝ թուրքերի կողմից լքված հողատարածքները Կուբանի և Դոնի շրջաններից ներգաղթյալներով և ձևավորել կազակներից բաղկացած սահմանապահ»: Այս փաստաթուղթը, որը ինչպես պարզվում է ռեալ
իրողության վերլուծությունից, գործի չի վերածվում, սակայն հասցնում է հիասթափեցնել հայ քաղաքական առաջնորդներին: Եվ ինչպես լեգենդում, որ իբր թե նամակը
գաղտնի կորզվել է Ռոստովում բնակվող հայ փաստաբան Գրիգորի Չալխուշյանի
կողմից և փոխանցվել Թիֆլիսի հայկական բյուրո: Այն ուղղված էր այս տարածաշրջանների ղեկավարներին` կատարելու բացատրական աշխատանք կազակների
բնակչության շրջանում: Նամակում նշվում էր անհրաժեշտությունը խթանելու Դոնի և
Կուբանի կազակների վերաբնակեցմանը Թուրքիայում գերեվարված տարածքներում.
«անհապաղ պետք է ռուս բնակչությանը ծանոթացնել վերաբնակեցման հնարավորության հետ, հետագայում, թուրքերից ետ նվաճած տարածքներում»[30]: Կարծում
ենք, որ այն շատ մտքեր պղտորեց, սակայն ռուսական կառավարության կողմից ռազմավարություն էլ չդարձավ, իսկ փաստերը պիտի հաշվառել։
Կամավորական շարժումը հայ ազգային ազատագրական պայքարի կոնկրետ
արտահայտությունն էր 1914-1916թթ.։ Այն նախատեսված մեծ չափերին չհասավ, ավելի գերակշիռ թիվ ունենալու դեպքում միգուցե պատմությունը այլ ընթացք կունենար
Կովկասյան ռազմաճակատում։
Որքան էլ տարբեր լինեն կամավորական շարժմանը տված գնահատականները,
այն հայ ժողովրդի ազգային պայքարի դրսևորում էր իր բոլոր դրական և ստվերոտ
կողմերով հանդերձ։ Հայ կամավորական զինուժի ձևավորման և առաջին աշխարհամարտում ունեցած մասնակցության դասերը միանգամայն ուսանելի էին և արդի դիտարկումների տեսանկյունից արժեքավոր։ Ազգային-ազատագրական պայքարի այս
փորձը փոխանցվեց նորաստեղծ հայկական զինուժի նոր սերունդներին՝ իր շարունակություննը գտնելով ՀՀ 2-րդ՝ Խորհրդային Հայաստանի և Հայաստանի 3-րդ հանրապետության բանակաստեղծ տարեգրությունում:
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զինուժը։ Այն իր էությամբ ժողովրդավարական էր. հայ ազգային ազատագրական
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պայքարի կոնկրետ արտահայտություն: Կովկասյան ռազմաճակատի հրամանատարությունը բազմիցս դրվատել է հայ կամավորներին, առանձնահատուկ ընդգծել նրանց
քաջությունն ու հերոսությունը։ Սակայն կամավորական զինուժն ուներ խնդիրներ, այդ
թվում ինչպես դրական, այնպես էլ ստվերոտ կողմեր, որոնք հասարակական-քաղաքական շրջաններում, ինչպես նաև առանձին կուսակցական-քաղաքական գործիչների
մոտ իրարամերժ գնահատումների տեղիք են տվել: Որքան էլ տարբեր լինեն կամավորական շարժմանը տված գնահատականները, այն հայ ժողովրդի ազգային պայքարի դրսևորում էր իր բոլոր դրական և ստվերոտ կողմերով հանդերձ, որի դասերը
միանգամայն ուսանելի էին և արժեքավոր։
РЕЗЮМЕ
Уроки участия армянских добровольческих отрядов в Первой мировой войне
Армине Еприкян
Ключевые слова: Первая мировая война, кавказский фронт, армянские добровольческие отряды, военные действия, уроки, офицеры, солдаты, войска.
Армянские добровольческие силы стали активными участниками действий России на
Кавказском фронте в Первой мировой войне. По своей сути она была демократической,
конкретным выражением национально-освободительной борьбы Армении. У добровольческих сил были проблемы, включая как положительные, так и теневые стороны, которые приводили к разногласиям в общественных и политических кругах, а также с отдельными партиями и политическими деятелями. Как бы ни отличались оценки добровольческого движения, оно было проявлением национальной борьбы армянского народа со всеми ее положительными и теневыми аспектами, уроки которых были весьма поучительными и ценными.
SUMMARY
Lessons Gained from the Participation of Voluntary Troops in World War I
Armine Eprikyan
Keywords: World War I, Caucasian front, Armenian voluntary squads, military actions,
lessons, officers, soldiers, armed forces.
The Armenian volunteer forces became active participants in Russia's actions on the
Caucasus front in World War I. It was democratic by its essence, a concrete expression of the
Armenian national liberational struggle. The volunteer forces had issues, including both positive
and shadow sides, which gave rise to disagreements in public and political circles, as well as with
individual parties and political figures. No matter how different the assessments of the volunteer
movement were, it was a manifestation of the Armenian people's national struggle with its entire
positive and shadow aspects, the lessons of which were quite instructive and valuable.
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ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԻԿ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՐՎԱՆԴԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ (Ք. Ա. ІV-ІІІ ԴԱՐԵՐ) **
Հայկարամ Հակոբյան
Բանալի բառեր՝ թեոկրատիա, միապետ, բազմաստվածություն, քրմապետ, դինաստիա, թագավորական նախնինների պաշտամունք, պաշտամունքային կենտրոն։
Երվանդունյաց դարաշրջանը Հայաստանում բաժանվում է 3 մեծ փուլերի՝
ա/ Ք.ա. VІІ դարավերջից մինչև 521 թ.,
բ/ Ք.ա. 521-331 թթ., երբ Հայաստանը գտնվում էր Աքեմենյան տերության կազմում,
գ/ Ք.ա. 331-201 թվականներ:
Այս երեք շրջաններից առաջին երկուսում Հայաստանում հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերության մասին մեզ տեղեկություններ չեն հասել, ուստի
ստորև քննության կենթարկենք երրորդ շրջանին վերաբերող փաստերը:
Ք. Ա. ІV-ІІІ դարերի պատմությանն անդրադառնալիս կարևոր է ուշադրություն
դարձնել հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերության խնդրին։ Պատմության այդ ժամանակահատվածում չափազանց մեծ էր հոգևոր իշխանության դերը
հասարակության և ընդհանրապես պետության կենսագործունեության մեջ։ Այդ հարաբերությունները հանդիսանում էին երկրի ներքին ու արտաքին իրավիճակի կայունության ապահովության, երկրի գերագույն կառավարության հաստատության և բնականոն
զարգացման օժանդակ գործոններից մեկը։ Հոգևոր իշխանության ազդեցիկ դիրքը
պայմանավորված էր կրոնական, գաղափարական, մշակութային, իրավական,տնտեսական, ռազմական և տոհմական ծագման գործոններով։
Երվանդունիների թագավորությունում հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների
փոխհարաբերությունները զարգանում էին իրենց նախորդած Վանի թագավորության
հիմքի վրա և Աքեմենյան տերության ազդեցությամբ, ինչը պայմանավորված էր երկարատև այդ կայսրության տիրապետության տակ լինելու հանգամանքով։ Ուրարտուն
թեոկրատիկ միապետություն էր [1]:Այդ միապետության թեոկրատիկ բնույթը երևում է
նրանից, որ արքայական դինաստիայի ձեռքում էին կենտրոնանում ինչպես աշխարհիկ, այնպես է հոգևոր իշխանությունները: Այդ ժամանակաշրջանում դա տարածված
երևույթ էր նաև Արևելքի այլ երկրներում: Օրինակ՝ Ասորեստանի թագավոր Սալամանասար Ա-ն Ուրարտուի վրա հարձակվելու մասին իր արձանագրությունում գրում է, որ
ինքը արշավանքը սկսել է իր «քրմության սկզբում» [2]: Ուրարտուի արքայական իշխանության աստվածպետականությունը նկատելի է նաև ծայրահեղ կրոնական բնույթի արքայական տարեգրությունից: Ուրարտու պետության գլխին կանգնած էր արքան:
Հին արևելյան միապետների նման նա իրականացնում էր անսահմանափակ, բռնապետական իշխանություն: Թագավորն էր երկրի գլխավոր ղեկավարը, հրամանատարը և
դատավորը: Արքայական իշխանությունը ժառանգական էր, ինչի մասին վկայում է
Սարդուրի արքայի այն խոսքը, որ «Խալդին իրեն նստեցրեց հայրական գահին»[3], և
որ ինքը ժառանգել է հայրական իշխանությունը: Գահ բարձրանալիս ուրարտական
արքաները թագադրվում էին հատուկ արարողությամբ: Թագադրության վայրը Արդի**

Հոդվածն ընդունվել է18.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.դ.,
պրոֆեսոր
Ա. Մովսիսյանը: 01.11.19:
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նին (Մուսասիրն) էր` ուրարտացիների հոգևոր կենտրոնը, որտեղ գտնվում էին գլխավոր աստված Խալդի տաճարն ու արձանը, որի առջև էլ կատարվում էր գահակալությունը: Արքան համարվում էր Խալդիի տեղապահը երկրի վրա: Ասորեստանի Սարգոն
արքան հիշատակում է, որ Խալդի աստծու մեհյանը կողոպտելու ժամանակ այնտեղ
տեսել է Արգիշտի արքայի արձանը, որը աջ ձեռքով օրհնում էր և որի գլխին դրված է
եղել աստվածների խույրը [4]: Աջ ձեռքով օրհնելը հոգևոր գործառույթ է, որը մինչև այսօր էլ կարելի է տեսնել կիրառության մեջ, հոգևոր դասի կողմից: Իսկ տաճարում մահացած արքայի արձանը աստվածների խույրով կանգնեցնելու փաստը վկայում է թագավորական նախնինների պաշտամունքի մասին։
Երվանդունիները մոտ երկու դար լինելով Աքեմենյան տերության տիրապետության տակ՝ չէին կարող զերծ մնալ դրա ազդեցությունից։ Ամբողջ Փոքր Ասիայում պարսկական բարգավաճումը ներկայացվում էր որպես կայուն աստվածապետական թագավորության արդյունք. «Մերձավոր Արևելյան մտածելակերպում կասկած չկար, որ աշխարհը կառավարվում էր աստվածային ուժի կողմից և որ արքաները ու նրանց նշանակած պալատականները երկրային արտացոլումն էին երկնային հիերարխիկ կատարելության» [5]։ Աքեմենյան արքաները արձանագրություններում իրենց ներկայացնում
էին որպես Ահուրամազդայի երկրպագողներ[6] ։ Զրադաշտականության միջոցով աքեմենյան արքաները «ընդգծում էին իրենց զորությունը ու արձանագրում իրենց հեղինակությունը, շեշտելու համար գահակալելու իրենց իրավունքը»[7]։ Նրանց միապետական արարողակարգերը և արքայական գաղափարախոսությունը ի ցույց էր դնում
բարդ կառուցվածքային տիեզերական ու երկրային իշխանությունների միջև գոյություն
ունեցող ներքին կապը։ Աքեմենյան տերությունում քրմերը հանդես էին գալիս որպես
արքայի խորհրդականներ ու մեկնաբանում էին երազներ։ Ինչպես Հրեաստանում, Եգիպտոսում, Բաբելոնում, այնպես էլ Պարսկաստանում ու Աքմենյանների տիրապետության տակ գտնվող այլ վայրերում հողագործները, հովիվները, այգեգործները, արհեստավորները և նույնիսկ պաշտոնյաները տասանորդ էին վճարում իրենց մոտակա
Տաճարներին[8]։ Հայաստանում Ք. Ա. ІV-ІІІ դարերի համար նման վկայություն չունենք,
սակայն քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունելուց հետո Հայոց եկեղեցուն
տրված տասանորդի իրավունքը հուշում է, որ այն ոչ միայն Հին Կտակարանյան արմատներ ուներ, այլև այդ հոգևոր հաստատությանը տրվող հարկատեսակը Աքեմենյան
ազդեցությամբ պետք է որ գործեր նաև Երվանդունիների օրոք և շարունակվեր մինչև
301 թ.։ Այդ ենթադրության օգտին խոսում է այն փաստը, որ 301 թ. բացի Հայաստանից
դեռևս ոչ մի այլ երկրում եկեղեցին պետականորեն հաստատված հարկ չէր ստանում,
ուստի ոչ թե փոխ էր առնվում մեկ այլ քրիստոնյա երկրի օրինակը, այլ հին ավանդույթի հիման վրա, հոգևոր մի կառույցից մյուսին էին փոխանցվում հոգևոր իշխանության
իրավունքերը [9]։ Աքեմենյան տիրակալությունում Տաճարները ինքնակառավարվող
չէին, թե՛ քրմապետերը և թե՛ նրանցից ներքև եղած քրմական դասի ներկայացուցիչները նշանակվում էին պարսից կառավարության կողմից[10]։ Թագավորի կողմից քրմապետի նշանակման դրվագի ականատես ենք լինում նաև Երվանդ Դ-ի պարագայում,
ինչը խոսում է երկրում թագավորի բարձր դիրքի մասին։ Ժամանակին առաջացրած
քաղաքական խնդիրների համար [11] մազդեզական շատ քրմեր աքեմենյան արքունիքում էին կատարում իրենց ծառայությունը, որտեղ նրանք արքաների ուղիղ վերահսկողության ներքո էին [12]։
Երվանդունիների օրոք պաշտվող կրոնը բազմաստվածյան էր՝ միավորված մեկ
պանթեոնում, որում, ինչպես նրանց նախորդող Վանի թագավորությունում, գոյություն է
ունեցել իշխող թագավորի նախնիների պաշտամունք, որը հետապնդում էր քաղաքական պատճառներ։ Դա մի ուրույն եղանակ էր քրմության համար հասարակության առաջ թագավորի սակրալ կերպարի ձևավորման գործում, որի վրա էլ քրմերը կառուցում էին իշխող դասի գաղափարախոսությունը [13] և միևնույն ժամանակ ամրապն44
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դում իրենց դիրքը պետական ապարատում։ Թագավորի նախնիների պաշտամունքի
արձագանք կարելի է համարել Մովսես Խորենացու այն վկայությունը, որ Վահագնը եղել է Երվանդունիների տոհմի ժառանգ և հետագայում աստվածացվել է, իսկ նրանից
սերել է Վահունիների տոհմը, որն էլ իրականացրել է Վահագնի պաշտամունքը [14]։
Ճիշտ է, Մովսես Խորենացու մոտ նշվում է, որ Վահունիները Վահագնի քրմության
պաշտոնը ստացել են Վաղարշակ արքայի օրոք [15], սակայն, ըստ երևույթին, նրանք
Արշակունիների օրոք վերստանձնում էին այդ պաշտոնը, որը Արտաշես առաջինի
կողմից խլվել էր Երվանդունիների տոհմից՝ Երվազ քրմապետի սպանությամբ։
Ինչպես Ստրաբոնն է վկայում Կապադովկիայի համար [16], նույնպես և Մեծ Հայքում քրմերը և թագավորական ընտանիքը հաճախ պատկանել են միևնույն տոհմին։
Միևնույն տոհմին պատկանելու հանգամանքը միանգամայն այլ հարթության վրա
պետք է դներ հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերությունը։ Այդպիսով` մի ուժը դառնում է մյուսի համար ամուր հենարան և օտար աղբյուրներում հիշատակվող պատվավոր արմենների կամ ավագանու հետ փոխգործունեության ժամանակ թագավորական գահը բարձրացնում ավելի թելադրող դիրքի:
Բազմաստվածյան կրոնի ժամանակ ամեն մի պաշտվող աստծու համար տարբեր
վայրերում կառուցվում էին առանձին տաճարներ և հատկացվում էին հողատարածքներ ու ստրուկներ՝ այդ տարածքները օգտագործելու համար։ Օրինակ՝ Կապադովկիայի Կոմանա քաղաքի քրմապետի ենթակայության տակ եղել են մոտ 6000 տղամարդ և կին, ինչպես նաև հսկայական տարածքներ, որոնց շահույթը տնօրինել է հենց
քրմապետը, ով հանդիսացել է թագավորից հետո երկրորդ դեմքը [17]։ Ժամանակի ընթացքում տաճարների շուրջ ձևավորվում էին ամբողջական համայնքներ, որոնք, աճելով ու զարգացնելով տվյալ տարածքում ապրանքադրամային շրջանառությունը, երբեմն նույնիսկ վերածվում էին քաղաքների։ Այդպիսի համայնքներում բացի քրմերի
դասից ու նրանց ենթակա ստրուկներից, կային նաև այլ քաղաքացիներ։ Գործող տաճարային համալիրը անհրաժեշտություն էր ստեղծում կառուցելու իջևանատներ, սեղանատներ, արհեստանոցներ և զոհաբերվելիք կենդանիների շուկաներ՝ ապահովելու
համար տաճարի ու երկրի հեռավոր տարածքներից այդտեղ այցելողների առաջին
անհրաժեշտության պահանջները։ Նման համայնքները կամ քաղաքները ղեկավարվում էին տվյալ տաճարի գլխավոր քրմի կողմից։ Հայաստանի տաճարական համայնքներից հայտնի էին հատկապես Անի Կամախը՝ Արամազդի տաճարով, Թիլ ավանը՝ Նանեի տաճարով, Աշտիշատը՝ Վահագնի պաշտամունքով և Բագավանը՝ Երվանդունիների գահակալման վերջին շրջանում [18]։ Երիզա ավանի Անահիտին նվիրված
տաճարը և դրան պատկանող տարածքները այնքան նշանավոր են եղել, որ Դիոն
Կասսիոսը ողջ շրջանը անվանում էր Անահիտի մարզ[19] կամ ինչպես հայկական
աղբյուրներում է հիշատակվում Անահտական գավառ։ Ի տարբերություն այլ մեծ տիրույթներ ունեցողների, որոնց տարածքները հիմնականում կենտրոնանում էին այս
կամ այն նահանգում` քրմաց դասը մեծ տիրույթներ ուներ երկրի գրեթե ամեն նահանգում, որով տնտեսական ազդեցիկ դիրք էր գրավում պետության ներսում։
Ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի տաճարային համայնքները նույնպես
ունեին ռազմական կառույց, ամրություններ և զորք՝ նման Փոքր Ասիայի այլ տաճարական համայնքների, որտեղ համայնքի բոլոր տղամարդիկ ունեին նաև ռազմական
պարտականություններ և անհրաժեշտության դեպքում կռվի էին դուրս գալիս գլխավոր
քրմի հրամանատարությամբ [20]։ Քրմերի ռազմական ուժի ապացույց կարող է հանդիսանալ նաև դարեր անց, քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու ժամանակ, Ագաթանգեղոսի պատմության մեջ հիշատակվող Գրիգոր Լուսավորչի ու թագավորական բանակի դեմ դուրս եկած քրմերի ռազմական ուժը։ Հոգևոր իշխանությունը աշխարհիկ իշխանության կողքին պատերազմներին մասնակցություն էր ունենում ճակա45
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տամարտի ելքը կանխագուշակող այլևայլ կերպով նշանների ընթերցմամբ ու կատարվելիք արարողություններով։
Թեոկրատիայից անցումը դեպի աշխարհիկ պետություն տեղի է ունեցել Երվանդունիների դինաստիայի օրոք: Երվանդունիների օրոք քրմապետ-արքայի պաշտոնը
բաժանվում է արքայի և քրմապետի միջև[21]: Մեր կարծիքով` այդ բաժանումը տեղի է
ունեցել Երվանդունիների թագավորության վերջին շրջանում։ Երվանդունիների
սկզբնական շրջանում հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների բաժանված չլինելու
մասին է հուշում Աքեմենյան տիրապետության ժամանակաշրջանում Քսենոֆոնի կողմից արմենական ցեղերի առաջնորդին տրված (βασίλεύς) անվանումը: Ինչպես գիտենք, բասիլևս տիտղոսի կրողը հունական միջավայրում «բացի զինվորական իրավունքներից, ուներ նաև քրմական և դատական իրավունքներ»[22]։ Սակայն Երվանդունիների գահակալության նույնիսկ վերջին շրջանում այնքան էլ հստակ չէր այդ բաժանումը, ինչը երևում է Արմավիրում գտնված հունարեն արձանագրությունից, որը,
ինչպես Հ. Մանանդյանն է ենթադրում, պատկանում է Արմավիրի տաճարի քրմապետ
Միթրասին [23]: Հունարեն այդ արձանագրությունը գրված է հելլենիստական նամակի
ձևով [24], որը ուղղված է եղել Եբրոնտես-Երվանդ թագավորին: Մեզ համար շատ հետաքրքրական է այն փաստը, որ Միթրաս քրմապետը նամակում և՛ իրեն, և՛ Եբրոնտես-Երվանդին կոչում է թագավոր: Սա ենթադրել է տալիս, որ մենք գործ ունենք հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների բաժանման միջին շրջանի հետ։ Այդ շրջանում
դեռևս քրմապետը կատարում էր թագավորական որոշ գործառույթներ, իսկ արքան
պաշտամունքում ուներ իր դերակատարումը. «երբեմն քրմապետի պարտականությունները նույնիսկ միահյուսվում էին թագավորի պարտականություններին»[25]: Ուստի
Երվանդունիների օրոք Հայաստանում «թագավորի հետ երկրի կառավարմանը մասնակցել են նաև քրմերը»[26]: Այնուամենայնիվ սկզբնաղբյուրների հաղորդած տվյալները ցույց են տալիս, որ Երվանդունիների ժամանակ հայոց թագավորը ուներ իրական
կառավարական իշխանություն[27]: Հայոց թագավորն էր նշանակում քրմապետին և
աշխարհիկ գլխավոր պաշտոնակատարներին։ Հայ թագավորները տնօրինում էին իրենց հպատակության տակ եղածների, մեծատոհմիկների սեփականությունը, ազատությունը և անգամ կյանքը: Հենց դա է պատճառը, որ Միթրաս քրմապետի Երվանդ
թագավորին ուղղված նույն նամակում, որպես հնազանդության նշան, Արմավիր քաղաքը և դրանում եղած համայնքը «իր հավատարմությունն է հավաստում թագավորին»[28]։ Արմավիրի վերոհիշյալ արձանագրությունը թվագրվում է Ք. ա. երրորդ դարի
կեսից Ք. ա. երկրորդ դարի սկիզբը ընկած ժամանակահատվածով[29] ։ Տվյալ ժամանակվա Արմավիրի մեկ այլ արձանագրությամբ, հայոց թագավորի քույր թագուհին նրա
մահվան մասին ասում է, որ այդտեղ անփառունակ ոչինչ չկա, քանի որ արքան զենքը
ձեռքին է ավանդել շունչը [30] ։ Այս արձանագրությունը հաստատում է, որ խոսքը այդ
ժամանակահատվածում գործած Երվանդ Վերջին թագավորի մասին է, իսկ Արմավիրի քրմապետ Միթրասը, ինչպեսև Մանանդյանն էր կարծում [31], Երվանդի եղբայր Երվազ քրմապետն է։
Հենց Երվանդ Վերջինի օրոք երկրի մայրաքաղաք և պաշտամունքային կենտրոն
հանդիսացող Արմավիրից հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների կենտրոնները տեղափոխվում են Բագավան և Երվանդաշատ։ Մովսես Խորենացին նշում է, որ Արմավիրից մայրաքաղաքի տեղափոխումը կապված էր Արաքս գետի հունի փոխելու հետ, որը մինչ այդ Արմավիրի կողքով էր հոսում, իսկ հունը փոխելուց հետո այնտեղ էր հոսում միայն մի փոքր վտակ, որը, ձմռանը սառելով, խմելու ջրի խնդիր էր առաջացնում
[32]։ Ս. Պետրոսյանի կարծիքով՝ Արաքսի և Ախուրյանի գետախառնումի մոտ գտնվող
մայրաքաղաք Երվանդաշատի, հոգևոր կենտրոն Բագավանի և մայրաքաղաքի տնտեսական կարիքների ապահովման համար նախատեսված Երվանդակերտ դաստակերտի կառուցումը Երվանդ Դ-ի կողմից հին հնդեվրոպական ռազմական, հոգևոր ու
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տնտեսական իրավահավասար դասերի ավանդույթի հետևանք էր[33]։ Այդ ավանդույթը հասարակությունը բաժանում էր երեք հիմնական գործառույթային դասերի, որոնցից յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր տիրույթում, հոգ տանում իր խմբի ամեն մի անդամի համար, շփման մեջ էր մտնում այլ դասերի հետ և այդ կերպով բավարարվում էր
հասարակության առաջնային կարիքները[34]։
Մեր կարծիքով՝ շինարարական այդ աշխատանքների հիմնական նպատակը
ռազմական էր։ Նախ պետք է նշել, որ Երվանդական Հայաստանում, տնտեսական
կարիքների համար օգտագործվող ստրկական ուժի և դասակարգային հարաբերությունների խորացման պարագայում, անիմաստ է դառնում հին հնդեվրոպական ավանդույթի տնտեսական դասին հոգևոր և ռազմական դասերի հետ հավասար լինելու մասին խոսելը։ Բացի այդ, տվյալ շրջանի ցանկացած մեծ քաղաք իր շուրջը ուներ դրա
տնտեսական կարիքները ապահովող օբյեկտներ, անկախ նրանից դրանք կլինեին հողատարածքներ, թե դաստակերտներ։ Ք. ա. 3-րդ դարի կեսից Մեծ Հայքին հյուսիսից
սպառնում էին վրացա-սարմատական ուժերը, հարավ-արևելքից Ատրպատականը,
իսկ հարավից՝ Սելևկյանները, որոնք Մեծ Հայքը նվաճելու համար հովանավորում էին
թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին ուժերին[35]։ Դրա հետևանքով Սելևկյանների հովանավորությամբ Արտաշեսը տապալեց Երվանդունիների թագավորությունը, և հայկական
տարածքները վերածվեցին սելևկյան ստրատեգիաների։ Ուրեմն Երվանդ Վերջինի վերոհիշյալ շինարական աշխատանքները ունեին նույն նպատակը, ինչպես որ վրացական աղբյուրներում հիշատակվող Ջավախքի Քաջաց քաղաքի կառուցումը երկրի հյուսիսում և արևելյան ու հարավ-արևելյան սահմանները պաշտպանելուն ուղղված քայլերը[36] ։
Նույն ճանապարհի վրա Երվանդաշատից մոտ 8 կմ դեպի հյուսիս է գտնվում Երվանդ Դ-ի Ախուրյանի ափին կառուցած երրորդ քաղաքը՝ Բագարանը, որի անունը
նշանակում է «աստվածների բնակավայր»։ Մովսես Խորենացու վկայությամբ Երվանդը Արմավիրից բոլոր կուռքերը տեղափոխել է տալիս Բագարան, դարձնում այն Մեծ
Հայքի նոր հոգևոր կենտրոնը և իր եղբայր Երվազին կարգում այդտեղ քրմապետ։
Կրկյաշարյանի կարծիքով՝ կրոնական կենտրոնը նոր կառուցված Երվանդաշատ մայրաքաղաքի փոխարեն տեղափոխվեց Բագավան, որպեսզի դրանով կանխվի հոգևոր
իշխանության հետագա հզորացումը [37]։ Մեր կարծիքով՝ այդ քաղաքը կառուցվել էր
ոչ թե քրմաց դասի հզորությունը կանխելու համար, ինչպես Կրկյաշարյանն է գրում, այլ
որպեսզի երկրի հոգևոր կենտրոնը ավելի ապահով վայրում գտնվեր և մայրաքաղաքի
գրավման պարագայում հնարավոր լիներ կարճ ճանապարհ անցնելով պատսպարվել
այնտեղ։ Հնագիտական պեղումները ևս ցույց են տալիս այդ հնարավորությունը։ Բագարանը նման է եղել Երվանդաշատին, սակայն չափերով ավելի փոքր։ Այն կառուցված է եղել բարձր ժայռի վրա, ունեցել է աստիճանաձև հարթակներով միջնաբերդ,
իսկ այդ տեղանքը, ըստ Թ. Թորամանյանի, աչքի է ընկել բնական անառիկությամբ[38]։
Բացի այդ, քաղաքական նման իրավիճակում Երվանդ Վերջինին ձեռնտու չէր քրմաց
դասի թուլացումը։ Արտաքին ներգործությամբ քաղաքական պառակտման այդ ժամանակահատվածում Երվանդը կարիք ուներ հավատարիմ կողմնակիցների, ինչպիսին
հանդես է գալիս իր տոհմից սերող քրմաց դասը՝ իր իսկ եղբայր Երվազի գլխավորությամբ։ Այդ հավատարմության մասին մենք տեղեկանում ենք Արմավիրի հունարեն արձանագրությունից, երբ քրմապետը ոչ միայն իր, այլև ողջ Արմավիր քաղաքի հավատարմությունն է հայտնում արքային։ Բացի այդ, մայրաքաղաքի և հոգևոր կենտրոնի
տեղափոխումը Արմավիրից Երվանդաշատ ու Բագավան նպատակ ուներ ավելի
սկզբունքային ուղու վրա դնել հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների բաժանման
գործընթացը։ Դրանով նաև վերջ կդրվեր այն իրավիճակին, երբ թագավորի ներկայությամբ քրմապետն էր հանդիսանում մայրաքաղաքի գլխավորը[39]։ Արմավիրի բնակիչների կարգավիճակը նման էր Ստրաբոնի հիշատակած Կապադովկիայի Կոմանա
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քաղաքի բնակիչների դրությանը, երբ նրանք ընդհանուր առմամբ համարվում էին թագավորի ենթակաները, բայց առավելապես ենթարկվում էին քաղաքի գլխավոր քրմին,
որը համարվում էր թագավորից հետո երկրորդ անձը[40]։
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերության կարևոր դրվագ է
նաև Երվանդ Վերջինի գահակալման արարողությունը։ Ըստ Կրկյաշարյանի՝ Հայաստանի քրմապետերին տրված է եղել արքային թագադրելու առանձնաշնորհումը, որը
չի հանդիպում հելլենիստական հարևան երկրներում [41]։ Թագադրման ընդունված արարողակարգը չափազանց կարևոր է եղել գահակիրի կայուն իշխանության համար, որովհետև այն «ոչ միայն օրինականացնում էր տվյալ թագավորի իշխանությունը, այլև
միաժամանակ հաստատում էր թագադրողի և թագադրվողի, այն է՝ քրմապետի և թագավորի դաշինքը և համագործակցությունը՝ երկրի կառավարման գործում»[42]։ Հայաստանում, արդեն իսկ Երվանդական ժամանակաշրջանում, հիշատակվում է, որ թագադիրի պաշտոնը պատկանում էր Բագրատունիներին։ Այդ պատճառով Ա. Գարագաշյանը կարծում է, որ Բագրատունիները Վահունիների նման եղել են քրմական
տոհմ, քանի որ Բագրատունի անվան հնդեվրոպական բագ արմատը «աստված» է
նշանակում և թագավորի թագադրման արարողությունը հայերի շրջանում ինքնին կրոնական երևույթ էր [43]։ Հրեաների պարագայում նույնպես թագադրման արարողությունները կատարվել են քահանայական դասի կողմից [44]։ Բագրատունիները Մովսես
Խորենացու վկայությամբ Արծրունիների հետ մեկտեղ հանդես էին գալիս որպես արքայազնի դայակներ, իսկ արքայազներին, բացի ռազմական պատրաստվածությունից,
ուսուցանում էին նաև ժամանակի հասանելի գիտելիքները, որի հիմնական կրողները
հանդիսանում էին քրմերը։ Մի հանգամանք ևս խոսում է այդ տեսակետի օգտին. Երվանդ Դ-ի գահակալությանը մասնակցած մեծամեծերի մեջ չեն եղել Բագրատունիները, որոնց հենց պատկանում էր թագադիրի պաշտոնը։ Հնարավոր է պատճառը այն
էր, որ Երվանդը քրմապետի պաշտոնը տվել էր եղբորը՝ գուցեև այն վերցնելով Բագրատունիներից։ Սակայն, դա միայն ենթադրություն է, բայց պարզ է մի բան, որ այդ
դեպքերից հետո սրվել են Երվանդ Վերջինի ու Սմբատ Բագրատունու հարաբերությունները
Քրմական դասի կարևորությունն այնքան մեծ էր այդ ժամանակ, որ Արտաշեսը
Երվանդավանում կատարյալ հաղթանակից և Երվանդ Վերջինի սպանությունից հետո,
երբ դարձավ Մեծ Հայքի թագավոր, հրամայեց սպանել Երվազ քրմապետին, որովհետև
նա որպես Երվանդունիների տերության վերջին հիմնասյուն, կարող էր սպառնալիք
հանդիսանալ իր թագավորության և նոր հիմնադրված դինաստիայի համար։ Երվազի
սպանությունը տեղի է ունենում՝ քրմապետի միհրական Միթրաս/Միհր գահանվամբ արևի աստծու հետ նույնացված լինելու նկատմամբ իրոնիայով։ Ըստ այդ կրոնական
պատկերացման՝ արևը ծնվում էր ծովից և մայրամուտին նորից վերադառնում էր ծովը
[45]։ Ուստի Սմբատ Բագրատունին հրամայում է Երվազի պարանոցից երկանաքար
կապել և նրան գցել գետը. ինչը խոսում է նաև անձնական թշնամանքի մասին։ Այդ կերպով Մեծ Հայքում վերջ տրվեց Երվանդական արքայատոհմի գահակալական շրջանին,
որի ընթացքում հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունները սերտ կապերով կապված էին
միմյանց հետ և ամուր հենարան էին հանդիսանում միմյանց համար։
Այսպիսով՝ Երվանդական դարաշրջանի հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների
փոխհարաբերությունները ցույց են տալիս՝
 Երվանդունիների օրոք, հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների հարաբերությունները զարգացել են Վանի թագավորության թողած ժառանգության հիմքի
վրա և Աքեմենյան տերության ազդեցությամբ։
 Թագավորական նախնիների պաշտամունքը ոչ թե հելլենիստական ազդեցությամբ է սկսվել Արտաշեսյանների օրոք, ինչպես կարծում են որոշ մասնագետներ, այլ այն ունի ավելի խորը արմատներ և գոյություն է ունեցել դեռևս Վանի
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թագավորությունում և Երվանդունիների ժամանակաշրջանում և այդ մակարդակի վրա զարգացել է նրանց հաջորդող մյուս դինաստիայի օրոք։
Քրմական դասի և թագավորական ընտանիքի միևնույն տոհմին պատկանելու
հանգամանքը չափազանց սերտացնում էր երկու իշխանությունների փոխհարաբերությունները. հոգևոր իշխանությունը մինչև վերջ աջակցում էր հայոց արքային:
Հավանական ենք համարվում, որ Վահունիները Արշակունիների օրոք ոչ թե
նոր կարգվում են քրմության պաշտոնի, այլ վերստանձնում են Արտաշեսյաների օրոք իրենց տոհմից խլված պաշտոնը։
Երվանդունիների գահակալության վերջին շրջանում սկսված հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների բաժանման գործընթացը վերջնականապես չավարտվեց։ Արքայական ընտանիքի ձեռքում քրմապետի պաշտոնը շարունակվեց մնալ նաև նրանց հաջորդող` Արտաշեսյան դինաստիայի օրոք։
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերությունը Հայաստանում
Երվանդական ժամանակաշրջանում
Հայկարամ Հակոբյան
Հոդվածում քննարկվում է հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերությունը Երվանդունիների թագավորությունում։ Ուսումնասիրությունը հանդիսանում
է Ք․ ա․ ІV-ІІІ դարերի Հայոց պատմության մի ուրույն և կարևոր դիտարկում։ Շեշտվում
է Վանի թագավորության և Աքեմենյան տերության թողած հետքը Երվանդունիների
դարաշրջանի հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերությունների վրա։
Ուսումնասիրվում է այդ հարաբերությունները պայմանավորող հոգևոր, մշակութային,
գաղափարական, տնտեսական, ռազմական, քաղաքական և իրավական գործոնները։
Անդրադարձ է կատարվում թագավորական նախնինների պաշտամունքի, թեոկրատիայից աշխարհիկ պետության անցման գործընթացի, թագավորական գահակալման
արարողակարգի, թագավորի և քրմապետի տոհմական պատկանելիության ու Երվանդ Դ-ի գործունեության նպատակաուղվածության հարցերին։
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РЕЗЮМЕ
Взаимоотношения духовных и светских властей в Армении в эпоху Ервандидов
Айкарам Акопян
Ключевые слова: теократия, монарх, политеизм, верховный жрец, династия, королевский родовой культ, культовый центр.
В статье рассматриваются взаимоотношения духовных и светских властей в царстве
Ервандуни. Данное исследование посвящается истории Армении в ІV-ІІІ вв. до. Р. Хр. С.,
уникальной и важной точки зрения. Особое внимание уделяется воздействию Ванского королевства и империи Ахеменидов на взаимоотношения между духовными и светскими
властями эпохи Ервандуни. Изучаются духовные, культурные, идеологические, экономические, военные, политические и правовые факторы, которые определяли эти отношения.
Упоминаются вопросы поклонения королевским усопшим, процесс перехода от теократического государства к светскому, процесс королевского вознесения на престол, племенная
принадлежность короля и верховного жреца, а также цель деятельности Ерванда ІV.
SUMMARY
The Relationship between Spiritual and Secular Authorities in Armenia in the Eurandids
period
Haykaram Hakobyan
Keywords: theocracy, monarch, polytheism, high priest, dynasty, royal ancestor worship, a
cult centre.
The article discusses the relationship between spiritual and secular authorities during the rule
of the Yervanduni. The study is a unique and important observation of Armenian history in ІV-ІІІ
centuries BC. It is emphasized by traces of the Kingdom of Van and the Achaemenid Power on the
relationship between spiritual and secular authorities during Ervandian dynasty. The spiritual,
cultural, ideological, economic, military, political and legal factors underlying these relationships
are studied. Reference is made to the royal ancestor worship, the transition from theocracy to
secular power, ceremony of royal enthronement tribal affiliation of king and high priest and to
purpose of Yervand the Fourth’s actions.
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ՄՍՄՆԱՅԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ*
Մհեր Հարությունյան
Բանալի բառեր՝ Մսմնա, թուրք զավթիչներ, Արցախ, հայ պատմագրություն, Ասլան
Մուրադխանյան, ճակատամարտ, Արտեմ Լալայան, ռազմարվեստ, զորաշարժ, գիտական խնդիր:
Թեև մեկ դար է անցել 1918 թ. հոկտեմբերից, բայց ամենևին չի թուլացել հետաքրքրությունը Արցախի Վարանդայի գավառի Մսմնա գյուղի մոտ տեղի ունեցած
ճակատամարտի նկատմամբ: Դա պայմանավորված է Առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունից օգտված թուրքական զավթիչների դեմ հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանության համապատկերում այդ
ճակատամարտի նշանակությունը վերաիմաստավորելու և Արցախում ռազմարվեստի
զարգացման դինամիկան ցույց տալու անհրաժեշտությամբ:
Թուրք զավթիչների Անդրկովկասում ունեցած ռազմաքաղաքական ներկայության
պայմաններում Արցախում հայ ազգաբնակչության ինքնապաշտպանական մարտերը,
այդ թվում՝ Մսմնայի ճակատամարտը հայ պատմագրությունը ներկայացրել է որպես
փրկության փարոս և Հայրենիքը պաշտպանելու վառ օրինակ:
Նախորդ հարյուրամյակի 20-30-ական թվականներին Սփյուռքում լույս տեսնող
պարբերականներում տպագրվել են նաև Արցախում 1917-1921 թթ. տեղի ունեցած
դեպքերի մասին հուշագրություններ[1], որոնցում բերված առանձին տեղեկությունների
շուրջ հաճախ ծավալվում էին բանավեճեր:
Այն ժամանակվա գործիչների արխիվներում պահվող անտիպ հուշագրությունները հետագայում լույս են տեսել առանձին գրքերով[2]:
Հայ պատմագրության մեջ նկատելի տեղ է հատկացված Արցախում 1917-1921
թթ. իրադարձությունների լուսաբանմանը: Պատմագրական բնույթի աշխատությունների ընդարձակ ցանկից առանձնացրել ենք մասնավորապես Մսմնայի ճակատամարտին անդրադարձած հեղինակների գործերը[3]:
Տեղեկություններ կան նաև այդ ժամանակամիջոցում ստեղծված վավերագրերում, որոնք հայ պատմաբանները և արխիվագետները զետեղել են իրենց կազմած
փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածուներում[4]:
Դեպքերի ականատեսների ու Արցախի ինքնապաշտպանության գործի կազմակերպիչների կամ մասնակիցների հուշագրություններում Մսմնայի ճակատամարտի
մասին տեղեկությունները հաճախ հակասական են: Այդ տարակարծությունը հետագայում ժառանգություն է մնացել հայ պատմագրությանը: Կարծում ենք, որ հրատապ
են մեկդարյա հեռավորությունից Մսմնայի ճակատամարտի պատմագրության հիմնահարցերն ընդհանրացնելը և հրապարակված հիմնական նյութի պատմաքննական
վերլուծությամբ այդ իրադարձության ամբողջական պատկերը հնարավորինս հստակեցնելը:
Մսմնայի ճակատամարտի պատմագիտական վերաիմաստավորման անդրանիկ
փորձերի հեղինակներից է Գ. Հովհաննիսյանը[5]: Նա գրել է թուրքական հրամանա* Հոդվածն ընդունվել է 20.08.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԱրՊՀ Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնը:
09. 09. 19:
Հետազտությունն իրականացվել է ԱՀ ԿԳՍ նախարարության տրամադրած ֆինանսական
աջակցության շնորհիվ՝ № 18 AK-007. «Ռազմարվեստի զարգացման արդի փուլի
առանձնահատկությունները Արցախում» գիտական թեմայի շրջանակներում:
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տարության Վարանդա ուղարկած Քյազիմ բեյի մասին, որը «հասնելով Հաղորտի գյուղը և համոզվելով թուրք զավթիչների նկատմամբ հայ գյուղացիների դիմադիր վերաբերմունքի մեջ, կես ճանապարհից ետ փախավ Շուշի: Չարությամբ լցված Հաղորտի,
Ճարտար գյուղերի բնակիչների նկատմամբ, որոնք չէին համաձայնվել ենթարկվելու
թուրքական բռնությանը, Քյազիմ բեյը որոշեց խիստ պատժել նրանց ըմբոստությունը»[6]:
Քյազիմ բեյին թուրքական զորաջոկատի հրամանատար է համարել նաև Հրաչիկ
Սիմոնյանը: Պատմաբան Հրանտ Աբրահամյանը, անդրադառնալով այդ հարցին, ճիշտ
չի համարել Ջահիդ կամ Քյազիմ բեյերին Մսմնայի մոտ ջախջախված թուրքական
ստորաբաժանման հրամանատար ներկայացնող տեղեկությունները, որովհետև առաջինը «Արցախ-Ղարաբաղ ներխուժած ուժերի ընդհանուր հրամանատարն էր», իսկ
երկրորդը «ինչպես իմացանք, այդ ժամանակ Կարյագինոյի պարետն էր, որը 19181919 թվականներին ղեկավարել է Գորիսի և Կապանի ուղղությամբ կազմակերպված
հարձակումները»[7]: Նշելով, որ տարբեր հեղինակներ տարբեր կարծիքներ են հայտնել՝ պատմաբանն այդպես էլ չի հստակեցնում, թե ինչ հիմնավորմամբ որ տեսակետն է
ճիշտ կամ ընդունելի: Դրա փոխարեն իր հետագա հրատարակություններում պարզապես նշում է Փ/Ֆոլատովին՝ որպես հրամանատար: Ըստ երևույթին նա համամիտ է
«այդ ժամանակ Արցախի ռազմական ուժերի ղեկավար Հարություն Թումյանի, Քիրս
Սարոտի, Աբրահամ Կիսիբեկանի և ուրիշների» (ընդգծումը մերն է.- Մ. Հ.) այն վկայություններին, թե «Վարանդայի վրայով Կարյագինո շարժվող թուրք-թաթարական զորամասի հրամանատարը եղել է Բաքվի և Արցախի հայ բնակչության դեմ գործադրված վայրագություններով հայտնի Խոսրով-բեկ Փոլատովը»[8]:
Ճակատամարտի մանրամասներին անդրադարձած պատմաբան Հ. Աբրահամյանը[9] փորձել է հակասական տեղեկությունները քննության առնելու նմանակում անել,
սակայն, ապարդյուն: Որպես կանոն, ընդամենը արձանագրվել են որոշ տեսակետներ,
սակայն որևէ եզրակացություն, պատմագրության համար պիտանի հետևություն այդպես էլ չեն արվել: Ասվածի առնչությամբ որևէ կասկած կամ վերապահում չի մնում
պատմաբանի գրածներն աչքի անցկացնելուց հետո: Այսպես՝ Թևան Ստեփանյանի
մասին գրված մի հոդվածում, արծարծելով Մսմնայի ճակատամարտին նրա մասնակցության հարցը, Հրանտ Աբրահամյանը գրել է. «Կա միտում, թե իբրև 1918 թվականի
հոկտեմբերին Վարանդա ներխուժած թուրքերի Մսմնա գյուղի մոտ ջախջախման գործը ղեկավարել է Թևան Ստեփանյանը» [10]: Դրա օգտին խոսող միակ սկզբնաղբյուրը
պատմաբանը վկայակոչել է «1917-1921 թթ. Արցախում տեղի ունեցած իրադարձություններին քաջատեղյակ» Աբրահամ Կիսիբեկյանի հուշերը (ՀՀ ՊՊԿԱ, ֆ. 314, ց. 1, գ.
34, թ. 75): Պատմաբանի խոստովանությամբ «Մսմնայի հերոսամարտի մասին որոշ առիթներով խոսած Լեոն, Դավիթ Անանունը ժամանակակից ռազմական գործիչներ Հարություն Թումյանը, Արտեմ Լալայանը, Հովակ Ստեփանյանը ևս չեն հիշատակում Թևանի անունը» [11]: Այնուհետև, պատմաբանի այն հետևությունից, որ «1918 թ. մինչև
1920 թ. ամառն ընկած ժամանակաշրջանում Թևան Ստեփանյանը, առաջին աշխարհամարտից վերադառնալուց հետո, Թաղլար-Տումի ենթաշրջանում կազմակերպում է
մի ջոկատ և այդ ձորակի հայկական գյուղերը պաշտպանում հարևան մահմեդական
բնակավայրերից և Կարյագինոյից անընդհատ կրկնվող ավազակային հարձակումներից» [12], կարելի է ենթադրել, որ Թևան Ստեփանյանը չի մասնակցել Մսմնայի ճակատամարտին: Սակայն, հետագայում քաջարի մարտիկին նվիրված գրքույկում պատմաբանը միայն մեջբերում է Աբրահամ Կիսիբեկյանի վերոհիշյալ վկայությունը և պնդում, որ «Մսմնայի ճակատամարտին «...» մասնակցում է նաև Թևան Ստեփանյանը,
որը ռազմադաշտ էր հասել վճռական պահին» [13]: Ի դեպ, նույն գրքույկում արտատպելով «Նորք» հանդեսում (1990, N 6, էջ 83-93) Հայկազն Ղահրիյանի հրապարակած
«Թևանի հարցաքննությունից» վավերագիրը՝ պատմաբանը Թևանի «Մսմնա գյուղի
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մոտ ջախջախեցինք թուրքական գունդը, որից մի քանի մարդ ողջ մնաց[14]» արտահայտությունից չէր կարող միանշանակ եզրակացնել, որ Թևանը անձամբ ղեկավարել
կամ մասնակցել է ճակատամարտին, մանավանդ, որ պարբերության խորապատկերի
վրա դա հստակ չի երևում: Սակայն դա չի խանգարել պատմաբանին իր հետագա
հրատարակություններում ավելի համոզված պնդելու Մսմնայի ճակատամարտին Թևան Ստեփանյանի մասնակցությունը[15]:
Ի դեպ, հարկ է նշել, որ ժողովրդական բանահյուսության մեջ կան բազմաթիվ
պատումներ Թևանի, այդ թվում՝ Մսմնայի ճակատամարտին նրա մասնակցության մասին, սակայն, թե ինչքանով են դրանք համապատասխանում իրականությանը, դժվար
է ասել: Մեզ դեռ հայտնի չեն ճակատամարտին Թևան Ստեփանյանի մասնակցությունը, առավել ևս, ղեկավարելու հանգամանքը հաստատող վավերագիր կամ անառարկելի փաստարկ:
ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՄՈՒԼԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ
Թվում է, թե ժամանակի մամուլը հեղեղված պիտի լինի այդ կարևոր իրադարձության մասին օպերատիվ տեղեկատվությամբ և անդրադարձներով: Սակայն, կա՛մ
դրանք մեզ չեն հասել, կա՛մ էլ նախորդ ուսումնասիրողները դրանք դեռևս գիտական
շրջանառության մեջ չեն դրել: Մսմնայի ճակատամարտի մասին ժամանակի պարբերական մամուլում խորհրդավոր լռության պատճառների վրա լույս է սփռում Եղիշե Իշխանյանի հետևյալ վկայությունը. «Քաղաքագլուխը (Գերասիմ Մելիք-Շահնազարյանը.Մ. Հ.) բնաւ գոհ չէ եղած Սոկրատ բէկի ընթացքից, մանաւանդ Մսմնայի կռուից յետոյ,
խիստ վրդովուած էր եւ քանիցս խրատական նամակներ էր գրել, զգաստութեան եւ
ողջախոհութեան հրաւիրել նրան եւ խորհուրդ տուել՝ հանգիստ մնալու» [16]:
Այս մեջբերումից կարելի է հետևություն անել, որ Շուշիի ղեկավարությունը դեմ էր
թուրք զավթիչներին դիմադրություն ցուցաբերելուն և ահասարսուռ խուճապի մեջ էր
Մսմնայի ճակատամարտի հնարավոր հետևանքներից: Թերևս այս տարակարծության
և Շուշիում Թուրքիայի օկուպացիոն զորքերի առկայության պատճառներով Մսմնայի
ճակատամարտի մասին տեղեկույթ չենք գտնում ժամանակի պարբերական մամուլում:
Մսմնայի ճակատամարտի հանգամանքներն ուսումնասիրած Վլադիմիր Գասպարյանը կարծում էր, թե «թուրքական կանոնավոր բանակի զորախմբերի դեմ տարած փայլուն հաղթանակի մասին առաջին անգամ հիշատակվել է դեռևս 1918 թ. դեկտեմբերին, Թիֆլիսում «…» հրատարակվող «Кавказский вестник» հանդեսում» [17]:
Սակայն մեզ հաջողվել է գտնել ավելի վաղ հիշատակություն Թիֆլիսում լույս
տեսնող «Մշակ» լրագրում, որտեղ թուրք զավթիչներից զինված ինքնապաշտպանության մասին հաղորդվել է հետևյալը. «Շուշու գաւառի Ճարտար գիւղի տակ թիւրքերը
երկրորդ անգամ խոշոր ջարդ են կրել. Ճարտարեցիք խլել են թիւրքերից թնդանոթ և
գնդացիրներ: Քաղաքում, բացառութեամբ մի բանւորի, բոլոր բանտարկեալներն ազատ են թողնված: Զօրք քաղաքում շատ քիչ է մնացել: Անդրանիկը ստւար բանակով
Զանգեզուրից շարժվել է դէպի Շուշի» [18]
Ըստ երևույթին, Բաքվում լույս տեսնող «Արեւ» գրական, հասարակական և քաղաքական օրաթերթի հրապարակումը, որն արտատպել է Հ. Աբրահամյանը, փաստում էր. «Հայկական ուժերը թշնամուն շրջապատում են Մսմնայի մոտ: Երեկոյան ժամը 6-ն էր արդեն, վերջնագիր է ուղարկվում թշնամու բանակ՝ Ճեմալ բեյին անձնատուր
և զինաթափ լինելու»: Վերևում արդեն խոսք է գնացել Ջամալ բեյի՝ օսմանյան զորաջոկատի հրամանատար լինելու վարկածի անհավանական լինելու մասին: Բայցևայնպես, թերթը նրան է վերագրում վերջնագրի մերժումը՝ պատճառաբանելով. «քանի որ
բավական թվով զինված ուժեր ուներ իր տրամադրության տակ և կապված էր Աղդա55
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մում գտնվող բրիգադայի հետ»: Ճակատամարտի մասին թերթը հաղորդել է ակնհայտ
ընդհանրական բնույթի հետևյալ տեղեկությունը. «Ճայթում է կռիվը և շարունակվում
մինչև լուսաբաց: Թշնամու մնացած սակավաթիվ ուժերը փախչում են ապահով տեղ»:
Անդրադառնալով ճակատամարտի արդյունքներին՝ թերթը բերել է հետևյալ տեղեկությունները. «սպանվում է [են] Ճեմալ բեյի օգնականը, 300-ի չափ ասկյարներ և խլվում 3
թնդանոթ, 4 գնդացիր և 30 բեռ փամփուշտ իրենց ջորիներով»[19]:
ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Այդ ճակատամարտն այնքան մեծ արձագանք է գտել Արցախում և նրա սահմաններից դուրս, որ ժողովուրդը տարբեր պատմություններ ու առասպելներ է հյուսել դրա
մասին, որոնք բերնեբերան փոխանցվում են առայսօր:
Հայկազն Ղահրիյանը Մարտունու շրջանի Մսմնա գյուղի մոտ տեղի ունեցած զինված ընդհարումը համարել է «առաջինը Թևանի ջոկատի և օսմանյան հրաձգային գնդի
միջև, որը շարժվում էր դեպի Ճարտար հայկական մեծ գյուղը»: Նույն հեղինակը հիշարժան է համարել նաև Մարտունու շրջանի Հերհեր գյուղացի Գերասիմ բեկին, որը
«հանձն է առնում ուղեկցել օսմանյան գունդը, տանում-մտցնում է մի ձոր և իր դարանակալած խմբով մեծամեծ կորուստներ պատճառում թուրքերին» [20]:
Պատմաբան Հ. Աբրահամյանը վկայակոչելով հաղորտեցի Գրիգոր Գրիգորյանին
և Մսմնա գյուղի բնակիչ Սողոմոն Բաբ[ա]յանին՝ նշել է, որ «թուրքական զորամասին
Մսմնայի ուղղությամբ գիտակցաբար շեղել է Հեյբաթյանը, այդ մասին նախօրոք տեղյակ պահելով հայկական աշխարհազորի հրամանատարությանը»: Դրանից բացի,
ըստ նրանց պատմածի Հեյբաթյանը կարևոր տեղեկություն է հայտնել հակառակորդի
երթուղու մասին. «Նա նաև զգուշացրել է, որ զորամասը Մսմնայից կշարժվի Ղավախան-Հաղորտի ուղղությամբ՝ դուրս գալու Ճարտար-Կարյագինո ճանապարհը» [21]:
Լրագրող Էռնեստ Եսայանը կարծում է, թե Արտեմ Լալայանի հանձնարարականով
Ասլանիկը (Ասլան Մուրադխանյանը) «երկու օրվա մեջ հավաքագրում է շուրջ 500 զինյալի»: Նրա կարծիքով՝ մարտերը տևել են երկու օր. «Երկօրյա մարտերից հետո թշնամին ջախջախվում է՝ թողնելով մի քանի հրանոթ, տասնյակ գնդացիրներ [22], մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք» (ընդգծումը մերն է.- Մ. Հ.):
Թուրքական ստորաբաժանումը ջախջախելուց հետո, բնականաբար, Արտեմ Լալայանը պետք է միջոցներ ձեռնարկեր Շուշիում հաստատված թուրքական զորքերի
նոր արտագրոհները կասեցնելու համար: Նրա հրամանով հայկական ուժերը դիրքավորվել են, ինչպես փոխադրել է Է. Եսայանը, «Հարավ-Ննգի-Տռնավազ(Կարմիր գյուղ)Չանախչի (Ավետարանոց) լեռնաբաժան գծով՝ թույլ չտալու թշնամուն մտնելու Վարանդա և Դիզակ»: Այդ կանխարգելիչ միջոցների ձեռնարկումը շուտով տվեց իր արդյունքը. ինչպես նույն հեղինակն է կարծում՝ «թուրքական շուջ 1000 հոգանոց նոր զորամիավորումը հենց առաջին թեթև ընդհարումից[23] ետ է ճողոպրում Շուշի» [24]:
Առասպելանման պատմություններ և այլազան տեղեկություններ են գրառել ու
հրատարակել նաև այլ հեղինակներ[25]:
ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ
Կարծում ենք, որ հստակեցման անհրաժեշտություն ունեցող հարցերից մեկը ճակատամարտի դրդապատճառն է: Միանշանակ գլխավոր պատճառը թուրքական ինտերվենցիան էր Այսրկովկաս: Հետևաբար Մսմնայի ճակատամարտը կարելի է համարել Արցախ ներխուժած թուրքական զորքերի դեմ հայ ազգաբնակչության ինքնապաշտպանության իրավունքի իրացման արտահայտություններից մեկը:
56
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Թուրքական հրամանատարության ռազմավարական նպատակը դիպուկ է բնութագրել ժամանակակիցը՝ ռազմական կոմիսար Հարություն Թումյանը տարիներ անց
գրած իր հուշագրական բնույթի աշխատությունում. «Նրանց հիմնական նպատակը՝
մինչև Բրեստի պայմանագրով նշված սահմանները զորքերը հետ տանելը Ադրբեջանի
սահմանները հայկական հողերով, մասնավորապես Ղարաբաղը և Զանգեզուրը միացնելով, ընդարձակելու խնդրի լուծումն էր[26]»:
Արցախը նվաճելու և հայկական տարածքներում Ադրբեջան պետություն ստեղծելու Թուրքիայի նկրտումներին կազմակերպված դիմադրություն ցուցաբերած Խաչենի,
Վարանդայի, Դիզակի, Ջրաբերդի ինքնապաշտպանական ուժերի համաձայնեցված
գործողությունները խափանելու նպատակով թուրքական հրամանատարությունը հիշյալ ուղղություններով ձեռնարկեց հարձակողական գործողություններ: Խաչենի սահմանամերձ գյուղերի պաշտպանությունը ձախողվեց Շուշիում ձևավորված կառավարության պարտվողական դիրքորոշման պատճառով, իսկ Դիզակում և Ջրաբերդում
հայ ազգաբնակչության ինքնապաշտպանության ուժերը հակահարված տվեցին թշնամուն ու հետ շպրտեցին Արցախի սահմաններից:
Կարծում ենք՝ որպես այդ ճակատամարտի անմիջական նախաձեռնող՝ Դիզակի
ուժերի հրամանատար Արտեմ Լալայանն ավելի արժանահավատ տեղեկություններ է
հաղորդել իր հուշերում[27] որոնցից առանձին հատվածներ հրապարակել է արձակագիր Սերո Խանզադյանը[28]:
Արտեմ Լալայանը որպես ճակատամարտի առիթ ներկայացրել է Կարյագինոյի
փաշայի Շուշիից զորք բերելու սպառնալիքը: Դա չեզոքացնելու նպատակով Ա. Լալայանը մտահղացել է Շուշիից հրավիրված կանոնավոր ուժերը Վարանդայում ջախջախելու ծրագիրը, նախքան դրանք կմիանային թուրքական մյուս ուժերի հետ և կհարձակվեին Դիզակի ու Վարանդայի վրա[29]: Որպես հեռատես ռազմական գործիչ՝ Ա.
Լալայանը վճռել էր կանխել նախապատրաստվող հարձակումը Դիզակի վրա՝ հակառակորդի ուժերի միավորումը խափանելու և առաձին-առանձին ջախջախելու եղանակով:
Ա. Լալայանի նախապատրաստական աշխատանքներից էին իր տեղակալ Ասլան
Մուրադխանյանին «երկու բեռ փամփուշտով և քսան քաջ զինվորներով» Վարանդա
ուղարկելը և Դիզակի ու Վարանդայի շրջաններից այլ քաջեր հավաքագրելու լիազորություն տալը, ինչի շնորհիվ վերջինս հավաքագրել է «մոտ 120 քաջ զինվորներ» [30]:
Պատմաբան Գ. Հովհաննիսյանը, խոսելով թուրքական ինտերվենցիայի մասին,
գրել է. «Թուրք զավթիչների՝ Անդրկովկաս ներխուժելուց հետո, երբ Նուրի փաշան
ձեռնարկեց իսլամական բանակի կազմակերպմանը Գանձակում, բավականին լուրջ
վտանգ ստեղծվեց ոչ միայն հայկական Ղարաբաղի ինքնուրույնության, այլև նրա
բնակչության ֆիզիկական գոյության համար»: Տեղին է նկատվել, որ «վտանգն ավելի
մեծացավ, երբ սեպտեմբերի 15-ին Բաքուն զավթելուց հետո անմիջապես Ղարաբաղ
ուղարկվեց օսմանյան երկրորդ դիվիզիան՝ Ղարաքիլիսայի ոճրագործության հեղինակ
Ջամիլ Ջահիդ բեյի հրամանատարությամբ[31], նպատակ ունենալով տիրանալ ողջ
[ամբողջ] Լեռնային Ղարաբաղին «...»[32]:
Այստեղ տեղին է անդրադառնալ առանց դիմադրության Շուշիի հանձնման պատճառով քաղաքի ու գավառի միջև առաջացած վիհին: Գավառը Շուշիի կառավարությանը մեղադրում էր դավաճանության մեջ և լի էր թշնամուն զինված դիմադրություն
ցույց տալու և հայրենիքը պաշտպանելու վճռականությամբ: Մսմնայի ճակատամարտում գավառի մարտունակ ուժերն ապացուցեցին, որ թշնամուն հաղթելու անհնարինության (զենքի ու զինամթերքի պակասի պատճառաբանությամբ) առասպելը ընդամենը Արցախի ղեկավար շրջանակների մեծամասնության կարճատեսությունը և անվճռականությունը սքողելու համար է տարածվել:
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ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ ՎԱՅՐԻ ՀԱՐՑԸ
Իր ինքնակենսագրականում Արտեմ Լալայանը գրել է. «Ասլանիկը թուրքական
զորքին հետապնդում է մինչև Մսմնա գյուղի մոտի լեռնագոգը» [33]: Աբրահամ Կիսիբեկյանը գրել է. «Ընդունվում է Հեյբաթյանի առաջարկը[34], և գունդը (տաճկա-ադրբեջանական) կազմ ու պատրաստ, զինվորական բոլոր կանոններով գյուղից (Մսմնայից.Մ.Հ.) դուրս է գնում» [35]: Հովակ Ստեփանյանը[36] և Եղիշե Իշխանյանը[37] նշել են
«Մսմնայի(Ասմնայի ձևն ուղղակի վրիպակ է: Հրապարակման շարունակության մեջ
այն շտկվել է.- Մ. Հ.) ձոր»:
Մարտունու շրջանի Կոլխոզաշեն գյուղի տարեցները պնդում էին, թե թուրքական
զորքերն անցել են ձորը և հասել իրենց գյուղի տարածքում գտնվող Ջրատափեր տեղամասը, որտեղ նրանց շրջապատել և ջախջախել են հայ աշխարհազորայինները[38]:
Ճակատամարտի վայրը «Ջրատափեր» տեղամասն են համարել նաև այլ հեղինակներ[39] ու ժամանակակիցներ[40]:
ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հակասական են նաև ճակատամարտի արդյունքների մասին ականատեսների, ժամանակակիցների ու պատմաբանների տեսակետները: Ջախջախված հակառակորդից
խլված սպառազինությունը, ըստ սկզբնաղբյուրների և ուսումնասիրողների, հետևյալն է.
մեկ թնդանոթ[41] և երեք գնդացիր[42], առանց կոնկրետ թվերի՝ թնդանոթներ և գնդացիրներ[43], երկու թնդանոթ և գնդացիրներ[44], երկու թնդանոթ և երկու գնդացիր[45], երեք թնդանոթ և չորս գնդացիր[46]: Արդեն իսկ 20-րդ հարյուրամյակի 20-30-ական թվականներին որոշ հարցերի շուրջ տարաձայնություններ եղել են: Արցախի Ազգային
խորհրդի նախագահ Եղիշե Իշխանյանը, ճշտգրտումներ անելով Քիրս Սարոտի հրապարակումների առթիվ, գրել է. «Մսմնայի (իմա՝ Մսմնայի. Մ. Հ.) կռւում տաճիկները
կորցնում են ընդամէնը 231 հոգի եւ ոչ թէ 400 հոգի(«Յուս.», թիւ 247), թողնելով մեր ձեռքը փչացուած 2 լեռնային թնդանօթ եւ 4 գնդացիր» [47]: Դիզակի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արտեմ Լալայանը ինքնակենսագրականում նշել էր. «Այդտեղ(Մսմնա գյուղի մոտ.-Մ.Հ.) նա (Ասլանիկը՝ Ասլան Մուրադխանյանը.-Մ.Հ.) ջախջախեց նրանց (թուրքական զորքին) ու երկու թնդանոթ[48] ավար վերցնելով՝ բերեց Հադրութ և հանձնեց ինձ» [49]: Այս տեղեկությանը հակասում է Աբրահամ Կիսիբեկյանի[50] և
զինվորական կոմիսար Հարություն Թումյանի այն վկայությունը, որ «Մսմնայի տակ թուրքերից խլվել է «Շնեյդեր» սիստեմի լեռնային հրանոթ, որը 1920 թ. մարտին Ասկերանի
պաշտպանության ժամանակ դիպուկ կրակով ավերել է ադրբեջանական մարտկոցների
շարքերը՝ ունենալով միայն 60 արկ» [51]: Այս մասին նշել է նաև Բագրատ Ուլուբաբյանը,
որը, սակայն, չի անդրադարձել տեղեկության հավաստիությանը[52]:
Պատմաբան Հրանտ Աբրահամյանը հենվում է Հարություն Թումյանի[53] հաղորդած այն տեղեկության վրա, որ թշնամիներին «հաջողվում է իրենց հետ տանել գնդացիրները, իսկ թնդանոթն ընկնում է հայերի ձեռքը» [54]: Պատմական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր Համլետ Գևորգյանը գրում է. «Ջախջախված թշնամին մարտադաշտում թողել է ավելի քան 300 դիակ, երկու թնդանոթ, յոթ գնդացիր. զենք- զինամթերք և տասնյակ գերիներ» [55]:
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատմաբան Գ. Հովհաննիսյանը Մսմնայի ճակատամարտը համարել է «թուրքական օկուպանտների դեմ հայ ժողովրդի մղած հերոսական ինքնապաշտպանական
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պայքարի պատմության մեջ» Արցախի հայ ազգաբնակչության գրած բազմաթիվ «փառավոր էջերից մեկը» [56]:
Բագրատ Ուլուբաբյանն իր ժամանակին հատկանշել է թուրքական Գալիպոլիի
դիվիզիայի ջախջախումը Մայիսյան հերոսամարտերի ժամանակ և Մսմնայի տակ,
բայց այդ հաղթանակն ավելի է իմաստավորվում Թուրքիայում վերջին տարիներին
Գալիպոլիի ճակատամարտի նշանակության արհեստականորեն ուռճացման համապատկերում:
Դեռ թարմ են հիշողությունները 2015 թ. ապրիլին Գալիպոլիի դիվիզիային փառաբանելու և Հայոց մեծ եղեռնի 100-րդ տարեդարձից առաջադեմ մարդկության ուշադրությունը շեղելու նպատակով Թուրքիայի սարքած շոուի մասին: Այդ առումով հետադարձ հայացք գցելով Մսմնայի ճակատամարտի վրա՝ կարող ենք փաստել, որ այն երիցս կարևորվում է հայ ժողովրդի համար, որովհետև այդտեղ գլխովին ջախջախվել
են հենց Գալիպոլիի դիվիզիայի գնդերից մեկի զինվորները: Հուսով ենք, որ այս կարևոր փաստը այսուհետև գիտական շրջանառության մեջ կմտնի մեր պատմագրության
մեջ:
Հեղինակների մի մասն իրավամբ Մսմնայի և Մարտակերտի ճակատամարտերը
համարել է Մայիսյան հերոսամարտերի շարունակությունը՝ Մսմնան համարելով արցախյան Սարդարապատը:
Մսմնայի ճակատամարտը Արցախում հայ ռազմարվեստի զարգացման և թուրք
զավթիչների դեմ պայքարի ավանդույթների շարունակման արտահայտություններից է:
Ինչպես հայտնի է, տակավին 1733 թ. մարտին Վարանդայի Ավետարանոց գյուղում
օսմանյան զորամասը մելիք Հյուսեինի քույր Աննա-խաթունի գլխավորությամբ ոչնչացվել է[57]: Այդ հնարամտությունը կիրառվել է նաև Մսմնայում՝ թուրքական զորամասի
առերես հյուրընկալության տեսքով և հաջորդած կոտորածով: Ի դեպ, Ասլան Շահնազարյանը, հետևելով ավանդության տեղեկություններին և Լեոյի կարծիքին, թուրքերի
ոչնչացման մտահղացման հեղինակ ու կազմակերպիչ է համարում Դիզակի մելիք Ավանին[58] Զուգադիպաբար թե օրինաչափորեն Մսմնայի ջարդի մտահղացման հեղինակ է համարել Դիզակի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արտեմ Լալայանը: Ռազմարվեստի շարունակականությունը, սկսած Եսայի իշխանից, որը դեռ 9-րդ
դարում Դիզակի Գտիչ բերդի տակ ջախջախում էր ազգությամբ թուրք Բուղա զորավարի արաբական բանակը, մինչև Մսմնայի ճակատամարտ, իսկ այնուհետև Արցախյան պատերազմի տարիներին Հադրութի շրջանում մղված հերոսամարտերը ավելի
քան ակներև է, ինչը կարևորվում է թշնամու դեմ աննահանջ պայքարելու վճռականության ու առանցքագաղափարի կենսունակության տեսակետից:
Որոշ հեղինակներ, անտեսելով պատմական վավերագրերը և դեպքերի մասնակիցների վկայությունները, հայության մղած հերոսամարտերը համարում են ինքնաբուխ: Այսպես՝ Ռ. Սիմոնյանը գրել է. «Արցախահայության ինքնաբուխ հերոսամարտերի պսակը դարձավ Վարանդայի Մսմնա գյուղի մոտ հոկտեմբերի 19 (կարդալ՝ 18)–ին
տեղի ունեցած կռիվը, երբ թուրք–ադրբեջանական կանոնավոր գումարտակները
ծանր պարտություն կրեցին հայերից` մարտադաշտում թողնելով մեծ թվով զոհեր: Անշուշտ, կարելի էր միաբանված ուժերով ավելի նշանակալի հաղթանակներ տոնել, արգելել հակառակորդի մուտքը երկրամասի խորքերը, սակայն միաբանության դաշտում
որոմ էր աճել» [59]:
Սակայն բազմաթիվ փաստեր, որոնց մի մասը մեջբերվել է սույն հոդվածում, ապացուցում են այդ հերոսամարտերի կազմակերպված, ծրագրված ու հրամանատարական բնատուր տաղանդով ղեկավարված լինելու մասին:
Ռազմագիտության տեսանկյունից գնահատելով ճակատամարտի նշանակությունը՝ կարող ենք փաստել, որ Մսմնայի մոտ թուրքական զորաջոկատի ջախջախումը չեզոքացրեց Վարանդայի պաշտպանների թիկունք դուրս գալու թուրքական գնդի զորա59
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շարժը, որի նպատակն էր մի քանի օր տևած հրետանային նախապատրաստությունից[60] հետո Կարյագինոյից թուքական ուժերի հարձակմանն աջակցելը, ինչն ի դերև
ելավ:
Թուրք զավթիչների դեմ հայ ժողովրդի մղած հերոսամարտերի համապատկերում
կարևորելով Մսմնայի ճակատամարտը՝ այդ հիշարժան իրադարձության 80-ամյա հոբելյանն Արցախում պետականորեն, բարձր մակարդակով արժեքավորվել է 1998
թվականին[61], իսկ 2018 թ. արդեն 100-ամյակի առթիվ կազմակերպվել է տոնական
միջոցառումների շարք[62]:
Ընդհանրացնելով՝ կարող ենք փաստել, որ Մսմնայի ճատամարտը թեև լուսաբանված է հայ պատմագրության մեջ, սակայն արժանահավատ վավերագրերի և հավաստի տեղեկությունների պակասը դեռևս թույլ չի տալիս վերջնականապես ամբողջացնել այդ պատմական ու ռազմական կարևոր իրադարձության ամբողջական պատկերը, սպառիչ պատասխաններ տալ ականատեսների ու հեղինակների տարակարծությունների հետևանքով առաջացած բազմաթիվ հարցերի, հետևաբար ուսումնասիրությունները դեռևս անհրաժեշտ է շարունակել և պատմագիտության ժամանակակից
պահանջներին համապատասխան՝ լուծել այդ գիտական խնդիրը:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Տես Միքայելյան Ա., Ղարաբաղի վերջին դեպքերը, «Հայրենիք» (Բոստոն), 1923,
հմ. 7-12, Քիրս Սարոտ, Ղարաբաղի կցումը Ադրբեջանին, «Հայրենիք», 1929, հմ.
8, Նույնի, Տաճիկների մուտքը Ղարաբաղ, «Հուսաբեր» (Կահիրե), 1929, հմ. 235247, Նույնի, Ղարաբաղի կռիվների շուրջը, «Հայրենիք», 1934, հմ. 5, Իշխանյան
Ե., Դեպքերը Ղարաբաղում, «Հայրենիք», 1933, հմ. 11-12, Ստեփանյան Հ., Արցախյան կամ Շուշվա գնդի պատմությունը, «Հայրենիք», 1934, հմ. 1-6, 1935, հմ.
3-7 և այլն:
2. Տես Мелик-Шахназаров З., Записки карабахского солдата, М., 1995, Мурадян
В., Отец и отчим, Ереван, 1998, Լեո, Անցյալից, Թ., 1925, Սարգսյան Ա., Հեղափոխական կրակների միջով, Երևան, 1967, Իշխանյան Երևան, Լեռնային Ղարաբաղ. 1917-1920, Երևան, 1999, Թումյան Հ., Դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում.
1917-1920, Երևան, 2000, Կիսիբեկյան Ա., Հուշեր (2 գրքով), Երևան, 2011 և այլն:
3. Լեո, Սահմանավեճեր. Լոռի-Ախալքալաք-Ղարաբաղ, Թ., 1919, Սարգսյան Երևան, Թուրքիան և նրա նվաճողական քաղաքականությունը Անդրկովկասում.
1914-1918, Երևան, 1964, Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարը, Երևան,
1994, Հովհաննիսյան Գ., Սովետական իշխանության հաստատումը Լեռնային
Ղարաբաղում, 1971, Սիմոնյան Հ., Անդրանիկի ժամանակը, Երևան, 1996, Հարությունյան Հ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1921, Երևան, 1996, Աբրահամյան Հ.,
Արցախյան գոյամարտ, Երևան, 1991, Նույնի, Թևան, Երևան, 1998, Նույնի, Արցախի հերոսամարտը (1918), Երևան, 1998, Նույնի, Մարտնչող Արցախը 19172000, գիրք Ա (1917-1923), Երևան, 2003, Սիմոնյան Ա., Զանգեզուրի գոյամարտը. 1917-1920 թթ., Երևան, 2017 և այլն:
4. Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов, Ереван,
1992, Արցախը կանչում էր Անդրանիկին(փաստաթղթեր), Երևան, 1995, Հայերի
կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում, Երևան, 2003 և այլն:
5. Հովհաննիսյան Գ., Մսմնայի ճակատամարտը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1968, հմ. 3, էջ 152, Նույնի, Սովետական իշխանության հաստատումը Լեռնային Ղարաբաղում, էջ 93-94:
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6. Հովհաննիսյան Գ., Մսմնայի ճակատամարտը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1968, հմ. 3, էջ 150-153:
7. Աբրահամյան Հ., Արցախի հերոսամարտը (1918), Երևան, 1998, էջ 21: Պատմական գիտությունների դոկտոր Վիկտոր Մուրադյանը Քյազիմ-բեյի թնջուկը լուծելն է հետևյալ կերպ. «Կարյագինոյի շրջանի պարետ նշանակված Քյազիմ-բեկը
ժամանել էր Շուշի, որտեղից զինված պահակախմբի ուղեկցությամբ պիտի հասներ նշանակման վայր՝ Կարյագինո: Այդ նպատակով կազմավորվել է հատուկ
րոկատ Խոսրով-բեկ Փոլատովի գլխավորությամբ: Բացի Կարյագինոյի նորանշանակ պարետին ուղեկցելը, ջոկատը խնդիր ուներ միանալու Մուղանի դաշտից դեպի Կարյագինո ուղևորված ջոկատի հետ և համատեղ ուժերով հարձակվեին Դիզակի և վարանդայի շրջանների վրա» (Мурадян В., Отец и отчим.
Документальная повесть к 80-летию Мсманской битвы в Нагорном Карабахе,
Ереван, 1998, с. 24-25):
8. Նույն տեղում:
9. Աբրահամյան Հ., Թուրքական նվաճողների դեմ Ղարաբաղի աշխատավորության մղած պայքարի պատմությունից, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների»,
1989, հմ. 2, էջ 162-177, Նույնի, Фидаи Аслан. «Коммунист» (Ереван), 15
апреля 1990 г., Նույնի, Արցախյան գոյամարտ, Երևան, 1991, էջ 11-14, Նույնի,
Արցախի հերոսամարտը (1918), Երևան, 1998, էջ 19-24, այլևայլ հեղինակների
գրածները՝ 26-34 էջերում, Նույնի, Թևան, Երևան, 1998, էջ 7-8, Նույնի, Մարտնչող Արցախը, էջ 74-78 և այլն (նկատելի է, որ նշված էջերում հիմնականում
կրկնություններ են):
10. Աբրահամյան Հ., Վավերագրերը Թևան Ստեփանյանի և հարակից հարցերի մասին, «Արցախ», 1990, հմ. 5, էջ 32: Իսկ Եղիշե Իշխանյանը Մսմնայի կռվի ղեկավար է համարել Վարանդայի ուժերի հրամանատարի տեղակալ Արտեմ Պետրոսյանին (տես Իշխանեան Ե., Դէպքերը Ղարաբաղում (Ճշդումներ եւ դիտողութիւններ), «Հայրենիք» (Բոսթոն, ԱՄՆ), 1933, հմ. 12, էջ 117:)
11. Նույն տեղում, էջ 32-33:
12. Նույն տեղում, էջ 33:
13. Աբրահամյան Հ., Թևան, էջ 8:
14. Նույն տեղում, էջ 48:
15. Աբրահամյան Հ., Արցախի հերոսամարտը (1918), էջ 23, Նույնի, Մարտնչող Արցախը, էջ 77:
16. Իշխանեան Ե., Դէպքերը Ղարաբաղում(Ճշդումներ եւ դիտողութիւններ), «Հայրենիք» (Բոսթոն, ԱՄՆ), 1933, հմ. 11, էջ 112:
17. Գասպարյան Վ., Արցախյան Սարդարապատը (մոտենում է Մսմնայի հերոսամարտի 80-ամյակը…), «Ազատ Արցախ», 18 օգոստոսի 1998 թ., հմ. 90: Համացանցի թվայնացված պաշարներում Թիֆլիսում լույս տեսած այդ հանդեսի հիշյալ համարը գտնելու և տեղեկությունը ստուգելու հնարավորություն առայժմ չունենք:
18. Հ., Դէպքերը Շուշում, «Մշակ», 8 նոյեմբերի 1918 թ., հմ. 229, էջ 2:
19. Աբրահամյան Հ., Արցախի հերոսամարտը (1918), էջ 33-34: Ցավոք, այդ թերթի
տվյալ համարը Ազգային գրադարանի պարբերական մամուլի թվայնացված
շտեմարանում չգտանք:
20. Ղահրիյան Հ., Թևան Ստեփանյան. Առասպել և իրականություն, «Արցախ»
(ԽՍՀՄ գրողների միության ԼՂ մարզային կազմակերպության գրական-գեղարվեստական, հասարակական-քաղաքական երկամսյա հանդես), 1989, հմ. 1, էջ
43:
21. Աբրահամյան Հ., Արցախի հերոսամարտը (1918), էջ 22:
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22. Իրական թվերը տես սույն հոդվածի «Ճակատամարտի արդյունքների մասին»
պարբերությունը:
23. Իրականում բանը դրան չի էլ հասել. ինչպես վկայել են ժամանակակիցները՝
թուրքերը տեսնելով հայկական ուժերին, չեն համարձակվել առաջ գնալ և հետ
են դարձել ելման դիրքեր:
24. Տես Եսայան Է., «Չափ քաջաց…» (Ասլան Մուրադխանյան), «Մարտիկ», 21-27
մայիսի 1997 թ., հմ. 21, էջ 5:
25. Աբրահամյան Հ., Լեգենդ, որը մոտ է ճշմարտությանը, «Ազատ Արցախ», 9
հունվարի 2007 թ., հմ. 2, էջ 10, Գասպարյան Վ., Արցախյան Սարդարապատը
(Մոտենում է Մսմնայի հերոսամարտի 80-ամյակը): «Ազատ Արցախ», 13 օգոստոսի 1998 թ., հմ. 90, էջ 2, Հովսեփյան Ն., Մսմնայի ճակատամարտ. 95-ամյակ: «Ազատ Արցախ», 21 հոկտեմբերի 2003 թ., հմ. 124, էջ 3, Гаспарян В.,
Мсмнинское сражение. «Азат Арцах», 21 августа 1998 г., N 32, стр. 3, Արցախապատում, գիրք 5: Հերքինազ. Մսմնայի ճակատամարտի հերոսուհին (փաստագրական վիպակ), Ստեփանակերտ, 2015, Мурадян В., Отец и отчим.
Документальная повесть к 80-летию Мсманской битвы в Нагорном
Карабахе, Ереван, 1998 և այլն:
26. Թումյան Հ., Դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում 1917-1920 թթ.(պատմական ակնարկ), «Խորհրդային Ղարաբաղ», 8 նոյեմբերի 1989 թ., հմ. 255, էջ 3:
27. Այդ մասին նա տեղեկացրել է ԼՂԻՄ մարզային գրադարանի տնօրեն Սուրեն
Կարապետյանին հասցեագրած նամակներից մեկում (տես Հարությունյան
Յու., Նմուշներ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Ս. Ա. Կարապետյանի նամականուց, «Կաճառ» տարեգիրք, գիրք հմ. 7, Շուշի, 2015, էջ 109, վավերագիր
հմ. 1):
28. Տես Խանզադյան Ս., Պատմական նշխարներ, «Արցախ», 1990, հմ. 1, էջ 30-38:
29. Տես Խանզադյան Ս., Պատմական նշխարներ, «Արցախ», 1990, հմ. 1, էջ 31:
30. Նույն տեղում:
31. Պատմաբանը հղում է կատարում ՀՍՍՀ ՊԿՊԱ. ֆ. 201, գ. 41, թ. 23-ին (Բաքվի
հայկական տեղեկատվական բյուրոյի 1919 թ. փետրվարի հաղորդագրությունը
ՀՀ ԱԳՆ. äîê. 55, ñ. 86-87): Ջահիդ Ջեմալ(Ջամալ) բեյը, նույն ինքը՝ Ջեհիդ Ջեմալ կամ Ջեմիլ բեյը կովկասյան թուրքական 1-ին դիվիզիայի հրամանատարն
էր 1918 թ. նոյեմբերից իր հրամանները ստորագրում էր որպես 1-ին ադրբեջանական դիվիզիայի հրամանատր (ï»ë «Кавказское слово», 13 ноября 1918 г.
մեջբերումն ըստч Нагорный Карабах в 1918-1923гг. Сборник документов и
материалов.Отв.ред. В.А. Микаелян, сост. Акопян В. А., Баликян О.С.,
Вирабян А.С., Микаелян В.А., Эвоян В.С. Ереван, изд. А Армении, 1992, док.
31, стр. 43): Պատմաբան Համլետ Հարությունյանը գրելով, թե «Ջեմիլ Ջահիդ»
բեյը «որոշ աղբյուրներում նշվում է նաև 1-ին դիվիզիայի հրամանատար
(ՀՀՊՊԿԱ, ֆ. 221, ց. 1, գ. 30, թ. 28)», կարծիք է հայտնել, որ «ճիշտը 2-րդ դիվիզիան է» (տես Հարությունյան Հ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1921 թթ., Երևան, 1996, էջ 40, ծանոթ. 1): Ինչպես երևում է վերոհիշյալ մեջբերումից, Թուրքական 2-րդ դիվիզիայի հրամանատարը ստանձնել էր ադրբեջանական 1-ին
դիվիզիայի հրամանատարությունը, ինչպես և այն բազմաթիվ թուրք սպաները,
որոնք խախտելով Մուդրոսի պայմանագրի համաձայն Անդրկովկասից անհապաղ հեռանալու պայմանը՝ մնացել ու կազմել են ադրբեջանական բանակի կորիզը և առաջնորդել այդ բանակը Արցախը գրավելու:
32. Տես Հովհաննիսյան Գ., Մսմնայի ճակատամարտը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1968, հմ. 3, էջ 150:
33. Տես Խանզադյան Ս., Պատմական նշխարներ, էջ 36:
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34. Հեյբաթյանն առաջարկում է փոխել ճանապարհը՝ փոխանակ գնալու դեպի Ամարաս՝ գնալ Մուշկապատ-Հաղորտի գյուղերի ուղղությամբ դեպի Խոնաշեն
(այժմյան Մարտունին) և այնտեղից խճուղիով անցնել Կարյագինո (տես Կիսիբեկյան Ա., Հուշեր, հ. 1, Երևան, 2011, էջ 342):
35. Տես Կիսիբեկյան Ա., Նշվ. հատորը, նույն տեղում:
36. Տես Ստեփանեան Յ., Արցախեան կամ Շուշուայ գնդի պատմութիւնը), «Հայրենիք», 1935, հմ. 7, էջ 122:
37. Իշխանեան Ե., Դէպքերը Ղարաբաղում(Ճշդումներ եւ դիտողութիւններ), «Հայրենիք» (Բոսթոն, ԱՄՆ), 1933, հմ. 11, էջ 92:
38. «Կաճառ» գիտական կենտրոնի արխիվ, ֆ. հմ. 52, գործ հմ. 1, թ. 3բ:
39. Գասպարյան Վ., Արցախյան Սարդարապատը (Մոտենում է Մսմնայի հերոսամարտի 80-ամյակը): «Ազատ Արցախ», 13 օգոստոսի 1998 թ., N 90:
40. Տես Վարսենիկ Մկրտչյանի պատմածի վերաշարադրանքը. Աբրահամյան Հ.,
Լեգենդ, որ մոտ է ճշմարտությանը, «Ազատ Արցախ», 9 հունվարի 2007 թ., №
2, էջ 10:
41. Մեկ հրանոթ է նշում նաև մեկ այլ ժամանակակից (տես Մելիք-Շահնազարյան
Զ., Թուքական ագրեսիան Ղարաբաղում Բաքվի անկումից հետո, «Արցախ»,
1990, հմ. 5-6, էջ 26):
42. Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов.,
док. 28, стр. 50.
43. Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов.,
док. 61, стр. 97, док. 69, стр. 104, док. 145, стр. 226.
44. Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов.,
док. 61, стр. 97, док. 121, стр. 195.
45. Տես Արցախը կանչում է Անդրանիկին(փաստաթղթեր), Երևան,1995, փաստաթուղթ հմ. 16, էջ 36, Սիմոնյան Հ., Անդրանիկի ժամանակը, գիրք Բ, Երևան,
1996, էջ 427:
46. Հարությունյան Հ., Լեռնային Ղարաբաղ, Երևան, 1996, էջ 67:
47. Իշխանեան Ե., Դէպքերը Ղարաբաղում(Ճշդումներ եւ դիտողութիւններ), «Հայրենիք» (Բոսթոն, ԱՄՆ), 1933, հմ. 11, էջ 92:
48. Երկու թնդանոթ է նշել նաև Հովակ Ստեփանյանը (տես Ստեփանեան Յ., Արցախեան կամ Շուշուայ գնդի պատմութիւնը), «Հայրենիք», 1935, հմ. 7, էջ 122:
49. Տես Խանզադյան Ս., Պատմական նշխարներ, էջ 36:
50. Տես Կիրիմյան Ա., Աբրահամ Կիսիբեկյանի հուշերը Լեռնային Ղարաբաղի
1919-1920 թթ. Իրադարձությունների մասին, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2010, հմ. 1, էջ 46:
51. Տես Թումյան Հ., Դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում. 1917-1920 թթ. (պատմական ակնարկ), Երևան, 1966: Մատենադարան, Այլ և այլ հեղինակների արխիվ,
թղթապանակ 24012, ց. 74, վավերագիր հմ. 29, էջ 160:
52. Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը, էջ 227:
53. Տե՛ս Թումյան Հ., Դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում. 1917-1920 թթ. (պատմական ակնարկ), Երևան, 1966: Մատենադարան, Այլ և այլ հեղինակների արխիվ,
թղթապանակ 24012, ց. 74, վավերագիր N 29, էջ 160:
54. Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը 1917-2000, գիրք Ա (1917-1923), էջ 78:
55. Տե՛ս Գևորգյան Հ., Մսմնայի ճակատամարտը, «Հայ զինվոր» (ՀՀ ՊՆ պաշտոնաթերթ),
18-24
հոկտեմբերի
2017
թ.,
հմ.
41.
հմմտ.՝
http://www.hayzinvor.am/50231.html (վերջին դիտում՝ 03.10.2018 թ.):
56. Տես Հովհաննիսյան Գ., Մսմնայի ճակատամարտը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1968, հմ. 3, էջ 150:
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57. Շահնազարյան Ա., Մելիքի աղջիկը (պատմական ակնարկ), Երևան, 1944, էջ
27-28: Լեոյի «Մելիքի աղջիկը» վեպի հիմքում ևս այս պատմական դեպքն է:
58. Նույն տեղում, էջ 30:
59. Սիմոնյան Ռ., Անդրանիկ. սիբիրական վաշտի ոդիսականը, Երևան, 2006, էջ
107:
60. Տե՛ս Խանզադյան Ս., Պատմական նշխարներ, «Արցախ», 1990, հմ. 1, էջ 31:
61. Տե՛ս Միքայելյան Դ., Նշվեց Մսմնայի ճակատամարտի 80-ամյակը, «Ազատ
Արցախ», 20 հոկտեմբերի 1998 թ., հմ. 119, էջ 1:
62. Մսմնայի ճակատամարտի 100-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառում,
http://gov.nkr.am/hy/official-news/item/2018/10/18/100amyak/(վերջին
դիտում՝
10.10.2019 թ.):
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Մսմնայի ճակատամարտի լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ
Մհեր Հարությունյան
Թուրք զավթիչների Այսրկովկասում ունեցած ռազմաքաղաքական ներկայության
պայմաններում Արցախում հայ ազգաբնակչության ինքնապաշտպանական մարտերը,
այդ թվում՝ Մսմնայի ճակատամարտը հայ պատմագրությունը ներկայացրել է որպես
փրկության փարոս և Հայրենիքը պաշտպանելու վառ օրինակ:
Դեպքերի ականատեսների ու Արցախի ինքնապաշտպանության գործի կազմակերպիչների կամ մասնակիցների հուշագրություններում Մսմնայի ճակատամարտի
մասին տեղեկությունները հաճախ հակասական են, որոնք հետագայում ժառանգություն են մնացել հայ պատմագրությանը: Հոդվածում փորձ է արվել մեկդարյա հեռավորությունից ընդհանրացնելու Մսմնայի ճակատամարտի պատմագրության հիմնահարցերը և հրապարակված հիմնական նյութի պատմաքննական վերլուծությամբ հնարավորինս հստակեցնելու այդ իրադարձության ամբողջական պատկերը:
РЕЗЮМЕ
Освещение Мсмнинской битвы в армянской историографии
Мгер Арутюнян
Ключевые слова: Мсмна, турецкие захватчики, Арцах, армянская историография, Аслан Мурадханян, сражение, Артем Лалаян, военное искусство, маневр, научная задача.
Самооборонительные бои в условиях военно-политического присутствия турецких захватчиков в Закавказье, в том числе Мсмнинскую битву армянского населения в Арцахе, армянская историография представила как маяк спасения и яркий пример защиты Родины.
В воспоминаниях очевидцев, организаторов и участников самообороны Арцаха сведения о Мсмнинской битве часто противоречивые, и они в дальнейшем передавались в наследство армянской историографии. В статье предпринята попытка обобщить основные вопросы историографии Мсмнинской битвы и создать по мере возможности целостную картину посредством историко-критического анализа опубликованного базового материала об
этом событии вековой давности.
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SUMMARY
Msmnа Battle Coverage in Armenian Historiography
Mher Harutyunyan
Keywords: Msmna, Turkish invaders, Artsakh, Armenian historiography,
Muradkhanyan, battle, Artem Lalayan, military art, maneuver, scientific task

Aslan

Self-defensive battles in the conditions of the military-political presence of Turkish invaders
in Transcaucasia, including the Battle of Msmna of the Armenian population in Artsakh, were
presented by Armenian historiography as a beacon of salvation and a vivid example of the defense
of the Motherland.
In the recollections of eyewitnesses, organizers and participants of Artsakh self-defense, the
information about the Battle of Msmna is often contradictory, and they were later transferred to the
legacy of Armenian historiography. The article attempts to summarize the main issues of the
historiography of the Battle of Msmna and to create, as far as possible, a holistic picture by means
of a historical and critical analysis of the published basic material about this century-old event.
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Մ. Ա. ԲԱՐՍԵՂՈՎԻ ԴԵՐԸ ԽՈՐՀՐԴԱ-ՖԻՆՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ*
Վրեժ Հարությունյան
Սպիտակֆինների դեմ կռիվներում իրենց հերոսությունը, վարպետությունը և խիզախությունը ցուցաբերեցին սովետական շատ մարտիկներ, այդ թվում և գեներալ Բարսեղովի հրետանավորները…
Հրետանու գեներալ-գնդապետ Ն. Մ. Խլեբնիկով

Բանալի բառեր՝ Մ. Ա. Բարսեղով, Արցախ, հրետանի, սպիտակֆիններ, 7-րդ բանակ, պատերազմ, Մաններհեյմ, գեներալ-լեյտենանտ, ԽՍՀՄ հերոս:
Միքայել Արտեմի Բարսեղովը ծնվել է 1899 թ. հունիսի 15 - ին Արցախի Մարտունու շրջանի Մաշադիշեն (այժմ՝ Կոլխոզաշեն) գյուղում[1]: Միքայելի հայրը՝ Արտեմը,
բրուտագործ վարպետ էր և ուներ սեփական արհեստանոց, իսկ մայրը տնային տնտեսուհի էր:
Մ. Բարսեղովը սովորել է հարազատ գյուղի տարրական դպրոցում[2]:
Սակայն 12 տարեկան հասակում, սոցիալական վատ վիճակից ելնելով, ստիպված էր
հեռանալ հարազատ ընտանիքից և հայրենի գյուղից՝ աշխատանք փնտրելու նպատակով: Նա բնակվում է Միջին Ասիայում՝ Անդիջան քաղաքում:
Ընթացող աշխարհամարտը չէր կարող անտարբեր թողնել պատանի Բարսեղովին: Եվ նա երեսուն հայ կամավորների հետ մեկնում է ռազմաճակատ ու մասնակցում
առաջին համաշխարհային պատերազմին: Նա Կովկասյան ճակատի ռազմական գործողություններին մասնակցել է 1916 թ. կեսերից մինչև 1917 թ. նոյեմբերը[3]. կռվել է 39րդ հրետանային բրիգադի 2-րդ առանձին Կովկասյան կորպուսի շարքերում որպես
մարտկոցի հրամանատար[4]: Սակայն Կարսի մոտ Միքայել Բարսեղովը ծանր վիրավորվում է և զորացրվում բանակից:
Բանակից զորացրվելուց հետո Բարսեղովը կրկին հաստատվում է Անդիջանում,
սկսում աշխատել բամբակազտիչ գործարանում: 1918 թ. Բարսեղովը կամավոր զենք
է վերցնում, անդամակցում կարմիր բանակին ու մասնակցում Միջին Ասիայում բասմաչների դեմ պայքարին[5]: Հենց այստեղից է հիմնականում սկսվել Միքայել Բարսեղովի՝ Խորհրդային սոցիալիստական պետության պաշտպանությանն ուղղված մարտական գործունեությունը: Քաղաքացիական պատերազմի տարիներին նա մասնակցել է Անդիջանի ամրոցի, Կոկանդի, Նամագանի, Ֆերգանայի(Սկոբոլեի) մարտական
գործողություններին[6], որտեղ փայլուն են դրսևորվել Բարսեղովի ռազմական տաղանդն ու կազմակերպչական ունակությունները: Բարսեղովը նշանակվում է մարտկոցի հրետանային դասակի հրամանատար: Ապրիլին նրա մարտկոցը մտնում է հայ ժողովրդի մեկ այլ լեգենդար զավակ Հայկ Բժշկյանցի կարմիր գվարդիայի Սամարղանդյան միացյալ ջոկատի կազմը[7]: Շուտով նրանք գրոհում են Բուխարայի էմիր Սեիդ Ալիմի դիրքերի վրա: Էմիրը դիմում է փախուստի: Կռիվներից մեկի ժամանակ Բարսեղովը վիրավորվում է: Ապաքինվելուց հետո նշանակվում է մարտկոցի հրամանատար
արցախցի Հակոբ Մելքումովի բրիգադում: Ի դեպ, հենց Հակոբ Մելքումովի հրամանով
Բարսեղովը ընդունվում է Տաշքենդի հրետանային ուսումնարանը: Այստեղ նա սովորում է 1920-1922 թթ. [8]:
1923-1925 թթ. Միքայել Բարսեղովը ծառայել է Պետրոգրադի զինվորական օկրուգի ստորաբաժանումներում, իսկ 1926 թ. տեղափոխվել է միջինասիական զինվորական օկրուգ և ծառայության անցել Գարջունում տեղակայված զորամասում որպես ու*

Հոդվածն ընդունվել է 09.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ՄՄՀ պատմության ամբիոնը: 22.10.19:
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սումնական մարտկոցի հրամանատար [9]: 1928-30 թթ. նույն զորամասում եղել է դիվիզիոնի, իսկ մի քանի ամիս՝ ուսումնական դիվիզիոնի հրամանատար:
Խորհրդային հրամանատարությունը, գնահատելով Բարսեղովի ռազմական տաղանդը, զինվորական հմտություններն ու փորձը, 1930 թ. օգոստոսին նրան նշանակում
է մերձվոլգյան զինվորական օկրուգի առանձին հրետանային դիվիզիոնի հրամանատար: Իսկ 1931 թ. Բարսեղովը ղեկավարում էր ուրալյան 57-րդ հրետանային գունդը:
Այստեղից էլ սկսվում է Բարսեղովի կյանքի զինվորական վերելքը:
Գնդի հրամանատարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո Բարսեղովին անհրաժեշտ էր կատարելագործել ռազմական գիտելիքները, ստանալ բարձրագույն սպայական ակադեմիական կրթություն: Խորհրդային բանակին նույնպես անհրաժեշտ էին
բարձրագույն կրթությամբ պատրաստի կադրեր, մանավանդ Բարսեղովի նման կադրեր, ովքեր անցել էին մարտական փայլուն ճանապարհ և կարող էին իրենց ավանդը
բերել բանակի կայացման ու հզորացման գործում: Եվ ահա 1932 թ. Բ. Մ. Շապոշնիկովի երաշխավորությամբ Մ. Բարսեղովը մեկնում է Մոսկվա՝ ուսանելու Մ. Վ. Ֆրունզեի
անվան ռազմական ակադեմիայում: Ակադեմիայում Մ. Բարսեղովը ձեռք է բերում տեսական խոր գիտելիքներ, ավելի խորը ուսումնասիրում ռազմական գործը: Նա դառնում է լավ պատրաստված հրետանավոր ու 1933 թ. պետության կողմից պարգևատրվում «Կարմիր դրոշ» շքանշանով[10]:
Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիան Մ. Բարսեղովը ավարտում է 1936 թ.
ոսկե մեդալով[11]: Նույն՝ 1936 թ. մայիսին Բարսեղովին նշանակում են լենինգրադյան
ռազմական օկրուգի 69-րդ կորպուսի հրետանային գնդի հրամանատար, իսկ 1937 թ.
օգոստոսին՝ Լենինգրադի զինվորական օկրուգի հրետանու պետ[12]: 1938 թ. փետրվարից նշանակվում է բրիգադի հրամանատար, իսկ 1939 թ. նոյեմբերի 5-ից՝ դիվիզիայի հրամանատար Լենինգրադի զինվորական օկրուգում: Մեծ են նրա ծառայությունները Լենինգրադի ռազմական օկրուգի հրետանային զորամասերի ստեղծման, ամրապնդման, հրամկազմի պատրաստման գործում:
1939 թ. աշնանը միջազգային իրավիճակը սկսում է սրվել. Ֆինլանդիայում
սկսվում է համընդհանուր զորահավաք: Ֆիննական զորքերը տեղաբաշխվում են Կարելական պարանոցում ու խորհրդային սահմանին մերձակա այլ շրջաններում՝ Լադոգա լճից մինչև Ֆիննական ծոց: Սեպտեմբերի կեսերին Լենինգրադյան զինվորական
օկրուգի զորքերը կենտրոնացվեցին ֆիննական սահմանին[13] և բերվեցին մարտական պատրաստականության: Հրետանու մոբիլիզացումը իրականացվեց օկրուգի հրետանու պետ Մ. Բարսեղովի անմիջական ղեկավարությամբ:
Ռազմական գործողությունները Կարելական պարանոցում սկսվեցին 1939 թ. նոյեմբերի 30-ին: Ֆիննական բանակի դեմ Լենինգրադյան ռազմական օկրուգն ուներ
հրաձգային դիվիզիաների, հրետանու և հատուկ զորքերի որոշակի քանակ: Հիմնական ուժերը կենտրոնացվեցին 7-րդ բանակի տեղամասում. հրետանու պետ նշանակվեց Մ. Բարսեղովը:
Խորհրդային զորքերին և հրետանուն վիճակված էր մարտական գործողությունները վարել ծանր պայմաններում: Մարտական գործողությունների թատերաբեմը
ծածկված էր անտառներով, առատ տեղացած ձյունով, ամենուր լճեր ու ճահիճներ
էին, որոնցից շատերը չեն սառել նույնիսկ ձմռանը. ճանապարհներ շատ քիչ կային:
Այդտեղ տեղակայված էին 2000-ից ավելի կրակակետեր, որոնք իրար հետ կապված
էին խրամատներով ու խրամուղիներով[14]: Այս ամենը հարձակման ժամանակ բարդացնում էր խորհրդային զորքերի և հրետանու գործողությունները ու հեշտացնում էր
ֆինների պաշտպանությունը, առանձնապես նրանց ամրացված դիրքերի շրջաններում:
7-րդ բանակի ռազմական գործողությունները ծավալվեցին շուրջ 100 կմ երկարություն ունեցող ճակատում, իսկ 1500 կմ-ից ավելի երկարությամբ մնացած ճակա67
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տում տեղակայված էին այլ զորքեր: Դաժան մարտերում 7-րդ բանակի զորքերը հաղթահարեցին հակառակորդի համառ դիմադրությունը, տիրեցին արգելափակված գոտուն և դեկտեմբերի 12-ին ողջ ռազմաճակատի երկայնքով՝ Ֆիննական ծոցից մինչև
Լադոգա լիճ, հասան Մաններհեյմի պաշտպանության գծի գլխավոր շերտին[15]:
Զորքի և հրետանու կարճ նախապատրաստությունից և մասնակի վերախմբավորումից հետո՝ 1939 թ. դեկտեմբերի 17-ին, սկսվեց Մաններհեյմի գծի գրոհը: Սակայն
գրոհը թույլ էր նախապատրաստված. ուժերը և միջոցները ակնհայտորեն անբավարար էին թշնամու ամրացված շրջանները ճեղքելու համար: Չնայած խորհրդային ուժերը հաջողության չհասան, բայց ցույց տվեցին արիության ու խիզախության բազում օրինակներ: Գրոհներից մեկի ժամանակ՝ Լիպոլո գյուղի մոտ, Բարսեղովը հրամայում է
ուղղակի նշանառությամբ կրակ բացել 150,8 բարձունքի վրա, որի մոտ հետևակը
կանգ էր առել: Անմիջապես դօտը ոչնչացվում է[16]: Կոմդիվ Բարսեղովը բարձրանում
է նոր գրավված դիրքը ու առաջ շարժվելու հրաման տալիս: Դեպի առաջ ճանապարհը
բաց էր, սակայն այդ ճանապարհը անցնում էր ճահիճների միջով, ինչը դժվարացնում
էր հրետանու տեղաշարժը: Այստեղ փայլատակում է Բարսեղովի զորավարական տաղանդը. նա հայտնվում էր զինվորների կողքին, օգնում նրանց՝ հրելու ցեխում մնացած
տեխնիկան, ոգևորում նրանց, ուժ տալիս: Երբ զինվորները լսում էին, որ անմիջապես
իրենց կողքին է կոմդիվ Բարսեղովը, ավելի էին ոգևորվում ու բերնեբերան փոխանցելով «կոմդիվ Բարսեղովն այստեղ է, արծիվ է, արծիվ, նրա հետ ուր ասես կանցնես»
խոսքերը՝ շարժվում էին առաջ՝ հաղթահարելով անասելի թվացող արգելքները[17]:
Մեկ այլ՝ Տրոնսունդի ուղղությամբ ֆինների դիմադրության և մառախլապատ եղանակի
պատճառով հետևակը չէր կարողանում առաջանալ, իսկ հրետանին գետը չէր անցնում՝ վախենալով սառույցի ջարդվելուց: Այստեղ է գալիս Բարսեղովը, իր ձեռքն է
վերցնում հրետանու գործողությունների ղեկավարումը, կազմակերպում ապահով գետանցումը սառույցի վրայով, կրակ բացում թշնամու ուղղությամբ: Նրա համառության,
հաստատակամության շնորհիվ խնդիրը լուծվեց և հետևակը անցավ հարձակման[18]:
Այսպիսի բազմաթիվ օրինակները վկայում են Բարսեղովի մեծության, ճիշտ պահին վճռական որոշումներ կայացնելու և իր անմիջական մասնակցությամբ դրանք իրականություն դարձնելու մասին: Նա այն հրամանատարներից էր, որոնք կռվի դաշտում միշտ գտնվում էին զինվորների կողքին ու դրա համար էլ վայելում էին նրանց
սերն ու հարգանքը:
1939 թ. վերջին Կարմիր բանակի գլխավոր ռազմական խորհուրդը որոշում ընդունեց ժամանակավոր դադարեցնել հարձակումը և հանգամանորեն նախապատրաստվել Մաններհեյմի գծի ճեղքմանը:
Հրամանատարության անցկացրած միջոցառումների շնորհիվ դեկտեմբերի վերջին նշանակալի ավելացավ հրաձգային դիվիզիաների, հատկապես ծանր հրետանու
և ավիացիայի քանակը: 1940 թ. հունվարի 7-ին Կարելական պարանոցում ստեղծվեց
Հյուսիսարևմտյան ռազմաճակատը, որի կազմի մեջ մտան 7-րդ և 13-րդ բանակները:
Գլխավոր՝ Վիբորգի ուղղության ճեղքումը հանձնարարվեց 7-րդ բանակին, որի հրամանատար նշանակվեց Կ. Ա. Մերեցկովը, հրետանու պետ դարձավ Մ. Բարսեղովը: Ի
դեպ, այս ուղղությունը ամենադժվարն էր, որովհետև թշնամին այստեղ ուներ առավել
ապահովված պաշտպանական համակարգ[19]:
Գլխավոր ուղղությամբ հրետանու կառավարումը կենտրոնացվեց: Հրետանու մասերի նախապատրաստության ողջ աշխատանքն անց էր կացվում 7-րդ բանակի հրետանու շտաբի կողմից՝ Լ. Ա. Գովորովի գլխավորությամբ, բանակի հրետանու պետ Մ.
Բարսեղովի անմիջական ղեկավարությամբ: Ռազմաճակատի գծի յուրաքանչյուր կիլոմետրի վրա կենտրոնացվեց միջին թվով 50 թնդանոթ. սպառազինություն մտցվեցին
նոր տեսակի ականանետներ հաղթահարելով որոշ մարդկանց քարացած գաղափարախոսությունը[20]: Սկսվեց նոր գրոհ, սակայն ապարդյուն: Ֆիննական պաշտպանա68
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կան գիծն անմատչելի էր. «հարվածում ենք նրանց, հարվածում, բայց ոչ մի կերպ ականները չեն ծակում նրանց դօտերը», - զեկուցում է Բարսեղովը[21]:
Սկսվեց զորքերի տքնաջան պատրաստությունը Մաններհեյմի գծի ճեղքման համար: Հատուկ տեղ էր հատկացվում հրետանու պատրաստվածությանը: Կազմակերպվեցին հակառակորդի ամուր ռազմական կառույցների լրացուցիչ հետախուզություն,
ռազմական օբյեկտների նպատակային ուսումնասիրում և վերլուծություն: Պարզվեց,
որ հակառակորդի պաշտպանական կառույցները պատրաստված են «600» մակնիշի
ցեմենտով, որի համար էլ թեթև հրետանին չէր ծակում բետոնը: Այդ պատճառով հակառակորդի յուրաքանչյուր ռազմական օբյեկտի վերացման համար ամրակցվեցին
ծանր հրետանու հրանոթ ու մարտկոց, որոնք ընդունակ էին իրականացնելու մարտական առաջադրանք:
Բացի այդ՝ ռազմաճակատի ռազմական խորհրդի, քաղմարմինների, կուսակցական ու կոմերիտական կազմակերպությունների կողմից մեծ աշխատանք կատարվեց
զինվորների ու հրամանատարների շրջանում, որպեսզի բարձրացվի նրանց քաղաքական-բարոյական, թշնամու ջախջախմանն ուղղված մարտական առաջադրանքների
կատարման վիճակը:
Անցկացված միջոցառումների արդյունքում պլանավորվեց ռազմագործողությունը, զորքերը զբաղեցրին ելակետային դիրքերը Մաններհեյմի գծի ճեղքման նպատակով հարձակման անցնելու համար: Գլխավոր հարվածը Վիբորգի ուղությամբ հասցրեց 7-րդ բանակը: Կեկսգոլսկի ուղղությամբ օժանդակ հարված հասցրեց 13-րդ բանակը Վ. Դ. Գրենդալի հրամանատարությամբ:
Հարձակումն սկսվեց 1940 թ. փետրվարի 11-ին: Հրետանին փակ կրակակետերից
և ուղիղ նշանառության հրանոթներից ուժեղ հարված հասցրեց հակառակորդի ամրություններին և կենդանի ուժին: Դրան նպաստեց նաև ավիացիան:
Հրետանու և օդուժի համագործակցված հզոր հարվածից հետո զորքերն անցան
վճռական գրոհի և փետրվարի 16-ին ճեղքեցին հակառակորդի գլխավոր պաշտպանական գիծը: Գրոհի հաջողության զարգացման նպատակով զորքերը համալրվեցին
թարմ ուժերով ու միավորումներով, ինչպես նաև ուժեղ շարժական խմբերով: Ֆինները
երերացին, բայց չդադարեցրին դիմադրությունը և նահանջելով պայքար սկսեցին յուրաքանչյուր ամրության ու կրակակետի համար: Նրանք գործում էին մանր խմբերով՝
հարվածներ հասցնելով խորհրդային հարձակվող ուժերի թիկունքից:
7-րդ բանակի՝ վիբորգյան ուղղությամբ գրոհող մասերն ու միավորումները սերտորեն համագործակցում էին բալթիական նավատորմի ռազմածովային ուժերի հետ: Մ.
Բարսեղովի կողմից պլանավորված այդ համագործակցության էությունն այն էր, որ
ստորջրյա և վերջրյա նավերը փակում էին ծովային հաղորդակցությունները, նավերը և
առափնյա հրետանին կռիվ էր մղում հակառակորդի առափնյա մարտկոցների դեմ[22]:
Զորքի, հրետանու, բոլոր ուժերի և միջոցների սերտ համագործակցության և ակտիվ գործողությունների արդյունքում Մաններհեյմի գիծը վերջնականապես ճեղքվեց,
7-րդ բանակի զորքերը հաջողությամբ սկսեցին առաջխաղացումը Հելսինկիի ուղղությամբ ու գրավեցին Վիբորգը[23]: Նման պարագայում Ֆինլանդիան հարկադրված էր
համաձայնելու խաղաղ պայմանների, և 1940 թ. մարտի 12–ին Մոսկվայում ստորագրվեց խաղաղության պայմանագիր՝ համաձայն որի՝ Կարելական պարանոցում սահմանագիծը տեղափոխվեց Վիբորգից և Կեկսհոլմից այն կողմ:
Խորհրդային երկիրը բարձր գնահատեց Կարմիր բանակի և նավատորմի հերոսական գործողությունները սպիտակ ֆինների դեմ կռիվներում: Ցամաքային զորքերի
շուրջ 75 միավորումներ և զորամասեր, այդ թվում՝ հրետանային, ավիացիոն և նավատորմի, արժանացան Լենինի և Կարմիր դրոշի շքանշանների[24]: Դեռևս ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1940 թ. հունվարի 15-ի հրամանագրով դիվհրամ Միքայել Արտեմի Բարսեղովը պարգևատրվեց Լենինի շքանշանով[25]: Մարտերի 9 հա69
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զարից ավելի մասնակիցներ պարգևատրվեցին խիզախության, արիության և հերոսության համար: 412 մարտիկներ արժանացան Խորհրդային միության հերոսի կոչման[26], որից 4-ը՝ հայեր[27]:
Սպիտակ ֆինների դեմ մարտերում Մ. Բարսեղովը բարդ և ծանր հանգամանքներում հմտորեն կազմակերպեց և ղեկավարեց 7-րդ բանակի հրետանու մարտական
գործողությունները, որոնց ընթացքում ճիշտ պլանավորեց ու վարեց հրետանին, կիրառեց կրակապատնեշ, ծանր հրետանու ուղիղ նշանառության հրաձգություն հակառակորդի ամուր կառույցների դեմ, ճիշտ ղեկավարեց հրետանու գործողությունները
զորամասերի ու զորամիավորումների մարտերի ընթացքում: Թշնամու ջախջախման
ժամանակ ցուցաբերած արիության, վճռականության և հերոսության, հրետանին
հմտորեն ղեկավարելու, հրամանատարության առաջադրանքը հմտորեն կատարելու
համար 1940 թ. մարտի 21-ի հրամանագրով դիվհրամ Մ. Ա. Բարսեղովին շնորհվում է
Սովետական միության հերոսի բարձր կոչում և «Ոսկե աստղ» շքանշան[28]:
Կուսակցության կենտկոմի 1940 թ. ապրիլի 14-17-ը տեղի ունեցած հատուկ պլենումը, քննարկելով Ֆինլանդիայի դեմ պատերազմի արդյունքներն ու դասերը, ինքնաքննադատական մոտեցում ցուցաբերեց խորհրդային զորքերի մարտական գործողությունների հանդեպ և նշեց միջոցներ՝ բացահայտված թերությունները վերացնելու
համար: Պլենումը գլխավորում էր Ի. Վ. Ստալինը, ներկա էին խորհրդա-ֆիննական
պատերազմի մասնակից նշանավոր հրամանատարներ, այդ թվում նաև Մ. Բարսեղովը[29]: Բացման խոսքով ելույթ ունեցավ ԽՍՀՄ պաշտպանության ժողկոմ Կ. Ե. Վորոշիլովը: Այնուհետ սկսեցին հանդես գալ հրամկազմի ներկայացուցիչները: Երկրորդը ելույթ ունեցավ կորպուսի հրամանատար, 7-րդ բանակի հրետանու պետ Մ. Ա. Բարսեղովը, որը բավականին համարձակորեն քննադատեց խորհրդային ուժերի բաց, թերի
կողմերը:
Բարսեղովը նշեց, որ պատերազմում ամեն մի մետր հող գրավվել էր ծանր կռիվների և զոհերի գնով, որ 7-րդ բանակի ամեն մի զինվոր գիտակցում էր իր վրա դրված
խնդիրը ու այն կատարում էր լավ՝ կռվելով հերոսաբար: Սակայն խորհրդային կողմը
շատ քիչ տեղեկություններ ուներ ֆիննական պաշտպանական կառույցների մասին,
ինչն էլ դժվարացրեց ու երկարաձգեց պատերազմի ընթացքը: Բարսեղովը քննադատեց հետախուզության ներկայացրած տվյալները, որի համաձայն՝ ֆիննական ամրությունների բետոնները կարող էին ոչնչացվել 152 մմ-ոց արկերով, բայց իրականում
դրանք կատարվեցին 305 մմ-ով: Դա նշանակում էր, որ խաղաղ ժամանակ հետախույզները պետք է լրիվությամբ ուսումնասիրեին հակառակորդին:
Երկրորդ հարցը, որին անդրադարձավ Բարսեղովը, կադրային խնդիրն էր. «Մենք
Ամերիկա չենք հայտնաբերում: Խաղաղ ժամանակ ինչ անում ենք կամ մինչև վերջ
չենք անում, կամ էլ վատ ենք անում: Եթե զինվորը կապավոր է, ապա նրա տեղը
կապն է, և առավոտից մինչև երեկո նա պետք է զբաղված լինի դրանով: Բայց ստացվում է, որ մենք ըստ հաստիքի ունենք 15 կապավոր, սակայն իրականում ինն են, ընդ
որում՝ նրանցից վեցը գտնվում է ճաշարանում, իսկ մնացածները՝ չգիտես ուր: Դրան
պետք է վերջ տալ, և գործերը կընթանան լավ, դա վերաբերում է նաև հրամկազմին»[30]:
Հաջորդ խնդիրը, որ արծարծեց Բարսեղովը, վերաբերում էր պահեստի հրամանատարներին, որոնք հիմնականում չեն գտնվում իրենց տեղերում և չեն վերապատրաստվում, և որ անհրաժեշտ է կատարելագործել ականանետները, թնդանոթները,
արկերը՝ մեկառմեկ նշելով դրանց և՛դրական, և՛ բացասական կողմերը[31]:
Այնուհետ ելույթ ունեցան մնացած հրամանատարները. ուշագրավ է, որ բոլորն էլ
իրենց խոսքում կարևորում էին հրետանու դերն ու գործունեությունը:7-րդ բանակի
հրամանատար Կ. Ա. Մերեցկովը նույնպես իր ելույթում գովեց հրետանու կատարած
գործողությունները և պատճառած վնասները, հատկապես հակառակորդի թիկունքա70
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յին ուժերում[32]: Իսկ 7-րդ բանակի հրետանու պետը Բարսեղովն էր, ինչը նշանակում
էր, որ էլ ավելի էր բարձրանում նրա հեղինակությունը:
Վերջում պլենումը եզրափակում է Ստալինը: Նա նույնպես իր ելույթում կարևորում է հրետանու, ավիացիայի, տանկերի դերը:
Դրանից հետո Բարսեղովը բազմիցս պատմում էր, թե ինչպես Ստալինի կողմից
բարձր գնահատական էր տրվել խորհրդային հրետանու՝ «պատերազմի աստծո», ինչպես և կրակապատնեշի ու գրոհի դերին և նշանակությանը: Բացի այդ՝ նա նշել է, որ
ժամանակակից պատերազմում հաղթանակի հասնելու համար անհրաժեշտ է հմտորեն օգտագործել ողջ ռազմական տեխնիկան[33]:
Ելնելով պլենումի որոշումներից՝ մշակվեց Կարմիր բանակի վերազինման և կազմակերպական վերակառուցման ընդարձակ ծրագիր: Սպիտակ ֆինների դեմ պատերազմում մարտական մկրտություն ստացած բազմաթիվ հրամանատարներ առաջ
քաշվեցին ղեկավար պաշտոնների: Մ. Բարսեղովը նույնպես առաջ քաշվեց և նշանակվեց Կարմիր բանակի հրետանու գեներալ-տեսուչ[34], իսկ ԽՍՀՄ Ժողկոմխորհի
1940 թ. հունիսի 4-ի որոշմամբ նրան շնորհվեց հրետանու գեներալ-լեյտենանտի կոչում[35]: Մ. Բարսեղովը գեներալ-տեսուչի պաշտոնում մնում է մինչև Հայրենական մեծ
պատերազմի սկիզբը:
Այսպիսով՝ գալիս ենք այն եզրահանգման, որ խորհրդա-ֆիննական պատերազմին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև հայ ժողովրդի զավակները, որոնցից չորսը արժանացել են հերոսի բարձր կոչման: Նրանցից մեկն էլ Մ. Ա. Բարսեղովն էր, ով
ծնվել էր Արցախի լեռնային գյուղերից մեկում՝ Կոլխոզաշենում: Անցնելով Առաջին աշխարհամարտի, քաղաքացիական կռիվների միջով՝ նա եղավ առաջին արցախցին, ով
արժանացավ ԽՍՀՄ հերոսի կոչման:
Հայ ժողովուրդը իրավամբ պետք է հպարտանա Մ. Բարսեղովի նման քաջորդիներով:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.
2.

ՀԱԱ, ֆ. 688, ց. 5, գ. 33, թ. 1:
Հայազն Տ., Ղազարյան Գ., 1000 հայազգի գեներալներ, ծովակալներ, Երևան,
2009, էջ 386:
3. Вирабян А., Знаменитые арцахцы, Арцах (Карабах), Утик, книга первая,
Ереван, 1992, ст. 57.
4. ՀԱԱ, ֆ. 688, ց. 5, գ. 33, թ. 10:
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7. Հայրապետյան Հ., Միքայել Բարսեղովի չորս պատերազմը, «Սովետական Հայաստան», Երևան, 1985, թ. 5, էջ 16:
8. Торкунов С., Герой Советского союза М. А. Парсегов (Воспоминания
посовместной с ним работе и учебе ), М., 1970, стр. 3.
9. Арутюнян К., Участие воинов-армян Нагорного Карабаха и Севернего
Арцаха в Великой Отечественной войне Советского Союза(1941-1945),
Ереван, 2009, стр. 94.
10. Միքայել Բարսեղովի անվան թանգարանի ցուցանմուշ:
11. Ղազարյան Ա., Պատերազմ, մարդիկ, ճակատագրեր, հ. 1, Երևան, 1975, էջ 47:
12. ՀԱԱ, ֆ. 688, ց. 5, գ. 33, թ. 13:
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Ականավոր զորահրամանատարը, «Սովետական Ղարաբաղ», 1969, 15 հուլիսի:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Մ. Ա. Բարսեղովի դերը խորհրդա-ֆիննական պատերազմում
Պատմական գիտությունների թեկնածու Վրեժ Հարությունյան
Վրեժ Հարությունյան
1939 թ. նոյեմբերից մինչև 1940 թ. մարտը տեղի ունեցավ խորհրդա-ֆիննական
պատերազմը, որին մասնակցեցին մեծ թվով հայեր: Նրանցից չորս հոգի արժանացան
հերոսի բարձրագույն կոչման: Առաջին արցախցին, ում 1940 թ. մարտի 21-ի հրամանագրով հերոսի կոչում շնորհվեց, վիբորգյան ուղղությամբ գործող 7-րդ բանակի հրետանու պետ Միքայել Արտեմի Բարսեղովն էր: Նա պարգևատրվեց «Ոսկե աստղ»
շքանշանով: Սպիտակ ֆինների դեմ մարտերում Մ. Բարսեղովը բարդ և ծանր հանգամանքներում հմտորեն կազմակերպեց և ղեկավարեց 7-րդ բանակի հրետանու մարտական գործողությունները, որոնց ընթացքում ճիշտ պլանավորեց ու վարեց հրետանին, ճիշտ ղեկավարեց հրետանու գործողությունները զորամասերի ու զորամիավորումների մարտերի ընթացքում: Մեծ էր Բարսեղովի դերը թշնամու ջախջախման, հրամանատարության առաջադրանքը հմտորեն կատարելու գործում:
РЕЗЮМЕ
Роль М.А. Барсегова в советско-финской войне
Вреж Арутюнян
Ключевые слова: М. А. Барсегов, Арцах, артиллерия, белофинны, 7-ая армия, война,
Маннергейм, генерал-лейтенант, герой СССР.
В советско-финской войне с ноября 1939 года до марта 1940 года принимало участие
большое количество армян. Четверо из них были удостоены звания героя. Первым арцахцем, которому 21-го марта 1940 года было присвоено звание героя, был начальник артиллерии действующей 7-ой армии Михаил Артемович Барсегов. Он был также награжден орденом "Красной звезды". В борьбе с финнами-белогвардейцами в сложных и тяжелых условиях М. Барсегов умело организовывал и управлял действия артиллерии 7-ой армии. Велика
роль Барсегова в разгроме противника, в исполнении заданий командования.
SUMMARY
On the Role of M.A Barsegov in Soviet-Finnish War
Vrezh Harutyunyan
Keywords: M. A. Barsegov, Artsakh, artillery, white Finns, the 7th army, war, Mannerheim,
general-lieutenant, the USSR hero.
A great number of Armenians participated in the Soviet-Finnish war which took place in
November 1939 - March 1940. Four of them were awarded the highest title of the hero. The first
Artsakhi awarded the title of the hero on March 21, 1940 was Michael Barsegov - the 7th Army
Artillery Chief in Viborg. He was awarded the «Golden star» order. In the battle with "white"
Finnish he skillfully organized the 7th Army Artillery's combat operations in complicated and hard
circumstances; he planned and supervised artillery operations during battles. Barsegov's role was
great in the defeat of the enemy and skillful execution of the command task.
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Կ.ՊՈԼՍԻ «ԱՐևԵԼՔԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ՕԹՅԱԿԸ *
Ֆելիքս Մովսիսյան
Բանալի բառեր՝ թանզիմաթ, բարեփոխումներ, առաջադիմություն, մասոնություն,
միություն, համախմբում, արևմտահայություն, մտավորականություն, օթյակ:
Մասոնությունը Օսմանյան կայսրություն մուտք է գործել բավական վաղ՝ 1720-ական թվականներին: Մեզ հասած տեղեկություններով առաջին մասոնական օթյակը
հիմնադրվել է մոտավորապես 1721թ., Կ.Պոլսի Գալաթա աշտարակի հարևան թաղամասերում բնակվող լեվանտիացիների (հիմնականում ջենովացիների) կողմից [1]:
1738թ. մայիսին Լոնդոնում լույս տեսնող «St. Jame’s Evening Post» թերթը հայտնում
էր, որ մինչ Կ.Պոլսում մասոնական օթյակների ստեղծումը՝ դրանք ավելի վաղ, միմյանց հաջորդելով, հիմնվել են Զմյուռնիայում և Հալեպում[2]: 1748թ. փետրվարի 3-ին
Կ.Պոլսում մի խումբ անգլիացի վաճառականներ անգլիական դեսպանատան թարգմանի տանը օթյակ են հիմնել, որը նպատակ էր հետապնդում մասոնության գաղափարները տարածելու հույների և հայերի շրջանում: 1768թ. Կ.Պոլսում հիմնվել են «Սուրբ
Հովհաննես», իսկ Զմյուռնիայում՝ «Հաղթանակ» օթյակները, որոնք ենթարկվում էին
Ժնևի մեծ օթյակին: Կ.Պոլսում գործել է նաև լեհական «Զարոմադի արշալույս» օթյակը
[3]:
Չնայած այս առանձին փաստերին՝ մասոնությունը Կ. Պոլսում տարածում գտավ
հիմնականում 1850-ական թվականներին, երբ Արևելյան (Ղրիմի) պատերազմի ավարտից հետո եվրոպական հաղթող պետություններ Անգլիան և Ֆրանսիան 1856թ. մարտի
30-ի Փարիզի հաշտության պայմանագրով Օսմանյան կայսրությանը պարտադրեցին
«եվրոպականացման» քաղաքականություն որդեգրել: «Թուրքիան եվրոպականացնելու» մեծ տերությունների պահանջը և սուլթան Աբդուլ Մեջիդի հռչակած «Հաթթը հյումայուն» հրովարտակը Օսմանյան կայսրությունում սկիզբ դրեցին Թանզիմաթի երկրորդ փուլի: Սուլթանի հրովարտակը բազմաթիվ բարենորոգումներ էր խոստանում
քրիստոնյա ժողովուրդների հասարակական, քաղաքական, կրթական և մշակութային
կյանքում: Թանզիմաթի ընձեռած հնարավորությունից շտապեցին օգտվել անգլիական, ֆրանսիական, իտալական մասոնական մեծ օթյակները, որոնք ձեռնամուխ եղան ազատ որմնադիրների հիմնարար գաղափարների տարածմանը թուրքահպատակ քրիստոնյա ժողովուրդների շրջանում: 1856-1862 թվականներին Կ.Պոլսում
հիմնվեցին անգլիական «Արևելյան» («Oriental») թիվ 687, «Բուլվեր» («Bulwer») թիվ
891, ֆրանսիական «Բոսֆորի աստղ» («L’Etoile du Bosphore»), «Արևելքի միություն»
(«Union d’Orient»), իտալական «Իտալիա» («Italia») և այլ օթյակները[4]:
Դրանցից ինքնատիպ գործունեությամբ և մեծ թվով երևելի պոլսեցի նշանավոր
հասարակական գործիչների և մտավորականների ընդգրկվածությամբ առանձնանում
է հատկապես «Արևելքի միություն» ֆրանսախոս օթյակը: Այս օթյակը հիմնվել է Կ.Պոլսում, 1862թ. հոկտեմբերի 23-ին «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի արտոնագրով:
1863թ. մարտի 23-ին տեղի է ունեցել օթյակի բացման պաշտոնական արարողությունը: Օթյակ հիմնելու գաղափարը հղացել էին բժիշկ Ալեքսանդր Շինասին և տպարանատեր Մոիզ դը Քասթրոն: Օթյակի մյուս հիմնադիրները տարբեր մասնագիտության
տեր մարդիկ էին, մասնավորապես՝ վաճառական Սալոմոն դել Պորտոն, դրամատան
* Հոդվածն ընդունվել է 30.08.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարանի պատմության ամբիոնը: 16.09.19:
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պաշտոնյա Էմանուել Ֆելիքս Վենեցիանին, լուսանկարիչ Ժան Բատիստ Տրեն և դեղագործ Էդուարդ Օթթոնին[5]: «Արևելքի միության» օթյակը հիմնադրումից օրեր անց իր
դռները բացեց նաև մայրաքաղաքի մյուս համայնքների անդամների, հատկապես՝ հայերի առաջ: Օթյակի հիմնադիրները նպատակ էին հետապնդում նույն հարկի տակ հավաքելու Կ.Պոլսի տարբեր համայնքների ամենաերևելի դեմքերին՝ անկախ նրանց ծագումից և կրոնական դավանանքից: Հանուն մարդկության առաջադիմության և բարօրության ստեղծված այս օթյակը «արտակարգ ընդունելութիւն գտաւ Պոլսոյ քոզմոփոլիթ շրջանակներուն մօտ» [6]:
«Արևելքի միություն» օթյակի առաջին Գերհարգելի Վարպետ ընտրվեց Ալեքսանդր Շինասին: Նա օթյակի բացման արարողության ժամանակ իր ճառում հայտարարեց. «Երկրի մը մէջ ուր զանազան ցեղերը որ կը բնակեն, անոնք մինչեւ հիմա մի
միայն զիրար ատեցին, հալածեցին: Երկրի մը մէջ ուր քաղաքացիական եւ կրօնական
օրենքները, զանազան միաբանութիւնները, միութիւնները դարերու ընթացքին փոխանակ զանոնք՝ ժողովուրդները, զիրար մօտեցնելու, ինչ որ պարտ էին ընել, զանոնք իրարմէ աւելի հեռացուցին: Ընկերութիւն քայքայող այս վիճակին վերջ մը տալու միակ
դարմանը օթյակի մը հիմնումն էր որուն միակ նպատակը պիտի ըլլայ այս ցեղերուն իրական միացումը որպէսզի անոնք զիրար սիրեն եւ յարգեն ազատ- որմնադրության
դրօշակը բարձր պահելով»[7]:
«Արևելքի միություն» օթյակի հիմնադրումից մեկ շաբաթ անց դրան անդամագրվեց «հայ ազատ որմնադրութեան ռահվիրա»[8] փաստաբան Սերովբե Ազնավուրը
(1814-1890)[9]: Նա բարձրագույն կրթություն էր ստացել Անգլիայում, 1854թ. փետրվարին Լոնդոնում անդամագրվել էր «Հորդանան» («Jordan») թիվ 201 օթյակին, այնուհետև համալրել Մանչեսթրի «Odd Fellows» եղբայրական ընկերության շարքերը[10]:
Ս. Ազնավուրը Կ.Պոլսում գործող անգլախոս և ֆրանսախոս մասոնական յոթ օթյակներից հինգի հիմնադիրներից էր[11], մեծ հեղինակություն էր վայելում ազատ որմնադիրների շրջանում և «կարկառուն դէմք էր Պոլսոյ և Զմյուռնիոյ մէջ» [12]:
«Արևելքի միություն» օթյակի հանդիսավոր բացմանը բացի Ս. Ազնավուրից, ներկա էին նաև օթյակի հիմնադիր հայ անդամներ թատերական գործիչ Սրապիոն Հեքիմյանը, վաճառականներ Հովհաննես Խուրտաճյանը, Միքայել Ալիշանը, Գալուստ Էքիզյանը և թարգմանիչ Հաբեթիկ Նեվրուզյանը[13]:
Նրանցից դրամատուրգ և դերասան Ս.Հեքիմյանը (1832-1892) պատմական մի
շարք դրամաների հեղինակ էր, բանաստեղծ և թարգմանիչ, ում մեծ համբավ ունենալու պատճառով ժամանակակիցները համեմատում էին Շեքսպիրի, Կորնեյլի և Ալֆիերիի հետ[14]: 1865-1868թթ. Ս.Հեքիմյանը պոլսահայ առաջին արհեստավարժ «Արևելյան թատրոնի» ղեկավարն էր, պատմական մի շարք դրամաների հեղինակ: Նրա բեմադրություններին ներկա էր լինում ոչ միայն հայ համայնքի ընտրանին, այլև թուրք
բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաներ, անգամ սուլթան Աբդուլ Մեջիսը[15]: Նա միաժամանակ բարձրաստիճան մասոն էր, 1860թ. անդամագրվել էր Կ.Պոլսի առաջին
անգլախոս «Արևելյան» («Oriental») թիվ 687 կանոնավոր օթյակին, դարձել այդ օթյակի
վարպետ[16]: Նրա հետ միասին այդ օթյակին անդամագրվել էր նաև եվրոպական
կրթություն ստացած երիտասարդ վաճառական Միքայել Ալիշանը, ով նշանավոր բանաստեղծ, բանասեր և պատմաբան Ղևոնդ Ալիշանի զարմիկն էր: Կարճ ժամանակ
անց նա նույնպես դարձավ օթյակի վարպետ[17]: Հաբեթիկ Նեվրուզյանը Կ.Պոլսում
ռուսական դեսպանատան թարգմանն էր, իտալական «Իտալիա» օթյակի անդամ:
Շնորհիվ նոր համալրման՝ 1862թ. վերջին «Արևելքի միություն» օթյակն ուներ 34
անդամ[18]: 1863թ. դեկտեմբերի 29-ին բժիշկ Ալ. Շինասիի փոխարեն «Արևելքի միություն» օթյակի Գերհարգելի Վարպետ ընտրվեց մի քանի օթյակների անդամ, ազատ
որմնադիրների շրջանում երկար տարիներ մեծ հարգանք վայելող Ս.Ազնավուրը:
1864թ. հունվարի 14-ին նա օթյակում երդում տվեց՝ խոստանալով իր կարողություննե75
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րի չափով «Լաւագոյնս ծառայել ազատ-որմնադրութեան սկզբունքներուն տարածումին»[19]: Նրա ղեկավարության մեկ տարվա ընթացքում «Արևելքի միություն» օթյակի
անդամների թիվը նկատելիորեն համալրվեց և հասավ 65-ի, որոնցից 17-ը Կ.Պոլսի հայ
համայնքի տարբեր բնագավառների հանրահայտ դեմքեր էին: Նրանց մի մասը մասոն
դարձավ այս օթյակում, իսկ մյուսները նրանց միացան Կ.Պոլսում գործող եվրոպական
այլ օթյակներից:
«Արևելքի միություն» օթյակին անդամագրված պոլսահայերը հիմնականում պետական պաշտոնյաներ և մտավորականներ էին: Նրանցից էին Օսմանյան կայսրության կրթության նախարարության պաշտոնյա Հարություն Սարաֆյանը, ծովային նախարարության թարգմաններ Թորոս բեյ Գիսակը (1825-1873) և Հովսեփ Վարդանյանը
(1815-1879): Փայլուն կրթություն ստացած, բազմակողմանի զարգացած Հ.Վարդանյանը տաղանդավոր գրող էր, պատմաբան, հռչակավոր գիտնական, քաղաքագետ,
խմբագիր – հրապարակախոս, «Օսմանեան խմբագրութեան մէջ առաջինը»[20]: Հ.
Վարդանյանը Օսմանյան կայսրությանը մատուցած ծառայությունների համար արևմտահայերի շրջանում առաջինն է ստացել փաշայի տիտղոս, պարգևատրվել պետական բազմաթիվ շքանշաններով և պատվանշաններով: Նա գործուն մասնակցություն է
ունեցել արևմտահայերի ազգային և օսմանյան սահմանադրությունների մշակմանը[21]:
Բարձրաստիճան պաշտոնյա, պետական խորհրդի անդամ Հովհաննես Նուրյանը
(1839-1899) օսմանյան «Կարմիր կիսալուսնի» հիմնադիրներից էր, մեծ ներդրում ուներ
այդ կազմակերպության կայացման գործում: Դրանից զատ՝ նա ազգային, հասարակական ակտիվ գործիչ էր, Կ.Պոլսի խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ [22]:
Կայսերական փոստ-հեռագրական ծառայության վերահսկիչ, ֆինանսների նախարարության խորհրդի անդամ Տիրան Ալի(ե)քսանյանը (1814-?) Թուրքիայի կապիտալիստների միության հիմնադիրն էր: Բարձր դռանը մատուցած ծառայությունների
համար ստացել էր բեյի տիտղոս: Զբաղվել է դիվանագիտական գործունեությամբ, եղել է Բելգիայում Թուրքիայի դեսպան: Բարձրաստիճան պաշտոնյան միաժամանակ
բարձրապատիվ մասոն էր, ուներ վարպետի աստիճան[23]:
«Արևելքի միություն» օթյակի երևելի անդամներից էին դիվանագետներ Էլիաս Չայանը (1840-1902) և Հարություն Տատյանը (1830-1901): Է. Չայանը Օսմանյան կայսրության ամենահարգված քաղաքական դեմքերից էր: Նա արտաքին գործերի նախարարությունում զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ, եղել է պետական խորհրդի անդամ,
արժանացել Մեջիդիե և Օսմանիե պատվանշանների: Ղեկավարել է Կ.Պոլսի Սբ. Փրկիչ հայկական հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհուրդը[24]:
Հ. Տատյանը 30 տարուց ավելի արտաքին գործերի նախարարությունում զբաղեցնում էր «բացառիկ դիրք»[25], ում սուլթանը վստահում էր ամենակարևոր դիվանագիտական բանակցությունները վարելու իրավունքը: Նա «քաղաքագիտական բարձր
հանճարով օժտված» դիվանագետ էր, մեծ հեղինակություն և հարգանք էր վայելում ոչ
միայն Բարձր դռան և հայության շրջանում, այլ «արքունական, պետական, դեսպանական և եվրոպական շրջանակներու մէջ»[26]: Նա փաստացի տարիներ շարունակ
«վարում էր Տաճկաստանի արտաքին քաղաքականությունը»[27] և այդ գործում ներդրած ավանդի համար արժանացել էր փաշայի տիտղոսի, վեզիրի աստիճանի, եվրոպական բազմաթիվ երկրների շքանշանների ու պատվանշանների[28]: Իրեն «օսմանեան պաշտոնատար և հայու զավակ» [29] համարող Հ. Տատյանը «ճշմարիտ ազգասեր հայ էր»[30], ով մեծ ծառայություններ մատուցեց հայ համայնքին՝ անդամակցելով
Կենտրոնական ուսումնական խորհրդին, այնուհետև վարելով ատենապետի պաշտոնը քաղաքային ժողովում:
Հարություն Տատյանի ավագ եղբայր Ներսեսը (1825-1872) եվրոպական կրթություն ստացած բացառիկ տաղանդի տեր ճարտարագետ էր, փայլուն մեխանիկ, կա76
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մուրջների և խճուղիների շինարարության փորձառու մասնագետ, մի քանի գյուտերի,
մեխանիկայի ու շերամապահության մասին գրքերի հեղինակ[31]:
Փաստաբան Ավետիս Քոլոլյանը ճանաչված իրավաբան էր, Ներքին գործերի նախարարության իրավախորհրդատու: Նա հետագայում դարձավ Էգեյան կղզիների
քրեական դատարանի դատավոր:
«Արևելքի միություն» օթյակի անդամ էին նաև արևմտահայ մտավորականների մի
ամբողջ փայլուն սերունդ: Նրանցից էին հայտնի լրագրող-հրապարակախոս, «Մասիս»
թերթի երկարամյա անխոնջ խմբագիր Կարապետ Յութուճյանը, ճանաչված բժիշկներ,
հասարակական գործիչներ Գրիգոր Մոզյանը, Ստեփան բեյ Ա(ր)սլանյանը, Նահապետ
Ռուսինյանը, Հովսեփ Շիշմանյանը (Ծերենց), Բարունակ բեյ Ֆերուհխան Քթիկյանը,
Միքայել Խորասանճյանը, Տիգրան Փեշտիմալճյանը, Հայկ Պարոնիկ Մաթևոսյանը[32]:
Արևմտահայ լիբերալ հոսանքի պարագլուխ Կ. Յութուճյանը (1823-1904) ոչ միայն
«բարձր ու վսեմ» պահեց «խմբագրի կոչումը»[33], այլև երկար տարիների անխոնջ ու
արգասաբեր գործունեությամբ «դարձավ անմոռանալի անուն հայ լրագրութեան, հայ
դպրութեան և հայ գրականութեան մէջ»[34]: Կ.Յութուճյանը հայոց լեզվի վերանորոգիչ
էր, հմուտ թարգմանիչ, «լրագրական լեզու ստեղծող»[35], ով ընդմիշտ պիտի հիշվի
մեր գրական տարեգրության մեջ «իբրև երախտավոր»[36]: Նա արևմտահայության
«ազգային իրավունքների ու շահերի ջերմ պաշտպան էր» [37], մեծ դերակատարում
ունեցավ ազգային սահմանադրական շարժման և սահմանադրության մշակման գործում, վարեց ազգային բազմաթիվ պաշտոններ:
Բժշկագիտության դոկտոր Գ.Մոզյանը (1830-1882) Կայսերական բժշկական ընկերության և Կ.Պոլսի Սբ. Փրկիչ հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ էր,
այնուհետև ստանձնեց հիվանդանոցի բժշկապետի «բազմաչարչար պաշտոնը»: Նա
ազնվագույն մարդ էր, «բազմահմուտ, բարեսիրտ ազգասեր, աղքատներու և դժբախտներու անարծաթ ու անձնուեր բժիշկը»[38]:
Բժշկագիտության դոկտոր Ստեփան բեյ Ար(ս)լանյանը (1822-1902) զինվորական
հիվանդանոցի տնօրեն էր, երկար տարիներ պաշտոնավարում էր ռազմական նախարարությունում, ստացել էր հազարապետի աստիճան, փաշայի տիտղոս: Պարգևատրվել էր թուրքական և օտարերկրյա մի շարք պատվանշաններով ու շքանշաններով:
Նա ճանաչված և հարգված ազգային գործիչ էր, առաջին ուսումնական խորհրդի անդամ, Հասքեոյի վարժարանի հոգաբարձու, Ազգային գերագույն ժողովի ատենադպիր:
Ստ. Ար(ս)լանյանը ազգային սահմանադրական շարժման ակտիվ գործիչներից էր,
Սահմանադրական գործադիր հանձնաժողովի ատենապետ, Սահմանադրական կանոնագրի վերաքննության հանձնաժողովի անդամ: Նա երկար տարիներ ազգային երեսփոխան էր, Ազգային ընդհանուր և Քաղաքացիական ժողովների ատենապետ [39]:
Սորբոնի համալսարանի շրջանավարտ, բժշկագիտության դոկտոր Ն. Ռուսինյանը (1819-1876) թեպետ զինվորական բժշկական վարժարանի դասախոս էր և Կայսերական բժշկական ժողովի անդամ, բայց ամենից առաջ ազգային գործիչ էր, օրենսդիր, բանաստեղծ, փիլիսոփա և թարգմանիչ: Նա 1848թ. ֆրանսիական հեղափոխության գաղափարակիրներից էր, որի ազդեցության տակ դարձավ ազատասեր և ազգասեր: Բարձր մտայնությամբ օժտված և գերազանցապես գաղափարի մարդ էր Ն.Ռուսինյանը, ով առաջիններից մեկը դարձավ ազգային սահմանադրական շարժման գործիչ ու գաղափարախոս: Նա Կ.Պոլսի «Ուսումնական խորհրդի» նախագահն էր, Սահմանադրության հանձնաժողովի անդամ, խմբագրեց Սահմանադրության նախագիծը և
Ներքին կանոնագիրը, որն իր համախոհները «ծափերով ընդունեցին»[40]: Նա ազգային ժողովի երեսփոխան էր, այնուհետև ատենապետ, որի պարտականությունները
փայլուն կատարելու համար նրան անվանում էին «հայոց Սոլոն»[41], «Ազգային ժողովների Նեստոր»[42]:
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Սորբոնի և Պիզայի համալսարաններում բժշկություն ուսանած Հ. Շիշմանյանի (Ծերենց, 1822-1888) գաղափարական աշխարհայացքի ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն են թողել 1848թ. ֆրանսիական հեղափոխությունը և իտալական ազգային-ազատագրական պայքարը: Նա Փարիզում ուսանելու տարիներին Ն.Ռուսինյանի, Ն.
Պալյանի, Հ.Արզումանյանի և այլ համախոհների հետ ստեղծեց «Արարատյան» ընկերությունը, որի նպատակն էր «սատարել Հայաստանի յառաջադիմութեանը»[43]: Ծերենցը Կ.Պոլսի «Բարեգործական ընկերության հիմնադիրներից էր, ազգային սահմանադրական շարժման մասնակից: Նա «ազգասեր հայ էր»[44], ակտիվորեն պայքարում էր դավանաբանական վեճերի դեմ, գլխավորում հակահասունյան շարժումը: Որպես մասոն՝ Ծերենցը երազում էր այնպիսի պետական համակարգի մասին, որտեղ
կգործեր հասարակության բոլոր դասերի «բարոյական միասնության» դաշինքը [45]:
Բ. Քրթիկյանը (1824-1869) զինվորական հիվանդանոցի բժշկապետ էր, Կայսերական բժշկական միության անդամ և այդ ոլորտում ունեցած ծառայությունների համար
արժանացել էր բեյի տիտղոսի, պարգևատրվել Մեջիդիե պատվոնշանով: Նա ազատամիտ և ազգասեր մարդ էր, եվրոպական լուսավորության գաղափարների ջատագով: Ճանաչված բժիշկը նաև ազգային գործիչ էր և իր համախոհների հետ միասին
ակտիվորեն մասնակցել է ազգային սահմանադրության մշակման աշխատանքներին:
Նա իր ստորագրությամբ հաստատել էր 1860թ. ազգային սահմանադրությունը: Բ. Քրթիկյանը անդամակցել է Կ.Պոլսի պատրիարքարանի աշխարհիկ խորհրդի գործունեությանը, ընտրվել ազգային ընդհանուր ժողովի և Սահմանադրական առաջին ուսումնական խորհրդի ատենապետ[46]:
Եվրոպական փայլուն կրթություն ստացած Մ. Խորասանճյանը (1835-1903) գլխավորել է Կ.Պոլսի Սբ. Փրկիչ հիվանդանոցը և Կայսերական բժշկական միությունը,
ընտրվել լուսավորության և գիտության վարչության, գիտական ընդհանուր միության
անդամ: Պրոֆեսոր Մ. Խորասանճյանը տաղանդավոր և «ներհմուտ բժիշկ էր, որ իրավամբ կը կոչուեր բժիշկներու բժիշկ»[47]: Ժամանակակիցները նրան անվանում էին
«ամէնէն նշանավոր հայ բժիշկը, … իր ժամանակի լավագույն և գիտականագույն
բժիշկներէն մէկը»[48]: Նա հաջողություն ունեցավ նաև մասոնությունում: Հայկական «Սեր» օթյակին անդամագրվելուց երկու տարի անց Մ.Խորասանճյանը դարձավ օթյակի վարպետ:
Բժշկագիտության դոկտոր Տ. Փեստիմալճյանը (1840-1894) Կայսերական բժշկական ընկերության նախագահն էր, Ֆրանսիայի առողջապահական ընկերության անդամ: Նա սուլթանի խորհրդատու բժիշկն էր, արժանացել է փաշայի տիտղոսի: Բժշկության մեջ, հանրային և ազգային կյանքում իր «խղճամիտ գործունեությամբ» միշտ
գնահատվել է «ոչ միայն Ազգային շրջանակին մէջ, այլ բոլոր օտարազգի պաշտոնակիցներէ և հասարակութիւններէ»[49]: Երկար տարիներ ընտրվել է ազգային երեսփոխան, Քաղաքական ժողովի և վարչության անդամ [50]:
Հայկ Պարոնիկ Մաթևոսյանը նույնպես ճանաչված բժիշկ էր, Կայսերական բժշկական միության անդամ, հետագայում այդ միության նախագահը [51]:
«Արևելքի միություն» օթյակի հայ անդամներ սեղանավորներ Մարտիրոս Մյուհենտիսյանը, Պոլ Կամալիկը, Ժոզեֆ Իսկենտերյանը, վաճառական Հարություն (Արթին)
Նորատունկյանը, Սերովբե Ազնավուրի որդի Անտուանը հետագայում անդամագրվեցին հայկական «Սեր» օթյակին, դարձան բարձրաստիճան մասոններ:
Ս.Ազնավուրը «Արևելյան միություն» օթյակը երկար չղեկավարեց, որը կապված
էր մի շարք հանգամանքների հետ: 1864 թ. ամռանը Կ. Պոլիս եկավ «Ֆրանսիայի Մեծ
Արևելք» օթյակի գերագույն խորհրդի անդամ, բարձրապատիվ մասոն Լուի Ամիաբլը[52]: Օթյակի հանձնարարությամբ նա նպատակ էր հետապնդում ուժեղացնել Ֆրանսիայի ազդեցությունը Թուրքիայում՝ հաշվի առնելով 1862թ. Զեյթունի ապստամբությունից հետո Թուրքիայում ստեղծված վիճակը, ինչպես նաև Կ.Պոլսում Անգլիայի դեսպան
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Հ. Բուլվեր Լիթթոնի բավական արդյունավետ գործունեությունը: Նա հեղինակություն
էր վայելում Բարձր դռանը, անձնական մտերմություն ուներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, Կ. Պոլսում հիմնել էր «Բուլվեր», «Առաքելություն» («Areta») օթյակները, նպաստել «Տիգրան» օթյակի ստեղծմանը: Լուի Ամիաբլի բնութագրմամբ «Պուլվըր համոզուած էր թէ ազատ որմնադրութիւնը մեծ առաքելութիւն մը ունէր Մերձաւոր
Արեւելքի մէջ» [53]:
Կ. Պոլսում Անգլիայի դեսպանի զբաղեցրած դիրքն ու մասոնների շրջանում ունեցած հեղինակությունը Լուի Ամիաբլին ստիպում էր հակադրվելու Հ. Բուլվեր Լիթթոնի
գործունեությանը և ուղիներ փնտրելու ֆրանսիական օթյակների արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ: Դրա համար նրան անհրաժեշտ էր ամենից առաջ կանոնակարգել ֆրանսիական օթյակների գործունեությունը: Մինչդեռ դեսպան Հ. Բուլվերը բավական ճկուն դիվանագիտություն էր իրականացնում՝ փորձելով հաճոյանալ ոչ
միայն Բարձր դռանը, այլև Կ.Պոլսի համայնքներին: Նա հարգալից հարաբերություններ
ուներ Ս.Ազնավուրի հետ, որը երկու բարձրաստիճան մասոնների համագործակցության լավագույն օրինակ էր: Դեսպան Հ. Բուլվերը ձգտում էր թուլացնելու Ֆրանսիայի
ազդեցությունը, սիրաշահելու Կ.Պոսլի հայ համայնքին և նրան դարձնելու երախտապարտ Բարձր դռանը: Նրա խորհրդին անսալով՝ սուլթան Աբդուլ Ազիզը (1830/18611876) հանձնարարեց մեծ եպարքոս Ալի փաշային (1815-1871) վավերացնել արևմտահայերի 1863թ. ազգային սահմանադրությունը:
Հ. Բուլվերի միջամտությամբ 1863թ. մարտին վավերացված ազգային սահմանադրությունը Կ. Պոլսի հայ համայնքի արևմտասեր շրջանակներում որոշակի ոգևորություն առաջ բերեց: Պոլսահայ մտավորականության շրջանում երկու ազգային հոսանք էր ձևավորվել: 1840-1850-ական թվականներին Ֆրանսիայում կրթություն ստացած, 1848թ. փետրվարյան հեղափոխությունը վերապրած և նրա գաղափարներով ոգևորված մտավորականներն ու հասարակական գործիչները հայության առաջընթացը
կապում էին Ֆրանսիայի հետ: Մինչդեռ արևմտահայության պահպանողական և ավանդապաշտ մասը հայացքը հառել էր Անգլիային՝ հուսալով Միացյալ Թագավորության օգնությամբ տեսնել հայության վերածնունդը:
Կ.Պոլսում գործող այս ամենին իրազեկ անգլիական և ֆրանսիական օթյակները
ձգտում էին իրենց կողմը գրավելու արևմտահայ մասոններին՝ հույս ունենալով նրանց
միջոցով ազդել հասարակական կարծիքի վրա: Այս իմաստով 1860-ական թվականների սկզբում «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելքի» և «Անգլիայի Մեծ Օթյակի» միջև որոշակի
սառնություն էր հաստատվել: Դա միաժամանակ պայմանավորված էր նաև Աստծո գոյության և հոգու անմահության շուրջը երկու օթյակների միջև ծավալված գաղափարական վեճով: Բարձրաստիճան մասոն, «Արևելքի միություն» ֆրանսախոս օթյակի Գերհարգելի Վարպետ Ս. Ազնավուրը գաղափարական այդ վեճում պահպանում էր հավատարմություն անգլիական օթյակների կանոնադրության սկզբունքների նկատմամբ:
Նա մեծ հեղինակություն էր վայելում Կ.Պոլսի մասոնների շրջանում, իսկ 1864թ. դարձավ «Իտալիայի Մեծ Արևելք» օթյակի արտոնագրով Կ. Պոլսում հիմնված «Իտալիա»
օթյակի հիմնադիրներից մեկը [54]:
Ս. Ազնավուրի՝ որպես բարձրապատիվ մասոնի հեղինակությունը, առավել բարձրացավ հատկապես այն բանից հետո, երբ նա Կ.Պոլսի մի խումբ իռլանդացիների
խնդրանքով նպաստեց նրանց համար օթյակի ստեղծմանը: Նա «Արևելքի միություն»
օթյակի անդամ 15 անգլիացիների և իռլանդացիների անունից դիմեց «Իռլանդիայի
Մեծ Օթյակի» Գերագույն խորհրդին՝ միջնորդելով Կ.Պոլսում իռլանդական օթյակ հիմնել: Նրա խնդրանքը բավարարվեց, և Բոսֆորի եվրոպական ափում հիմնվեց «Լինսթեր» («Leinster») թիվ 166 օթյակը՝ ի պատիվ «Իռլանդիայի Մեծ Օթյակի» Մեծ Վարպետ դուքս դը Լինսթերի (1791-1874) [55]:
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1864թ. դեկտեմբերին Ս. Ազնավուրի և հատուկ առաքելությամբ Կ. Պոլիս եկած
Լուի Ամիաբլի միջև մրցակցություն ծավալվեց «Արևելքի միություն» օթյակի Գերհարգելի Վարպետի պաշտոնի համար: Սկզբում Ս. Ազնավուրը մտադրություն չուներ իր թեկնածությունը կրկին առաջադրելու՝ վարպետ ընտրվելու համար, բայց հանգամանքները նրան հարկադրեցին մասնակցելու այդ ընտրությանը: Իր թեկնածությունն առաջադրեց նաև 27-ամյա երիտասարդ իրավագետ Լուի Ամիաբլը, ով «իր համարձակ եւ
փառասէր նկարագրով շուտով գրավեց Պոլսոյ ազատ-որմնադիրներու շրջանակներուն ուշադրութիւնը»[56]: Ձայների աննշան տարբերությամբ «Արևելքի միություն» օթյակի Գերհարգելի Վարպետ ընտրվեց Լուի Ամիաբլը: Ընտրությունների մասին «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի ղեկավարությանը գրած նամակում Ս. Ազնավուրը հայտնում էր, որ ընտրությանը մասնակցած օթյակի անդամների մեծ մասը քվեարկել է իր
օգտին, իսկ Լուի Ամիաբլն ընտրվել է վարպետ այն բանից հետո, երբ ինքը հանել է իր
թեկնածությունը: «Արևելքի միության» անդամները Ա. Շինասին և Ս. Ազնավուրին ընտրեցին օթյակի պատվավոր նախագահ՝ «ի երախտագիտութիւն ազատ-որմնադրական
գաղափարաբանութեան տարածման համար անոնց կատարած գործունէութիւններուն» [57]:
Մինչև 1868թ. «Արևելքի միություն» օթյակը ղեկավարեց Լուի Ամիաբլը: Նախաձեռնող և հնարամիտ այդ երիտասարդ մասոնը թուրքական կառավարող շրջանների հետ
կապերն ուժեղացնելու նպատակով «Արևելքի միություն» օթյակում ընդգրկեց նաև
թուրք մտավորականների, պաշտոնյաների և զիվորականների: Նրա՝ Գերհարգելի
Վարպետ եղած տարիներին օթյակին անդամագրվեցին թուրք գրող, հրապարակախոս Նամըք Քեմալը, Եգիպտոսի փոխարքայի եղբայր Մուստաֆա Ֆազլը, պետական
խորհրդի նախագահ Աբդուլլահ Մեջիդը փաշան, Շիոյի կառավարիչ Մեհմեդ Ռեմսի Էֆենդին, Իբրահիմ Էդհեմ փաշան, Իզզեթ փաշան, սուլթան Աբդուլ Ազիզի առաջին օգնական Մեհմեդ Ռաուֆ փաշան, ինչպես նաև թուրքական առևտրական դատարանի
չորս դատավորներ, բարձրաստիճան մի քանի զինվորականներ: Վերջիններիս թվում
էր նաև 1862թ. Զեյթունի սպանդը կազմակերպած Մարաշի նախկին զինվորական կառավարիչ Ահմեդ Ազիզ փաշան: Նա օթյակի անդամ դարձավ 1866թ. մարտի 27-ին:
1865թ. «Արևելքի միություն» օթյակի 127 անդամներից՝ 41-ը, իսկ 1869թ.՝ 148 անդամներից 53-ը մահմեդական էին [58]: Նրանցից ոմանք ֆրանսերենին չէին տիրապետում,
որը լուրջ խոչընդոտ էր արդյունավետ աշխատանք կատարելու համար: Լուի Ամիաբլը
հոգ տարավ, որ մասոնական սահմանադրությունը, օթյակի կանոնադրությունը և այլ
կարևոր փաստաթղթեր թարգմանվեն թուրքերեն: Օթյակը մահմեդականներով համալրելու Լուի Ամիաբլի ջանքերը թուրքական իշխանությունները գնահատեցին հավուր
պատշաճի: Բարձր դուռը նրան պարգևատրեց «Նիշան ի Իֆթիքհար» և «Մեջիդիե»
կառավարական շքանշաններով:
Օթյակի Գերհարգելի Վարպետի պաշտոնում Լուի Ամիաբլը շուտով թույլ տվեց
մասոնական գաղափարախոսությանը ոչ հարիր դատողություն, որը օթյակը պառակտեց: 1866թ. հունիսի 12-ին օթյակի ամսական ժողովում նա ուրացավ Տիեզերքի Մեծ
ճարատարապետի՝ Աստծո գոյությունը: Դրանով նա հակադրվում էր մասոնական գաղափարախոսության հիմնարար սկզբունքներից մեկին, ըստ որի՝ Տիեզերքի Մեծ ճարատարապետն Աստվածն է[59]: Այս միտքն ամրագրված է «մասոնության Աստվածաշունչ» համարվող Ջեյմս Անդերսոնի «Սահմանադրությունում» և դրանից բխող մասոնական բոլոր օթյակների կանոնադրություններում:
Լուի Ամիաբլը, հակադրվելով դրանց, հայտարարեց, թե «Աստված գոյություն չունի, երբեք գոյություն չի ունեցել, և նույնիսկ եթե Աստված գոյություն ունեցած լիներ, ապա մարդկության թշնամի պիտի լիներ, թշնամի նաև առաջադիմության»[60]:
Լուի Ամիաբլը կրկնում էր ֆրանսիական քաղաքական գործիչ Գյուստավ Ֆլուրանսի[61] միտքը, ով 1864թ. աթեիստական ուղղվածության դասախոսություններ կարդա80
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լու համար հեռացվել էր Փարիզի «Քոլեժ դը Ֆրանսից»: Լուի Ամիաբլի հայտարարության դեմ ընդվզեցին «Արևելքի Միություն» օթյակի հատկապես հայ անդամները՝ պահանջելով նրանից վերանայել իր կարծիքը: Բայց նա շարունակեց պնդել, որ «Տիեզերքի ոչ մէկ Մեծ ճարատարապետը կը ճանչնայ, այսինքն Աստուած, եւ կ’երդնու եւ կը
խոստանայ մի միայն իր պատուին վրայ» [62]:
Ազատ որմնադրության գաղափարախոսությանը և կանոնադրությանը հակադրվելու կապակցությամբ «Արևելքի Միություն» օթյակի հայ անդամները բողոք գրեցին
«Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի ղեկավարությանը: Բողոքն ստորագրեցին Հովսեփ
Իսկենտերյանը, Մարտիրոս Մյուհենտիսյանը, Հարություն Նորատունկյանը, Գալուստ
Էքիզյանը, Հարություն Սարաֆյանը, Ներսես Տատյանը, Ստեփան Գարագաշը, Եղիա
Չայանը և Ն. Հագգիարին: Նրանք իրենց նամակում շեշտում էին այն միտքը, որ «օթյակը չի կարող կանոնավոր համարվել առանց Աստծո գոյության ճանաչման»: Ելնելով
այս հիմնարար գաղափարից՝ նրանք պահանջում էին պատիժ սահմանել իրենց օթյակի համար, քանի որ օթյակի վարպետ Լ. Ամիաբլը թույլ է տվել հակասահմանադրական արարք[63]: Գաղափարական այս տարաձայնությունների պայմաններում «Արևելքի Միություն» օթյակի հայ անդամները՝ պետական պաշտոնյաներ Է. Չայանը, Հ. Սարաֆյանը, Թ. Գիսակը, Տ. Ալի(ե)քսանյանը, բժիշկներ Ստ. Ա(ր)սլանյանը, Բ. Ֆերուհխանը, սեղանավորներ Մ. Մյուհենտիսյանը, Պ. Կամալիկը, ուսուցիչ Ժ. Իսկենտերյանը,
վաճառականներ Հ. Նեվրուզյանը, Հ. Նորատունկյանը, Վ. Շիրաջյանը 1866թ. փետրվարի 22-ին Սերովբե Ազնավուրի նախաձեռնությամբ Կ. Պոլսում հիմնեցին հայկական
«Սեր» օթյակը[64]:
1866թ. հուլիսի 3-ին Ս. Ազնավուրը խնդրահարույց այդ հարցով դիմեց «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակին: Նա հիշեցնում էր, որ ազատ որմնադրության սահմանադրության 29-րդ հոդվածը ճանաչում է Աստծո գոյությունը և երբեք չի ուրացել այն:
Նա գրում էր. «Պետք է մերժել այն աշխարհիկ անձնավորությանը, ով մեր համոզմունքները նախապաշարմունքներ է համարում, ով մեր հավատը մեզ որպես թշնամի է
ներկայացնում:» Ս. Ազնավուրը «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի ղեկավարության ուշադրությունը հրավիրում էր այն բանի վրա, որ ֆրանսիական օթյակների սկզբունքները թույլ չեն տալիս ընդունել «աթեիստներին և աստվածապաշտներին»[65]: «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակն անպատասխան թողեց Ս. Ազնավուրի և նրա համախոհ
հայ ազատ որմնադիրների բողոքները: Հայ մասոնները համոզվեցին, որ ֆրանսիական մայր օթյակի ղեկավարությունը իր լռությամբ բաժանում է Լուի Ամիաբլի կարծիքը:
Նա իր դիրքորոշումը չփոխեց նույնիսկ այն բանից հետո, երբ «Արևելքի Միություն» օթյակի հայ անդամները նրա հետ առանձնազրույց ունեցան և առաջարկեցին հրաժարվել իր հայտարարություններից: Լուի Ամիաբլը չզիջեց և մնաց անդրդվելի:
Ս. Ազնավուրն, ի նշան բողոքի, սպառնաց հրաժարվել «Արևելքի Միություն» օթյակի պատվավոր նախագահի պաշտոնից: Նա և օթյակի հայ անդամները «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելքի» հետ իրենց հակամարտությունը շարունակեցին նաև որպես հայկական «Սեր» օթյակի հիմնադիր անդամներ: Նրանք Փարիզից պահանջում էին հստակ
պատասխան տալ այն հարցին, թե արդյո՞ք «Արևելքի Միությունում» ստեղծված վիճակի պայմաններում իրենց օթյակը կարելի է համարել օրինական: «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելքը» հայ մասոնների բոլոր հարցադրումները թողեց անհետևանք, նրանք Փարիզից
այդպես էլ պատասխան չստացան: «Արևելքի միությունում» ճգնաժամ առաջացավ,
երբ հայ անդամներից շատերը լքեցին օթյակը և անդամագրվեցին հայկական «Սեր»
օթյակին: Դա թուլացրեց «Արևելքի Միություն» օթյակի կապերը Կ.Պոլսում գործող եվրոպական, հատկապես անգլիական օթյակների հետ: Օթյակը կորցրեց իր երբեմնի
հանրաճանաչությունն ու գրավչությունը: 1868թ. Լուի Ամիաբլը հրաժարվեց Գերհարգելի Վարպետի պաշտոնից: Նրան փոխարինած Գերհարգելի վարպետներ Նիկոլա
Բորդեանոն, այնուհետև լեհ կոմս Ստանիսլաս դե Ռոշթենը չկարողացան պահպանել
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օթյակի ունեցած դիրքերը: 1867թ. «Արևելքի Միություն» օթյակը լքեց Թուրքիայում բարեփոխումների կողմնակից Մուստաֆա Ֆազլ փաշան: Նույն թվականի օգոստոսի 30ին նա լեհ կոմս Վլադիսլավ Պլատերի, ավստրիացի Սիմոն Դեյչի և թուրքեր Նամըք Քեմալի, Աբդուլ Համիդ Զիա բեյի հետ Փարիզի իր առանձնատանն ստեղծեց «Նոր օսմաններ» մասոնական կազմակերպությունը և գլխավորեց այն[66]: Ֆազլ փաշայից հետո օթյակը լքեցին նաև մի քանի բարձրաստիճան թուրք մասոններ: 1874թ. հունվարին
«Արևելքի Միություն» օթյակը «քուն մտավ»[67] և շուտով դադարեց գործելուց[68]:
Չնայած «Արևելքի միություն» օթյակը համեմատաբար կարճ գործեց, բայց և այնպես
նկատելի հետք թողեց Կ.Պոլսում մասոնության տարածման գործում:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Տե՛ս The History of Freemasonry in Turkey by RW Bro. Celil Layiktez P. Asst.
G.M. www.freemasons-freemasonry.com/layiktez.html, Jamgocyan O. Les
Francs-Maçons Arméniens et la Constitution de l’Arménie ottomane
Constantinople 1863, Paris, 2017, p. 52.
2. Տե՛ս Պէյլէրեան Ա., Ազատ որմնադրութեան մուտքը Օսմանեան կայսրութիւն եւ
Պոլսոյ հայկական «Սէր» օթեակը ԺԹ դարուն.- «Հայկազեան հայագիտական
հանդես», Պէյրութ, 2001, էջ 144:
3. Պէրպէրեան Հ., Առաջին ազատ որմնադիրները Պոլսոյ եւ Զմիւռնիոյ մէջ.-«Կեանք եւ Արուեստ», Փարիզ, 1936, փետրվար, թիվ 2, էջ 41-43, Jamgocyan
O., նշվ. աշխ., էջ 52-54:
4. Տե՛ս Բերբերեան Ռ., Հայ մասօնները եւ «Սէր» օթեակը Պոլսոյ մէջ.- «Հայրենիք», Բոստոն, 1937, ապրիլ, թիվ 6, էջ 128, Ֆէնէրճեան Ա., Ազատ որմնադրութիւնը մօտաւոր Արեւելքի մէջ.- «Կեանք եւ Արուեստ», Փարիզ, 1936, հոկտեմբեր, թիվ 8, էջ 128, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 152, 157, Jamgocyan O., նշվ.
աշխ., էջ 77-78:
5. Տե՛ս Economic et Societés I’ Empire Ottoman (fin du XVIIIe-début du XXe
siècle), Jean-Louis Bacqué-Grammont, Paul Dumont, p. 178, Jamgocyan O.,
նշվ. աշխ., էջ 80, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 157
6. Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 158:
7. Նույն տեղում:
8. Սիրունի Յ.Ճ., Պոլիս եւ իր դերը, երրորդ հատոր, Անթիլիաս, 1987, էջ 208:
9. Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 158, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 80:
10. Բերբերյան Ռ., նշվ. աշխ., .- «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 83, Պէյլէրեան
Ա., նշվ. աշխ., էջ 151, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 58:
11. Տե՛ս «Հայրենիք», 1954, դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 95:
12. «Հայրենիք», 1955, փետրվար, թիվ 2, էջ 79, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161:
13. «Հայրենիք», 1955, հունիս, թիվ 6, էջ 92-94, Պէյլերեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 157,
Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 80, 90:
14. Այվազյան Ա., Սրապիոն Հեքիմյան. - «Թատրոն», Թիֆլիս, 1899, թիվ 1, էջ 1:
15. Ստեփանյան Հ., Հայերի ներդրումն Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, 2012,
էջ 506:
16. Պէյլերեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 178, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 60:
17. Պէյլերեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 152, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 60:
18. Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 158, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 81:
19. Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 158:
20. « Մասիս», 1879, թիվ 2290, « Հանդես ամսօրեայ», 1890, մարտ,թիվ 3, էջ 63:
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21. Տե՛ս Զարդարեան Վ., Յիշատակարան, առաջին հատոր, Կ.Պոլիս, 1910, էջ 135136, Գ հատոր, Գահիրե, 1934, էջ 7-23, 8-24, Ստեփանյան Հ., նշվ.աշխ., էջ 85-87:
22. Տե՛ս Օրմանեան Մ., Ազգապատում, հ.Գ, մասն Ա, էջ 4438-4439, Մեզպուրեան
Ա., Հայ և ծագումով հայ բժիշկներ, Ստանպուլ, 1950, էջ 181, Jamgocyan O.,
նշվ. աշխ., էջ 83:
23. Պէյլերեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 178, Ստեփանյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 155, 231, 256,
266, 699:
24. Մեզպուրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 173, Ստեփանյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 262, 266,
285, 314, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 84:
25. Ա.Ն. Պութրոս Ղալի, Տատեանները (Ընտանեկան յուշեր), Գահիրե, 1981, էջ 19:
26. Օրմանեան Մ., Խոհք և խօսք, Երուսաղեմ, 1929, էջ 429-430:
27. Չերազ Մ., Կենսագրական միւսոններ, Պարիս, 1929, էջ 63, «Հայաստանի կոչնակ», Նյու Յորք, 1927, մարտ, թիվ 11, էջ 325:
28. Ազատեան Թ., Տատեան գերդաստանը եւ իր ականավոր դէմքերը, Իսթանպուլ, 1952, էջ 10:
29. Չերազ Մ., նշվ. աշ., էջ 63:
30. Ազատեան Թ., նշվ. աշխ., էջ 11
31. Ա.Ն. Պութրոս Ղալի, նշվ. աշխ., էջ 18, Ազատեան Թ., նշվ. աշխ., էջ 12-13:
32. Տես՝ «Հայրենիք», 1955թ., հունիս, թիվ 6, էջ 91-94, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ. Էջ
158, 166, 175, Jamgocyan O., նշվ. աշխ. Էջ 80-84:
33. Բերբերյան Ռ., նշվ. աշխ., .- «Հայրենիք», 1937, մայիս, թիվ 7, էջ 127:
34. Տե՛ս «Բյուզանդիոն», Կ. Պոլիս, 1904, էջ 2370-2374:
35. Պիպեռճեան Ա., Ճաշակ արդի հայ մատենագրութեան, հ. Ա, Կ.Պոլիս, 1910,
Զարդարեան Վ., նշվ. աշխ., էջ 88-89:
36. Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, Կ. Պոլիս, 1921, էջ 62:
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1912, էջ 328:
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42. «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1876, 16 (28) դեկտեմբերի, թիվ 1926:
43. «Արշալույս Արարատյան», Զմյուռնիա, 1850, հունիսի 28, էջ 366, «Հայաստանի
կոչնակ», 1927, թիվ 11, էջ 329:
44. Մեզպուրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 147:
45. Նանումյան Ռ., Ծերենց, Երևան, 1961:
46. «Մասիս», 1859, դեկտեմբերի 24, թիվ 413, Զարդարեան Վ., նշվ. աշխ., առաջին հատոր, էջ 24, Մեզպուրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 100-103, Ստեփանյան Հ.,
նշվ. աշխ., էջ 381:
47. Ս.Փրկիչ Ընդհանուր Տարեցոյց, Կ.Պոլիս, 1904, էջ 421:
48. Մեզպուրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 188:
49. Զարդարեան Վ., նշվ. աշխ., առաջին հատոր, էջ 84:
50. Տե՛ս «Մասիս», 1900, 12 փետրվարի, թիվ 7, էջ 102:
51. Նույն տեղում:
52. Լուի Ամիաբլ (1837-1897), ֆրանսիական իրավագետ, իրավագիտության դոկտոր, բարձրաստիճան մասոն: 1864-1868թթ. Կ. Պոլսում ղեկավարել է ֆրանսիական «Արևելքի միություն» օթյակը, հետագայում «Բարեո» ընկերության
առաջին նախագահն էր: 1875-1879թթ. Բարձր դռան իրավախորհրդատուն էր,
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60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.

պարգևատրվել է թուրքական բարձրագույն «Նիշան ի Իֆթիքհար» և «Մեջիդիե» շքանշաններով: 1888-1891թթ. Փարիզի հինգերորդ օկրուգի քաղաքագլուխն էր: 1891թ. արժանացել է «Պատվո լեգեոն» շքանշանի: Հեղինակել է
ֆրանսիական նշանավոր «Ինը քույրեր» օթյակի մասին գիրքը, որը 20-րդ դարում խիստ քննադատվել է:
Տես՝ Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 85; https:// fr.wikipedia.org /wiki/ Louis Amiable.
Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 153:
Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161:
Նույն տեղում:
Նույն տեղում, էջ 162:
Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 162, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 85:
Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 162, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 86:
Տես՝.Уайт А.Э., Новая Энциклопедия масонства. Пер. с англ., Санкт
Петербург-Москва-Краснодар, 2003, с 25; Карпачев С. П Масоны. словарь,
М. 2008, стр. 87.
Jamgocyan O., նշվ. աշխ. Էջ 88. Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ. Էջ 167:
Գյուստավ Ֆլուրանս (1838-1871), ֆրանսիական քաղաքական գործիչ, 1871թ.
Փարիզի կոմունայի ղեկավարներից մեկը, գեներալ, հեղափոխական, բլանկիստ: 1866-1868թթ. մասնակցել է Կրետե կղզու հույների ազգային-ազատագրական պայքարին՝ ընդդեմ օսմանյան տիրապետության: 1870թ. փետրվարի
7-8-ին Փարիզում անհաջող ապստամբություն բարձրացնելուց հետո վտարանդվել է Անգլիա, մտերմացել Կառլ Մարքսի հետ, դարձել Առաջին ինտերնացիոնալի անդամ: 1870թ. սեպտեմբերի 4-ին երկրորդ կայսրության անկումից հետո, հոկտեմբերի 31-ին Օգյուստ Բլանկիի հետ ապստամբություն է
բարձրացրել, մասնակցել 1871թ. հունվարի 22-ի ապստամբությանը, մարտին
ընտրվել Փարիզի կոմունայի անդամ: Սպանվել է ապրիլի 3-ին՝ Վերսալը գրոհելիս: Նրա մասին տե՛ս՝ Лурье А. Я. Портреты деятелей Парижской
Коммуны, М. 1956; Смирнова В. А., Г. Флуренс, М. 1972.
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Կ. Պոլսի «Արևելքի միություն» օթյակը
Ֆելիքս Մովսիսյան

Օսմանյան կայսրությունում թանզիմաթի երկրորդ փուլում նոր հեռանկարներ
բացվեցին քրիստոնյա ժողովուրդների հասարակական, քաղաքական, կրթական և մ84
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շակութային կյանքի զարգացման գործում: Ոգևորված «Թուրքիան եվրոպականացնելու» մեծ տերությունների պահանջից և բարենորոգումներ անցկացնելու սուլթանի
խոստումներից՝ անգլիական, ֆրանսիական, իտալական մեծ օթյակները Կ.Պոլսում
ստեղծեցին մասոնական մի քանի օթյակներ: Դրանց թվում իր եզակի գործունեությամբ և մեծ թվով մտավորականության ընդգրկվածությամբ առանձնանում է 1862թ.
հոկտեմբերին հիմնված ֆրանսախոս «Արևելքի միություն» օթյակը: Այս օթյակին անդամագրվեցին պոլսահայ մտավորականության երևելի դեմքերից շատերը, ովքեր հիմնականում ազգային, հասարակական և սահմանադրական շարժման գործիչներ էին,
պետական պաշտոնյաներ, իրավաբաններ, բժիշկներ և այլն: Նրանցից շատերը
1866թ. հայ մասոնության ռահվիրա Սերովբե Ազնավուրի գլխավորությամբ անդամագրվեցին Կ. Պոլսի հայկական «Սեր» օթյակին:
РЕЗЮМЕ
Ложа «Союз Востока» Константинополя
Феликс Мовсисян
Ключевые слова: Танзимат, реформы, прогресс, масонство, союз, объединение, западные армяне, интеллигенция, ложе.
Во время второго этапа Танзимата для христианских народов Османской империи открылись новые перспективы в развитии общественной, политической, образовательной и
культурной жизни. Воодушевленные требованиями крупных держав о «европеизации Турции» и обещаниями султана о проведении реформ, великие английские, французские,
итальянские ложи создали в Константинополье несколько масонских лож. Среди них своей
исключительной деятельностью и вовлеченностью большого количества интеллигенции выделялась франкоязычная ложа «Союз Востока», основанная в октябре 1862 года. В ряды
этой ложи вступили многие видные представители армянской интеллигенции Константинополья, которые, в основном, являлись деятелями национального, общественного и конституционного движения, государственными чиновниками, юристами, врачами и т.д. Многие
из них в 1866 году под руководством пионера армянского масонства Серовбе Азнавура
вступили в константинопольскую армянскую ложу «Любовь».
SUMMARY
''Eastern Union'' Lodge of Constantinople
Feliks Movsisyan
Key words: tanzimat, reforms, progress, Masonry, union, consolidation, Western Armenians,
Intellectuals, lodge.
In the second phase of tanzimat in the Ottoman Empire new perspectives were opened in the
development of social, political, educational and cultural life of Christian peoples. Inspired by the
demands of the great powers to "Europeanize Turkey" and by the sultan's promise to conduct
reforms, the great English, French, and Italian lodge-houses founded several Masonic lodges in
Constantinople. Among them with its unique activity and large number of intellectuals was
distinguished French-speaking “Eastern Union” Lodge founded in October, 1862. Many of the
prominent figures of the Istanbul-Armenian intellectuals became members of this lodge, who were
mainly national, public and constitutional movement figures, government officials, lawyers,
doctors, and so on. Most of them led by Armenian Masonic Pioneer Serovabe Aznavour became
members of Armenian lodge «Love» in Constantinople in 1866.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ *
Էդիկ Մինասյան
Բանալի բառեր` բարձրագույն կրթություն, Հայաստանի համալսարան, պատմալեզվաբանական ֆակուլտետ, նախարարների խորհուրդ, համալսարանի տեսուչ (ռեկտոր), Յուրի Ղամբարյան, Ալեքսանդրապոլ, Առաջին հանրապետություն:
Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրումը բացառիկ երևույթ էր հայ ժողովրդի կյանքում: Այն մեր ժողովրդի կրթության, լուսավորության նկատմամբ ունեցած
ցանկությունների, դարավոր ձգտումների, հասունացած պահանջների իրագործման
արդյունք էր: Հայ ժողովուրդը, որ դեռևս միջնադարում հասել էր համալսարանական
կրթօջախներ ունենալու մակարդակին, պատմության նորագույն շրջանում ավելի քան
զգում էր դրա անհրաժեշտությունը, առավել ևս անկախության և սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն տնօրինելու պայմաններում: Հասկանալի պատճառներով Հայաստանը, բացի Գևորգյան ճեմարանի լսարանական բաժնից, չունենալով բարձրագույն
ուսումնական որևէ հաստատություն, զրկված էր երկրի ներսում ազգային կադրեր
պատրաստելու հնարավորությունից: Դա էր պատճառը, որ նույնիսկ 1922 թ. հանրապետությունում կային բարձրագույն կրթությամբ ընդամենը 12 գյուղատնտես, 73
բժիշկ, 107 ուսուցիչ և սակավաթիվ այլ մասնագետներ [1]:
Պատահական չէ, որ Ամենայն հայոց բանաստեղծը՝ Հովհաննես Թումանյանը,
դեռևս 1917 թ. մայիսին գրել է. «Պետք է ստեղծել Հայոց համալսարանը, ուր կարելի լինի բարձրագույն գիտությունները ավանդել ու սովորել հայերեն լեզվով: Մեր տարրական ու միջնակարգ դպրոցների մեջտեղը պետք է կառուցանել ու պահել մի գիտության տաճար, մեր մանր ու մեծ ճրագների մեջտեղը պետք է վառել մի ջահ՝ Հայկական
համալսարան…» [2]:
Ուղիղ 100 տարի առաջ՝ 1919 թ. մայիսի 16-ին, Հայաստանի առաջին հանրապետության նախարարների խորհուրդը որոշում ընդունեց համալսարան հիմնելու մասին՝
առաջնահերթ համարելով բացել պատմալեզվաբանական ֆակուլտետ [3]: Որոշման
մեջ մասնավորապես ասվում էր.
«Լսեցին… հանրային կրթության մինիստրի զեկուցումը՝ Հայաստանում համալսարան բանալու և նրա նախնական ծախսերը հոգալու համար 5 միլիոն ռուբլի հատկացնելու մասին:
2. Որոշեցին.
ա) հիմնել Երևանում համալսարան՝ հետևյալ չորս բաժիններով՝ ա) պատմալեզվաբանական, բ) տնտեսաիրավաբանական, գ) բժշկական և դ) ֆիզիկամաթեմատիկական՝ տեխնիկական ստորաբաժանումով,
բ) համալսարանը բանալ 1919-1920 ճեմարանական տարում,
գ) մնացած բաժինները բանալու ժամանակը և հերթը սահմանում է Մինիստրների
խորհուրդը՝ ըստ հանրային կրթության մինիստրի առաջարկության,
դ) առաջին հերթին բանալ պատմալեզվաբանական բաժինը,
ե) համալսարանը բանալու նախնական ծախսերը հոգալու համար հատկացնել
300.000 ռուբլի՝ հանձնարարելով ֆինանսների մինիստրությանը բանալ համապատասխան վարկ հանրային կրթության մինիստրությանը» [4]:
*

Հոդվածն ընդունվել է 12.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պ.գ.դ.
Ա. Հայրունին : 22.10.19:
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Նշված որոշման հիման վրա 1919 թ. հունիսի 5-ին Նախարարների խորհուրդն ընդունեց «Երևանի համալսարանի մասին» օրենք [5]:
Համալսարանի տեսուչի (ռեկտոր) պաշտոնում նշանակվեց Եվրոպայում և Ռուսաստանում մեծ հռչակ ունեցող իրավագետ, Մոսկվայի և Բրյուսելի համալսարանների
պրոֆեսոր Յուրի Ղամբարյանը: Վերջինս հռոմեական և քաղաքացիական իրավունքի
մասնագետ էր և այդ ժամանակ աշխատում էր Թիֆլիսի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում որպես պրոֆեսոր և ռեկտորի պաշտոնակատար [6]: Յ. Ղամբարյանը ժամանակին Մ. Կովալևսկու, Ս. Պոստնիկովի և ուրիշների հետ հեռացվել էր Մոսկվայի համալսարանից, մեկնել արտասահման, որտեղ Փարիզում հիմնել էր «Ռուսական բարձրագույն դպրոց», 1905 թ. հեղափոխությունից հետո վերադարձել էր Սանկտ Պետերբուրգ և դասախոսական աշխատանքից բացի՝ դարձել «Գրանատ» հանրագիտական
բառարանի խմբագիրներից մեկը: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո Յ. Ղամբարյանը վերադարձել է իր ծննդավայրը՝ Թիֆլիս, որտեղ դասավանդել է նորաբաց
պոլիտեխնիկումում: Նրա օգնականը՝ քիմիկոս Դավիթ Զավրյանը, Սանկտ Պետերբուրգի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի դոցենտ էր: Վերադառնալով Թիֆլիս՝ աշխատել է անդրկովկասյան մասնավոր համալսարանում: Նրանք երկուսն էլ Հայաստանի
անդրանիկ համալսարանի անխոնջ կազմակերպիչներն էին, լավ մասնագետներ, որոնք, բուհական աշխատանքի գիտակներ լինելով հանդերձ, դժբախտաբար, հազվադեպ էին լինում Հայաստանում և հիմնականում ապրում ու գործունեություն էին ծավալում Թիֆլիսում [7]:
Սահմանվեց համալսարանի պրոֆեսորի աշխատավարձի չափը՝ մինիստրական,
իսկ արտասահմանից հրավիրելու դեպքում՝ ավելի բարձր [8]:
Հանրային կրթության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանի՝ 1919 թ. դեկտեմբերի 5-ի ՀՀ նախարարների խորհրդին ուղղված զեկուցագրից տեղեկանում ենք, որ
Երևան քաղաքում հարմար շենքեր չգտնելու պատճառով նախարարությունն առաջարկել է համալսարանը ժամանակավորապես տեղափոխել Ալեքսանդրապոլ (Գյումրի), որտեղ կային բոլոր հարմարությունները: Նշված գրության հիման վրա վարչապետ Ա. Խատիսյանի մակագրությամբ որոշվել է «Հայաստանի համալսարանը ժամանակավորապես մինչև ուսումնական տարվա վերջը տեղափոխել Ալեքսանդրապոլ»
[9]: Մինչև համալսարանի և նրա անդրանիկ ֆակուլտետի բացումը անհրաժեշտ էր
լուծել երկու կարևոր խնդիր՝
1) այն ապահովել որակյալ դասախոսական կազմով,
2) ստեղծել ընդունելության կարգ և կազմակերպել ընդունելություն:
Հենց նշված խնդիրների իրագործմանն էլ ձեռնամուխ եղան համալսարանի կազմակերպիչները:
Հանրային կրթության վերոնշյալ նախարարները և կազմակերպիչները՝ Յ. Ղամբարյանն ու նրա օգնական, հայտնի քիմիկոս Դ. Զավրյանը, անժխտելի և մեծ ավանդ ունեցան ոչ միայն համալսարանի բացման, այլև նրա անդրանիկ՝ պատմալեզվաբանական ֆակուլտետը բարձրորակ դասախոսական կազմով ապահովելու գործում: Հենց
նրանց ջանքերով դասախոսական աշխատանքի հրավիրվեցին ժամանակի նշանավոր գիտնականները, փորձառու ու ճանաչված մանկավարժները՝ Մանուկ Աբեղյանը
(հայ գրականություն), Գրիգոր Ղափանցյանը (համեմատական լեզվաբանություն), Ստեփան Մալխասյանցը (պատմական լեզվաբանություն), ֆակուլտետի առաջին դեկան Մեսրոպ եպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանը (հայոց պատմություն և հայ գրականության
հին շրջան), Երվանդ Տեր-Մինասյանը (հայոց պատմության հին շրջան), դեկանի պաշտոնակատար (1920 թ. հունիս - հուլիս) Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանը (հայ եկեղեցու պատմություն և գրչության արվեստ), Սիրական Տիգրանյանը (հայ իրավունքի
պատմություն և հոգեբանություն), Հակոբ Մանանդյանը (հայոց պատմություն), Աշխարհբեկ Քալանթարը (Արևելքի պատմություն և հնագիտություն) և ուրիշներ:
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Երկրորդ կարևոր հարցը ուսանողության հավաքագրումն էր, որը կարգավորվեց
ՀՀ նախարարների խորհրդի 1919 թ. հուլիսի 8-ին հաստատված «Երևանի համալսարանի ժամանակավոր կանոնների» համաձայն, ըստ որի՝ իսկական ուսանող կարող էին դառնալ առաջին հերթին միջնակարգ կրթությամբ քաղաքացիները՝ առանց սեռային
խտրականության, ապա՝ միջնակարգ կրթություն չունեցողները, որոնք ընդհանուր ժողովի թույլտվությամբ կարող էին ընդունվել որպես ազատ ունկնդիր: Դիմումի հետ
պահանջվում էր ներկայացնել միջնակարգ կրթության վկայական կամ նրա վավերացված պատճենը, ծննդյան և զինվորական ծառայության վկայականները: Ուսանողները
պետք է վճարեին ուսման վարձ՝ տարեկան 500, իսկ ազատ ունկնդիրները՝ 100 ռուբլի:
Դիմումների թիվը համալսարանում մինչև 1919 թ. հոկտեմբերի 1-ը եղել է 632: Սակայն
համալսարանի ժամանակավոր կանոնների համաձայն՝ ընդունվել է ընդամենը 260 ուսանող, որոնցից 121-ը՝ հիմնական, իսկ 139-ը՝ որպես ազատ ունկնդիր: Հետաքրքրական է, որ ուսանողների մեջ մեծ թիվ են կազմել ուսուցիչները[10]:
Նախապատրաստական աշխատանքներից հետո՝ 1920 թ. հունվարի 31-ին, Ալեքսանդրապոլի (Գյումրի) առևտրային դպրոցի շենքում տեղի ունեցավ Հայաստանի համալսարանի պաշտոնական բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա էին
խորհրդարանի փոխնախագահ Ա. Սահակյանը, նախարարապետ (վարչապետ) Ա. Խատիսյանը, հանրային կրթության և արվեստի նախարար Ն. Աղբալյանը, բարձրաստիճան
այլ պաշտոնյաներ, օտարերկրյա դիվանագետներ, քաղաքական կուսակցությունների
ղեկավարներ, նույնիսկ անգլիական կառավարության ռազմաքաղաքական կոմիսար,
գեներալ Ուորտրոպն իր շքախմբով, ամերիկացի կոմիսար-գնդապետ Հասկելը, ֆրանսիական ռազմաքաղաքական հետախուզության պետ Պուադեպարը, Պարսկաստանի
դիվանագիտական ներկայացուցիչ Ասադուլլա խանը, Դենիկինի զինվորական ներկայացուցիչ, հայկական դիվիզիայի նախկին պետ Զենկևիչը և ուրիշներ [11]:
Բացման խոսքով հանդես եկավ համալսարանի առաջին ռեկտոր (տեսուչ) Յ.
Ղամբարյանը: Համալսարանի բացման անհրաժեշտությունն ու նրա սոցիալ-քաղաքական դերն ընդգծեց նաև Ն. Աղբալյանը. «Չնայած որ մեր երկիրը ավերված է, մեր ժողովուրդը՝ աղքատության մեջ, մենք հիմնում ենք բարձր կրթարան: Այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր, ձեռք է բերված սերունդների արյունով… Մենք վերաշինում ենք մեր տունը և հիմնում կրթության տաճարներ՝ առանց խորհելու, թե ինչ են մեր մասին մտածում
մեր թշնամիները, որոնք միշտ քանդել են մեր շինածը: Մեր մեջ հավատ կա, որ այս
անգամ հայոց ազգի նավը դուրս կգա փոթորկից անփորձանք: Մեր թշնամիները չեն
հաջողելու, և այն ջահը, որ մենք վառում ենք Հայաստանի բարձրավանդակի վրա, չի
հանգչի և կլուսավորե Առաջավոր Ասիան» [12]: Ապա շարունակելով խոսքը՝ ասել է.
«Այս համալսարանում միտքը պիտի լինի մատչելի ամենքի համար, մտնելը լինի
հեշտ, ելնելը՝ դժվար, որ ուսումը լինի ձրի, գիտությունը վարվի գործնական եղանակով, որ հիմք դրվի համայնական գիտական աշխատանքների» [13]:
Վարչապետ Ա. Խատիսյանն իր ողջույնի խոսքում կոչ է արել բռնության շղթան
տապալելուց հետո կործանել նաև տգիտության շղթան:
Պառլամենտի կողմից ողջույնի խոսք է ասել փոխնախագահ Ա. Սահակյանը:
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Հինգերորդի հայրապետական ողջույն-օրհնանքի ընթերցումից հետո հանդես են եկել դիվանագիտական ներկայացուցիչներ Ուորտրոպը, Հասկելը և Պուադեպարը:
Համալսարանի բացման առթիվ ստացվել են 300-ից ավելի ողջույնի հեռագրեր, որոնց թվում՝ Թիֆլիսի պետական համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Ջավախիշվիլուց
և Բաքվի պետական համալսարանի ռեկտոր Դուբրովսկուց: Հեռագրերն ընթերցել է
Սիրական Տիգրանյանը: Այնուհետև շնորհավորական խոսքերով են հանդես եկել գնդապետ Զենկևիչը, գեներալ Նազարբեկյանը, բանաստեղծ Հ. Հովհաննիսյանը, Ալեքսանդրապոլի քաղաքագլուխ Հ. Մելքոնյանը, Երևանից՝ Ա. Շարաֆյանը, Նոր Բայազե88
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տից՝ Վ. Աֆրիկյանը, Հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից՝ Ա. Ղազարյանը, էսէռների կողմից՝ Ա. Խոնդկարյանը և ուրիշներ [14]:
Ելույթներին հաջորդել է պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի առաջին դեկան,
պրոֆեսոր Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանի անդրանիկ դասախոսությունը՝
«Հայ վանքերի նշանակությունը Հայաստանի մշակութային գործերում» թեմայով: Մեսրոպ արքեպիսկոպոսը նվիրյալ հայրենասեր էր, իսկական մտավորական, տիրապետում էր մի քանի օտար լեզուների:
Մեսրոպ արքեպիսկոպոսը ծնվել է 1865 թ. Զանգեզուրի Շիկահող գյուղում: 1882
թ. ավարտել է Շուշիի թեմական, 1885 թ.՝ Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը, 1890 թ.՝ Դորպատի համալսարանը: Մասնագիտական գիտելիքները համալրել և կատարելագործել է Վիեննայում, Փարիզում, Երուսաղեմում, Լոնդոնում, Բեռլինում և Վենետիկում:
1895-1898 թթ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակներով նշանակվել է Երևանի թեմի
եկեղեցական-ծխական ուսումնարանների տեսուչ, Շուշիի հոգևոր թեմական դպրոցի
տնօրեն: 1902 թ. Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանում պաշտպանել է ատենախոսություն [15]: Նշանակվել է Էջմիածնի սինոդի անդամ, Գևորգյան ճեմարանի տեսուչ,
ձեռնադրվել է եպիսկոպոս: Հաշվի առնելով նրա գիտակրթական մակարդակն ու մանկավարժական հարուստ փորձը, կազմակերպչական ունակությունները՝ նրան հրավիրել էին Հայաստանի նորաբաց համալսարան որպես հայ գրականության և կրոնական
մատենագրության առարկաների պրոֆեսոր և պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի
առաջին դեկան (1919 թ. հունիսից մինչև 1920 թ. դեկտեմբեր): Մի տարուց ավելի ժամանակահատվածում նրան հաջողվեց մեծածավալ աշխատանքներ կատարել ոչ միայն ֆակուլտետի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու, այլև գիտական աշխատանքներ հրատարակելու ուղղությամբ:
Համալսարանի բացման արարողությունը վերածվեց իսկական տոնախմբության:
1920 թ. հունվարի 31-ին համալսարանի և նրա անդրանիկ ֆակուլտետի բացման
օրը լույս տեսավ «Հայաստանի համալսարան» մեկօրյա թերթը, որի վաճառքից ստացված եկամուտը հատկացվեց չքավոր ուսանողների օգնության ֆոնդին[16]:
«Հայաստանի համալսարան» թերթում, բացի համալսարանի ռեկտոր (տեսուչ) Յ.
Ղամբարյանի հոդվածից, տպագրվել են նաև ֆակուլտետի դեկան Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանի «Ողջո՜ւյն, Հայաստանի համալսարան», ֆակուլտետի դասախոսներ Երվանդ Տեր-Մինասյանի «Հայաստանի համալսարանը», Ստեփան Մալխասյանցի «Համալսարանը և լեզուն», 1920 թ. հունիսից դեկանի պաշտոնակատար Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանի «Երա՞զ, թե՞ իրականություն» հոդվածները: Հետաքրքիր է, որ թերթում հրատարակվել է նաև համալսարանի պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի առաջին կիսամյակի (1920 թ. փետրվար-մայիս) դասացուցակը: Այս ամենից
ակնհայտ է դառնում, որ համալսարանի պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի առաջին կիսամյակի դասերը սկսվել են փետրվարի մեկից և տևել մինչև հունիսի մեկը: Նշվել են նաև դասավանդվող առարկաներն ու նրանց ժամաքանակը, դասախոսների անուն-ազգանունները: Հաշվի առնելով ունկնդիրների իմացության մակարդակն ու
նրանց հետաքրքրությունների շրջանակը՝ դասախոսություններն սկսվել են երեկոյան
ժամը հինգից՝ յուրաքանչյուր առարկան երկուական ժամով: Անպատրաստների համար նախատեսվել է ևս երկու ժամ (հատկապես գրաբար և ֆրանսերեն առարկաներից): Ըստ դասացուցակի՝ առաջին կիսամյակում դասավանդել են պրոֆեսոր Մեսրոպ
եպիսկոպոսը (հայ գրականության հին շրջան), Երվանդ Տեր-Մինասյանը (հայոց պատմության հին շրջան), դոցենտ Ս. Մալխասյանցը (գրաբար), դոցենտ Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանը (գրաբար), դոցենտի պաշտոնակատար Ռուբեն Աբրահամյանը (համեմատական լեզվաբանություն և հունարեն), դոցենտի պաշտոնակատար Սիրական
Տիգրանյանը (հոգեբանություն), պրիվատ-դոցենտ Աշխարհբեկ Քալանթարը (Արևելքի
պատմություն), Ն. Սիմոնյանը (ընդհանուր պատմության նոր դար), Է. Ուսպենսկայան
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(ֆրանսերեն): Կարճ ժամանակ անց ֆակուլտետը համալրվել է նոր դասախոսներով:
Հանրային կրթության և արվեստի նախարարության հոկտեմբերի 30-ի N161 և 162
հրամաններով Գրիգոր Ղափանցյանը և Աշոտ Գասպարյանը 1920 թ. օգոստոսի մեկից
նշանակվել են համապատասխանաբար ԵՊՀ լեզվաբանական ֆակուլտետի պրիվատ-դոցենտ և ընդհանուր պատմության դասախոս:
Այսպիսով՝ պատմալեզվաբանական ֆակուլտետը աստիճանաբար համալրվել է
բարձրորակ մասնագետներով: Ֆակուլտետում բացման ժամանակ ունկնդիրների թիվ
եղել է 262, իսկ դասախոսներինը՝ 32:
Առաջին օրը՝ փետրվարի մեկին, առաջին հանդիսավոր դասախոսությունը կարդալու պատիվը վիճակվել է անվանի գիտնական, հայագետ Ստեփան Մալխասյանցին: Բացի ուսանողներից՝ դասախոսությանը ներկա են եղել նաև ՀՀ հանրային կրթության նախարարը, համալսարանի ռեկտորը, նրա օգնական-կազմակերպիչը, ֆակուլտետի դասախոսները և ուրիշներ: Պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի առաջին կիսամյակի ուսումնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքների մասին մանրամասն տեղեկություններ են պարունակում դեկան Մեսրոպ եպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանի, դեկանի պաշտոնակատարներ Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանի ու Հակոբ Մանանդյանի զեկուցագրերը և ֆակուլտետի ժողովների նիստերի արձանագրությունները, որոնք հաշվետվություններ են կատարված աշխատանքների մասին [17]: Դրանք
մեզ տեղեկություններ են տալիս մասնագիտական գրականության ձեռքբերման դժվարությունների, ուսումնական գործին առնչվող հայրենանվեր աշխատանքների, ինչպես
նաև դասախոսությունների որակի բարձրացման, տեքստերի տպագրման նախապատրաստման և հրատարակման, ուսանողների հետ տարվող անհատական աշխատանքների, դիմորդների ընդունելության, ուսումնական պարապմունքների արդյունավետության բարձրացման խնդիրների մասին: Արձանագրություններից պարզ է դառնում, որ չնայած ֆակուլտետում անվանի դասախոսների անձնուրաց ջանքերին, ինչպես նաև ուսանողության մեծ խանդավառությանն ու ջանասիրությանը, այնուամենայնիվ առաջին կիսամյակի արդյունքները չեն գոհացրել տնօրինության սպասելիքները՝
ֆակուլտետի դասախոսներին ու ղեկավարությանը հանգեցնելով այն եզրահանգման,
որ համալսարանը՝ որպես ուսումնագիտական հաստատություն, պետք է իր գործունեությունը ծավալի ոչ թե Ալեքսանդրապոլում, այլ մայրաքաղաքում: 1920 թ. մայիսի 27ին այդ հարցով պաշտոնապես հանրային կրթության նախարարին է դիմել ֆակուլտետի դեկան Մեսրոպ եպիսկոպոսը՝ ասելով. «Առաջին սեմեստրի փորձը համոզեց բոլոր
դասախոսներին, որ անհրաժեշտ է համալսարան ունենալ մայրաքաղաքում: Ֆակուլտետի հանձնարարությամբ Զատկի տոներին եկա Երևան: Դիմեցի հանրային կրթության նախարար Ն. Աղբալյանին, և նա խոստացավ հնարավոր քայլեր կատարել այդ
ուղղությամբ: Նույն խնդրանքով, պարո՛ն նախարար, նորից դիմում եմ Ձեզ, որ միջոցներ ձեռք առնեք առաջիկա ամիսներին: Սեպտեմբեր ամսին համալսարանը տեղափոխվի Երևան, որ նա ունենա հատուկ շենք, և որ այդ որոշումը տեղի ունենա ըստ
կարելվույն շուտ, որպեսզի կարելի լինի հոգալ բնակարաններ նաև դասախոսների
համար»[18]:
Համամիտ լինելով վերոնշյալ հարցադրմանը՝ նորանշանակ նախարար Գ. Ղազարյանը առաջարկ է արել Նախարարների խորհրդին՝ համալսարանը Երևան տեղափոխելու վերաբերյալ [19]: Այդ առաջարկի հիման վրա էլ 1920 թ. հունիսի 21-ին Նախարարների խորհուրդը որոշեց.
1. համալսարանը Ալեքսանդրապոլից տեղափոխել Երևան,
2. ուսուցչական սեմինարիայի շենքը (այժմ՝ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի շենք
– Է. Մ.) հատկացնել համալսարանին,
3. պրոֆեսորների համար գտնել մասնավոր շենքեր [20]:
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Ուսուցչական սեմինարիայի շենքի վերանորոգման համար նախարարությունը
հատկացրեց 500 000 ռուբլի: Համաձայն նշված որոշման՝ Երևանում համալսարանն իր
պարապմունքները պետք է վերսկսեր 1920 թ. հոկտեմբերի 16-ին, սակայն քաղաքական լարված իրավիճակի պատճառով հնարավոր չեղավ այդ որոշումը իրագործել:
Հայաստանի խաղաղ զարգացումը խաթարվեց 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմի
հետևանքով: Դեռևս պատերազմի օրերին Երևան տեղափոխվեց համալսարանը, որի
հետագա գործունեությունը պարզապես անհնարին դարձավ թուրքերի կողմից գրավված Ալեքսանդրապոլում: Համալսարանը չկարողացավ վերսկսել իր պարապմունքները միակ՝ պատմալեզվաբանական ֆակուլտետում: Այդ մասին են փաստում դեկանի
ժամանակավոր պաշտոնակատար Հ. Մանանդյանի՝ պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի գործունեության մասին 1920 թ. հոկտեմբերի 17-ին գրած մի զեկուցագիրը, ինչպես նաև նույն ֆակուլտետի դասախոսների 1920 թ. հոկտեմբերի 29-ի արձանագրությունը, որում մասնավորապես ասվում է. «1920 թ. հոկտեմբերի 29-ին՝ երեկոյան ժամը
5-ին, տեղի ունեցավ Երևանի համալսարանի պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի
վեցերորդ նիստը: Նախագահում էր ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Հ. Մանանդյանը, իսկ արձանագրում էր Ե. Ֆրանգյանը: Ներկա էին Ս. Տիգրանյանը, Մ. Աբեղյանը, Ռ. Աբրահամյանը, Ա. Քալանթարը, Ե. Տեր-Մինասյանը և Ա. Գասպարյանը:
Օրակարգն էր՝
1. ֆակուլտետի բացման հարցը,
2. նոր խնդրատուներ ընդունելու հարցը:
Ս. Տիգրանյանն առաջարկում է մեկ շաբաթով հետաձգել ֆակուլտետի վերաբացումը նկատի ունենալով ռազմաճակատի լուրջ դրությունը: Կարծիքների կարճ փոխանակությունից հետո ձայների մեծամասնությամբ որոշվեց մնալ նախկին վճռին, այսինքն՝ թողնել ֆակուլտետի վարչությանը հայտարարելու ֆակուլտետի աշխատանքների սկզբի մասին, երբ այդ հնարավոր կգտնի» [21]:
Փաստորեն՝ դրությունը ռազմաճակատում այդպես էլ չկարգավորվեց: Հանրապետությունը Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով կորցրեց ոչ միայն Սևրի պայմանագրով
Հայաստանին տրված Արևմտյան Հայաստանի տարածքները, այլև իր փաստական
վերահսկողության տակ գտնվող հողերի կեսը:
Խորհրդային իշխանության հաստատման առաջին ամիսներին համալսարանը վերաբացվեց Երևանում: Որքան էլ սուր էր խորհրդային նորաստեղծ իշխանությունների
բացասական վերաբերմունքը Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարության նկատմամբ, այնուամենայնիվ, կարևորելով համալսարանի գոյության պատմական փաստը, որոշվեց ոչ թե փակել, այլ ուղղակի վերակազմել այն՝ հարմարեցնելով
իր շահերին ու խնդիրներին: Միաժամանակ ելնելով գիտակրթական այդ կարևոր օջախը միայն խորհրդային իրավակարգի ծնունդ տեսնելու ցանկությունից՝ հարկ է նկատել, որ տասնամյակներ շարունակ անտեսվել են Հայաստանի առաջին հանրապետության սկզբնական տարիներին արված ձեռնարկումները և գոյություն ունեցող
փաստաթղթերը:
Ըստ ՀԽՍՀ առաջին լուսժողկոմ Աշոտ Հովհաննիսյանի 1920 թ. դեկտեմբերի 17ին ստորագրած առաջին իսկ հրամանի («Երևանի համալսարանը վերակազմելու մասին»)՝ «Երևանի համալսարանը վերակոչվում է Երևանի ժողովրդական համալսարան,
նախկին համալսարանի ֆակուլտետները փակվում են, և հիմնվում է երկու բաժանմունք՝ բնագիտական և հասարակագիտական, իսկ նախկին համալսարանի բոլոր
պրոֆեսորները, դոցենտները, պրիվատ-դոցենտները, դասատուները և ասիստենտները համարվում էին արձակված: Լուսավորական ժողովրդական կոմիսարիատին կից
կազմակերպվում է համալսարանի վերակազմության հանձնաժողով, որի վրա պարտականություն է դրվում սույն հրամանը հրապարակելու օրից մեկ շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել կոմիսարիատին հաստատության՝ նոր համալսարանի կազմա91
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կերպման հիմունքները, ծրագիրը, դասախոսների կազմը և շտատները: Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվում ընկ. Կողբետլյանցը, անդամներ՝ ընկ. ընկ. Գ. Չուբարյանը, Գ. Պիճիկյանը և ուսանողության երկու ներկայացուցիչներ» [22]:
Անհրաժեշտ էր անմիջապես մշակել համալսարանի նոր կանոնադրությունը, համալսարանը լիովին ապահովել պրոֆեսորադասախոսական կազմով, լուծել ուսանողության ընդունելության, ուսումնական ծրագրերի և բարձրագույն ուսումնական հաստատության աշխատանքն ապահովող նյութական ու կազմակերպչական բազմաթիվ
հարցեր: Հանձնաժողովը շուտով լուսժողկոմատին է ներկայացրել համալսարանի կանոնադրության երկու նախագիծ, որոնցից մեկի նախատիպը Հայաստանի համալսարանի նախկին կանոնադրությունն էր (դրան կողմնակից էին Ե. Կողբետլյանցը և Գ. Պիճիկյանը), իսկ մյուսը՝ որպես նոր տիպի համալսարան, կազմվել էր ՌԽՖՍՀ կառավարության 1918 թ. օգոստոսի 2-ի դեկրետի և հոկտեմբերի 1-ի օրենքի հիման վրա[23]:
Լուսժոմկոմատը որոշ փոփոխություններով ընդունեց երկրորդ նախագիծը և 1920 թ.
դեկտեմբերի 28-ին հաստատեց Երևանի համալսարանի ժամանակավոր կանոնադրությունը[24]: Նույն օրն էլ ՀԽՍՀ լուսժողկոմ Աշոտ Հովհաննիսյանը ստորագրեց «Երևանի ժողովրդական համալսարանի կազմակերպման մասին» հրամանը[25]:
Երևանի ժողովրդական համալսարանի կանոնադրությունը և նրա առաջին շրջանի գործունեությունը ցույց են տալիս, որ այստեղ հենց սկզբից հաշվի էին առնվել
Խորհրդային Ռուսաստանի փորձը, 1917-1920 թթ. ընթացքում բարձրագույն դպրոցի
վերակառուցման համար ձեռնարկված միջոցառումները: Երևանի ժողովրդական համալսարանը առաջին իսկ օրվանից իր աշխատանքն սկսեց իբրև նոր տիպի բարձրագույն դպրոց [26]: Նրա կանոնադրության առաջին իսկ հոդվածում շեշտվում էր, որ նորաստեղծ «Երևանի ժողովրդական համալսարանը բանվորագյուղացիական ազատ
դպրոց է, որ մասսաների սեփականությունն է դարձնում բնական և սոցիալական գիտություններն ու նրանց ուսումնասիրության մեթոդները՝ նպաստելով կյանքի գիտակցական վերաշինությանը կոմունիստական աշխարհայացքի հիմունքներով» [27]: Այդ
նպատակով, ինչպես նշված է կանոնադրության մեջ, «…Ժողովրդական համալսարանը կազմակերպում է դասընթացներ և հատվածական դասախոսություններ, գործնական, լաբորատորական և սեմինարական աշխատանքներ, հրատարակում է ամեն տեսակ աշխատություններ և օժանդակիչ ձեռնարկներ, կազմակերպում է գրադարան-ընթերցարան, թանգարան և այլն»[28]:
Կանոնադրության համաձայն՝ համալսարանի բարձրագույն օրգանը նրա խորհուրդն էր, որի կազմում ընդգրկված էին դեկաններ, երեք ներկայացուցիչ դասախոսներ [29], մեկական ներկայացուցիչ կոմկուսից, լուսժողկոմատից, արհմիությունից,
կուլտուր-կրթական կազմակերպություններից ու պրոլետկուլտից և հինգ ներկայացուցիչ ուսանողներից: Խորհրդում վերջիններիս մասնակցությունը կանոնադրությամբ նախատեսվում էր բուհերի ղեկավարման գործին ուսանողությանը մասնակից դարձնելու
վերաբերյալ ՌԽՖՍՀ լուսժողկոմատի 1918 թ. նոյեմբերի 18-ի որոշմամբ, որն ընդունվել էր կուսակցության Կենտկոմի ցուցումով՝ որպես բարձրագույն դպրոցը դեմոկրատացնելու ուղղությամբ կիրառված քայլ [30]:
Կանոնադրության համաձայն՝ համալսարանի խորհրդի իրավասության մեջ մտնում էին հետևյալ խնդիրները՝ վարչակազմի ղեկավարությունը, ֆակուլտետների կողմից առաջադրվող դասախոսների հաստատումը, բյուջեի սահմանումն ու իրացումը,
ռեկտորի ընտրությունը: Տարաձայնությունների դեպքում հարցի վերջնական լուծումը
վերապահվում էր լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատին[31]: Համալսարանի խորհրդում լուսժողկոմատի առաջին ներկայացուցիչն էր բանասեր Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանը, իսկ ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի ներկայացուցիչը՝ Վահան Շահգելդյանը (նա
ուսանող էր) [32]: Թեև խորհրդի նիստում հարցերն ընդհանրապես լուծվում էին բաց
քվեարկությամբ (եթե խորհրդի անդամների մեկ չորրորդը չէր պահանջում փակ քվե92
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արկություն), սակայն ռեկտորի, վարչության անդամների և դասախոսների ընտրությունը կատարվում էր փակ քվեարկությամբ: Ժամանակավոր կանոնադրությունից երևում
է, որ համալսարանի ղեկավարման համակարգը հենց սկզբից դեմոկրատական բնույթ
ուներ, որն ապահովում էր դասախոսների և ուսանողների լայն մասնակցությունը արմատական հարցերի քննարկման և լուծման գործում [33]:
1921 թ. հունվարի սկզբին լուսժողկոմատը հրավիրեց համալսարանի խորհրդի առաջին նիստը, որտեղ քննարկվեց նրա վարիչի (ռեկտորի) ընտրության հարցը (ռեկտոր անվանվել է 1922 թ. փետրվարից): Փակ (գաղտնի) քվեարկությամբ ռեկտոր ընտրվեց պատմաբան Հակոբ Համազասպի Մանանդյանը [34]: Պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, ականավոր պատմաբան Հ. Մանանդյանը եղավ համալսարանի երկրորդ ռեկտորը: Նա բազմակողմանի և խորը գիտելքների տեր հայագետ էր: Անցել էր հիանալի դպրոց՝ ուսանելով Ենայի, Լայպցիգի, Ստրասբուրգի, Սանկտ Պետերբուրգի և Դորպատի համալսարաններում: Հ. Մանանդյանը
հեղինակ է հայերեն, ռուսերեն և գերմաներեն ավելի քան 150 աշխատությունների՝
նվիրված հայոց հին և միջնադարյան պատմությանն ու բանասիրությանը, պատմական
աշխարհագրությանն ու մշակույթին: ԵՊՀ-ում 1921-1931 թթ. նա առաջինն էր, որ դասավանդել է հայ ժողովրդի հին և միջնադարյան պատմություն: Ռեկտորի պարտականություններից ազատվելուց հետո Հ. Մանանդյանը ղեկավարել է արևելագիտական և
պատմագրության ֆակուլտետները, 1921-1925 թթ. եղել է համալսարանի հայ ժողովրդի պատմության ամբիոնի վարիչ, իսկ 1925 թ. նրան շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում:
1939 թ. նա ընտրվել է ԽՍՀՄ ԳԱ, իսկ 1943 թ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, 1925-1931 թթ.
եղել է ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր:
Դեռևս 1920 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբերին ձևավորվել էին և գրեթե լիովին հայտնի էին պատմալեզվաբանական ֆակուլտետ դիմած բոլոր 90 դիմորդների (ընդունվածների) անունները: 1921 թ. հունվարի 23-ին նախապատրաստական աշխատանքներից
հետո Երևանում տեղի ունեցավ համալսարանի հանդիսավոր բացումը, իսկ հունվարի
24-ին վերսկսվեցին պարապմունքները:
Երևանի ժողովրդական համալսարանի վերաբացման պաշտոնական, հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ 1921 թ. հունվարի 23-ին՝ կիրակի օրը, Ս. Շահումյանի անվան բանվորական ակումբի դահլիճում (այժմյան Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի շենքում): Այդ օրը ակումբում հավաքվել էին մայրաքաղաքի հասարակայնության հարյուրավոր ներկայացուցիչներ, համալսարանի
դասախոսներ, ուսանողներ, զինծառայողներ: Համալսարանի խորհրդի անդամները և
դասախոսները Լուսավորության ժողկոմի և ռեկտորի հետ տեղ գրավեցին բեմում:
«Ինտերնացիոնալի» հնչյունների ներքո հանդիսավոր նիստը բացեց Հ. Մանանդյանը:
Ճառով հանդես եկավ ՀԽՍՀ լուսժողկոմ Ա. Հովհաննիսյանը, որը, վերլուծելով բարձրագույն կրթության և գիտության դերը, մասնավորապես նշեց. «…Ժողովրդական համալսարանը պետք է հանդիսանա մտքի գիտական աշխատանոց բանվորության և գյուղացիության համար: Դասախոսական զբաղմունքներից այստեղ ավելի մեծ տեղ
պետք է բռնեն լաբորատորական և սեմինարական աշխատանքները, այն է՝ ուսանողների ինքնաշխատությունը դասատուների ղեկավարությամբ: Ուսանողները պետք է
աշխատեն յուրացնել գիտական հետազոտման մեթոդը և այդ ուղղությամբ վարժվեն և
հմտանան» [35]: Այնուհետև ողջույնի խոսքով հանդես են եկել Հայաստանի Կ(բ)Կ
կենտկոմի անունից Վահան Երեմյանը, արհեստակցական միությունների բյուրոյի կողմից՝ Հայկ Ազատյանը, կարմիր բանակի կողմից՝ քաղբաժնի պետ Անահիտ Լալայանը:
Եզրափակման խոսքում ռեկտոր Հակոբ Մանանդյանը, շնորհակալություն հայտնելով բարեմաղթությունների համար, նշել է, որ Հայկական բարձրավանդակը զուրկ է
եղել բարձր ուսումնավայրերից, հայ մտավորականությունը ստիպված է եղել գործելու
ու աշխատելու երկրի սահմաններից դուրս, և որ այժմ նա պետք է վերադառնա իր
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հայրենիքը՝ տառապած աշխատավորության գիտական պետքերին ծառայելու: «Ժողովրդական համալսարանի ուսումնական կոլեգիան,− հայտարարել է նա,− բացում է
այս կրթարանի դռները գիտության ձգտողների առաջ և հույս ունի, որ ուսանողության
հետ միասին, ընդհանուր ջանքերով, կկարողանա շինել ու շենացնել Հայաստանի այս
բարձր ու միակ ուսումնավայրը» [36]: Այնուհետև ուսանողությունը, ինչպես նաև ներկաներն ունկնդրել են առաջին դասախոսությունը: «Խորհրդային իրավունքը և Հայաստանի ժողովրդական համալսարանը» թեմայով դասախոսությամբ հանդես է եկել Գրիգոր Չուբարյանը[37]:
Երևանի համալսարանի վերաբացումը բացառիկ կարևոր իրադարձություն էր հայ
ժողովրդի կյանքում: Աշխարհասփյուռ հայ մտավորականությունը վերջապես լայն
հնարավորություն էր ստանում աշխատելու հայրենիքում և ծառայելու հարազատ ժողովրդի գիտական ու հոգևոր պահանջմունքներին: Մեր երիտասարդության համար
բացվեցին մայրենի լեզվով բարձրագույն դպրոցի դռները: Դրանով պետք է բացատրել այն մեծ ոգևորությունն ու խանդավառությունը, որով ժողովուրդն ընդունեց համալսարանի վերաբացման լուրը: Այդ ուրախալի փաստը մեծ ցնծությամբ ընդունեց նաև
սփյուռքահայությունը, որը խորապես գիտակցում և բարձր էր գնահատում ազգային
կրթօջախի պատմական դերը [38]:
Երևանի ժողովրդական համալսարանը վերաբացվեց հանրապետության համար
չափազանց ծանր պայմաններում: Այդ հանգամանքը, բնականաբար, չէր կարող չանդրադառնալ նրա գործունեության վրա, մանավանդ սկզբնական շրջանում: Սակայն
տնտեսական այդպիսի անմխիթար պայմաններում անգամ կառավարությունը մեծ զոհողությունների գնով անում էր ամեն հնարավորը՝ համալսարանի համաչափ աշխատանքն ապահովվելու համար: Այդ էր, թերևս, պատճառը, որ գտնվեցին մարդիկ, որոնք համալսարանի վերաբացումն այդ շրջանում համարում էին «շռայլություն և շքեղություն»: Նման կարծիք էր հայտնում նաև Պոլսում հրատարակվող «Ժողովրդի ձայն»
թերթը [39]: Ելնելով երկրի տնտեսական ծանր վիճակից և չհասկանալով այդ դժվարությունների ժամանակավոր բնույթը՝ ոմանք նույնիսկ 1922-1923 թթ. առաջարկում էին փակել համալսարանը: Ցույց տալով նման կարծիքի անհիմն ու վնասակար լինելը՝
լուսժողկոմ Ասքանազ Մռավյանը, որ շատ էր կապված համալսարանին և մեծապես
աջակցում էր նրա գործունեության ծավալմանը, ՀԿ(բ)Կ 2-րդ համագումարում (1923
թ.) ելույթ ունենալով, «Ժողովրդական լուսավորության մոտակա խնդիրները» թեմայով
զեկուցման մեջ այդ առթիվ ասել է. «Երևանի գավառային կոնֆերանսում շատ ընկերներ հարձակվեցին համալսարանի վրա՝ պատճառաբանելով, որ այնպիսի պայմաններում, երբ միջոցներ չկան, անհրաժեշտ է համալսարանը փակել և այլն: Մենք գտնում
ենք, որ այդ համալսարանը պետք է գոյություն ունենա և ահա թե ինչու: Վերցրե՛ք, օրինակ, պատմագրական ֆակուլտետը: Անհրաժե՞շտ է արդյոք մեզ ունենալ ֆիլոլոգիայից մեր նոր դասատուները, թե՞ ոչ: Ռուսական համալսարաններից մեզ մոտ չեն գա
այնպիսինները, որոնք իմանան հայոց գրականությունը, պատմությունը, լեզուն և այլն»
[40]: Այնուհետև զեկուցման մեջ մանրամասն վերլուծվել է համալսարանի դերը և հիմնավորվել նրա խիստ անհրաժեշտությունը մեր ժողովրդի կյանքում: Մտքերի փոխանակությունից հետո ՀԿ(բ)Կ 2-րդ համագումարը որոշել է ոչ միայն պահել համալսարանը, այլև առաջարկել է լրջորեն ամրապնդել և ընդլայնել նրա ֆակուլտետները: Համագումարի որոշմամբ վերջնականապես լուծվեց համալսարանի հետագա գոյության
հարցը, և վերջ տրվեց Հայաստանում բարձրագույն դպրոցի զարգացման հեռանկարների մասին եղած թյուր կարծիքներին [41]:
Համալսարանի դերակատարությունն ու գործունեությունը բարձր գնահատելով՝
ՀԽՍՀ կառավարության նախագահ Ա. Մյասնիկյանը 1923 թ. գրել է. «Մեր կուլտուրայի
կենտրոնն է կազմելու պետական համալսարանը Երևանում: Նրա համար միջոցներ
չպետք է խնայել: Սրանք անհրաժեշտ և կենսական մեծություններ են: Որովհետև հա94
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մալսարանը այն հնոցն է ու լաբորատորիան, որից կենսական ճառագայթներ են ցրվում դեպի ծայրերը: Գիրն ու ընթերցանությունը տարածելու համար պետք են լուսավոր գլուխներ, որ կտա համալսարանը: Հողի մշակությունը պահանջում է դաշտագետներ, որոնց ստեղծելու է դարձյալ համալսարանը: Արդյունաբերությունն ու արհեստը
չէին կարող բարգավաճել առանց ճարտարապետի, որին նույնպես պատրաստելու է
համալսարանը: Ընդհանուր կուլտուրայի զարկերակը բանալու է շարունակ և անընդհատ, եթե առողջ պահվի սիրտը: Համալսարանը այդ սիրտն է…» [42]:
Հայաստանի կառավարությունը սկզբում կարողացավ ստեղծել սոսկ ժողովրդական համալսարան և երկու տարուց ավելի տևող կազմակերպչական աշխատանքից
հետո այն դարձնել պետական համալսարան:
Սկզբում համալսարանն ուներ ընդամենը երկու ֆակուլտետ՝ բնագիտական և հասարակագիտական[43]: Մաթեմատիկական և բնական մյուս գիտությունները կենտրոնացվել էին բնագիտական ֆակուլտետում: Երիտասարդության հոսքը մեծ էր երկու
ֆակուլտետներում էլ: Չնայած համալսարանի գործունեության համար անհրաժեշտ
նյութական միջոցների սղությանը, լաբորատորիաների, կաբինետների, ինչպես նաև որոշ մասնագետների ակնհայտ պակասին, այնուամենայնիվ, հենց առաջին օրվանից՝
1921 թ. հունվարի 24-ից համալսարանի պարապմունքները սկսվեցին:
Վերակառուցված համալսարանի հասարակագիտական ֆակուլտետի կազմում
էր պատմագրության բաժինը: Պատմագրական առարկաների ուսումասիրության կազմակերպումն ու ղեկավարությունն իրականացվում էին պատմության առարկայական
հանձնաժողովի կողմից, որը գլխավորում էր Հակոբ Մանանդյանը: Ուսումասիրվում էին Հայաստանի պատմություն, ընդհանուր պատմություն և հեղափոխական շարժումների պատմություն, լեզվաբանական և գրականագիտական առարկաներ: Պարապմունքներն ընթանում էին միանգամայն կազմակերպված ձևով: Շատ որոշակի էր
զգացվում երիտասարդության ուսման ծարավը, դասախոսների ոգևորությունը, դժվարությունները հաղթահարելու նրանց պատրաստակամությունը: Սակայն ընդամենը 1820 օր հետո՝ 1921 թ. փետրվարի կեսերին սկսված քաղաքացիական կռիվների հետևանքով Երևանի ժողովրդական համալսարանը դադարեց գործելուց: Չնայած ապրիլին քաղաքացիական կռիվներն ավարտվեցին, բայց համալսարանի և նրա ֆակուլտետների անմիջապես վերաբացումը հնարավոր չէր: Լուսժողկոմատը և համալսարանի ղեկավարությունը նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ տարան՝ համալսարանի գործունեությունը նորմալ հունի մեջ դնելու համար: Հանրապետության պահանջներից ելնելով՝ որոշվեց համալսարանի կառուցվածքը, ճշգրտվեց պատրաստվող կադրերի մասնագիտացումը, լուծվեցին պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրման, ինչպես նաև ուսումնանյութական բազա ստեղծելուն առնչվող խնդիրները:
Համալսարանը տեղափոխվել էր Աստաֆյան (այժմ՝ Աբովյան 52) փողոցում գտնվող նախկին ուսուցչական սեմինարիայի՝ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի սև, տուֆաշեն, երկհարկանի շենքի առաջին հարկը, քանի որ երկրորդ հարկը դեռևս զինվորական հիվանդանոց էր: 1921 թ. հոկտեմբերի 10-ին համալսարանում վերսկսվեցին պարապմունքները: Շենքը կառուցվել էր 1902-1903 թթ. Ստեփան Ավետիքյանին պատկանող այգու տեղում ինժեներ Ն. Կիտկինի նախագծով: 1933-1935 թթ. կառուցվեց երկրորդ հարկը, իսկ 1939 թ.՝ համալսարանի դասախոս Ն. Բունիաթյանի նախագծով աջ
թևը, որտեղ այժմ մեծ դահլիճն է[44]:
Հանրապետության ժողկոմխորհը, ելնելով ժողովրդական տնտեսության վերականգնման ու զարգացման հեռանկարներից և այդ առնչությամբ մասնագիտական
կադրեր ունենալու պահանջներից, 1921 թ. հոկտեմբերից համալսարանում ուսուցումը
կազմակերպեց ավելի լայն ընդգրկմամբ: Նախկին երկու՝ բնագիտական և հասարակագիտական ֆակուլտետների փոխարեն բացվեց հինգ ֆակուլտետ՝ բնագիտական,
արևելագիտական, տեխնիկական, մանկավարժական և խորհրդային շինարարության:
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Ծայրաստիճան քայքայված հանրապետությունը նաև մանկավարժների, ինժեներների, գյուղատնտեսների և բժիշկների մեծ կարիք ուներ[45]:
1921 թ. պատմագիտական մասնագիտացումների հիմքի վրա ստեղծվեց արևելագիտության ֆակուլտետը, որը 1922-1923 ուստարում ստացավ պատմագրական անվանումը: Վերջինս գործեց մինչև 1924-1925 ուստարին: Թե՛ արևելագիտական, թե՛
պատմագրական անվանված ֆակուլտետների հիմնական խնդիրը մանկավարժական
կադրերի պատրաստումն էր: Արևելագիտության, այնուհետև պատմագրական ֆակուլտետները սկզբում ղեկավարում էր 1921 թ. հոկտեմբերից ռեկտորի պարտականություններից ազատված Հ. Մանանդյանը (1921-1923 թթ.), իսկ որոշ ժամանակ անց՝
ճանաչված հայագետ Մ. Աբեղյանը (1924-1925 թթ.): Նշված ուստարում հայագիտական բոլոր մասնագիտությունները կրկին ներառվեցին հասարակագիտական ֆակուլտետի մեջ՝ կազմելով վերջինիս պատմագրական բաժինը: Ելնելով հանրապետության
և ԽՍՀՄ հայաբնակ վայրերի համար մայրենի լեզվով բարձրագույն կրթությամբ մանկավարժների օրավուր աճող պահանջարկից՝ 1926 թ. ստեղծվեց մանկավարժական
ֆակուլտետը, որի կազմի մեջ մտավ պատմագրական բաժինը՝ պատմություն, գրականություն և լեզու մասնագիտություններով: Այդ կառուցվածքը պահպանվեց մինչև
1930 թվականը: Այդ տարիներին՝ 1923-1924 թթ., պատմագրական բաժնում աշխատելու հրավիրվեցին ճանաչված լեզվաբան, խորը գիտելիքների տեր, մանկավարժական
մեծ հմտություններ ունեցող Հրաչյա Աճառյանը, պատմաբան ու հրապարակախոս Լեոն (Առաքել Բաբախանյան), որը դասավանդում էր հայոց պատմության նորագույն շրջանը: Նույն թվականին ընդհանուր պատմության դասախոսությունները կարդալու համար հրավիրվեց Ստեփան Ներսիսյանը: Նրա դասախոսություններն իրենց գիտական
հագեցվածությամբ, տրամաբանական կառուցվածքով և պատմական փաստերի խոր
վերլուծությամբ արժանանում էին ուսանողների հիացմունքին ու համակ ուշադրությանը: Հրավիրվեցին նաև Եվրոպայում կրթություն ստացած տաղանդավոր պատմաբան
Աշոտ Հովհաննիսյանը, աշխարհագետ-մանկավարժ Ստեփան Լիսիցյանը, գրականագետ Սիմոն Հակոբյանը, ճանաչված պատմաբան Վահան Ռշտունին և հայոց պատմության մասնագետ, «Նեմեսիս» գործողության մասնակից, Թալեաթ փաշայի սպանության կազմակերպիչ Հակոբ Զորյանը:
1920-ական թթ. ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, քանակապես
և որակապես աճելով, դարձավ հզոր կոլեկտիվ: 1920-1930-ական թթ. դասավանդող
առարկաների ցանկը և դասախոսների անուն-ազգանունները ցույց են տալիս, թե ինչպիսի մեծ աշխատանք է կատարել հայ պատմաբան և բանասերների ավագ սերունդը
ֆակուլտետի ստեղծման, կայացման ու հետագա ամրապնդման գործում: 1920 թվականից սկսած՝ ֆակուլտետում դասավանդել են Հակոբ Մանանդյանը (հայոց պատմություն), Մանուկ Աբեղյանը (հայ հին գրականություն), Արսեն Տերտերյանը (հայ նոր գրականություն), Գուրգեն Էդիլյանը (մանկավարժություն և հոգեբանություն), Հրաչյա Աճառյանը (հայոց լեզվի պատմություն), Հայկ Գյուլիքևխյանը (փիլիսոփայություն), Առաքել
Բաբախանյանը (հայոց նորագույն պատմություն) և ուրիշներ:
1929-1930 ուստարում համալսարանի դասախոսական կազմի պրոֆեսորներից
շատերը անվանի գիտնականներ էին, բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակներ ու
փորձառու մանկավարժներ: Նրանք ոչ միայն հմտորեն իրականացրին պատմաբանբանասեր կադրերի ուսուցման գործը, այլև պատրաստեցին իրենց փոխարինողներին:
Նրանցից յուրաքանչյուրը ֆակուլտետում նոր ամբիոն հիմնադրեց: Եթե 1919-1920 թթ.
համալսարանի պատմալեզվաբանական ֆակուլտետում դասավանդող պատմաբանների ու բանասերների թիվը 10-ն էր, ապա 1924-1925 թթ. հասավ 24-ի, 1929-1930 թթ.՝
30-ի:
Համալսարանի հասարակագիտական ֆակուլտետի պատմագրական բաժինը
1925-1930 թթ. ավարտել է 181 ուսանող[46]: Այդ բաժնի 1920-ական թթ. շրջանա96
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վարտներից են Գրիգոր Միքայելյանը (հետագայում դոկտոր, պրոֆեսոր), Աբգար Հովհաննիսյանը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս), լեզվաբաններ Արարատ Ղարիբյանը (ՀԽՍՀ
ԳԱ ակադեմիկոս), Գուրգեն Սևակը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս), գրականագետ Մկրտիչ
Մկրյանը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիայի թղթակից անդամ): Այդ բաժնի շրջանավարտներից
էին նաև գրողներ Նաիրի Զարյանը, Գուրգեն Մահարին, Սողոմոն Տարոնցին և ուրիշներ [47]:
1920-1930 թթ. ընթացքում համալսարանի ֆակուլտետները, բաժինները, ուսուցանվող մասնագիտությունները ենթարկվել են փոփոխությունների՝ ելնելով ժողովրդական տնտեսության, գիտության ու մշակույթի զարգացման առաջնահերթ պահանջներից:
1922 թ. ռեկտորի պարտականություններից ազատվեց Հակոբ Մանանդյանը:
Ռեկտորի պաշտոնում նրան փոխարինեց Դավիթ Զավրյանը, որը, փաստորեն, չաշխատեց: 1922 թ. փետրվարի 14-ին համալսարանի նոր ռեկտոր հաստատվեց մանրէաբան-կենսաքիմիկոս Հակոբ Հովհաննիսյանը [48], որն այդ պաշտոնում մնաց մինչև
1930 թ. հուլիս ամիսը: Նրա անվանն ու աշխատանքին են առնչվում համալսարանի առաջին շրջանի գործունեության 8 տարիները: Հ. Հովհաննիսյանն ամեն կերպ ջանում
էր ըստ ժողովրդական տնտեսության պահանջարկի ճշտել համալսարանում պատրաստվող կադրերի մասնագիտացումը, ստեղծել նյութատեխնիկական բազա և համալրել դասախոսական կազմը [49]:
1921-1923 թթ. վերաբացված համալսարանի բնագիտական և հասարակագիտական ֆակուլտետներում դասավանդելու հրավիրվեցին Հայաստանի նշանավոր մանկավարժներ, Ռուսաստանի և Եվրոպայի տարբեր երկրների հեղինակավոր բուհերն
ավարտած ճանաչված և տաղանդավոր դասախոսներ Ստեփան Ղամբարյանը, Ալեքսանդր Հակոբյանը, Գրիգոր Չուբարյանը, Արսեն Տերտերյանը, Ավետիք Տեր-Պողոսյանը, Գուրգեն Էդիլյանը, Լևոն Լիսիցյանը, Աշոտ Հովհաննիսյանը, Գևորգ Ասատուրը,
Թադևոս Ավդալբեգյանը, Հայկ Ազատյանը, Անժուրը (Հարություն Չեբոտարյան), Տիգրան Մուշեղյանը, Հովհաննես Նավակատիկյանը, Պապա Քալանթարյանը, Արշակ Տոնյանը, Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանը, Արշավիր Շավարշյանը, Վահան Արծրունին,
Գրիգոր Արեշյանը, Հակոբ Հովհաննիսյանը, Գևորգ Գրձելյանը, Արշակ Հակոբյանը, Սպանդարատ Կամսարականը, Գրիգոր Շիրմազանյանը, Ցոլակ Խանզադյանը, Զեբեթ
Խոջանեթյանը, Հրաչյա Աճառյանը, Հայկ Գյուլիքևխյանը, Հովակիմ Բեդելյանը, Ալեքսանդր Թամանյանը, Լևոն Ռոտինյանցը և ուրիշներ
Մի քանի տարում, փաստորեն, հաջողվեց նորաստեղծ Երևանի համալսարանի
շուրջ համախմբել եվրոպական մայրաքաղաքներում բարձրագույն կրթություն ստացած և ազգային ու համաշխարհային գիտական շրջանակներում արդեն իսկ ճանաչում
գտած համարյա բոլոր մտավորական ուժերը. անգնահատելի ու կարևոր մի հանգամանք, որը միանգամից ապահովեց Երևանի պետական համալսարանի՝ միջազգային
չափանիշներին համապատասխան գիտակրթական մակարդակ: Հարկավոր է հաշվի
առնել այն հանգամանքը, որ համալսարանի՝ որպես գիտակրթական կառույցի հենքը
Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի, Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի, Էջմիածնի Գևորգյան
ճեմարանի կարողություններն էին, որոնց շնորհիվ էլ նրա հիմքում դրվեց գլաձորյան և
տաթևյան ավանդույթներից բխող միջնադարյան մտքի լուսավորյալ ժառանգությունը:
Մեծահամբավ գիտնական, աշխարհահռչակ բևեռախույզ, Խաղաղության նոբելյան
մրցանակի դափնեկիր, մեծ հայասեր Ֆրիտյոֆ Նանսենը, 1925 թ. այցելելով Հայաստան,
միաժամանակ եղավ նաև Երևանի պետական համալսարանում՝ հիացմունքով խոսելով
համալսարանում դասավանդող պրոֆեսորների մասին և կարևորելով նրանց գիտական
բարձր մակարդակն ու մի քանի օտար լեզուների տիրապետելու հանգամանքը: Ահա թե
ինչ է գրել աշխարհահռչակ գիտնականը 1927 թ. իր հուշերում. «Նույն օրը (1925 թ. հունիսի 19-ին – Է. Մ.) ճաշից առաջ այցելեցինք նաև համալսարան: Այն մի գեղեցիկ շենք էր
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կենտրոնական փողոցի վերջում՝ հրաշալի այգով շրջապատված: Հանդիպում ունեցանք
ռեկտորի և պրոֆեսորների հետ, որ մեզ ուղեկցեցին տարբեր ինստիտուտներ: Համալսարանը նոր էր հիմնադրվել և նոր պետք է զարգանար, բայց նյութական քիչ միջոցներ
ուներ: Սակայն զարմանալի է, որ հակառակ մեծ դժվարություններին՝ շատ բան էր արված: Ինձ համար մեծ անակնկալ էր, որ պրոֆեսորներից մեկը նորվեգերեն գիտեր, նա
լավ ծանոթ էր նաև Նորվեգիային: Նա բուսաբան, դոկտոր, պրոֆեսոր Հովակիմ Բեդելյանն էր, որ բուսաբանություն էր ուսումնասիրել Կոպենհագենում և բազմիցս ճանապարհորդելով Նորվեգիայով՝ երկու անգամ հասել էր մինչև Հյուսիսային հրվանդան: Չափազանց համակրելի մի անձնավորություն էր նա:
Շենքը դիտելուց հետո շրջեցինք պարտեզում, ուր գյուղատնտեսական տարբեր
փորձեր էին դրված: Համալսարանին կից էր նաև գյուղատնտեսական մի բարձրագույն
դպրոց: Այստեղ կառուցվում էր նոր շենք լաբորատորիաների համար: Ստվերախիտ
ծառերի տակ սեղան էր գցված՝ հրաշալի ծիրանով ու կեռասով, նաև գինի կար այնտեղ, որ ամռան այս շոգին առանձնապես հաճելի էր: Պրոֆեսորներից շատերը գերմաներեն ու անգլերեն լեզուներով ճառեր արտասանեցին, իսկ ռեկտորը, ողջույնի խոսք
ասելով, հրապարակեց ինձ համալսարանի պատվավոր դոկտորի աստիճան շնորհելու մասին որոշումը»[50]:
Այսպիսով՝ առաջին և երկրորդ ուսումնական տարիների ընթացքում՝ 1920/1921 1921/1922, ստեղծվեցին համալսարանի այն հինգ ֆակուլտետները, որոնք, իրենց անվանափոխություններով հանդերձ, համալսարանի կազմում գործեցին մինչև 1930 թ.
հուլիս ամիսը:
Երևանի ժողովրդական համալսարանը ժողկոմխորհի 1923 թ. հոկտեմբերի 20-ի
որոշմամբ վերանվանվեց ՀԽՍՀ պետական համալսարան [51]: Այդ շրջանում, երկրի
ժողովրդական տնտեսության, գիտության ու տեխնիկայի զարգացման առավել բարձր
պահանջներից ելնելով, ի թիվս այլ համալսարանների, վերակառուցվեց նաև Երևանի
համալսարանը: Նրա ֆակուլտետների հիմքի վրա ստեղծվեցին բժշկական, գյուղատնտեսական, ինժիներատեխնիկական (շինարարական), կոոպերատիվ-տնտեսագիտական և մանկավարժական առանձին ինստիտուտներ: Համալսարանը վերաբացվեց դրանից միայն երեք տարի հետո՝ 1933 թ. սեպտեմբերին, մանկավարժական և
կոոպերատիվ-տնտեսագիտական ինստիտուտների հիմքի վրա[52]:
Երևանի համալսարանը հանրապետությանը տալիս էր բանիմաց ինժեներներ,
ճարտարապետներ, բժիշկներ, տնտեսագետներ ու իրավաբաններ: Նրա նախկին սաները Հայաստանի հեռավոր անկյուններն էին հասցնում կրթական լույսը, որ ստացել էին բուհում:
Այսպիսով՝ համասարանի հիմքի վրա ձևավորվեց Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգը:
Մայր բուհի հիմնադրումը կարևոր նշանակություն ունեցավ հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտները
անհրաժեշտ բարձրորակ կադրերով համալրելու գործում, ինչն էլ մեծապես նպաստեց
Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, գիտակրթական և մշակութային վերելքին։
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РЕЗЮМЕ
Из истории основания
Ереванского государственного университета
Эдик Минасян
Ключевые слова: высшее образование, Университет Армении, историко-лингвистический факультет, Совет министров, настоятель (ректор) университета, Юрий Гамбарян, Александрополь, Первая Республика.
В этом году отмечается столетие со дня основания Ереванского государственного университета. Ереванский государственный университет играет уникальную роль в системе
высшего образования Армении. ЕГУ является большим достижением армянского народа в
XX веке. Со времени основания ЕГУ развивался, процветал и стал большим культурно-образовательным и научным центром, достиг ощутимых результатов в процессе подготовки
высококвалифицированных кадров для разных отраслей жизнедеятельности Армении. ЕГУ
тот животворный корень, от которого ответвилась большая часть наших высших учебных
заведений.
SUMMARY
On the History of The Establishment of Yerevan State University
Edik Minasyan
Keywords: higher education, University of Armenia, Faculty of History and Linguistics,
Council of Ministers, University Director (Rector), Yuri Ghambaryan, Alexandropol, the First
Republic.
2019 is the year of 100th anniversary of the Alma Mater - Yerevan State University. The role
of YSU in the higher education system of Republic of Armenia is exceptional. YSU is one of the
greatest achievements of Armenia in the 20th century. Developing through years is has become a
big scientific educational and cultural centre and has succeeded in preparation of qualified human
resources for different spheres of activities of Armenia. YSU is the life-giving root from which the
vast majority of higher education institutes branched later.
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ԿԻՊՐՈՍՈՒՄ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ
ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ*
Սամվել Պողոսյան
Բանալի բառեր՝ հայկական կամավորական բանակ, Հայկական (Արևելյան) լեգեոն, Առաջին աշխարհամարտ, Կիպրոս, Կիլիկիա, Ֆրանսիա:
1916 թ. վերջերից Կիպրոսում Ֆրանիսայի կողմից սկսեց կազմավորվել Հայկական կամ Արևելյան լեգեոնը, որ աշխարհամարտի վերջնափուլում որոշակի ներդրում
ունեցավ Պաղեստինի, Լիբանանի և Կիլիկիայի ազատագրման հարցում: Կիպրոսում
հայկական կամավորական բանակ կազմավորելու հարցը քննարկման առարկա է
դարձել դեռևս 1914 թ.: Եթե Անտանտի երկրները նպատակ ունեին իրենց աշխարհաքաղաքական շահերին ծառայեցնել Կիպրոսում հայկական բանակի կազմավորումը,
ապա հայ գործիչները ձգտում էին ազատագրելու Կիլիկիան, փրկելու տեղի հայ բնակչությանը կոտորածներից: Հոդվածի նպատակն է բացահայտել և լուսաբանել Կիպրոսում հայկական զորամիավորում կազմավորելու պատճառները, նպատակները,
խնդիրները, ինչպես նաև ընթացքը:
Դեռևս 1914 թ. նոյեմբերին Ֆրանսիայի կառավարությանն էր դիմել Վերակազմյալ
հնչակյան կուսակցության ներկայացուցիչ Վահե Արզույանը: Նա առաջարկել էր Ֆրանսիայի օգնությամբ հավաքագրել ու Կիպրոսում մարզել հայ կամավորների: Ծախսերի
մի մասը հոգալու էին ամերիկահայերը: Հայ կամավորները և որոշ քանակությամբ
ֆրանսիացի զինվորներ ներխուժելու էին Կիլիկիա, ուր նրանց էին միանալու 10.000
տեղացի հայեր: Այդ ուժերը, ըստ հեղինակի, բավարար էին Կիլիկիան ազատագրելու
համար: Սակայն Ֆրանսիայի արտգործնախարար Թեոֆիլ Դելկասեն մերժել էր այդ
նախագիծը [1]: Երբ հնչակյանները նույն հարցով դիմել էին Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը, Ֆրանսիայի ԱԳՆ Արևելյան գործերի բաժնի տնօրեն Ժան Գուն անմիջապես զգուշացրել էր, որ իրենք դեմ են այլ պետության օգնությամբ Կիլիկիայում որևէ
ապստամբություն ձեռնարկելուն [2]:
1915 թ. փետրվար-մարտ ամիսներին Սոֆիայում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ու
Մեծ Բրիտանիայի դեսպաններ Ալեքսանդր Սավինսկու, Դը Պանաֆիոյի և Հենրի
Բաքս-Այրոնսայդի հետ ՀՅԴ Արևմտյան Բյուրոյի անունից բանակցություններ սկսեց
Միքայել Վարանդյանը: Նա նշում էր, որ եթե դաշնակիցները ցանկանան ափհանում
կատարել Ալեքսանդրետի ծոցում կամ Ադանայում, ապա հայերը պատրաստ են օժանդակելու նրանց: Նա առաջարկում էր Ամերիկայում, Բալկաններում ու եվրոպական այլ երկրներում հավաքագրել մոտ 20.000 հայ կամավորների և կենտրոնացնել
Կիպրոսում: Ֆրանս-բրիտանական կողմը պետք է զիներ ու մարզեր այդ ուժերին և նրանց օգտագործեր Կիլիկիայում ափհանում կատարելու համար: Չնայած դեսպանները հավանություն տվեցին այդ նախագծին ու ներկայացրին իրենց կառավարություններին, բայց Ֆրանսիան մերժեց նաև այդ ծրագիրը [3]: Փետրվարի 21 (մարտի 6)-ին Ա.
Սավինսկին Սերգեյ Սազոնովին տեղեկացրեց Մ. Վարանդյանի հետ բանակցությունների մասին: Դեսպանն այդ նախագիծը համարում էր իրատեսական [4]:

* Հոդվածն ընդունվել է 29.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ՀՊՄՀ հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր,
պ.գ.դ. Վ. Վիրաբյանը: 11. 11. 19:
Հետազոտությունը իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ հայտի (18T-6A068 «Հայկական
զինուժը 1914-1920 թթ.») շրջանակներում:
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Թ. Դելկասեն Դը Պանաֆիոյին ապրիլի 13-ին տեղեկացրեց, որ Մ. Վարանդյանի
ծրագիրը քննարկվել է, սակայն գերադասելի կլինի, որ հայերի թիվն ավելի մեծ լինի,
որպեսզի կազմավորեն առանձին զորամաս, իսկ մինչ այդ Ֆրանսիայի արևելյան ռազմարշավին մասնակցել ցանկացող հայերը կարող են անհատապես դիմել գեներալ դ’Ադամին [5]:
Չնայած Ֆրանսիան ձգտում էր պատերազմից հետո տիրելու Կիլիկիային, սակայն նա ամեն կերպ խոչընդոտում էր այդ երկրամասի ուղղությամբ հայերի զինված
գործողությունները: Դա պայմանավորված էր նրանով, որ ֆրանսիացիները հասկանում էին, որ եթե երկրամասը ազատագրվի հայկական կամ բրիտանական ուժերով,
ապա պատերազմից հետո իրենց իրավունքների ճանաչումը Կիլիկիայում կլինի բավական բարդ:
1915 թ. հուլիսի 20-ին Եգիպտոսի Հայ ազգային պաշտպանության կոմիտեն Կիլիկիայում ռազմական գործողություններ ծավալելու առաջարկով հուշագիր ներկայացրեց Եգիպտոսում բրիտանական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, գեներալ
Ջոն Մաքսվելին: Հուշագրի հեղինակները տեղեկացնում էին, որ ամեն օր ավելի ու ավելի անհանգստացնող լուրեր են հասնում հայերի կոտորածների ու ճնշումների մասին, զանգվածային տեղահանությունները կարող են Կիլիկիայի հայ բնակչության ոչնչացման պատճառ դառնալ, եթե նրանց շուտափույթ գործնական աջակցություն ցույց
չտրվեր: Միաժամանակ վստահ էին, որ Դարդանելի ռազմագործողության պատճառով Կիլիկիայի առափնյա շրջանում էքսպեդիցիոն զորքեր ափհանելու խնդրանքը հավանության չէր արժանանա, իսկ Սփյուռքի հայերը այլևս չէին կարող անտարբեր մնալ
ու ոչինչ չանել հայրենակիցների համար: Հետևաբար` կոմիտեն խնդրում էր բրիտանական իշխանությունների թույլտվությունը, որպեսզի իրենք ընթացք տային և գլխավորեին Ամերիկայում, Բուլղարիայում, Ռումինիայում ու այլ հայկական համայնքներում
սկսված կամավորական շարժմանը: Խնդրում էին թույլ տալ կամավորներին հավաքելու Կիպրոսում, տրամադրելու ռազմամթերք և տրանսպորտային միջոցներ ափհանման համար: Հույս ունեին, Կիլիկիայի քրիստոնյա բնակչության աջակցությամբ, գրավել ստրատեգիական նշանակության ռազմական դիրքեր: Պատրաստ էին բոլոր գործողություններն իրականացնել բրիտանական իշխանությունների ղեկավարության ու
վերահսկողության ներքո [6]:
Այդ առաջարկությունը հետաքրքրել էր բրիտանացիներին, քանի որ արդեն պարզ
էր Դարդանելի օպերացիայի ձախողումը, և իրենց հեղինակությունն Արևելքում պահպանելու համար նրանք նոր ուղիներ էին փնտրում:
Ջ. Մաքսվելի պահանջով` Հայ ազգային պաշտպանության կոմիտեն հուլիսի 24ին ավելի մանրամասն ծրագիր է ներկայացրել: Ըստ դրա՝ Կիպրոսում կազմավորվելու
էր 10.000-ոց հայկական կամավորական զորամաս, որի ծախսերը հոգալու էին հայերը, իսկ բրիտանացիներն ապահովելու էին սպաներով, ռազմամթերքով, օժանդակելու
էին փոքրաթիվ ցամաքային ու ծովային ուժերով: Հայերը ապստամբություն կազմակերպելու նպատակով նախապես զենք ու դրամ էին տեղափոխելու Կիլիկիայի ծովափնյա շրջանները: Հայկական կամավորական բանակը գրավելու էր Ալեքսանդրետը, Ադանան, Մերսինը: Նախատեսվում էր, որ այնտեղ նրանց կմիանան 25.000 հայ
ապստամբներ Կիլիկիայից և 15.000 էլ՝ շրջակայքից: Այդ 50.000-ոց բանակը բավարար
էր համարվում ոչ միայն Կիլիկիան ազատագրելու, այլև շարժվելու նրա սահմաններից
դուրս: Անհրաժեշտ էին համարում գործողությունն իրականացնել արագորեն՝ կիլիկիահայությանը կոտորածներից ու տեղահանությունից փրկելու համար:
Եթե բրիտանացիներն անհրաժեշտ համարեին ավելի փոքրամասշտաբ գործողություն, ապա առաջարկվում էր հավաքագրել միայն 5.000 կամավորների: Այդ զորքը
կարող էր մի կողմից՝ գրավել Սուետիան և Քեսաբը, մյուս կողմից՝ Դյորթ Յոլը Ալեքսանդրետի ծոցում, ուր կհավաքվեին և արդյունավետ դիմադրություն կկազմակեր102
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պեին շրջակայքի հայերը: Այդ երկու գործողությունների հաջողության դեպքում կարող
էին գրավվել Ալեքսանդրետն ու Բեյլանի կիրճը: Անհաջողության դեպքում այդ ուժերը
կարող էին կենտրոնացվել լեռներում և պարտիզանական պայքար մղել: Նրանք
կխախտեին թշնամու հաղորդակցությունը՝ կտրելով հեռագրալարերը, քանդելով երկաթգծերը, այրելով կամուրջները ևն [7]:
Սակայն այս ծրագրին նույնպես ընթացք չտրվեց, քանի որ կրկին հանդիպեց
ֆրանսիական կողմի ընդդիմությանը:
1916 թ. մայիսի 16-ին ստորագրված Սայքս-Պիկոյի գաղտնի համաձայնագրով
նախատեսվում էր օսմանյան տիրույթները բաժանել Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և
Ռուսաստանի միջև: Արևմտյան Հայաստանի մի մասը՝ Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի և
Տրապիզոնի նահանգներն անցնելու էին Ռուսաստանին, իսկ Խարբերդը, Դիարբեքիրը, Սեբաստիան և Կիլիկիան՝ Ֆրանսիային [8]:
Փաստորեն՝ պատերազմում դաշնակիցների հաղթանակից հետո Կիլիկիան,
Արևմտյան Հայաստանի հարավային և արևմտյան նահանգներն անցնելու էին Ֆրանսիային: Վերջինիս էին անցնելու նաև Սիրիան և Լիբանանը: Հետևաբար՝ ֆրանսիական
իշխանություններին անհրաժեշտ էր Միջերկրականի արևելքում զգալի ուժեր կենտրոնացնել, ավելի ակտիվ քաղաքականություն վարել, սեփական ազդեցությունը տարածել տեղի ժողովուրդների վրա: Այդ հանգամանքով էր պայմանավորված, որ 1916 թ.
հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին Ֆրանսիայի արտաքին գործերի և ռազմական նախարարությունները սկսեցին ամենայն լրջությամբ քննարկել Կիպրոսում 5.000-ոց հայկական զորամաս կազմավորելու հարցը:
Բրիտանացիները Միջագետքում ու Պաղեստինում թուրքերի դեմ մղած կռիվների
ընթացքում գերել էին թուրքական բանակում ծառայող 179 հայերի, որոնց արգելափակել էին Հնդկաստանի Սումերպուր քաղաքում: Հայ ռազմագերիները խնդրել էին, իրենց ընդգրկեն Միջագետքի բրիտանական բանակի մեջ, կամ թույլ տան միանալու
Կովկասի հայ կամավորական գնդերին: Ամերիկահայերը ևս հունիսի 8-ին դիմել էին
բրիտանական իշխանություններին, որ հայ ռազմագերիները միացվեն դաշնակիցների
ուժերին: Սակայն բրիտանական ռազմական իշխանությունները դա համարել էին անցանկալի քայլ [9]:
Հունիսի 28-ին Լոնդոնի ֆրանսիական դեսպան Պոլ Կամբոնը վարչապետ Արիստիդ Բրիանին հեռագրեց, որ Մեծ Բրիտանիայի ԱԳՆ-ում իրեն տեղեկացրել են Միջագետքում գերված և Հնդկաստան տեղափոխված հայ ռազմագերիներին դաշնակիցների բանակների մեջ ընդգրկելու ամերիկահայերի խնդրանքի մասին: Քանի որ Սայքս-Պիկոյի համաձայնագրով Հայաստանի մի մասը և Կիլիկիան անցնելու էին Ֆրանսիային, այդ պատճառով բրիտանական կառավարությունը ցանկացել էր իմանալ, թե արդյոք Ֆրանսիան կցանկանար օգտվել այդ հայերի ծառայություններից [10]:
Դեսպանի հեռագիրը վարչապետն ուղարկում է ֆրանսիական բանակի գլխավոր
հրամանատար գեներալ Ժոզեֆ Ժոֆրին: Սակայն գեներալը հուլիսի 3-ին պատասխանում է, որ այդ պահին թուրքերի դեմ ռազմական գործողություններ չեն նախատեսվում, ինչպես նաև հայ ռազմագերիներին ֆրանսիական բանակ չեն կարող վերցնել օրենսդրական արգելքի պատճառով: Ժ. Ժոֆրը կարծում էր, որ հայերին Ֆրանսիայում
կարող են օգտագործել որպես բանվորական ուժ [11]:
Ֆրանսիական ռազմական շրջանակները դեռևս անհնար էին համարում հայկական զորամասի կազմավորումը:
Հուլիսի 4-ին Պ. Կամբոնը հայ կամավորների հարցի շուրջ Ա. Բրիանին ուղարկում
է նոր հեռագիր: Նա տեղեկացնում էր, որ հայերի խնդրի շուրջ զրուցել էր նաև Կահիրեի բրիտանական գաղտնի ծառայության պետ գեներալ Գիլբերթ Քլեյթոնի հետ:
Նրանք հանգել էին այն եզրակացությանը, որ շահավետ կլիներ Կիպրոսում համախմբել զինվորագրվելու պիտանի հայերին: Այդ զորաբանակի սոսկ ներկայությունն ան103
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հանգստություն կպատճառեր թուրքերին: Դեսպանը նշում էր, որ անհրաժեշտ էր հրահանգիչներ նշանակել ֆրանսիացի սպաների, իսկ ծախսերը հոգալու էր Ֆրանսիան,
քանի որ համաձայնագրով Հայաստանի մեծ մասը պատերազմից հետո անցնելու էր
նրանց [12]:
Ինչպես երևում է, Գ. Քլեյթոնն առաջարկել էր հայերից զորամիավորում ստեղծել,
սակայն դրանից առաջ հարցը արդեն իսկ քննարկման փուլում էր: Պետք է նշել, որ
բրիտանացի գեներալի կողմից բարձրաձայնված առաջարկը որոշակի դեր ունեցել էր
ֆրանսիացի և բրիտանացի շատ գործիչների տեսակետները փոխելու գործում:
Հուլիսի 17-ին Հնդկաստանի կառավարությունն իր հերթին պատրաստակամություն հայտնեց ազատել հայ ռազմագերիներին, որպեսզի նրանք միանային Կիպրոսում
կազմավորվող հայկական զորախմբին [13]: Չնայած դեռևս որոշում չէր կայացվել, սակայն արդեն շրջանառության մեջ էր դրվել այն գաղափարը, որ Կիպրոսում կազմավորվելու էր հայկական զորաբանակ:
Հուլիսի 19-ին Ա. Բրիանը ռազմական նախարար գեներալ Պիեռ Ռոքին իրազեկեց
Գ. Քլեյթոնի առաջարկի և Պ. Կամբոնի հեռագրի մասին: Ա. Բրիանը համոզված էր, որ
նմանատիպ կորպուսի միայն ներկայությունը թուրքերին անհանգստություն կպատճառի ու կհարկադրի չամայացնել Արևմտյան Սիրիան: Նշում էր, որ արաբական ապստամբությունը թուրքերին սպառնում էր ոչ միայն թերակղզում, այլև Պաղեստինում ու
Սիրիայում, հետևաբար Ադանայի ու Ալեքսանդրետի մոտակայքում պարտիզանական
կորպուսի կազմավորումն ու մարզումը կխոչընդոտեր թուրքերին բոլոր ուժերը կենտրոնացնել հարավում` Մեքքայի շերիֆին ջախջախելու համար: Վարչապետը տեղեկացնում էր, որ բրիտանացիները հայերին մարզելու և զինելու գործը վստահել են
ֆրանսիացիներին: Մատնանշում էր, որ տվյալ պահին իրենք նոր ռազմաճակատ բացելու նպատակ չունեն, սակայն անհրաժեշտ էր մոտ լինել այդ տարածքին և ընդգծել
իրենց իրավունքները նրա նկատմամբ: Վարչապետը նշում էր, որ եթե արաբների
ապստամբությունը հաջողությամբ ընթանա, ապա անհրաժեշտ կլինի թույլ չտալ
նրանց գիտակցելու իրենց ուժը և ստեղծելու անկախ իշխանություններ, և պետք կլինի
ֆրանսիացի սպաներից բաղկացած հրամանատարական կազմ ունեցող կարգապահ
մի կորպուսի անհապաղ միջամտությունը` Հյուսիսային Սիրիայի վարչական կազմակերպումը իր ձեռքում կենտրոնացնելու համար: Նամակի վերջում Ա. Բրիանը գեներալին հարցնում էր Կիպրոսում 5.000-ոց հայկական կորպուսը ֆրանսիական հրամանատարական կազմով ու զենքով ապահովելու հնարավորության մասին [14]:
Հուլիսի 27-ին Պ. Ռոքը Ժ. Ժոֆրին տեղեկացրեց թուրքերի դեմ մարտնչելու ցանկություն ունեցող օսմանահպատակ հայերից ֆրանսիացի սպաների հրամանատարությամբ Կիպրոսում զորամաս կազմելու նախագծին իր դրական տրամադրվածության մասին: Նշում էր, որ նախկինում հայերից զորամաս կազմավորելու խնդիրը նպատակահարմար չէր, քանի որ առանց ֆրանսիական ուժերի աջակցության նրանք կարող էին ձախողվել, իսկ Ֆրանսիայի համար դժվար կլիներ ապաստան տալ ապստամբած շրջանների հայերին, միաժամանակ այդ գործողությունները հայկական կոտորածների պատճառ կարող էին դառնալ: Սակայն Պ. Ռոքի կարծիքով ժամանակները
փոխվել էին և հայկական կորպուսի կենտրոնացումը Ալեքսանդրետի ծոցի մոտերքում, որտեղից անցնում էին դեպի Կովկաս, Միջագետք, Սիրիա և Հեջազ գնացող հաղորդակցության ուղիները, թուրքերին կստիպեին զգալի ուժեր պահելու այդ շրջանում:
Պ. Ռոքը վստահեցնում էր, որ Կիպրոսում հայկական կազմակերպված ուժի առկայությունը օգտակար կլիներ արաբների հակաթուրքական ապստամբության ընթացքում
Սիրիայի գործերին միջամտելու և այդ երկրում իրենց ձեռնտու վարչակարգ հաստատելու համար: Վերջում նա գեներալ Ժ. Ժոֆրի կարծիքն էր հարցնում խնդրի առնչությամբ [15]:
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Օգոստոսի 1-ին Ժ. Ժոֆրը ռազմական նախարարին իր հավանությունը հայտնեց
Կիպրոսում 5.000-ոց հայկական կորպուս ստեղծելու գաղափարի մասին: Նա առաջարկում էր այն կազմել 4 գումարտակներից, պահեստի գնդից և ղեկավարել 30 ֆրանսիացի սպաների միջոցով: Գեներալը նշում էր, որ Ասիայում ռազմական հնարավոր
գործողությունների ժամանակ հայկական կորպուսին աջակցելու համար ֆրանսիական զորամասեր չեն կարողանա տրամադրել, քանի որ արևմտյան ռազմաճակատում
վիճակը ծանր էր, սակայն կարող են ուղարկել Հյուսիսային Աֆրիկայի գումարտակներից մեկը: Ժ. Ժոֆրը գտնում էր, որ հայկական կորպուսը ստեղծվելու էր առաջին իսկ
անհրաժեշտության դեպքում ասիական ափերում գործելու կամ այնտեղ ծագած խռովություններին աջակցելու համար, ուստի աննպատակահարմար էր համարում այն
Արևելքի բանակի հրամանատարի տրամադրության տակ դնելը և առաջարկում էր ենթարկել Սիրիայի մոտ գործող ռազմածովային դիվիզիայի հրամանատարին, քանի որ
նա մոտիկից էր հետևում իրադարձություններին այդ տարածաշրջանում և արագությամբ կարձագանքեր դեպքերի հնարավոր զարգացումներին [16]:
Այսպիսով՝ գեներալ Ժ. Ժոֆրը ևս տվեց իր համաձայնությունը և նույնիսկ առաջարկում էր հնարավորինս արագ կազմավորել ֆրանսիացի սպաների ենթակայության
ներքո գտնվող հայկական 5.000-ոց կորպուս և դնել Սիրիայի ռազմածովային դիվիզիան ղեկավարող դերծովակալի հրամանատարության տակ:
Գլխավոր հրամանատարի համաձայնությունը ստացվելուց հետո Լոնդոնի ֆրանսիական դեսպանություն գործուղված Ժորժ Պիկոն օգոստոսի 8-ին տեղեկացնում է
մայոր Լուի Ռոմիոյին, որ Լոնդոնում ֆրանսիական ռազմական կցորդը հանձնարարություն էր ստացել հնարավորինս արագ բրիտանական կառավարության համաձայնությունը ձեռք բերել Կիպրոսում հայկական կորպուսի և զենքի պահեստի տեղակայման համար: Ժ. Պիկոն գտնում էր, որ հնարավորինս արագ պետք էր զենք և հրամանատարական կադրեր տեղափոխել Կիպրոս: Նա միաժամանակ զրուցել էր Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերի շտաբի պետ ծովակալ Ֆերդինանդ դը Բոնի հետ, որը
խոստացել էր գլխավոր հրամանատարի համաձայնության դեպքում Դյունկերկից
մինչև 2.500 ծովային հետևակայինների ուղարկել Կիպրոս` հայկական կորպուսի հետ
համատեղ գործելու համար [17]:
Օգոստոսի 10-ին Ա. Բրիանին ուղարկած հեռագրում գեներալ Պ. Ռոքը կրկին հավաստում էր իր համաձայնությունը Կիպրոսում հայկական կորպուս կազմավորելու
հարցում և պատրաստակամություն էր հայտնում այն սպայական կադրերով, զենքով
ու պաշարներով ապահովել: Նա գտնում էր, որ կարող են կազմավորել փոքրաթիվ
ֆրանսիական հրամանատարական կազմ ունեցող պարտիզանական զորամաս, բայց
ավելի ճիշտ էր համարում այն ստեղծել բոսնիական գումարտակի օրինակով, որը
բաղկացած էր զինվորական կանոնավոր ստորաբաժանումներից, իսկ անդամներն
օգտվում էին նույն նպաստներից, ինչ ֆրանսիացի զինվորները: Նա վստահ էր, որ
երկրորդ դեպքում կորպուսը կլինի չափազանց մարտունակ, որն ավելի շահավետ էր:
Գեներալ Ժ. Ժոֆրը ևս նման կառուցվածքի կողմնակից էր: Պ. Ռոքը կարևորում էր Մեծ
Բրիտանիայի ռազմական նախարարության հետ շուտափույթ համաձայնության կայացումը, քանի որ այդ առաջարկն անելիս գեներալ Գ. Քլեյթոնը միայն իր կարծիքն էր
հայտնել: Պ. Ռոքը տեղեկացնում էր, որ մայիսի 1-ի դրությամբ Պորտ Սայիդում կային
միայն 250 կամավորներ, որոնց մարտունակությունն այնքան էլ բարձր չէր, հետևաբար առաջարկում էր հայկական զորամասի մեջ ընդգրկել Եգիպտոսի ու Հնդկաստանի հայերին, ինչպես նաև Փոքր Ասիայում հավաքագրել` Սիրիայի ռազմածովային դիվիզիայի միջոցով: Այդ հարցերը տեղում պարզելու նպատակով Պ. Ռոքն անհրաժեշտ
էր համարում զինվորական առաքելություն ուղարկել, որը կղեկավարեր հայկական
կորպուսի ապագա հրամանատարը: Նա հետազոտելու էր այն պայմանները, որոնցում կազմավորվելու էր կորպուսը, հայ կամավորների քանակն ու բնավորությունը, իր
105

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

բոլոր քայլերը համաձայնեցնելու էր տեղի բրիտանական իշխանությունների և Սիրիայի ռազմածովային դիվիզիայի հրամանատարի հետ: Այդ ուսումնասիրությունից հետո
առաքելության ղեկավարն իր առաջարկներն էր ներկայացնելու կորպուսի կառուցվածքի և կարգավիճակի մասին [18]:
Օգոստոսի 12-ին Պ. Ռոքը ռազմածովային նախարար Լուսիեն Լակազին իրազեկում է, որ Ժ. Ժոֆրի հետ համաձայնության են եկել, որպեսզի հայկական զորամասը
դրվի Սիրիայի ռազմածովային դիվիզիայի հրամանատարի ղեկավարության տակ: Պ.
Ռոքը պատրաստակամություն էր հայտնում զորամասի հրամանատարական կազմի
համար ֆրանսիացի սպաների ուղարկել Կիպրոս, երբ Մեծ Բրիտանիայի համաձայնությունը ձեռք բերվեր: Նշում էր, որ այդ զորամասի հրամանատարն անձամբ պետք է
ուսումնասիրեր և առաջարկեր այն պայմանները, որոնք ավելի շահեկան էին: Ռազմական նախարարը խոստանում էր զորամասի նյութական ու պարենային հատկացումները վերցնել իր նախարարության վրա [19]:
Ժ. Պիկոն օգոստոսի 12-ին մայոր Լ. Ռոմիոյին ուղարկած նամակում անհանգստություն էր հայտնում, որ բրիտանական արտաքին գերատեսչության հետ դեռևս համաձայնություն չէր կայացվել հայկական կորպուսի հարցում: Նա առաջարկել էր, որ
գործընթացն արագացնելու համար անմիջապես Մեծ Բրիտանիայի ռազմական նախարարության հետ բանակցությունների մեջ մտներ ֆրանսիական ռազմական կցորդ
Դը Լա Պանուսը: Ժ. Պիկոն համոզված էր, որ պետք է արագացնել այդ գործընթացը,
որպեսզի Միջերկրական արևելյան ափին հետագայում գործելն ավելի դյուրին դառնար [20]:
Օգոստոսի 14-ին Ա. Բրիանը Լոնդոնում Ֆրանսիայի դեսպան Պ. Կամբոնին ուղարկած հեռագրով տեղեկացրեց, որ ռազմական նախարարությունը պատրաստ է
Կիպրոս ուղարկելու առաքելություն, որը կկազմավորի հայկական կորպուս: Տեղեկացնում էր, որ ռազմական նախարարի կարծիքով կարող էին ֆրանսիական հրամանատարական կազմ ունեցող մեկ կամ մի քանի հայկական գումարտակներ կազմել: Առաջարկում էր, Պ. Կամբոնը անհապաղ այդ հարցի շուրջ բրիտանական կառավարության
համաձայնությունը ձեռք բերեր, ինչպես նաև ճշտեր Եգիպտոսում և Հնդկաստանում
կամավորագրության ենթական հայերի մոտավոր թվաքանակը [21]:
Օգոստոսի 15-ին գեներալ Պ. Ռոքը Լոնդոնում Դը Լա Պանուսին իրազեկեց Կիպրոսում հայկական զորամաս կազմավորելու որոշման մասին: Նշում էր, որ կարող են
կազմավորվել մի քանի գումարտակներ այն վայրում, որը կմատնանշեն Կիպրոսի
բրիտանական իշխանությունները, որոնց հետ համաձայնություն կայացնելու նպատակով նախապես այնտեղ էր մեկնելու մի ռազմական առաքելություն: Պ. Ռոքը Դը Լա
Պանուսին շտապեցնում էր ճշտել այդ հարցի շուրջ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական նախարարության կարծիքը, առանց սպասելու վերջինիս և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության միջև ընթացող բանակցությունների ավարտին [22]:
Օգոստոսի 16-ին Դը Լա Պանուսը նամակով դիմեց Մեծ Բրիտանիայի ռազմական
նախարարության զինվորական հետախուզության տնօրեն, գեներալ Ջորջ Մակ Դոնոգին: Նա տեղեկացրեց, որ ֆրանսիական հրամանատարական կազմ ունեցող հայկական կորպուս կազմավորելու որոշում է ընդունվել ֆրանսիական կառավարության
կողմից: Նա ցանկանում էր իմանալ Եգիպտոսում ու Հնդկաստանում կամավորագրվելու ենթակա հայերի թիվը, ինչպես նաև բրիտանական կառավարության դիրքորոշումը
այդ կորպուսը Կիպրոսում տեղակայելու մասին, քանի որ այնտեղից հարմար կլիներ
անհրաժեշտության դեպքում Սիրիա ուղարկելը: Դը Լա Պանուսը շեշտում էր, որ նախագիծը կարող էր իրագործվել միայն երկու կառավարությունների համաձայնության
դեպքում և ցանկանում էր իմանալ Կիպրոս ֆրանսիական առաքելություն ուղարկելու և
տեղակայման վայրը որոշելու հնարավորության մասին [23]:
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Մինչ երկու կառավարությունների միջև վերջնական համաձայնություն կայացնելը՝
ֆրանսիական կողմը բավական գործնական քայլեր էր կատարում հայկական լեգեոնի
ձևավորման շուրջ եղած խնդիրները արագորեն լուծելու համար:
1916 թ. օգոստոսի 16-ին Լ. Ռոմիոն նշանակվել էր կազմավորվելիք զորամասի
հրամանատար [24]:
Օգոստոսի 25-ին Ժ. Պիկոն Ֆրանսիայի ԱԳՆ գլխավոր քարտուղար Պիեր դը
Մարժերիին ուղարկած նամակում տեղեկացնում էր, որ Մեծ Բրիտանիայի ԱԳՆ-ում
կրկին բարձրացրել է հայկական կորպուսի հարցը, սակայն նրանք հապաղում են պատասխան տալ, դա պատճառաբանելով գաղութային վարչության դանդաղաշարժությամբ: Սակայն Ժ. Պիկոն համոզված էր, որ դա պայմանավորված էր որոշ պաշտոնյաների չկամությամբ: Վերջում Ժ. Պիկոն նշում էր, որ կարող են նաև լիբանանցիների հավաքագրել. «Բայց ես գերադասելի եմ համարում սկսել հայերից ելնող եռանդով, որոնց
մենք կարիք ունենք համախմբելու մեր գույների շուրջ» [25]:
Սեպտեմբերի 4-ին Ֆրանսիայի ռազմական նախարարը Դը Լա Պանուսին ուղարկած հեռագրում շտապեցնում էր Մեծ Բրիտանիայի ռազմական նախարարության
կարծիքն իմանալ Կիպրոսում զորամասի կազմավորման և դրան կամավորագրվելու
ընդունակ հայերի թվաքանակի վերաբերյալ [26]: Այսպիսով՝ Ֆրանսիան բավական
վճռական էր տրամադրված և ամեն կերպ փորձում էր հաղթահարել բրիտանական
կողմից ենթադրվող խոչընդոտները:
Մեքքա մեկնող ֆրանսիական առաքելությունը, որը ղեկավարում էր փոխգնդապետ Էդուարդ Բրեմոնը, որոշ ժամանակ կանգ առավ Եգիպտոսում: Նա սեպտեմբերի
1-ին հանդիպում է Միհրան Տամատյանի, Լևոն Մկրտիչյանի և եգիպտահայ այլ գործիչների հետ, որոնց տեղեկացրեց հայկական զորամաս կազմավորելու Ֆրանսիայի
մտադրության մասին ակնարկելով, որ այն կարող էր լինել ապագա հայկական բանակի կորիզը, և խնդրեց նրանց աջակցությունը: Հայ գործիչները մի քանի օրից պատասխանեցին, որ նման խնդրին լուծում տալու իրավասություն ունի միայն Ազգային պատվիրակությունը [27]:
Է. Բրեմոնն առաջարկում էր, որ Ֆրանսիան Կիպրոսում հիմնադրի ուսումնական
կենտրոն, որը բաղկացած կլինի գումարտակի հրամանատարից, երեք սպաներից,
հինգ ենթասպաներից: Հրահանգիչների թվում պետք է լինեին բազմաթիվ ուսուցիչներ,
որպեսզի արդյունավետորեն դասավանդեին ֆրանսերեն, «որն անելը դժվարին չէ այս
ժողովրդի շրջանում»: Նշում էր, որ աշխատանքները պետք է սկսել 200 հայերի հետ,
որոնց թիվը արագորեն կկրկնապատկվեր: Գտնում էր, որ հայերից շատերն արդեն
իսկ ունեին ռազմական բավարար կրթություն դասակ ղեկավարելու համար [28]:
Սեպտեմբերի 10-ին Ժ. Գուի կազմած զեկուցագրից տեղեկանում ենք, որ բրիտանացի որոշ գործիչներ Դը Լա Պանուսին հասկացրել են, որ դեմ են Կիպրոսում հայկական զորամասի տեղակայմանը: «Այս պայմաններում, հարկ կլինի հրաժարվել հայերին
օգտագործելու նախագծից, որոնք արժանի չեն այն 360.000 ֆրանկին, որը պետք է
վճարել անգլիացիներին»,- նշում է Ժ. Գուն [29]:
Վերոնշյալ պաշտոնյայի համար հայերին աջակցելը միայն ֆինանսական մանր
հաշվարկներ էին, նա մոռանում էր, որ պատերազմից հետո Ֆրանսիան նպատակ ուներ տիրելու հայկական տարածքներին, և տվյալ պահին ցուցաբերած ժլատությունը
իրենց համար քաղաքական ու տնտեսական բացասական լուրջ հետևանքներ կարող
էր ունենալ:
Բրիտանացիների նպատակը, մեր կարծիքով, Մերձավոր արևելքում սեփական
հեղինակությունը բարձրացնելը և ֆրանսիացիներին հեղինակազրկելն էր, միաժամանակ ֆրանսիական դրոշի ներքո հայկական զորամասի կազմավորմանը խոչընդոտելը, որպեսզի հայերը չընկնեին ֆրանսիական ազդեցության տակ:
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Սեպտեմբերի 13-ին Դը Լա Պանուսը Պ. Ռոքին տեղեկացրեց, որ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական նախարարությունն իր հավանությունն էր տվել Կիպրոսում հայկական
կորպուս կազմավորելու նախագծին և պատրաստ էր այդ նպատակով տրամադրել
կղզու հյուսիսային կամ արևելյան մասում գտնվող որևէ վայր: Նույն օրը Պ. Կամբոնը
այդ համաձայնության մասին հեռագրեց Ա. Բրիանին: Նա նաև պարզաբանում էր, որ
Կիպրոսի բրիտանական գերագույն կոմիսար Ջոն Քլոսոնի առաջարկությամբ էր որոշվել տրամադրել կղզու հյուսիսային կամ արևելյան մասը, ուր ավելի դժվար կլիներ ապահովել զորամասի մատակարարումը: Դա պայմանավորված էր նրանով, որ այնտեղ մահմեդական բնակչություն քիչ կար, և դա առիթ չէր տա հուզումների: Դեսպանը
նաև տեղեկացնում էր, որ Եգիպտոսում զինվորագրվելու ենթակա հայերի թիվը 400500 էր, իսկ Հնդկաստանում` 175 [30]:
Սեպտեմբերի 23-ին Ֆրանսիայի ռազմական նախարար Պ. Ռոքը դերծովակալ Լ.
Լակազին տեղեկացրեց Դը Լա Պանուսի հեռագրի մասին, որով բրիտանական կառավարությունը համաձայնություն էր տվել Կիպրոսի հյուսիսում կամ արևելքում կազմավորել հայկական կորպուս: Ռազմական նախարարը հայտնում էր, որ Եգիպտոս ու
Կիպրոս էր ուղարկել հետևակային գումարտակի հրամանատար Լ. Ռոմիոյին, որը տեղում պարզելու էր հայկական զորամասի ստեղծման նպատակահարմարությունն ու
պայմանները, համաձայնության էր գալու բրիտանացիների հետ: Լ. Ռոմիոն ուսումնասիրելու էր զինվորագրման ենթակա հայերի թիվը, տեղեկանալու էր Սիրիայում գործող
ֆրանսիական ռազմածովային դիվիզիայի հրամանատար Հենրի դը Սպիտզի տեսակետին, Կիպրոսում հարմար վայր էր գտնելու զորամասի տեղակայման համար, ապա
իր վերջնական առաջարկներն էր ներկայացնելու ռազմական նախարարին: Պ. Ռոքը
նաև հարցնում էր, թե արդյո՞ք Սիրիայի ռազմածովային դիվիզիան ի վիճակի էր ռազմական նախարարության միջոցների հաշվին դրամով ու մթերքով ապահովել Կիպրոս
մեկնող առաքելությունը և հաջողության դեպքում նաև հայկական կորպուսին [31]:
Սեպտեմբերի 23-ին Պ. Ռոքը գաղտնի հեռագրով Եգիպտոսում ֆրանսիական
ռազմական կցորդ Դոյնել Դը Սեն-Քուենտինին տեղեկացրեց Կիպրոսում հայկական
կորպուս կազմավորելու, այդ հարցում բրիտանական կառավարության համաձայնության, Լ. Ռոմիոյի գործուղման մասին: Նախարարը կարևոր էր համարում թույլ չտալ
բրիտանացիներին Սալոնիկում կամ Եգիպտոսում օգտագործելու Պորտ Սայիդի հայ
կամավորներին, քանի որ նրանք պետք է դառնային նախատեսվող կորպուսի միջուկը, հետևաբար՝ անհրաժեշտ էր համարում Եգիպտոսում Ֆրանսիայի դեսպան Ժյուլ
Դեֆրանսի և ֆրանսիական ռազմածովային դիվիզիայի հրամանատարության հետ
միասին բրիտանական հրամանատարին համոզել հետաձգելու հայերին օգտագործելու ծրագիրը [32]: Նույն օրը Պ. Ռոքը վերոշարադրյալ հարցերի ու հեռագրերի մասին
իրազեկեց նաև Ա. Բրիանին [33]:
Սեպտեմբերի 24-ին Ա. Բրիանը հեռագրով Ժ. Դեֆրանսին տեղեկացրեց, որ Պ.
Ռոքը հայերի մասին հրահանգներ է ուղարկել Դը Սեն-Քուենտինին, իսկ Լ. Ռոմիոն
մեկնում է Կիպրոս` հայերին այնտեղ համախմբելու հարցը ուսումնասիրելու համար:
Վարչապետը միաժամանակ հետաքրքրվում էր սիրիացի և լիբանանցի կամավորների
հավաքագրելու հնարավորության մասին [34]: Նույն օրը Ժ. Դեֆրանսին նամակ ուղարկեց Դը Սեն-Քուենտինը և մանրամասն տեղեկացրեց ռազմական նախարարից
ստացած հեռագրի բովանդակությանը: Միաժամանակ նշում էր, որ նախարարին ուղարկած պատասխանում տեղյակ էր պահել, որ բրիտանացիները հայերին հավաքագրել են առանց ֆրանսիական ծովակալի իմացության, և հենց իրենց համառ ջանքերի
շնորհիվ էր, որ հետաձգվել էր հայերին նավ տեղափոխելը, իսկ հարցի կարգավորումը
իրենց առաջարկով որոշվել էր թողնել Փարիզին ու Լոնդոնին: Լեյտենանտի կարծիքով
հայ մարտիկներին օգտագործելու իրավունքը բրիտանացիներն իրենց կզիջեն, եթե
ճամբարում մնացող կանանց, երեխաների ու ծերունիների ծախսը Ֆրանսիան վերց108
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ներ իր վրա: Նրա կարծիքով ամեն ինչ կարող էր դեռ որոշ ժամանակ նախկին ձևով
մնալ, եթե Ժ. Դեֆրանսն անձամբ դիմեր Եգիպտոսում բրիտանական ռազմարշավային ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Արչիբալդ Մուրրեյին [35]:
Հոկտեմբերի 18-ին Լ. Ռոմիոն հեռագրեց ռազմական նախարարին, որ Եգիպտոսի
բրիտանական իշխանությունների հետ համաձայնության են եկել 500 մուսալեռցի հայերին զինվորագրելու և Կիպրոսում կենտրոնացնելու, իսկ կանանց ու երեխաներին
Պորտ Սայիդում թողնելու շուրջ: Բրիտանացիները միայն սպասում էին այդ հարցի
շուրջ կառավարության հրահանգներին [36]: Հոկտեմբերի 19-ին Լոնդոնում ֆրանսիական դեսպան Պ. Կամբոնը տեղեկացրեց Ա. Բրիանին, որ բրիտանական կառավարությունն արդեն նշված խնդրի շուրջ հրահանգներ էր ուղարկել Եգիպտոս [37]:
Այսպիսով՝ 1916 թ. սեպտեմբերին, երկարատև բանակցություններից հետո, Ֆրանսիան ձեռք բերեց Մեծ Բրիտանիայի համաձայնությունը Կիպրոսում հայ կամավորական զորամաս կազմավորելու վերաբերյալ: Բրիտանացիների հետ համաձայնության
գալուց բացի՝ ֆրանսիական կողմը պետք է ապահովեր նաև հայկական ղեկավար
շրջանակների աջակցությունը, մանավանդ որ անցյալում վերջինների դիմադրության
պատճառով չէին կարողացել ըստ արժանվույն օգտագործել մուսալեռցիների մարտական կարողությունները: Սակայն այս անգամ խոսքը ոչ թե միայն սուետիահայերի
մասին էր, որոնցից կարող էին ձևավորել մեկ վաշտ, այլ կորպուսի կազմավորման
խնդիր էր դրված: Հետևաբար անհրաժեշտ էր արևմտահայ ազգային ղեկավարության
համաձայնությունն ու սերտ համագործակցությունը: Հակառակ դեպքում՝ նախագիծը
կարող էր ձախողվել:
Հոկտեմբերի 2-ին Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ում Հայ ազգային պատվիրակության նախագահ Պողոս Նուբարին Ժ. Գուն տեղեկացրեց, որ որոշվել էր կազմավորել հայկական
լեգեոն, և այն լինելու էր ֆրանսիական ռազմարշավային զորքերի կորիզը, երբ որոշվեր ներխուժել Փոքր Ասիա: Ժ. Գուն հայտնեց, որ կամավորները մարզվելու են Կիպրոսում, ղեկավարվելու են ֆրանսիացի սպաների կողմից և կղզում մնալու են մինչև
ռազմական գործողության պատեհ ժամանակը գար: Ֆրանսիացի պաշտոնյան խոստանում էր, որ Կիլիկիան գրավելուց հետո տեղի ոստիկանական և վարչական պաշտոնները տրվելու են այդ կամավորներին:
Պ. Նուբարը տեղեկացրեց, որ իրեն հայտնի են Է. Բրեմոնի բանակցությունները
եգիպտահայերի հետ և խոստացավ, որ հայերը կաջակցեն Ֆրանսիային Փոքր Ասիա
կատարվելիք արշավանքի ընթացքում: Սակայն նա մտավախություն հայտնեց, որ
հայկական առանձին կամավորական զորամասի ստեղծումը թուրքերին նոր ջարդերի
առիթ կտար, և առաջարկեց հայ կամավորներին չհամախմբել Եգիպտոսում, այլ փոքր
խմբերով ուղարկել Կիպրոս և մտցնել ֆրանսիական ռազմարշավային զորքերի կազմի մեջ: Նա միաժամանակ պահանջեց Արևմտյան ճակատում կռվող Արտասահմանյան լեգեոնի հայ կամավորներին նույնպես տեղափոխել Կիպրոս: Ժ. Գուն համաձայնեց, որ ջարդերի վտանգ կար, և հավանություն տվեց այդ առաջարկներին: Վերջում Պ.
Նուբարը նշեց, որ կամավորագրությունը խրախուսելու համար կարևոր պայման էր, որ
Ֆրանսիան խոստանար ինքնավարություն շնորհել Կիլիկիային: Ժ. Գուն խուսափողաբար պատասխանեց, որ Ֆրանսիան ազատական վարչաձև կպարգևի Կիլիկիային[38]:
Ֆրանսիացի գործիչները սկսեցին Պ. Նուբարին համոզել, աջակցի հայկական լեգեոնի ստեղծման աշխատանքներին: Սակայն առանց սպասելու հայ գործչի պատասխանին կամ նրան կանխապես դրական պատասխանի տրամադրելու նպատակով
արդեն Լ. Ռոմիոյին ուղարկել էին Եգիպտոս: Դրանով ֆրանսիացիները փորձում էին
հասկացնել, որ իրենք հայկական կամավորական զորամաս ստեղծելու են՝ առանց
հաշվի առնելու Ազգային պատվիրակության կամ այլ հայկական քաղաքական ու հասարակական կառույցների կարծիքը: Այսպիսով՝ հայ գործիչներին մնում էր համա109
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կերպվել և հայկական զորամաս կազմավորելու դիմաց առավելագույն պահանջներ առաջ քաշել:
Պ. Նուբարը հայ կամավորների հարցով հանդիպեց ֆրանսիացի քաղաքականպետական բազմաթիվ գործիչների հետ և փորձում էր նրանց համոզել ապագա ինքնավար Կիլիկիային Ալեքսանդրետի նավահանգիստը միացնելու անհրաժեշտությունը
[39]:
Պ. Նուբարը համոզված էր, որ պետք է զգույշ լինեն կամավորագրության մեջ, որպեսզի թուրքերին չգրգռեն, հնարավորության դեպքում հայ կամավորներից առանձին
զորամաս չկազմավորվի, այլ նրանց ներառեն դաշնակից զորքերի կազմի մեջ, ինչպես
նաև գտնում էր, որ կամավորներին պետք է հավաքագրեն անմիջապես Կիպրոսում և
դեմ էր նրանց տեղակայմանը Եգիպտոսում: Նա պահանջեց, որ Եգիպտոսի թերթերը
գաղտնի պահեն այդ հարցը և որևէ լուր չտպագրեն: Նա հույս ուներ, որ Ֆրանսիան, ի
տարբերություն Ռուսաստանի, որը փոխել էր իր քաղաքականությունը հայերի հանդեպ, պատերազմից հետո իրեն անցած հայկական տարածքներին կշնորհի լիբերալ
վարչաձև, որը հնարավորություն կտար իրագործելու հայերի ազգային իղձերը [40]:
Հոկտեմբերի 27-ին Պ.Նուբարը, Ժ. Պիկոն և բրիտանացի դիվանագետ Մարկ
Սայքսը համաձայնության եկան Կիպրոսում հայկական լեգեոն կազմավորելու հետևյալ պայմանների շուրջ.
1. Կամավորագրության կոչը պետք է հրապարակեր Ֆրանսիայի կառավարությունը, իսկ Ժ. Պիկոն ապահովելու էր հայտարարություն Ա. Բրիանի կողմից: 2. Ժ. Պիկոն և
Մ. Սայքսը անհրաժեշտ քայլեր էին ձեռնարկելու Ռուսաստանի կառավարության մոտ,
որպեսզի ապահովեին Սիբիր աքսորված արևմտահայ ռազմագերիների և Կովկասի
արևմտահայ գաղթականների կամավորագրությունն ու մեկնումը: 3. Ամերիկայում կամավորների հավաքագրումը կատարվելու էր Կանադայում և Ֆրանսիայի կառավարությունն ապահովելու էր նրանց տեղափոխության ծախսերը: 4. Ժ. Պիկոն պետք է
փորձեր ապահովել, հայ կամավորները ստանային օրական մեկ դոլար իրենց ընտանիքների համար: 5. Կամավորները չէին կռվելու Ֆրանսիայում կամ եվրոպական որևէ
ճակատում, այլ միայն ասիական Թուրքիայում՝ կռվելու իրենց դարավոր թշնամու դեմ
և ազատագրելու իրենց հայրենիքը: 6. Ֆրանսիան երաշխավորելու էր, որ հաղթանակից հետո ինքնավարություն կշնորհի Կիլիկիային և երեք վիլայեթներին (Սեբաստիա,
Խարբերդ, Դիարբեքիր) իր հովանու ներքո: 7. Պ. Նուբարը հեռագիր էր ուղարկելու Եգիպտոս՝ խրախուսելու կամավորագրությունն ըստ որոշված պայմանների:
Ժ. Պիկոն և Մ. Սայքսը հաստատեցին իրենց համաձայնությունը բոլոր այդ կետերի
վերաբերյալ: Ժ. Պիկոն Պ. Նուբարին զգուշացրեց, որ մինչ իր վերադառնալը Փարիզ,
համաձայնությունը գաղտնի մնա՝ նույնիսկ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ից [41]:
Հայկական կողմի հետ համաձայնության գալուց հետո ֆրանսիական իշխանություններն անմիջապես ձեռնամուխ եղան լեգեոնի կազմավորման աշխատանքներին:
1916 թ. նոյեմբերի 15-ին Ֆրանսիայի ռազմական նախարարի թիվ 7549-9/11 հրամանագրով Կիպրոսում կազմավորվելու էր Արևելյան լեգեոնը [42]: Այն համալրվելու էր
օսմանյան հպատակություն ունեցող կամավորներով: Վերջիններս պատերազմի ամբողջ ընթացքում ֆրանսիական դրոշների ներքո` իբրև օժանդակ ուժեր, ծառայելու էին
ասիական Թուրքիայում: Լ. Ռոմիոն նշանակվում էր լեգեոնի առաջին հրամանատար:
1916 թ. նոյեմբերի 7-ին Կիպրոսի բրիտանական գերագույն կոմիսար Ջոն Քլոսոնը
տեղեկացրեց Սիրիայի ռազմածովային դիվիզիոնի հրամանատար Հենրի դը Սպիտզին, որ Լ. Ռոմիոյի հետ Ֆամագուստայի ծոցից հյուսիս, Մոնարկա նավահանգստի
մոտ ընտրել են հայկական կորպուսի տեղակայման վայրը [43]:
Այսպիսով՝ Հայկական լեգեոնը տեղակայվելու էր Կիպրոսի արևելյան հատվածում՝ Ֆամագուստայից 24 կմ հյուսիս: Այդ վայրը բավական մոտ էր Կիլիկիայի ծովե110
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զերքին, և անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլիներ արագորեն զորամասը տեղափոխել այդ հայկական երկրամաս:
Այսպիսով՝ շուրջ երկու տարի տևած քննարկումներից հետո Կիպրոսում ի վերջո
կազմավորվեց հայկական կամավորական բանակ, որի խնդիրն էր լինելու Կիլիկիայի
ազատագրումը: Հետագայում գրեթե 5.000 հայ զինվորներից կազմավորված այս զորամասն էր, որն ազատագրեց Կիլիկիան և նրա պաշտպանության ներքո էր, որ շուրջ
150.000 ցեղասպանությունից մազապուրծ հայեր վերադարձան իրենց ավերված օջախները:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. ԳԱԹ, Ա. Չոպանյանի ֆոնդ, բ. 1, ց. 1, գ. 702:
2. Չոպանյան Ա., Նամականի, Երևան, 1980, էջ 120-121:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Կիպրոսում հայկական կամավորական բանակ կազմավորելու հարցը Առաջին
աշխարհամարտի տարիներին
Սամվել Պողոսյան
Կիպրոսում հայկական կամավորական բանակ կազմավորելու հարցը
քննարկման առարկա է դարձել դեռևս 1914 թ-ից: Եթե Անտանտի երկրները նպատակ
ունեին իրենց աշխարհաքաղաքական շահերին ծառայեցնել Կիպրոսում հայկական
բանակի կազմավորումը, ապա հայ գործիչները ձգտում էին ազատագրել Կիլիկիան,
փրկելու տեղի հայ բնակչությանը կոտորածներից: Ի վերջո, երկարատև քննարկումներից հետո 1916 թ. վերջերից Ֆրանիսան Կիպրոսում սկսեց կազմավորել Հայկական
կամ Արևելյան լեգեոնը: Այն աշխարհամարտի վերջնափուլում որոշակի ներդրում ունեցավ Պաղեստինի, Լիբանանի և Կիլիկիայի ազատագրման հարցում:
РЕЗЮМЕ
Вопрос формирования армянской добровольческой армии на Кипре в годы Первой
мировой войны
Самвел Погосян
Ключевые слова: армянская добровольческая армия, Армянский (Восточный) легион,
Первая мировая война, Кипр, Киликия, Франция.
Вопрос формирования армянской добровольческой армии на Кипре был предметом обсуждения с 1914 года. Если страны Антанты хотели использовать формирование армянской
армии на Кипре в своих геополитических интересах, то армянские деятели стремились освободить Киликию и спасти местное население от массовых убийств. Наконец, после долгих дискуссий, Франция начала формировать Армянский или Восточный легион на Кипре с
конца 1916 года. Оно способствовало освобождению Палестины, Ливана и Киликии в конце
мировой войны.
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SUMMARY
The Issue of Formation of Armenian Volunteer Army in Cyprus during World War I
Samvel Poghosyan
Keywords: Armenian Volunteer Army, Armenian (Eastern) Legion, World War I, Cyprus,
Cilicia, France.
The issue of Armenian volunteer army formation in Cyprus has been a topic of discussion
since 1914. If the Entente countries wanted the formation of the Armenian army in Cyprus to serve
their geopolitical interests, then Armenian figures sought to liberate Cilicia and save the local
Armenian population from massacres. At last, after long discussions, France began to form the
Armenian or Eastern Legion in Cyprus from late 1916. It contributed to the liberation of Palestine,
Lebanon and Cilicia at the end of the World War.
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ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ և ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ
1991-1998ԹԹ *
Վարդուհի Սիմոնյան
Բանալի բառեր՝ նախագահական, խորհրդարանական, սահմանադրություն, Հայաստանի Հանրապետություն, ընտրություններ:
Հայաստանի պետականության մակարդակով, իշխանության նոր մարմինների
ձևավորման գործընթացի սկիզբն դրվեց 1990 թ մայիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում [1]: Քանի որ ավանդական հայ քաղաքական կուսակցությունները՝ Դաշնակցությունը, Ռամկավարները և Հնչակյանները, դեռ Հայաստանում
կազմակերպչորեն չէին գործում, ուստի ընտրություններում ձայները բաժանվեցին
ՀՀՇ-ի և ՀԿԿ-ի ներկայացուցիչների միջև [2]: Կոմունիստական վարչակարգից և Արցախի հարցում ԽՍՀՄ կոմունիստական ղեկավարության հակահայկական դիրքորոշումից հիասթաված՝ ժողովրդի մեծ մասը պաշտպանեց ՀՀՇ-ին:
ԳԽ-ն ընդունեց որոշում՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Հայկական ԽՍՀ Գերագույն
խորհրդի նախագահ ընտրելու մասին:
Այսպիսով՝ 1991թ. հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեցին նախագահական ընտրություններ: Որպես նախագահի թեկնածուներ ներկայացված էին 6 անձ՝ Զորի Բալայան, Պարույր Հայրիկյան, Ռաֆայել Ղազարյան, Աշոտ Նավասարդյան, Սոս Սարգսյան և Լևոն Տեր-Պետրոսյան [3]: 1991թ. հոկտեմբերի 18-ին
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունները նախապատրաստող և
անցկացնող ՀՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավորների ընտրությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց իր որոշումը 1991թ. հոկտեմբերի
16-ին անցկացված ՀՀ նախագահի ընտրությունների արդյունքների մասին [4]: Պարզվեց, որ ՀՀ նախագահի թեկնածու Լ. Տեր-Պետրոսյանը հոկտեմբերի 16-ին ընտրությունների արդյունքներով նախագահի մյուս հինգ թեկնածուներին տրված ձայների համեմատությամբ ստացել է առավել շատ ձայն [5]: Այսպիսով՝ Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջին նախագահ դարձավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը: 1991թ. նոյեմբերի
11-ին տեղի ունեցավ Լ. Տեր-Պետրոսյանի երդման արարողությունը [6]:
Այն, որ Լ. Տեր-Պետրոսյանը ստացավ ընտրողների ձայների 83,028 տոկոսը[7],
բնականաբար, միանշանակ չէր կարող ընդունվել և նաև բողոքի տեղիք տվեց: 1991թ.
հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան Բոստոնի մշակութային կենտրոնի սրահում հավաքված
շուրջ 300 հայերի առաջ ելույթ ունեցավ ՀՅԴ բյուրոյի ղեկավար Հրայր Մարուխյանը[8]
: Նա Լ. Տեր-Պետրոսյանի հաղթանակը վերագրեց «հայկական մաֆիային», նշեց որ ամեն բան կանեն բացահայտելու ընտրությունների կեղծ լինելու հանգամանքը [9]:
Սակայն գործող իշխանությունն ավելի արագագործ գտնվեց և սկսեց հալածանքների քաղաքականությունը ՀՅԴ կուսակցության և նրա ներկայացուցիչների նկատմամբ: 1992թ. հուլիսի 29-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով ՀՅԴ Աթենքի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրայր Մարուխյանը արտաքսվեց Հայաստանից: Իսկ 1994թ. դեկտեմբերի
28-ի հրամանագրով արգելվեց ՀՅԴ գործունեությունը ՀՀ տարածքում, ինչը շարունակվեց ավելի քան երեք տարի:

* Հոդվածն ընդունվել է15.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ ԵՊՀ պատմության
ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Է. Մինասյանը: 08.11.19:
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Անօրինականության և քաղաքացիների իրավունքների համատարած ոտնահարման երևույթը, որ սկսվեց 1991թ-ից, իր գագաթնակետում էր գտնվում արդեն 19931996թթ-ի ընթացքում, ինչն էլ խոր հետք թողեց հասարակական գիտակցության մեջ,
աճեց կողմնորոշումը դեպի կոմունիստական անցյալ[10]:
Սահմանադրության առկայության կարևորությունը ՀՀ կյանքում պատկերացնելու
համար նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում: Այսպես՝ Սահմանադրությունը բարձրագույն իրավական ուժով օժտված հիմնական օրենք է, ինչն արտացոլում է այն ընդունող ժողովրդի համահավաք պետական կամքը և նրա շահերին
համապատասխան կարգավորում հասարակության և պետության կյանքում ամենից
էական հարաբերությունները [11]: Յուրաքանչյուր երկրի Սահմանադրություն
սկզբունքնորեն բաղկացած է երկու հիմնական մասերից. առաջինում ամրագրված է
մարդու և ժողովրդի արժանապատիվ և անվտանգ կյանքի իրավունքը, երկրորդում՝
ժողովրդի նման կյանքը երաշխավորող իշխանությունների լիազորությունները [12]:
Հայաստանի 1995թ. խորհրդարանական ընտրություններն էլ ավելի սրեցին ժողովրդավարության ճգնաժամը երկրում, դիտորդների մեծամասնության համոզմամբ,
ընտրություններն անցան օրենքի աննախադեպ խախտումների, անարդարության ու
բռնությունների մթնոլորտում [13]: Իշխանությունների կողմից ուղղորդվող Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, նախ, ՀՅԴ-ին պարզապես զրկեց համամասնական
կարգով ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից [14]: Իսկ արդեն ընտրությունների ընթացքում խորհրդարանում անհրաժեշտ քանակով տեղեր նվաճելու նպատակով ՀՀՇ-ն իր ախոյանների նկատմամբ դիմեց բացահայտ ճնշումների [15]: Մասսայաբար կեղծվում էին քվեաթերթիկները, բացահայտ ահաբեկման էին ենթարկվում ընտրողներն ու մամուլի ներկայացուցիչները, սովորական էր դարձել ընտրակաշառքը
քվեարկության ժամանակ, ժամկետային զինծառայողների կամքի ազատ արտահայտման խոչընդոտները և այլն:
Իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդարանի պատգամավորների ընտրությունների
արդյունքներին, ապա ընտրվեցին ՀՀ ԱԺ-ի 190 պատգամավորներ, որոնցից 150 մեծամասնական ընտրական համակարգով, իսկ 40-ը համամասնական ընտրական համակարգով[16]: Ինչու Ազգային ժողովի պատգամավորներ, որովհետև Հայաստանի
Հանրապետության Գերագույն խորհրդի կողմից 1995թ. մարտի 27-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի» 1-ին հոդվածով 1995թ.
համաժողովրդական ընտրությամբ ձևավորվելիք հաջորդ խորհրդարանը վերանվանվեց ՀՀ Ազգային ժողով [17]: Հենց այս օրենքով էլ Հայաստանի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի լիազորությունների ժամկետը սահմանվեց 4 տարին [18]: Այսպես, փորձելով ամփոփել 1995թ. կայացած Սահմանադրության հանրաքվեի և ԱԺ-ի պատգամավորների ընտրությունները հարկ է նշել, որ չնայած արձանագրված խախտումներին և
կեղծիքներին՝ Հայաստանի այս 1993թ.-ից ՀՀ սկսված և լայն թափ ստացած բռնաճնշումներն այլախոհ կուսակցությունների, լրատվամիջոցների, հասարակական կազմակերպությունների և այլնի նկատմամբ, իրենց հանգրվանը չգտան 1995թ. ընտրություններում: Ընտրությունների կեղծ արդյունքներից դժգոհ՝ հայ հասարակությունը քաղաքական, տնտեսական, գաղափարախոսական առումով պառակտվեց: Ինչն իր վառ
արտահայտությունը գտավ1996թ. նախագահական ընտրությունների ժամանակ [19]:
ԿԸՀ-ն քննարկեց ՀՀ նախագահի ընտրության օր որոշելու հարցը: Որոշվեց, ըստ
«ՀՀ նախագահի ընտրության մասին» օրենքի, ընտրությունները նշանակել 1996թ.
սեպտեմբերի 22-ին: 1996թ. սեպտեմբերի 7-ին Ազգային ինքնորոշում միավորման վեհաժողովում, (վերջինս քվեարկությամբ իրեն վերանվանեց ԱԻՄ-ի 16-րդ արտահերթ
համագումար) ԱԻՄ-ի նախագահ Պարույր Հայրիկյանը հանդես եկավ կարևորության
ունեցող տեղեկատվությամբ [20]:
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Եվ այսպես՝ ընդդիմադիր 5 քաղաքական կուսակցություն՝ ԱԻՄ, ՀԴԿ, ՀՅԴ և Արցախ-Հայաստան հասարակական Կազմակերպությունը եկան համաձայնության առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մեկ միասնական թեկնածուով
և որպես թեկնածու առաջադրեցին Վազգեն Մանուկյանին [21] : Ստեղծվեց նոր իրավիճակ, կտրուկ աճեց ընտրողների ակտիվությունը:
Վերջապես սեպտեմբերի 22-ին կայացան նախագահական ընտրությունները:
1996թ. սեպտեմբերի 25-ին ՀՀ ԿԸՀ-ը պաշտոնապես հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության արդյունքները [22]: Ըստ այդ արդյունքների.
ընտրողների թիվը՝ 2.221.89, մասնակիցների թիվը՝ 1.333.204, Լ. Տեր-Պետրոսյանի օգտին քվեարկել էր 646.888 մարդ (51,75 տոկոս), Վ. Մանուկյանի՝ օգտին՝ 516,129
(41,29 տոկոս), Ս. Բադալյանի՝ 79,347 (6,34 տոկոս) և ա. Մանուչարյանի օգտին՝ 7, 529
(0,6 տոկոս) [23]: Այսպիսով, 1996թ. սեպտեմբերի 25-ի՝ ԿԸՀ-ի հայտարարությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ճանաչվեց Լ. Տեր-Պետրոսյանը [24]:
Այս՝ 1996թ-ի, ընտրությունը դարձավ 1995թ-ին կայացած ԱԺ-ի ընտրությունների
ընթացքում կատարված կեղծիքների և բռնությունների շարունակությունը: Ժողովրդական զանգվածները ընդիմադիր քաղաքական ուժերի ղեկավարությամբ սկսեցին հակաիշխանական միտինգներ և երթեր[25]:
Սեպտեմբերի 25-ին, Խորհրդարանի
չուգունե ցանկապատը կոտրելով, ժողովուրդը ներխուժեց այն շենքը, որտեղ գտնվում
էր Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: Իշխանությունները խուճապի էին
մատնվել [26]: Սակայն ընդդիմության նպատակը վերջիններիս հանդեպ ոչ թե բռնություն կիրառելն էր, այլ ցանկանում էին ստանալ թույլտվություն՝ ստուգելու համար տեղամասային հանձնաժողովներում արձանագրված քվեարկության արդյունքները: Իշխանությունն առանց հապաղելու ժողովրդի վրա դուրս բերեց զինված ուժեր, որոնք
կրակոցներով փորձում էին ցրել հավաքածներին, սակայն, ոչ մի արդյունք: Միայն
ընդդիմության ղեկավարների հորդորները ժողովրդին դուրս բերեցին Խորհրդարանի
բակից: Սակայն, արձանագրությունները ստուգելու թույլտվություն ո՛չ այդ օրերին, ո՛չ
էլ հետագայում Սահմանադրական դատարանի միջոցով հնարավոր չեղավ ստանալ:
Այսպես՝ երկուսուկես տարվա ժամանակահատվածը (1996թ. սեպտեմբեր-1998թ.
փետրվար) ծանր անդրադարձավ ինչպես հասարակության ներքաղաքական ու հոգեբանական վիճակի, այնպես էլ երկրի միջազգային և տնտեսական հեղինակության
վրա [27] : Անարդար ընտրությունների գիծը զգալիորեն թուլացրեց Հայաստանի դիրքերը Ղարաբաղյան բանակցություններում՝ զրկելով երկիրը «Կովկասում ժողովրդավարության և կայունության կղզյակի» համբավից: Տնտեսության կենսունակությունն ապահովելու համար երկրի իշխանություններն անընդհատ վարկեր էին վերցնում՝
հետզհետե ընկնելով ազգային պարտքի թակարդը: Երկրի ներսում թույլ իշխանությունը ստեղծեց ամենաթողության և անպատժելիության մթնոլորտ:
Շուրջ երկու տարի տևած բողոքները, ցույցերը հայ հասարակությանը հասցրին
քաղաքական, տնտեսական և գաղափարախոսական ճգնաժամի, ինչն էլ իր հանգուցալուծումը ստացավ 1998թ. փետրվարի 3-ին ՀՀ նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյան հրաժարականում [28]:
1998թ. փետրվարի ՀՀ նախագահի հրաժարականին հետևեցին նաև Ազգային ժողովի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանի և նրա երկու տեղակալների հրաժարականները: Ազգային ժողովի նոր նախագահ ընտրվեց Խոսրով Հարությունյանը: Ստեղծված իրավիճակը ներկայացնելու համար հունիսի 4-ին մամլո ասուլիս հրավիրեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը (1997թ. նոյեմբերին Լ. Տեր-Պետրոսյանի հրավերով երևան տեղափոխվեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նշանակվեց ՀՀ վարչապետ): Նա նշեց, որ բոլոր պետական մարմինները նույն կերպ աշխատում են, իրականացնում են իրենց առջև դրված
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խնդիրները: Նաև նշեց, որ Սահմանադրությամբ նախատեսված ժամկետներում անպայման կկազմակերպվեն նոր նախագահական ընտրություններ [29] :
ՀՀ նախագահի սահմանադրական լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումից հետո՝ Սահմանադրությամբ 40 օրվա ընթացքում նախատեսվում էր նախագահի նոր ընտրություններ:
ՀՀ 1998թ. նախագահի արտահերթ ընտրությունները նշանակվեցին մարտի 16ին[30]: Այդ ընտրություններին մասնակցեցին 12 թեկնածուներ՝ Սերգեյ Բադալյանը, Աշոտ Բլեյան, Արտաշես Գեղամյան, Կարեն Դեմիրճյան, Հրանտ Խաչատրյան, Պարույր
Հայրիկյան, Վիգեն Խաչատրյան, Վազգեն Մանուկյան, Յուրի Մկրտչյան, Դավիթ Շահնազարյան, Արամ Սարգսյան , Ռոբերտ Քոչարյան [31]:
1998թ. արտահերթ նախագահական ընտրությունները թեև անցան խախտումներով, սակայն մեծ կասկածներ չառաջացրին վերջնական արդյունքների տեսակետից:
Ի տարբերություն նախորդ՝ 1996թ. նախագահական ընտրության Վազգեն Մանուկյանը, ով իրականում առաջատարն էր, այս անգամ կարողացավ հավաքել ձայների 12,24
տոկոսը, Ռոբերտ Քոչարյանին բաժին հասավ ընտրողների ձայների 38,76 տոկոսը,
Կարեն Դեմիրճյան՝ 30,76 տոկոսը, Սերգեյ Բադալյան՝ 11,01 տոկոսը, Պարույր Հայրիկյան՝ 5,4 տոկոսը, Դավիթ Շահնազարյան՝ 0,48 տոկոսը, Արտաշես Գեղամյան՝ 0,45 տոկոսը, Վիգեն Խաչատրյան՝ 0,28 տոկոսը, Հրանտ Խաչատրյան՝ 0,21 տոկոսը, Արամ
Սարգսյան՝ 0,19 տոկոսը, Յուրի Մկրտչյան՝ 0,18 տոկոսը, Աշոտ Բլեյան՝ 0,11 տոկոսը
[32]: Այս արդյունքները կանխորոշեցին ընտրությունների երկրորդ փուլի կայացման
հանգամանքը: Երկրորդ փուլ դուրս եկան Ռ. Քոչարյանն ու Կ. Դեմիրճյանը: Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը նշանակվեց
մարտի 30-ին [33]:
Երկրորդ փուլում Ռոբերտ Քոչարյանը ստանալով ձայների 59,49 տոկոսը՝ դարձավ ՀՀ նախագահ: Կարեն Դեմիրճյանը ստացավ ընտրողների ձայների 40, 51 տոկոսը [34] :
ՀՀ նորընտիր իշխանության գործունեության սկիզբը նշանավորվեց քաղաքական
ազատությունների վերականգնմամբ: «Արհեստավարժների կառավարություն» ստեղծելու կարգախոսով՝ նոր իշխանությունները ձեռնամուխ եղան ընդդիմության լայն
ընդգրկմանը երկրի կառավարման գործընթացի մեջ:
1998թ. մայիսին Ռ. Քոչարյանը ընդունեց հրամանագիր Հ Հ Դաշնակցության կուսակցության պաշտոնական կարգավիճակի վերականգնման մասին [35]:
Միաժամանակ նոր վարչակազմը ձգտում էր երկիրը դուրս բերելու մեկուսացումից՝ օգտագործելով այլ երկրներում հայկական համայնքների գործոնը: Այս քաղաքականությունը նպատակ ուներ նաև վերացնել Հայաստանի և Սփյուռքի միջև այն ճեղքն,
ինչն առաջացել էր նախորդ իշխանությունների գործունեության արդյունքում: ՄԱԿ-ի
Գլխավոր ասամբլեայի առջև իր անդրանիկ ելույթում նախագահ Քոչարյանն առաջին
անգամ այդ ատյանում բարձրացրեց 1915թ. Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը [36] :
1998թ. նախագահական ընտրություններից հետո երկրում ընթացող ժողովրդավարացման մասին վկայում են դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների իրականացումը [37]:
Նոր խորհրդարանական ընտրությունները նշանակվեցին 1999թ. մայիսի 30-ին
[38]:
Ընտրություններին նախորդած քարոզարշավի ընթացքում մասնակից 21 կուսակցություններ և դաշինքներ:
Նախընտրական շրջանում ձևավորվեց «Միասնություն» դաշինքը, որի մեջ մտան
ՀՀԿ-ն, ՀԺԿ-ն: ՀՅԴ-ն դաշնակցեց նախագահի հետ՝ հրաժարվելով ընդդիմադիր պայքարի հարուստ փորձից [39]: Մեծամասնական ընտրակարգով 75 պատգամավորա117
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կան մանդատների համար հայտ էին ներկայացրել 808 թեկնածուներ, որոնցից 243-ը՝
մայրաքաղաք Երևանում, մնացածը՝ հանրապետության տարբեր մարզերում [40] :
1999թ. մայիսի 30-ին կայացած Աժ-ի պատգամավորների ընտրությունը լուրջ առաջընթաց էր:
Մայիսի 30-ի քվեարկության արդյունքները գերազանցեցին «Միասնություն» դաշինքի սպասելիքները, պարզվեց որ վերջինս լիակատար հաղթանակ է տարել:
Հունիսի 10-ին տեղի ունեցավ Ազգային ժողովի ղեկավարության ընտրությունը:
Նախագահ ընտրվեց Կարեն Դեմիրճյանը, փոխնախագահներ՝ Ա. Բազեյանն ու Ռ. Տիրոյանը: Հաջորդ օրը ընտրվեցին ԱԺ մշտական 6 հանձնաժողովների նախագահները:
Ռ. Քոչարյանն ընդունեց Ա. Դարբինյանի հրաժարականը և նույն օրը՝ հունիսի 11-ին,
նոր վարչապետ նշանակեց պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանին: Կառավարության կազմը նախագահի կողմից հաստատվեց հունիսի 15-ին: Կարծես թե
երկրի ներքին կյանքը աստիճանաբար սկսում էր խաղաղ փուլ մտնել, երբ 1999թ. հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովում կատարված ահաբեկչությունը ցնցեց ողջ Հայաստանը և ժողովրդին: Այդ օրն ահաբեկիչների խումբը
Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ մուտք գործեց խորհրդարան: Սպանվեցին Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, նրա տեղակալներ Յուրի Բախշյանը և
Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը, Միքայել Քոթանջյանը, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը: Սպանվեց նաև գործադիր իշխանության ղեկավար, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը [41]: Ահաբեկչությունը
հանգեցրեց հանրապետության ներքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սրման:
Հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությամբ Հայաստանում սկիզբ առած քաղաքական գործընթացները տևական ժամանակ լարվածության մեջ էին պահում ողջ հանրապետությունը:
Հանրապետության ղեկավարությունը մեծ ջանքների գնով կարողացավ աստիճանաբար կայունացնել իրավիճակը: ՀՀ նախագահի հրամանագրով 2000թ. մայիսին Ա.
Սարգսյանն ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից, վարչապետ նշանակվեց Հանրապետական կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Մարգարյանը: Մինչ այդ Ազգային ժողովի նախագահ էր ընտրվել Արմեն Խաչատրյանը:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Նախագահական և խորհրդարանական համակարգերի ձևավորումը 1991-1998թթ.
Վարդուհի Սիմոնյան
Հայաստանի երրորդ հանրապետության ձևավորման զուգահեռ սկիզբ դրվեց իշխանության նոր մարմինների սկզբնավորման և ձևավորման գործընթացը: Այսպես՝
1991թ-ի հոկտեմբերի 16-ին առաջին անգամ անցկացվեց նախագահական ընտրություններ: Ընտրությունները և ընտրական համակարգի ձևավորումը համարվում են ժողովրդավարական համակարգի ձևավորման սկիզբ: 1995թ-ի հուլիսի 5-ին ընդունվեց
ՀՀ սահամանադրությունը, որում ամրագրված են մարդու և ժողովրդի արժանապատիվ և անվտանգ կյանքի իրավունքը, ինչպես նաև ժողովրդի կյանքը երաշխավորող
իշխանությունների լիազորությունները:
Սակայն, հարկ է նշել, որ նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծվեց
ժողովրդավարական ինստիտուտների համար ոչ բարենպաստ պայմաններ: Մասնա119
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վորապես իշխանությունների կողմից լայն թափ հավաքեց բռնաճնշումների ալիքը այլախոհների կուսակցությունների ԶԼՄ-ների նկատմամբ: 1995թ-ին ՀՀ-ում տեղի ունեցավ խորհրդարանական ընտրություններ: Դիտորդների մեծամասնության համոզմամբ ընտրություններն անցան օրենքի խախտումներով: Ժողովրդավարության ճգնաժամը երկրում իր գագաթնակետին հասավ 1996թ-ի նախագահական ընտրությունների
ժամանակ: 1998թ-ին փետրվարին ստեղծված իրավիճակում հրաժարական տվեց
երկրի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը: Նշանակվեց արտահերթ նախագահական
ընտրություններ, որտեղ հաղթանակ տարավ Ռոբերտ Քոչարյանը:
РЕЗЮМЕ
Формирование президентской и парламентской систем с 1992 по 1998гг.
Вардуи Симонян
Ключевые слова: президентский, парламентский, конституция, Республика Армения,
выборы.
Параллельно с образованием второй республики Армении начался процесс создания и
формирования новых органов власти. Так, 16 октября 1991 года президентские выборы
прошли
впервые.
Выборы являются началом формирования демократической системы. 5 июля 1995 года была принята Конституция Республики Армения, в которой закреплено право на достойную и
безопасную жизнь народа, а также органов власти, гарантирующих жизнь людей. Однако
следует отметить, что после президентских выборов условия были неблагоприятными для
демократических институтов. В частности, власти повысили уровень репрессий против диссидентов, партий и СМИ. Парламентские выборы состоялись в Республике Армения в 1995
году. Большинство наблюдателей считает, что выборы были нарушены законом. Демократический кризис в стране достиг своего апогея во время президентских выборов 1996 года.
В феврале 1998 года президент Левон Тер-Петросян подал в отставку. Назначены внеочередные президентские выборы, где победил Роберт Кочарян.
SUMMARY
Formation of Presidential and Parliamentary Systems from 1991 to 1998
Varduhi Simonyan
Keywords: presidential, parliamentary, constitution, Republic of Armenia, elections.
In parallel with the formation of the second republic of Armenia, the process of creating and
forming new authorities began.So, on October 16, 1991, the presidential election was held for the
first time. Elections and the formation of an electoral system are the beginning of the formation of
a democratic system. On July 5, 1995, the Constitution of the Republic of Armenia was adopted,
which enshrines the right to a dignified and safe life for people and people, as well as government
bodies that guarantee the lives of people. However, it should be noted that after the presidential
election the conditions were not favorable for democratic institutions. In particular, the authorities
increased the level of repression against dissidents, parties and the media. Parliamentary elections
were held in the Republic of Armenia in 1995. Most observers believe the election was broken by
law. The democratic crisis in the country reached its peak during the 1996 presidential election. In
February 1998, President Levon Ter-Petrosyan resigned in this situation. Extraordinary
presidential elections with victory of Robert Kocharian appointed.
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ԱՐՑԱԽԻ
ԴՌՆԱՎԱՐԶ-ԿԱՐՄԻՐ ԳՅՈՒՂՈՒՄ /19-21 դդ./ *
Լենա Սուլեյմանյան
Բանալի բառեր՝ նախակրթարան, ծխական դպրոց, դպրոցաշինություն, միգրացիա, միջնակարգ դպրոց, աշակերտների թվակազմ:
19-րդ դարում տեղի ունեցած պատմական կարևոր իրադարձություններն իրենց
անմիջական ազդեցությունը թողեցին Արցախում մշակութային ուղղությունների, մանավանդ՝ կրթական գործի ու դպրոցաշինության բնագավառների զարգացման վրա:
Ռուսական համեմատաբար տանելի տիրապետության ներքո արցախահայությունը,
շարունակելով դարերի խորքից եկող մշակութային հարուստ ավանդույթները, հիմնում
էր դպրոցներ և կրթական կենտրոններ: Արցախում դպրոցական ցանցի ընդլայնմանը
նպաստեց 1836թ. Նիկոլայ I-ի կողմից հաստատված «Հայ լուսավորչական հավատքի
հոգևոր կառավարման կանոնադրությունը» /գործեց 1837-1917թթ./: Դրանով իրավունք էր տրվում բոլոր հայկական թեմերում եկեղեցիներին կից հիմնել մեկական
ծխական դպրոց, որը պետք է բացվեր միայն հոգևոր իշխանության կարգադրությամբ[1]:
Արցախի Վարանդա գավառի Դռնավարզ-Քեշիշքենդ հին գյուղի զարթոնքն
սկսվում է հենց 19-րդ դարից: Պատահական չէ, որ գյուղի տարածքում հայտնի պատմական հուշարձանների մեծ մասը նույն դարաշրջանի կառույց է[2]: 1841թ-ին դրվում է
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հիմնարկեքը: Աղբյուրները վկայում են, որ մինչև 19-րդ
դարի 70-ական թվականները եկեղեցուն կից գործել է դպրոց՝ 10 աշակերտով[3]: Եկեղեցու և դպրոցի առկայությունը հիրավի լուսավորչական հեղափոխություն է մտցնում
գյուղի առօրյայում: Այդուհետ՝ Դռնավարզը արցախյան գյուղերի շարքում առանձնանում է որպես հոգևոր կրթարան, իսկ գյուղից սերված քահանաները հոգևոր-կրթական
գործունեություն են ծավալում նաև գավառի տարբեր բնակավայրերում:
1860-70-ական թթ. Արցախի թեմում բացված եկեղեցական ծխական և մասնավոր
դպրոցների ցանկում հիշատակվում է Դռնավարզի նախակրթարանը, որն ուներ մեկ
դասարան, 20 աշակերտ, մեկ ուսուցիչ[4]: Այս մասին հանգամանորեն տեղեկանում
ենք Արցախի հայտնի մանկավարժ Սամվել Ղուկասյանի անտիպ հուշերից, ով 1935թից ուսուցչություն է արել Կարմիր գյուղում: Այսպես՝ 1866-67 ուստարում 20 երեխայի
ընդգրկմամբ գործել է դպրոց, և համագյուղացի Պետրոս Տեր-Մանվելյանը
/ծնվ.1858թ., ապրել է 107 տարի/ վկայում է, որ ինը տարեկանում սովորել է այդ դպրոցում, որի ուսուցիչը եղել է իր պապը՝ Պողոս Տեր-Մանվելյանը: Վերջինս կրթություն է
ստացել Ամարասի հոգևոր դպրոցում, ձեռք բերել ժամանակի պահանջներին համապատասխան պատշաճ գիտելիքներ[5]:
Արխիվային նյութերից տեղեկանում ենք, որ 1873թ. գյուղի հասարակությունը
խնդրանքով դիմում է կաթողիկոսին՝ գյուղում բացելու ծխական դպրոց: 1874-1875 ուսումնական տարում գյուղի նորաբաց եկեղեցական ծխական դպրոցի երկու բաժանմունքներում սովորում են 55/56 աշակերտ, չորսը՝ անվճար: Դպրոցի բացմանն ու ապահովմանը մասնակցում են գյուղի բնակչությունը և հայոց բարեգործական ընկերության առանձին անդամներ: Ս.Ղուկասյանը տեղեկացնում է, որ դպրոցահասակ երեխա* Հոդվածն ընդունվել է 03.09.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ պ.գ.թ., դոցենտ
Ն. Բաղդասարյանը: 20.09.19:
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ներ շատ կային, բայց զուրկ էին նյութական միջոցներից: Արդեն 1887-1888 թթ. դպրոցն
ուներ 57 աշակերտ և մեկ ուսուցիչ, իսկ 1892-93 ուստարում 59 աշակերտ և երկու ուսուցիչ: Դպրոցը կոչվում էր Ս.Պողոս-Պետրոսի անունով[6] /հետագայում գյուղում ուսումնատենչ սովորողներին կատակով Պողոս-Պետրոս էին անվանում, և ոչ անհիմն/:
Մ. Բարխուդարյանի տվյալներով՝ 1894թ. Դռնավարզում գործում էր «տղայոց միդասյան ուսումնարան, աշակերտ 65, թոշակատու 60, տարեկան վարժապետին 250 րուբլի» [7]:
Հայկական դպրոցների հանդեպ տարված քաղաքականության հետևանքով, սակայն, խոստումնալից ապագա ունեցող այս կրթօջախը 1896 թ. նույնպես փակվում է:
Ղարաբաղի թեմի եկեղեցիների, վանքերի, հոգևոր-կրթական հաստատությունների
մասին 1901թ. տեղեկություններում Դռնավարզում միայն հիշատակվում է մեկ եկեղեցի, երեք եկեղեցական, եկեղեցի հաճախողներ՝ 801 տղամարդ և 612 կին[8]:
1906թ. վերաբացված դպրոցը գործում է արդեն երեք բաժանմունքով: 19081909թթ. Արցախի թեմում գործող դպրոցների ցանկում հիշատակվում է Դռնավարզի
միդասյա երկսեռ դպրոց, երեք դասարան, տղա՝ 28, աղջիկ՝ 33, վարժուհի՝ մեկ[9]: Ուսուցչուհին էր տիկին Շուշանիկ Տեր-Մարտիրոսյանը: Դպրոցը պահվում էր մշակութային միության նպաստով /տարեկան 200 ռ./ և սովորողների ուսման վարձով ու բնակչության նյութական միջոցներով: Այն իր գոյությունը պահպանել է մինչև Ղարաբաղում
խորհրդային իշխանության հաստատումը[10]: Այդ տարիներին դպրոցում դասավանդել են Նոր շենից Միքայել վարժապետը և շոշեցի Միկիտ վարժապետը: Դպրոցում
դասավանդում էին կրոն, տոմարագիտություն, հայոց պատմություն, ռուսաց լեզու, մաթեմատիկա, երգեցողություն, վայելչագրություն[11]:
1911-12թթ. Ղարաբաղի թեմի հայ ազգաբնակչության, հագևոր-վարչական, դպրոցական և կալվածական դրության մասին համառոտ տեղեկագրի համաձայն՝ Դռնավարզը մտնում էր Վարանդայի Գ մասի գործակալության մեջ, ուներ եկեղեցական միդասյան դպրոց, որը պահվում էր թոշակով, մասամբ՝ հասարակական տուրքով[12]:
Նույն թվականի համար մամուլից տեղեկանում ենք, որ Դռնավարզի դպրոցն ունի երկու բաժանմունք՝ 65 սովորողով, որոնցից 33-տղա, 32-աղջիկ: Դասատուն է պ.Միքայել Տեր-Հովհաննիսյանը, որն ավարտել է Շուշու թեմականի IV-ը, ստանում է 450 ր. ռոճիկ և բնակարան, ծառա, վառելիք և լույս: Դպրոցի ծախսերը հոգացվում են աշակերտական թոշակներից /3ր.50կ./, ծխական տուրքից /170ր./, Կ.Միության նպաստից
/180ր./: Դպրոցը չունի սեփական շենք, վարձովի է, չունի գրադարան, ստանում է մի
հայերեն թերթ[13]: Ուշագրավ է այն փաստը, որ Բաքվա Հայոց Կուլտուրական Միության կրթական սեկցիան նիստերից մեկում որոշում է 1912-1913 ուստարվանից Վարանդայի հինգ գյուղերում, այդ թվում և Դռնավարզում, հինգամյա դասընթացով կենտրոնական դպրոցներ բացել, որտեղ շրջակա գյուղերի միդասյան դպրոցների սաները
պիտի շարունակեն իրենց ուսումը: Դռնավարզցիները առանձնակի ուրախությամբ են
ընդունում լուրը և որոշում են կառուցել դպրոցական նոր շենք. նախկին 25 տարի գոյություն ունեցող դպրոցը քաշքշվում էր այս ու այն տուն, որ խոնավ էր ու մութ: Այս
նպատակով ընդհանուր ժողով են հրավիրում՝ կամենալով դիմել օտար վայրերում
ապրող հարուստ դռնավարզցիներին, խնդրել օգնություն, հուսալով, որ «չեն խնայի
նրանք իրենց լուման ձգելու այս հանրաշահ հիմնարկության աղքատիկ գանձարանի
մեջ» [14]: Բայց շուտով հայ ժողովրդին, նաև արցախյան հատվածին պատուհասում է
առաջին Աշխարհամարտը, նախաձեռնված դպրոցաշինության գործընթացը մնում է
անավարտ: Չնայած ծանր ու դժվարին ժամանակներին, անգամ 1918-19թթ.՝ ի թիվս
այլ գյուղերի, Դռնավարզում ուսումնական գործը բավարար հիմքերի վրա էր գտնվում
[15]:
Պատերազմի ավարտից հետո Արցախն ստիպված էր դիմադրելու խորհրդա-մուսավաթական դավադրությանը: Անհավասար պայքարում ավերվեցին շեն բնակավայ122
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րեր, մարդկային կորուստն աննախադեպ էր: 1918-1921թթ. ընթացքում մոտ 2000 բնակիչ ունեցող Դռնավարզը շուրջ 150 զոհ ունեցավ, մասսայականը խորհրդային անվանված Ադրբեջանի իշխանությունների իրականացրածն էր՝ 80-ից ավելի մարդ [16]:
Արցախի Հայոց Թեմի գավառների, գյուղերի և ժողովրդի վիճակագրական համառոտ
տեղեկագրի համաձայն 1922թ. Դռնավարզն ուներ 200 տուն, ընդամենը 1200 բնակիչ՝
630 տղամարդ, 570 կին [17]: Այս ցուցանիշները հայտնի քաղաքականության արդյունքն են: Ավելին՝ 1923թ. Ղարաբաղում հացամթերման պետական պլանը առաջինը
կատարելու համար այն ժամանակվա կառավարության որոշմամբ Դռնավարզն էլ վերափոխվում է Կարմիր գյուղի:
Խորհրդային ժամանակաշրջանում փոխվում են դպրոցի ձևն ու բովանդակությունը. դպրոցն անջատվում է եկեղեցուց, ստեղծվում է միասնական համակարգ: 192026թթ. գյուղում գործում էր տարրական, 1927-1935թթ.՝ յոթամյա դպրոց: Վարիչի պաշտոնում աշխատել են Երվանդ Բադալյանը, Համազասպ Ղուկասյանը, Աշոտ Սարգսյանը, Գուրգեն Գևորգյանը: Մինչև 1931-32 ուստարին՝ պարապմունքները կազմակերպվում էին մասնավոր տներում /Դերունց, Ասրունց, Էրմունց/: 1929թ. դրվում է
դպրոցական տիպային շենքի հիմքը, որի կառուցումն ավարտվում է 1932թ., հունվարից պարապմունքներն անցկացվում էին նոր շենքում: 1935-36 ուստարում փոխվում է
դպրոցի տիպը՝ յոթամյա դպրոցը դառնում է միջնակարգ-գիշերօթիկ[18]:
Այս հաջողությունները պայմանավորված են 1930թ. «Ընդհանուր պարտադիր
տարրական կրթություն մտցնելու մասին» որոշմամբ, ինչի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի մարզային գործադիր կոմիտեն որոշել էր մարզում մտցնել ընդհանուր տարրական պարտադիր կրթություն[19]: Մամուլի էջերից տեղեկանում ենք, որ 1932թ. գյուղի բոլոր դպրոցահասակ երեխաներն ընդգրկված էին դպրոցում, վեց խմբակներում
կային 196 աշակերտներ: Գյուղի բոլոր կազմակերպությունները լծված էին գյուղը համատարած գրագիտության վայր դարձնելուն: Չքավոր երեխաների համար կազմակերպվում էր տաք նախաճաշիկ: Երկու լիկկայաններում ու թաղական խմբակներում
իրենց անգրագիտությունն էին վերացնում 98 հոգի[20]: 1935թ-ից միջնակարգ-գիշերօթիկ դպրոցում սովորելու էին գալիս մարզի այլ բնակավայրերից ևս: Դպրոցի տնօրենությունը ստիպված էր տարրական դպրոցի պարապմունքներն անցկացնելու մասնավոր տներում, բարձր դասարանցիներինը՝ երկու, անգամ՝ երեք հերթով: Արդեն 1938թ.
սովորողների քանակն անցնում էր 500-ից[21]: Ուսումնական գործը բավականին
բարձր հիմքերի վրա էր դրված, դպրոցի ՄՈՊՐ /հեղափոխության մարտիկներին օգնելու միջազգային կազմակերպություն/ 483 անդամներ բարեկամական կապեր էին
ստեղծել Ֆրանսիայի ՄՈՊՐ-ի հետ՝ ցուցաբերելով նաև դրամական օգնություն[22]:
Իրավիճակը փոխվում է 40-ականներին: Հայրենական Մեծ պատերազմին գյուղից զինվորագրվում է 170 մարդ, զոհվում է 103-ը[23]. նրանց հիշատակին Խութ կոչված գյուղամիջյան բլրին կառուցվել է հուշարձան, դպրոցի բակում՝ աղբյուր: Խորհրդային հայրենիքն ազատագրելու գործին են նվիրվում դպրոցի առաջամարտիկները:
Մինչև պատերազմը՝ գյուղի 7-ամյա դպրոցի շրջանավարտ Անդրանիկ Կարապետյանը
գերազանց գնահատակններով ավարտում է Ստեփանակերտի երկաստիճան դպրոցը
/1930թ./ և նշանակվում Կարմիր գյուղի 7-ամյա դպրոցի տնօրեն: Այնուհետև ավարտում է Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի հեռակա բաժնի պատմության ֆակուլտետը: Մեծ Հայրենականի առաջին իսկ օրը Ա. Կարապետյանը կամավոր մեկնում
է ռազմաճակատ: Ծառայում է Թիֆլիսի օդաչուական զորամասում մինչև 1944թ.: Մարտական մի շարք առաջադրանքներ կատարելու համար նա արժանացել է բազմաթիվ
կրծքանշանների ու մեդալների: Պատերազմից հետո որպես պատմության ուսուցիչ
աշխատել է Ստեփանակերտի դպրոցներում, եղել է նաև պրոֆտեխուսումնարանի
ուսմասվար, տնօրեն[24]:
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Գյուղում առանձնահատուկ հարգանքով են հիշում Հարություն, Լազր և Արամ Զաքարյան եղբայրներին: Կամավորագրված եղբայրները արցախցուն յուրահատուկ
նվիրվածություն ու քաջություն ցուցաբերեցին, անմասն նվիրվեցին ու հերոսացան:
Հարությունն ու Լազրն ընկան քաջի մահով: Վերջինիս կիսատ թողած գործը կրթական
դաշտում կյանքի կոչեց կինը, գյուղացիների սիրելի ուսուցչուհին՝ Ռոզա Ստեփանյանը: Եղբայրներից միայն Արամը տուն վերադարձավ, ուսուցչական աշխատանքի անցավ գյուղի դպրոցում՝ դասավանդելով ռուսաց լեզու: 1962թ. ընտրվում է գյուղխորհրդի նախագահ: 1967-77թթ. նորից անցնում է ուսուցչական աշխատանքի: Պարգևատրվել է Հայրենական Պատերազմի 2-րդ աստիճանի շքանշանով, մարտական ու հոբելյանական մեդալներով[25]:
Հետպատերազմյան շրջանում նվազում է սովորողների թիվը: Միանշանակ բացասական գործոնի դեր էր խաղում նաև Խորհրդային Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը, որը միտված էր մարզի հայաթափմանը, զուգահեռաբար՝ հայկական
գյուղերում ադրբեջանցիների վերաբնակեցմանը:
80-ական թվականներին արդեն Կարմիր գյուղում խիստ նվազել էր բնակչության
թվաքանակը. 1987թ-ին 198 բնակչի հաշվով միջնակարգ դպրոցում սովորում էր 62 աշակերտ[26]՝ ներառյալ հարևան Սզնեքի ու Խաչմաչի սովորողներին: Նույն թվականի
հունիսի 28-ին մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց Դռնավարզ-Կարմիր գյուղի դպրոցի
հիմնադրման 120, միջնակարգի՝ 50-ամյակը: Դպրոցը կոչվեց բանաստեղծուհի Վարսենիկ Աղասյանի անունով:
1988թ. սկիզբ առած ազատագրական շարժումը լուրջ հասարակական տեղաշարժերի առիթ հանդիսացավ: Կարմիր գյուղի բնակչության թվակազմը աճեց՝ ի հաշիվ
աղետալի երկրաշարժից տուժած և Ադրբեջանից փախստականի կարգավիճակ ունեցող վերաբնակիչների, փոփոխվեց նաև աշակերտների թվակազմը, սոցիալական
կարգավիճակը: 1994թ-ից հետո՝ պայմանավորված երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր
վիճակով, գյուղում նկատվեց արտահոսք և միգրացիա: Այս պայմաններում առաջին
հարվածը ստանում է դպրոցը. 1998-99 ուստարում սովորողների թիվը հասնում է 35ի, 2012-2013` 23-ի, 2014-2015`19-ի /տեղեկությունը տրամադրել է դպրոցի տնօրենությունը/:
Սկզբնավորման օրից միջնակարգ դպրոցի փառավոր պատմությունը կերտել են
տնօրեններ Ավագ Դավթյանը /Բերդաձորից/, Արմենակ Բաբայանը /նույն գյուղից/, Աբրահամ Դավթյանը /Ստեփանակերտից/, Համո Քարամյանը /Նորագյուղից/, Լևոն Արամյանը /ՀՀ/, Բարդուղիմեոս Ասկարյանը /Սարուշենից/, Սոկրատ Աբրահամյանը /Խաչմաչից/, Միքայել Առաքելյանը /Սզնեքից/, Շահեն Մարտիրոսյանը /Կարմիր գյուղից/, Նարիման Գրիգորյանը /Կարմիրգյուղից/, Միքայել Հովհաննիսյանը /Սղնախից/,
Շահեն Մարգարյանը /Սզնեքից/, Դավիթ Գրիգորյանը /Կարմիր գյուղից/, Մանվել Մխիթարյանը /Ստեփանակերտից/, Մարիետա Ավետիսյանը /Կարմիր գյուղից/, Արթուր Ստեփանյանը /Կարմիր գյուղից/:
Տարբեր ժամանակներում գյուղի կրթական հաստատություններում նախնական
ուսում են ստացել բժշկագիտության դոկտոր-պրոֆեսոր Քրիստափոր Պետրոսյանը
1887/1889-1961/՝ նրա անմիջական միջամտությամբ և տնօրինությամբ 1946թ. Երևանում բացվում է Օրթոպեդիայի և Վերականգնողական վիրաբուժության գիտահետազոտական ինստիտուտը, գյուղի վերջին հոգևորական տեր Եղիշե-Միքայել Տեր-Մանվելյանի որդին, պատմաբան-փիլիսոփա Արմեն Մանվելովը /1906-1937, անհատի
պաշտամունքի զոհ, գյուղական գրադարանը նրա անունն էր կրում/, միջնակարգ
դպրոցի շրջանավարտներից են գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Հայրապետյանը, բժիշկ-սրտաբան Եղիշե Աթայանը, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Արտաշես Հարությունյանը, ԼՂՀ ժողովրդական արտիստ Մամիկոն Միքայելյանը, բանաստեղծ Գերասիմ Հովսեփյանը և այլ նշանավոր մարդիկ:
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Արցախյան գոյամարտի տարիներին նորանոր սխրանքներ են գործել դպրոցի
շրջանավարտները, քաջաբար նահատակվել են Գրիգոր Ավետիսյանը /1994թ. միջնակարգ դպրոցը վերանվանվեց նրա անունով/, Վոլոդյա Կարապետյանը, անհայտ կորած Էդվարդ Սարգսյանը և Գուրգեն Հարությունյանը /Կարմիր գյուղ/, Գառնիկ Գրիգորյանը և Կամո Մնացականյանը /Խաչմաչ/, Էդուարդ Մանասյանը և Էդուարդ Մարգարյանը /Ներքին Սզնեք/:
Այսօր, երբեմնի շեն ու բարեկարգ, կրթական մեծ ավանդով հռչակված գյուղն
ուխտատեղի է հիշեցնում: Գյուղ մտնող հյուրերը, այցելուները, զբոսաշրջիկները գյուղի պատմությանն ու անցյալին առնչվում են հայկականության հետքերը պահող հին
կիսավեր տների յուրօրինակ ճարտարապետական լուծումների, հին թաղի պահպանված սալահատակի, վերջերս արտերկրի համագյուղացիների նյութական աջակցության շնորհիվ վերանորոգված Ս.Աստվածածին եկեղեցու խնկաբույրի, միջնակարգի
կարգավիճակը պահպանող դպրոցի 18 սաների /2018թ. սեպտեմբերի տվյալներով/
համար կյանքի ու գիտության անկանխատեսելի ծալքերը տանող զանգի ղողանջների
ելևէջներով…
Գյուղական դպրոցի առաքելությունը 21-րդ դարում էապես տարբերվում է նախորդ ժամանակաշրջանների գործունեությունից: Կրթական հաստատությունն այլևս
երիտասարդությանը գյուղին կապող անբեկանելի անկյունաքարն է, գիտակից ու հայրենիքի ապագայի հանդեպ նախանձախնդիր քաղաքացու կերտման օրրանը:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Կրթական գործի կազմակերպումն
Արցախի Դռնավարզ-Կարմիր գյուղում /19-21 դդ./
Լենա Սուլեյմանյան
1841թ-ին Արցախի Վարանդա գավառի Դռնավարզ-Քեշիշքենդ հին գյուղում դրվում
է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հիմնարկեքը, որին կից սկսում է գործել առաջին նախակրթարանը: Եկեղեցու և դպրոցի առկայությունը հիրավի լուսավորչական հեղափոխություն են մտցնում գյուղի առօրյայում: Այդուհետ` Դռնավարզը արցախյան գյուղերի
շարքում առանձնանում է որպես հոգևոր կրթարան: 20-րդ դարում արցախահայությանը
և գյուղին պատուհասված ծանր ու դաժան փորձությունների պայմաններում անգամ
ծխականից միջնակարգի կարգավիճակի ձեռք բերած դպրոցում կրթական գործը բավարար հիմքերի վրա էր գտնվում: Արդի ժամանակներում գյուղն ու դպրոցը ստիպված
են դիմակայելու ներկա սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերներին:
РЕЗЮМЕ
Организация образовательного процесса в деревне
Дрнажаз-Кармир Гюх /XIX-XXI вв./
Лена Сулейманян
Ключевые слова: приготовительный класс, приходская школа, строительство школ,
миграция, средняя школа, количество.
В 1841году в старой деревне Дрнаваз-Кешишкенд Арцахской провинции Варанда
произведена закладка церкви Святой Богородицы, при которой начинает действовать первый приготовительный класс. Наличие церкви и школы совершило просветительскую революцию в повседневной жизни деревни. С этого времени деревня Дрнаваз получает статус
духовной школы. В XX веке, в период тяжелых и жестоких испытаний для деревни и всего
арцахского армянства, в приходской школе, ставшей средней, образовательный процесс
велся на достойном уровне. Сегодня деревня и школа вынуждены противостоять современным социально-экономическим вызовам.
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SUMMARY
The Educational Process Organization in
Drnavaz-Karmir Gyugh Village /XIX-XXI centuries/
Lena Suleymanyan
Keywords: preparatory class, parish school, construction of schools, migration, secondary
school, quantity.
In 1841 in the old village of Drnavaz-Keshishkend of Artsakh province of Varanda, the
laying of the Church of the Holy mother of God is made, where the first preparatory class begins
to operate. The presence of a Church and school revolutionizes the daily life of the village. Since
that time, the village Drnavazgets has had the status of the theological school among the villages
of Artsakh. In the twentieth century, during the period of hard and cruel trials for the village and
all Artsakhi Armenians, the educational process is conducted at a decent level in the parish school,
which now becomes a secondary school. Today, the village and the school are forced to confront
modern socio-economic challenges.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՎՐԱՍՏԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՀՈՂԱՅԻՆ-ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
1926-1937 ԹԹ. *
Վանիկ Վիրաբյան
Բանալի բառեր` Վրացական ԽՍՀ, Հայկական ԽՍՀ, Լոռի, Ախալքալաք, Բորչալու, սահմանազատում, հողահանդակ, հողային-տարածքային վեճեր, սահմանագիծ,
պայմանագիր:
1925-1926 թթ. սահմանագծին հայ-վրացական հարաբերությունները թևակոխեցին հանգուցալուծման նոր դժվարին փուլ: 1926 թ. հունվարի 8-ին Կենտգործկոմին
ուղղված գրությունում ՀՀ հողժողկոմը, արձանագրելով այն փաստը, թե իբր 1921 թ.
նոյեմբերի 6-ի ակտով լուծված էր համարվում Վրաստանի և Հայաստանի սահմանային խնդիրը, որ 1922 թ. սեպտեմբերին երկու հանրապետությունների հողժողկոմատների փոխադարձ համաձայնությամբ վիճելի տարածաշրջանը փաստորեն անցել էր
Հայաստանին, նշում էր, որ, այդուհանդերձ, Վրաստանի հողժողկոմատը այնուհետև
հիշյալ սահմանն անբնական է համարել՝ ներկայացնելով սահմանային հարցի լուծման
այլ նախագիծ՝ Լոք-Լալվարի ուղղությամբ: Ելնելով դրանից՝ ՀՀ հողժողկոմը, անընդունելի համարելով վերոնշյալ որոշումը, հարց է բարձրացնում Անդրկենտգործկոմի
առջև՝ խնդրելով հաստատել 1921 թ. նոյեմբերի 6-ի համաձայնության պայմանները և
հանձնարարել հողժողկոմատին տեղում ընդունելի համարել համապատասխան սահմանագիծը[1]:
1926 թ. ապրիլի 27-ին ՀԽՍՀ հողժողկոմ Արամայիս Երզնկյանը Անդրկենտգործկոմի հանձնաժողվին ներկայացրած պաշտոնագրում արձանագրում է այն փաստը, որ
Փամբակ-Լոռու և Բորչալու գավառների վերջնական սահմանագծման հարցը հատուկ
հանձնաժողովի կողմից տեղազննությունից հետո Սադախլոյում չլուծվեց միայն այն
պատճառով, որ Վրաստանի հողժողկոմատի ներկայացուցիչները համաձայնություն
կայացնելու առիթով վերջնական ցուցում չէին ստացել: Ըստ այդմ՝ Ա. Երզնկյանն իր
վերընշյալ տեսակետը հիմնավորում էր հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքներով.
1) 1921 թ. նոյեմբերի 6-ի համաձայնությամբ ուղղումներով հանդերձ որոշված
սահմանագիծը կարելի է անցկացնել վիճարկելի համարվող վայրում.
2) ապացուցված համարել, որ Վորոնցովկայի գավառակի բոլոր գյուղերը սուր
կերպով են զգում շրջանի անտառի կարիքը, իսկ նրանց սահմանամերձ անտառից
զրկելը անթույլատրելի գտնելով, փաստում էր, որ Ալավերդու պղնձահանքերը միշտ
օգտվել են սահմանամերձ շրջանի անտառներից.
3) Երզնկյանը կարծում էր, որ 1921 թ. սահմանագիծը չէր կարող կյանքում կիրառվել այնպիսի ձևով, որ ոչ մի դժգոհություն առաջ չբերեր երկու կողմերի գյուղացիության կողմից.
4) արձանագրել, որ 1921 թ. սահմանագիծը չի շոշափել նաև Շարուրի գործարանի շահերը, որ Փամբակ-Լոռու գավառին միացված անտառաշրջանում գործարանը
պետք է օգտվի մի տարածությունից, որը դյուրությամբ կարող են փոխանակել Բորչալու գավառի 60 հազար դեսյատին տարածքի՝ Պրպնջանի և Չանդարի միջև ընկած անտառների հետ:

*

Հոդվածն ընդունվել է10.09.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ ՀՊՄՀ պրոֆեսոր,
պ.գ.դ. Ս. Պողոսյանը: 30.09.19:
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Երզնկյանը նշել էր, որ այդ տարբերակի դեմ Վրաստանի Հողժողկոմատի ներկայացուցիչները ներկայացրել են անհեթեթ առարկություններ[2]: Նա ընդգծել էր, որ
Անդրկենտգործկոմի, Վրաստանի Հողժողկոմատի ներկայացուցիչների միջոցով կատարած տեղազննումից հետո մերժվել է հայկական կողմի նախագիծը: Ելնելով այդ
ամենից, Երզնկյանը գտնում էր, որ Վրաստանի հողժողկոմատը ևս պետք է հրաժարվի նախագծի իր տարբերակից՝ վերջնականապես հաստատելով 1921 թ. նոյեմբերի 6ի սահմանագծումն այն փոփոխություններով, որ ընդունելի լինի կողմերի կողմից: Չշրջանցելով իրենց ներկայացրած նախագիծը՝ նա հայտնում էր, որ այն կազմելու ժամանակ հաշվի են առնվել Անդրկենտգործկոմի և Վրաստանի Հողժողկոմատների հիմնական պահանջները՝ պնդելով, որ 1921 թ. համաձայնությունն անցնում է բնական անվիճելի գծերով և տարածքային ու անտառային ֆոնդի հարցում կողմերից ոչ մեկի համար աննպաստ դրություն չի ստեղծում[3]:
Սակայն 1926 թ. մայիսին կրկին անհրաժեշտություն առաջացավ ճշգրտել Անդրկենտգործկոմի Հողհանձնաժողովի կողմից այդ պահին որոշված սահմանը և այդ
խնդիրը լուծելու համար Վրաստանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրվում է խորհրդակցություն, որում սակայն համաձայնություն ձեռք չի բերվում[4]: Խնդրահարույց հարցի լուծման համար հանրապետությունների հողժողկոմների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կատարվում է վիճելի տարածքների նոր հետազոտում՝ պարզելու նրանց տնտեսաքաղաքական հակվածության հիմքերը: Այդ
խնդրի իրագործման նպատակով Ստուրուայի նախագահությամբ կազմվում է հանձնաժողով, որում ներգրավվում են նաև Վրաստանի և Հայաստանի հողժողկոմները,
գավառային գործկոմների ներկայացուցիչները: Հայաստանի Կենտգործկոմի 1926 թ.
նոյեմբերի 3-ի արձանագրությունից պարզվում է, որ ՀԽՍՀ ԿԳԿ-ի նիստը լսել է Վերին
և Ներքին Քերպիլի գյուղերի բնակիչների միջնորդության հարցը՝ այդ գյուղերը Վրացական ԽՍՀ-ի կազմում ընդգրկելու մասին՝ հիմք ընդունելով Անդրկենտգործկոմի նախագահության ապրիլի 20-ի և Հողժողկոմատի հունիսի 7-ի որոշումները, որի մասին զեկուցումով հանդես է գալիս Հայաստանի ԿԳԿ-ի քարտուղար Ա. Տատյանը: ՀԽՍՀ
Կենտգործկոմի նախագահ Ա. Կարինյանի և Տատյանի ստորագրությամբ ընդունված
որոշման մեջ հայկական կողմը Անդրկենտգործկոմին խնդրում էր իրենց գյուղերը Վրացական ԽՍՀ կազմում ընդգրկելու մասին քերպիլինցիների միջնորդությունը մերժել
և թողնել առանց հետևանքի՝ պնդելով, որ նրանց հայտարարությունը ծագել է հողային
վեճերից, որոնք պետք է վճռեին ՀԽՍՀ իշխանությունները, և ըստ այդմ Հողժողկոմատին առաջարկում էր շտապ միջոցներ ձեռնարկել Վերին և Ներքին Քերպիլիների հետ
հողային վեճերը կարգավորելու համար և այդ մասին զեկուցել ՀԽՍՀ Կենտգործկոմին[5]: Ակնհայտ է այստեղ ՀԽՍՀ իշխանությունների շահագրգռվածությունը հողային
հարցերը հօգուտ Հայաստանի լուծման հարցում:
ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի 1926 թ. դեկտեմբերի 29-ի նիստում տեղեկացվում է 1927
թ. հունվարի 2-ին Թիֆլիսում կայանալիք Անդրկենտգործկոմի հողհանձնաժողովի նիստի մասին՝ քննարկելու Շինիխ-Այրում, Լալվար, Գերաս-Չայ-Արաքս շրջանների միջև
ծագած վեճերի, արոտավայրերի խնդիրը՝ կապված քոչվոր անասնապահության վերացման հեռանկարի հետ:
Տատյանի զեկուցման հիման վրա 1927 թ. հունվարի 2-ին որոշվում է 1927 թ. հունիսի 2-ին Թիֆլիսում կայանալիք հողհանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու
համար գործուղել Հայկենտգործկոմից Ա. Երզնկյանին, Զանգեզուրի և Մեղրու գավգործկոմից՝ Ն. Ադոյանին և Լոռի-Փամբակի գավգործկոմից՝ Յու. Հովսեփյանին[6]: 1927
թ. հունիսի 6-ին Հայկենտգործկոմում արձանագրվում է, որ Աղքյորփի, Չանախչի, Ջիլիզա և Բրդաձոր գյուղերն անտառային շրջանի հետ Վրաստանի հետ վիճարկելի
չեն[7], իսկ հունիսի 8-ին նշվում է, որ բնակելի այլ վայրերի համար հարևան հանրապետությունների հետ ձևակերպված վեճ գոյություն չունի, որ Անդրկենտկործկոմը որո129
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շում ունի, որ կողմերից նոր վեճերի հայտեր այլևս չի ընդունելու և քննության չի առնելու[8]:
1927 թ. հունիսի 20-ին Ս. Կասյանի և Ա. Գեգեչկորու համանախագահությամբ տեղի ունեցած Անդրկենտգործկոմի նախագահության նիստում քննարկվում է Անդրֆեդերացիայի հանրապետությունների միջև հողային-անտառային վեճերի լուծման հանձնաժողովի կանոնադրության նախագծի հարցը: Միաժամանակ Անդրհողժողկոմատին
հանձնարարվում է կազմել ընդհանուր հեռանկարային պլան՝ ձմռանը և ամռանը ալպիական մարգագետինների արոտավայրերում կազմակերպվող քոչվոր և կիսաքոչվոր անասնապահությունից կուլտուրական հողագործությանը անցնելուն նախապատրաստվելու համար[9]:
1927 թ. սեպտեմբերի 19-ին Անդրկենտգործկոմի նախագահության նիստը Աղամալի-Օղլու նախագահությամբ լսում է Վրաստանի Բորչալուի և ՀԽՍՀ Լոռի-Փամբակի
գավառների միջև ընկած Լոք-Լալվար վիճելի տարածաշրջանում վարչատնտեսական
սահմանագծի հաստատման հարցը: Կայացված որոշման մեջ հաշվի առնելով Լոք-Լալվարի տարածաշրջանի իրական բնասահմանի հաստատման համար ստեղծված
հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունների կատարման անհնարինութունը՝
որոշվում է վերջինիս փոխարեն այդ պաշտոնում նշանակել Բաղիրովին՝ առաջարկելով առաջադրված խնդիրները լուծել մեկամսյա ժամկետում[10]: Ս. Կասյանի նախագահությամբ 1927 թ. դեկտեմբերի 5-ին հրավիրված Անդրկենտգործկոմի նիստում
լսվում է նախագահության առաջարկը Լոք-Լալվար շրջանի շրջանակներում Բորչալու
գավառի և ՀԽՍՀ Լոռի-Փամբակի գավառների վարչատնտեսական սահմանի հաստատման համար ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքների երկարաձգմանն
առնչվող հարցը: Հաշվի առնելով աշխատանքների կատարման ձմռանը հողագծման
անհնարինությունը՝ Անդրկենտգործկոմը որոշում է սահմանազատումն իրագործելու
համար իր իսկ նախագահության՝ սեպտեմբերի 19-ի որոշմամբ ձևավորված հանձնաժողովին հանձնարարել այդ աշխատանքները կատարել 1928 թ. գարնանը[11]: 1927
թ. հուլիսի 16-ին վիճարկելի հարցերը կրկին քննարկվում են Անդրկենտգործկոմի նախագահության կողմից, սակայն կրկին ոչ արդյունավետ ելքով, առավել ևս որ Բաղիրովը ներկա չի գտնվում այդ նիստին: Նրան փոխարինում էր Յաղուբովը, որին առաջարկվում է Բորչալուի և Լոռի-Փամբակի միջև վիճարկելի վարչատնտեսական սահմանի հարցի լուծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներն ավարտին հասցնել
մինչև հուլիսի վերջը[12]:
1927 թ. Անդրկենտգործկոմի նախագահության՝ ԽՍՀՄ Ազգությունների խորհրդին
տված զեկուցման մեջ արձանագրվում է, որ 53 տեղամասերով ընդհանուր 76.635
դեսյատին մակերեսով վիճելի համարվող տարածքից Ադրբեջանին է անցել 8208 դեսյատին, Հայաստանի կազմում ըմդգրկվել է 3990 դեսյատին, իսկ Վրաստանի՝ 64.437
դեսյատին հող[13]:
1928 թ. հունիսի 7-ին Անդրկենտգործկոմի Փոքր նախագահությունը Ս. Կասյանի
նախագահությամբ լսում է Բորչալու և Լոռի-Փամբակ գավառների միջև վարչատնտեսական սահմանագծման անցկացման Բաղիրովի գլխավորությամբ գործած հողհանձնաժողովի հաշվետվությունը: Ի լրացումն Անդրկենտգործկոմի 1927 թ. դեկտեմբերի 5ի և 1927 թ. սեպտեմբերի 19-ի որոշումների՝ խնդիր է դրվում ձեռնամուխ լինել Բորչալու-Լոռի-Փամբակ սահմանագծի ճշգրտմանը և դրանք ավարտել հուլիսի վերջին[14]:
Հիմք ընդունելով Անդրկենտգործկոմի Փոքր նախագահության որոշումը՝ 1928 թ.
օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում Ս. Յաղուբովի գլխավորությամբ և Վրաստանի ու Հայաստանի հանրապետությունների հողժողկոմներ Ս. Ջուղելու և Ա. Երզնկյանի մասնակցությամբ ձևավորվում է հանձնաժողով Բորչալու և Լոռի-Փամբակ գավառների միջև
Լոք-Լալվարի տարածաշրջանային (Սադախլոյի անտառային ամառանոցավայր) վեճը
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քննարկելու համար: Մտքերի փոխանակության արդյունքում հանձնաժողովը անհրաժեշտ և հնարավոր է գտնում նշված վեճը լուծել հետևյալ հիմքերով.
1) իրենց հողերով վիճելի հողաշերտին հարող գյուղերը (խոսքը 1921 թ. նոյեմբերի 6-ի որոշմամբ հաստաված գծի մասին է) այս կամ այն կողմին պետք է անցնեն իրենց բոլոր բաժնեհողերով.
2) բոլոր այն գյուղերը, որոնք կանցնեն այս կամ այն կողմին, ինչպես նաև նրանք,
որոնք գտնվում էին կողմերի անվիճարկելի տարածքներում, պետք է իրավունք ունենան, ըստ մինչ այդ գոյություն ունեցող կարգի, հավասարապես օգտվելու Բորչալու և
Լոռի-Փամբակ գավառների անտառներից.
3) Լոք-Լալվարի լեռնագոգի հյուսիսային լանջին գտնվող ամառային արոտավայրերից օգտվելը ամրագրել մինչ այդ դրանցից օգտվող Բորչալու գավառի անասնապահների օգտին.
4) Չաթախի չուգունաձուլական գործարանին ամրակցել 1923 թ. մայիսի 20-ին Վրաստանի Հողժողկոմատին հանձնված անտառային ամառանոցը, ՀԽՍՀ հողժողկոմատի տնօրինության տակ գտնվող անտառներից Վրաստանին տալ չորս հազար
դեսյատին: Միաժամանակ հանձնաժողովը անհրաժեշտ է գտնում սահմանել վարչատնտեսական սահմանագծի ուղղվածությունը Բորչալուի և Լոռի-Փամբակի գավառների միջև Լոք-Լյալվարի շրջանում. այն ձգվում էր Դեբեդ-չայից, այնտեղից, որտեղ այդ
գետին հարում էր Սադախլո գյուղի բաժնեհողերի հարավային սահմանագիծը՝ այն
ընդհանուր ձգվածությամբ դեպի արևմուտք մինչև Կարմիր Քար բարձունքը, որից հետո Խոժոռնի և Գյոլբեկինսկի հողերով ձգվում սկզբում դեպի հարավ-արևմուտք, իսկ
այնուհետև թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ իջնում Բանիոշ գետը, այնտեղ կտրուկ
շրջվում դեպի արևմուտք, վեր բարձրանում և իջնում հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ
դեպի Շուլավեր-չայ գետը: Ինչպես նախատեսվում էր, այդ կետից դեպի վեր նշված
գետի հոսանքով սահանագիծը հասնում էր մինչև Օփրեթի և Չանախչի գյուղերի վարձակալական հողերը՝ եկեղեցու ավերակի մոտ և այնտեղից նշված գյուղերի վարձակալական հողերի սահմաններով ձգվում մինչև Աղքյորփի-չայը, որտեղից հարավարևմտյան ուղղությամբ սահմանագիծը մի շարք բարձունքներով հասնում էր Գայլի Դրունք Լեռնանցքը և այնտեղից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ Լոքի և Օսինովայա լեռնագագաթներով ու Լոքի լեռնանցքով հասնում մինչև համապատասխան բարձունքին:
Նշված սահմանագծի հիման վրա Սադախլո, Գյուլբեգ, Խոժոռնի, Խոխմելի, Օփրեթի և Ջանդար գյուղերը իրենց բաժնեհողերով պետք է մնային Վրաստանի Բորչալու
գավառի կազմում, իսկ Բերդաձոր, Չանախչի, Աղքյորփի գյուղերը՝ Հայկական ԽՍՀ Լոռի-Փամբակի գավառի ենթակայության տակ: Դրա հետ մեկտեղ ընդգծվում էր, որ եթե
վերոնշյալ գյուղերի բաժնեհողերի սահմանները չհամընկնեն սահմանագծման հետ, ապա, անկասկած, առավելությունը պետք է տրվեր բաժնեհողերի սահմաններին, ըստ
որի՝ տեղում պետք է իրագործվեին սահմանների համապատասխան փոփոխություններ: Իսկ ինչ վերաբերում էր Օփրեթի և Ջիլիսա գյուղերի միջև Շուլավեր-չայի աջ ափին գտնվող հողավեճին, հրահանգվեց շուռդարձի միջոցով առաջին գյուղին հատկացնել համարժեք տեղամաս Չանախչի գյուղի հողերի հաշվին կամ այլ ձևով, ինչը
տեղանքում հետազոտման արդյունքում առավել նպատակահարմար կգտնվեր: Նշված համաձայնագրի ցանկացած փոփոխությունների մասին, որոնք կարող էին բացահայտվել հանձնաժողովի աշխատանքի պարագայում և կհամարվեին անհրաժեշտ ու
նպատակահարմար, պետք է զեկուցվեր Անդրկենտգործկոմի հանձնաժողովին, որն
անհրաժեշտության դեպքում պետք է մեկներ նշված վայրը[15]:
Հիմնական վեճը Լոռի-Փամբակ-Բորչալուի շուրջն էր՝ տնտեսական-վարչական
սահմանի հաստատման և դրա հետ կապված սահմանամերձ շրջանների բնակավայրերի միջև վիճելի հարցերի, ինչպես նաև Լենինական-Ախալքալաքի գավառների միջև
անցկացված վարչատնտեսական սահմանի արձանագրության հաստատման հետ:
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1928 թ. օգոստոսի 15-ին Անդրկենտգործկոմի նախագահության նիստում Ս. Կասյանի,
Ի. Օրախելաշվիլու, Թաղիևի և այլոց մասնակցությամբ լսվում է Անդրֆեդերացիայի
տարբեր սահմանամերձ շրջանների միջև հողային-անտառային վեճերի մասին հարցը:
Այդ կապակցությամբ որոշվում է ի գիտություն ընդունել Ս. Կասյանի հաղորդումը և
հանձնարարել Անդրերկրկոմիտեի հանձնաժողովին ի դեմս Ս. Տեր-Գաբրիելյանի,
Քարթվելաշվիլու և Մուսաբեկովի՝ եռօրյա ժամկետում կարգավորել հողային, հողահանդակային, ջրային և անտառային վեճերը Անդրֆեդերացիայի տարբեր սահմանակից շրջանների միջև: Փաստվում է նաև Հայաստանի և Վրաստանի միջև առկա վիճելի
երեք տեղամասի հարցը՝ 21.600 դեսյատին մակերեսով, որոնցից մեկը փետրվարի 29ին ներառվում է ՀԽՍՀ կազմում: Սույն հարցերն իրենց արտացոլանքը գտան նաև
Անդրերկրկոմի քարտուղարության բյուրոյի 1928 թ. օգոստոսի 16-ի նիստում, որի կողմից պաշտոնագրեր ուղարկվեցին Ս. Տեր-Գաբրիելյանին, Քարտվելաշվիլուն և Մուսաբեկովին[16]:
1929 թ. փետրվարի 2-ին Անդրֆեդերացիայի հանրապետությունների միջև հողային-անտառային վեճերի լուծման հանձնաժողովի (Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի ժողկոմխորհների նախագահներ Մուսաբեկով, Մախարաձե, Տեր-Գաբրիելյան,
Անդրկենտգործկոմի քարտուղար Շահվերդյան և Անդրերկրկոմի քարտուղար Օրախելաշվիլի) նիստում լսվում է սահմանագծի ամբողջ երկայնքով Լոռի-Փամբակ և Բորչալու գավառների միջև վարչատնտեսական սահմանի հաստատմանն առնչվող հարցը:
Ըստ այդմ կայացվում է որոշում,
1) հաստատել հողժողկոմներ Երզնկյանի և Ջուղելու միջև 1920 թ. օգոստոսի 10ին ձեռք բերված համաձայնությունը՝ հատուկ հսկողություն սահմանելով ՀԽՍՀ տարածքում գտնվող ջրապաշտպան նշանակություն ունեցող անտառների նկատմամբ.
2) հանձնարարել 1928 թ. օգոստոսի 10-ին ձեռք բերված համաձայնության հիման
վրա լուծել բոլոր վիճելի հարցերը և մանրամասն նկարագրել ամբողջ սահմանագիծը,
որից հետո այն ներկայացնել Մուսաբեկովի, Տեր-Գաբրիելյանի և Մախարաձեի մասնակցությամբ գործող հողհանձնաժողովի հաստատմանը[17]:
1929 թ. փետրվարի 9-ին Մ. Ցխակայայի նախագահությամբ Անդրկենտգործկոմի
Փոքր նախագահության նիստում լսվում են Վորոնցովկայի տեղամասում, Լոռի-Փամբակ գավառում և Դիլիջանում տիրող վիճակի մասին Աղամալովի և Պրեոբրաժենսկու
զեկույցները, որոնք ընդունվում են ի գիտություն, և Անդրկենտգործկոմի կազմբաժնին
հանձնարարականներ են տրվում զեկուցողների հետ համատեղ դրանցում նշված թերությունների վերացման համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ[18]:
1929 թ. փետրվարի 18-ին Անդրկենտգործկոմի նիստում Ցխակայայի նախագահությամբ լսվում է Լոռի-Փամբակ և Բորչալու գավառների միջև վարչատնտեսական
սահմանի հաստատման հարցը և որոշվում Երզնկյանի և Ջուղելու կողմից 1928 թ. օգոստոսի 10-ին ձեռքբերված համաձայնությունը հաստատել՝ անտառները թողնելով
ՀԽՍՀ կազմում: Ջուղելուն և Երզնկյանին հանձնարարվում է բոլոր վիճարկելի հարցերը վճռել 1928 թ. օգոստոսի 10-ի համաձայնագրի հիման վրա և մանրամասն նկարագրել ամբողջ սահմանագիծը, հաստատագրելով, որ ընդունված որոշումը հենվում է տեղանքի մանրազնին հետազոտության և թերությունների բացահայտման վրա, որոնք
խոչընդոտել են հողային վեճերի լուծմանը՝ այդ մասին կայացնելով միաձայն որոշում
լիազորված շահագրգիռ անձերի կողմից: Որոշվում է, որ փետրվարի 18-ի վճիռը լինի
վերջնական՝ այն իրագործելով ոչ ուշ, քան մինչև 1929 թ. աշունը, գործկոմներին պարտավորեցնելով բնակչությանը լայնորեն իրազեկել այդ մասին, իսկ խախտման դեպքում ենթարկել քրեական և վարչական պատասխանատվության:
Անդրկենտգործկոմին առընթեր հողային և անտառային վեճերի լուծման հանձնաժողովից պահանջվում է ամենայն աջակցություն ցուցաբերել Անդրկենտգործկոմի նախագահության՝ 1929 թ. փետրվարի 18-ի որոշման իրագործման հարցում: Հաստատ132
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վում էր, որ ընդունված որոշումների մասին ոչ մի հայտարարություն հարցի վերանայման կամ նոր քննարկման մասին չի կարող ընդունվել և քննարկվել: Անդրկենտգործկոմի 1929 թ. փետրվարի 2-ի նիստում հողային վեճերի լուծման անդամներ Մուսաբեկովի, Տեր-Գաբրիելյանի և Մախարաձեի կողմից ստորագրվում է արձանագրություն:
Ըստ ընդունված որոշման՝ Լենինականի (Գյումրիի) շրջանի Դարաքեյ գյուղին 80 դեսյատին հողատարածքի միացման խնդրանքը մերժվում է՝ հիմք ընդունելով 1927 թ. օգոստոսի 13-ի համաձայնության ակտը ՀԽՍՀ Լենինականի շրջանի և ՎԽՍՀ Ախալքալաքի գավառների միջև վարչատնտեսական սահմանի անցկացման վերաբերյալ[19]:
1929 թ. ապրիլին ՀԽՍՀ կենտգործկոմը փետրվարի 18-ի որոշումը կենսագործելու
մասին շրջաբերական է արձակում, որի կիրարկումը տեղերում դրվում է Անդրկենտգործկոմին առընթեր հողային ու անտառային վեճերը քննող հանձնաժողովի վրա, որն
այդ աշխատանքը պետք է ավարտեր 1929 թ. աշնանից ոչ ուշ: Դրանով Կենտգործկոմի նախագահը տեղեկացնում է Լենինականի, Լոռի-Փամբակի, Դիլիջանի, Նոր Բայազետի և Զանգեզուրի գավառական գործադիր կոմիտեներին, որ վերոհիշյալ գավգործկոմների և Անդրկովկասի Խորհրդային Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետության (ԱԽՖՍՀ) կազմում ընդգրկված հանրապետությունների սամանամերձ գավգործկոմներին դեռևս բզկտող հողային ու անտառային վեճերի լուծումները համարվում են վերջնական: Այդ պատճառով աննպատակահարմար էին գտնվում Անդրկենտգործկոմին առընթեր հանձնաժողովի որոշումների վերանայումը կամ արդեն
լուծված վեճերը նորից քննության առնելու վերաբերյալ դիմումների դիտարկումը[20]:
1929 թ. մայիսի 28-ին Լոռի-Փամբակ շրջանի Վորոնցովկայի գործկոմի նախագահի տեղակալ Սարատիկյանը Հայաստանի և Վրաստանի հողժողկոմներին հասցեագրած գրությամբ տեղեկացնում էր, որ Վորոնցովկայի տեղական գործկոմի հաղորդմամբ Վրաստանի Բանկոոպը առանց իրենց թույլտվության կտրատել է Շահնազար
գյուղի ընկերության հողատարածքը 1520 սաժեն լայնությամբ և անցկացրել է ակոս:
Այդպիսի վիճակը ոչ նորմալ համարելով, խնդրվում էր միջոցներ ձեռնարկել արձանագրված խախտումները վերացնելու[21]: 1929 թ. հունիսի 8-ին Երզնկյանը և հողային
վարչության պետ Սարատիկյանը ՀԽՍՀ Կենտգործկոմին և Վորոնցովկայի շրջգործկոմին ուղղված պաշտոնագրում խնդրում են ներկայացնել Վորոնցովկայի շրջգործկոմի գրությունը Շահնազար գյուղի հողերի սահմանը Թիֆլիսի Բանկոոպի կողմից խախտելու մասին, պահանջելով Անդրկենտգործկոմի հանձնաժողովի ու նրա երկրաչափի
միջոցով տեղում ճշգրտել անօրինական սահմանը Շահնազար գյուղի համար[22]:
1929 թ. հուլիսի 22-ին տեղի է ունենում Անդրկենտգործկոմի նախագահության
նիստը, որում քննարկվում է Փոքր նախագահության կողմից օրակարգ մտցված Բորչալուի և Լոռի-Փամբակի հողային և անտառային վեճերի հարցը[23] և որոշվում է.
1) հաստատագրել, որ ՀԽՍՀ սահմաններում և Լոք-Լալվար լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջին գտնվող անտառները, և մասնավորապես գետերի ակունքները՝ աղբյուրներն ունեն հատուկ նշանակություն ներքին Բորչալուի գյուղատնտեսության զարգացման համար, և մոտ ապագայում ճիշտ անտառային տնտեսության կազմակերպմամբ այդ խոչընդոտները կվերացվեն և օրինակելի ձևով կբարեկարգվեն.
2) անտառների պաշտպանության նպատակներով անհրաժեշտ համարել Ջիլիսա գյուղի բնակիչների վերաբնակեցումը Չանախչի գյուղում.
3) Օփրեթի գյուղին իրավունք վերապահել վարձակալման ձևով օգտվել Շուլավեր-չայ գետի աջ ափի հողերից.
4) նկատի ունենալ, որ «Գելիկ թիվ 1» տեղամասը 158 դեսյատին տարածքով
գտնվում է Բորչալուի տեղամասային գործկոմի սովխոզի օգտագործման ներքո, այն
թողնել ՎՍԽՀ սահմաններում.
5) Շահնազար գյուղի կողմից վիճարկվող 580,80 դեսյատին տարածքով թիվ 2
տեղամասը թողնել Վրացական ԽՍՀ սահմաններում.
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6) Սարիար և Սաաթի գյուղերի միջև վիճելի համարվող 63,84 դեսյատին տարածքով թիվ 3 տեղամասը թողնել Հայկական ԽՍՀ կազմում.
7) Օփրեթի և Չանախչի գյուղերի միջև վիճարկելի 633,60 և 102,72 դեսյատին
տարածքով թիվ 4 և 5 հողամասերը թողնել ՎԽՍՀ կազմում.
8) Վարդաձոր և Սադախլո գյուղերի միջև վիճարկելի 6,48 դեսյատին տարածքով
թիվ 7 տեղամասը թողնել ՀԽՍՀ կազմում[24]: Խնդիր է դրվում սահմանը հաստատել
Լեգլի-դաղից մինչև Պոլութլի-Բաշի լեռնագագաթի դամբարանը՝ Փամբակի շրջանում:
Այդ խնդրի լուծման նպատակով Փոքր նախագահության առաջարկով Անդրկենտգործկոմի հողային հանձնաժողովում ընդգրկվում են ՀԽՍՀ-ից Երզնկյանը և Մամիկոնյանը,
ՎԽՍՀ-ից՝ Ջուղելին և Վ. Վաշակիձեն, Ադրբեջանական ԽՍՀ-ից՝ Միր Ջաֆար Բաղիրովը և Մ. Շամսադինսկին[25]:
Ուշագրավ է ՀՀ հողբաժնի կազմբաժնի վարիչ Գ. Հովհաննիսյանի գրությունը, որտեղ նշելով, որ վերադարձվում է 1930 թ. հունիսի 20-ի գրությունը իր բոլոր նյութերով
հանդերձ՝ ներկայացվում էր Կենտգործկոմի մեկնակետը, որ աշխատանքները լրիվ
կազմով կատարված չեն, որ անհրաժեշտ է ավարտել ՀԽՍՀ-ի գոնե փաստական և լրիվ սահմանը 10 վերստանոց քարտեզի վրա, ուղղել քարտեզն ըստ Անդրկենտգործկոմի որոշման, որով Չանախչի, Բարդաձոր և Աղքյորփի գյուղերը հանձնվում էին
ՀԽՍՀ-ին[26]:
1932 թ. ապրիլի 11-ին Անդրկենտգործկոմի Փոքր նախագահությունը քննարկում
է թիվ 2 տեղամասին վերաբերող Բորչալուի և Լոռի-Փամբակի գավառների միջև հողային և անտառային վեճերին առնչվող Անդրկենտգործկոմի նախագահության՝ 1929 թ.
սեպտեմբերի 2-ի որոշումը՝ փաստելով, որ այն չի կատարվել, և ըստ այդմ ՀՍՀ Կենտգործկոմին հանձնարարվում է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել այն իրականացնելու
համար[27]:
1932 թ. մայիսի 17-ին Անդրկենտգործկոմի Փոքր նախագահության որոշումը
դարձյալ վերաբերում էր Վրաստանի և Հայաստանի միջև սահմանների ճշգրտմանը:
Միաժամանակ լսվում է Անդրկենտգործկոմի հողհանձնաժողովի նախագահի 1933 թ.
մայիսի 4-ի զեկույցը, որը վերաբերում էր Բորչալուի և Ղարաքիլիսայի շրջանների միջև
հողօգտագործական սահմանների ճշգրտմանը, ներկայացրած առաջարկին հավանություն տալուն և վերջնական խմբագրմանը՝ հանձնարարելով դա կատարել համապատասխան հանձնաժողովին, որի կազմում ընդգրկվել էին Թոդրիան, Դողաթովը, Բունիաթ-զադեն[28]:
1932 թ. հունիսի 5-ին Հայկենտգործկոմին ՀՍՀ հողժողկոմատի տեղակալ Ն. Ադոյանը Խորհրդային Վրաստանի Բորչալուի նախկին գավառի և ՀԽՍՀ նախկին Լոռու
գավառի երկու հողամասերի հետ կապված վեճին վերաբերող գրությունում հայտնում
էր, որ այն հնարավոր կլինի լուծել միայն այն դեպքում, երբ Անդրկենտգործկոմից
ստանան իսկական պլանշետներ, որի համար առաջարկվում է միջնորդություն հարուցել Կենտգործկոմի առջև[29]:
1933 թ. փետրվարի 27-ին ՀԽՍՀ ժողկոմխորհը քննարկում է Ղարաքիլիսայի անտառտնտեսության խոտհարքներն Աղքյորփիի, Օփրեթի, Չանախչիի, Խոխմելնի և Բրդաձորի գյուղերի բնակիչներին տրամադրելու մասին Ծովյանի զեկուցումը, որի հիման
վրա սահմանվում է, որ ՀԽՍՀ անտառներին սահմանամերձ Վրաստանի և Ադրբեջանի
գյուղերը խոտհարքներից կարող են օգտվել նույն կարգով, ինչպես ՀԽՍՀ տարածքում
գտնվող գյուղերը[30]:
1933 թ. մարտի 20-ին ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի նախագահ Անանյանին ուղղված
պաշտոնագրում Անդրկենտգործկոմի նախագահի պաշտոնակատար Տերեղուլովը
նշում էր, որ Վրացական և Հայկական ԽՍՀ-ների միջև վարչատնտեսական սահմանի
հաստատմամբ Բորչալուի շրջանի տարածքի մի մասն անցել է Հայաստանին: Միաժամանակ հայտնվում էր, որ այդպիսի վիճակը Աղքյորփի, Խոխմելի, Բրդաձոր և Օփ134
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րեթ գյուղերի համար ստեղծել է դժվարություններ և խոչընդոտներ խոտհարքներից,
ՀԽՍՀ-ին անցած տարածքի անտառային մարգագետիններից, խոտհարքներից և վարելահողերից օգտվելու հարցում՝ տեղեկացնելով, որ նախորդ տարիներին նշված հողերից օգտվելը կարգավորվել է ՀԽՍՀ անտառային վարչակարգով: Դրանում տեղեկացվում էր Անդրհողժողկոմատի մարտի 11-ի հեռագրի մասին, որը ուղարկվել էր հայկական կողմին՝ խնդրանքով նշված տեղամասերը՝ Վանքի-Թալա և այլ տեղամասերը
թողնել Բորչալուի բնակչության օգտագործման ներքո: Սույն գրությունում ընդգծվում
էր, որ հարցի հետագա հանգուցալուծումը հանձնվել է Անդրկենտգործկոմի հայեցողությանը, մինչ այդ խնդրելով նշված տեղամասերը թողնել թե՛ Բորչալուի շրջանի և
թե՛ ՀԽՍՀ անտառտնտեսության օգտագործման ներքո[31]: 1933 թ. մարտի 26-ին
ՀԽՍՀ Կենտգործկոմը լսում է ՀԽՍՀ հողժողկոմի հաղորդումը Վանքի-Թալայի և այլ
բացատների վարելահողերից օգտվելու մասին, նշելով, որ ԱԽՖՍՀ ժողկոմատի կողմից միջնորդվել է Անտառժողկոմատի առջև՝ թույլատրել Բորչալուի շրջանի կոլտնտեսություններին մինչև հարուցված խնդրի վերջնալուծումը օգտվել Վանքի-Թալա և մյուս
բացատների վարելահողերից[32]:
1933 թ. մայիսի 15-ին Անդրկենտգործկոմի նախագահը Անդրհողժողկոմատին ներկայացրած զեկուցագրում հայտնում էր, որ մայիսի 4-ի որոշմամբ կազմվել է հանձնաժողով Բորչալուի և Ալավերդու շրջանների միջև հողօգտագործման և վարչական ենթակայության հարցերի կարգավորման նպատակով: Տեղեկացվում է այդ նպատակով
Անդրհողժողկոմատի կոլեգիայի անդամ Ղահրամանովի գլխավորությամբ և Վրաստանի
ու Ադրբեջանի հողժողկոմատների, Բորչալուի, Ալավերդու շրջանների և Սադախլոի
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կազմված հանձնաժողովի մասին, որը մայիսի
11-ին ձեռնամուխ է լինում տեղում ծագած խնդրի լուծմանը[33]: Արդյունքում պարզվում
է, որ ՀԽՍՀ բնակիչների հարուցած վեճը, կապված Սադախլոյի շուրջ գտնվող գյուղերի
հողերի զավթման հետ, չի համապատասխանում իրականությանը, որ փաստացի հողօգտագործումը Սադախլո գյուղում իրագործվում է ըստ 1929 թ. սեպտեմբերի 2-ի որոշման: Անդրկենտգործկոմի հանձնաժողովը գտնում է, որ վեճի մասին հայտարարությունը ՀԽՍՀ քաղաքացիների կողմից արդար չէ, և այդ մասով հարցը սպառված է՝ ասվածին կցելով հանձնաժողովի 1933 թ. մայիսի 11-ի արձանագրությունը: Հանձնաժողովը
եզրահանգում է, որ վարչական ենթարկվածության տեսանկյունից Չանախչի, Աղքյորփի
և Բրդաձոր գյուղերը պատկանում են Բորչալուի գավառին: Հանձնաժողովը հայտնում
էր, որ 1929 թ. սեպտեմբերի 2-ին Անդրկենտգործկոմի կողմից՝ ըստ Վրասատանի և Հայաստանի միջև հաստատված սահմանի, նշված գյուղերը անցել են Հայաստանին: Արձանագրվում էր, որ, մինչև 1929 թ. սեպտեմբերի 2-ի սահմանի հաստատագրումը, այդ
գյուղերը վարչական առումով ենթարկվում են Վրացական ԽՍՀ-ին և օգտվում տեղական մարգագետիններից, ինչպես խոտհարքներից: Եզրահանգման մեջ սակայն նշվել
էր, որ տնտեսապես Աղքյորփի, Չանախչի և Բրդաձոր գյուղերի բնապատմական պայմանները պարտադրում են շաղկապվել Բորչալուի գավառի հետ: Խնդիրը ներկայացնելիս Անդրկենտգործկոմի հողհանձնաժողովը հանգել էր այն հետևության, որ նշված գյուղերի հետազոտման ժամանակ իբր վերջիններիս բնակիչները հայտարարել են վարչական կարգով Բորչալուի շրջանին ենթարկվելու իրենց ցանկության մասին, չնայած
բնակչության կազմը հայկական էր: Ըստ Անդրկենտգործկոմի 1929 թ. սեպտեմբերի 2-ի
որոշման՝ անտառին տալով ջրաբաժանման հարցը կարգավորող բացառիկ պաշտպանական բնույթ՝ դրա հիման վրա վերջինս տրվում է Հայաստանին՝ դնելով այն Ղարաքիլիսայի անտառտնտեսության օգտագործման ներքո: Ընդգծվում էր, որ անտառային հովիտները նախկինում եղել են մերձակա վրացական գյուղերի օգտագործման ներքո՝
հանդիսանալով նրանց մատակարարման միակ աղբյուրը և ֆերմայի կերակրողը, որ
դրանից նշված գյուղերը օգտվել են իրապես սահմանագիծը անցկացնելիս՝ վարձակալության համար դեռևս 1924 թվականից վճարելով ՀԽՍՀ անտառտնտեսությանը, իսկ
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վերջին շրջանում իբր թե Ղարաքիլիսայի անտառտնտեսության կողմից հարուցվել են
խոչընդոտներ և արգելքներ այդ գյուղերի առաջ անտառային բացատներից օգտվելու
հարցում՝ պահանջելով եղջյուրավոր անասունները դուրս բերել ձմեռանոցներից՝ անգամ
անտառային հեծելապահակների միջոցով դիմելով զինված ուժի: Հետևապես գտնելով,
որ Ղարաքիլիսայի անտառտնտեսության կողմից այդ բնակիչներին խոտհարքային
հանդակներից զրկելը կհանգեցնի անասունների ոչնչացմանը, ինչպես նաև նկատի ունենալով տնտեսական ու բնական-պատմական պայմանները և գյուղացիների ցանկությունը՝ հողհանձնաժողովը առավել նպատակահարմար է գտնում նշված գյուղերի նկատմամբ վարչական ղեկավարությունը թողնել Բորչալուի շրջանին: Ծագող վեճերի կանխարգելման նպատակով և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փաստական հողօգտագործումը գտնվում է Հայաստանի տարածքում՝ հանձնաժողովը անհրաժեշտ էր համարում միջհանրապետական սահմանը փոփոխել այնպես, որ Չանախչի, Աղքյորփի և
Բրդաձոր գյուղերի կողմից փաստական հողօգտագործումը անցնի Վրաստանին, իսկ
ամեն տարի անտառային հողահանդակների շուրջ ծագող վեճերի կանխարգելման համար անհրաժեշտ է համարվում դրանք մերձակա գյուղերին տալ երկարաժամկետ վարձակալական հիմունքներով[34]:
1933 թ. հունիսի 26-ին Անդրկենտգործկոմի հողհանձնաժողովը լսում է Բորչալուի
և Լոռիի շրջանների միջև հողօգտագործման սահմանների ճշգրտման ու հողահանդակների վարչական ենթակայության հարցը: Ըստ այդմ՝ հրահանգվում է որպես հիմք
նկատի ունենալ Անդրկենտգործկոմի հողհանձնաժողովի 1933 թ. մայիսի 7-ի որոշումը
Վրաստանի և Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող հանրապետական սահմանի վերանայման մասին, որով Չանախչի, Աղքյորփի և Բրդաձոր գյուղերը պետք է դուրս բերվեին Հայկական ԽՍՀ-ի կազմից և հանձնվեին Վրացական ԽՍՀ-ի տնօրինությանը՝ ընդունված վճռի մասին անհրաժեշտաբար տեղեկացնելով համապատասխան հանրապետությունների ԿԿ-ների եզրահանգմանը[35]:
Անդրկենտգործկոմի 1933 թ. հունիսի 17-ի արձանագրության քաղվածքից տեղեկանում ենք Բորչալուի և Ղարաքիլիսայի շրջանների վարչատնտեսական հարցերի
ճշգրտման մասին, որի հիմքում ընկած էր Անդրկենտգործկոմի 1932 թ. մայիսի 4-ի որոշումը: Հունիսի 17-ի որոշումով հանձնաժողովի կողմից անտառային բացատների
մասին Անդրկենտգործկոմի որոշման վերջնական խմբագրումը հանձնարարվում է
Թոդրիայից, Դողաթովից և Բունիաթ-զադեից կազմված Անդրկենտգործկոմի հանձնաժողովին[36]:
1933 թ. հուլիսի 19-ին հողժողկոմ Ա. Անանյանը և հողվարչության պետ Ա. Սարաֆյանը ՀԽՍՀ Կենտգործկոմ են ներկայացնում պաշտոնագիր, անդրադառնալով
Անդրկենտգործկոմի Փոքր նախագահության հունիսի 17-ի նիստի որոշումներին՝ կապված Բորչալուի և Ալավերդու շրջանների միջև եղած սահմանազատիչ փոփոխությունների հետ: Հայտնվում էր, որ իրենք համաձայն են Անդրկենտգործկոմի հանձնաժողովի եզրակացության հետ՝ Չանախչի և Բրդաձոր գյուղերը Խորհրդային Վրաստանի
վարչական ղեկավարության տակ թողնելու վերաբերյալ միայն այն պայմանով, նոր
սահմանների գծումը կատարելիս չխախտվի անտառտնտեսության միասնությունը,
չտուժեն այդ տնտեսության շահերը[37]:
1933 թ. օգոստոսի 3-ին ԱԽՍՖՀ-ն Կենտգործկոմին, Ալավերդու շրջգործկոմին է
ուղարկվում ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի նախագահության նիստի արձանագրությունը՝
կապված Ալավերդու և Բորչալուի միջև ընկած գյուղերի հողօգտգործական-վարչական սահմանների ճշգրտման մասին ԿԳԿ քարտուղարի զեկուցումը, որը որոշել էր.
1) հավանություն տալ Անդրկենտգործկոմի ընտրած հատուկ հանձնաժողովի եզրակացությանը և Վրաստանի տարածքին կցվելիք Չանախչի, Աղքյորփի և Բրդաձոր
գյուղերի փաստական օգտագործման ենթակա հողակտորները տրամադրել այդ գյուղերին՝ երկարամյա վարձակալության հիմունքներով.
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2) ՀԽՍՀ անտառժողկոմատին լիազորել տեղում մասնակցելու սահմանագծման
աշխատանքներին[38]:
1934 թ. փետրվարի 13-ին Անդրկենտգործկոմի փոքր նախագահության նիստը
դարձյալ լսում է Բորչալուի գավառի և Ալավերդու շրջաննների միջև վարչատարածքային սահմանազատման մասին հարցը և որոշում.
1) հաստատել Բորչալուի և Ալավերդու միջև վարչատարածքային սահմանազատման մասին հանձնաժողովի շահագրգիռ կողմերի հավանությանը արժանացած
առաջարկը.
2) ըստ նախագահության ցուցումների՝ անհրաժեշտ համարել Վրաստանի կազմում ներառել Աղքյորփի, Բրդաձոր և Չանախչի գյուղերը՝ առկա վարչատարածքային
սահմաններում, Բորչալուի և Ալավերդու շրջանների միջև փոփոխել սահմանագիծը,
նշված գյուղերի բնակիչներին իրավունք վերապահել հետայսու ևս վարձակալական
երկարաժամկետ հիմունքներով օգտվել Հայկական ԽՍՀ տարածքում գտնվող անտառային զանգվածի նկատմամբ արտոնություններից[39]:
Վրացական ԽՍՀ-ը հողային հարցում երբեք զիջողականության պատրաստակամություն չէր դրսևորում, և ցանկացած առիթ օգտագործում էր վարչատարածքային
սահմանաբաժանման խնդրում շահող դուրս գալու համար, որին ՀԽՍՀ իշխանություններն իրենց հերթին ընդդիմանում էին՝ համոզված իրենց իրավացիության մեջ: Դիտարժան է հողային վեճի կապակցությամբ Վրաստանի Կենտգործկոմի նախագահության 1934 թ. մարտի 2-ի նիստը, որում լսվում է Վրաստանի Բորչալուի գավառի և
ՀԽՍՀ Ալավերդու շրջանի միջև վարչատարածքային սահմանազատման հարցը: Ընդունված որոշման մեջ հիմք ընդունելով Անդրկենտգործկոմի նախագահության 1934
թ. փետրվարի 13-ի որոշումը որոշվում է Վրացական ԽՍՀ-ին տրված ՀԽՍՀ-ի Աղքյորփի, Բերդաձոր և Չանախչի գյուղերը միացնել Բորչալուի շրջանին և վերաբաշխել
Օփրեթի և Խոժոռնիի գյուղխորհուրդների միջև այնպես, որ Չանախչի և Աղքյորփի գյուղերն ընդգրկվեն Օփրեթի գյուղխորհրդի, իսկ Բերդաձորը՝ Խոժոռնիի գյուղխորհրդի
կազմում[40]:
1934 թ. օգոստոսի 14-ին Անդրկենտգործկոմի հանձնաժողովը Չանախչի գյուղում
Շահվերդովի նախագահությամբ և Անդրհողժողկոմատի ներկայացուցիչներ Ղուկասովը, ՀԽՍՀ և Վրաստանի հողժողկոմներ Լ. Հակոբջանյանը և Պ. Մետրևելին, Բորչալուի
շրջանային գործկոմի Յուսուբովը, Ալավերդու գործկոմից՝ Ղազարյանը, Անտառժողկոմատի ՀԽՍՀ լիազոր-ներկայացուցիչ Ծովինյանը, Սադախլոյի անտառտնտեսությունից Մարտիրոսյանը, Չանախչի գյուղի Մյասնիկովի անվան կոլտնտեսությունից Ս.
Միսկարյանը, Անդրկենտգործկոմի 1934 թ. փետրվարի 13-ի որոշման հիման վրա տեղանքում հաստատում են Չանախչի և Սադախլոյի անտառտնտեսության միջև փաստացի հողօգտագործման սահմանը, որը միաժամանակ դառնում էր սահման Հայկական ԽՍՀ Ալավերդու շրջանի և Վրացական ԽՍՀ Բորչալուի գավառի միջև: Այնուհետև
Անդրկենտգործկոմի այդ նույն որոշման հիման վրա անտառային բացատների երկարաժամկետ օտագործման հանձնման համար, նկատի ունենալով Չանախչիի կոլտնտեսության և Սադախլոյի անտառտնտեսության կարիքը, որոշվում է Ջիթհանք, Գոլի-Թալա բնակավայրերը թողնել անտառտնտեսությանը, իսկ Շահմուրադի-Փգեր, Վանքիթամ անտառային բացատները՝ ընդհանուր 105 հա մակերեսով՝ ամբողջությամբ
հանձնել Չանախչիի Մյասնիկյանի անվան կոլտնտեսությանը՝ երկարաժամկետ անփոխհատույց օգտագործման[41]:
Հիմք ընդունելով Անդրկենտգործկոմի 1934 թ. սեպտեմբերի 7-ին ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի ընդունած որոշումը՝ ընդգծվում էր, որ Անդրկենտգործկոմի 1934 թ. փետրվարի 13-ի որոշման հիման վրա հատուկ հանձնաժողովը օգոստոսի 16-ին Բորչալուի և Ալավերդու շրջանների միջև կրկին ճշգրտել է անտառի սահմանը Սադախլոյի
շրջանում: Տեղեկացվում էր նաև, որ հանձնաժողովում Հայանտառշինի ներկայացու137
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ցիչները բողոքարկել են դրա դեմ՝ ելնելով անտառի խորքերում գտնվող բացատները
Բրդաձոր, Աղքյորփի և Չանախչի գյուղերին հատկացումից, ինչն ընդունվել էր՝ հաշվի
առնելով իբր թե Անտառտնտեսության կողմից մթերումների ձախողման հանգամանքը: Հայտնվում էր Անտառժողկոմատի լիազորի խնդրանքի մասին, որ բոլոր շոշափված հարցերը հարկավոր է վճռել տեղում՝ փաստական սահմանազատման ժամանակ, որի մասին ՀԽՍՀ անտառժողկոմատի լիազոր ներկայացուցիչ Խաչատրյանը վերոնիշյալ դիմումագրում հայցում էր ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի միջամտությունը[42]: Այդ
կապակցությամբ Անդրանտառժողկոմատի Հայաստանի վարչությունը խնդիր էր դնում
կրկին կապվել Մախարաձեի գլխավորած հողհանձնաժողովի հետ՝ ընդունված որոշման հետ առաջացած տարակարծությունները հարթելու համար[43]:
1934 թ. օգոստոսի 4-ին կրկին շոշափվում է Բորչալուի և Ալավերդու շրջանների
վարչատարածքային սահմանազատման հարցը՝ կապված Անդրկենտգործկոմի նախագահության 1934 թ. փետրվարի 13-ի որոշման հետ, ըստ որի՝ Աղքյորփի, Բրդաձոր
և Չանախչի գուղերը հանձնվում էին Բորչալուի շրջանին և բաշխվում Օփրեթի ու Խոզնավարի գյուղխորհուրդների միջև, որի արդյունքում Չանախչի և Աղքյորփի գյուղերը
հանձնվում են Օփրեթի գյուղխորհրդին, իսկ Բրդաձորը՝ Խոզնավարի շրջանին, ինչի
մասին տեղեկանում ենք Համավրացական Գործադիր կոմիտեի նախագահ Ֆ. Մախարաձեի գրությունից[44]:
1934 թ. օգոստոսի 10-ին Հողժողկոմին և Ալավերդու շրջգործկոմի նախագահին
Կենտգործկոմի բաժնի վարիչ Հախումյանը տեղեկացնում էր Անդրկենտգործկոմի օգոստոսի 9-ի հեռագրային հաղորդագրության մասին, որ Բորչալուի և Ալավերդու
շրջանների սահմանները ճշգրտելու համար Անդրկենտգործկոմում օգոստոսի 13-ին որոշվել է հատուկ հանձնաժողովի նշված վայրը մեկնելու մասին, որի համար Անդրկենտգործկոմը առաջարկել էր խնդրի լուծմանը ներգրավել Հողժողկոմատի և Ալավերդու շրջանի ՀԽՍՀ ներկայացուցիչներին[45]:
Անդրկենտգործկոմի հողհանձնաժողովի (նախագահությամբ Ա. Շահվերդյանի,
անդամներ՝ Անդրհողժողկոմատից Գ. Ղուկասովը, ՀՍՀ հողժողկոմատից Հակոբջանյանը, Վրաստանի հողժողկոմատից՝ Մետրևելին, Բորչալուի շրջգործկոմից՝ Յուսուպովը,
ՀԽՍՀ Անտառժողկոմատից Ծովինյանը, Սադախլոյից անտառագործ Մարտիրոսյանը
և այլք) 1934 թ. օգոստոսի 15-ի արձանագրությունում կրկին փաստվում է Անդրկենտգործկոմի որոշմամբ Աղքյորփի գյուղը Բորչալուի գավառին հանձնելու մասին: 1934 թ.
օգոստոսի 23-ին հողժողկոմ Վ. Մամիկոնյանը և հողշինբաժնի վարիչ Գ. Համբարձումյանը Հայկենտգործկոմին հայտնում են, որ Անդրկենտգործկոմը հանձնարարել է Ալավերդու շրջգործկոմի մասնակցությամբ տեղում ճշգրտել Բորչալուի և Ալավերդու
շրջանների սահմանները[46]:
Իսկ արդեն ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի նախագահ Ս. Մարտիրոսյանին հասցեագրված 1934 թ. օգոստոսի 31-ի պաշտոնական գրությունում Անդրկենտգործկոմի նախագահ Ֆ. Մախարաձեն հայտնում էր Բորչալուի և Ալավերդու շրջանների վարչատարածքային սահմանազատմանը վերաբերող Անդրկենտգործկոմի նախագահության
1934 թ. փետրվարի 13-ի որոշման մասին, որով իրավունք էր տրվել Բրդաձոր, Աղքյորփի և Չանախչի գյուղերի ՎԽՍՀ կազմում ընդգրկման և դրան հարող Հայաստանի
տարածքում գտնվող անտառային բացատների հետագա օգտագործման վերաբերյալ: Նշվում էր, որ հակառակվելով այդ որոշմանը, Սադախլոյի անտառտնտեսությունը, որի տրամադրության տակ էին գտնվում դրանք, նշված գյուղերին խոչընդոտել էր
խոտհունձ անել: Այսպիսով, դեռևս 1934 թ. փետրվարին հաստատված իրավունքը օգտվել բացատների խոտհունձից, հետագայում ամրապնդվել է միութենական օրենքով:
Հայտնվում էր նաև, որ անտառտնտեսությունը իրականացնում է միանգամայն անօրինական գործողություններ՝ թույլ չտալով կոլտնտեսություններին օգտվել անտառային
բացատներից, ավելացնելով, որ այդ մասին Անդրկենտգործկոմի քարտուղար Թոդ138
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րիան հուլիսի 26-ին տեղեկացրել է ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի քարտուղար Դաշտոյանին:
Մախարաձեն խնդրում էր կարգադրել Անդրկենտգործկոմի հանձնաժողովի կողմից
Սադախլոյի անտառտնտեսությանը հատկացված անտառային բացատում հնձված
խոտը հանձնել այդ գյուղերին և պարզել օգտագործման կարգի հետ կապված խոչընդոտների հարցը[47]:
1935 թ. մարտի 19-ին տեղի է ունենում Անդրկենտգործկոմի Փոքր նախագահության նիստը, որը Անդրկենտգործկոմի քարտուղար Թոդրիայի նախագահությամբ
լսում է Բորչալուի և Ալավերդու շրջանների միջև նոր սահմանների հաստատման
Անդրկենտգործկոմի նախագահության հանձնաժողովի ակտերի հաստատման մասին
հարցը: Բորչալուի և Ալավերդու շրջանների միջև սահմանագծի հաստատման և Չանաչի, Աղքյորփի և Բրդաձոր գյուղերի անտառային բացատներից օտվելու մասին Ա.
Շահվերդյանի գլխավորությամբ գործած Անդրկենտգործկոմի նախագահության հողհանձնաժողովի՝ 1934 թ. օգոստոսի 14-ի և 16-ի ակտերը որոշվում է հաստատել: Դրա
հետ մեկտեղ ՀԽՍՀ կառավարությանը առաջարկվածը դյուրացնում էր Վրաստանի
կազմում ընդգրկված վերոնշյալ գյուղերի կողմից Հայաստանին հարող տարածքում
գտնվող անտառային բացատներից անխոչընդոտ օգտվելու կարգը[48]:
ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի նախագահության կողմից 1937 թ. դեկտեմբերի 25-ին կայացրած որոշման առումով դիտարժան է Շ. Առուշանյանի զեկուցումը կապված հայվրացական 1934 թ. հուլիսի 19-ի համաձայնության հետ: Դրանից տեղեկանում ենք
ՀԽՍՀ Ստեփանավանի շրջանի Շահնազար գյուղի և ՎԽՍՀ Բաշիկիչեթի շրջանի Կաշկաթալա գյուղի միջև «Կուլու-Թաշ» կոչվող հողամասի վիճարկման խնդրով Հայաստանի և Վրաստանի կենտգործկոմների համահավասար հիմունքներով Թիֆլիսում
ստեղծված հանձնաժողովի ընդունած 1937 թ. նոյեմբերի 4-ին ակտի մասին: Դրանում
հաստատվում էր, որ վիճելի հողամասը, ըստ Անդրկենտգործկոմի հողային հանձնաժողովի նախկինում կայացրած որոշման, գտնվում է Հայկական ԽՍՀ վարչական սահմաններում: Սակայն 1937 թ. նոյեմբերի 4-ի եզրահանգմամբ վճիռ է կայացվում փոխադարձ համաձայնությամբ Կուլու-Թաշի վիճելի հողամասը՝ 40-50 հեկտար տարածությամբ, թողնել Վրացական ԽՍՀ Բաշկիչեթի շրջանի Կաշկաթալա գյուղի օտգագործման
ներքո: ՀԽՍՀ Կենտգործկոմի քարտուղարի պաշտոնակատարի հավաստմամբ՝ որոշվում է տնտեսական սահմանը Շահնազար և Կաշկաթալա գյուղերի միջև անցկացնել
ըստ ներկայացրած հատակագծի գլխավոր ջրաբաժանով՝ չփոփոխելով պետական
սահմանը[49]:
Կարելի է հանգել հետևության, որ խորհրդային իշխանությունները որոշակի կոշտ
քայլեր ձեռնարկեցին անդրկովկասյան հանրապետությունների և մասնավորապես
հայ-վրացական հողային-սահմանային տարակարծությունները հաղթահարելու և լարվածությունը վերացնելու համար, ինչը նրանց ինչ-որ տեղ «հաջողվեց»: Ուժեղ կենտրոնացված պետության համակարգն իր դերը խաղաց, սակայն ներքուստ իր մեջ պահպանեց ապագա լարվածության հիմքերը, ինչն ազգամիջյան փոխհարաբերություններում կարևոր հանգամանք էր և գործոն, որը բխում էր տարածաշրջանային շահերի
զարգացման այդ պահին իշխող միտումներից:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.

Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետև՝ ՀԱԱ), ֆ. 112, ց. 8, գ. 96, թ. 6:
Նույն տեղում, ֆ. 123, ց. 16, գ. 117, թ. 47 և 47 հակ.:
Նույն տեղում:
Նույն տեղում, ֆ. 112, ց. 1, գ. 280, թ. 24 հակ.:
Նույն տեղում, ց. 3, գ. 150, թ. 71 հակադ.:
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Նույն տեղում, գ. 26, թ. 217:
Նույն տեղում, գ. 703, թ. 203:
Նույն տեղում, ց. 1, գ. 280, թ. 24 հակ.:
Նույն տեղում, ց. 3, գ. 568, թ. 32, 38, 40:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 67 (հրապարակվել է` «Заря Востока», Тифлис, 22
ноября, 1927 г., N 1582):
ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3,, 568, թ. 78, 80 հակ.:
Նույն տեղում, գ. 703, թ. 203, նույն տեղում, ֆ. 112, ց. 2, գ. 1407, թ. 203:
Նույն տեղում, ֆ. 112, ց. 5, գ. 70, թ. 11:
Նույն տեղում, ց. 2, գ. 1407, թ. 66:
Նույն տեղում, ֆ. 123, ց. 2, գ. 8, թ. 4-5:
Նույն տեղում, ֆ. 113, ց. 3, գ. 703, թ. 134, 192, 194-195:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 190-191:
Նույն տեղում, ֆ. 212, ց. 2, գ. 1407, թ. 102:
Նույն տեղում, թ. 174 հակ., նույն տեղում, գ. 1412, թ. 13 հակ.-14 հակ., նույն
տեղում, ֆ. 113, ց. 1, գ. 703, թ. 181:
Նույն տեղում, ֆ. 112, ց. 1, գ. 267, թ. 90:
Նույն տեղում, ց. 2, գ. 199, թ. 3:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 2:
Տե՛ս նույն տեղում, գ. 1412, թ. 22:
Տե՛ս նույն տեղում, գ. 199, թ. 13:
Նույն տեղում, գ. 1412, թ. 87:
Տե՛ս նույն տեղում, գ. 227, թ. 12:
Տե՛ս նույն տեղում, գ. 681, թ. 47, 54:
Տե՛ս նույն տեղում, գ. 232, թ. 20:
Նույն տեղում, գ. 681, թ. 46:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 34:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 43-43 հակ.:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 37-38:
Նույն տեղում, գ. 232, թ. 21:
Նույն տեղում, գ. 232, թ. 21-22, ց. 1, գ. 681, թ. 29-30:
Նույն տեղում, ց. 2, գ. 232, թ. 19:
Նույն տեղում, ց. 1, գ. 681, թ. 37:
Նույն տեղում, ց. 2, գ. 232, թ. 18:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 17:
Նույն տեղում, ֆ. 112, ց. 1, գ. 681, թ. 28:
Տե՛ս Խորհրդային Հայաստանի և Խորհրդային Վրաստանիի սահմանային վիճելի հարցերը 1920-1930-ական թվականներին, կազմ. Ա. Բադալյանը // «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2018, թիվ 126, էջ 112:
ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 681, թ. 3-5, 83-84:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 7-8:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 9:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 18:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 14-15:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 13:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 10:
Տե՛ս նույն տեղում, թ. 54, 85:
Նույն տեղում, ֆ. 112, ց. 3, գ. 328, թ. 3:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները և հողային-տարածքային
սահմանազատման հիմնահարցերը 1925-1936 թթ.
Վանիկ Վիրաբյան
1925-1937 թթ. սահմանագծին հայ-վրացական հարաբերությունները թևակոխեցին
հանգուցալուծման նոր, ոչ պակաս դժվարին փուլ: Կարելի է հանգել հետևության, որ
պատմական այս ժամանկահատվածում խորհրդային իշխանությունները որոշակի
կոշտ քայլեր ձեռնարկեցին անդրկովկասյան հանրապետությունների, մասնավորապես հայ-վրացական հողային-տարածքային սահմանազատման տարաձայնությունները հաղթահարելու և լարվածությունը վերացնելու համար, ինչը նրանց ինչ-որ տեղ հաջողվեց: Ուժեղ կենտրոնացված պետության համակարգն իր դերը խաղաց, սակայն
ներքուստ իր մեջ պահպանեց ապագա լարվածության հիմքերը, ինչն ազգամիջյան
փոխհարաբերություններում կարևոր հանգամանք էր և գործոն, որը բխում էր տարածաշրջանային շահերի զարգացման այդ պահին իշխող միտումներից:
РЕЗЮМЕ
Отношения Армения-Грузия и вопросы о земельно-территориальном разграничении в
1925-1937 гг.
Ваник Вирабян
Ключевые слова: Армянская ССР, Грузинская ССР, Лори, Ахалкалак, Борчалы, раграничение, земельный участок, территориально-пограничные споры, граница, договор.
В 1925-1936 гг. армяно-грузинские отношения вступили в новую, не менее сложную,
стадию. Можно прийти к выводу, что в данный исторический период советские власти
предприняли ряд жестких мер для устранения напряженности и разногласий между закавказскими республиками, в частности в вопросе армяно-грузинского разграничения. И это
им в некоторой степени удалось. Система сильного централизованного государства сыграла
свою роль, однако внутри стран сохранилась напряженность, что стало важным обстоятельством и фактором в отношениях между двумя республиками. Все это исходило из господствующих тогда тенденций развития региональных интересов.
SUMMARY
Armenia-Georgia Relations and Problems of Land-Territorial Division in 1925-1937
Vanik Virabyan
Keywords: Armenian SSR, Georgian SSR, Lori, Akalkalak, Borchalu, demarcation, plot,
territorial-bordering dissensions, boundary, agreement.
In 1925-1937 Armenian-Georgian relations entered a new, no less difficult stage of
settlement. We can conclude that during this historical period, Soviet authorities took certain tough
steps and somehow succeeded in overcoming land-territorial division disagreements and
eliminating tension between the Transcaucasian Republics, in particular between Armenia and
Georgia. The powerful centralized state system played its role, but inside it retained the basis for
future tensions, which was an important factor in inter-ethnic relations deriving from the dominant
trends in the development of regional interests.
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ВЛИЯНИЕ СИРИЙСКОГО КРИЗИСА НА ПОЛИТИКУ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДЕРЖАВ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ*
Ани Овасапян
Ключевые слова: сирийский кризис, Иран, Россия, Турция, США, Южный Кавказ.
Чтобы понять, как влияет сирийский кризис на политику Южного Кавказа, рассмотрим вкратце вовлеченность крупнейших держав в конфликт и разворачивающиеся между
ними отношения на этом фоне.
Вспыхнувшие в Сирии протесты в марте 2011г. в скором времени переросли в затяжной конфликт, с участием мировых держав**.
На данном этапе сирийские правительственные силы контролируют почти 60 процентов территории страны, курдские силы ̶ около 25-30-и (территории к востоку от
Евфрата), а протурецкая оппозиция контролирует 10%, главным образом, в Идлибеи некоторых северных районах Алеппо***.
Для Соединенных Штатов и их сторонников Сирия ̶ это последняя преграда, выступающая в роли сдерживающего фактора на пути к военной агрессии против Ирана и, таким образом, сохраняющая баланс сил в этом регионе. Главная цель этой военной кампании
̶ свержение власти нынешнего президента БашараАсада с целью лишить единственного
стратегического партнера Исламскую Республику Иран (в лице шиитского режима) и,
включить, таким образом, Сирию в состав антииранской коалиции. Статус-кво сформировавшееся в настоящий момент никак не соответствует американским планам, так как
подразумевает предоставление Исламской Республике Иран возможность продолжать
наращивание своей ядерной программы, пока Штаты и их союзники заняты проблемами
Сирийской Республики.Чем дольше продлится власть Б.Асада, тем больше шансов у Ис* Հոդվածն ընդունվել է 08.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և
գործընթացների ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Քեռյանը: 22.10.19:
**В марте 2011 года, в рамках "Aрабской весны" в столице Сирии вспыхнули протесты. Протестанты
требовали отставки главы сирийской республики Б. Асада и проведение демократических реформ.
Протесты летом переросли в вооруженное столкновение между правительственными силами и сформировавшейся из оппозиционеров«Свободной сирийской армии». К 2012 году эта вооруженная борьба переросла в полномасштабную гражданскую войну.[1] После того как в конфликте стали принимать участие различные террористические организации («Фронт ан-Нусра» (местное отделение АльКаиды), «Исламское государство» (ИГ), силами которых были захвачены территории Сирии и Ирака,
Соединенные Штаты Америки в 2014г. приняли решение осуществить военную интервенцию. С сентября 2015 года с согласия президента Б. Асада в военный конфликт примкнула также Российская
Федерация.
*** Ситуация в районах, находящихся под контролем протурецкой вооруженной оппозиции, остается
очень напряженной. Оппозиционные группировки регулярно подвергаются нападениям со стороны
сирийских правительственных сил и российских вооруженных сил, и наоборот. Согласно соглашению, заключенному между Путиным и Эрдоганом в сентябре 2018г., Турция вынудила повстанческие
группировки вывести тяжелую технику и крупное оружие из указанной буферной зоны и основных
автомагистралей, однако на данный момент боевики по-прежнему продолжают контролировать около
80 процентов провинции Идлиб.
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ламской Республики Иран приблизиться к такому уровню обогащения урана, который необходим для создания ядерного оружия. Разумеется, власти Ирана на официальном уровне
заявляют, что использование обогащенного урана в военных целях не предусматривается,
однако, с учетом экспансионистских целей США на Ближнем Востоке, нельзя исключать,
что Иран будет использовать его в военных целях для повышения собственной обороноспособности и обеспечения укрепления суверенитета. В случае, если Иран обогатит уран и
станет ядерной державой, то ведение войны против Ирана просто станет невозможным,
что, в свою очередь, сделает невозможным обеспечение военностратегического контроля
на Среднем и Ближнем Востоке. Само собой, это станет серьезной помехой для США при
создании прочного плацдарма в направлении Центральной Азии. Поэтому Штаты и их
союзники предпринимают все возможные меры для того, чтобы скорейшим образом завершить разгром власти Б. Асада и лишить Иран регионального союзника в лице Сирии. Если
Штатам удастся свергнуть режим нынешнего президента Сирии до полной реализации
ядерной программы Ирана, то вполне вероятно, что следующим шагом США будет нападение на Иран. Удачная интервенция против Ирана позволит США установить военностратегический контроль над ним и обеспечит в перспективе расширение собственного геополитического влияния в регионе. Это уже представляет реальную угрозу жизненно важным интересам России и, эта одна из причин, почему Россия также была втянута в этот
конфликт.
Прекрасно осознавая намерения США, Иран продолжает предпринимать шаги для
усиления своего присутствия и влияния в Сирии. 17 марта в Дамаске состоялась трехсторонняя встреча министра обороны Сирии, глав вооруженных сил Ирана и Ирака. Ряд
средств массовой информации («Джерузалем пост», «Азия таймс», «Таймс» и т. д.) сообщает, что Дамаск дал Ирану право на аренду части порта Западной Латакии с 1 октября
нынешнего года. [2]Если сделка будет реализована, Ирану откроются двери для военных и
экономических поставок по маршруту Тегеран-Багдад-Дамаск-Средиземноморье. Соединенные Штаты и их союзники делают все возможное, чтобы не дать Ирану распространить свое влияние и присутствие в Сирии. Так, один из ближайших союзников США и ярый
противник Ирана, Израиль неоднократно заявлял, что не допустит иранского военного
присутствия в Сирии****.
Чтобы создать баланс сил в регионе и увеличить число своих союзников, Иран, всвою
очередь,разрешил использование авиабазы в Хамадане Россией. Именно оттуда авиаудары
против сирийских антиправительственных сил наносятся российскими военно-воздушными силами*****.
Россия выступает за сохранение Сирии в международно признанных границах. В контексте текущей ситуации в Сирии отправной точкой для России является то, что сирийское правительство должно контролировать как можно больше территорий в пределах своего государства.

****27

марта 2018г. израильские воздушные силы нанесли удар по нескольким иранским военным
объектам.
***** Притом, после революции 1979 г. это первый случай, когда иностранное государство ведет военные действия с иранской территории.
****** В период холодной войны Сирия являлась одним из основных советских плацдармов на Ближнем Востоке. Советское присутствие в стране было очень внушительным и основательным, об этом
свидетельствует хотя бы тот факт, что советское посольство в Сирии было самым большим, как по
территории, так и по контингенту. Кроме посольства в Сирии был ряд советских военных и инженерных городков, торговый и культурный центр, большой контингент советских дипломатов, военных и
инженеров.
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В этом отношении активное вовлечение России в сирийский конфликт имеет не
только большое значение для современной российской внешней политики, но и определенные исторические предпосылки******.
В свою очередь, Турция и Иран выступают за сирийское единство, исключая независимое курдское государство на своей территории. После трехсторонней встречи в Сочи президент Ирана Рухани подтвердил свою поддержку единства и территориальной целостности Сирии,[3]подчеркнув, что сирийские правительственные силы должны быть развернуты во всех частях государства. Проблемной точкой, как уже выше отмечалось,
остается провинция Идлиб. После договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией в сентябре прошлого года, [4]не только не были решены вопросы демилитаризации,
контроля над двумя основными магистралями, связывающими Алеппо с Сирией, но и, наоборот, террористические группы смогли установить больший контроль над этим регионом. Другие вооруженные группы туркменского и тюркского происхождения в Идлибе связаны с турецкой разведкой различными способами и находятся под турецким влиянием, и
турецкие военные инженерные подразделения проводят на этой территории многомасштабные работы. Турция хочет как можно дольше удерживать Россию подальше от Идлиба, чтобы укрепить свои позиции в регионе, и в случае, даже, если эти территории перейдут под контроль центральных сирийских властей, они все равно продолжат оставаться в
зоне турецкого влияния.
Рост напряженности в отношениях между Россией и Турцией из-за Сирии быстро
перекинулся на Южный Кавказ, где Россия имеет значительные военные объекты. В связи
с усилением активности России в Сирии в конце 2015 года Москва начала укреплять свои
военные базы в Армении. После заявлений Турции о нарушении Россией ее воздушного
пространства в начале октября 2015 года[5] турецкие военно-транспортные вертолеты
дважды заходили в воздушное пространство Армении (6 и 7 октября). Впоследствии Россия продолжала усиливать свой военный контингент в Армении. В декабре 2015 года Россия, как сообщалось, разместила дополнительные ударные и транспортные вертолеты на
своей авиабазе в Армении. В феврале 2016 года Россия направила в Армению дополнительный контингент современных истребителей и штурмовиков. Россия также объявила о
проведении военных учений в своем Южном военном округе для проверки готовности реагировать на кризисные ситуации[6].
Итак, вариатив факторов влияния сирийского кризиса на Южный Кавказ довольно
велик. Можно выделить два главных аспекта, по которым Сирийский конфликт оказывает
влияние на Южный Кавказ. Это, в первую очередь, человеческий фактор, ведь более тысячи граждан Азербайджана, Грузии и России (из Северного Кавказа в основном) примкнули к
носителям идеологии джихада в Сирии, принимая участие в террористических движениях.
Указанный фактор представляет серьезную угрозу национальной безопасности стран региона и ставит вопрос о необходимости активного взаимодействия между профильными
структурами в этом направлении. Второй сложный аспект ̶ огромный поток сирийских
беженцев, последствия которого почувствовали на себя все страны региона, в особенности Армения, так как большая часть переселенцев или так называемых «вынужденных
репатриантов» из Сирии - этнические армяне. В результате войны в Сирии в Армению
приехало от 18 до 20 тысяч сирийских армян, большая часть которых от (8 до 10 тысяч)
осталась в Армении на постоянное проживание[7]. Для такой небольшой страны, какой
является Армения, подобный приток беженцев экстраординарное явление и одновременно
довольно проблематичное (с учетом не столь простой социально-экономической ситуации
в стране). Еще одним важным последствием сирийского кризиса в регионе стало резкое
ухудшение отношений между Россией и Турцией. А это уже в полной мере затрагивает все
южнокавказские государства. Следует отметить, что ухудшение русско-турецких отно144
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шений может восприниматься всеми тремя странами Южного Кавказа, скорее, как негативное, чем позитивное явление (в связи с усилением напряжения в регионе).
Еще один факт, также доказывающий прямое влияния сирийского кризиса на Южный Кавказ. После вмешательства РФ в сирийский конфликт и помощь правительственным силам Б. Асад сделал “символический жест солидарности с Россией”. Сирийская Республика официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии [8].
Это конечно же сразу вызвало волну недовольства в Грузии.
В грузинском МИД подчеркнули, что власти Сирии, признав независимость Абхазии
и Южной Осетии, грубо нарушили «основополагающие принципы и нормы международного права», и вскоре Грузия заявила, что "начала процедуры по разрыву дипломатических
отношений" с Сирией [9].
Есть и другой, более глобальный, фактор – увеличение напряженности между Западом и Россией, обусловленное не только событиями в Сирии, но и в Украине. В силу целого
ряда обстоятельств (обесценивание рубля, падение цен на нефть, значительная зависимость региона от российского капитала, постоянное падение прибыли гастарбайтеров из
Южного Кавказа, которые, как известно, постоянно переводят денежные средства
семьям, проживающим в регионе, санкций и экономических последствий противостояния
между Западом и Россией), страны Южного Кавказа ощущают ухудшение ситуации и в
экономическом плане.
Еще одна проблема – возможное прямое масштабное столкновение Израиля (союзника Азербайджана и Грузии в регионе) и Ирана в Сирии. Пока что Россия закрывает глаза
на удары израильтян по отдельным иранским объектам в Сирии. Однако если начнется
масштабная война, то встанет проблема отношений с БашаромАсадом. Дело в том, что
если Израиль всерьез «разнесет» иранскую инфраструктуру в Сирии, это может позволить активизироваться сирийской вооруженной оппозиции, что для Асада совершенно недопустимо. Но и воевать на стороне Асада против Израиля Россия тоже не хочет. Поэтому возможные военные действия ставят ее в положение цугцванга. В то же время в Израиле надеются не только на невмешательство России в случае войны, но и ее сдерживающую роль в деле недопущения дальнейшего расширения иранского присутствия в Сирии.
В течение 8-и лет существования сирийского конфликта Азербайджан старательно
делал вид, словно тот для него и не существует вовсе. Между тем, Баку давно был опосредованно вовлечен в сирийский конфликт, т.к. три региональные державы активно участвовали в нем по разные стороны баррикад. Турция — с одной, Россия и Иран — с другой. Да и
мировые цены на ископаемые углеводороды, являющиеся базисом азербайджанской экономики, во многом определялись сирийским фактором.
И наконец, курдский вопрос является также камнем преткновения, оказывающим немалое влияние на развитие событий в регионе (вплоть до возможности появления нового
соседа). Новая волна недовольства вспыхнула среди курдского населения Турции в связи с
конфликтом в Сирии, что привело к обострению ситуации в восточных регионах страны.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в сложившейся ситуации, а
именно в свете санкционнойполитики США по отношению к Ирану, кризиса вокруг иранской ядерной программы и т.д.,сближение с другими региональными игроками ̶ с Россией и
Турцией, может в какой-то мере укрепить позиции Ирана как в Сирии, так и в регионе в
целом. Кроме того, регулирование сирийского кризиса может позитивно отразиться на
нынешнюю власть в Иране и смягчить эффект сложной социально-экономической ситуации в стране.
Что касается Турции, то вместе с Россией и Ираном она является гарантом установления мира в Сирии в соответствии с астаниским форматом. Президенты и министры
иностранных дел вышеупомянутых стран периодически проводят встречи по урегулирова145
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нию сирийского кризиса. Но не стоит забывать, что в начальном этапе сирийского кризиса Турция была сторонником свержения действующей власти в Сирии. Для этой цели Турция активно поддерживала сирийскую оппозицию и вооруженные формирования. Сейчас
проблемными зонами остаются Идлиб, которая фактический находится под контролем
Турции, и курдский вопрос, по которым у Турции есть серьёзные разногласия как с Россией
и Ираном, так и с США. В любом случае Турция продолжает играть активную роль в сирийском кризисе игнорируя центральную власть в Дамаске.Можно констатировать, что
вероятность крупномасштабных военных действий остается высокой, что может превратить нынешнюю провинцию Идлиб с населением в 3 миллиона человек в новую большую
«баню крови», что вызывает особую обеспокоенность у государства, граничащего с Турцией. Для сирийских властей первостепенное значение имеют освобождение провинции Идлиб, свержение вооруженной оппозиции, а также восстановление контроля над основными
автомагистралями Север ̶ Юг и Северо ̶ Запад.
Итак, наблюдаемое сейчас в Сирии ̶ совсем не кульминация, а всего лишь введение в
большую перезагрузку Ближнего Востока и мира в целом, т.к. передел данного региона в
нынешних реалиях будет иметь серьезные последствия как для мира в целом, так и для
Южного Кавказа, в особенности.
Из выше изложенного легко сделать вывод, что нестабильность ситуации на Ближнем Востоке оказывает самое серьезное влияние на Южный Кавказ (как в политическом
плане, так и в миграционном и экономическом). Притом, что в отношении сирийской ситуации ни у одного из государств региона нет более или менее целостной концепции. И как
результат — реакция этих государств (в зависимости от внешнеполитического курса) носит либо ситуативный, либо декларативный характер. Руководители государств Южного
Кавказа должны будут выработать единую политику и принять совместные решения для
обеспечения безопасности и противостояния внешним угрозам.
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РЕЗЮМЕ
Влияние сирийского кризиса на политику региональных держав на Южном Кавказе
Овасапян Ани
Южный Кавказ - стратегический перекресток интересов крупнейших региональных и
нерегиональных держав. Ситуация на южно-кавказском регионе в значительной степени определяется динамикой взаимоотношений трех крупных игроков в «треугольнике» Москва –
Анкара – Тегеран. При этом нельзя игнорировать так называемый внешний «контур», включающий отношения этих стран с другими крупными игроками, прежде всего с США и ЕС.
Стратегические интересы активных участников геополитики на Южном Кавказе (России,
Ирана, Турции и, конечно же, Запада во главе с Соединенными Штатами) пересекаются, в
первую очередь, в экономической и военно-политической сферах. Соседство Ирана с кавказским регионом еще более увеличивает интерес Запада (особенно США) к Южному Кавказу. Любая нестабильность, а также кризис в соседних странах представляют опасность
для национальных интересов региональных держав, которые постоянно выражают свою
озабоченность в связи с территориальными и этническими конфликтами, социально-экономической нестабильностью государств Южного Кавказа. Близость Южного Кавказа к Ближневосточному региону еще больше накаляет обстановку. Продолжающийся сирийский кризис влияет на геополитику Южного Кавказа. Фактически, основными участниками сирийского кризиса являются непосредственные соседи Южного Кавказа.
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Սիրիական ճգնաժամի ազդեցությունը Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային
տերությունների քաղաքականության վրա
Անի Հովասափյան

Բանալի բառեր` Սիրիական ճգնաժամ, Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա, ԱՄՆ, Հարավային Կովկաս:
Հարավային Կովկասը տարածաշրջանային և ոչ տարածաշրջանային խոշոր տերությունների ռազմավարական շահերի յուրահատուկ խաչմերուկ է: Իրավիճակը Հարավային Կովկասում մեծամասամբ պայմանավորված է Մոսկվա-Անկարա-Թեհրան եռանկյունու հիմնական դերակատարների փոխհարաբերությունների դինամիկայով:
Միևնույն ժամանակ, չի կարելի անտեսել, այսպես կոչված, արտաքին «ուրվագիծը»,
որն իր մեջ ներառում է այդ երկրների հարաբերությունները մյուս հիմնական դերակատարների հետ, առաջին հերթին, ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հետ: Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքականության (Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիաև, իհարկե, Արևմուտքը Միացյալ Նահանգների ղեկավարությամբ) ակտիվ մասնակիցների ռազմավարական շահերը հատվում են, հիմնականում տնտեսական և ռազմաքաղաքական ոլորտներում: Իրանի հարևանությունը հարավ կովկասյան տարածաշրջանին հետագայում մեծացնում է Արևմուտքի (հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների) հետաքրքրությունը Հարավային Կովկասի հանդեպ: Հարևան երկրներում ցանկացած անկայունություն
կամ ճգնաժամ ուղղակի սպառնալիք է տարածաշրջանային տերությունների ազգային
շահերի համար, որոնք անընդհատ իրենց անհանգստությունն են հայտնում տարածքային և էթնիկ հակամարտությունների, սոցիալ-տնտեսական անկայունության, Հարավային Կովկասի պետությունների արտաքին քաղաքականության շուրջ: Հարավային
Կովկասի հարևանությունը Մերձավոր Արևելքին տարածաշրջանին էլ ավելի է սրում իրավիճակը: Սիրիայում շարունակվող ճգնաժամը ազդում է Հարավային Կովկասի աշ147
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խարհաքաղաքականության վրա: Փաստորեն, սիրիական ճգնաժամի հիմնական մասնակիցները Հարավային Կովկասի անմիջական հարևաններն են:
SUMMARY
Influence of the Syrian Crisis on the Policy of Regional Powers in the South Caucasus
Ani Hovasapyan
Keywords: Syrian crisis, Iran, Russia, Turkey, USA, South Caucasus.
The South Caucasus is a strategic crossroads of the interests of the largest regional and nonregional powers. The situation in the South Caucasus is largely determined by the dynamics of the
relationship between the three major players in the Moscow-Ankara-Tehran triangle. At the same
time, the so-called external “contour” cannot be ignored, which includes the relations of these
countries with other major players, primarily with the US and the EU. The strategic interests of
active participants in geopolitics in the South Caucasus (Russia, Iran, Turkey and of course the
West, led by the United States) intersect, primarily in the economic and military-political spheres.
Iran’s proximity to the Caucasus region increases the interest of the West (especially the United
States) in the South Caucasus. Any instability or crisis in neighboring countries poses a danger to
the national interests of the regional powers, which constantly express their concern about
territorial and ethnic conflicts, and the socio-economic instability of the states of the South
Caucasus. The proximity of the South Caucasus to the Middle East region is even more tense. The
ongoing Syrian crisis affects the geopolitics of the South Caucasus. In fact, the main participants
in the Syrian crisis are the immediate neighbors of the South Caucasus.
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ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ «ՓԱԿ ՍԱՀՄԱՆԻ» ՀԱՐՑԸ ԹՈՒՐՔ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԵՏՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ**
Արաքս Մանուչարյան

Բանալի բառեր` Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունններ, հետխորհրդային
շրջան, «Փակ սահման», թուրքական հետազոտական կենտրոններ, թուրք հասարակագետներ:
Հետազոտության առարկա ընտրելով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առկա «Փակ սահմանի» հարցը՝ անհրաժեշտ ենք համարում կրկին նշել այն պայմանավորող
քաղաքական իրողությունների շղթան: 1921 թվականի հուլիսի 2-7 կայացած ՌԿ(բ)Կ
Կովկասի բյուրոյի պլենումի որոշմամբ Ադրբեջանին հանձնվեց Լեռնային Ղարաբաղը։
Նույն թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի և հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերով
Արևելյան Հայաստանին պատկանող զգալի տարածքներ նվիրաբերվեցին թուրքերին,
իսկ Նախիջևանի մարզը՝ Ադրբեջանին։
Ինչպես հայտնի է, 1991 օգոստոսի 30-ին կայացած Ադրբեջանի Գերագույն
խորհրդրի արտահերթ նստաշրջանում ընդունվեց հռչակագիր, որով Ադրբեջանը
դուրս եկավ ԽՍՀՄ-ի կազմից և իրեն հռչակեց 1918-20թթ. Մուսավաթական Ադրբեջանի հանրապետության իրավահաջորդ: Օգտվելով այս բարեպատեհ առիթից՝ 1991
թվականի սեպտեմբերի 2-ին՝ Ադրբեջանի՝ ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալուց ընդամենը 3
օր անց, Ղարաբաղը դուրս եկավ Ադրբեջանի կազմից: Իսկ 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հռչակեց անկախ պետություն։
Այս փոփոխված քաղաքական պայմաններում, երբ, ի տարբերություն դարասկզբին ստացած զգալի զիջումների, տարածաշրջանի թյուրքական պետություններն
ստացան գործողությունների և հնարավորությունների սահմանափակումներ, Թուրքիան մշակեց և իրագործեց Հայաստանը և Արցախը «Փակ սահմանների» միջոցով
շրջափակելու քաղաքականությունը։
Բնականաբար, այս հիմնահարցը ուրույն տեղ գրավեց նաև թուրք պատմաբանների ու հասարակագետների ուսումնասիրություններում։ Ահա թե ինչու քաղաքական
հայագիտության մեջ անհրաժեշտություն է առաջանում թուրքական ակադեմիական ու
հրապարակախոսական շրջանակների մոտեցումների ու դիրքորոշումների նկատմամբ ցուցաբերել գիտական ու քննական վերաբերմունք և ուսումնասիրել «Փակ սահմանների» հիմնախնդրի հանդեպ նրանց հիմնական մոտեցումները։
Ինչպես աշխարհի մի շարք երկրներում, այնպես էլ թուրքական ակադեմիական
շրջանակներում կարևոր դեր է հատկացվում հիմնականում քաղաքական ուսումնասիրությունների ինստիտուտներ համարվող այնպիսի կենտրոնների գործունեությանը, որոնք լայն ընկալմամբ կոչվում են Think Tank-եր [1], և որոնց հետազոտության արդյունքները հաճախ նաև օգտագործվում են պետական մակարդակում։ Սույն հոդվածի
պատրաստման համար ևս որպես կարծիքների ուսումնասիրման աղբյուր օգտագործվել են նմանատիպ կենտրոնին կից գիտահանրամատչելի պարբերականում [2] տեղ
գտած նյութեր։
Հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելու հետ կապված քննարկումները թուրքական ակադեմիական շրջանակներում սկսվում են խՍՀՄ փլուզման հաջորդող տարիներին, երբ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը և Ղարաբաղի հիմնա**

Հոդվածն ընդունվել է 20.09.19:
Հոդվածը
տպագրության
է
երաշխավորել
ԵՊՀ
Արևելագիտության
ֆակուլտետի
Թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, պ.գ.թ. Ա. Սաֆարյանը: 04.10.19:
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հարցը, ելնելով ստեղծված պատմաքաղաքական պայմաններից, առավել լայն տարածում են ստանում։
Խոսելով «Հայ-թուրքական փակ սահմանի» հիմնախնդրի մասին՝ թուրք մտավորականները (Ալի Ֆաիք Դեմիր, Մուստաֆա Այդըն և այլք), որպես կանոն, առանձնացնում են 3 պատճառ՝ սփյուռքահայության դերը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը,
ՀՀ իշխանական օղակների հերթափոխը և դրանով պայմանավորված քաղաքական որոշումների հաջորդականությունը։ Բնականաբար, այս հարցերը դրվում էին հարավկովկասյան երկրների հետխորհրդային շրջանում վարած արտաքին քաղաքականության առանցքում: Սա կարևոր ժամանակահատված է համարվում այն տեսանկյունից,
որ հենց այս շրջանում են առաջ գալիս այն հիմնական քաղաքական իրադարձությունները, որոնք նախասահմանում և հաճախ պարտադրում են հարավկովկասյան երեք
պետությունների վարած քաղաքականության հետագա ուղենիշները:
Անդրադառնալով այս կարևոր հիմնանդիրներին՝ թուրք հետազոտողները հիմնականում կատարում են այնպիսի շեշտադրումներ, որոնք արդարացնում են թուրքական
պետության վարած քաղաքականությունը: Այսուհանդերձ պետք է նշել, որ հանդիպում
են հեղինակներ, ովքեր քննադատաբար են մոտենում Թուրքիայի վարած քաղաքականության որոշ դրվագներին: Այս հարցերով թուրք գիտնականներն ու հրապարակախոսները, իրենց ուրույն մոտեցումներն և պատկերացումներն հրապարակվելով գիտահանրամատչելի պարբերականներում, ազդում են ոչ միայն ակադեմիական և որոշակիորեն նաև քաղաքական մոտեցումների, այլև հանրային գիտակցության և վարքագծի ձևավորման վրա։
Այսպիսով՝ հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելու հարցում նախ և առաջ կարևորագույն տեղ է հատկացվում Հայաստան – սփյուռք հարաբերություններին և առաջ է
քաշվում այն տեսակետը, ըստ որի՝ հայ-թուրքական հարաբերությունների բացասական ընթացքի, և հատկապես՝ սահմանի փակ լինելու հարցում սփյուռքահայության դերը մեծագույնն է, և որ հայության հենց այս զանգվածն է, որի կարծիքը ՀՀ արտաքին
քաղաքականության գործում կարևորագույնն է և որոշիչ ոչ միայն սահմանի հարցի և
դիվանագիտական անհամաձայնությունների մեջ, այլև ողջ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության կառուցման գործում։
Որպես վերոնշյալ հարցի չկարգավորման և նախնական բանակցային գործընթացների խափանման երկրորդ պատճառ է դիտարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը և ՀՀ քաղաքական վերնախավի հերթափոխը հետևյալ կոնտեքստում․
Ըստ հոդվածագիր Քամեր Քասիմի՝ ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման սկզբնական տարիներին հարմար շրջան ստեղծվեց հայ-թուրքական երկկողմանի հարաբերությունների զարգացման համար: Հատկապես կարևորվում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունը՝ որպես դրդիչ ուժ բազմակողմանի տուրիզմի զարգացման համար, ինչպես նաև որպես ձեռներեցությամբ զբաղվող անձանց գործունեության համար ստեղծված «հսկայական» հնարավորությունների աղբյուր, որի
շուրջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների զարգացման մեծագույն հեռանկարներ էր ուրվագծում:
Մեկ այլ կարևոր հանգամանք է համարվում նաև այն, որ, 1993 թվականից սկսած,
Հայաստանը սկսեց հարաբերությունները և համագործակցությունը խորացնել Ռուսաստանի հետ: Առաջ է քաշվում այն տեսակետը, թե հակաթուրքական մոտեցումներով հայտնի Դաշնակցություն կուսակցությունը, որին ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն ՏերՊետրոսյանը 1994թ-ին հակաօրինական էր հայտարարել, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս սկսում է գործունեություն իրականացնել, որպեսզի սփյուռքը տրամադրվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ։ Այս գործընթացի հետևանքով երկրի ներսում
սկսվում է անկայունություն, իսկ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը զրկվում է իշխանությունից։ [3]
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Ըստ Մուսթաֆա Այդընի՝[4] իշխանության գլուխ անցած Դաշնակցության հավանությունը վայելող Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է փոխեր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները և ի վերջո բերեց դրանք նախապայմանների դաշտ:
Հենց այս իշխանափոխության համատեքստում է, որ առաջ է քաշվում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մեջ սփյուռքի դերին մեծագույն
կարևորություն տալու տեսակետը: Առաջ են գալիս են պնդումներ, որ սփյուռքի
ճնշման ներքո նախագահ Քոչարյանը վերհանում է Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման հարցը, ինչպես նաև ԼՂՀ անկախության և «Փակ
սահմանների» թեմաները: Ըստ այս կարծիքի՝ նախագահ Ռ․ Քոչարյանը մի կողմից՝
դեմ էր, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար նախապայման լինի Ղարաբաղյան հարցը, մյուս կողմից էլ՝ պնդում էր, որ չպետք է մոռացության
մատնել Հայոց ցեղասպանության հանգամանքը:[5]
Առավել մանրամասն հասկանալու համար թուրք մտածողների պատկերացումները, անդրանառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունների, և «փակ սահմանների»
հարցի թեմայով հոդվածներից մի քանի մեջբերումների․
«Հայ-թուրքական հարաբերություններում ամենացավագին դերն անշուշտ հայկական սփյուռքին է բաժին հասնում: Նրանց համար ցեղասպանության հարցը, թուրքական կողմից վրեժ լուծելու ձգտումները համընդհանուր գաղափարներ են, որոնց շնորհիվ նրանք շարունակում են իրենց ինքնության գիտակցումը արտասահմանում: Սփյուռքաբնակ հայերը, յուրաքանչյուրն իրենց բնակավայրում բազմապիսի կազմակերպություններ են հիմնադրել և ակտիվ գործունեություն ծավալելով՝ պահում են իրենց
կապերը աշխարհի բոլոր ծայրերում առկա հայկական կազմակերպությունների հետ:
Վերջիններս հիմնականում մշակութային, լեզվական, սպորտային բնույթ ունեն: Ի վերջո, Դաշնակցական, Հնչակյան և Ռամկավար կուսակցությունները նույնպես ակտիվ են
սփյուռքում: Եթե ուսումնասիրենք, թե ինչքան ընդարձակ քաղաքականություն են վարում, կհասկանանք, որ լուրջ արդյունքների են հասել»: [6]
«Սփյուռքի համար այսպես կոչված ցեղասպանության ընդունումն ամենառաջնային հարցն է: Այս նպատակն իրագործելու համար այն երկրներում, որտեղ ստվարաբնակ հայ համայնք կա, ակտիվ լոբբիստական գործունեություն է ծավալվում, և ջանքեր
չեն խնայվում որպեսզի տեղի խորհրդարանների պատգամավորները հակաթուրքական բանաձևեր ընդունեն»: [7]
«ՀՀ-ում սփյուռքին ամենամոտ կանգնած կուսակցությունը ՀՅԴ-ն է, միևնույն ժամանակ այս կուսակցությունն է, որ խոչընդոտում է Թուրքիայի և հայկական սփյուռքի
միջև հարաբերությունների հաստատումը: Թուրքիայի արևելյան Անատոլիական
շրջանները Արևմտյան Հայաստան կոչող կուսակցության նախագահ Հրանտ Մարգարյանի խոսքերով «Ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչումը ոչ թե ինքնանպատակ է, այլ մասն է այն գործընթացի, որն ի վերջո հանգեցնելու է Արևմտյան Հայաստանի ազատագրմանը: Սփյուռքաբնակ հայերը հայտնի են իրենց այն վարքագծով, որ
ամեն կերպ փորձում են միջամտել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը, և հատկապես՝ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հետ կապված
հարցերին»։ [8]
Վերոնշյալ մեջբերումներում տեսնում ենք ակնհայտ մտահոգվածություն սփյուռքահայ համայնքի համախմբվածության և դրանից հետևող սպառնալիքների նկատմամբ, վախերը թերևս պայմանավորված են հայության այս զանգվածի ունեցած միջազգային լայնածավալ ազդեցության լծակներով։
Ստորև «Uluslararası İlişkiler» ակադեմիական պարբերականի հրեազգի թղթակից
Բրենդա Շաֆերը անդրադառնում է նրան, թե, իր կարծիքով, ՀՀ-ն ինչ նշանակություն է
տալիս սփյուռքին։
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«Հայկական սփյուռքի ներուժը շատ կարևոր է արտաքին քաղաքականության և
ներքին անվտանգության համատեքստում: ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ՀՀ-ում և սփյուռքում ազգային ինքնագիտակցության պահպանումը նշված
է որպես անվտանգության առաջնային պայման: Իսկ սփյուռքաբնակ հայրենակիցների
ասիմիլացումը դիտարկում է որպես ՀՀ արտաքին վտանգ: Այնուամենայնիվ, չնայած
շարադրման այս դեմագոգիկ ոճին, պետք է փաստենք, որ ՀՀ-ի քաղաքականությունը
սփյուռքի նկատմամբ միշտ էլ եղել է պրագմատիզմի սահմաններում և տարբերակված
է սփյուռքի տարբեր համայնքների նկատմամբ՝ ելնելով երկրի միջազգային շահերից։
Հայաստանը զարգացրել է հայ համայնքների իրավունքների պաշտպանության քաղաքականությունը հիմնականում ոչ սահմանակից երկրներում։
Այսպես՝ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանակից Արցախում պնդում է տեղաբնիկ հայերի ասիմիլացմանը հայրենաբնակ ազգակիցների հետ, միևնույն ժամանակ առավել զգուշավոր քաղաքականություն է վարում Ջավախքում։ Իսկ օրինակ՝ Իրանի կամ Ռուսաստանի կառավարությունների նկատմամբ ազգակիցների հարցերի
շուրջ քննադատությունից առավելապես խուսափում է՝ ելնելով ռազմավարական համագործակցության շահերից:» [9]
«Փակ սահմանների» խնդիրը թուրք ակադեմիական շրջանակների ուսումնասիրություններում դիտարկվում է նաև ԼՂՀ հարցի դերակատարման տեսանկյունից։ Այս
հարցը նախ քննվում է ԽՍՀՄ անկման և ԼՂՀ հիմնախնդրի առաջացման ժամանակային միջակայքում, և ապա՝ հիմնահարցի հետագա զարգացումների շրջանակներում:
«Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման սկզբնական տարիներին
հարմար շրջան ստեղծվեց երկկողմանի հարաբերությունների զարգացման համար:
Այս շրջանում Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունը դրդիչ ուժ դարձավ,
տուրիզմն առաջնային պլան մղվեց, իսկ ձեռներեցները գործունեության որոշակի ինտենսիվություն ցուցաբերեցին: Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներ էր ցուցաբերում: Սակայն
ԼՂՀ հիմնահարցի առաջացրած իրավիճակը ուղղակիորեն բերեց նաև հայ-թուրքական
հարաբերութունների սրմանը» նշում է պրոֆեսոր Քամեր Քասիմը: [10]
Իհարկե, թուրքական կողմն իր պատճառներն ուներ Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունը նախաձեռնելու համար․ ինչպես, օրինակ, նոր աշխարհաքաղաքական պայմաններում Արևմուտքի հետ բազմակողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացնելու մտադրությունը՝ հեռանկարում Եվրոմիության լիիրավ անդամ
դառնալու նպատակով։ Մյուս կողմից էլ՝ թուրքական կառավարությունը աշխատանքներ էր տանում զարգացնելու համագործակցությունը Հարավային Կովկասի ու նախկին ԽՍՀՄ մահմեդական հանրապետությունների հետ [11]:Կարևոր է նշել այն հիմնական մոտեցման մասին, ըստ որի՝ թուրքական կողմն իբրև թե ամեն ինչ արել է Հայաստանի Հանրապետությանը հնարավորինս ընդարձակ միջազգային գործընթացներում
ներառելու համար։ Խոսքը վերաբերում է թե Սևծովյան տնտեսական համագործակցության աշխատանքներին մասնակցելու ՀՀ-ին ուղղված հրավերին՝ թե՛ Թուրքիայի
կողմից ՀՀ անկախության ճանաչմանը և թե՛ այլ հանգամանքներին, որոնցից յուրաքանչյուրը, չնայած որ ուրույն պատճառներ ուներ տեղի ունենալու համար, սակայն
ներկայացված են որպես զուտ թուրքական բացառիկ խաղաղասիրության և մեծահոգության դրսևորումներ:
Գալաթասարայի համալսարանի դոցենտ, դոկտոր Ալի Ֆայիք Դեմիրը նշված
հարցը հետևյալ կերպ է ներկայացնում իր «Հարավային Կովկասը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հեռանկարում» հոդվածում։
«Վերջապես Թուրքիան 1991 թվականի դեկտեմբերի 16-ին առանց որևէ նախապայմանների ընդունում է ՀՀ անկախությունը, սակայն դիվանագիտական հարաբերություններ չի հաստատում: Չնայած նման անբարենպաստ սկզբին՝ Թուրքիան չի դա152
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դարում ՀՀ-ին մարդկային կերպով վերաբերվել: 1992 թվականին առաջ են գալիս
հանգամանքներ, որոնց կարող ենք երկկողմանի հարաբերությունների համար որպես
հուսադրող բնորոշել: Այս տարի է, որ Թուրքիան որոշում է Սևծովյան ավազանում
միացյալ տնտեսական համագործակցություն նախաձեռնել, և Հայաստանը նույնպես
հրավիրպում է միանալու, անգամ հիմնադիր-անդամի կարգավիճակ է առաջարկվում:
Նույն տարում, Ադրբեջանի կողմից տնտեսական ծանր դրության մեջ հայտնված Հայաստանը սեփական ձեռներեցների միջնորդությամբ ամեն կերպ աշխատում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հարթելու համար ամեն միջոց նախաձեռնել; Ի վերջո
Թուրքիան որոշում է ընդունում թույլ տալ սեփական սահմաններով անցկացնել ԱՄՆից Հայաստան տեղափոխվող 100 տոննա կշռող պարենային օգնությունը, ինչպես
նաև ընդունում է ՀՀ-ի համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցի՝ էլեկտրականություն տալու որոշումը:
Բոլոր այս զարգացումներն անգամ չեն նպաստում, հարաբերությունները հարթվեն, իսկ «հայ-թուրքական սահմանի» հարցը կարգավորվի։ ԼՂՀ հիմնահարցն էլ ավելի է խորանում, այն ժամանակ արտգործնախարար Հիքմեթ Չեթինը Հայաստանի և
Ադրբեջանի միջև առկա հարցը լուծելու համար ուղևորվում է բազմաթիվ այցելությունների դեպի Եվրոպական կարևոր կենտրոններ:
Թուրքիան շարունակում է դրական վերաբերմունք ցուցաբերել արևելյան հարևանի նկատմամբ, և չնայած անգամ 1992 թվականի Խոջալուի դեպքերին՝ թուրքական
կողմը կրկին հարցի համար խաղաղ լուծում գտնելու համար օգտագործում է ինչպես
երկկողմանի հարաբերությունները, այնպես էլ միջազգային հարթակները» [12]:
Այս ամենում կարևոր են ակադեմիական հրապարակումներում տեղ գտած դիտարկումները Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության բացառիկ մարդասիրական
բնույթի շուրջ: Շեշտվում են Հայաստանի ու ԼՂՀ կողմից պատերազմական դրության
մեջ իրականացրած մի շարք «անիրավություններ», որոնք, սակայն, միևնույն է, պատճառ չեն դառնում, մեծահոգի Թուրքիան դադարեցնի աշխատանքը հայ-թուրքական
հարաբերությունների զարգացման և կարգավորման ուղղությամբ:
«Չնայած որ ՀՀ-ն 1992 թվականին վերցնում է Լաչինի միջանցքը՝ Թուրքիան շարունակում է այս երկրի հետ երկկողմանի հարաբերությունները: Սակայն Քելբաջարի
առումն արդեն փոխեց ամեն ինչ, Թուրքիան ՀՀ-ի նկատմամբ օդային և ցամաքային
էմբարգո սահմանեց» [13]:
Հետաքրքրական է նաև հետևել քննարկվող շրջանոււմ հայ-թուրքական առնչությունների ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացների ժամանակագրական հերթականությանը։ Այստեղ նույնպես հետևում ենք թուրքական խիստ «մեծահոգության» վառ
դրսևորումներին՝ և այս ամենը չնայած ԼՂՀ հակամարտությանը և չնայած, որ «ՀՀ-ի
կողմից ՔԲԿ-ին[14] թույլատրվում է ազատ գործել սեփական երկրի ներսում և գրավյալ «ադրբեջանական» տարածքներում»:
Մուստաֆա Այդընի «Թուրքիայի քաղաքականությունը Կովկասում և Միջին Ասիայում» հոդվածի սույն մեջբերումը արտահայտում է 1993-1995 թվականների գործընթացների խտացումը՝ թուրք մտավորականի աչքերով։
«1993 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Էլչիբեյը Դեմիրելի հետ հանդիպում
են ունենում Թուրքիայում, և այստեղ թուրքական կողմը, օգտվելով առիթից, ներկայացնում է ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի աջակցությամբ եռակողմ գործողությունների պլանի օրինակ:
Սակայն Ադրբեջանում Էլչիբեյի գահընկեցության և Հայաստանի կողմից ադրբեջանական տարածքների շարունակական օկուպացման պատճառով այս հարցով ոչ մի տեղաշարժ չի լինում:
1994թ. Հայաստանը PKK-ին թույլ է տալիս ազատ գործունեություն ծավալել սեփական և օկուպացված տարածքներում, ինչի հետևանքով հարաբերությունները էլ ավելի լարված են դառնում: Եվ չնայած դեպքերի նմանատիպ ընթացքին՝ թուրք-հայկա153
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կան հարաբերություններում նոր հնարավորություններ են առաջ գալիս: 1994 թվականին կնքված հայ-ադրբեջանական զինադադարից հետո թուրքական կողմը, իհարկե
Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի առնելով, Հայաստանին թույլ է տալիս սեփական տարածքով միանալ համաշխարհային օդային երթևեկությանը: 1995 թվականը նույնպես
դրական է սկսվում երկկողմանի հարաբերությունների համար՝ Կարսի և Իգդիրի բնակչությունը, ելնելով տնտեսական արդյունավետությունից, սկսում են ճնշել տեղական
կառավարությանը, որպեսզի ի վերջո հասնեն նրան, որ Հայաստանի հետ սահմանը
բացվի: Այս շրջանում երկրի ղեկավար Սուլեյման Դեմիրելը միանշանակ կողմ էր Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, և հատկապես սահմանի բացմանը, սակայն Ադրբեջանի հետ կապված նրբությունները նույնպես հաշվի էր առնում:
Սակայն այդ տարվա ընթացքում կատարված ամենաբացասական զարգացումը՝ Հայոց Ցեղասպանության թանգարանի բացումը, վերջնականապես կասեցրեց Դեմիրելի
վերոնշյալ նախաձեռնողականությունը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված ԱՄՆ-ում այս
շրջանում լուրջ ջանքեր էին գործադրվում: Այն նպատակով ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Րիչարդ Հոլբրուքը 1995 թվականի փետրվարին Անկարա այցելության ընթացքում վարչապետ Թանսու Չիլերին առաջարկեց հայ-թուրքական հարաբերությունների
կարգավորման մի ծրագիր: Ծրագրում արծարծվում էին մի շարք հարցեր, ինչպես՝ օդային տարածքի հարցը, ռազմական ուժի կիրառման, առաջիկա հաշտեցման բանակցություններում Թուրքիայի դերի, օգնության միջանցքի բացման, ադրբեջանական փախստականների, նավթատարի գծի, ապրիլի 24-ի և «Փակ սահմանի» հարցը»:[15]
Այս հոդվածում շոշափվում է նաև թեմա՝ կապված բանակցություններում որոշակի
տեղաշարժի հետ, որտեղ թուրքական կողմը առաջարկում է ճանաչել ԼՂՀ ինքնավարությունը՝ պայմանով, որ կպահպանվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և անգամ խոսք է գնում Ալիջանի հատվածում սահմանի բացման մասին: Այս բոլոր
գործընթացների առանցքում Թուրքիայի անթաքույց նկրտումներն են լիիրավ կերպով
մասնակցելու ԼՂՀ հարցի կարգավորման գործընթացներին, և ավելի մեծ դերակատարում ստանձնելով տարածաշրջանային ամենամեծ կոնֆլիկտի լուծման գործընթացում՝ ընդլայնել սեփական ազդեցության շրջանակները:
Կարևոր է, որ թուրքական պարզագույն նկրտումներն Անդրկովկասյան տարածաշրջանում սեփական ազդեցությունների ընդարձակման շուրջ շատ ճկուն կերպով
ներկայացվում է որպես այս պետության կողմից ԼՂՀ հիմնախնդիրը լուծելու անհրաժեշտագույն պատրաստակամություն:
Ստորև կարելի է գտնել մեջբերում Ջոշքուն Թոփալի՝ «Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային կովկասում և Հայաստանի հետ հարաբերությունները» հոդվածից, որտեղ անդրադարձ է կատարվում ընդհուպ մինչև 2008 թվականի բանակցային
գործընթացներին:
«Եվ այսպես, մինչև 1998 թվականը թուրքական կողմը ջանք չէր խնայում հայկական և ադրբեջանական կողմերին մեկ բանակցային սեղանի շուրջ համախմբելու համար, սակայն արդեն 2001 թվականից հայկական կողմը մերժում է Թուրքիայի արտգործնախարար Իսմայիլ Ջեմի առաջարկած եռակողմ հանդիպման գաղափարը՝
պնդելով, որ այս հարցում Թուրքիան հետապնդում է միակողմանի շահեր [16]: ԼՂՀ
հարցի շուրջ հանդիպելով նույն թվականի մարտին՝ հայկական և ադրբեջանական
կողմերը սկիզբ են դնում երկկողմ հարաբերությունենրի մի նոր փուլի: Նույն թվականին հանդիպելով ԱՄՆ-ում՝ քննարկում են 1997 թվականից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից առաջարկվող խաղաղության հաստատման երեք տարբեր նախագծեր [17]:
Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ որպես առաջնային ռազմավարական նպատակներից մեկն է նշվում Էներգիայի, տրանսպորտի և կապի ենթակառուցվածքների անվտանգության և պաշտպանվածության ապահովումը:
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Այս ռազմավարության ներքո որպես ազգային անվտանգությանը հնարավոր մեծագույն վտանգ է նշվում փոխադրման ոլորտում աշխատանքների խաթարումը ինչպես
Թբիլիսի-Սուխումի երկաթգծի, այնպես էլ օրինակ Իրանի վրա դրված սանկցիաների
պարագայում:
Երևանը նախազգուշացում ստացավ սեփական ցամաքային շրջափակման վերաբերյալ 2008 թվականի Ռուս-վրացական պատերազմով: Չնայած, որ պատերազմը
չէր տեղավորվում Ռուսաստանի նախատեսած զարգացումների շրջանակներում, այն
էականորեն վնասեց Հայաստանի՝ Վրաստանի միջոցով փոխադրումներ կատարելու
գործընթացներին և, ինչը նվազ կարևոր չէ՝ Հայաստանի համար Ռուսաստանի ուղղակի հասանելությանը:
Սեփական դրության փխրունությունը Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու համար
ջանքեր գործադրելու ամենակարևոր դրդիչ ուժն էր: 2009 թվականի նոյեմբերի 10-ին
Շվեյցարիայում թուրք և հայ արտգործնախարարների կողմից ստորագրվեցին դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և հետագայում սահմանի բացման
վերաբերյալ արձանագրություններ: Այս արձանագրությունները ստորագրումից հետո
պետք է տեղափոխվեին երկու երկրների խորհրդարանների օրակարգ, որտեղ հաստատվելուց հետո պիտի իրագործվեին: Սակայն դեռևս ոչ Հայաստանի Հանրապետության և ոչ էլ Թուրքիայի Հանրապետության խորհրդարանում այս արձանագրությունները չեն հաստատվել:
Թուրքական կողմը արձանագրությունները վավերացնելու համար պնդեց, Հայաստանը Ադրբեջանական Հանրապետությանը զիջի ԼՂՀ հարող 5 շրջանները: Իսկ հայկական կողմը սրան բացասական արձագանք տվեց՝ նկատելով, որ քիչ չէ սահմանը
Թուրքիայի կողմից միակողմանիորեն փակ է, դեռ հավելյալ պայմաններ են դրվում արձանագրությունների համար»[18]:
Որպես ամփոփում նշենք, որ թուրք գիտնականների և հասարակագետների աշխատանքներում որպես հայ-թուրքական «փակ սահմանի» բացման նախապայմաններ
առաջ են քաշվում նաև հայկական միջազգային լոբբիստական գործունեության դադարեցումը, ԼՂՀ հարցի կարգավորման շուրջ ՀՀ զիջումները և պատմական քննումների դաշտից Ցեղասպանության հարցի դուրս հանումը։
Այնուամենայնիվ, երկուստեք ակնհայտ է, որ թե՛ Կովկասում սեփական ազդեցությունն ու դերը ընդլայնել ցանկացող Թուրքիայի համար և թե՛ Արևմուտքի հետ անմիջական՝ առավելապես տնտեսական փոխհարաբերությունների մեջ մտնել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության համար թերևս կարևոր է «Փակ սահմանի» հարցին խելամիտ լուծում տալու գործընթաց սկսելը, իսկ այս գործընթացում երկու կողմերն էլ պետք է հստակ պատասխանատվություն ստանձնեն միմյանց հարևանությամբ
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նկատմամբ։
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Ուղեղային կենտրոններ (Encyclopedia Britannica “Think Tank, organization”
https://www.britannica.com/topic/think-tank )
2. Kadir Has Universitesi “Uluslararası ilişkiler Dergisi” / Քադիր Հաս Համալսարան
«Միջազգային
հարաբերություններ»
պարբերական
http://www.uidergisi.com.tr/618/hakkimizda
3. Kamer Kasim, “Armenia’s Foreign Policy: Basic Parameters of the Ter-Petrossian
and Kocharian Era”, The Armenian Reporter, 13 հուլիս, 2002 թ., էջ 20-22
155

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

4. Mustafa Aydın, “Kafkasya ve Orta Asya’yla Ilişkiler”, Baskin Oran (der), Türk Dışh
Politikası; Kurtuluş savaş’ından bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt II,
Istanbul, Iletişim Yayınları, 2001., s. 407.
5. Yeniyuzyıl, 6 haziran, 1998, “Erivan Ankara ile dialog istiyor”, dış basında Türkiye
6. Ալի
Ֆաիք
Դեմիր,
Հետսովետական
շրջանի
հայ-թուրքական
հարաբերությունները Demir, Ali Faik, “SSCB Sonrası Dönemde TürkiyeErmenistan İlişkileri”,Uluslararası İlişkiler, հատոր 2, համար 5 (գարուն 2005), էջ
109-135:
7. Şenol Kantarcı, Kamer Kasım, İbrahim Kaya, Ermeni Sorununun Uluslararası
İlişkiler Boyutu, ERMENİ SORUNU EL KİTABI, Թուրք-հայկական
հարաբերությունների ազգային կոմիտե, Անկարա , 2003, էջ 125-126:
8. Omer E. Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştıramaları, N 10, yaz 2003, էջ 23
9. Shaffer, Brenda, “Foreign Policies of the States of the Caucasus: Evolution in the
Post-Soviet Period”, Uluslararası İlişkiler, Volume 7, No 26 (Summer 2010), p.
51-65.
10. Kamer Kasim, նշված աշխատանք, էջ 4:
11. Արշակյան Գրիգոր, Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
1991-2001թթ․, Երևան, 2009, էջ 163:
12. Ali Faik Demir, Türk dış politikası perspektifinden Güney Kafkasya, İstanbul,
Bağlam Yayınları, 2003, s. 61-64.
13. Սվանտե է. Քորնել, “Turkey and the Conflllict in Nagorno karabakh: a Delicate
Balance”, Middle East Studies, հատոր 34, N 1, Լոնդոն, Frank Cass, հունվար
1998:
14. ՔԲԿ (PKK - Partiya Karkeren Kurdistan), Քրդական Բանվորական Կուսակցություն հիմնված Աբդուլլահ Օջալանի կողմից 1970ական թվականներին։ Ի
սկզբանե նպատակ ունենալով ստեղծել քրդական պետություն՝ կուսակցությունը հետագայում սկսում է աշխատել քրդական ինքնավարություն ստեղծելու
համար, Encyclopedia Britannica https://www.britannica.com/topic/KurdistanWorkers-Party, հասանելի է 10 սեպտեմբեր, 2019:
15. Mustafa Aydın, “Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya politikası”, SOSYAL VE
BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 2, Sayı 1, 2010 ISSN: 1309 -8012
http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_sbd/arsiv/2010_1/03emrah_denizhan.pdf
(հասանելի է 01.04.2019)
16. “Armenia, Yerevan Reյects Turkish Mediation” RFE/RL, 19 փետրվար, 2001
17. Jean Christophe Peuch, “Armenia / Azerbaijan: International Mediators report
Progress On Karabagh Dispute”, RFE/RL, 10 April, 2001.
18. Coşkun Topal, Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası ve Ermenistan İle İlişkileri,
Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic Studıes, Volume 10/2 Winter 2015, p. 963-978.

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Հայ-թուրքական «Փակ սահմանի» հարցը թուրք հասարակագետների գնահատմամբ
Արաքս Մանուչարյան
Հայ-թուրքական հետխորհրդային շրջանի հարաբերությունների ուսումնասիրումը, այդ թվում և «փակ սահմանի» հարցը, հետաքրքիր վերլուծությունների և քննարկումների դաշտ է հայ հասարակագետների համար։ Սա այն թեմատիկան է, որի շուրջ
156

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

արված ուսումնասիրությունները միտված են ոչ միայն ակադեմիական հարթակում
գտնելու նշված հարցերի լուծման ուղիները, այլև գիտահանրամատչելի տեղեկատվության միջոցով ազդելու հանրային կարծիքի ձևավորման վրա։
Այս առումով կարևոր է թուրքական հետազոտական կենտրոնների գործունեության և հաշվետվությունների ուսումնասիրությունը, քանզի նշված հրապարակումները
կարեւոր են ոչ միայն նրանով, որ արտահայտում են թուրք հասարակագետների գիտական հայացքները արդի քաղաքական հարցերի շուրջ, այլև հաճախ ձևավորում են
հանրային կարծիք և նույնիսկ տեղ գտնում արտաքին քաղաքական օրակարգի ձևավորման գործընթացում։
РЕЗЮМЕ
Вопрос армяно-турецкой «закрытой границы» по оценкам турецких
обществоведов
Аракс Манучарян
Ключевые слова: армяно-турецкие отношения, закрытые границы, турецкие исследовательские центры, академические исследования, турецкие научные деятели.
Изучение армяно-турецких отношений постсоветского периода и проблемы «закрытых
границ» в частности, являются интересной сферой изучения и обсуждения для армянских
обществоведов․ Исследовательские работы по этой тематике не только направлены на
выявление решения ряда политических вопросов на академическом уровне, но и оказывают
заметное влияние на формирование общественного мнения путём публикации результатов
вышеупомянутых исследований в научно-общественных информационных изданиях.
В этом контексте важно обратить внимание на деятельность турецких исследовательских
центров и изучение их отчётных изданий, так как эти публикации важны не только в контексте выражения научных точек зрения на актуальные политические вопросы, но и часто
воздействуют на общественное мнение и влияют на повестку внешней политики.
SUMMARY
The Issue of Armenian-Turkish “Closed border” Estimated by the Turkish Academicians
Araks Manucharyan
Keywords: Armenian-Turkey relations, "Closed Borders", Turkish Think Tanks, Academic
researches, Turkish Academicians.
The study of Post-Soviet Period Armenian-Turkish relations and particularly the issue of the
"Closed border" is a very noteworthy area of research for the Armenian Academicians. The
academic researches on this issue target the actual problems’ solutions and have an influence on
the public opinion through the publications in the popular scientific journals.
It is important to examine the Turkish Think Tanks' approaches and research reports, as those
publications are valuable not only because they express the Turkish academicians’ approaches on
actual political issues, but also influence the public opinion and even the foreign policy agendamaking processes.
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՄՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԻՑ **
Հայկուհի Մկրտչյան

Բանալի բառեր՝ տեղեկատվական անվտանգություն, տեղեկատվական սպառնալիքներ, միջազգային համագործակցություն, կիբեռտարածություն, կիբեռհանցագործություն:
20-րդ դարի երկրորդ կեսին տեղեկատվության ծավալն ու նշանակությունն ակնհայտորեն աճեցին: Տեղեկատվությունն սկսեց մեծ դեր խաղալ մարդկային կենսագործունեության բոլոր բնագավառներում: Այդ է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ հաճախ զանգվածային լրատվամիջոցներն անվանվում են չորրորդ իշխանություն՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների կողքին: Պատահական չէ նաև այսօր
լայն կիրառում ստացած «ով տիրապետում է տեղեկատվությանը, նա տիրում է աշխարհին» արտահայտությունը: Ավելին՝ 1994 թվականից սկսած՝ Տեղեկատվության միջազգային ակադեմիայի նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 26-ը աշխարհի շատ երկրներում նշվում է որպես տեղեկատվության համաշխարհային օր:
Տեղեկատվության դերի ու ծավալի աճի պայմաններում, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ բարդացել են նաև տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքները: Ավելին՝ միջազգային անվտանգության օրակարգ են ներթափանցել անհամաչափ սպառնալիքները և դրանց հիմնական աղբյուր
հանդիսացող ահաբեկչական խմբավորումներն ու անդրազգային հանցավոր խմբերը
[1]: Ուստի տեղեկատվության պաշտպանությունը դարձել է շատ պետությունների ներքին ու արտաքին քաղաքականության առաջատար ուղղություններից մեկը:
Գլոբալացման արդյունքում ձևավորված համաշխարհային նոր քաղաքական համակարգի առաջնային դիրքերում ոչ թե ռազմական կամ տնտեսական ներուժ ունեցող
երկրներն են, այլ նրանք, որոնք կարողանում են տնտեսական ներուժն օգտագործել
սեփական ազդեցության գոտիների ընդլայնման և դրա անքակտելի բաղադրիչը հանդիսացող տեղեկատվական քաղաքականության մշակման և իրականացման գործում:
Այժմ անդրադառնանք տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ոլորտում աշխարհի առաջատար երկրներից մեկին՝ ԱՄՆ-ին:
ԱՄՆ-ն իրավամբ համարվում է տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականության մշակման առաջին երկրներից: Դեռևս 1990-ական թվականների կեսերին ամերիկյան կառավարությունն սկսել է ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով իրականացվող հանցագործություններին: Ամերիկյան փորձագետները նշում էին, որ կիբեռահաբեկչությունն ու կիբեռհանցագործությունները բավականին լուրջ մարտահրավերներ են երկրի համար:
Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման խնդիրը հատկապես կարևոր է
հենց ԱՄՆ-ի համար, որտեղ առաջին անգամ զգացվել է տեղեկատվական հեղաշրջման ազդեցությունը: Այստեղ են ի հայտ եկել առաջին համակարգիչները: ԱՄՆ-ում է,
որ տեղեկատվական-հաղորդակցային տեխնոլոգիաները դիտվել են որպես ռազմավարական ռեսուրս: Դրանք բավականին զարգացել ու ներդրվել են հասարակության
ու պետության կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում:
**

Հոդվածն ընդունվել է 03.09.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Քեռյանը: 27. 09. 19:
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Ի դեպ, Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնը նշում
է ոլորտում «ճիշտ» մարդիկ ունենալու անհրաժեշտությունը՝ կիբեռանվտանգության
հուսալի ու պատշաճ ռազմավարություն ունենալու համար: Դրա համար, ըստ Էվանսի
և Ռիդերի, անհրաժեշտ են հետևյալ չորս տարրերը՝
 Խթանել և ֆինանսավորել դպրոցներում ավելի ճշգրիտ ուսումնական ծրագրերի մշակումը,
 Աջակցել մասնագետների այնպիսի տեխնիկապես խստապահանջ հավաստագրման մշակմանը և ընդունմանը, որը ներառի հաստատուն կրթական և
վերահսկելի գործնական բաղադրատարրեր,
 Պետական համակարգեր կառուցող, գործարկող և պաշտպանող մարդկանց
տեխնիկական պատրաստականության մակարդակը բարձրացնելու համար
կիրառել աշխատանքի ընդունման գործընթացի, գիտելիքների ձեռքբերման
պրոցեսի և ուսումնավարժեցման ռեսուրսների համակցությունը,
 Բարձր մակարդակի տեխնիկական հմտություններ ունեցողներին խրախուսելու և պահելու նպատակով երաշխավորել նրանց պաշտոնական առաջխաղացումը, ինչպես այլ բնագավառներում է, օրինակ՝ քաղաքացիական շինարարության կամ բժշկության ոլորտներում [2]:
Թեպետ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման համար 1990-ական
թվականներից ի վեր ընդունվել են մի շարք փաստաթղթեր, սակայն ոլորտում միջազգային համագործակցության տեսանկյունից հատկանշական է 2009թ-ի մայիսին պատրաստված «Կիբեռտարածությունում քաղաքականության ակնարկ» փաստաթուղթը,
որում առաջարկվում էին կիբեռանվտանգության ապահովման համակարգի հետագա
քայլերը: Ընդհանուր առմամբ, վերջինս 2008թ-ի Կիբեռանվտանգության ազգային համալիր նախաձեռնության[3] լրացումն էր: Վերջինս կիբեռանվտանգության հարցերի
հետ կապված մի շարք խնդիրներ էր լուծում, մասնավորապես՝
 «Պաշտպանական գծի» ստեղծում՝ ամերիկյան տվյալների բազայի վրա հնարավոր հակառակորդների կողմից գրոհներից պաշտպանելու համար, ինչպես
նաև դաշնային կառավարության մասնագետների համար պայմաններ ստեղծել ազգային համակարգչային ցանցերի կախվածության մասին տեղեկացվածության ապահովման համար,
 ԱՄՆ հակահետախուզական մարմինների տեխնիկական ու օպերատիվ հնարավորությունների ընդլայնման հաշվին տեղեկատվության պաշտպանության
ապահովում հնարավոր սպառնալիքների բոլոր ոլորտներում,
 Տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում մասնագետների պատրաստման
համար համալիր միջոցառումների իրականացում, ոլորտում հետազոտությունների իրականացում ու մշակում, ինչպես նաև ռազմավարական մոտեցումների մշակում՝ ԱՄՆ կիբեռտարածության մեջ իրականացվող չարամիտ գործողություններին արդյունավետ հակազդելու համար [4] :
Իսկ արդեն 2009թ-ի «Կիբեռտարածությունում քաղաքականության ակնարկ»
փաստաթղթի հիմնական բնութագրական հանգամանքն այն էր, որ ԱՄՆ-ը, մեծապես
կախված լինելով ցանցերից, միայնակ չի կարող ապահովել կիբեռանվտանգությունը:
Անհրաժեշտ է համագործակցել հատկապես այն երկրների հետ, որոնք խնդիրի լուծման ժամանակ նմանատիպ մոտեցումներ ունեն, կիսում են ԱՄՆ մոտեցումը կիբեռտարածության անվտանգության ապահովման ժամանակ տեխնիկական չափորոշիչների, ազգային օրենսդրության հարցերը շոշափող ընդունելի իրավական նորմերի,
ինչպես նաև կիբեռհանցագործությունների և կիբեռհարձակումներին ի պատասխան
գործողությունների կազմակերպման ժամանակ օրենսդրական բազայի մշակման հարցերում:
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Ավելին՝ կիբեռտարածությունում անվտանգության ապահովման հարցերի հետ
կապված համագործակցությունը օտարերկրյա գործընկերներ հետ աշխուժանցելու
նպատակով 2011թ-ի մայիսին ԱՄՆ-ում մշակվեց և հրապարակվեց «Կիբեռտարածության միջազգային ռազմավարությունը», որտեղ ձևակերպված էին գլոբալ մակարդակում ԱՄՆ կիբեռանվտանգության ապահովման հիմնական մոտեցումները, որի
համար կարող էին կիրառվել ազդեցության բոլոր հնարավոր միջոցները՝ դիվանագիտական, ռազմական, տնտեսական[5]:
Ռազմավարության համաձայն, ԱՄՆ հիմնական խնդիրը բաց, փոխգործակցող,
անվտանգ ու հուսալի տեղեկատվական ու հաղորդակցային ենթակառուցվածքի
ստեղծումն է, որի նապատով անհրաժեշտ է տեղեկատվական և հաղորդակցային
տեխնոլոգիաների համար բազմակողմ փոխհամաձայնեցված միջազգային չափորոշիչների մշակում ու ընդունում[6]:
Կիբեռտարածության միջազգային ռազմավարությունը որակապես նոր ծրագրային փաստաթուղթ է և տարբերվում է այդ բնագավառում գոյություն ունեցած բոլոր նախորդ փաստաթղթերից: Մասնավորապես, եթե նախորդ փաստաթղթերում առաջնային
էր դիտվում կրիտիկական կարևոր ենթակառուցվածքի պաշտպանությունը, ապա
վերջինում հստակ նշվում էր, որ գոյություն ունի վնասակար տեղեկատվություն, որի
ազդեցությունը պետության, հասարակության ու անհատի վրա կարող է ունենալ ամենաբացասական ազդեցությունը:
Փաստաթղթում նշվում է, որ ԱՄՆ հիմնական նպատակը առաջնորդության ապահովումն է խաղաղ ու կայուն կիբեռտարածության ստեղծման բազմակողմ գործընթացում: ԱՄՆ նպատակ ունի զարգացնել համագործակցությունը երկու ուղղություններով՝
միջպետական (երկկողմ ու բազմակողմ հիմքերով) և պետական-մասնավոր (ինտերնետ ծառայություն տրամադրողներ, ծրագրային ապահովումը մշակողներ, համակարգչային տեխնիկա արտադրողներ):
Երկկողմ համագործակցության համար ԱՄՆ-ը ուշադրություն է դարձնում Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ համագործակցության ընդլայնմանը, որտեղից գալիս
էին տեղեկատվական հիմնական սպառնալիքները:
Ռուս-ամերիկյան համագործակցության առաջին փուլն սկսվել է Օբամայի կառավարման ժամանակ, երբ 2009թ-ի նոյեմբերին Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի
քարտուղարի՝ Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչները քննարկեցին ռուս-ամերիկյան հնարավոր պայմանագրի ստորագրումը՝ համացանցի զինաթափման վերաբերյալ: Երկու երկրների միջև
համագործակցության իրական պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել 2013թ-ի հունիսի 17-ին «Մեծ ութնյակի» գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած հանդիպումների
արդյունքում, որտեղ երկու երկրների նախագահները hանդես են եկել համագործակցության նոր ոլորտում վստահության ամրապնդման հայտարարությամբ: Ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն՝ ռուս-ամերիկյան նախագահական հանձնաժողովի շրջանակում երկկողմ աշխատանքային խումբ ստեղծելու, որը կզբաղվի տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառման, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության բնագավառում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից բխող սպառնալիքների հարցերով[7]:
Չինաստանի հետ համագործակցության հաստատման առաջին քայլերը դարձյալ
կատարվել են 2013թ-ին, երբ երկու երկրների աշխատանքային խմբերը պայմանավորվել են կիբեռտարածությունում անվտանգության խնդիրների ապահովման, կիբեռշպիոնաժի և ինտելեկտուալ սեփականության հետ կապված հարցերի շուրջ[8]: Չնայած հարկ է նշել, որ ներկայումս տեղեկատվական անվտանգության ապահովման
հարցերում Չինաստանի մոտեցումը էականորեն հակասում է համացանցում թափանցիկության ամերիկյան ընկալմանը[9]: Չինաստանում համացանցի վերահսկողության
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նպատակը անցանկալի տեղեկատվության ներթափանցման կանխումն է երկիր, ինչպես նաև տեղեկատվության արտահոսքի կանխումը երկրի սահմաններից դուրս [10]::
Բացի Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ համագործակցելուց և ոլորտում երկկողմ համագործակցությունն ընդլայնելուց՝ ԱՄՆ-ը փորձում է ընդլայնել նաև բազմակողմ համագործակցությունը, որը հիմնականում կատարում է ՆԱՏՕ-ի, ԵԱՀԿ-ի և ԵՄի շրջանակում:
ԱՄՆ-ը ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է որպես տեղեկատվական օպերացիաների ու կիբեռպատերազմների իրականացման բնագավառում ամերիկյան ձեռքբերումների առաջխաղացման հարթակ: ՆԱՏՕ-ի նման ռազմական միավորումները և դրանց շրջանակում պետությունների միջև համագործակցությունը թույլ են տալիս ուժեղացնել համատեղ պոտենցիալը և կբարելավեն ԱՄՆ-ի հնարավորությունը՝ հակազդելու պետական ու ոչ պետական կառույցների գործողություններին:
Կիբեռպաշտպանության ապահոմանն ուղղված խնդիրներին ՆԱՏՕ-ի շրջանակում հատուկ ուշադրություն է դարձվել 2014թ-ին Ուելսի գագաթնաժողովի ժամանակ,
որի ընթացքում ընդունվել է ՆԱՏՕ-ի նոր կիբեռքաղաքականությունը: Գագաթնաժողովի հայտարարության մեջ նշվում էր, որ Կիբեռպաշտպանությունը ՆԱՏՕ-ի առանցքային խնդիրներից է[11]:
Ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին ՆԱՏՕ-ն բավականին առաջ է անցել կիբեռանվտանգության հետ կապված հարցերում: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ ԱՄՆ-ը
միության կիբեռքաղաքականության մշակման ու կիրառման մեջ առաջատար դերակատարներից է:
Խնդրո առարկայի հետ կապված՝ ԱՄՆ-ն ակտիվորեն շարունակում է համագործակցությունը նաև «Մեծ ութնյակի» հետ, որի շրջանակում հատկանշական էր 2011թ-ի
մայիսին ընդունված «Նորացված ընտրություն հանուն ազատության ու ժողովրդավարության»[12] փաստաթուղթը: Փաստաթղթում նշվում էր միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունը՝ կրիտիկական ռեսուրսների, տեղեկատվական-հաղորդակցային տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական ենթակառուցվածքի պաշտպանությունն ապահովելու, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ իրականացվող
ահաբեկչական ու հանցավոր գործողություններին հակազդելու համար:
Կիբեռանվտանգության հարցերի հետ կապված՝ ԱՄՆ-ը ակտիվորեն համագործակցում է նաև Եվրամիության, ԵԱՀԿ-ի հետ:
Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ամերիկյան փորձը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ տեղեկատվական անվտանգության և քաղաքականության էվոլյուցիան
համաշխարհային զարգացումների պրոյեկցիան էր, այդտեղ տեղեկատվական անվտանգության խնդիրները ի սկզբանե տեխնիկական՝ համակարգչային տվյալների
պաշտպանությունից սկսեցին դիտվել որպես կրիտիկական, իսկ տեղեկատվական
քաղաքականությունը դարձավ արտաքին և անվտանգության քաղաքականության անքակտելի բաղադրիչ: Որպես տեղեկատվական անվտանգության ապահովման կարևոր միջոցառումներ՝ հարկ է առանձնացել՝
 Պետական մարմինների ու մասնավոր սեկտորի փոխգործունեության ընդլայնումը,
 Կիբեռանվտանգության հետ կապված հարցերի մասին տեղեկացվածության
բարձրացումը,
 Ոլորտում որակյալ կադրերի պատրաստումը,
 Միջազգային համագործակցության ընդլայնումը:
ԱՄՆ օրինակը խոսուն է և ՀՀ համար կարող է ուսուցողական լինել տեղեկատվական անվտանգության կառուցակարգերի մշակման և անհրաժեշտ գործիքարանի
հստակեցման հարցում: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է լրամշակել ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգը՝ այն համապատասխանեցնելով ժամանակի ար161
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դի պահանջներին, որում տեղեկատվական անվտանգությունը կդիտվի երկրի կրիտիկական ենթակառուցվածքների շարքին, առանձին բաժին կհատկացվի կիբեռանվտանգությանը[13]: ԱՄՆ օրինակը ուսուցողական կարող է լինել նաև ոլորտում միջազգային համագործակցության ընդլայնման տեսանկյունից, որը կարող է իրականացվել
թե′ երկկողմ, թե′ բազմակողմ մասշտաբներով: Բացի այդ՝ անհրաժեշտ է բարձրացնել
տեղեկատվական սպառնալիքների մասին հանրային իրազեկման մակարդակը, ինչը
թույլ կտա խուսափել կամ ըստ արժանվույն արձագանքել տեղեկատվական տարածությունից բխող սպառնալիքներին: Հարկ է նաև կրթել հանրությանը, ինչի արդյունքում մեր երկիրը ոլորտում որակյալ մասնագետներ կունենա, ովքեր կարող են ոչ
միայն պաշտպանողական, այլև անհրաժեշտության դեպքում հարձակողական միջոցառումներ իրականացնել:
Ավելին՝ անհրաժեշտ է հատուկ կարևորել տեղեկատվական անվտանգությունը
հանրային անվտանգության ապահովման համատեքստում: Հանս Մորգենթաուն հասարակության բարոյահոգեբանական վիճակը համարում էր պետական հզորության
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը: Ուստի այս շրջանակում կարևոր է հանրության
բարոյահոգեբանական անվտանգության ապահովումը տեղեկատվական ներքին և
արտաքին սպառնալիքներից:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման բնագավառում ԱՄՆ միջազգային
համագործակցության փորձից
Հայկուհի Մկրտչյան
Տեղեկատվության դերի ու ծավալի աճի պայմաններում, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ բարդացել են նաև տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքները: ՈՒստի տեղեկատվության պաշտպանությունը դարձել է շատ պետությունների ներքին ու արտաքին քաղաքականության առաջատար ուղղություններից մեկը:
ԱՄՆ օրինակը խոսուն է և կարող է ուսուցողական լինել տեղեկատվական անվտանգության կառուցակարգերի մշակման հարցում: ԱՄՆ օրինակը ուսուցողական կարող է լինել նաև ոլորտում միջազգային համագործակցության ընդլայնման տեսանկյունից, որը կարող է իրականացվել թե′ երկկողմ, թե′ բազմակողմ մասշտաբներով:
РЕЗЮМЕ
Из опыта международного сотрудничества США в области информационной
безопасности
Айкуи Мкртчян
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные угрозы, международное сотрудничество, киберпространство, киберпреступления.
Учитывая возрастающую роль и объем информации, а также развитие информационных технологий, угрозы информационной безопасности также стали более значимыми. Защита информации стала одним из ведущих направлений внутренней и внешней политики
многих государств.
Пример США является полезным для разработки систем информационной безопасности, а также может быть поучительным в расширении международного сотрудничества в
этой области, которое может быть реализовано как в двустороннем, так и в многостороннем
масштабе.
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SUMMARY
From the USA International Cooperation Experience in the Field of Information Security
Haykuhi Mkrtchyan
Keywords: information
cyberspace, cyber-attacks.

security, information threats, international cooperation,

Considering the increasing role and volume of information, as well as the development of
information technologies, information security threats have also become more complex.
Information protection has become one of the leading domestic and foreign policy issues of many
states.
The US example can be instructive in developing information security systems. The US
example can also be instructive in expanding international cooperation in the field, which can be
implemented on both a bilateral and multilateral scale.
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ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ապահովագրության պայմանագրի կնքման իրավական կարգավորումը **
Վահագն Քեռյան
Բանալի բառեր` ապահովագրություն, պայմանագիր, իրավական կարգավորում,
քաղաքացիական օրենսգիրք, ապահովագրող, ՀՀ օրենսդրություն:
Իրավագիտության մեջ ապահովագրության քաղաքացիաիրավական կարգավորման թեմայի ուսումնասիրության արդիականությունը և հրատապությունը բխում է մի
շարք օբյեկտիվ հանգամանքներից: Այսօր դժվար է պատկերացնել քաղաքացիների և
տնտեսավարողների գործունեությունը առանց ապահովագրության, որն ընդգրկել է
գույքային և տնտեսական հարաբերությունների բոլոր ոլորտները: Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից 28 տարի անց ապահովագրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման դաշտը, համեմատած անկախության առաջին տարիների շրջանի հետ, գտնվում է անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակի
վրա: Սակայն օբյեկտիվության համար անհրաժեշտ է նշել, որ մենք դեռևս չենք կարող
այս ոլորտի մասին խոսելիս համեմատվել եվրոպական մի շարք պետությունների՝
մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի առկա ապահովագրական հարաբերությունների
կարգավորման մակարդակի հետ:
Ապահովագրության պայմանագրին անդրադառնալիս նախ և առաջ անհրաժեշտ
է հասկանալ ապահովագրության պայմանագրի կնքման և դրա կապակցությամբ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու հիմնահարցերը: Առաջին հերթին պետք է նշել, որ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 996-ի 2-րդ կետով հստակ սահմանված է, որ ապահովագրության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր, իսկ գրավոր ձևը չպահպանելը
հանգեցնում է ապահովագրության պայմանագրի անվավերության և նման պայմանագիրն առ ոչինչ է:
Եթե ապահովագրության պայմանագրի կնքման ձևի հարցում ամեն ինչ հստակ է,
ապա նույնը չի կարելի ասել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու հարցի վերաբերյալ: Իրավաբանական գրականությունում մինչ օրս չկա միատեսակ մոտեցում ապահովագրության պայմանագրի ռեալության կամ կոնսենսուալության վերաբերարյալ: Մասնավորապես, ռուսաստանյան գրականությունում կարելի է հանդիպել տվյալ հարցի վերաբերյալ երկու առավել տարածված տեսակետի: Առաջին տեսակետն այն է, որ ապահովագրության պայմանագիրը հանդիսանում է ռեալ, եթե կողմերը իրենց համաձայնությամբ չեն սահմանել դրա կոնսենսուալությունը[1]: Նման տեսակետի կողմնակիցները հղում են կատարում ՌԴ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 957-ի առաջին կետին, որի ձևակերպումից բխում է, որ ապահովագրության պայմանագիրն ուժի
մեջ է մտնում առաջին ապահովագրավճարի իրականացման պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ ապահովագրության պայմանագրով: Մյուս տեսակետի կողմնակիցները պնդում են, որ ապահովագրության պայմանագիրը միշտ կոնսենսուալ է և կողմերի
իրավունքները և պարտականությունները առաջանում են պայմանագրի կնքման պահից՝ անկախ առաջին ապահովագրավճարի մուծման հանգամանքից [2]:
ՀՀ օրենդրությունում տվյալ հարցի վերաբերյալ մոտեցումը հասկանալու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ՀՀ քաղաքացիական օրենգրքի հոդված
**

Հոդվածն ընդունվել է 01.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ պրոֆեսոր, ք.գ.դ. Տ. Քոչարյանը: 22.10.19:

165

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

1013-ի առաջին կետին, որը սահմանում է, որ «Ապահովագրության պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: Պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ ապահովագրության պայմանագիրն ուժի մեջ է
մտնում ապահովադրի կողմից ապահովագրավճարն ամբողջությամբ կամ պայմանագրով նախատեսված չափով վճարելու պահից:»
Ըստ ի.գ.թ Արմեն Հայկյանցի` նման ձևակերպմամբ օրենսդիրը նախապատվություն է տալիս ապահովագրության պայմանագրի ռեալ տարբերակին[3]: Սակայն մեր
կարծիքով նախապատվության որևէ դրսևորում տվյալ կարգավորման մեջ առկա չէ,
ինչը ամբողջովին արդարացված է, քանի որ այն հնարավորություն է ընձեռում կողմերին, ելնելով իրենց սեփական շահերից, ընտրել պայմանագրի ռեալ կամ կոնսենսուալ
լինելը՝ առանց տվյալ հարցի վերաբերյալ անտեղի օրենսդրական սահմանափակումների:
Ապահովագրության պայմանագրի կնքման կապակցությամբ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև մեկ այլ հարցի, որը չնայած իր մեծ գործնական նշանակությանը, գրեթե չի հանդիպում հայկական և ռուսական իրավաբանական գրականությունում: Խոսքը վերաբերվում է ապահովագրության պայմանագրի կնքման հնարավորությանը ապահովագրողի առաջարկի ընդունմանն ուղղված համապատասխան գործողությունների կատարման եղանակով: Պայմանագրի կնքման նման եղանակի հնարավորությունը բխում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 450-ից:
Բավականին հետաքրքիր է տվյալ հարցի վերաբերյալ ՌԴ դատական պրակտիկան: Մասնավորապես, 2007 թ. ՌԴ դատարաններից մեկում քննվում էր տվյալ հարցին առնչվող գործ: Տվյալ գործում ապահովադիրը ապահովագրողին ներկայացրել էր
ապահովագրվելու ցանկություն արտահայտող դիմում, իսկ ապահովագրողը նրան
ներկայացրել էր համապատասխան հաշիվ՝ ապահովագրավճարի մուծման վերաբերյալ, որը ապահովադիրը ամբողջովին վճարել էր: Ապահովագրության վկայագիր կամ
վկայագիրը փոխարինող այլ փաստաթուղթ ապահովագրողը ապահովադրին դրա
արդյունքում տրամադրած չէր եղել [4]: Առաջին երկու ատյանների դատարանները ընդունեցին այն հանգամանքը, որ ապահովագրության պայմանագրի կնքումը առկա է
գրավոր օֆերտան ակցեպտավորելու ուղղությամբ կատարված գործողությունների
ուժով: Սակայն վճռաբեկ ատյանում դատարանը եկավ բավականին հետաքրքիր և
վիճելի եզրակացության, ինչի բովանդակությունը հետևյալն է. ապահովագրության
պայմանագրի դեպքում ապահովագրողը չի կարող օֆերտայով դիմել ապահովադրին,
քանի որ օֆերտան պետք է պարունակի պայմանագրի բոլոր էական պայմանների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչը ապահովագրության պարագայում հնարավոր չէ: Այս
ձևակերպման մեջ դատարանը ի նկատի ուներ այն հանգամանքը, որ ապահովագրողը միայն ապահովադրի կողմից տրամադրվելիք տեղեկությունների հիման վրա կարող է հստակ և գրագետ ձևով գնահատել ապահովագրության առնվելիք ռիսկը, և դրա
կապակցությամբ սահմանել իր կողմից ծառայությունների մատուցման հնարավորությունը և պայմանագրի էական պայմանները: Տեսականորեն տվյալ եզրահանգումը բավականին վիճելի է, քանի որ սկզբունքորեն ոչինչ չի խանգարում ապահովագրողին
ցանկացած օրինական պայմաններով պայմանագիր առաջարկելու, իսկ ապահովադրին՝ համաձայնելու դրանց հետ: Սակայն գործնականում ապահովագրողը հազվադեպ
դեպքերում կգնա նման քայլի, քանի որ նրա համար անհնարին կլինի ռիսկի գրագետ
գնահատումը և դրա հիման վրա ապահովագրավճարների ճիշտ սահմանումը:
Չնայած վերոնշյալ բոլոր հանգամանքներին, որոնք կարծես թե վերացնում են
«դիմում - պոլիս - պոլիսի ընդունում» (պոլիս հասկացության տակ տվյալ դեպքում ի
նկատի ունենք վկայագիրը) մեխանիզմով գործնականում ապահովագրության պայմանագրերի կնքումը, նման մեխանիզմով ապահովագրության պայմանագրերի
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կնքման պրակտիկա ոչ միայն առկա է, այլ նաև բավականին մեծ տարածում ունի ապահովագրության առանձին տեսակների և դասերի գծով:
Ապահովագրության պայմանագրերի կնքման տվյալ մեխանիզմի կիրառությունը
գործնականում հնարավոր է դարձնում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 999ի առաջին կետը, որը սահմանում է՝ «Պայմանները, որոնցով կնքվում է ապահովագրության պայմանագիրը, կարող են որոշվել ապահովագրողի կամ ապահովագրողների
միության ընդունած կամ հաստատած ապահովագրության համապատասխան տեսակի, դասի համար սահմանված ստանդարտ պայմաններով (ապահովագրության ընդհանուր պայմաններ): Եթե ապահովագրության պայմանագիրը կնքվել է ապահովագրողի կամ ապահովագրական միությունների կողմից հաստատված ապահովագրության պայմանագրի ընդհանուր պայմանների հիման վրա, ապա ապահովագրության
պայմանագիրը պետք է հղում պարունակի այդ պայմաններին:»
Վերոնշյալ կարգավորումը հնարավորություն է տալիս ապահովագրողներին
ստանդարտացնել իրենց կողմից կնքվող ապահովագրական պայմանագրերը: Նման
կարգավորման առկայությունը բխում է օբյեկտիվ անհրաժեշտությունից: Ցանկացած
ակտիվ գործունեություն վարող ապահովագրական ընկերություն ունի բազմաթիվ հաճախորդներ և եթե նրանցից յուրաքանչյուրի հետ կազմակերպությունը գնար անհատական պայմանագրի կնքման, կազմակերպության համար կառաջանային մի շարք
անհատական ռիսկեր, ինչը անհնարին կդարձներ կազմակերպության արդյունավետ
գործունեությունը:
Ապահովագրության պայմանագրերի ստանդարտացումը հնարավորություն է ընձեռում ապահովագրողներին կանխատեսելու պայմանագրերի կնքման կապակցությամբ առաջացող ռիսկերի շրջանակը և հստակ պրակտիկա ձևավորել դրանց հետ աշխատելու համար: Ճիշտ է, չկա որևէ արգելող հանգամանք կողմերի համար կնքելու
լիովին յուրահատուկ պայմանագիր, եթե լինի դրա վերաբերյալ համաձայնությունը,
սակայն առավել տարածված են ստանդարտացված պայմանագրերը: Նման պայմանագրերի կնքման գործընթացն սկսվում է ապահովադրի կողմից համապատասխան
դիմումի ներկայացումով, որից հետո ապահովադիրը, հիմնվելով նախապես սահմանված ստանդարտ պայմանների վրա իրականացնում է համապատասխան ձևակերպումները (այդ թվում նաև ապահովագրավճարի վերաբերյալ) և տրամադրում է ապահովադրին պոլիսը (վկայագիրը), իսկ ապահովադիրը, եթե համաձայն է պայմաններին,
ընդունում է այն: Այս գործընթացը մշակված է միջազգային ապահովագրական պրակտիկայի կողմից և բավականին լայն տարածում ունի[5]:
Ամփոփելով վերոնշյալ բոլոր հանգամանքները՝ կարող ենք ասել, որ ապահովագրության պայմանագիրը կարող է կնքվել մեկ փաստաթուղթ կազմելու կամ ապահովագրողի կողմից ապահովադրին, նրա գրավոր կամ բանավոր դիմումի հիման վրա
ապահովագրական պոլիս հանձնելու միջոցով: Ապահովագրողի առաջարկած պայմաններով պայմանագիր կնքելը հավաստում է վերոնշյալ փաստաթուղթն ապահովագրողից ընդունելով[6]:
Ինչպես արդեն նշեցինք, ապահովագրության պայմանագիրը կարող է ուժի մեջ
մտնել դրա կնքման պահից հետո: Որպես կանոն պրակտիտկայում առավել հաճախ
են հանդիպում պայմանագրերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում ապահովագրավճարի
(ամբողջությամբ կամ դրա մի մասի) մուծման պահից: Սակայն հնարավոր են դեպքեր,
երբ պայմանագրով նախատեսվի դրա գործողության սկիզբը նախատեսված ժամկետից հետո՝ անկախ ապահովագրավճարի մուծման փաստից:
Ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամկետի հարցը կարևորագույն
գործնական նշանակություն ունի, քանի որ ապահովագրության պայմանագիրը տարածվում է միայն ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամկետում տեղի
ունեցած ապահովագրական դեպքերի վրա (հոդված 1013, 2-րդ կետ): Տվյալ խնդրի
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հետ կապված պրակտիկայում առկա է խնդիր՝ կապված ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամանակավոր դադարեցման հնարավորության հետ: Այս
խնդիրն առաջացել է, քանի որ կային դեպքեր, երբ ապահովագրավճարների տարաժամկետ վճարում նախատեսող պայմանագրերով առանձին ապահովագրողներ նախատեսել էին նաև պայման, ըստ որի՝ ապահովագրավճարի հերթական մուծման ուշացումը հանգեցնում է ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամանակավոր դադարեցման, և դրա գործողությունը վերականգնվում է մուծումը կատարելու
դեպքում: Այդպիսի դեպքերը մեծ տարածում ունեին հատկապես ՌԴ-ում[1]: Չնայած
նման պրակտիկայի փաստացի կիրառմանը՝ ո՛չ ՌԴ, և ո՛չ էլ ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ ապահովագրության պայմանագրի գործողության ժամանակավոր դադարեցման հնարավորություն նախատեսված չէ, այլ խոսվում է միայն պայմանագրի
վաղաժամկետ դադարեցման և դրա արդյունքում առաջացող իրավական հետևանքների մասին: Այդ իսկ պատճառով առկա օրենսդրության պայմաններում նման պայմանի նախատեսումը ապահովագրության պայմանագրում իրավաչափ չի կարող համարվել, իսկ ռուսաստանյան դատական պրակտիկայում նման դեպքերով գործերի
քննության ընթացքում դատարանները, որպես կանոն, պայմանագրի տվյալ պայմանը
դիտում էին որպես իրավական ուժ չունեցող:
Չնայած վերոնշյալ հանգամանքներին՝ իմ կարծիքով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում նման հնարավորության նախատեսումը անհրաժեշտ է, քանի որ դա հնարավորություն կտա կողմերին, համաձայնության առկայության դեպքում, առանց իրենց
միջև արդեն իսկ առկա պայմանագիրը դադարեցնելու, ժամանակավորապես կասեցնել դրա գործողությունը, մինչև կողմի՝ պայմանագրում նախատեսված պարտավորության իրականացումը:
Ապահովագրության պայմանագրի դադարեցումը առաջացնում է կողմերի միջև
փոխադարձ իրավունքների և պարտականությունների դադարեցում: Ապահովագրության պայմանագրի դադարեցման առավել տարածված հիմքերից է պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը և դրա կապակցությամբ կողմերի միջև առկա հարաբերությունների դադարեցումը: Բացի պայմանագրի դադարեցումից դրա գործողության
ժամկետի ավարտի փաստով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 1014-ը նախատեսում է նաև ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման հնարավորությունը: Վերոնշյալ հոդվածի առաջին կետով, որպես ապահովագրության
պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման հիմք, նախատեսված է ապահովագրական պատահարի վրա հասնելու հնարավորության վերացումը: Տվյալ դեպքում խոսքը
վերաբերում է այն դեպքերին, երբ վերացել է վտանգի (պատահարի) առաջացման
ռիսկը, որի կապակցությամբ իրականացվել է ապահովագրությունը:
Որպես օրինակ կարող ենք բերել ՌԴ Մոսկվայի շրջանի դատարանի կողմից
քննված հետևյալ գործը՝ ձեռնարկությունը կնքել էր դժբախտ պատահարներից կոլեկտիվ ապահովագրության պայմանագիր՝ իր արտադրական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցների օգտին՝ վճարելով ապահովագրավճարը բոլոր աշխատակիցների համար: Սակայն պայմանագրի գործողության ընթացքում որոշ աշխատակիցներ հեռացվել էին աշխատանքից և ձեռնարկությունը իրավացիորեն գտել էր, որ ապահովագրության պայմանագիրը տվյալ անձանց նկատմամբ դադարել է՝ աշխատանքից դուրս գալու ուժով: Տվյալ դեպքում, չնայած նրան, որ դժբախտ պատահարների
առաջացման ռիսկը արտադրամասում դեռևս առկա էր, այն աշխատանքից դուրս գալու պահից վերացել էր նախկին աշխատակիցների համար, այդ իսկ պատճառով դատարանը բավարարեց ապահովագրողից տվյալ աշխատակիցների գծով մուծված ապահովագրավճարների մի մասի բռագանձման պահանջը: [8]:
Ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցումը հնարավոր է
նաև ցանկացած պահի՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: Բացի կողմերի փո168
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խադարձ համաձայնությամբ պայմանագրի դադարեցման դեպքերի՝ հոդված 1014-ով
նախատեսված են նաև այն դեպքերը, երբ հնարավոր է պայմանագրի միակողմանի
դադարեցումը: Մասնավորապես, ապահովադիրն իրավունք ունի միակողմանի լուծելու պայմանագիրը՝ այդ մասին առնվազն քսանհինգ օր առաջ ծանուցելով ապահովագրողին:
Պրակտիկայում առկա է բավականին հետաքրքիր գործ, որում ապահովադիրը
ապահովագրողին նամակ էր ուղարկել՝ պայմանագիրը լուծելու խնդրանքով, որին ապահովադիրը չէր պատասխանել: Սակայն ապահովագրական պատահարի առաջանալուց հետո, ապահովադիրը վկայակոչել է տվյալ նամակը, որպես ապահովադրի
կողմից միակողմանի պայմանագրի դադարեցում: Դատարանը տվյալ նամակը որակեց ոչ թե որպես պայմանագրից հրաժարում, այլ կողմերի համաձայնությամբ պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու առաջարկ, ինչը տեղի չէր ունեցել[9]: Այսինքն՝
կարող ենք հետևություն անել, որ ապահովադրի կողմից պայմանագրի դադարեցումը
պետք է հստակ և սպառիչ կերպով ձևակերպված լինի, այդպիսին համարվելու համար:
Բացի ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման վերոնշյալ
հիմքերից՝ հոդված 1014-ի 4-րդ կետը նախատեսում է նաև, որ «ապահովագրության
պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել կողմերից յուրաքանչյուրի նախաձեռնությամբ, եթե մյուս կողմը թույլ է տվել ապահովագրության պայմանագրի էական
խախտում` խախտումը հայտնաբերելու պահից եռամսյա ժամկետում»: Միաժամանակ վերոնշյալ հոդվածի 7-րդ կետով նախատեսվում են որոշակի սահմանափակումներ ապահովագրողի համար՝ պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման կապակցությամբ: Խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ՝
1. ապահովագրողը գիտեր կամ կարող էր իմանալ, որ պայմանագրի կնքման
պահին ապահովադրի կողմից ներկայացվել են ապակողմնորոշիչ, կեղծ կամ
ոչ ամբողջական տեղեկություններ,
2. ապահովադրի կողմից ապահովագրության պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների խախտումը կատարվել է ոչ իր մեղքով:
Ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցումը առաջացնում է
մի շարք իրավական հետևանքեր: Ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ
դադարեցման իրավական հետևանքներից կարևորագույնը կողմերի պարտավորությունների դադարեցումն է: Մասնավորապես, դադարում է ապահովադրի պարտականությունը՝ վճարելու պայմանագրով սահմանված ապահովագրավճարը և ապահովագրողի պարտականությունը ապահովագրական պատահարի վրա հասնելու կապակցությամբ տրամադրելու ապահովագրական հատուցում: Սակայն անհրաժեշտ է
հաշվի առնել, որ պայմանագրի դադարեցմամբ կողմերի միջև իրավունքների և պարտականությունների դադարեցման հետ մեկտեղ պահպանվում են առանձին իրավունքներ, որոնք հստակ նախատեսված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված
1014-ում: Անդրադառնանք դրանցից մի քանիսին:
Այսպես՝ իր կողմից պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում ապահովադրին իրավունք է վերապահվում ստանալու՝
1. ոչ կյանքի և կյանքի ռիսկային ապահովագրության դեպքում՝ պայմանագրի
գործողության մնացած ժամկետի համար ապահովագրավճարները.
2. կյանքի ապահովագրության դեպքում՝ ապահովադրի կողմից վճարված ապահովագրավճարները, այլ հատուցումները, եթե այդպիսիք նախատեսված են ապահովագրության պայմանագրով, որից նվազեցվում են ապահովագրության
պայմանագրի կնքման և կատարման ծախսերը: (հոդված 1014, 3-րդ կետ)
Ապահովագրողի կողմից պայմանագրի խախտման հետևանքով ապահովադրի
նախաձեռնությամբ պայմանագրի դադարեցման դեպքում իրավունք է վերապահվում
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պահանջելու նաև պայմանագրի գործողության ընթացքում իր կողմից վճարված ապահովագրավճարների և ստացած ապահովագրական հատուցումների դրական տարբերությունը, իսկ օրենքով նախատեսված առանձին դեպքերում նաև իր կողմից վճարված ապահովագրավճարներն ամբողջությամբ:
Այն դեպքերում երբ ապահովագրության պայմանագրի դադարեցումը տեղի է ունեցել ապահովագրողի նախաձեռնությամբ՝ ապահովադրի խախտման հետևանքով,
ըստ 1014-րդ հոդվածի 6-րդ կետի, ապահովադրին չեն վերադարձվում ոչ կյանքի և կյանքի ռիսկային ապահովագրության ապահովագրավճարները: Իսկ կյանքի կուտակային ապահովագրության դեպքում ապահովադրի կողմից վճարված բոլոր ապահովագրավճարները վերադարձվում են, սակայն դրանցից նվազեցվում են վճարված ապահովագրական հատուցումները և պայմանագրի կնքման ու կատարման հետ կապված ծախսերը:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Ապահովագրության պայմանագրի կնքման իրավական կարգավորումը
Վահագն Քեռյան
Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովագրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման դաշտը, անկախության առաջին տարիների շրջանի համեմատությամբ, գտնվում է անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակի վրա: ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածները հստակ սահմանում են ապահովագրության պայմանագրի կնքման հետ կապված կողմերի իրավասությունները: Հստակեցված է ապահովագրության պայմանագրի դադարեցման ժամանակ կողմերի
միջև փոխադարձ իրավունքների և պարտականությունների դադարեցման իրավական
գործընթացը:
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РЕЗЮМЕ
Правовое регулирование заключения договора страхования
Ваагн Керян
Ключевые слова: страхование, договор, правовое регулирование, гражданский кодекс,
страховщик, законодательство РА.
По сравнению с первыми годами независимости правовое регулирование страховых
отношений в Республике Армения несравнимо выше. Соответствующие статьи Гражданского кодекса РА четко определяют компетенцию сторон, связанную с заключением договора страхования. Разъяснен правовой процесс прекращения взаимных прав и обязанностей
сторон в момент расторжения договора страхования.
SUMMARY
Legal Regulation of the Conclusion of an Insurance Contract
Vahagn Keryan
Keywords: insurance, contract, legal regulation, civil code, insurer, RA legislation.
Compared to the first years of independence, the legal regulation of insurance relations in the
Republic of Armenia is incomparably higher. The relevant articles of the Civil Code of the
Republic of Armenia clearly define the competence of the parties related to the conclusion of an
insurance contract. The legal process of termination of the mutual rights and obligations of the
parties at the time of termination of the insurance contract is clarified.
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ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵԿԵՂԵՑԻ-ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ
ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՆՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ**
Սիրանուշ Մելիքյան
Բանալի բառեր՝ եկեղեցի, պետություն, գործընթաց, վարչապետ, կաթողիկոս, աշխատանքային խումբ:
Հայաստանի երրորդ հանրապետության գոյության ընթացքում եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունները բաժանում ենք տարբեր փուլերի՝ կապված նաև եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունների իրավական կարգավորման, հանրային
քննարկումների, մթնոլորտի ձևավորման հետ: Եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունների ընթացքն ու զարգացումը պայմանավորված է մի շարք գործոններով,
ինչպիսիք են՝ ներքաղաքական գործընթացներն ու միջազգային քաղաքական իրողությունները, հոգևոր դասի գործունեության ընթացքն և արդյունքները, ակտիվության
կամ պասիվության ցուցիչը, եկեղեցու, հոգևոր ու ազգային արժեքների դեմ ծավալվող
ընթացիկ շարժումները, ստեղծված իրավիճակը, միջազգային նմանատիպ գործընթացներն ու դրանց ազդեցությունը տարբեր երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա ինչպես նաև ստեղծված պատմական իրավիճակն ու գործընթացները:
Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունների պետական քաղաքականության վերաբերյալ որևէ հայեցակարգ դժվար է գտնել, սակայն որոշակի եզրահանգումներ կարող ենք անել՝ վերլուծելով պետության պաշտոնյաների հրապարակային հայտարարությունները, եկեղեցու շուրջը ձևավորված սոցիալական հայեցակարգը, քննադատությունները, եկեղեցական կյանքի փոխակերպումները[1]:
Հանրային և պետական կյանքում եկեղեցու շուրջ ծավալված բոլոր քննարկումներում ու ստեղծված մթնոլորտում թվացել է, թե երբեք էլ կասկածի տակ չի կարող դրվել
Հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ պատմական դերն ու ինքնության պահպանման
գործում նրա ունեցած հսկայական ծառայությունը, սակայն Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում ստեղծվեց պատմական մի այնպիսի իրավիճակ, որն անջրպետ առաջացրեց հասարակության, եկեղեցու, պետության ինստիտուտների միջև: Նշվածն
ուղեկցվեց նաև տեղեկատվական դաշտում եկեղեցու դերի նվազեցմամբ՝ ծայրահեղ
բացասական ինֆորմացիայով, մեկնաբանություններով ու տարաբնույթ ելույթներով,
հրապարակումներով: Եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակը հասկանալու համար
անհրաժեշտ է վերլուծել, թե արդյոք իշխանության փոփոխության, հեղափոխության
գործընթացների, խորհրդարանական կառավարման անցման համատեքստերում
անհրաժեշտ էր փոխակերպել նաև եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունների
հայեցակարգն ու մոտեցումները՝ համապատասխանեցնելով ստեղծված իրավիճակին: Այսինքն՝ հիմնախնդրի լուծման ուղիներ առաջարկելուց առաջ նախ անհրաժեշտ

**

Հոդվածն ընդունվել է 11.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների
գործընթացների ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Քեռյանը: 25. 10. 19:
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էր հասկանալ այն հանգամանքները, որոնք դարձել էին եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունների միջև անջրպետի առաջացման պատճառը:
Նախ նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. տեղի ունեցող հեղափոխական գործընթացներն ու հաջողությամբ ավարտված թավշյա հեղափոխությունն
իր հերթին կտրուկ, շեշտակի փոփոխություններ մտցրեց երկրի ռազմավարության,
ներքին ու արտաքին քաղաքականության, հասարակական հարաբերությունների մեջ:
Իսկ վերևում արդեն խոսել ենք եկեղեցի-պետություն փոփոխվող հարաբերությունների
հայեցակարգի մասին՝ կախված մի շարք իրողություններից, գործընթացներից ու
տվյալ ժամանակահատվածից: Ընդհանրապես յուրաքանչյուր հասարակություն հեղափոխություններից հետո կանգնում է արժեքային ճգնաժամի առաջ՝ քանի որ հնի ու նորի անցումում է հայտնվում, որն էլ լի է բազմաթիվ հիմնահարցերով ու խնդիրներով:
Պետության ինստիտուտի փոխակերպման, նոր կայացման փուլում ակտիվանում են
ամենատարբեր շարժումներ, ակտորներ, ուժեր և մեծանում է միջազգային մի շարք
միավորների ակտիվությունը երկրների ներսում: Հայաստանն էլ կարող ենք նշել, որ
կանգնեց որոշակի արժեքային ճգնաժամի առջև, որի լուծման ուղիներն սկսեցին
փնտրել պետական մակարդակով նախաձեռնությունը վերցնելու համար: Խոսքը վերաբերվում է Հայ առաքելական եկեղեցու շուրջն ստեղծված լարված իրավիճակին,
երբ հասարակական որոշ ուժեր փորձեցին քաղաքական ռեֆորմները տեղափոխել
հոգևոր ոլորտ ու բարեփոխումներ իրականացնել հոգևոր դաշտում: Ստեղծված իրավիճակը պետական մակարդակով վերահսկելու նպատակով ամենատարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ տեղի ունեցան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանի և Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Ամենայն հայոց կաթիղիկոս Գարեգին 2-րդի հետ: Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ 2018թ. մայիսի 5-ին, հոգևոր ու պետական առաջնորդները միմյանց հետ քննարկել են եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերություններին
վերաբերվող մի շարք հարցեր[2]: Այս հանդիպմանը հաջորդեց հոգևոր ու պետական
առաջնորդների հանդիպումն արդեն այլ ձևաչափով, 2018թ. հունիսի 1-ին ՀՀ վարչապետը հանդիպեց Գերագույն հոգևոր խորհրդի ու եպիսկոպոսաց դասի ներկայացուցիչների հետ՝ ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջնորդությամբ: Հանդիպման հիմնական գաղափարն այն էր, որ երկու ինստիտուտների՝ պետական և եկեղեցական, առաջնորդները, ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները համատեղ ջանքեր ներդնեն առաջընթացի մեջ գտնվող, ուժեղ երկիր կառուցելու համար[3]: Այս շրջանում կարող ենք
ենթադրել, որ փոխվեցին մոտեցումները եկեղեցու հիմնահարցերի շուրջ, ու եկեղեցու
շուրջ ստեղծված խառնաշփոթ իրավիճակն աստիճանաբար սկսեց կայունանալ, երբ
երկրի ղեկավարն անձամբ սկսեց ժամանակ հատկացնել և զբաղվել եկեղեցու հետ
փոխհարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրներով:
ՀՀ վարչապետի և Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հաջորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ 2018թ. նոյեմբերի 11-ին: Այս անգամ հանդիպումն ավելի կառուցողական քննարկումներով անցավ: Առաջնորդները քննարկեցին մի շարք կարևոր հարցեր: Պետությանը վերաբերվող հարցերի քննարկումից և վեհափառի խոսքից առանձնացնում ենք
հետևյալ հատվածը. «Անշուշտ, գիտենք, որ երկրի առջև բազում մարտահրավերներ
կան, և կարևոր իրադարձություններ նաև առջևում են՝ Ազգային ժողովի ընտրությունները: Մեր ցանկությունն է և մեր մաղթանքը, որ ընտրությունները խաղաղ ընթացք ունենան, ընթանան համերաշխ մթնոլորտում առանց անցանկալի միջադեպերի, նպաստեն մեր ժողովրդի, մեր երկրի բարի անվան և բարի հեղինակության բարձրացմանը,
արդյունքներն էլ նպաստեն մեր երկրի առաջընթացին»[4]: Պետք է նշենք, որ Հայաստանը, այնուամենայնիվ լինելով աշխարհիկ երկիր, բայց միևնույն ժամանակ հագևոր
առաջնորդը՝ անիմջականորեն չխառնվելով երկրի քաղաքական գործընթացներին,
մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում և իր տեսանկյունից մտահոգվում երկրի ներքաղաքական կայուն իրավիճակի և արտաքին հեղինակության մասին: Այսինքն՝ երկրի
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քաղաքական կյանքի կայունությունը երկրի գլխավոր հոգևոր ինստիտուտի՝ Հայ առաքելական եկեղեցու համար կարևորագույն պայման է հանդիսանում: Միևնույն ժամանակ այստեղ կարևոր ենք համարում նաև, որ եկեղեցին, որպես հոգևոր առաջնորդության առանցքային և հիմնական կառույց, իրեն առանձնակի կարևորությունը պետք է
հաստատեր հասարակության դեմ հոգեբանական պատերազմների չեզոքացման, ներդաշնակ սոցիալական մթնոլորտի ձևավորման տեսանկյունից: Իր հերթին կարևորելով
եկեղեցու հեղինակության բարձրացումը սեփական հասարակության աչքին և երկրի
միջազգային հեղինակության համար՝ ՀՀ վարչապետն իր խոսքում շեշտեց. «Ինձ համար շատ կարևոր են այդ քննարկումները և ընդհանրապես իմ շփումը կամ Հայաստանի վարչապետի շփումը Հայ առաքելական եկեղեցու Հայրապետի հետ: Իհարկե, մեզ
համար, մեր ժողովրդի, մեր երկրի համար Հայ առաքելական եկեղեցու արժեքներն ունեն ինքնության համար առանցքային նշանակություն: Այս ընկալումը մեզ միշտ էլ առաջնորդել է և շարունակում է առաջնորդել, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն առանձնակի նշանակություն ունի մեր ժողովրդի, Հայ առաքելական եկեղեցու յուրաքանչյուր
հետևորդի, այդ թվում՝ իմ և իմ ընտանիքի կյանքում: Եվ ընդհանրապես ժամանակ առ
ժամանակ պետք է լինել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում: Սա նաև անցյալի և ապագայի
մասին խորհելու, մտածելու ամենահարմար վայրն է, խոստանում եմ, որ ընտրությունները խաղաղ, համերաշխ մթնոլորտում կանցնեն»[5]: ՀՀ վարչապետի այս խոսքերը
փաստացի վկայությունն են Հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ դերի ու կարգավիճակի ամրագրման ու հստակեցման՝ հատկապես եկեղեցու շուրջ ստեղծված արժեքային ճգնաժամի պայմաններում:
Եկեղեցական ու պետական առաջնորդների հաջորդ հանդիպումն արդեն Հայոց
երկու կաթողիկոսների մասնակցությամբ էր՝ Գարեգին 2-րդի և Արամ 1ինի, 2019թ.
փետրվարի 22-ին ՀՀ վարչապետը հյուրընկալեց վերջիններիս: Հանդիպման քննարկման սեղանին համատեղ ուժերով երկրի ներքին ու արտաքին կյանքում առաջացած
խնդիրների հաղթահարումն էր: ՀՀ վարչապետը մի քանի անգամ շեշտեց, որ եկեղեցու հետ հարաբերությունները կարևոր է իր ՝ որպես երկրի ղեկավարի և առաջնորդի
համար: Իրենց հերթին հոգևոր առաջնորդները, մասնավորապես Մեծի Տանն Կիլիկիո
Կաթողիկոսը շնորհակալություն հայտնեց ՀՀ վարչապետին, եկեղեցու դերի կարևորությունը մատնանշելու, շեշտելու համար թե´ երկրի, թե´ ժողովրդի կյանքում[6]:
Ըստ էության այս հանդիպումները, քննարկումները, հեռախոսազրույցները, համատեղ մի շարք պետական, եկեղեցական միջոցառումներին մասնակցությունը հետագայում պարարտ հող հանդիսացավ եկեղեցի-պետություն հարաբերույթւոնները
բոլորովին նոր հարթակի վրա դնելու և կառուցվածքային ձևաչափի մեջ տեղավորելու
համար: Վերոգրյալի վկայությունն էր հաջորդ կարևոր իրադարձությունը: 2019թ. Մայիսի 3-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերություններին առնչվող հարցերով ստեղծված աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպում քննարկումը: Այս աշխատանքային խմբի ստեղծումն աննախադեպ քայլ էր ՀՀ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ՝ եկեղեցիպետություն փոխհարաբերություններին առնչվող հարցերը դեմ առ դեմ, անմիջական
քննարկելու ու լուծելու տեսանկյունից: Առանձին հանդիպումներ եղել են տարբեր
ձևաչափերով, տարբեր ժամանակահատվածներում, սակայն որպես այդպիսին, այս
քայլը թերևս նոր ավելի կենսունակ, գործնական մակարդակի վրա դրեց եկեղեցու
շուրջ ստեղծված իրավիճակը կայունացնելու ու հարաբերությունները կագավորելու
հիմնահարցը[7]:
Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու
հարաբերություններին առնչվող հարցերով ստեղծված աշխատանքային խմբի ընդհանուր բնույթն ուսումնասիրելով՝ հասկացանք, որ այնտեղ ներառված են փոխնախարարներ, պետական տարբեր մարմինների ղեկավարների տեղակալներ, ոստիկանութ174
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յան տարբեր ստորաբաժանումների պետեր, հոգևորականներ Մայր Աթոռի վարչական բաժիններում աշխատող տարբեր անհատներ: Խմբի ղեկավարը վարչապետի
աշխատակազմի ղեկավարն է: Խմբի անդամ է փաստաբանների պալատի նախագահ,
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եվրախորհրդատվական խմբի անդամ Արա Զոհրաբյանը,
ով նշում էր, որ խումբը նոր է, և ինքը պատրաստվում է պետության ներկայացուցիչների հետ միասին բարձրացնել և քննարկել բոլոր այն հարցերը, որոնք վնասում են Հայ
առաքելական եկեղեցու հեղինակությանը: Վերջինս անկարելի է համարում ցանկացած քայլ, որն ուղղված է Հայ առաքելական եկեղեցու ինստիտուտին դեմ: Նույն աշխատանքային խմբի անդամ ՀՀ Մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանն իր
խոսքի մեջ ևս կարևորեց այս աշխատանքային խմբի ձևավորման հասունացած անհրաժեշտությունը, վերջինս գտնում է, որ եկեղեցին և պետությունը պետք է ունենան
կառուցողական հարաբերություններ: Փոխնախարարն իր մասով նշեց, որ մշակույթի
նախարարության և Հայ առաքելական եկեղեցու սերտ առնչությունն ու համագործակցությունը խիստ կարևոր է ազգային մշակութային արժեքների պահպանման, ներկայացման տեսանկյունից: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի
տնօրեն Վահրամ քահան Մելիքյանը շեշտում է, որ այս խմբի ստեղծումը լուրջ առաջխաղացում է եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերություններում՝ նոր ձևաչափով եկեղեցու առջև ծառացած խնդիրները համատեղ ուժերով հարթելու ու պետությունն ավելի հզորացնելու համար:
Աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպման ժամանակ ՀՀ վարչապետը նշեց. որ
«Վեհափառ Հայրապետի հետ քննարկումների արդյունքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերություններին առնչվող հարցերով զբաղվելու համար, որպեսզի ունենանք մշտական
գործող աշխատանքային ձևաչափ և գոյացող հարցերը քննարկվեն և լուծումներ ստանան: Ընդ որում, այդ լուծումները ցանկալի է, որ լինեն ոչ թե հատվածական և այսրոպեական, այլ ընդհանրապես ինստիտուցիոնալ և երկարաժամկետ: Այս առումով,
կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որ այս քննարկումների համատեքստում համադրենք եկեղեցի-պետություն հարաբերությունների մեր պատկերացումները այն նոր
իրավիճակի համատեքստում, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում: Իհարկե, կարիք չկա ասելու, թե մեզ համար ինչպիսի մեծ կարևորություն և դերակատարում ունի Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին: Արձանագրելով, որ պայմանավորվում ենք անկաշկանդ բոլոր հարցերը քննարկել փաստարկների դաշտում՝ դարձյալ ուզում եմ ընդգծել, որ ինձ համար կարևոր է ոչ միայն Հայ Առաքելական Եկեղեցու
դերակատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում և ընդհանրապես հայության
շրջանում, այլև ինձ համար շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետությունում քրիստոնեական արժեքների արմատավորումը: Եվ ես կհամարձակվեմ ասել, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա, ժողովրդական հեղափոխությունը մեծ մասով հիմնված էր հենց քրիստոնեական արժեքների վրա:
Ես սա ասում եմ՝ արձանագրելու համար իմ վերաբերմունքը եկեղեցուն, իմ վերաբերմունքը քրիստոնեությանը, իմ վերաբերմունքը քրիստոնեական արժեքներին: Եվ
ես համոզված եմ, որ այդ քրիստոնեական արժեքները կարող են ծառայել և պիտի ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի հզորացմանը»[8]: Թե ինչքան
կարևոր ենթակետեր ու ցուցումներ կար ՀՀ վարչապետի այս խոսքի մեջ, մենք սրան
կանդրադառնանք քիչ հետ: Այնուհետև շեշտենք այն կարևոր խնդիրները եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերություններում առաջացած, որոնց անդրադարձավ ՀՀ վարչապետը. խոսքը կրթության, հարկային հարաբերությունների, իր հերթին ամենայն հայոց
կաթողիկոսը նշել է, որ «Հայրենի պետության և մեր Եկեղեցու հարաբերությունների
կանոնակարգման այս նոր ձևաչափը բարեպատեհ հնարավորություն է՝ քննարկելու
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փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը և փնտրելու դրանց լուծման ուղիներ՝ ի խնդիր մեր Եկեղեցու առաքելության արդյունավորման՝ հանուն մեր երկրի և
ժողովրդի»:
Ընդհանուր առմամբ, վերլուծելով հայաստանյան ներկա իրողությունների ֆոնի
ներքո եկեղեցի-պետություն հարաբերությունների շուրջ ստեղծված հանրային, միջազգային և տարածաշրջանային իրավիճակը, հասարակական ճնշումները, փոխհարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված քայլերը, կատարել ենք մի շարք կարևոր դիտարկումներ և հանգել ենք մի շարք եզրակացությունների.
 Ցանկացած երկում հեղափոխական իրավիճակներն ու հեղափոխություններն
առաջ են բերում ճգնաժամեր, որի լուծումը հետագայում կախված է ճիշտ որոշումներից, ընկալումներից, գործողություններից: Հայ առաքելական եկեղեցու
շուրջ նմանատիպ մի ճգնաժամային իրավիճակ առաջացավ, երբ եկեղեցին
սկսվեց քննարկվել և քննադատվել ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական ամենատարբեր մակարդակներում, ինչն էլ սկսեց ազդել եկեղեցու հեղինակության կտրուկ իջեցման վրա: Հայ Առաքելակա եկեղեցու շուրջ ստեղծված անվստահության մթնոլորտը նոր փուլի մեջ մտավ՝ դառնալով նաև ազգային, հոգևոր-մշակութային անվտանգության լրջագույն խնդիր՝ կաված եկեղեցու ինստիտուտի, դրքերի խարխլման հետ:
 ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտակցելով ստեղված իրավիճակը գնաց
որոշակի քայլերի, մասնավորապես հաճախակի դարձան հանդիպումներն ու
քննարկումները հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Գարեգին Երկրորդի
հետ:
 Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերություններին առնչվող հարցերով ստեղծված աշխատանքային
խմբի համալրումը համապատասխան մասնագիտացված անձերով ավելի
գործնական լուծումների կհանգեցնի եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերություններում ժամանակ առ ժամանակ առաջացող հիմնահարցերը[9]:
 ՀՀ վարչապետի և Հայոց կաթողիկոսի պարբերաբար հանդիպումներից, վարչապետի հաճախակի ելույթներից հետո, որն ունենում էր եկեղեցու մասին,
զգալիորեն նվազեց եկեղեցու շուրջ ստեղծված լարված մթնոլորտը, ինչը կարող ենք պայմանավորել նաև ՀՀ վարչապետի ունեցած լեգիտիմության բարձր
ցուցանիշով, որով էլ պայմանավորված էր իրավիճակի կարգավորումը, ուստի
հաճախակի դրական ելույթները եկեղեցու հասցեին ունեցան իրենց դրական և
կայունացնող նշանակությունը:
 Բոլորովին նոր ձևաչափ էր Հայաստանի Հանրապետության և Հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները կարգավորող աշխատանքային խմբի
ստեղծումը՝ ՀՀ վարչապետի 2019թ. հունվարի հրամանով, հետաքրքիր էր
այնքանով, որ եկեղեցի-պետություն հարաբերությւոնների կարգավորումը
դրվում էր եկեղեցական ու պետական իշխանության ներկայացուցիչների
քննարկման սեղանին, որն էլ հետագայում պետք է լուրջ հիմք հանդիսանար
մի շարք ծրագրերի, գործողությունների իրականացման համար:
 Եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունները դրվեց բոլորովին նոր՝ պետաեկեղեցական հարաբերությւոնների ձևավորման մշակույթի վրա, որն էլ կարող էր հիմք հանդիսանալ այլ երկրներում նմանատիպ կարգավորման ձևաչափ ստեղծելու համար:
 Աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպման ժամանակ ՀՀ վարչապետի խոսքից պարզ էր դառնում, որ պետությունը պատրաստ է կառուցողական վերաբերմունք ցուցաբերել ցանկացած հիմնահարցի, ցանկացած խնդրի լուծման համար, եթե այն փաստացի գոյացել է պետաեկեղեցական հարաբերություններում:
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 Աշխատանքային խմբի ստեղծման այս ձևաչափը կարևոր էր նաև այն տես-

նակյունից, որ այն իրավական հիմքով (ՀՀ վարչապետի հրամանով) ստեղծված կառուցողական երկխոսության հարթակ էր, որը հնարավորություն կտար
բարձրացնելու ցանկացած հստակ հարց, խնդիր, և հանգելու եզրակացության
կամ գտնելու լուծումը:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «Հայաստանյայաց առաքելական եկեղեցու հանրային դիսկուրսը», Ստեփան
Դանիելյան, «Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի
նախագահ»,
https://religions.am/article/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf
%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%84%d5%a5%d5%ac%d5%a1%d5%af%d5%a1
%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b0%d5%a1/
2. Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2018/05/24/Prime-Ministermet-with-Catholicos/
3. Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է գերագույն խորհրդի և եպիսկոպոսաց դասի
տարեկան ժողովի մասնակիցներին
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2018/06/01/Prime-MinisterNikol-Pashinyan-had-a-meeting-with-participants-of-the-Supreme-SpiritualCouncil-and-Bishops-Assembly/
4. Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն
Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2018/11/14/Nikol-Pashinyanmet-with-Garegin-II/
5. Նույն տեղում
6. Վարչապետը հյուրընկալել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ և Մեծի
Տանն Կիլիկիո Արամ Ա կաթողիկոսներին:
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2019/02/22/Nikol-Pashinyanmeeting-Katolikus/
7. Տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերություններին առնչվող հարցերով
աշխատանքային խմբի առաջին հանդիպումը
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2019/05/03/Nikol-Pashinyanmeeting/
8. Տե´ս, նույն տեղում
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2019/05/03/Nikol-Pashinyanmeeting/
9. «Եկեղեցի-պետություն
հարաբերությունները
Հայաստանում»,
Երվանդ
Ազատյան, «ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ, 7հունիսի 2019:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունների վերանայման արդի հիմնախնդիրները
պետական կառավարման ապարատի փոխակերպման և խորհրդարանական
կառավարման անցման համատեքստում
Սիրանուշ Մելիքյան
Հայաստանյան արդի իրողությունների ֆոնի ներքո եկեղեցի-պետություն հարաբերությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակն անընդհատ քննարկվում է հասարակաքաղաքական, փորձագիտական տարբեր շրջանակներում, ուստի քաղաքագիտական
տեսանկյունից իրադարձությունների ու գործընթացների վերլուծությունը կարևոր է եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունների զարգացման ներկա իրողություններն
ըմբռնելու ու գործընթացները վերլուծելու առումով: Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության գոյության ընթացքում, եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունները բաժանում ենք տարբեր փուլերի՝ կապված նաև եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունների իրավական կարգավորման, հանրային դիսկուրսի, մթնոլորտի ձևավորման
հետ: Ուստի այդ փուլերի ուսումնասիրությունը կարևորագույն գիտական խնդիր է մի
շարք իրողությունների ընկալման տեսանկյունից:
РЕЗЮМЕ
Актуальные вопросы пересмотра церковно-государственных отношений в контексте
преобразования аппарата государственного управления и перехода к парламентскому
управлению
Сирануш Меликян
Ключевые слова: церковь, государство, процесс, премьер, католикос, рабочая группа
Современное состояние церковно-государственных отношений в контексте современных
армянских реалий постоянно обсуждается в различных общественно-политических, экспертных кругах, поэтому анализ событий и процессов с политической точки зрения важен с точки
зрения понимания современных реалий развития церковно-государственных отношений и
анализа процессов. За время существования Третьей Республики Армения церковно-государственные отношения делятся на разные фазы, в том числе правовое регулирование церковно-государственных отношений, публичный дискурс, формирование атмосферы. Поэтому
изучение этих этапов является важной научной проблемой с точки зрения понимания ряда
реалий.
SUMMARY
Current Issues in Revising Church-State Relations in the Context of Transforming Public
Administration Apparatus and Transition to Parliamentary Governance
Siranush Melikyan
Keywords: church, state, process, prime minister, Catholicos (Patriarch), working group.
The current state of church-state relations in the context of modern Armenian realities is
constantly being discussed in various socio-political, expert frameworks, thus analyzing events and
processes in the context of policy is considered necessary for understanding the current realities of
church-state relationship, development and analyzing processes. During the existence of the Third
Republic of Armenia, church-state relations have been divided into different phases, including the
legal regulation of church-state relations, public discourse and the formation of the atmosphere.
Therefore, the research of these stages is an important scientific issue in terms of understanding a
number of realities.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ **
Սևակ Նիկողոսյան
Բանալի բառեր՝ ազգային անվտանգություն, քաղաքականություն, կառավարում,
հասարակական կազմակերպություն, քաղաքացիական վերահսկողություն, բարեփոխումներ:
Հանրային քաղաքականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը
ներառում է հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը կարգավորող օրենսդրության ընդհանուր դիտարկումն ու պրակտիկայի ուսումնասիրությունը, դրանց
խնդիրների ու մարտահրավերների վերլուծությունը: Պայմանավորված ՀՀ հասարակական կազմակերպությունների՝ սոցիալական և քաղաքական ոլորտների վրա ազդեցության մեծացմամբ, ՀՀ ազգային անվտանգության և երկրի զարգացման ապահովման տեսանկյունից առանձնահատուկ նշանակություն ունի հատկապես առավել ազդեցիկ կազմակերպությունների գործունեության, դրանց քաղաքական, սոցիալական, քաղաքակրթական նշանակության հետազոտումը: Ավելին՝ հասարակական կազմակերպությունների դերը քաղաքական համակարգում պայմանավորված է հասարակարգային (նաև կառավարման) համակարգի ընտրված (կիրառված) մոդելով` հիմքում ունենալով մի կողմից քաղաքացիների պահանջատիրությունը, իսկ մյուս կողմից` հանրային կառավարման համակարգի նկատմամբ քաղաքացիների վստահությունը և աջակցությունն ունենալու անհրաժեշտության գիտակցումը[1]: Այս երկու գործոնները նկատի ունենալով`
հանրային կառավարման տեսությունը ներկայումս առաջնային է համարում թափանցիկության և ազգային անվտանգության ոլորտի կառավարման համակարգում հաշվետու
լինելու սկզբունքների ամրագրումն ու լայնորեն կիրառումը:
Ժողովրդավարական արժեքային համակարգում որպես ազգային անվտանգության համակարգի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության առավել արդյունավետ միջոց` առանձնանում է նաև «հասարակական կամ արտապետական վերահսկողությունը»: Ընդ որում, «արտապետական վերահսկողություն» տերմինը պայմանական է, և նկատի է առնվում այնպիսի հաստատությունների վերահսկողական գործունեությունը, որոնք պետական իշխանության մաս չեն կազմում, սակայն ակտիվ կերպով մասնակցում կամ օժանդակում են պետական քաղաքականության իրականացմանը[2]:
ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանվում է, որ հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և (կամ) իրավաբանական անձանց հասարակական միավորում է, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ[3]: 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են պետական գրանցում ստացած թվով 4222 հասարակական կազմակերպություններ: Հատկանշանական է, որ դրանց թիվը աճման միտումներ է դրսևորել հատկապես վերջին 3**

Հոդվածն ընդունվել է 04.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների
գործընթացների ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, ք.գ.դ. Գ. Քեռյանը: 28.10.19:
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5 տարիների կտրվածքով, օրինակ՝ 2018 թվականի ընթացքում սկզբնական գրանցում
են ստացել թվով 478 կազմակերպություններ[4]:
Գաղափարական տեսանկյունից հասարակական կազմակերպություններն ընկալվում են որպես ընդհանուր շահերի հիման վրա ձևավորված և իրենց հոգևոր ու ոչ նյութական կարիքները բավարարելուն ուղղված որոշակի անձանց միավորող ընկերություններ: Ակնկալվում է, որ դրանք պետք է նպաստեն հասարակական կյանքի տարբեր
ոլորտների զարգացմանը, ակտիվացնեն մարդկանց, աջակցեն ինքնաիրացմանը, ուղղորդեն նրանց ներուժը, նպաստեն շփմանը, տարածեն գաղափարներ, ձևավորեն հասարակական կարծիք, զարգացնեն քաղաքացիություն, բարձրացնեն իրազեկությունը
իրենց իրավունքների ու պարտականությունների հանդեպ և որոշակի թեմաների վերաբերյալ, մոբիլիզացնեն շահառուներին, պաշտպանեն նրանց իրավունքներն ու շահերը, հարցեր բարձրացնեն կառավարության օրակարգ, նպաստեն բարեփոխումներին, աջակցեն կառավարության գործունեությանը, օգնեն այն հիմնահարցերի լուծմանը, որոնք վերաբերում են հասարակությանը, ներգործություն ունենան որոշումների
կայացման վրա, կառավարության գործողությունների նկատմամբ հանրային վերահսկողություն իրականացնեն:
Հասարակական կազմակերպությունները, ընդհանուր առմամբ, ճանաչված են որպես հասարակության ինքնակազմակերպման կարևոր գործիք և լուրջ դեր ունեն այնպիսի երկրներում, որոնք ընտրել են ժողովրդավարության ուղին: Հասարակական
կազմակերպությունները հիմնված են կամավորական աշխատանքի սկզբունքի և հասարակության տարբեր հիմնահարցերին անդրադառնալու ցանկության վրա: Պետական կառույցների ներկայացուցիչները բազմաթիվ անգամ տարբեր առիթներով ընդգծում են, որ հասարակական կազմակերպությունների հիմնական ազդեցիկ կողմը
դրանց ոչ քաղաքական բնույթն է: Այս կազմակերպությունների կողմից քաղաքական
հարցերի բարձրացումը վտանգում է դրանց գործունեության հանդեպ վստահությունը
և ցույց է տալիս վերջիններիս քաղաքական դիվիդենտների ակնկալիքները:
Համաշխարհայնացման արդի պայմաններում ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության տարընկալումները որոշակիորեն սրվում են, ի հայտ են գալիս նոր
մարտահրավերներ` պահանջելով վերիմաստավորել ազգային անվտանգության պարադիգմը ինչպես պետության, այնպես էլ անհատների և քաղաքացիական հասարակության կողմից: Ժամանակակից ժողովրդավարական պետությունն ազգային անվտանգությունը սահմանում է որպես իրական և հնարավոր արտաքին ու ներքին սպառնալիքներից անձի, ընտանիքի, հասարակության ու պետության կենսականորեն կարևոր շահերի պաշտպանվածության վիճակ, այսինքն՝ երկրում ապահովված են անձի,
հասարակության և պետության իրավունքը, ազատությունը և պաշտպանվածությունը,
ինչպես նաև երաշխավորում է նրանց փոխկապված համակարգային զարգացումը:
Պետություն-քաղաքացիական հասարակություն գործակցության շղթայում կարևոր է
երկկողմ փոխկապվածությունը՝ առանց որևէ կողմին առավելության դիտարկման[5]:
Այդուհանդերձ, տվյալ համատեքստում ահրաժեշտ է հստակ սահմանել պետության,
քաղաքացիական հասարակության և անհատի փոխհարաբերությունների այն չափորոշիչները, որոնք ապահովում են ներդաշնակ փոխազդեցությունը՝ երաշխավորելով
երկրի անվտանգությունը:
Քաղաքացիական հասարակության գործունեությունն ուսումնասիրողների մի
մասն իրենց հայեցակարգերը ձևավորում են՝ հիմք ընդունելով Թ.Պարսոնսի, Ժ.Կոհենի
և այլ գիտնականների դիրքորոշումները [6]: Իրենց աշխատություններում նրանք ելնում են այն մոտեցումից, որ քաղաքացիական հասարակության հիմքն անձն է, որը,
հանդիսանալով այս կամ այն խմբի մասը, իր բազմակողմ պահանջմունքները բավարարում է այդ միավորումների, ասոցիացիաների և այլ տիպի կազմակերպությունների
միջոցով: Դրա համար քաղաքացիական հասարակությունը հնարավորություն է ստա180
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նում ազդելու պետության ներսում ժողովրդավարական նորմերի կայացման և տարածման վրա: Նման հասարակության գործունեությունը հիմնված է այնպիսի հասկացությունների վրա, ինչպիսիք են՝ վստահությունը, համագործակցությունը, փոխադարձությունը, հանդուրժողականությունը, հանրային փոխօգնությունը, սոցիալական և քաղաքական ակտիվությունը, որոնց ամբողջությունը հանդիսանում է «սոցիալական կապիտալ»՝ նպաստելով անվտանգ և զարգացած ժողովրդավարական հասարակության
կայացմանը: Բացի այդ, սոցիալական հավասարակշռությունը միանշանակ դրական է
անդրադառնում նաև հասարակության տարբեր շերտերի միջև հանդուրժողականության ու գաղափական միասնության ապահովման առումով՝ բացառելով շահերի բախման կամ հասարակության մեջ անհավասարակշիռ ու բևեռացված դսրևորումները [7]:
Այդ հարցում մեծ դեր ունեն հասարակական կազմակերպությունները: Միջազգային հետազոտական ինստիտուտների վերլուծություններում դիրքորոշում է ընդգծվում,
որ հասարակական կազմակերպությունները նոր նորմեր են զարգացնում, որոնց միջոցով կարողանում են ուղղակիորեն ճնշում գործադրել կառավարությունների, գործարարների վրա, որպեսզի վերջիններս փոխեն իրենց քաղաքական ուղին [8]:
Հասարակական կազմակերպությունները նաև կարող են անուղղակիորեն հասարակական կարծիք ձևավորել այն խնդրի շուրջ, թե ինչ փոփոխություններ պետք է անեն կառավարություններն ու գործարարները: Հասարակական կազմակերպությունները, իհարկե, չունեն «կոշտ ուժ» գործադրելու հնարավորություն, սակայն նրանք հաճախ կիրառում են «փափուկ ուժ», որը ենթադրում է ոչ թե հակադրվելով, այլ գրավելով ցանկալի արդյունքների հնարավորությունը: Եվ քանի դեռ հասարակական կազմակերպությունները լայնածավալ համախոհներ ունեն, կառավարություններն ու պետական հաստատությունները ստիպված են հաշվի նստելու նրանց հետ։
Պետական կառավարման, և հատկապես՝ ազգային անվտանգության քաղաքականության իրականացման գործընթացներում հասարակական կազմակերպությունների ներգրավման կարևոր կառուցակարգ է անմիջական (ներկայացուցիչներով) մասնակցությունը խորհրդատավական բնույթի միջոցառումներին՝ թե մշտական հիմունքով իրականացվող (հանրային խորհուրդների, պետական մարմիններին կամ պաշտոնատար անձանց առընթեր հասարակական կառույցների) աշխատանքներին, թե
կոնկրետ խնդրի կամ հարցի առնչությամբ կազմակերպվող ծրագրերին: Որպես առաջին տարբերակի օրինակ կարելի է նշել Հանրային խորհուրդը, ՀՀ պաշտպանության
նախարարին կից հասարակական խորհուրդը և այլն: Այսպես՝ ՀՀ Հանրային խորհուրդը (որը գործում է 2008 թվականից) կազմված է 36 անդամներից և 12 ոլորտային
հանձնաժողովներից, որոնցում ներկայացված են շուրջ 1200 հասարակական կազմակերպություններ՝ իրենց 1950 ներկայացուցիչներով[9]: ՀՀ պաշտպանության նախարարին կից ստեղծվել է հասարակական խորհուրդ, որը, ունենալով խորհրդակցական
մարմնի դեր, գերատեսչության ղեկավարին աջակցում է հասարակության հետ հարաբերություններում: Խորհրդի կանոնադրության համաձայն՝ վերջինիս կազմում կարող
են ընդգրկվել հասարակական կազմակերպություններ, զանգվածային լրատվության
միջոցներ, ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող կազմակերպություններ,
ինչպես նաև այլ շահագրգիռ անձինք, որոնց գործունեության բնույթը համընկնում է
նախարարության գործունեության հիմնական ուղղություններին, պաշտպանական ոլորտում ունեն առնվազն 2 տարվա մասնագիտական փորձառություն[10]: Պաշտպանության ոլորտում գործող նշված խորհրդակցական մարմնի կազմավորումից մինչ օրս
դրա աշխատանքներին մասնակցել են բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ և ներկայացուցիչներ, որոնց հետ համատեղ աշխատանքը, որի
արդյունքում աջակցություն է ապահովվել գերատեսչության առջև դրված խնդիրների
ու գործառույթների առավել արդյունավետ իրականացմանը` ոլորտում վարվող ընդհանուր քաղաքականության վերաբերյալ ներկայացնելով առաջարկներ և դիտողութ181
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յուններ, ինչպես նաև քննարկվել են հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն
ու տեսակետները` երկրի պաշտպանական քաղաքականության ու համակարգի գործառնության խնդիրների և գործառույթների իրականացման վերաբերյալ:
Իսկ մասնակցության վերոնշյալ երկրորդ ձևաչափը հատկապես վերջին տարիներին լայնորեն կիրառվում է գրեթե բոլոր ոլորտային և համապետական նշանակության
հարցերի քննարկամ ու որոշումների մշակման գործընթացներու, այդ թվում՝ նաև ազգային անվտանգության քաղաքականության շրջանակներում: Մասնավորապես, ներկայումս ՀՀ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի կողմից ակտիվ գործակցություն է
նախաձեռնվել՝ ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության մշակման աշխատանքներում, հենց քաղաքացիական հասարակության հետ քննարկելով նաև հասարակական սեկտորի մասնակցության ձևաչափի հարցերը[11]:
Կարևոր է, որ հասարակական կազմակերպություններն անընդմեջ, այլ ոչ թե մի
որևէ կարճ ժամանակահատվածում ներգրավված լինեն երկրում իրականացվող բարեփոխման ծրագրերում: Հասարակական կազմակերպությունտներն այդպիսով ապահովում և խթանում են հանրային կառավարմանն ու տեղի ունեցող գործընթացներին
բնակչության քաղաքացիական մասնակցությունը՝ որոշումների ընդունման ժողովրդավարական ընթացակարգերի կատարելագործման ճանապարհով այդ գործում ներգրավելով քաղաքացիների լայն շերտեր:
Մի կողմից՝ հասարակական կազմակերպությունների դերն ազգային անվտանգության ապահովման համակարգում հնարավոր է ձևակերպել որպես գոյություն ունեցող և մշտապես ձևավորվող տարբեր մակարդակի հասարակական կառույցների ամբողջություն, որն իրականացնում է ընդհանուր քաղաքացիական անվտանգության
գործառույթ, որոնց դերը որոշվում է հետևյալ գործառույթների իրականացման հնարավորությամբ.
 սոցիալական վտանգների և սպառնալիքների աղբյուրների առաջացման նախազգուշացում,
 ճգնաժամային իրավիճակների, կոնֆլիկտների և հակասությունների նախանշում,
 քաղաքացիների և կազմակերպությունների սահմանադրական իրավունքների
և ազատությունների, օրինական շահերի պաշտպանություն,
 հասարակական կարծիքի ձևավորում և դրա վրա ազդեցություն,
 պետական իշխանության մարմինների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում, այդ թվում՝ անվտանգության ոլորտում պետական քաղաքականության իրականացման և որոշումների կայացման նկատմամբ,
 հասարակական ներուժի մոբիլիզացում՝ ազդելու անվտանգության ոլորտում
որոշումների մշակման, կայացման և դրանց իրագործմամբ խնդիրների լուծման գործընթացի վրա,
 քաղաքացիական գիտակցության զարգացում, սոցիալական համերաշխության
և համաձայնության հաստատում,
 քաղաքացիների քաղաքական ակտիվության և իրավաքաղաքական մշակույթի բարձրացում, քաղաքական բազմակարծության զարգացում, մեկ քաղաքական
գործչի (մեկ կուսակցության) կողմից պետական իշխանության ուզուրպացման կանխում, հասարակական կարծիքի հիման վրա պետական կառավարման մարմինների
կողմից քաղաքականության մշակում և իրականացում, ընտրությունների կազմակերպման և իրականացման վրա հասարակական վերահսկողության զարգացում:
Մյուս կողմից՝ հասարակական կազմակերպություններն ակտիվորեն ազդում են
ազգային անվտանգության քաղաքականության և ապահովման պետաիշխանական
համակարգի վրա: Հասարակական կազմակերպություններն արտահայտում են շահերի խմբեր, որոնք պետք է գիտակցվեն, արտաբերվեն և հասցվեն պետական համա182
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պատասխան կառույցներին: Հասարակական կազմակերպություններն այս պարագայում միջնորդ են հանդիսանում քաղաքացու և պետության միջև:
Փաստորեն, հասարակական կազմակերպությունները բազմաթիվ միջոցներով
վերահսկողություն են իրականացնում պետության գործունեության նկատմամբ՝ դրանով իսկ կատարելով այն մեխանիզմի դերը, որն ապահովում է հասարակության և պետության ուժերի միջև հավասարակշռությունը:
Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ ամրագրվում է ինչպես պետության քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացներում հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը, այնպես էլ պետական քաղաքականության նկատմամբ վերջինիս վերահսկողությունը: Ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ պետության արդյունավետ կառավարման գործում կարևորվում է հասարակական կազմակերպությունների
զարգացումը, ինչպես նաև որոշումների նախապատրաստման և վերահսկողության
գործընթացներում հասարակական կազմակերպությունների դերի բարձրացումը[12]:
Այսպիսով՝ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը միանշանակ ազդում է ինչպես առանձին անհատի, այնպես էլ ամբողջ ազգային անվտանգության վրա: Ժամանակակից աշխարհում այն անվտանգության սուբյեկտ է և իր շուրջը
ձևավորում է նոր սոցիալ-քաղաքական տարածություն՝ պաշտպանելով իր շահերն ու
պահանջմունքները: Եթե պետության և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը խախտված է և չունի հստակ իրավաքաղաքական մեխանիզմ,
իսկ նրանց հակասությունը չի լուծվում ժողովրդավարական ինստիտուտների միջոցով, ապա իրավիճակը դուրս է գալիս ժողովրդավարական դաշտի շրջանակներից և,
հետևանքները շատ հաճախ լինում են բռնի ակցիաները:
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող հասարակական-քաղաքական
գործընթացները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ Հայաստանում ձևավորվել և զարգանում են ազգային արժեհամակարգը որդեգրած և դրանք պաշտպանող հասարակական կազմակերպություններ, որոնց կայացումը բավական արդիական է Հայաստանի
անվտանգության ապահովման տեսանկյունից: Մյուս կողմից՝ մեծ թափ է հավաքում
նաև այդ արժեհամակարգի դեմ ուղղված կազմակերպությունների գործունեությունը:
Ներկա պայմաններում ձևավորող և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանն ուղղված ռազմավարական բարեփոխումներ իրականացնող երկրում պետական
կառավարման արդյունավետության կարևոր նախապայմաններից է առաջին խմբի
կազմակերպությունների գործունեությունը:
Վերջին տարիներին նկատելի է նաև հասարակական շարժումների ձևավորման և
զարգացման միտումներ, որոնք ազդեցություն են ունենում պետական քաղաքականության իրականացման վրա: Սակայն հարկ է նշել, որ պետական կառավարման
մարմիններ-քաղաքացիական հասարակություն համագործակցությունը որևէ ընդհանուր ինստիտուցիոնալ մեխանիզմով կամ ծրագրով չի կարգավորվում, չնայած առկա
են մի շարք հայեցակարգեր, կանոնակարգեր և խորհրդատվական մարմիններ:
Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որը մշակվել է
ԱՄՆ-ի պաշտպանության ազգային ինստիտուտի ուղղորդմամբ և հիմնված է ազգային
անվտանգության մշակման ամերիկյան միաքայլ մոտեցման (մեթոդաբանության) վրա՝
կոնկրետ պարագայում հաշվի չի առնում վերազգային մակարդակից ազդեցությունները, դրանցով պայմանավորված սպառնալիքներն ու վտանգները (որոնց մեջ հսկայական են վերազգային կազմակերպությունների աջակցությունը վայելող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունից բխողները):
Հրատապ խնդիր է Հայաստանի համար այնպիսի ազգային անվտանգության
ռազմավարության վերամշակումը, որը հաշվի կառնի բոլոր մակարդակներից բխող
վտանգներն ու սպառալիքները: ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքին հասարա183
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կական կազմակերպությունների մասնակցությունը պետք է որոշվի ազգային անվտանգության և զարգացման ապահովման անհրաժեշտության սկզբունքով, որտեղ առանձնահատուկ նշանկություն ունեն ինչպես միջպետական և միջէթնիկական մրցակցություններով պայմանավորված, այնպես էլ վերազգային մակարդակից ազդեցությունների մասին պատկերացումները: Ազգային անվտանգության համար կարևոր նշանակություն ունի պետության և ազգային կապիտալի կողմից հասարակական այն կազմակերպություններին աջակցությունը, որոնց գործունեությունը ուղղված է ազգային
գաղափարների իրագործմանը, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմինների և
հասարակական կազմակերպությունների միջև լիարժեք փոխվստահության վրա հիմնված համագործակցությունը, ինչն էլ իր հերթին կնվազեցնի հասարակության շրջանում հակասությունների դրսևորման և երկրի ազգային անվտանգությունը վնասելու
հնարավորությունները:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Քոչարյան Տ., Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության
ապահովումը ազգային անվտանգության համատեքստում, Երևան, 2012, էջ
140-153:
Ավետիսյան Ա., Զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության հարցի շուրջ, «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդես, 2-3 (56-57),
2008, էջ 80-83:
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ ՊՏ
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01.01.2019թ. դրությամբ // https://www.e-register.am/am/docs/498
Բեգլարյան
Ա.,
Քաղաքացիական
հասարակությունը
Հայաստանի
Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում,
Ատենախոսություն ք.գ.թ-ի հայցման համար, Երևան, 2016, էջ 87:
Տես, օրինակ, Talcott Parsons, The System of the Modern Societies, University
of California, Prentice-Hall, 1971, 152 p., կամ Jean L.Cohen, Class and Civil
Society, The Limits of Marxian critical theory, University of Massachusetts Pres,
1982, 264 p.
Яшина, А.В., Гражданское общество как субъект обеспечения национальной
безопасности: опыт России и США // Исторические, философские,

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики, 2012, (11(2)), стр. 218, 218-221

8.

Մասնավորապես, The role of NGOS in European governance, The Analyses of
The “Stefancel Mare” University of Suceava. Fascicle of The Faculty of
Economics and Public Administration. Vol. 10, N 2 (12), 2010, p. 284-289
9. Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհուրդ. կառուցվածքը, 2019թ. //
http://www.publiccouncil.am/hy/structure/
10. ՀՀ պաշտպանության նախարարին կից հասարակական խորհուրդ.
աշխատակարգ, 2019թ. // http://www.mil.am/hy/libraries/27#b65
11. Օրինակ,
ՀՀ
Անվտանգության
խորհրդի
գրասենյակ,
Հանդիպում
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, 31.07.2019թ. //
http://seco.am/information/press_releases/245?lang=hy
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12. ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ ՆՀ-37-Ն հրամանագիրը
«Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հաստատելու մասին», ՀՀ ՊՏ 2007.02.15/11, 07.02.2007:
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության քաղաքականության
շրջանակներում հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածության
տեսամեթոդաբանական հիմնախնդիրը
Սևակ Նիկողոսյան
Հոդվածում հետազոտվում են հասարակական կազմակերպությունների դերն ու
ազդեցությունը ազգային անվտանգության քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացում, վերլուծվում են Հայաստանի Հանրապետությունում այդ կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկությունները՝ կապված երկրի կառավարման աջակցության և, հատկապես, ազգային անվտանգության հիմնահարցերով հասարակության և իշխանական թևի գործակցության կառուցակարգերի հետ: Ազգային անվտանգության կառուցակարգում հասրակական վերահսկողությունն իրականացվում է պետական իշխանության տարբեր թևերի ու հասարակական ինստիտուտների իրականացրած հսկողական գործունեության միջոցառումներ՝ թե, ընդհանուր առմամբ, երկրի անվտանգության համակարգի գործունեության, թե պետության ազգային
անվտանգության առանձին ենթաոլորտների քաղաքականության առանձին ասպեկտների նկատմամբ:
РЕЗЮМЕ
Теоретико-методологическая проблема привлечения общественных организаций в
рамках политики национальной безопасности Республики Армения
Севак Никогосян
Ключевые слова: национальная безопасность, политика, управление, общественная организация, гражданский контроль, реформы.
В статье исследуются роль и влияние общественных организаций на процесс разработки и реализации политики национальной безопасности, анализируются особенности деятельности этих организаций в Республике Армения, связанные с поддержкой управления
страной и, в частности, с механизмами взаимодействия между властью и обществом по вопросам национальной безопасности. В механизме национальной безопасности общественнуй
контроль осуществляется при помощи мероприятий, проводимыми разными ветвями государственной власти и общественными институтами как, в общем смысле, над деятельностью системы безопасности страны, так и над отделными аспектами политики отраслей
национальной безопасности государства.
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SUMMARY
The Theoretical and Methodological Problem of Attracting Non-Governmental
Organizations within the Framework of the National Security Policy of the Republic of
Armenia
Sevak Nikoghosyan
Keywords: national security, policy, management, public organization, civilian control,
reform.
The article examines the role and influence of public organizations on the process of
developing and implementing national security policies, analyzes the characteristics of these
organizations in the Republic of Armenia, associated with supporting the governance of the
country and, in particular, with the mechanisms of interaction between the government and society
on issues of national security. In the mechanism of national security, public control is exercised
through measures carried out by different branches of government and public institutions both, in a
general sense, over the activities of the country's security system and over the separate aspects of
the policy of the national security sectors of the state.
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ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ **
Էդգար Քալանթարյան
Բանալի բառեր՝ Հանրային կառավարման համակարգ, արդյունավետ կառավարում, պետական կառավարում, բարեփոխում, կառավարում, օրենսդրական դաշտ,
քաղաքացիական ծառայություն, հակակոռուպցիոն համակարգ:
20-րդ դարի սկզբում մշակված վեբերյան և վիլսոնյան դասական հանրային
կառավարման համակարգերին 1970-ականներից փոխարինելու եկավ Նոր հանրային
կառավարման տեսությունը։ 21-րդ դարասկզբին արդեն ակնհայտ էր, որ
տեխնոլոգիական առաջընթացը, տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական
փոփոխությունները պետական կառավարման համակարգի որոշակի կամ
արմատական փոխակերպման հիմք հանդիսացան։ Սկզբնական շրջանում որպես
տեսություն մշակվեց, իսկ այնուհետև նաև պրակտիկայում սկսվեց կիրառվել համալիր
գործողությունների համակարգ, ինչն ընդունված է անվանել հանրային կառավարման
համակարգի օպտիմալացում։
Անկախացումից հետո ՀՀ նորընտիր կառավարության խնդիրներից մեկը հանրային կառավարման արդիականացումն էր․ պետք էր ԽՍՀՄ-ից ժառանգություն ստացած հսկայածավալ խորհրդային ինստիտուտներից և կառավարման մարմիններից
անցում կատարել ավելի արդյունավետ կառավարման համակարգի և շուկայական
տնտեսության։ Անցումային փուլում գտնվող երկրների համար, կարևոր է, որ պետության դերը վերաիմաստավորվի և ուժեղացվի նրա ներուժը: Նոր պայմաններում պետության արդյունավետ կառավարման համար հարկավոր է իրականացնել բարեփոխումների համալիր ծրագիր: Հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումները
բարդ են, որոշ դեպքերում` ոչ պոպուլյար, վիճելի, ռիսկային և պահանջում են երկար
ժամանակ՝ արդյունքներ արձանագրելու համար: Դրանք կարող են աջակցություն
ստանալ կամ չստանալ բնակչության կողմից, կարող են դժվար լինել իրականացման
համար, հանգեցնել հետագա վերափոխումների անհրաժեշտության կամ ուղղակիորեն չաշխատել՝ վտանգի տակ դնելով հանրային կառավարման մարմինների գոյությունը և լեգիտիմությունը:
Բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետական կառավարման մարմինների
կողմից պետական ծառայությունների մատուցման որակի և մատչելիության բարձրացումն է, դրանց վարչական կառավարման կառուցվածքային մոդելների մշակումը, քաղաքացիական ծառայության համակարգի ստեղծումը և զարգացումը, որոշումների ընդունման համատեքստում քաղաքացիական հասարակության մասնակցության խթանումը, պետական կառավարման մարմինների գործունեության հրապարակայնության
և թափանցիկության ապահովումը և այլն: Պետական կառավարման բարեփոխման
համար անհրաժեշտ է երկրի ներուժի վերակառուցում՝ մարդկանց ընկալման փոփոխություն, պետական կառավարման մարմինների լիազորությունների հստակեցում և
գործունեության որակի բարձրացում և այլն:

**

Հոդվածն ընդունվել է 27.09.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների
գործընթացների ամբիոնի վարիչ, ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Քեռյանը: 28.10.19
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ՀՀ պետական կառավարման համակարգի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու, կառավարման կառուցվածքը կատարելագործելու, կառավարման
ապարատի աշխատողների թիվն օպտիմալացնելու, աշխատանքի վարձատրության
համակարգը բարելավելու նպատակով 1999թ. ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվեց
ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների հանձնաժողովը [1], որը
հանրապետությունում պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների գործընթացի իրականացմանը ձեռնամուխ եղավ նախարարությունների, գերատեսչությունների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) վերակառուցման միջոցով: Իսկ արդեն 2000թ. մարտին, ՀՀ վարչապետի
կողմից հաստատվեց ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների առաջնահերթ միջոցառումների ցանկը և հանձնաժողովի աշխատանքային խմբերի համար սահմանվեցին կոնկրետ միջոցառումներ, որոնք հիմք հանդիսացան հետագա աշխատանքների պլանավորման ու կազմակերպման համար [2]: Պետական կառավարման համակարգում աշխատողների որակավորման բարձրացման և որոշումների նախապատրաստման, ընդունման ու իրականացման համար կառավարության որոշմամբ ներդրվեց էլեկտրոնային կառավարման համակարգը, որի նպատակն էր նախարարությունների կողմից տարեկան աշխատանքային ծրագրերի մշակումը և գործառույթների ընթացակարգերի նկարագրումը, ներքին հսկողության համակարգի գործունակության բարձրացումը [3]: Այս գործընթացը ՀՀ պետական կառավարման համակարգում դեռ կատարելագործման փուլում է՝ չնայած մինչ այսօր գրանցած ահռելի հաջողություններին, որոնք էականորեն փոխել են կառավարման կառուցակարգերի ընդհանուր գործունեությունը՝ մեծացնելով հասարակության վստահության մակարդակը
պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների հանդեպ:
Պայմանականորեն ՀՀ հանրային ոլորտի բարեփոխումները կարելի է բաժանել 4
փուլի։
1. (1999-2003թթ.) - այս փուլի ընթացքում վերակառուցվեց պետական կառավարման վարչական համակարգը, միասնականացվեցին կառավարման կառուցվածքները, ձևավորվեցին կառավարչական հիմնարկներ, ստեղծվեց ըստ արժանիքների
պրոֆեսիոնալ քաղաքացիական ծառայություն,
2. (2003-2008թթ.) - այս փուլի հիմնական նպատակն էր պետական ծառայության
պատասխանատվության, հաշվետվողականության, ծառայությունների մատուցման,
կառավարման մոդելների և մեխանիզմների բարելավումը, քաղաքական որոշումների
կայացման գործընթացին քաղաքացիական հասարակության մասնակցության, հասարակության հետ կապի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության համակարգի
զարգացումը,
3. (2009-2014թթ.) - այս փուլն ընդգրկող ժամանակահատվածում՝ 2009 թվականի
մայիսին, մեկնարկեց Արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որի հիմնական նպատակն
էր ամրապնդել Հայաստանի և ԵՄ երկրների միջև հարաբերությունները՝ հավատարիմ
մնալով ժողովրդավարության և արդյունավետ կառավարման սկզբունքներին։ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում ստեղծվեց Հանրային կառավարման բարեփոխումների հանձնախումբը։ 2009-2014 թթ. ընթացքում կարևոր ձեռքբերում էր ՀՀ բոլոր
մարզերի, նախարարությունների և գրեթե բոլոր համայնքների կողմից «Մալբերրի»
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի գործածումը, որը
հնարավորություն է տալիս առցանց հետևելու պետական կառավարման
մարմիններին ուղղված դիմումների ընթացքին:
4. (2015թ․ – ցայսօր) - այս փուլը պայմանականորեն ընդգրկում է 2015 թ․-ի Սահմանադրական բարեփոխումներից հետո հանձնառված հանրային կառավարման բարեփոխումները մինչև մեր օրեր և ՀՀ ներկայիս կառավարության ծրագիրը [4]։
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ՀՀ-ում պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների մասին խոսելիս
պետք է արձանագրել նաև պետական ծառայության օրենսդրական դաշտի բարելավման փաստը, որի հիմքերը դրվել էին դեռևս 1994թ-ից: 1997թ-ին պատրաստվել էր պետական ծառայության քաղաքացիական ծառայության հայեցակարգը: 1998թ-ին մշակվեց ՀՀ քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի նախագիծը: Իսկ 2001թ դեկտեմբերի 4-ին ընդունվեց ՀՀ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքը, որը
կարգավորում է պետական ծառայության մաս կազմող քաղաքացիական ծառայության համակարգը և գործառույթները: Օրենքի նպատակն էր բարելավել ինչպես պետական մարմինների, այնպես էլ պետական ծառայողների ընտրության կարգը, պաշտոնի նշանակման և ազատման ընթացակարգերը, գործունեությունը և այլն: Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման համար ստեղծվեց մի մարմին, որը
վերահսկում էր պետական ծառայողների գործունեությունը: Այդ մարմինը ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդն է, որը գործում է 2001թ-ի դեկտեմբերի 4-ից ՀՀ
Ազգային ժողովի կողմից ընդունված և 2002թ-ի հունվարի 9-ից ուժի մեջ մտած «Քաղաքացիական ծառայության մասին»՝ ՀՀ օրենքի հիման վրա: Խորհուրդը ստեղծվել է
պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների և հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունքում արդյունավետ, միասնական կադրային քաղաքականություն իրականացնելու, պետական ապարատը քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունից անկախ արհեստավարժ, բարոյական բարձր հատկանիշներով
օժտված կադրերով համալրելու, քաղաքացիական ծառայողների իրավական պաշտպանվածությունը և օրինական շահերը պաշտպանելու նպատակով: 2018 թ-ից այս
մարմնի գործառույթները վերաձևակերպվեցին, և այսօր գրեթե նույն գործառույթներով
այն գործում է ՀՀ վարչապետին առընթեր: Պետական կառավարման արդիականացումն ուղիղ կապված է նմանատիպ կառույցի արդյունավետ գործունեությամբ, որը
հնարավորություն է ստեղծում պետական կառավարման համակարգ ներթափանցելու
բանիմաց, կրթված, արհեստավարժ մասնագետների, որոնք էլ կարող են երաշխավորել առավել արդյունավետ կառավարում:
Պետական կառավարման բարեփոխման հիմնական առաքելություններից մեկը
հակակոռուպցիոն համակարգի ստեղծումն է: 2008-2012թթ ՀՀ կառավարությունը մշակել է հակակոռուպցիոն մի համակարգ [5], որը, տարիների ընթացքում ենթարկվելով
բարեփոխման, այսօր առավել արդյունավետ կառուցակարգերով է իրականացնում իր
գործունեությունը՝ նպաստելով ՀՀ-ում ժողովրդավարական կառավարմանը: Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա գործողությունների իրականացման ծրագրով նախատեսված 2012 թվականի թիրախների վերջնական և միջանկյալ արդյունքները համապատասխանում էին 2007 թվականի Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրների կառավարությունների արդյունավետության ցուցանիշներին [6]:
Հանրային կառավարման մարմինների արդյունավետության, թափանցիկության և
հաշվետվողականության ապահովումը նույնպես կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարում: Դա նշանակում է տարբեր պետական մարմինների գործառույթների տարանջատում, մասնավորապես՝ դրանց բարելավում, պետական մարմինների աշխատակիցների համար պրոֆեսիոնալ չափանիշների սահմանում, անձնակազմի կարողությունների զարգացում, աշխատակիցների արդյունավետության գնահատման համակարգի
ներդրում, պետական ծառայողների սոցիալական ապահովագրության համակարգի
բարելավում, պետական և համայնքային ծառայողների վարքագծի կանոնակարգերի
և շահերի բախման օրենսդրական կարգավորում ինչպես նաև հանրային ծառայության
որակի չափանիշների ներդրում և այլն: Չափազանց կարևոր է, որ այս ամենը համապատասխանի միջազգային չափանիշներին և լավագույն փորձին, որտեղ առավել մեծ
ուշադրություն է դարձվում հանրային ծառայությունների որակի բավարարման մակարդակին, պետական մարմինների գործառույթները վերահսկող ընթացակարգերին,
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ինչպես նաև այդ մարմինների միջև համագործակցության և արդյունավետ հաղորդակցության ապահովմանը:
Պետք է նշել, որ 2008թ-ից ՀՀ-ում հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումների մեկ միասնական ծրագիր չի իրականացվել: Կատարվել են երկարաժամկետ
ծրագրեր, որտեղ տարբեր բաժիններում ներառված են եղել նաև հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումները: Մասնավորապես 2008թ. ՀՀ կառավարության
հոկտեմբերի 30-ի N 1207-Ն որոշմամբ հաստատվեց «Կայուն զարգացման ծրագիրը»,
որի 10-րդ բաժինը վերաբերում է հանրային կառավարման և դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին: Բաժնում հիմնականում նկարագրվում են հանրային
կառավարման ոլորտի իրավիճակը ՀՀ-ում մինչ 2008թ-ը և հանրային կառավարման
այն հիմնական ոլորտները, որոնց շրջանակներում պետք է իրականացվեին բարեփոխումները: Օրինակ՝
- էլեկտրոնային կառավարման, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության,
տվյալների միասնական բազաների ու փոխանակման հնարավորությունների
ստեղծում,
- կառավարության աշխատակազմի և նախարարությունների միջև կապի ուժեղացում` գործառույթների առավել հստակ կոորդինացման և համակարգման
նպատակով,
- պետական կառավարման մարմինների գործունեության հրապարակայնության
և թափանցիկության ընդլայնում, որոշումների ընդունման գործընթացներին
քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովում [7]:
ՀՀ-ում կառավարման համակարգի բարեփոխումները պետք է իրականցված լինեին մինչ 2012 թվականը, իսկ համակարգը բնութագրող ցուցանիշները պետք է գերազանցեին Արևելյան Եվրոպայի և Բալթյան երկրների 2006 թվականի մակարդակը,
սակայն ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և դրա բացասական հետևանքները բավարար հնարավորություն և միջոցներ չապահովեցին ամբողջովին և լիարժեք իրագործելու հանրային կառավարման բարեփոխումների հիմնական կետերը:
ՀՀ հանրային կառավարման բարեփոխումների նոր փուլը սկիզբ դրվեց 2014 թ.
ՀՀ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական
հանձնաժողովի կողմից՝ «Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ» մշակելով, որն էլ հիմք հանդիսացավ 2015 թ. խորհրդարանական կառավարման ձևի որդեգրման համար [8]: Հանրային կառավարման բարեփոխումների նոր փուլի մեկնարկը (2014թ. մարտի 27-ի ՀՀ կառավարության N 442 - Ն
որոշում), հիմք հանդիսացավ «Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի» (այսուհետ՝ ՀԶՌԾ) հաստատման
համար [9]: Ծրագրի 10-րդ գլուխը վերաբերում է հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին, որտեղ ուսումնասիրվել են կառավարման համակարգը համալիր
գնահատող համապատասխան ցուցանիշներ՝ նախորդ տարիների վերլուծությամբ,
այնուհետև ընդգծվում է մինչև 2025 թ-ի տեսլականը: Այս փաստաթղթում ուղենշվում
են նաև հանրային կառավարման համակարգի հիմնական ենթաոլորտների զարգացման այն ռազմավարական գերակայությունները, որոնց միջոցով նախատեսվում է ապահովել առավել արդյունավետ և «լավ կառավարման» համակարգեր: Այսպես՝ կառավարման համակարգի գործառութային բարեփոխումներից առավել ուշադրություն է
դարձվում էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի կատարելագործմանը, ինչպես նաև տեսչական կառույցների օպտիմալացման գործընթացներին: ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում վերջին տարիներին իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, մասնավորապես՝
 ներդրվել են էլեկտրոնային վիզաներ և ARCA էլեկտրոնային վճարումների համակարգեր,
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 պետական կառավարման համակարգը անցում է կատարել «Mulberry» փաս-

տաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային կառավարման համակարգին,

 բիզնեսի և քաղաքացիների համար հնարավորություն է ստեղծվել էլեկտրոնա-

յին համակարգով հետևելու էլեկտրոնային ստորագրության, փաստաթղթի և
դիմումի ընթացքին,
 ստեղծվել է հարկային հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ,
 ներդրվել են էլեկտրոնային թույլտվությունների և լիցենզիաների, էլեկտրոնային գնումների, բիզնեսի էլեկտրոնային գրանցման, նույնականացման քարտերի (ID-cards) և կենսաչափական անձնագրերի համակարգեր,
 ստեղծվել են մտավոր սեփականության գործակալության էլեկտրոնային հայտերի ընդունման ու որոնման, անշարժ գույքի կադաստրի էլեկտրոնային համակարգեր,
 ներդրվել են ԴԱՀԿ էլեկտրոնային աճուրդի և դատական տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգեր,
 ստեղծվել են համացանցի միջոցով հրապարակային ծանուցման պաշտոնական կայքեր և այլն:
Պետական կառավարումն արդիականացնելու և բարելավելու նպատակով
ՀԶՌԾ-ն կոչ է անում նաև ամրապնդել պետական ֆինանսների կառավարումը, բարեփոխել պետական տեսչական համակարգը, ընդլայնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների զարգացումը, բարելավել քաղաքացիական ծառայությունը և դատական համակարգը, նվազեցնել կոռուպցիան: Մասնավորապես՝ լիովին անցնել
ծրագրային բյուջետավորման, ներդնել ներքին ֆինանսական հսկողություն բոլոր պետական մարմինների համար, ստեղծել միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական
համակարգ ներքին աուդիտի համար, ներդնել պետական ներդրումների մանրամասն
գնահատման համակարգ, ստեղծել միասնական ռեգիստր հանրային ոչ ընթացիկ ակտիվների համար, միավորել համայնքները, ուժեղացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները, և քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերը ավելացնել տարեկան առնվազն 10% -ով` 2014 թ-ից սկսած:
Հանրային կառավարման բարեփոխումների նոր փուլում պետք է առանձնացնել
կոռոպցիայի դեմ նորովի պայքարը, մասնավորապես ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 10-ի որոշումը՝ հավանություն տալու «Հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի» հայեցակարգին [10], ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի որոշումը «ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2015-2018 թվականների միջոցառումների ծրագիրը
հաստատելու մասին» [11], որտեղ կարևորվել են օրինականության, թափանցիկության, արդյունավետության, մասնակցային կառավարման, կոռուպցիայի դեմ պայքարող
մարմինների նկատմամբ հանրային վստահությունը բարձրացնելու դրույթները:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ծրագրի՝ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները ենթադրում էին պետական կառավարման համակարգի օպտիմալացում, որի շրջանակներում նախատեսվում էր պետական կառավարման մարմինների կողմից քաղաքացիներին և տնտեսվարող սուբյետներին կոռուպցիայից զերծ ծառայությունների մատուցում, թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացում, ծառայությունների որակի բարձրացման համար «մեկ պատուհանի» սկզբունքով մատուցվող ծառայությունների համակարգի ընդլայնում, հանրային ծառայողների պարտականությունների կատարման և մասնագիտական ունակությունների գնահատման նոր չափանիշների ներդրում և մի շարք այլ ոլորտային միջոցառումներ[12]:
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Կարևորվում էր նաև էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացումը,
մասնավորապես նախատեսվում էր 2017 թվականին պետական և տեղական ՏՀՏ-ի
համակարգերի փոխգործելիության պլատֆորմի ներդրման սկիզբը՝ ուղղված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգերում տեղեկատվության մեկանգամյա մուտքագրմանը և դրա հասանելիության ապահովմանը: Նախատեսվում էր նաև բոլոր խոշորացված համայնքներում և հինգ քաղաքներում կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ներդրում և արդեն 2018 թվականին բոլոր
պետական մարմիններում ներդրված համակարգերի միասնական մուտքի և նույնականացման համակարգի անցում[13]:
ՀՀ կառավարության հաջորդ 2017-2022 թվականների ծրագրում նշվում էր, որ ՀՀ
կառավարությունը ակտիվորեն սկսել է պետական կառավարման համակարգի օպտիմալացման և աշխատանքի մեթոդների փոփոխության ուղղությամբ աշխատանքների
իրականացումը, և դա առաջիկա հինգ տարիների գերակայությունն էր: Նոր ծրագրով
գլխավոր գերակայություն էր սահմանվել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի արդիականացումը՝ դարձնելով դրանք ավելի ճկուն,
արդյունավետ, նվազ ծախսատար և մարդակենտրոն:
ՀՀ կառավարության մեկ այլ գերակայություն էր պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի թվայնացումը, էլեկտրոնային կառավարման զարգացումն ու էլեկտրոնային եղանակով մատուցվող ծառայությունների խթանումը: Այս համատեքստում նախատեսվում էր դեռևս 2016 թվականի ծրագրով ներդրված պետական ծառայությունների մատուցման միասնական հարթակների համակարգի զարգացում՝ ներդնելով լրացուցիչ ծառայություններ և էապես ավելացնելով միասնական հարթակների քանակն ու հասանելիությունը: Իրականացված բարեփոխումների արդյունքում նախատեսվում էր գործարկել նաև «մեկ պատուհանի» սկզբունքով
մատուցվող ծառայությունների համակարգը: 2018-2020 թվականների ընթացքում նախատեսվում էին լիարժեք գործարկել նախարարությունների «թեժ գիծ» ծառայության
միասնական էլեկտրոնային հարթակը, ստեղծել քաղաքացիների կողմից պետական
մարմիններին ուղղված հարցումների միասնական էլեկտրոնային հարթակ, մշակել և
ներդնել պետական կառավարման էլեկտրոնային ինտեգրված համակարգ[14]:
Կարևոր ենք համարում անդրադառնալ նաև 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո, արդեն նոր ձևավորված կառավարության ծրագրով նախատեսված հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին:
Այսպես՝ ՀՀ նոր կառավարության 2018 թվականի ծրագրով որպես գլխավոր առաջնահերթություն սահմանվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որի շրջանակներում
կարևորվում է հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձանց գործունեության, գույքի և
եկամուտների թափանցիկությունը: Այսինքն իրական հանրային վերահսկողությունը
պետության առաջին դեմքերի, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հանրային ծառայության մեջ գտնվող բոլոր անձանց նկատմամբ, նրանց կողմից կոռուպցիոն գործարքների մերժումը և դրանցում չներգրավվածությունը: Կարևորվում են նաև հանրային կառավարման, ֆինանսների և գնումների թափանցիկությունը
և հաշվետվողականության ապահովումը այնպիսի էլեկտրոնային համակարգերի
ներդրմամբ, որոնք կապահովեն պաշտոնյաների գործունեության, ինչպես նաև կառավարման մարմինների, օղակների և գործընթացների թափանցիկություն, տվյալների
անփոխելիություն, միասնականություն և ավտոմատացում[15]:
ՀՀ կառավարության 2018 թ-ի ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցում նշվում է՝
- մշակվել և հանրային քննարկման է դրվել ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման 2019-2022 թթ. միջոցառումների ծրագրի նախագիծը: Ծրագրով առանձնապես կարևորվում է այնպիսի համակարգի ներդ192
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րումը, որը կերաշխավորի պաշտոն զբաղեցնող անձանց և նրանց ընտանիքի
անդամների ունեցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվության անխոչընդոտ հասանելիությունը,
- հանրային կառավարման, ֆինանսների և գնումների թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովման համար մեկնարկել են պետական ծախսերը կազմելու, պետական բյուջեն ձևավորելու գործընթացի ավտոմատացված
համակարգ մշակելու և վերջինս պետական կառավարման համակարգում
գործող ավտոմատացված այլ համակարգերի հետ ինտեգրելու՝ տեղեկատվության փոխանակման հնարավորություն ստեղծելու աշխատանքները,
- ընդլայնվել են նոտարական էլեկտրոնային համակարգի գործառույթները,
ներդրվել է ՀՀ պետական մարմինների կողմից տրամադրվող պաշտոնական
փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական էլեկտրոնային
համակարգ,
- փորձնական գործարկվել է էլեկտրոնային հարցումների միասնական կայքը,
աշխատանքներ են տարվել ՀՀ լիցենզիաների միասնական էլեկտրոնային
գրանցամատյանի ներդրման ուղղությամբ,
- մեկնարկել են նաև հանրագրերի էլեկտրոնային համակարգի, Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգի արդիականացման, սնանկության
կառավարիչների էլեկտրոնային հարթակների ներդրման, դատարանների
միասնական էլեկտրոնային հարթակի ներդրման աշխատանքները,
- արդարադատության նախարարության կողմից միջազգային փորձի ուսումնասիրության և տեխնիկական առաջադրանքների մշակման աշխատանքներ են
իրականացվում՝ արդարադատության էլեկտրոնային միասնական համակարգի ներդրման ուղղությամբ: Գործարկվել է դատարանների և հարկադիր կատարում ապահովող ծառայության միջև օրենքով սահմանված փաստաթղթերն
էլեկտրոնային եղանակով փոխանցելու համակարգը[16]:
ՀՀ կառավարության ներկայիս 2019 թ-ի ծրագրի «Հանրային կառավարումը» ենթաբաժնում նշված է, որ պետական կառավարման ուռճացված համակարգը՝ իր տեսանելի
և անտեսանելի մարմինների չարդարացված ծավալով, գործառույթների և ոլորտների
կրկնողությամբ, դրա հետևանքով առաջացած անարդյունավետությամբ, պատասխանատվության մեխանիզմների անորոշությամբ, հիմնազուրկ բեռ է հարկ վճարողների
համար և լրջագույն խոչընդոտ՝ Հայաստանի մրցունակության բարձրացման ճանապարհին: Ուստի պետք է ծախսարդյունավետ, դինամիկ, ճկուն և մրցունակ պետական կառավարման համակարգ, որի ուղղությամբ կառավարությունը շարունակաբար վեր է հանելու պետական բոլոր գերատեսչությունների կրկնվող գործառույթները, և վերջիններիս
օպտիմալացման արդյունքում բարձրացվելու են պետական գերատեսչությունների
ծախսարդյունավետությունը և աշխատանքի արդյունավետությունը:
Կատարողականի գնահատման համակարգի բարեփոխման արդյունքներով փոքրացվելու է պետական մեքենան` նպաստելով պետական ռեսուրսների ճիշտ կառավարմանը: Արդյունքում՝ կապահովվի կառավարության անդամների իրավասությունների և պարտականությունների հավասարակշռումը, ծրագրերի արդյունքների համար
պատասխանատվության որոշակիացումը և այլն[17]: Մինչ օրս արված փոփոխությունները իրենց դրական արդյունքն են տալիս, և կարծում ենք, որ դրանք կկրեն շարունակական բնույթ՝ նպաստելով ՀՀ պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը:
ՀՀ հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխումները չեն սահմանափակվում վերընշված առաջնահերթություններով միայն: Դրանք բազմազան են և ընդգրկում են ոչ միայն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իրականացվող բարեփոփոխումները, այլև այն բոլոր ծրագրերը և նորարարությունները, ո193
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րորնք իրականացվում են տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, ռազմական,
մշակութային միջազգային ոլորտներում: Այս ամենի նպատակը՝ ՀՀ պետական կառավարման ոլորտի արդյունավետության բարձրացումն է: Բարեփոխելով յուրաքանչյուր
համակարգ՝ կարող ես ստեղծել առավել նպաստավոր կառավարման կառուցակարգեր, բավարարված հասարակություն, հստակ գործող կառավարման մարմիններ, որոնք էլ կարող են ապահովել առավել երկար և շարունակական կառավարում:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. ՀՀ վարչապետի "ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների
առաջնահերթ միջոցառումների մասին" 1999թ. Սեպտեմբերի 3-ի թիվ 544 որոշումը:
2. ՀՀ վարչապետի "ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների
առաջնահերթ միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին" 2000թ. մարտի
31-ի թիվ 151 որոշումը:
3. "ՀՀ կառավարության 2008-2012թթ. Գործունեության միջոցառումների ծրագիր",
հուլիսի 24-ի N878-Ն որոշում:
4. ՀՀ հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ
զեկույց//http://www.justice.am/storage/uploads/Ardir_1.pdf?fbclid=IwAR0PHYwxF
o7BcW3zKECTwlsL4iao82AcXUnGuOx5Q3jIFPPOXgaXToF2HSg, էջ 10-23:
5. "ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ կառավարության ծրագրի մասին" 2008թ.-ի
ապրիլի 28-ի N 380-Ա որոշման 4-րդ կետ:
6. "Լավ կառավարման մոնիթորինգ և գնահատում" զեկույց, Երևան, 2016, էջ 34:
7. "ՀՀ կառավարության որոշումը կայուն զարգացման ծրագիրը հաստատելու
մասին", 30.10.2008թ., https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=51206:
8. "Հայաստանի
Հանրապետության
սահմանադրական
բարեփոխումների
հայեցակարգ", Երևան, 2014, էջ 26-35:
9. "Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման
ռազմավարական ծրագիր", 27.03.2014թ., http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf:
10. "Հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի
հայեցակարգ", Երևան, 2014, http://www.gov.am/ufiles/file/xorhurdner/korupcia/:
11. "ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և
դրա իրականացման 2015-2018 թվականների միջոցառումների ծրագիրը
հաստատելու
մասին",
25.09.2015թ.,
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100900:
12. "ՀՀ
հակակոռուպցիոն
ռազմավարության
իրականացման
2015-2018
թվականների
միջոցառումների
ծրագիր",
http://www.mtad.am/files/docs/1477.pdf:
13. ՀՀ կառավարության ծրագիր, 18.10.2016 թ., N 1060 – Ա որոշում,
https://www.gov.am/files/docs/1950.pdf:
14. ՀՀ կառավարության ծրագիր, 19.06.2017 թ., N 646 - Ա որոշում,
https://www.gov.am/files/docs/2207.pdf:
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РЕЗЮМЕ
Роль и значение реформ в системе государственного
управления Республики Армения (РА)
Едгар Калантарян
Ключевые слова: система государственного управления, эффективное управление, реформы, управление, законодательство, государственная служба, антикоррупционное управление.
Как в постсоветских республиках, так и в Республике Армения (РА) распад Советского
Союза привел к появлению нового, более современного метода государственного управления. Первоначально процесс был сложным и медленным, однако сегодня можно декларировать, что страны добились значительного прогресса в этой области. Система государственного управления в РА реформируется, улучшая системное функционирование. Основной
целью этих реформ является повышение качества государственных услуг, предоставляемых
органами государственного управления, что создает механизмы, которые послужат основой
для модернизации и демократизации государственного управления РА.
SUMMARY
The Role and Significance of Reforms in the Governance System in the Republic of Armenia
(RA)
Edgar Qalantaryan
Keywords: reforms of governance system, effective governance, reforms, governance, civil
service, anticorruption governance.
The article discusses the problem of reforms in the system of governance in the Republic of
Armenia (RA). Both in the post-soviet republics and in the RA the collapse of the Soviet Union
led to the emergence of new, more modern methods in the governance system. The process was
complicated. However, today it can be declared that countries have made significant progress in
this area. The governance system in the RA is being reformed, particularly the functions. The main
goal of these reforms is to improve the quality of public services provided by public bodies, which
creates mechanisms that will serve as the basis for the modernization and democratization of
governance system in the RA.
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՎԵԼԱԿԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԲԻԳ ԱՎԱԳՅԱՆԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ **
Սաթենիկ Եղիազարյան
Բանալի բառեր` հավելական կապակցություններ, համադասական շաղկապներ,
գեղարվեստական գրականություն, միավորական և ներհակական հարաբերություններ, լրացուցիչ տեղեկություն, ընդհանրական միտք:
Հայ լեզվաբանության մեջ համեմատաբար քիչ ուսումնասիրված երևույթներից են
հավելական կապակցությունները, որոնք հանդես են եկել դեռևս հին ժամանակներից,
օգտագործվել են ժողովրդական բանահյուսության մեջ և լայնորեն գործածվում են
ժամանակակից հայերենի գործառական գրեթե բոլոր ոճերում: Վերջիններս օժտված
են իմաստային, տրամաբանական, հուզաարտահայտչական և ոճական ամենատարբեր նրբերանգներ հաղորդելու հատկությամբ:
Ըստ հիմնական մտքին միանալու միջոցի` հավելական կապակցությունները լինում են շաղկապավոր և անշաղկապ: Առաջին դեպքում որպես միացման միջոց հանդես են գալիս համադասական և ստորադասական շաղկապները, ինչպես նաև զուտ
հավելական շաղկապներն ու շաղկապական բառերը, որոնք նպաստում են հատկապես հավելական հարաբերություն արտահայտելուն (ևս, նաև, այլև, էլ և այլն): Իսկ անշաղկապ հավելական կապակցությունների միացումը կատարվում է շարահարությամբ, որի դեպքում «բարդ նախադասության առաջին մասում հաղորդվում է որևէ գործողություն, տեսողական, լսողական ընկալում, վիճակ կամ հատկանիշ, իսկ երկրորդ
մասը բացահայտում, պարզաբանում, ցույց է տալիս առաջին մասում հաղորդվածի
էությունը, ներքին բովանդակությունը, այսինքն՝ այն, թե ինչ է այդ ընկալման առարկան
կամ նյութը»[1]:
Ա. Ավագյանի խոսքարվեստում զգալի թիվ են կազմում համադասական և հավելական շաղկապներով միացված հավելական կապակցությունները, որոնցում համադասական նախադասության երկրորդ մասը իմաստային և կառուցվածքային տեսակետից դառնում է հավելում նախորդին: Ըստ Գ. Գարեգինյանի՝ այս կապակցությունները
իրենց ընդհանուր բովանդակությամբ հանդես են գալիս նախորդ համադասը որևէ նոր
կողմով լրացնելու, այն որևէ տեսակետից ճշգրտելու, մասամբ նաև եզրափակման
կամ հետևության նշանակությամբ»[2]:
Քննենք դրանք առանձին-առանձին.
ա) Եվ շաղկապով կապակցվող հավելական հարաբերությունը սովորաբար լինում է երկանդամ, և հարակցվող միավորը երկրորդում է հիմնական նախադասությանը: Այդ դեպքում բարդ համադասական նախադասության առաջին բաղադրիչով հաղորդվում է հիմնական նյութը, իսկ երկրորդով՝ նրան հարակից կամ որևէ անդամին
լրացնող, պարզաբանող մեկ այլ միտք: Եվ շաղկապից անմիջապես հետո դրվում է
ցուցական դերանուն, որն ակնարկում է պարզաբանող առարկան կամ երևույթը: Նկատելի է, որ այդ առարկայի կամ երևույթի անունը չի կրկնվում երկրորդ մասում, և նրա
փոխարեն դրվում է ցուցական դերանունը: Օրինակ` «-Լսեցե՛ք ինձ, հիմա զգացմունքների ժամանակ չէ, և դա գործին օգուտ էլ չի բերի» (ՇՀ, 36), «Զոհրեն միևնույն երազը
**

Հոդվածն ընդունվել է 03.09.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի
առաջատար գիտաշխատող, բ.գ.դ., դոցենտ Հ. Մեսրոպյանը: 19.09.19:
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տեսել է երկու անգամ, և դա հենց մահվան նախազգացումն է, մահվան շրշյունը» (ՇՀ,
247): Ըստ Ս. Աբրահամյանի` «Սա հարաբերության այն տեսակն է, որի դեպքում բարդ
համադասական նախադասության երկրորդ մասն իմաստային ու կառուցվածքային
տեսակետից հանդիսանում է մի հավելում նախորդ մասի համար: Այդ հավելումով սովորաբար նախադասության նախորդ մասի վերաբերյալ տրվում է մի լրացուցիչ բացատրություն կամ նրա կապակցությամբ արտահայտվում է մի կողմնակի միտք» [3]:
բ) Հեղինակի արձակում նկատելի թիվ են կազմում իսկ շաղկապով այն հավելական կապակցությունները, որոնց երկրորդ միավորով հաղորդվում է լրացուցիչ տե-ղեկություն առաջին մասում հաղորդվածի կամ այն առարկայի, անձի վերաբերյալ, որի
մասին խոսվել է առաջին մասում: Օրինակ` «Նազելին ավելի շատ մարդկանց էր նայում, քան նկարներին, իսկ նկարները շատ էին, և ուժեղ լույսի տակ դրանք սովորականից ավելի խայտաբղետ էին երևում, ավելի ցայտուն» (ՆԴ, 25), «Գարեգինը ծխեց,
կամացուկ ժպտաց ու նայեց աղջկան, իսկ այդ հայացքում Նազելին կարդաց իր պատասխանը» (ՆԴ, 123): Հաճախ երկրորդ բաղադրիչով տրվող լրացուցիչ տեղեկությունը հակադրական երանգավորում է ստանում առաջին բաղադրիչով հաղորդվածի
նկատմամբ: Օրինակ` «Իջնում էի աստիճաններով, իսկ ընկերներս ուրախ աղմուկով
բարձրանում էին» (ՀՏ, 23), «Համիդի տրամադրությունը փչացավ, իսկ Լավան ճիգ
գործ դրեց ժպտալ» (ՇՀ, 140):
Երբեմն իսկ շաղկապով կապակցվող միավորը լինում է լրացուցիչ բացատրություն` որպես առաջին մասի բովանդակությունից բխող հետևություն: Օրինակ` «Այստեղ
Մելոյանը կայծակնահար տեղից ցատկում է ու շնչակտուր տուն վազում, իսկ տանը
բոլորն ահաբեկված քաղաքով մեկ նրան որոնելիս են եղել» (ՆԴ, 91), «Ինը տարվա
բանտարկության ընթացքում նա առնվազն քսան անգամ հացադուլ է հայտարարել,
իսկ ամենասոսկալի հացադուլը երկու տարի առաջ էր՝ 1939 թվի սեպտեմբեր ամսին»
(ՇՀ, 90):
գ) Ա. Ավագյանի արձակում բայց շաղկապով հավելական կապակցությունները
բարդ համադասական նախադասություններում լինում են հիմնականում բաղադրիչների հակասման կամ սահմանափակման իմաստային հարաբերությամբ: Շատ հաճախ
բարդ համադասական նախադասության բաղադրիչներն այդ շաղկապով կապակցվում են այնպիսի հարաբերությամբ, որ նրանցից երկրորդի բովանդակությունը ոչ թե
ծագում է առաջինի բովանդակությունից` որպես տրամաբանորեն նրանից բխող հետևությանը հակասող միտք, այլ հանդես է գալիս իբրև առաջինի բովանդակությունը այս
կամ այն կողմից լրացնող, պարզաբանող, նրա հետ որևէ կերպ առնչվող, հարակից
միտք: Օրինակ` «Ներքևում ավելի հուզված էր խշշում Հրազդանը, բայց նրա շուրջը
անդորր էր թագավորում» (ՆԴ, 142), «Պարողների մեջ Լավան չգտավ ինքնատիպ
կնոջը, բայց նրա սև, թավշյա ժակետը փռված մնում էր բազկաթոռի թիկնակին» (ՇՀ,
349):
Սակավ դեպքերում հանդիպում են բայց շաղկապով կապակցված և հակասման
հարաբերություն արտահայտող այնպիսի նախադասություններ, որտեղ երկրորդ միավորի բովանդակությունը չի բխում առաջինից` որպես նրանից սպասվող հետևության
հակառակ միտք, այլ այն մի լրացուցիչ, հարակից հաղորդում է առաջին մասում ասվածի վերաբերյալ: Օրինակ` «Խնամքով շպարել են դեմքը, բայց երևում են մերկ ոտքերի ու ձեռքերի խորշոմները» (ՇՀ, 113), «Փչում էր մոտեցող լուսաբացի թեթև քամին,
բայց արևելքը դեռ մութ էր» (ՇՀ, 218) և այլն:
Նկատելի է, որ ինչպես իսկ շաղկապով, այնպես էլ բայց շաղկապով կապակցվող
հավելական կապակցությունները լինում են երկբաղադրիչ, և հարակցվող միավորը
դրվում է երկրորդ մասում: Բերված օրինակներից երևում է նաև, որ հավելական կապակցությունների երկրորդ բաղադրիչն առաջանում է խոսքի ընթացքում և իր արտահայտած իմաստով էլ նախորդի համար դառնում է լրացուցիչ հաղորդում, հանկարծա197
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կի ծագած միտք, ասվածի ճշգրտում, բացատրություն: [4] Օրինակ` «Հարավում շուտ
է հասնում լուսաբացը, բայց գիշերը կարծես անվերջանալի եղավ» (ՀՏ, 84), «Չորրորդ
հարկից նրանք նայում էին ներքև, բայց բակում հանգցրել էին լույսերը, և ոչինչ չէր երևում (ՇՀ, 275):
դ) Բարդ համադասական նախադասության մեջ սակավ դեպքերում հավելական
կապակցությունը կազմվում է բայց շաղկապին հոմանիշ սակայն շաղկապով: Օրինակ`
«Պառավը խելքը կորցրեց, իրար անցավ, երերալով գնաց թոռանը ընդառաջ, սակայն
Ասլանը չկար» (Պ, 1962, 132), «Նահանջի այդ ահավոր ճանապարհին Նաբին կորցրեց
իր չորսամյա աղջկան, հայրը վիրավորվեց, մայրը կաթվածահար եղավ, սակայն այդ
արհավիրքում նա կոփվեց» (Պ, 1962, 136):
ե) Ա. Ավագյանի արձակում հավելական կապակցությունն արտահայտվում է էլ
միավորիչ շաղկապով, որի դեպքում երկրորդ բաղադրիչով լրացուցիչ միտք է հաղորդվում առաջին մասում հաղորդվածի վերաբերյալ` սաստկական, հավելական նշանակությամբ: Օրինակ` «Աննան պատմեց մոր մասին, նա էլ էր մի ժամանակ տառապել
երիկամներից» (ՆԴ, 175), «Երեկոյան կերուխումի սեղանը շատ էր առատ. բաժակներն էլ էին ուրախ երգի պես զրնգում» (ՀՏ, 24): Այս շաղկապի կրկնությամբ ստացվում է տարբեր կապակցությունների մի հաջորդական շղթա, որը կարող է լինել ինչպես ամբողջական միտք, այնպես էլ որևէ նկարագրություն, պատկեր: [5] Օրինակ`
«Այստեղ տեսարանը ինչ-որ ծանոթ թվաց. ծառերն էլ կարծես հարազատ էին այստեղ,
կչկչան առվակն էլ, ձորալանջից դեպի ներքև կռացած սև ժայռաբեկորն էլ, բոլորը, բոլորը» (Պ, 1962, 132):
Միանալով տարբեր բառերի՝ էլ շաղկապը կարող է արտահայտել տարբեր իրողություններ: Երբեմն բաղադրվում է այն ցուցականի հետ, և ստացված այն էլ բաղադրական շաղկապը հավելական կապակցությանը հաղորդում է սաստկական երանգ:
Օրինակ` «-Երկուսիցս մեկը պետք է ավտոն վարի, այն էլ՝ այս դժոխային ճանապարհով» (ՀՏ, 118), «-Հավատացե՛ք ինձ, Գարեգին Թևանիչ, ես նույնիսկ չգիտեի, որ ձեր
հայրը եղել է հեքիմ, այն էլ՝ խարդա՛խ» (ՆԴ, 62):
Նկատելի է նաև էլ շաղկապի գործածությունը մեկ թվականի հետ, որը հանդիպում
է ինչպես ժողովրդախոսակցական, այնպես էլ գրական լեզվում: Օրինակ` «-Լիմեցի Սերոբը եկավ: Մեկ էլ այդպես ամառային անձրևն է գալիս, մեկ էլ այդպես իրիկնամուտին
վերադարձող սայլերի ձայնը» (ՀՏ, 133), «Կիսանիրհի մեջ նա լսում էր հարևան սենյակից եկող դաշնամուրի ճնկճնկոցը. հարևանուհու աղջիկն էր նվագում` Սուսաննան, մեկ
էլ հարևանուհու հողաթափերի քստքստոցը` միջանցքում» (Պ, 24, 1965) և այլն:
զ) Շաղկապներից բացի` հավելական կապակցությունների միացման միջոցի դեր
կարող են կատարել նաև այլ խոսքի մասերը: Հեղինակի արձակում հավելական կապակցությունների հետ հաճախ են հանդիպում դա, այդպես ցուցական դերանուն-ները,
որոնց դեպքում կապակցվող բաղադրիչներից առաջինով ներկայացվում են անձ, առարկա կամ երևույթ, իսկ երկրորդով՝ նրան հարակից միտք, որը համեմատության մեջ
է դրվում կամ բխում է առաջինից՝ որպես ընդհանրական դատողություն: Օրինակ` «Հետո սրտում մի անորոշ թախիծ զգաց, տխրեց. այդպես տխրում են երեխաները, երբ
չվող կռունկների երամ են տեսնում» (ՆԴ, 169):
Հավելական հարաբերությամբ կապակցվում են նաև առանձին, ինքնուրույն նախադասություններ: Սովորաբար այսպիսի դեպքերում հավելվող նախադասությունը
դրվում է անմիջապես նախորդից հետո: Նկատելի թիվ են կազմում դա ցուցական դերանունով կազմված և հիմնական նախադասությունից անմիջապես հետո դրվող հավելական նախադասությունները, որոնք որևէ առարկայի, անձի նկարագրությունն են
ցույց տալիս: Օրինակ` «Նրանց ամենից շատ դուր եկավ Պերճի մի արևելյան պեյզաժը: Դա նկարել էր անցած տարի՝ ձմռանը` Ռեյում (Վ, 48), Կեսգիշերից սկսում է ձյունել: Դա առաջին ձյունն է» (Վ, 108):
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Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ բարդ համադասական նախադասության մեջ երկրորդ նախադասությունը, որն սկսվում է որևէ համադասական կամ հավելական շաղկապով, դառնում է առաջինի համար որպես լրացուցիչ հավելում, իբրև կողմնակի հաղորդում նրա բովանդակության վերաբերյալ, մասամբ նաև եզրափակման կամ հետևության նշանակությամբ, որով հարստանում է առաջին նախադասության բովանդակությունը:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.
2.
3.
4.

Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Երևան, 1975:
Առաքելյան Վ., Հայերենի շարահյուսություն, հ. 2, Երևան, 1964:
Գարեգինյան Գ., Շաղկապները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1963:
Սարգսյան Ն., Հավելական կապակցությունները ժամանակակից հայերենում,
Լեզվի և ոճի հարցեր, հ. 6, Երևան, 1982:
5. Ավագյան Ա., «Վաղը», Երևան, 1951, 236 էջ:
6. Ավագյան Ա., «Շիկացած հող», Երևան, 1955, 468 էջ:
7. Ավագյան Ա., «Նազելի Դալարյան , Երևան, 1959, 268 էջ:
8. Ավագյան Ա., «Պատմվածքներ , Երևան, 1962, 200 էջ:
9. Ավագյան Ա., «Պատմվածքներ , Երևան, 1965, 188 էջ:
10.Ավագյան Ա., «Հարավային տենդ», Երևան, 1971, 180 էջ:
11.Ավագյան Ա., «Եղել է չի եղել», Երևան, 1973, 100 էջ:
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Հավելական կապակցությունները Աբիգ Ավագյանի արձակում
Սաթենիկ Եղիազարյան

Հոդվածում քննվում են 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ նորագույն գրականության
շնորհալի արձակագիրներից մեկի՝ Աբիգ Ավագյանի խոսքարվեստում տեղ գտած հավելական կապակցությունները: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերջիներս արտահայտվում են ինչպես համադասական (միավորական, ներհա-կական),
այնպես էլ հավելական շաղկապներով, որոնց առաջին բաղադրիչով նշվում է որևէ առարկայի, երևույթի, գործողության, անձի մասին, իսկ երկրորդ հարակցվող բաղադրիչով որևէ պարզաբանող, լրացուցիչ տեղեկություն է հաղորդվում:
РЕЗЮМЕ
Присоединительные конструкции в прозе Абига Авагяна
Сатеник Егиазарян
Ключевые слова: добавочные сочетания, сочинительные союзы, художественная литература, соединительные и противительные отношения, дополнительные сведения, общая
мысль.
В статье рассматриваются присоединительные конструкции, употребляемые в прозведениях Абига Авагяна, одного из лучших прозаиков новейшей литературы второй половины XX века. Исследования показывают, что эти конструкции выражаются как сочинительными (соединительными, противительными) союзами, так и присоединительными конструкциями, первой частью которых отмечаются предметы, явления, действия, лицо, а их второй составляющей передается какая-либо уточняющая, дополнительная информация.
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SUMMARY
Additional Expressions in A. Avagyan’s Prose
Satenik Yeghiazaryan
Keywords: Additional connections, coordinating conjunctions, fiction, uniting and
adversative relations, extra information, general idea.
Some additional expressions in the fiction of the most gifted writers of the second half of the
20th century new Armenian literature are discussed in the article.
The investigations demonstrate that the expressions are combined by both coordinating
(unifying, joining) and additional conjunctions where the first component mentions about an
object, a person, a phenomenon, an activity, and the second component provides a simplifying,
additional information.
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ՆՈՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԶԻՆԱԻԴԱ ԲԱԼԱՅԱՆԻ ՉԱՓԱԾՈՅՈՒՄ **
Սիլվա Մինասյան
Բանալի բառեր՝ Արցախյան ստեղծագործող, չափածո, հեղինակային նորակազմություն, նույնարմատ, հոմանիշ, գոյական, ածական, բայ, կոչական, ածանցավոր,
բարդ, բարդ ածանցավոր, փոխառյալ բաղադրիչ, շարահյուսական հարաբերություններ:
Արցախյան ստեղծագործող Զինաիդա Առաքելյան-Բալայանը գեղագիտական
աշխարհ է մտել չափածո գրքով, թեև արձակ էլ էր տքնել (Զինաիդա անունը ռուսերենի միջնորդությամբ հունական փոխառություն է և նշանակում է Զևս աստծո դուստր, որը հասկացվում է կատարյալ, հզոր, գեղանի. նա այդ նույնը գործածել է նաև ՈՒ ՅՈՆ
ԻԿ գրական կեղծանվամբ, որն արևելյան լեզվով նույն` կատարյալ, հզոր, մեկնությունն
ունի՝ հին արևելյան չինական-ճապոնական դիցարանի գլխավոր աստծո դուստր):
Վերջինս գործածել է արձակ գեղարվեստում [1]: Նախորդ դարավերջին լույս էր տեսել
Զ. Բալայանի «Շառավիղեալն» [2] պատմական շղարշով բանաստեղծությունների ու
պոեմների գիրքը: Զ. Բալայանի գեղարվեստի մի մասը մեր հասարակության բոլոր
մարդկանց համար համընկալելի չէ (այն երբեմն առլեցուն է դժվարամարս հնաոճ բառերով, որը խաթարում է պարզ ոճն ու գեղագիտական հանրամատչելի արժևորումը):
Նրա չափածոն լույսի ու ստվերի ձևով է կառուցված: Ստվերը շատ ջանք է պահանջում որոշ գործերում վերացական և տևական սկիզբ ու վերջ համատեղելու, ընկալելու
համար: Գեղագիտական խոսքում պետք է չափավոր ու հազվագյուտ կիրառել ստվերը՝ յուրատիպ ծանրաբեռ ինքնազրույց, ավելորդ ծավալումներ, որոնք կրում են հայերենի հարուստ ու բազմաշերտ բառապաշարի ավելորդ ճոխությունները:
Արցախյան ստեղծագործող Զ. Բալայանն իր չափածոյում հայրենիքը, հարազատությունը, սիրելին, իմաստասիրական ընդհանրացումները (փիլիսոփայություն),
կյանքի էական պահանջներն անընդհատ առաջադրել է բառերի հորդուն շղարշով:
Երբեմն էլ ինքնության վերացարկված գեղագիտական շոշափումներ է կատարել: Դրանցով ինքն իրեն երբեմն գեղագիտական հնարանքներով համարձակվել է հասցնել
աստվածացման, որը բացարձակ գեղագիտական ավելորդ շռայլանք, ճոխաբանություն ու չափազանցություն է: Օրինակ՝ ծննդավայր Ավետարանոցի «մամռոտ, հողաբույր, խնկաբույր» Կաղնուտը, որը երբեմն մանկության հիշողություններում թավանիստ կաղնիների գեղատեսիլ ու խորհրդավոր վայրերից, խաղատեղերից էր եղել
(այդտեղի խորհրդային Ավետարանոցի յուղի-պանրի գործարանում հայրն ու մայրը`
Վանյան և Փիրուզան, աշխատում էին հայրը՝ որպես վարիչ, մայրը` վարիչի օգնական),
գեղագիտորեն յուրատիպ հիշատակումներով մեծարել է իրեն, որը գեղագիտական
մտածողության հատկանիշ է.-Դու, հպարտ Կաղնո՛ւտ… ինձ կարգեցիր քո աստվածուհին («Շառավիղեալն», էջ 19), այսինքն՝ Զ. Բալայանն ունի նաև Կաղնուտի աստվածուհի շրջասությամբ ինքնաստեղծ ու հետաքրքիր գեղագիտական անուն, որն ակամա հոմանշվում է իր օտարահունչ անունների բառացի թարգմանությանն ու հոմանշմանը: Չափազանցված գեղագիտական ինքնաբնութագրություն է նաև տասը
տարի առաջ (55-ամյակ) «Ակունք» թերթում տպագրված ու այդ ժամանակ էլ գրված
«Ես անսահմանն եմ զննումների՝ անմեկնելի չափակիրը» գործի վերջին մասում եղածը՝ Ես՝ բանաստեղծությունս…// կդառնամ տիեզերքի տիրակալը, նրա հավերժող…
**

Հոդվածն ընդունվել է 01.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ՀԼԳ ամբիոնի
վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Ժ. Բեգլարյանը: 29.10.19:

201

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

տաղն ու տաղերգուն…// անսահմանի կատարյալ, հզոր ու գեղանի թագակիրը (հեղինակի մեկնաբանմամբ իր ես-ի դեպքում` ընդհանրության մեջ, նկատի է ունեցել կին արմատը, կնոջը): Այստեղ արժե հիշել արցախյան ճանաչված արձակագիր Մաքսիմ Հովհաննիսյանի մի դիպուկ, հասուն ու պարզ գնահատականը Զ. Բալայանի արձակի վերաբերյալ, որն աներկբա տարածվում է նաև չափածոյի վրա. «Պատմվածքների առաջարկվող ժողովածուն լուրջ հայտ է, և դատելով թվագրություններից և՝ առավելապես
հախուռն բևեռացված զգացումների բռնկումների բնույթից, դա, ըստ էության, ջահել
մատակի արշավի դուրս գալու բնազդ է: Ծանրաբեռնված տողերը, մակդիր-ածականների հարևանությունը հեղինակի՝ ասպարեզում իրեն հավաստելու ցանկություն է: Եվ
վկայությունն այն ակի գոյության, երբ խորքերի դիմադրությունները հաղթահարելով
տարերքը պիտի ի հայտ գա: Գործընթացը նախապես ավազ ու խիճ է բերում, հակինթ
պարզությունը հետո է գալիս»[3]: Ահա այդ «ավազ ու խիճը» մեզ շատ է բաժին ընկնում, քանի որ եղած հորդուն չափածո գեղարվեստականներն առաջին անգամ հասարակության դատին է տրվել:
Գեղագետ ստեղծագործողը փոքրուց արվեստասեր էր (պարում էր, ասմունքում,
երգում, ստեղծագործում. գյուղական դպրոցի զարդն էր): Հասուն տարիքում գրականագիտական նվաճման հասավ (գիտական թեզը «Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» վեպը և նրա պատմական աղբյուրները» թեման էր): Զ. Բալայանը սիրում է ընդհանրապես յուրատիպ ինչ-որ բան գեղագիտությունում ստեղծել ու մատուցել հասարակությանը, որն ընկալողներին երբեմն տարօրինակ է թվում (ինքնին այդքան նորակազմ ու հնաոճ բառերով խոսքը երբեմն ծանրաբեռնելը նաև ստեղծագործական անհատական ծայրահեղություն է դառնում, իմացությունը ցուցադրելու հակում), երբեմն էլ
շատությունը խանգարում է պարզությանը, տրվածի հստակ ընկալմանը: Օրինակ՝ «Շառավիղեալն» պատմական շղարշ ունեցող գրքի անունը կրում է հազարամյակներ
առաջ եղած օրվա առավոտի ժամանուններից մեկը և դրա I մասում արդի ուղղագրություն է, իսկ ածանցյալ մասում պահպանված է անհատական՝ հեղինակային նախասիրությունը՝ գրաբարյանը (գծիկով հարադրված բառերի վերնագիր կա, որտեղ ևս
նույնն է՝ առաջին բաղադրիչի ւ-ը արդի վ- է, իսկ II բաղադրիչը՝ դասական գրաբարյան
ուղղագրությամբ՝ ԲԱՎԱԿԱՆ-ԱՌԱՒՕՏՆ [4]. նույնիսկ մեխանիկական այդ կիրառությունը տասը տարի առաջ «Շուշի» [5] թերթում էլ կար՝ «Աստվածային… հուր թափեալ»
կառույցի II մասը գրաբարյան է՝ յա<եա, իսկ I-ը արդիով է՝ վ-, փոխանակ ու-ի՝ Աստուածային և այլն):
Զ. Բալայանի չափածոյի գեղագիտական բառապաշարն ընդգրկում է գրականացված հայերենի գործառական տարբեր բառաշերտերը, որը գեղագիտության յուրահատկությունն է: Դրանք ծավալուն գեղարվեստական, առտնի-սովորական, չափավոր հրապարակախոսական, հազվագյուտ՝ վարչագործարարական ու գիտական ոճի
բառեր են: Սովորական ընթերցողների համար երբեմն ճնշող հնաբանություններով ու
ծավալուն հնչյունախմբերով հագեցած որոշ գեղագիտական նորակազմությունների
ծավալուն ընդգրկումներ ավելորդություն, ծանրաբեռնվածություն են ստեղծում (նորաբանությունները տարբերակվում են իմաստային և բառակազմական՝ նորակազմություն, հատկանիշներով, առավել շատը նորակազմություններն են, որոնց ընկալումը և
տարբերակումը դյուրին է): Տաղաչափական որոշ յուրահատկություններ, հատկապես
մտքերի թափը, հանգավորումը նպաստում են դրանց ստեղծմանը (ինչպես նաև հետագայում՝ հասուն տարիքում, այդպես ստեղծածներն առավել շատ են զգացվում
հատկապես պատմական երանգավորում ունեցողներում), ինչպես՝ Լույս արարչության-// Հեղեղ ծորափայլ,// Հոգու կանչերի// Խորան թանձրափայլ և այլն [6] (այս բառերը
նաև ստեղծվել են ուշադրության կենտրոնում եղած օրվա հնագույն ժամանունների
համաբանությամբ): Հեղինակի մտորումային կառուցողական աշխատանքը հագեցած
է Միներվայի բուի տքնանքով (Միներվան [7] լատինական աստվածուհի էր՝ Կապիտո202
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լիումի սրբազան III-ը, արհեստավորների և արվեստի ներկայացուցիչների խնամակալ,
այդ անունը հոմանիշ է հունական Աթենաս գլխավոր աստվածությանը, որը միկենյան
աստվածություններից էր, ամպերի, կայծակի տիրուհին, պտղաբերության, խաղաղ
աշխատանքի աստվածուհին): Գեղարվեստական տքնանքով ստեղծվածը, ընթերցողներս ստանալով, վայելում ենք, բայց լավի շատությունից երբեմն ձանձրանում ու
դժգոհում: Խոհուն ու գիտուն հասարակության համար գերադասելի է պարզությունը՝
հազվագյուտ համեմված չափավոր խրթնաբանությամբ:
Մեր ուշադրության կենտրոն Զ. Բալայանի գեղագիտական առաջին գրքում
ընգրկված չափածոյի միջուկը հասարակության իշխող խավի համար ընկալելի սովորական տքնանք է: Օրինակ՝ ահա Հայրենական-Արցախական շարքից «Հայրենիք»
բանաստեղծության տարբեր մասերից հատվածներ.
Հայրենի՛ք, հոգիդ Ցավի բռունցք է,
Հույսի, Կարոտի, Պայքարի բռունցք,
Որ երիզվել է Լույսի շռայլով…
Բայց Ցավս, Ցավս, ա՜խ, չմանրեմ…
Հայրենի՛ք, «Սերդ բոցեղեն շապիկ է՝
Հագնում եմ՝ այրվում եմ,
Հանում եմ՝ մեռնում եմ…»
Հայրենի՛ք, վերցրո՛ւ անվստահությունդ,
Հայրենի՛ք, մի՛ լեր աղերսը հեգնող,
Հայրենի՛ք, արդար վճիռդ արա՛,
Ա՜խ, Լույսիդ շեղբը տո՛ւր իմ լուռ Ցավին,
Իմ մաքրագործված արյան տքնանքին…
Հայրենի՛ք՝ Արդար ու Մեծահոգի,
տո՛ւր արդար վճիռ,
Հայրենի՛ք, Ցավս զսպաշապիկ է… (էջ 3-4)
Հայրենիքի սերը հեղինակի համար «Հեռավոր մի երգ» բանաստեղծությունում, որը նախորդի շարունակությունն է համարյա, «հրեղեն շապիկ» է, իսկ ցավը՝ «արցախե
շապիկ» (էջ 4, 5. Արցախ հայրենիքի պայքարի ելած ժամանակահատվածում հասունացած բանաստեղծուհին այլաբերված կապակցություններով վարպետորեն համատեղել է ընդհանուրն ու մասնավորը՝ համամարդկայինն ու սեփականը): Դրանք մանրանկարվել են զինաիդական գեղագիտական խոսքով, որտեղ զգալի են նորակազմությունների բառաշերտային արժեքները, նաև սակավ՝ իմաստաբանականը
(քննարկված վերջին նախադասությունում արցախե [8] բառը հեղինակի մտահորիզոնում կենտրոնացված հայրենիքի հատուկ անունն է ու նրանից բխած իր ժամանակի
նորակազմությունը, որը ստեղծագործական թափի ու հեղինակային բառակազմական
վարպետության արտահայտություն է. ընդհանրապես դարասկզբին լույս տեսած նորակազմությունների բառարանում ԱՐՑԱԽ արմատից քսան կառույց կա հիշված):
Զ. Բալայանի չափածոյից առանձնացրել ենք 217 նորակազմություն, որն ընդգրկված է նշված գրքից բացի նաև «Մեսրոպ Մաշտոցին» [9] նվիրված բանաստեղծությունում, մամուլում եղածները՝ «Գրական թերթ», «Ակունք», «Շուշի», «Նոր Շահումյան» «Լուսարար», «Ստեփանակերտ» և տպագրված ևս երկու բանաստեղծություն՝ «Իմ Ղարաբաղ», «Ավետարանոցական իմ դպրատուն»): Նորակազմությունների [10] մեծ մասը ծնվել է գեղագիտական մտքերը մանրամասնելուց: Ահա դրա լավագույն արտահայտություն «Լուսափայլն-Փայլածումն» բանաստեղծության Արցախա ծուխ հասկացության հատկանիշների փառաբանումն արտահայտող մակդիրները՝ (13 մակդիրներից 7-ը նորաբանություն է, 6-ը՝ նորակզմություն, մեկը՝ իմաստաբանական՝ ջրեղեն,
բնական աղբյուրներ, առուներ, գետակներ, գետեր շատ ունեցող): Ահա դրանց շարքը՝
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երկնեղեն, հողմեղեն, մարդեղեն, լուսեղեն, կապտեղեն, ոգեղեն, ջրեղեն, մարմնեղեն,
ծանրեղեն, ծոցվորեղեն, երգեղեն, մարտեղեն (էջ 12):
Եթե Զ. Բալայանի ունեցած քիչ չափածոյում ստեղծված շատ նորակազմությունները համբերությամբ մանրազննենք, ապա հայկական բառային այդ գանձերը դյութական մի այլ աշխարհ կբացեն մեր առաջ (պաճուճանքների շատության պատճառով գեղագիտական ձանձրույթը մի կողմ դնենք և լեզվաբանական քննարկում կատարենք`
զինված մասնագիտական համբերությամբ): Այդ նորակազմությունները հեղինակը
ստեղծել է զգուշությամբ, սիրով, տքնանքով ու գիտակցական շռայլանքով (որոշ օրինակների կապակցումները հաջող չեն): Դրանք հիմնականում հայերենի ընտիր ոճին
յուրահատուկ բառեր են (քննարկվող չափածոյում սովորական-խոսակցականից հազվագյուտ նորակազմություններ կան, ինպես՝ խևոտվել, պեծկլտին, մածնաթանձրուկ):
Իրար հոմանիշ կամ իմաստաբանական կապով հարակից, մոտ կիրառվածները զուտ
նպատակային իմաստով են՝ հոգու զեղումները մեր բառապաշարի ճկունությամբ,
հարստությամբ ու իմացությամբ ի ցույց հանելու բնավորություն, մեր հնամենի հայերենի անզուգականությունը հիշեցնելու մղում: Օրինակ, ահա «Իմ ծխանի ծուխ» հուզաթաթավ հայրենասիրական փոքրածավալ գործը, որտեղ երկու նորակազմություն կա
(արցախածին-ը հիմա Ս. Էլոյանի բառարանում գրանցված է, ուստի մեր ներկայացրած հեղինակային բառաշարքում չկա):
Ի սկզբանե համանվագ,
առնական, ձիգ ու հյուրընկալ
արցախածին
տո՛ւն հայրենյաց…
Իմ ծխանի ծուխ,
իմ միշտ բաց դուռ,
իմ քարեղեն,
իմ ոգեղեն,
իմ հացապաշտ
տո՛ւն հայրենյաց… (1986 թ., գ. Ավետարանոց)
Երբեմն նույնարմատ բառերի շարք է կազմվում, որտեղ ակամա նորակազմություն է նաև ձևավորվում, ինչպես Կարոտին նվիրված ցավի աստիճանավորված արտացոլանք «Նորին Մեծություն Կարոտ իմ…» կիսահումորային բանաստեղծությունում
(էջ 94-ի տողային աստիճանավորումում միայն աքսորահեծ նորակազմությունն է, իսկ
95-ում մեկն էլ է հավելվում):
Իմ աքսորված, աքսորական, աքսորահեծ,
աքսորասպան
ու Հալլեյի գիսավորի հավերժ ծավի՝ Նորին
Մեծություն Կարոտ: (95)
Ահա զույգ նույնարմատ նորակազմությունների գործածությունը «Գրական թերթում» տպագրված «Տարածաչափումից» գործի մի հատվածում՝ յոթներիզ, յոթնացոլում [11]. այստեղ առկա են նաև այլ նորակազմություններ, ինչպես՝ քառասլացք (ձիու
քառ՝ չորս, ոտքերի սլացք՝ քառատրոփ), արծվավազան, չափակիր, դշխոյասեր):
…բուրաստանները Մասսյաց
թագակիր բոլորակներով
քառասլացքի,
լանդշաֆտն յոթներիզ ու
յոթնացոլումի՝
արծվատեսով ու արծվավազանով ու
արծիվներով չափակիրների
ու դշխոյասեր, հպարտ կանդերի…
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Հեղինակի կողմից ստեղծված նորակազմությունները (հողմեղեն, մարդեղեն,
կապտեղեն, ջրեղեն, ծանրեղեն, ծոցվորեղեն, երգեղեն, մարտեղեն) գեղագիտական
հանգավորման ընթացք ստացած նույնածանց բառերի շարք են կազմում՝ նպաստելով
բարեհունչ խոսքի գեղագիտական արժևորմանը: Այդ տիպի II-ական բուն բառակազմական –եղեն ձևույթը ոճական կրկնաբերությամբ ի ցույց է հանել քաղցրալուր հայերենի բաղադրյալ բառերի հարստացման հնարավորությունները:
…այդպես հողմեղեն, այդպես ջրեղեն,
այդպես մարդեղեն, այդպես մարմնեղեն,
այդպես լուսեղեն, այդպես ծանրեղեն կելնե,
այդպես կապտեղեն, այդպես ծոցվորեղեն,
այդպես հրեղեն կելնե, այդպես երգեղեն,
այդպես ոգեղեն, այդպես մարտեղեն կելնե… և այլն (12)
Այդպես նաև -ավոր վերջածանցն է հնչել, որով կառուցված երկու նորակազմություն
կա.
Հրաշքը բեղուն ու երգավոր է,
ո՛վ վերքավորներ…
ո՛վ բեռնակիրներ… ո՛վ բեռնավորներ… (86)
Բնական է, դրանք գեղագիտական խոսքում ազատ կիրառությամբ խոսուն երկփեղկված ածականներ են, որոնք հավաստում են մեր ճկուն լեզվի հարուստ հնարավորությունները:
Հոգեկան առատ զեղումներով կառուցված «Ավետարանոցական իմ դպրատուն»
բանաստեղծությունում ևս նորակազմությունների տևական շարք կա կոչականի կիրառությամբ: Այդ արտահայտչական ձևը բնորոշել, ուշադրություն է հրավիրել հարազատ
ծննդավայրի հանրահայտ հատկանիշների վրա: Դրանք սեփական ընկալումների ճոխ
բառապաշարով, ներքին մտահայեցողությամբ, շրջապատի, հասարակության համար
ճանաչողական բնորոշումներով, նրբագույն կամ հնչեղ գեղագիտական բառերով անընդհատ շեշտել են հայրենիքի անբաժան մասնիկ լինելը, կոչով հավաստել հեղինակի տարաբնույթ առնչությունները ծննդավայրին:
Ի՛մ դպրատուն, Ի՛մ երկնեղեն,
Ի՛մ սրբատուն, Ի՛մ ոգեղեն
Ի՛մ գիտատուն, Արեգական իմ լուսեղեն…
Ի՛մ մեծատուն, Ի՛մ նշխարանք,
Ի՛մ մեծաց տուն… Ի՛մ դարձարանք,
Ավետարանոցական ի՛մ ուսուցչատուն… Ի՛մ երգարանք,
Ի՛մ վեհեղեն, Ի՛մ գանձարանք,
Ի՛մ հայեղեն, Սրբազնական իմ դպրեվանք և այլն:
Այստեղ գործածված նորակազմություն կա –ք/-անք (ան+ք) բառակազմական IIական ձևույթով (նշխարանք՝ սրբություն), որի մոտ որոշ բառերում արդի հայերենով
ընկալելի այդ ածանցը չկա (դպրեվանք-ը սովորական բառ է), ինչպես՝ երգարան/ք,
գանձարան/ք: Դա զուտ գեղագիտական հանգաբանությանն ծառայեցնելու ավելորդ
գրաբարատիպ հոգնակի ձև է, իսկ դարձարան/ք հնաբանությունը կարելի է իմաստաբանական նորաբանություն դիտարկել (առանց –ք-ի ձևը ոչ ընկալելի հնաբանություն
է. Դարձարան [12]` ապաշխարությունից դարձի եկողի ընդունարան, որտեղ հաստատում էին մաքրվելը. դարձարան իմաստաբանական նորաբանությունը կարտահայտի
հաճախակի վերադառնալը, այցելելը):
Հեղինակը, քնարական մոտեցմամբ գործածելով քերականական –վ բայածանցի
բոլոր իմաստներով կառույցները՝ բառակազմական, սեռային՝ կրավորական, միջինանդրադարձ՝ անդրադարձ, փոխադարձ [13], հոգեբանական բացահայտումներով
ստեղծել է գեղարվեստական կոթող, որտեղ նորակազմություն է ոգեղենվել բայը (Զ.
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Բալայանը նորակազմ բայերին սակավ է անդրադարձել, ինչպես՝ առանձնաձայնել, մեղեդայնվել, գուսանավորվել, ոգեղենվել, խևոտվել և այլն): Օրինակ, ահա «Ակունք»
թերթում «Ես անսահմանն եմ՝ զննումների անմեկնելի չափակիրները…» պոեմից մի
հատված, որտեղ –վ բայածանցի արժևորումները էլի զգալի են, այստեղ էլի գործածված են նորակազմություններ: -Վ-ի (-վել) գործադրությամբ նորակազմ մեկ բայ կա՝ ոգեղենվել-Ահա(աա)աա:
Բանաստեղծությունն այդ ես եմ,
արարվել եմ երկնային քամիների կանչերում…
երակվել եմ երկնամերձ կապույտներում…
սիրոտվել եմ երկնամերձ կապույտներում…
հագել եմ կապուտակարոտագույնը…
որ անթերի մեկնում է մարմնախորհուրդներն իմ…
դյութվել եմ ելևէջներում հավերժի…
ոգեղենվել եմ գունատրումներում արևագալի…
բուրել եմ գերիմացության անծիրներում…
երգվել եմ Ցայգ ու Այգերին, Հրակաթին՝ տիեզերքի անկողիններում…
սիրվել անմնացորդ…. (և այլն. բնագրում օրվա պահերի հին ժամանունները վրիպակով փոքրատառերով են գրված՝ ցայգ ու այգ/երին, հրակաթին. այսպիսի ձևում հրակաթ-ը նորակազմություն է թվում, մինչդեռ մեր հնագույն հայերենի օրվա ժամանուն է,
դրանք հատուկ անվան արժեք ունեն):
Այժմ ներկայացնենք նորակազմություններն ըստ գործածության սկզբնաղբյուրների:
1. Ահա մեր բանաստեղծուհու «Շառավիղեալն» գրքում եղած նորակազմություններն ըստ խոսքի մասային պատկանելության (հիմնականում գեղարվեստին յուրահատուկ ածական խոսքի մասի գերիշխանությունն է, բայը՝ սակավ. նորակազմություն է
նաև գծիկով հարադրված սովորական բառերի բարդությունը):
ԳՈՅԱԿԱՆ նորակազմություններ՝ հրահարս (հոնի ծառը, 22), խոհավազան (42, 46),
մածնաթանձրուկ (43), վարդահենք (53), սրբածին (56), խաչված-լքված/ին (57), բոցատեսություն, պտղահանդես (59), մեղք-մեղավորություն (60), կարմրահենք (61), զորանք, զորախմբերգ (62), ջրախմբերգ (64), կենդանահաբ (65), ծայգագույն/երի (66), երազաերգ (75), հուրուհրդեհ (88), արեգնաերգ (89), աստղահենք (95):
ԱԾԱԿԱՆ նորակազմություններ՝ մեղքաթաթախ (3), արցախե (4), հացապաշտ (5),
գրադակոծ (6, 9), փոթորկահարված (6), կարմրավոր, խևոտված (7), երկնեղեն (11),
հողմեղեն, կապտեղեն, ծանրեղեն, ծոցվորեղեն, երգեղեն, մարտեղեն (12), քանդուկծիկ (13), գեներաձիգ (17), արճճասահ (21, 34), հուրաչք (22), արցունքաաչք (23, արցունքաչ ձևը կա), խոհաչք (26), գալարավարս (28), ծալիկ (29), ծորափայլ (32), երփնափայլ (35), խրոխտափայլ, ծավիաչվի (41), բոնոնյան բեկոր (42), իմաստնափառ
(46), շառաշրթունք (50), հորդախնդուն (51), ամենաբաղձյալ խիղճ (53), թավաչք (54),
հայացքատես (60), զորախմբերգ (62), վարդավառյան (66), արցախյան (67), դարահեծ
(78, դարերով հեծեծալ), երգավոր, վերքավոր (86), դալկադալուկ (90), աքսորահեծ
(94), մեղկանյութ, այրածին, թավախայծ, աքսորասպան (95) և ջրեղեն (12):
ԲԱՅԱԿԱՆ նորակազմություն՝ ննջավորել (8), երկունքվել (երկունքվում էին արևի սիրուց, 50), հողմածեծվել/ած (64), սիրակիզվ ած/ել (65), մարդդեղվել (11, 82), շառաթերթված/ել (95):
2. Կան նաև XXI դարի մամուլում տպագրված գործերում եղած նորակազմությունների շարքեր, ինչպես՝ «Գրական թերթ», «Հիմա կամ Կալի Յուգայի մեռյալ գոտու անմեռ ժամանակը»՝ բառասլացք, մտախոկ, գաղտնավոր, մտախորշակ, ընծայահպում,
տիեզերաշուրթ, չափակիր, ոգեղենական, խոհադեմ, երկնասրահ, հրաշազննում, ընծայահպում, սպասամուտ, երկնակարգ, քննամիտ, գաղտնատեսություն, քառասլացք,
յոթնաերիզ, յոթնացոլում/ի, արծվավազան, հրաշասփյուռ, դշխոյասեր, կարոտագիր,
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տիեզերամիտ, յոթնահայեցում, գերպայծառամիտ, եռաքննում, սիրափթթում, օձամարմին, սուպրամենթալ, երկրամութ, անդնդախորշ, երկնասփյուռ, աստվածաշեմ, նախահիմն, մայրամիտ, առանձնաձայնել, զիգզագավորում, երկնեղենություն: «Ակունք»
(ապրիլի 30, 2009 թ.)՝ շուշանաշար, վարդեկանչ, վարդեվարդ, հուրյան, պեծկլտին, հերածուփ, գաղտնաթռիչք, ծաղկածիր, մոգեկիր, աստղագնդ/եր, բնութենամերկ, շրթնածիր, հուրյան-հուրյան, ոգեեռք, բանասփյուռ, չափակիր, տիեզերեղեն, հրաշաէնզիմներով, արյունավիշ, խելառում, արփիեղեն, մեղեդայնվել, վիրոտվել (վիրոտել ձևը կա
չեզոք բայի նշմամբ, վ-ով ավելի հարմար է), սերմնածաղիկ, կապուտակարոտագույնը, գունատրում, մարմնախորհուրդ/ներ, ոգեղենվել, տիեզերաբաշ, քննամիտ, ջրամոգ, սիրազուգս, թևակիր, գերպայծառացում, շանթագող, գաղտնատես: «Շուշի» (N
06-07, մարտ, 2009 թ.)՝ հասցեավոր, հավերժահմա, հողմեղեն, հանկարծատեսություն,
կարմրաձող, նորահեն, ալազանազարկում/-ել, ողբանախշ, խևոտվել, գունատրություն, ծավիաչվի, ցավածեփ, հեգնադեմ-սարկազմ, տերունաբար, ջրամիտ, ծովամիտ,
մորմերկ (մորմերկ նորակազմությունը եղած մորեմերկ բառի տարբերակն է): «Նոր
Շահումյան» (N 6, 2009 թ.)` տարածաչափում/ի, ահե, նրբահույս, բութ-անշարժություն,
բացխփուկ, ծովաթով, ծովատենչ:
3. Վերահրատարակված «Մեսրոպ Մաշտոց երևույթը և հայոց ազգային գաղափարաբանության բարդույթը» («Պոլիգրաֆ» հրտկչ., Ստ., 2008 թ., 36 էջ) գիտամեթոդական ձեռնարկում տեղադրված «Մեսրոպ Մաշտոցին» նվիրված բանաստեղծությունում երկու նորակազմություն կա՝ հայահնչուն, սրբածին:
4. Չտպագրված գործերում եղած նորակազմություններ՝ «Ավետարանոցական իմ
դպրատուն» անտիպ բանաստեղծությունում՝ ավետարանոցական, գիտատուն, ուսուցչատուն, վեհեղեն, հայեղեն, երկնեղեն, նշխարանք, դարձարանք, սերմնածիր,
ծաղկածիր, մեղրածիր, խոլածիր, ջրածիր, բանադուռ, արքայադուռ, գաղտնադեմ,
հայրադեմ, մայրադեմ, աստղարանք, տողարանք, նշխարանք, մեկնարանք, դյուցազնատուն, ոգետուն, կամարակոպ, խոլեղեն, խնկատուն, հավերժադեմ: «Իմ Ղարաբաղ» անտիպ բանաստեղծությունում ևս նորակազմությունների շարք կա, ինչպես՝
աստղագնդ/եր, վարդեվարդ/եր, մոգե, կարոտատուն, հաղթատուն, երազամերիկ, արևատենչիկ, բարձրավոր, արևվոր, սոսիավոր, խաղավոր, գուսանավոր, գուսանավորվել, խնկամոմիկ, աղբյուրաշուրթ, արցախագիր, ռազմավորվել, մարտևորվել, հաղթևորվել, լուսահանդես, շառացոլք, վսեմակիր, արիակիր, ազատակիր, գարունավորվել:
Ահա նույնարմատ կամ նույնածանց նորակազմությունների շարքեր՝ Արցախ-արցախե (4), արցախածին (5), արցախյան (67), մարդ-մարդդեղված (11), մարդեղեն, (12),
փայլ- ծորափայլ, թանձրափայլ (32), հուր-հուրաչք, հրահարս (հոնի ծառը, 22), զոր-զորանք, զորախմբերգ (62) և այլն: Դրանք, սերտ գործածվելով, չափածո գեղագիտությանը յուրահատուկ նույնարմատ (նաև նույնածանց) նորակազմությունների դյուրասահ
ու դյուրահունչ շարք են կազմում և խոսքին հաղորդում կարևորն ընդգծելու ոճական
յուրահատկություն (նույնիսկ ածանցները ևս այդպիսի նպատակային կիրառություն են
ստանում), ինչպես՝ սերմնածիր// ծաղկածիր// մեղրածիր// խոլածիր, վերջածանցներից՝
-եղեն՝ վեհեղեն// հայեղեն// երկնեղեն, -ավոր՝ բարձրավոր// արևվոր// սոսիավոր// գուսանավոր և այլն: «Իմ Ղարաբաղ» անտիպ բանաստեղծությունում գուսանավոր, գուսանավորվել նորակազմությունները նույն տողում իրար կից են կիրառված, սերված
են նույն արմատից ու ահագնացնում են արցախյան բանաստեղծական ձիրքը, հույզից, սիրուց ծնվող արվեստի առատությունը:
Ընդհանրապես նորակազմությունների մեծ մասը հենքում (տեքստ/գրվածք. Ջահուկյան Գ. Բ., «Շարահյուսական ուսումնասիրություններ», էջ 12 և այլն, Ասողիկ
հրտրկչ., Ե., 2003 թ., 165 էջ) հավուր պատշաճի է կիրառված: Սակավ են իմաստաբանական անհարիր կապակցությունները (շարահյուսական կապակցություններում կամ
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բարդ բառերի բաղադրիչների միջև), բայց զգացվում է հեղինակային նորակազմությունների վերաբերյալ միտումնային վերաբերմունքը: Նորակազմ նույն բառերը Զ. Բալայանի կողմից հազվադեպ են կրկնվել՝ «արցախե շապիկ» (էջ 4, 5), կարմրավոր՝ Այն
ո՞ր քարավանն է, որ կարմրավոր է,// կարմիր դագաղ ունի…// պինդ բռնեք կարմրավորն այդ// և դրեք հայրենի հողին… (էջ 7) և այլն: Օտար բառերով նորակազմություն
հազվագյուտ է կիրառված: Կարծես ուշադրություն բևեռել տալու ու հաղորդվելիքը
սաստկացնելու համար է: Օրինակ՝ սուպրամենթալ բառը («Գրական թերթ»)` «Հիմա
կամ Կալի Յուգայի մեռյալ գոտու անմեռ ժամանակը» գործում այդպես է դառնում
(Словарь иностранных слов, ст. 490 և Ա. Հայրապետյանի «Օտար բառերի բառարան», էջ 536): Այն կիրառված է հայերն նույնարժեքի հետ (լատինական սուպեր` վերևից// վրա// վեր// մակա// գեր)`…գերիմացական, սուպրամենթալ// չափություններին//
անչափական ու գաղտնավոր: Նաև օտար արմատը, որը հիմա սվորական դարձած
զենքի անուն է, բաղադրված է հայերեն բաղադրիչի հետ ու սերվել է նորակազմություն՝ գրադակոծ, ալազանազարկել: Կա նաև օտար բառակազմական II-ական ձևույթի
արժեքով ընդգրկված բաղադրիչով նորակազմություն՝ հրաշաէնզիմ/ներով:
Նորակազմություն կա, որ առանձին անհարիր է թվում, բայց գեղագիտական հենքում (տեքստում) իրեն արդարացնում է: Օրինակ՝ թավաչք (թավ՝ խիտ), աչքը չի կապակցվի այդպիսի ածականի հետ, բայց ահա գեղագիտական օրինակում այդ նորակազմությունն այլաբերական դիպուկ արտահայտություն է ստորադասված ժպտացող/
կարմիրին (փոխանունություն) ու ձեռք է բերել պայծառություն իմաստը:
Ու տոնական լույսի ցոլք.
մեկ-մեկ կարմիրն է
ժպտում թավաչք…
ա՜խ, այդ կարմիրը՝
գույնն աստեղային,
կարոտի Լույսով օծված…(54)
Զ. Բալայանի չափածոյում գործածված են 217 նորակազմություններ, որոնց խոսքի մասային պատկանելությունը այս բնութագիրն ունի. գոյական՝ 84, ածական՝ 117,
բայ՝ 15, եղանակավորող բառ՝ 1: Այդ նորակազմություններից ածանցավոր են 52,
բարդ՝ 94, բարդ ածանցավոր՝ 71 (եռածանցավորները սակավ են, ինչպես՝ Աաաա՝
աստղ/ար-ան-ք, բն/ութ-են-ական, գուսան/ավոր-վ-ել, դար/ձ-արան-ք, խև/ոտ-վ-ել,
ծոց/վոր-եղ-են, հաղթ-ևոր-վ-ել, մարտ/ևոր-վ-ել, մեղեդ/այն-վ-ել, ռազմ/ավոր-վ-ել,
վիր/ոտ-վ-ել, տող/ար-ան-ք. ավելին՝ ավետ/ար-ան-ոց-ական, երկն/եղ-են-ութ-յուն,
մե/կ-ն-արան-ք, այդպես են նաև եռարմատ բարդությունները՝ ԱհԱհԱ-դյուցազնատուն,
ԱհԱԱ՝ զորախմբերգ (62), ԱհԱ-Ա՝ հեգնադեմ-սարկազմ, ԱԱհԱ՝ տիեզերաբաշ, տիեզերաշուրթ, տիեզերամիտ):
Ընդգրկված 165 նորակազմ բարդության (բարդ, բարդ ածանցավոր) բաղադրիչների հիմքերը (սերող և բաղադրող), խոսքիմասային պատկանելությամբ, հիմնականում նյութական իմաստ ունեցողների շրջանակներում են (եռաբաղադրիչ բարդությունը սակավ է. հիմնականում երկբաղադրիչ է, մթագնված խոսքիմասային հիմքերը ևս
սակավ են, ինչպես՝ բնութենամերկ-ԱաաահԱ՝ Գ+Ա (բնություն, մերկ), թե՞ Ա+Ա (բնական, մերկ), կամ մարդդեղվել/ած/վեց՝ Գ+Բ թե՞՝ Ա+Բ (11, 82՝ հոսքը մարդդեղված՝
մարդկանցո՞վ, թե՞ մարդկայինով բուժված, լցված, մարդդեղվեց՝ մարդկայինո՞վ, թե
մարդկանցո՞վ բուժվեց (դեղվել՝ դեղ ընդունել, բուժվել) և այլն), սիրազուգս՝ Գ+Գ թե՞՝
Գ+Բ և այլն. խոսքի մասերի անվան I տառերն են խորհրդանիշ գործածված): Ահա եռարմատ բարդությունների խոսքի մասային սերող և բաղադրող կաղապարները՝ հիմնակաղապարի[14] առանձնացմամբ՝ (Գ+Գ)+Գ՝ դյուցազնատուն, Գ+(Գ+Գ)՝ զորախմբերգ (62), Գ+Գ-Գ՝ հեգնադեմ-սարկազմ, (Ա+Գ)+Գ՝ տիեզերաբաշ, (Ա+Գ)+Գ՝ տիեզերաշուրթ, (Ա+Գ)+Բ՝ տիեզերամիտ: Ահա բարդ բառերի բաղադրիչների՝ բաղադրահիմքա208
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յին խոսքի մասերի պատկանելության քանակային ցուցակը, որտեղ իշխում են գոյական+գոյական և գոյական+բայ կաղապարները՝ Գ+Գ՝ 71, Գ+Ա՝ 3, Ա+Գ՝ 35, Գ+Բ՝ 56,
Բ+Գ՝ 3, Ա+Ա՝ 2, Ա+Բ՝ 1, Բ+Բ՝ 1, Թ+Գ՝ 2, Թ+Թ՝ 3, Մ+Բ՝ 8:
Գործածված բաղադրյալ նորակազմությունների բաղադրիչների շարահյուսական
հարաբերությունները երեք խոշոր խմբով են, որտեղ հիմնականը ստորադասականն է
(երբեմն հարաբերությունը դժվար է լինում ստույգ որոշել՝ խորշակամիտ՝ որոշիչ որոշյա՞լ (խորշակի /նման մտքեր), թե՞ պարագա ստորոգյալ՝ (խորշակի նման մտածել),
կամ՝ մայրամիտ՝ պարագայակա՞ն (մոր նման մտածող), թե՞ հատկացական՝ մոր
մտքեր կամ որոշչային՝ մայրական մտքեր ևն): Ահա դրանք՝ ստորոգումային հարաբերություն (ենթակա+ստորոգյալ, հազվագյուտ)` 2, ստորադասական հարաբերություն
(շատ՝ 152, իշխողը որոշչային հարաբերությունն է)՝ որոշիչ-որոշյալ` 67, հատկացական՝ 29, պարագայական՝ 23, խնդրային՝ 34, համադասական հարաբերություն (սակավ
է)՝ 14: Համադասական հարաբերություններում հազվագյուտ է ու համադասական
շաղկապով կապակցվածը, ինչպես՝ քանդուկծիկ (13), հուրուհրդեհ (88) և այլն:
Այսպիսով՝ արցախյան ստեղծագործող Զինաիդա Առաքելյան-Բալայանի (ՈՒ
ՅՈՆ ԻԿ) չափածո գեղագիտական աշխարհի բառապաշարն ընդգրկում է հոգեկան
ապրումներով առլեցուն նորաբանություններ, որոնք հիմնականում նորակազմություններ են: Դրանց գոյականների մի մասը կոչականներ են: Ըստ խոսքիմասային պատկանելության՝ նորակազմություններում հիմնականում գեղարվեստին յուրահատուկ ածականներն են իշխում (գոյականը քիչ է, իսկ բայը՝ սակավ): Այդ նորակազմությունների
մի մասը հոմանիշ, նույնարմատ ոճական հետաքրքրություն ունեցող կառույց է: Նորակազմությունները, ըստ բառային կառուցվածքի, ածանցավոր, բարդ, բարդ ածանցավոր են, որոնց խոսքիմասային պատկանելությունը և շարահյուսական հարաբերությունները հայերենին յուրահատուկ ձևերի հաճախականություն ունեն:
Ահա այդ 217 նորակազմությունների այբբենական շարքը:

Ազատակիր
ալազանազարկել
ահե
աղբյուրաշուրթ
ամենաբաղձյալ խիղճ (53)
այրածին (95)
անդնդախորշ
աչքադիր
առանձնաձայնել
աստղագնդ/եր
աստղահենք (95)
աստղարանք
աստվածաշեմ
ասք-հորովել
ավետարանոցական
արիակիր
արծվավազան
արճճասահ (21, 34)
արյունավիշ
արցախագիր
արցախե (4)

արցախյան (67)
արցունքաաչք(23,
արցունքաչ
ձևը կա)
արփիեղեն
արքայադուռ
արևատենչիկ
արևվոր
աքսորահեծ (94, 95)
աքսորասպան (95)
բանադուռ
բանասփյուռ
բառասլացք
բարձրավոր
բացխփուկ
բնութենամերկ
բոնոնյան բեկոր (42)
բոցահանդես (59)
բոցատեսություն (59)
բութ-անշարժություն
բույր-բուրմունք/ներ
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գալարավարս (28)
գաղտնադեմ
գաղտնաթռիչք
գաղտնավոր
գաղտնատես
գաղտնատեսություն
գարունավորվել
գեներաձիգ (17)
գերպայծառամիտ
գերպայծառացում
գիտատուն
գրադակոծ (6, 9)
գունատրում
գունատրություն
գուսանավոր
գուսանավորվել
դալկադալուկ (90)
դարահեծ (78)
դարձարանք
դյուցազնատուն
դշխոյասեր
եռաքննում
երազաերգ (75)
երազամերիկ
երգավոր (86)
երգեղեն (12)
երկնակարգ
երկնասրահ
երկնասփյուռ
երկնեղեն (11)
երկնեղենություն
երկրամութ
երկունքվել (50)
երփնափայլ (35)
զիգզագավորում
զորախմբերգ (62)
զորանք (62)
ընծայահպում
թավախայծ (71, 95)
թավաչք (54)
թևակիր
իմաստնափառ (46)
լուսահանդես
լուսնածոր
խաղավոր
խաչված-լքված/ին (57)
խելառում
խնկամոմիկ
խնկատուն

խոլածիր
խոլեղեն
խոհադեմ
խոհաչք (26)
խոհավազան (42, 46)
խորշակամիտ
խրոխտափայլ (41)
խևոտվել// խևոտված (7)
ծալիկ (29)
ծաղկածիր
ծանրեղեն (12)
ծավիաչվի (41)
ծովաթով
ծովամիտ
ծովատենչ
ծորափայլ (32)
ծոցվորեղեն (12)
կամարակոպ
կապտեղեն (12, 46)
կապուտակարոտագույն/ը
կարմրահենք (61)
կարմրաձող
կարմրավոր
կարոտագիր
կարոտատուն
կենդանահաբ (65)
հաղթատուն
հաղթևորվել
հայահնչուն
հայացքատես (60)
հայեղեն
հայրադեմ
հանկարծատեսություն
հասցեավոր
հավերժադեմ
հավերժահմա
հացապաշտ (5)
հեգնադեմ-սարկազմ
հերածուփ
հողմածեծվել/ած (64)
հողմեղեն (12, 46)
հորդախնդուն (51)
հրահարս (հոնի ծառը, 22)
հրաշազննում
հրաշաէնզիմ/ներով
հրաշասփյուռ
հուշ-հուշիկ/ներ
հուրաչք
հուր-հրայրք/ներ
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ջրեղեն (իմ., 12)
ռազմավորվել
սերմնածաղիկ
սերմնածիր
սիրազուգս
սիրակիզված/ել (65)
սիրափթթում
սոսիավոր
սպասամուտ
սրբածին (56)
սուպրամենթալ
վարդահենք (53)
վարդեկանչ
վարդեվարդ/եր
վեհեղեն
վերքավոր (86)
վիրոտվել (վիրոտել ձևը կա
չեզոք բայի նշմամբ, վ-ով ավելի
հարմար կառույց է)
վսեմակիր
տատ-մամիկ/ներ
տարածաչափում/ի
տերունաբար
տիեզերաբաշ
տիեզերամիտ
տիեզերաշուրթ
տիեզերեղեն

հուրյան
հուրյան-հուրյան
հուրուհրդեհ (88)
մածնաթանձրուկ (43)
մայրադեմ
մայրամիտ
մարդդեղվել/ած/եց (11, 82)
մարմնախորհուրդ/ներ,
մարտեղեն (12)
մարտևորվել
մեկնարանք
մեղեդայնվել
մեղկանյութ (95)
մեղրածիր
մեղքաթաթախ (3)
մեղք-մեղավորություն (60)
մոգե
մոգեկիր
մորմերկ
մտախոկ
մտախորշակ
յոթնաերիզ
յոթնահայեցում
յոթնացոլում/ի
նախահիմն
ննջավորել (8)
նշխարանք
նորահեն
նրբահույս
շաղ-շաղիկ/ներ
շառաշրթունք (50, 56)
շառաթերթված/ել (95)
շառացոլք
շրթնածիր
շուշանաշար
ոգեեռք
ոգեղենական
ոգեղենվել
ոգետուն
ողբանախշ
որձակիր
որձաստան
չափակիր
պեծկլտին
պտղահանդես (59)
ջրախմբերգ (64)
ջրածիր
ջրամիտ
ջրամոգ
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տողարանք
ցանկամիտ
ցավածեփ
ցքամիտ
ուսուցչատուն
փոթորկահարված (6)
քանդուկծիկ (13)
քառասլացք
քննամիտ
օձամարմին
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Երևան, 2002 թ. 492էջ :
9. Զ. Բալայան, «Մեսրոպ Մաշտոց երևույթը և հայոց ազգային գաղափարաբանության բարդույթը» գրքի շապիկի III էջ, II հրտ., Ստեփանակերտ, 2008, 36 էջ:
10. Նորաբանությունները համեմատվել են հետևյալ բառարանների միավորների
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Գալստյան Ա. Ս. (ղեկ.), Հովսեփյան Գ. Կ., Սահակյան Ա. Գ., Սահինյան Լ. Ե.,
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184 էջ, Գյուրջինյան Դ., Հայերեն բառարան- տեղեկատու (միասին, անջատ
կամ գծիկով գրվող բառեր), Ասողիկ հրտկչ., Երևան, 2001, էջ 84 , Հայրապետյան Ա., Օտար բառերի բառարան (II հրտկ.), Երևան, 2011, էջ 644, Словарь
иностранных слов (16 и.), М., 1988, 624 стр.) :
11. «Գրական թերթ», Երևան, 2009, N 8, մարտի 22:
12. Էջ 605, Աւետիքեան Գ., Սիւրմէլեան Խ., Աւգերեան Մ., Նոր բառգիրք հայկազեան
լեզուի, h. 1 (վերահրտկ.), Երևան, ԵՊՀ հրտկչ., 11142 էջ :
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13. Աբրահամյան Ա. Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, գիրք I, էջ 640, Երևան,
ՀՍՍՌ ԳԱ հրտկչ., 1962 թ., 730 էջ, Աբրահամյան Ս. Գ., Պառնասյան Ն. Ա., Օհանյան Հ. Ա.,
էջ 294-296, Ժամանակակից հայոց լեզու (ձևաբանություն), հ. 2, ՀՍՍՀ ԳԱ
հրտկչ., Երևան, 1974 թ., 588 էջ, Ասատրյան Մ. Երևան, էջ 220, Ժամանակակից հայոց
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ժամանակակից հայերենում», Երևան, Զանգակ-97 հրտկչ., 2011 թ., 272 էջ:
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Նորակազմությունները Զինաիդա Բալայանի չափածոյում
Սիլվա Մինասյան
Արցախյան ստեղծագործող Զինաիդա Բալայանի (ՈՒ ՅՈՆ ԻԿ) գեղագիտական
աշխարհը չափածո ու արձակ է: Չափածոյում եղած նորակազմություններն երբեմն իրար մոտ նույնարմատ և հոմանիշ են կիրառվել: Հեղինակային նորակազմությունները,
ըստ խոսքի մասային պատկանելության, հիմնականում գեղարվեստին յուրահատուկ
ածականներ են (գոյականը քիչ է, իսկ բայը՝ սակավ): Հոգեկան ապրումներով դրսևորված հայրենասիրական նորակազմությունների մի մասը կոչականների շարք են կազմել: Նորակազմություններն ածանցավոր, բարդ, բարդ ածանցավոր կառույցներով են:
Նորագույն փոխառություններով նորակազմություններ հազվագյուտ են: 146 նորակազմ բարդության բաղադրիչների խոսքի մասային պատկանելությունում իշխում են
գոյական+գոյական, գոյական+բայ կառույցները, իսկ շարահյուսական հարաբերություններում իշխում է ստորադասականը, որը հատուկ է հայերենին:
РЕЗЮМЕ
Новообразования в поэзии Зинаиды Балаян
Сильва Минасян
Ключевые слова: арцахское творчество, стих, авторская новизна, однокоренной, синоним, существительное, прилагательное, глагол, производная, сложносоставной, сложноподчиненное, заменяемый компонент, синтаксические отношения.
Эстетический мир арцахского творца Зинаиды Балаян (У Ён Ик) ̶ это поэма и проза.
Новообразования в поэмах иногда представляются в форме стоящих рядом однокоренных
слов и синонимов. Оригинальные новинки, с точки зрения принадлежности к частям речи,
представляют собой в основном присущие для изобразительного искусства прилагательные
(существительных немного, а глаголов мало). Некоторые из патриотических нововведений,
образованных под влиянием психологических переживаний, составили ряд звательного падежа. По составу новообразования являются составными, сложными, сложносоставными.
Новейшие заимствования редки. В 146 новообразованых компонентах по морфологической принадлежности слова доминируют структуры существительное + существительное,
существительное + глагол, а в синтаксических отношениях преобладает специфический для
армянского языка сложноподчиненный.
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SUMMARY
New Formations in the Poetry of Zinaida Balayan
Silva Minasyan
Keywords: Artsakh creativity, verse, originality, cognate, synonym, noun, adjective, verb,
derivative, compound, complex, replaceable component, syntactic relations.
The aesthetic world of the Artsakh creator Zinaida Balayan (U Yon Ik) is a poem and prose.
Neologisms in poems are sometimes presented in the form of adjacent root words and synonyms.
Original novelties, from the point of view of belonging to parts of speech, are mainly adjectives
inherent in the visual arts (there are few nouns, less verbs). Some of the patriotic innovations,
formed under the influence of psychological experiences, made up a number of vocative cases. By
the composition the neologisms are compound, complex, complex-compound.The latest
borrowings are rare. In 146 newly formed components according to the morphological affiliation
of the word, the noun + noun, noun + verb structures dominate, and the complex language-specific
Armenian language prevails in syntactic relations.
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ՄԱԿԴԻՐԸ ՍՈԿՐԱՏ ԽԱՆՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ*23
Մամիկոն Յավրումյան
Բանալի բառեր՝ Սոկրատ Խանյան, պատկերավոր խոսք, նկարագրվող առարկա,
երևույթ, ոճ, մակդիր, նկարագրական, հուզական, բազմակի, մետաֆորային մակդիրներ:
Պատկերավորությունը բանաստեղծական խոսքի ամենաբնորոշ կողմն է, նրա
լեզվի հիմնական առանձնահատկությունը: Այս իմաստով լեզվում հատուկ կարևորություն են ստանում պատկերավորման այն միջոցները, որոնց օգնությամբ հնարավոր է
դառնում առավել գունեղ ներկայացնել պատկերվող կյանքի առարկաներն ու երևույթները: Ամեն մի բանաստեղծի ուժը «պատկերավոր մտածելու, աշխարհի իրերին, ամեն
ինչին բանաստեղծական տեսանկյունից նայելու մեջ է» [1],- փաստում է հանճարեղ
բանաստեղծ Պ. Սևակը:
Խանյանի գեղարվեստական մտածողությունը լավագույն ձևով արտահայտվել է
ոչ միայն բառապաշարային ու քերականական իրողությունների յուրօրինակ իրացումով, այլև պատկերավորման միջոցների ինքնատիպ դրսևորմամբ: Խանյանն այն բանաստեղծներից է, ում քնարը հնչում է ժամանակի ոգուն համահունչ, նա որոնեց ու
գտավ իր ստեղծագործության թեմաներին ներդաշնակ, համահնչյուն պատկերներ և
համեմատություններ, արտահայտչական յուրօրինակ ձևեր ու հնարանքներ, որոնք
թարմություն ու բազմերանգություն հա-ղորդեցին նրա բանաստեղծական խոսքին:
Օգտագործելով մեր դասական գրականության պատկերավորման համակարգը`
Խանյանն այն հարստացրեց նոր ժամանակների ոգուն համապատասխան արտահայտչամիջոցներով, քանի որ անհնար է պատկերացնել նոր ժամանակների քնարերգությունը հին բանաստեղծական ձևերով. նոր ժամանակաշրջանը բերում է նաև նոր
վերաբերմունք պատկերավորման միջոցների նկատմամբ:
Լեզվի պատկերավորման միջոցները սովորաբար բաժանվում են երկու խմբի` այլաբերություններ «տրոպ» և բանադարձումներ «ֆիգուրա»: «Այլաբերությունները բառային միավորներ են, որոնք կառուցվում են բառե-րի ու բառակապակցությունների միջոցով, իսկ բանադարձումներն ավելի շատ հենվում են շարահյուսական տարբեր կառույցների վրա»[2]: Պատկերավորությունը պայմանավորված է լեզվական միջոցների` խոսքի
բովանդակության նկատմամբ ունեցած հարաբերությամբ: Ասել է թե` ոչ միայն պատկերավորման միջոցները, այլև լեզվական բոլոր իրողությունները գնահատվում և արժևորվում են բովանդակության ու դրա լեզվական արտահայտության համապատասխանության հայեցակետով: Հետևաբար պատկերավորման միջոցների ուսումնասիրությունն
ինքնանպատակ չէ. ուղղված է խոսքարվեստի էական կողմերը բացահայտելուն: Խանյանի խոսքարվեստում պատկերա-վորման միջոցները ծառայում են գեղարվեստական
կոնկրետ խնդիրների և բանաստեղծի ոճը հատկանշող լեզվական կարևոր միջոցներ են,
որոնք ակտիվորոն մասնակցում են գեղարվեստական ներդաշնակության, հուզականության և քնարական ներդաշնակ մթնոլորտի ստեղծմանը:
Խանյանի բանաստեղծական խոսքը դիպուկ է, պարզ ու արտահայտիչ: Պարզությունը, պատկերների ու համեմատությունների առարկայական կոնկրետությունը Խան23*

Հոդվածն ընդունվել է 29.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԱրՊՀ գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնը:
12.11.19:
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յանի ոճի, նրա բանաստեղծական արվեստի ամենակարևոր հատկանիշներն են:
Նրա ստեղծագործության լեզվին խորթ են պատկերների ավելորդ կուտակումը,
«պերճախոս» ոճը, մի հանգամանք, որը բանաստեղծական խոսքը դարձնում է արհեստական, մթագնում ստեղծագործության հիմնական իմաստը, խանգարում մտքի ճիշտ
ընկալմանը: Ընդհակառակը, Խանյանի բանաստեղծական խոսքը հստակ է, ասելիքը`
պարզ` զերծ ավելորդ «պաճուճանքներից»:
Խանյանի ստեղծագործության լեզվի պատկերավորման հիմնական միջոցներից
մեկը մակդիրն է, որի նկատմամբ բանաստեղծն առանձնահատուկ հետաքրքրություն
է ցուցաբերել: Մակդիրների նպատակային ընտրության միջոցով Խանյանը ձգտել է
վերստեղծելու նկարագրվող երևույթի ճշմարտացի պատկերը, հասնելու խոսքի պատկերավորության ու արտահայտչականության:
Խանյանի ստեղծագործության լեզվին բնորոշ է ամենատարբեր մակդիրների առատ գործածությունը:
Խոսելով Խանյանի գործածած մակդիրների մասին` պետք է ասել, որ բանաստեղծը խուսափում է նախասիրած մակդիրների կրկնությունից և ձգտում է միշտ նոր ու
թարմ մակդիրներ գործածելու, մի բան, որ բանաստեղծական խոսքը դարձնում է արտահայտիչ և պատկերավոր: Մակդիրները Խանյանի ստեղծագործության մեջ խոսքը
գեղեցկացնելու, նրան արտաքին փայլ հաղորդելու ինքնանպատակ միջոցներ չեն: Դրանց գործածությունը խիստ պատճառաբանված է և բխում է նկարագրվող երևույթների էական հատկանիշները բացահայտելու անհրաժեշտությունից: Բանաստեղծը ամեն մի կոնկրետ դեպքում կարողանում է ընտրել այնպիսի մակդիրներ, որոնք աչքի են
ընկնում իրենց պատկերավորությամբ, դիպուկ են, արտահայտիչ:
Մակդիրներն ընտրելիս Խանյանն առաջին հերթին նկատի է ունենում նրանց իմաստային խորությունն ու բազմազանությունը, նկարագրվող երևույթի բնորոշ կողմերն արտահայտելու հատկությունը: Խանյանի ստեղծագործություններում ընթերցողը
կարող է հանդիպել բազմաթիվ նոր ու թարմ մակդիրների: Այդ մակդիրները հետաքրքրական են ոչ միայն իրենց կիրառական-ոճական առանձնահատկություններով, այլև
նրանով, որ արտահայտում են բանաստեղծի հայացքն ու հուզական, գաղափարական
վերաբերմունքը նկարագր-վող երևույթների նկատմամբ: Բերենք օրինակներ` աստղաժպիտ երկինք (ԸԵ, հ. 2, էջ 172), գարնանահոտ երազ (ԸԵ, հ. 2, էջ 173), թուխ արև
(ԸԵ, հ. 2, էջ 173), հրե տենչեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 173), լուսածին մայր (ԸԵ, հ. 2, էջ 177), ցողաթաց ամպ (ԸԵ, հ. 2, էջ 179), լուսե հայացք (ԸԵ, հ. 2, էջ 178), աստղաառէջ հրայրք
(ԸԵ, հ. 2, էջ 181), աստղալույս հույս (ԸԵ, հ. 2, էջ 182), աստղահյուս երգ (ԸԵ, հ. 2, էջ
182), աստղաժպիտ աղջիկներ (ԸԵ, հ. 2, էջ 182), լուսափայլ շարքեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 182),
աստվածային ծաղիկ (ԸԵ, հ. 2, էջ 182), հոգեհմա բույրեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 182), հոգեպարար տաղիկ (ԸԵ, հ. 2, էջ 182), վերձիգ ճամփա (ԸԵ, հ. 2, էջ 75), հրածին Արցախ (ԸԵ,
հ. 2, էջ 76), հայածին դարեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 78), արևահունց բերդ (ԸԵ, հ. 2, էջ 80), սև
ձեռք (ԸԵ, հ. 2, էջ 89), աստղածին լեռներ (ԸԵ, հ. 2, էջ 90), արթուն հորդոր (ԸԵ, հ. 2,
էջ 96), մորեմերկ խիղճ (ԸԵ, հ. 2, էջ 97), լուսանուն կոկոն (ԸԵ, հ. 1, էջ 59), արեգակնափայլ տիվ (ԸԵ, հ. 2, էջ 110) և այլն:
Խանյանը ոչ միայն կարողանում է նկարագրվող առարկան կամ երևույթը ճիշտ
բնութագրել թարմ մակդիրներով, այլև ընտրել տվյալ ստեղծագործության բովանդակությանը համապատասխան մակդիրներ, որոնք ոճական տեսակետից ներդաշնակում են իրար և դառնում բանաստեղծի հույզերն ու տրամադրություններն արտահայտելու միջոց: Օրինակ`
Սիրո մի աղբյուր երգեց կրծքիս տակ`
Շողոտ, աստղածին… (ԸԵ, հ. 2, էջ 184)
***
Դու իմ խոհերի
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Թևավոր թռչուն,
Կապույտ ծովերի
Շառաչ ու հնչուն,
Իմ երազների անմարուն տաղիկ… (ԸԵ, հ. 2, էջ 186)
Խանյանն իր բանաստեղծական խոսքին թարմություն է հաղորդում ոչ միայն նոր
մակդիրներով ու դրանց հմուտ ընտրությամբ, այլև նույն մակդիրի տարբեր ու բազմազան զուգորդություններով: Այսպես՝ մի գոյականի համար հատկանշական մակդիրը
նա դնում է տարբեր գոյականների վրա: Դա պայմանավորված է ինչպես տվյալ ստեղծագործության գաղափարական միտումներով, նրա բովանդակությամբ, այնպես էլ ոճական ընդհանուր առանձ-նահատկություններով: Այսպես.
Լույս ծով (ԸԵ, հ. 2, էջ 141), լույս թևեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 134), լույս պատկեր (ԸԵ, հ. 2,
էջ 114), լույս թրթռոց (ԸԵ, հ. 2, էջ 151), լույս աչք-ունքեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 179), լույս հոգիներ (ԸԵ, հ. 2, էջ 78), լույս ոգի (ԸԵ, հ. 2, էջ 88), լույս բարձունք (ԸԵ, հ. 1, էջ 32):
Ծով վիշտ (ԸԵ, հ. 2, էջ 97), ծով սիրտ (ԸԵ, հ. 2, էջ 127), ծով հույսեր (ԸԵ, հ. 2, էջ
129), ծով թախիծ (ԸԵ, հ. 2, էջ 92):
Անուշ խոսքեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 134), անուշ ծափեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 135):
Նույն հատկանիշն արտահայտող միևնույն մակդիրի տարբեր զուգորդություններն առաջ են բերում բանաստեղծական խոսքի բազմերանգություն ու գունագեղություն:
Հետաքրքրական է նկատել, որ Խանյանն աշխատում է նույն գոյականը բնութագրել տարբեր ու բազմազան հատկանիշներով, գտնել այդ գոյականների նոր, անհայտ
հատկանիշներ ու կողմեր. նման դեպքերում բանաստեղծը նույն գոյականի վրա դնում
է բոլորովին տարբեր մակդիրներ: Եվ ամեն անգամ նույն գոյականի վրա դնելով բազմազան մակդիրներ` բացահայտում է տվյալ գոյականի մի նոր հատկանիշը, տարբեր
տեսանկյունից բնութագրում այն: Այսպես օրինակ.
Գորշ սիրտ (ԸԵ, հ. 2, էջ 97), կրակ սիրտ (ԸԵ, հ. 2, էջ 109), ծով սիրտ (ԸԵ, հ. 2, էջ
127):
Սուրբ թևեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 96), լույս թևեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 134):
Քաղցր համբույր (ԸԵ, հ. 2, էջ 160), վարդե համբույր (ԸԵ, հ. 2, էջ 113):
Թխահեր արև (ԸԵ, հ. 2, էջ 161), բարկ արև (ԸԵ, հ. 2, էջ 161), նաիրյան արև (ԸԵ,
հ. 2, էջ 129) և այլն:
Ոճական այս միջոցը թարմություն ու գունագեղություն է տալիս Խանյանի բանաստեղծական խոսքին:
Խանյանը հաճախ նույն տեղում կրկնվող գոյականի վրա ևս դնում է տարբեր մակդիրներ` արտահայտելով նրա տարբեր հատկանիշները: Օրինակ`
Աշխարհ կա քո աշխարհ սրտում,
Աշխարհին տուր քո սիրտը խենթ… (ԸԵ, հ. 1, էջ 485)
Ընդգծված մակդիրները տարբեր կողմերից են լրացնում սիրտ գոյականին:
Կամ`
Գնաս բարով, աղավնաթև
Իմ Աղավնի քաղցր մայրիկ,
Հողդ վրադ լինի թեթև,
Մայրերի մեջ բարձր մայրիկ (ԸԵ, հ. 4, էջ 211):
Մակդիրները, ըստ իրենց բովանդակության, լինում են նկարագրական և հուզական: Նկարագրական մակդիրները, չնայած իրենց մեջ ևս ունեն հուզական տարր,
բայց հիմնականում առարկաների էական հատկանիշները սեղմ ու պատկերավոր
ձևով արտահայտող միջոցներ են, իսկ հուզական մակդիրներն արտահայտում են բանաստեղծի հուզական վերաբերմունքն ու գնահատականը նկարագրվող երևույթների
նկատմամբ:
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Խանյանի խոսքարվեստում նույն հաճախականությամբ հանդիպում են հուզական
և նկարագրական մակդիրները: Ահա նկարագրական մակդիրների օրինակներ` արեգնափայլ տիվ (ԸԵ, հ. 2, էջ 110), երկերեսանի ուժ (ԸԵ, հ. 2, էջ 119), նրբահյուս խաչքար
(ԸԵ, հ. 2, էջ 124), մեղմածուփ օվկիան (ԸԵ, հ. 2, էջ 151), գայլաբարո թշնամի (ԸԵ, հ.
2, էջ 156), հուր ժպիտ (ԸԵ, հ. 2, էջ 161) և այլն:
Սրանց զուգահեռ Խանյանը գործածում է այնպիսի մակդիրներ, որոնք մատնանշում են ոչ այնքան առարկաների և երևույթների արտաքին հատկանիշները, որքան
նրանց ներքին կողմը: Դրանք հիմնականում հուզական բնույթի մակդիրներ են, որոնք
մտային զուգորդությունների շնորհիվ ընթերցողի մեջ առաջ են բերում այս կամ այն
զգացումը, հույզը: Օրինակ` աչքը թաց խավար (ԸԵ, հ. 2, էջ 97), բզկտված հող (ԸԵ, հ.
2, էջ 104), արնածին խրախճան (ԸԵ, հ. 2, էջ 107), արցունքոտ երկինք (ԸԵ, հ. 2, էջ
108), սգահար միտք (ԸԵ, հ. 2, էջ 108), քաղցր բառ (ԸԵ, հ. 2, էջ 145), քաղցր տատի
(ԸԵ, հ. 1, էջ 178), հպարտ կչկչոց (ԸԵ, հ. 2, էջ 246):
Այս կարգի մակդիրները ստեղծագործությանը տալիս են լիրիկական նուրբ երանգավորում:
Խանյանի ստեղծագործություններում հանդիպում են նաև բարդությամբ արտահայտված մակդիրներ: Դրանք սովորական մակդիրներից տարբերվում են նրանով, որ
առարկան բնութագրում են բազմակողմանիորեն, խոսքին տալիս վեհություն ու հանդիսավոր բնույթ.
Իմ հրածին արմատ…
Անուն իմ փառավոր,
Իմ լուսածիր հավատ,
Օջախ իմ դարավոր:
Խոսքաշեն իմ քանքար,
Իմ աստղաբեռ պատիվ,
Հայկազեն իմ պայքար… (ԸԵ, հ. 2, էջ 95)
Բերված այս հատվածից երևում է, որ բարդությամբ արտահայտված մակդիրներով բանաստեղծը ստեղծել է յուրահատուկ ոճական կոլորիտ: Ինչպես այս ստեղծագործության մեջ, այնպես էլ Խանյանի մյուս գործերում հաճախ ենք հանդիպում այդպիսի մակդիրների գործածության` աստղածին լեռներ (ԸԵ, հ. 2, էջ 90), արեգնափայլ
տիվ (ԸԵ, հ. 2, էջ 110), աստեղնահյուս հեքիաթ (ԸԵ, հ. 2, էջ 121), հայրենախոս կռիվ
(ԸԵ, հ. 3, էջ 225), մեսրոպատառ շողեր (ԸԵ, հ. 3, էջ 223), վեհանիստ խորք (ԸԵ, հ. 1,
էջ 458), ամենահաղթ թևեր (ԸԵ, հ. 1, էջ 459), հավերժահոս գետ (ԸԵ, հ. 2, էջ 199), լուսաբեր խրատ (ԸԵ, հ. 2, էջ 243), աստղաթև բալիկ (ԸԵ, հ. 2, էջ 244), մատնարձակ
չանչեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 247), արևահունց հևք (ԸԵ, հ. 2, էջ 247), գարնանածուփ երգ (ԸԵ,
հ. 2, էջ 247), կենսառաք բարեկամ (ԸԵ, հ. 2, էջ 247), ժայռածին աղբյուր (ԸԵ, հ. 2, էջ
248), հեզահամբույր սեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 248), հուսավառ երգ (ԸԵ, հ. 2, էջ 248):
Բարդ մակդիրներին զուգահեռ՝ Խանյանը նույն գոյականի հետ գործածում է բազմակի մակդիրներ, որոնք տվյալ գոյականը բնութագրում են տարբեր կողմերից: Այդ
պատճառով էլ բազմակի մակդիրների գործածությունը նույն գոյականի հետ ոճական
ոչ մի ծանրություն չի ստեղծում, որովհետև յուրաքանչյուր մակդիր հանդես է գալիս իմաստային որոշ ծանրաբեռնվածությամբ: Այսպես օրինակ` Խանյանը գրում է.
Աստվածային, շռայլաշող
Մի շնորհք կա քո արյան մեջ: (ԸԵ, հ. 2, էջ 151)
***
Հաղթաբազուկ, քրտնաջան ու հողաբույր
Որդիներիդ փառքը պիտի միշտ սուրա… (ԸԵ, հ. 1, էջ 468)
Բերված օրինակում աստվածային և շռայլաշող մակդիրները լրացնում են մեկը
մյուսին, ապա բնութագրում շնորհք գոյականը` ստեղծելով նկարագրվող պատկերի
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լիարժեքություն, իսկ երկրորդ օրինակում հաղթաբազուկ, քրտնաջան և հողաբույր
մակդիրներից յուրաքանչյուրը յուրովի է բնութագրում որդիներ գոյականին:
Եվ քանի որ դրանք նույն առարկայի երկու կամ ավելի տարբեր հատկանիշներ են
արտահայտում, ուստի նրանց գործածությունը միանգամայն տեղին է: Խանյանի
ստեղծագործություններում քիչ են հանդիպում նույն գոյականի հետ բազմակի մակդիրների գործածության դեպքեր.
Ճամփա` զարդարված գործերով բազում,
Մանուշակաբույր, աստղոտ, հրացայտ: (ԸԵ, հ. 3, էջ 286)
Երբեմն բազմակի մակդիրներից մեկը բանաստեղծը գործածում է նախադաս, իսկ
մյուսը (կամ մյուսնե-րը)` հետադաս. օրինակ` չխամրող արևը բարկ (ԸԵ, հ. 2, էջ 161):
Խանյանի բանաստեղծական լեզվին առանձին գունագեղություն ու գեղեցկություն
են տալիս փոխաբերական (մետաֆորային) մակդիրները: Սրանք սովորական մակդիրներից տարբերվում են նրանով, որ չեն ընկալվում իրենց ուղղակի նշանակություններով, և այդ իմաստով մետաֆորային մակդիրները յուրահատուկ փոխաբերություններ են: Այս դեպքում բանաստեղծը բնութագրվող առարկայի ու փոխաբերական իմաստով գործածված մակդիրի միջև ինչ-որ համեմատելի կամ նման եզրեր է գտնում և
առարկայի նկարագրությունը ցայտուն ու տպավորիչ դարձնելու համար գործածում է
այսպիսի մակդիրներ: Այսպես, օրինակ, իր պապենական տունը նկարագրող ստեղծագործության մեջ Խանյանը հեքիաթ բառի հետ գործածում է ոսկե մակդիրը.
…Այդ ասել է` այստեղ առույգ մի գերդաստան
Հորինում է ոսկե հեքիաթը իր կյանքի: (ԸԵ, հ. 1, էջ 271)
Ոսկե բնութագրումը, իհարկե, չի բխում հեքիաթ գոյականի հատկությունից, որովհետև այն ոսկի լինել չի կարող: Այստեղ փաստորեն կա թաքնված համեմատություն.
հաճելին, հոգեթովը համեմատված են ոսկու հետ:
Մետաֆորային մակդիրները անհրաժեշտ տրամադրություն ստեղծելու, բանաստեղծին համակած ապրումներն արտահայտելու միջոց են: Այսպիսի մակդիրների գործածությունը հաճախ պայմանավորված է լինում ստեղծագործության ընդհանուր
տրամադրություններով: Այդ կարգի մակդիրներով բնութագրվող առարկան դառնում է
ավելի ցայտուն, ընթերցողին մտածել տալիս դրանց կապի մասին: Այսպես, օրինակ,
արնածին խրախճան (ԸԵ, հ. 2, էջ 107) կամ սգահար միտք (ԸԵ, հ. 2, էջ 108) կապակցությունները մեզ ստիպում են մտածելու, թե ինչու հատկապես այդ մակդիրներով են
դրանք բնութագրված: Այդպիսիք են հետևյալ կապակցությունները. վարդ աղջիկ (ԸԵ,
հ. 3, էջ 158), արևահունց բառ (ԸԵ, հ. 3, էջ 121), ոսկե երազ (ԸԵ, հ. 3, էջ 294), արյունախում ուժ (ԸԵ, հ. 2, էջ 251), ափաչափ երկիր (ԸԵ, հ. 2, էջ 253) և այլն:
Խոսքի պատկերավորությունն ու արտահայտչականությունն ուժեղացնելու նպատակով Խանյանը երբեմն գործածում է այնպիսի մակդիրներ, որոնք իմաստով խիստ
հակադիր են բնութագրվող առարկային: Առարկան իմաստով իրեն հակադիր մակդիրով բնութագրելը ոճական այնպիսի միջոց է, որով բանաստեղծը կտրում, առանձնացնում է այդ առարկան իր սովորական հատկանիշներից և բնութագրում մի նոր, անսպասելի կողմով: Նման դեպքերում առարկան բնութագրվում է իմաստով նրան բոլորովին հակառակ մակդիրով: Իրար հակադիր հատկանիշների, նրանց ներքին իմաստային նրբությունների հակադրումն ու զուգակցումը ուժեղացնում է խոսքի արտահայտչականությունը: Ըստ Ս. Էլոյանի`տրամա·ծորեն հակադիր և անհամատեղելի
հատկանիշներն իրենց անսպասելիությամբ առավել սուր ու շեշտակի են դարձնում ասելիքը, և ընդգծվող երևույթը ստանում է պատկերավորության մեծ ուժ ու արտահայտչականություն՚[3]: Ոճագիտության մեջ նշված հնարանքը հայտնի է օքսիմորոն (նրբաբանություն) անվանումով. այն հիմնված է բնութագրվող առարկաների իմաստային
հակադրության վրա:
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Օքսիմորոնների յուրահատկությունը առարկաներն ու երևույթներն իրենց բնորոշ
հատկանիշներից զրկելն է, որի հետևանքով ընթերցողի երևակայության մեջ առաջանում է ուժեղ լարում` մոտեցնելու իմաստային այն օղակները, որոնք աննկատելի թելերով կապված են իրար: Բառերի մեջ իմաստային ու հուզական նոր նրբերանգներ
գտնելու համար բանաստեղծը քանդում է բառակապակցությունների կաղապարները`
ստեղծելով իր ոճին հատուկ զուգորդություններ:
Դիտարկենք Սոկրատ Խանյանի չափածոյում հանդիպող օքսիմորոնի գործածության մի քանի օրինակ` քաղցր-քաղցր իմ տառապանք (ԸԵ, հ. 3, էջ 133), հանգած
բոցեր (ԸԵ, հ. 2, էջ 96), ջերմ դող (ԸԵ, հ. 2, էջ 212): թյան համապատասխանության
հայեցակետով: Հետևաբար պատկերավորման միջոցների ուսումնասիրությունն ինքնանպատակ չէ. ուղղված է խոսքարվեստի էական կողմերը բացահայտելուն: Խանյանի խոսքարվեստում պատկերավորման միջոցները ծառայում են գեղարվեստական
կոնկրետ խնդիրների և բանաստեղծի ոճը հատկանշող լեզվական կարևոր միջոցներ
են, որոնք ակտիվորոն մասնակցում են գեղարվեստական ներդաշնակության, հուզականության և քնարական ներդաշնակ մթնոլորտի ստեղծմանը:
Խոսքի կառուցման տարբեր միջոցներ կան, բայց բառընտրության դեպքում իրար
փոխարինողներ չկան: Խանյանի գործածած մակդիրներն աչքի են ընկնում իրենց
բազմազանությամբ և գաղափար են տալիս բանաստեղծի լեզվամտածողության ինքնատիպության մասին:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Սևակ Պ., Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հ. 6, Երևան, 1976, էջ 433:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003, էջ 333:
3. Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայերենի բառային ոճաբանություն, Երևան, 1989, էջ
173:
4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, էջ 335:
5. Մարության Ա., Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Երևան, 2000, էջ 140:
6. Մարության Ա., Երևան, Չարենցի չափածոյի լեզուն և ոճը, էջ 165:
7. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և
բառակազմություն, Երևան, 1989, էջ 85:
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Մակդիրը Սոկրատ Խանյանի
բանաստեղծական լեզվի համակարգում
Մամիկոն Յավրումյան
Սոկրատ Խանյանի բանաստեղծական լեզվի համակարգում կարևոր տեղ են
գրավում մակդիրները. դրանց նկատմամբ նա բանաստեղծական առանձնահատուկ
հետաքրքրություն է ցուցաբերել: Մակդիրների նպատակային ընտրության միջոցով
նա ձգտել է վերստեղծելու նկարագրվող առարկայի ու երևույթի ճշմարտացի պատկերը՝ խոսքը դարձնելով պատկերավոր ու արտահայտիչ: Եվ դա հաջողվել է նրան: Հմտորեն ու տեղին օգտագործելով նկարագրական, հուզական, բազմակի, մետաֆորային մակդիրներ՝ Խանյանն ապահովել է բանաստեղծական խոսքի գաղափարահուզական կողմը՝ հասնելով ինքնատիպության մակարդակի:
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РЕЗЮМЕ
Эпитет в системе поэтического языка Сократа Ханяна
Мамикон Яврумяан
Ключевые слова: օбразное слово, изображаемый предмет, явление, стиль, эпитет, наглядный, эмоциональный, многократно, метафоричные эпитеты
В системе поэтического языка Сократа Ханяна главное место занимают эпитеты, к которым он проявляет особое внимание. Посредством целенаправленного выбора он стремится воссоздать истинный образ изображаемого предмета и явления, делая речь образной и
выразительной. И это ему удается. Мастерски и уместно используя разнообразные, наглядные эмоциональные, метафоричные эпитеты, Ханян обеспечивает идейно-эмоциональную
сторону поэтического языка, достигая тем самым наивысшей степени оригинальности.
SUMMARY
The Epithet in The System of Sokrat Khanyan’s Poetic Language
Mamikon Yavrumyan
Keywords: imagery, depicted object, phenomenon, style, the epithet, explicit, emotional,
multiple, metaphoric epithets.
Epithets play a vital role in the system of Sokrat Khanyan’s poetic language. They have
always been in the focus of his attention. By means of deliberate choice he makes an attempt to
restore true image of depicted object and phenomenon bringing emotiveness and expressiveness to
the speech. He succeeds in it. Using various descriptive, emotional, metaphoric epithets skill fully
and pertinently Khanyan supplies idea-emotional aspect of the poetic language, achieving
originality to a greater extent.
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ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՈՑ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԷՊՈՍԸ, ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ
ՀԱՐՑԵՐ. ԽԱՉԻԿ ԴԱՇՏԵՆՑԻ «ՌԱՆՉՊԱՐՆԵՐԻ ԿԱՆՉԸ» ԵՎ ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐՄԻՆԱՍՅԱՆԻ «ՀԱՅ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԻ ՄԸ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԸ»*24
Նարինե Հովհաննիսյան
Բանալի բառեր՝ ֆիդայական շարժում, նորագույն վիպասք, բանահյուսական լեզվամտածողություն, հրաշապատում լիցք, սկզբնաղբյուր, վավերականություն, վերաշարադրանք, անօրինակ հերոսություն, պատվախնդրություն, անձնազոհություն, ուխտապահություն:
Խորհրդահայ գրական կյանքում 1979 թ. երևույթի պես ընկալվեց Խ. Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչը»: Թեման նորույթ չէր ինչպես հայ գեղարվեստի և պատմագիտության բնագավառում, այնպես էլ համահայկական իրականության մեջ: Հայոց նորագույն պատմությանը անուրանալի ակորդ հավելած ֆիդայական շարժման հերոսապատումը լեգենդի պես ժողովրդի կողմից բանասացվում էր տասնամյակներով: Դաշտենցի կողմից գրական նորույթ էր թեմայի արտահայտության ժանրային եղանակը՝ վիպասքը: Վիպասքը կամ վիպասանությունը ավանդական ժանր է՝ ոճական և կառուցվածքային ինքնատեսակ համակարգով: Ժանրի բնութագրիչ հատկանիշներից Դաշտենցի վիպասքում զգալի են բանահյուսական լեզվամտածողությունը, սյուժետային
լայնածավալ, բազմաճյուղ ընդգրկունությունը, ազգային ոգեղեն կերտվածքի ընդհանրացումը, նյութի պարզ վերարտադրությունը, վավերականությանը միախառնված
հրաշապատում լիցքը, նաև թեթև երգիծանքի տարրը հերոսների խենթ, արտասովոր
գծերի հանդեպ, որ բնավ բացասական միտվածություն չունեն: «Ռանչպարների
կանչ»-ի ժանրային բնույթը Դաշտենցը ներկայացրել է հեղինակային խոսքում՝ չտարբերակելով վիպասանություն և վեպ ժանրերը, ինչը որոշարկում է «Ռանչպարների
կանչ»-ի՝ որպես ժամանակակից վեպի բանահյուսական հիմքը կամ ավանդական և
նորագույն վեպերի համադրման գրական հնարանքը: Ֆիդայական շարժման վիպականացման կամ էպիկականացման միտումը աննկատ չմնաց քննադատության կողմից: «Ռանչպարների կանչը» ժողովրդական վիպասք է, «վիպասանություն», պոետիկայով ամենասերտ աղերսներով կապված ժողովրդական բանահյուսության աղբյուրների, կարելի է ասել՝ «Սասունցի Դավիթ» վիպերգից սերող ասացողական-ասմունքային արվեստի հետ» [1],- դիտարկում է Ս. Աղաբաբյանը: Ինչպես նկատում է գրականագետը, ժանրային ընտրությունը պայմանավորված է շարժման էությանը ամենից ավելի պատշաճող պարզ ու բնական, պարզունակության չափ պարզ, միամիտ, «անարվեստ», «ռամիկ պատումի» [2] անհրաժեշտությամբ:
Անշուշտ, նորագույն վիպասքի մտահղացումը, ավանդական և ժամանակակից
վեպերի ժանրային առանձնահատկությունների սինթեզումը գեղարվեստական հնարանքից զատ պատմական գործոն էր, նաև էպիկական սկզբնաղբյուրների և բանասացության վերաշարադրման հետևանք: Ֆիդայական սերնդին վիպականացնելու ամենապատշաճ եղանակը, ինչպես նկատվել է, վիպասանությունն է, վիպերգը, հերոսազրույցը, դյուցազներգությունը կամ էպոսը: Դասական վեպի ժանրից «Ռանչպարների
24*

Հոդվածն ընդունվել է 18.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԱրՊՀ գրականության և լրագրության ամբիոնը:
12.11.19:
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կանչը» պարականոն է և այն առումով, որ ազատ է հեղինակի սուբյեկտիվությունից,
հերոսների ներանձնական, հոգեբանական խոր ներթափանցումներից: «Դասական
բոլոր ժանրերը,- նկատում է Մ. Բախտինը,- ավարտված ու անփոփոխ են, և նրանց
սահմանումը կանոնական ու վերջավորված է: Այլ է վեպը: Նա չի ավարտված, նա չունի կայուն ձև, նա մշտապես նորոգության ու փոփոխության ընթացքի մեջ է» [3]: Վիպերգելով ֆիդայիների, իրենց սրտի մեջ «չաթալ օսկոր» և «չորս պլոճիկ» ունեցող հերոսների առասպելատիպ վարքը՝ Դաշտենցը գրում է. «Այնքան արտասովոր և առասպելական էին այդ սերնդի մարդիկ և իրենց գործերը, որ թեև այս վեպի ամբողջ նյութը
իրական է, կատարված եղելություն, բայց ոմանց կարող է թվալ անիրական և հեքիաթային» [4]: Ծանոթ լինելով Ներքին Թալինում և Իրինդում ապաստանած արևմտահայ
գաղթականության պատմություններին, ստեղծագործության նախանյութ ունենալով «Խոդեդան» վեպը` տեսածն ու բանասացվածը Դաշտենցը համալրում և ճշգրտում է
աղբյուրագիտական վավերագրերով: «Նոր վեպի համար օգտագործել եմ մայր հայրենիքում և սփյուռքում լույս տեսած որոշ հուշագրություններ, ականատեսների վկայություններ և պատմական ու աշխարհագրական աշխատություններ, դրանցից իբրև ատաղձ ընտրելով բացառապես այն դրվագները կամ եղելությունները, որոնք առնչվում
են իմ ընտրած նյութին» [5]:
Պատմական հիմնական սկզբնաղբյուրը, որ մշակել է Խ. Դաշտենցը, Ռուբենի «Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները» յոթհատորյակն է: Մշակելով, հաճախ նույնիսկ
ուղղակիորեն վերշարադրելով այն՝ Դաշտենցը կերտել է ժամանակակից վիպասք՝ մեծապես նպաստելով արդի վիպասքի զարգացման գործընթացին, ազդակ հանդիսանալով վերջինիս ժանրային տիրույթի ընդարձակմանը: Դաշտենցի վիպասքի և Ռուբենի հիշատակարանի արտասովոր հարազատությունը քննադատության մեջ տեղիք
տվեց տարամետ գնահատումների: Եթե խորհրդահայ քննադատությունը գերազանցապես երևույթը որակում էր որպես էպիկական ստեղծագործության գործոն, սփյուռքահայ քննադատական միտքը լուրջ անհանգստություն դրսևորեց: 1979 թ. «Բագին»ում հոդվածաշարով հանդես եկավ վաստակաշատ քննադատ Պ. Սնապյանը: Գրականագետի անաչառ դիտարկումները բխում էին նախ և առաջ աղբյուրագիտության խորաքնին իմացությունից: Սփյուռքահայ հոգևոր դաշտում գնալով տիրական դարձավ
այն միտումը, որ Դաշտենցի վիպասքը ոչ թե պարզ բանագողություն է, այլ միջոց՝
խորհրդային վարչակարգի արգելափակության պայմաններում ժամանակակիցներին
ներկայացնելու հայ հեղափոխական շարժման բուն իսկությունը: Պետք է նկատել, սակայն, որ, ընդօրինակելով Ռուբենին, Դաշտենցը զգուշաբար շրջանցել է ֆիդայական
շարժման գործում Դաշնակցության ավանդը, ֆիդայիների դաշնակցական պատկանելությունը, երբեմն էլ վերափոխել նրանց անունները. «Նրանք խումբ-խումբ եկան և լցվեցին այս վիպասանության մեջ, ոմանք իրենց անուններով, մի քանիսն էլ անունները
փոխած» [6]: Դա վերաբերում է նաև Դաշնակցության պատկառելի գործիչ, հայդուկապետ Ռուբենին՝ հիշատակարանի հեղինակին:
Գրական ժամանակին տուրք տալով՝ Դաշտենցը նաև հակված է ֆիդայական
շարժումը ներկայացնելու որպես գյուղացիական շարժում, և այս մտայնությունը եզրավորվում է վիպասքի խորագրից, երբ համահավաք խորհրդանիշ է ոչ թե ֆիդային, այլ
ռանչպարը: Դաշտենցագետ Կ. Վարդանյանը, անդրադառնալով Ռուբեն և Դաշտենց
առնչությանը` «Ռանչպարների կանչ»-ի արժանիքներից շեշտադրում է «էպիկական
մտածողության ու շարադրանքի բանահյուսական-էպոսային միտվածությունը» [7] `
նկատելով, որ «բովանդակային մանրամասներից զատ՝ «Ռանչպարների կանչ»-ի էպիկական մտածողությունը ևս մեծապես պայմանավորված է Ռուբենի Հիշատակարանով» [8]: Դ. Գասպարյանը առավելապես հակված է հանգամանքը հիմնավորել հավաստիության աստիճանով. «Դաշտենցը հավաստի է այն աստիճանի, որ նրա շարադրանքի որոշ էջեր նույնությամբ համընկնում են ազատագրական շարժման պատ223

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

մությանն ու առանձին հուշագիրների վկայություններին» [9]: «Ռուբէնի յուշերը,- նկատում է Ռուբեն Դարբինյանը,- կը ներկայացնեն անգնահատելի ատաղձը ազատատենչ հայութեան նորագիր ժամանակներու դիւցազներգութեան: Եվ, իսկապես, որքա՜ն
շատ նիւթ կայ հոն մեր ներկայի եւ ապագայի բանասէրներու դիւցազներգական ստեղծագործութեան համար» [10]: Ռուբենի պատմության արժեկշիռը նույնքան պատկառելի է, որքան Խորենացու «Հայոց պատմությանը», և առանց վերապահության կարելի է
պնդել, որ Ռուբենն է ֆիդայական տարեգրության պատմահայրը:
Մ. Գալշոյանը, Դաշտենցի ծննդյան 70-ամյակին՝ 1980 թ. մայիսի 22-ին, արժևորելով գրողի ավանդը և նրան դասելով բրաբիոն ծաղիկ որոնողների շարքում, նկատում
է, որ ֆիդայիները, որոնց բնորոշում է որպես «հայոց դաժան լեռներում բարկացած
քայլող աստվածներ» [11], «հայոց պատմության հազիվ լուսանցքում են տեղ գտած»
[12], մինչդեռ հայ ֆիդայիների «ըմբոստ ճակատները մենք դեռ պետք է համբուրենք»
[13]: Ֆիդայիների վերաբերյալ նման գնահատումը նորություն չէ հայ մշակույթի պատմության մեջ. «Յիշածս ու չյիշածս անունները,- գրում է Ռուբենը,- կը ներկայացնեն այն
սերունդը, որ իր զոհաբերութեամբ, իր յեղափոխական խառնուածքով, իր բարոյական
ըմբռնումներով մէկ անգամ միայն ծնաւ մեր կեանքին մէջ եւ երկրորդ անգամ այլեւս
աշխարհ չտեսաւ» [14]: Դաշտենցի առաքելությունը ամենից առաջ պատմության լուսանցքից իր վիպասքով այդ առասպելական հերոսներին ժողովրդականացնելն էր:
Փաստորեն, «Սասնա ծռեր» էպոսից հետո հաջորդ վիպերգային երևելի գործը հայ
մշակույթի պատմության մեջ «Ռանչպարների կանչն» է, որի հեղինակը Դաշտենցն է,
բայց որի մեջ անուրանալիորեն մեծ է Ռուբենի ավանդը:
Իր հիմնագծերով Դաշտենցի վիպասքը ոչ միայն առնչակից է «Սասնա ծռեր» -ին,
այլև սերում է նրանից. ընդհանրական են հերոսների բնութագրիչ հատկանիշները, ծուռ
սխրանքները, գործողությունների հիմնավայր Սասունը, հրաշապատում երևույթները,
ասքային եղանակը և այլն: 19-րդ դարից էպոսին կամ վիպասանությանը փոխարինած
ժամանակակից վեպի տարբերակիչ բնութագծերի մասին Է. Ջրբաշյանը գրում է. «Վեպը
ոչ թե սոսկ վերարտադրում է իրադրությունը, այլ վերլուծում, բացահայտում է նրա հասարակական, բարոյական, անձնական արմատները, լայնորեն ցույց է տալիս տվյալ երևույթի ներքին պատճառական կապերը կյանքի օրինաչափությունների հետ: Վեպը
ձգտում է տալ հերոսների կյանքի և հոգեբանության շարժման, զարգացման լայն պատկերը, վերլուծել նրանց արարքները, խոհերի և հույզերի հաջորդական ընթացքը» [15]:
Եթե հիմք ընդունենք Դաշտենցի՝ իր երկի ժանրային երկրորդ բնորոշումը և փորձենք
տարազատել այն վիպասքից՝ տեղավորելով վեպի ժանրային շրջանակներում, պարզ
կդառնա, որ այն ոչ լիակատար ազգային վեպ է, ոչ պատմավեպ, այլ վեպ-էպոպեա կամ
հերոսական վեպ, ինչի ծագումնաբանությունը հանգում է դարձյալ էպոսին:
Դաշտենցը սկզբնաղբյուրային հավաստիությունը պահպանում է բոլոր առումներով՝ և՛ դեպքերի ու գործողությունների, և՛ հոգեբանական վիճակների ու հերոսների
խոսքի, և՛ արտաքին նկարագրի պարագաներում: Պատմականությունը պահպանելու
սկզբունքով հանդերձ, պետք է նշել, սակայն, որ Դաշտենցը չափազանց հարազատ է
մնում Ռուբենին նաև լեզվաոճական իմաստով, ինչն էլ քննադատության մեջ տեղիք է
տվել՝ երևույթը ընկալելու որպես բանագողություն: Վիպասքի լավագույն հատվածներն, իսկապես, նույնանում են Ռուբենի «Յիշատակներ»-ին, ասացվում բառացի
կրկնությամբ` լավագույնս չխախտելով պատմավավերական երևույթների հավաստիությունն ու անմիջականությունը: Դաշտենցը գրեթե պատճենում է և՛ կերպարների
հոգեվիճակը, և՛ խոսքի եղանակը, և՛ գործողությունները՝ կորցնելով իր անհատականությունը; Ռուբենը առարակայական ճշգրտությամբ է հիշատակում դեպքերը, պատմական դեմքերին, աշխարհագրական տեղանքը՝ մեկտեղելով դրանց գեղարվեստական պատկերավորությունը: Ճշգրիտ ժամանակագրությանը նա հավելում է պատկերավոր մտածողությունը, հոգեվերլուծությունը, դեմքերի ու իրողությունների անաչառ
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ու սթափ գնահատումները, պատմաշխարհագրական նկարագրությունները: Ասպետական անօրինակ վեպ է յուրաքանչյուր ֆիդայու կյանք, և Ռուբենը պարտքի խոր գիտակցումով նախանձախնդիր է վերակերտել բոլորին անուն առ անուն: Պատմական
հավաստիությունը, նկարագրական արվեստը, հավատամքի ուժ ունեցող գաղափարը,
գործողությունների ներքին փոխկապակցվածությունը Ռուբենի հուշագրության արժանիքներից են: Ռուբենը պատմությունը ներկայացնում է ամբողջականորեն՝ փաստացի
վավերագրությանը հավելելով գեղարվեստական հզոր լիցքեր: Դաշտենցը վիպասքում օգտագործել է հուշագրության ամենացայտուն դրվագները, որոնք, ոչ միշտ
փոխկապակցված լինելով գործողությունների հաջորդականությամբ, թողնում են նաև
անկախ պատումների տպավորություն:
«Ռանչպարների կանչ»-ի՝ որպես ազգային նորագույն վիպասքի արժեքն ու նշանակությունը հիմնովին և մեծապես պայմանավորված է Ռուբենի պատմությամբ՝ թե
պատմագիտական, թե գեղարվեստական և թե գաղափարական առումով: Ռուբենի
հիշատակարանը անփոխարինելի արժեք է ֆիդայական ժամանակագրության մեջ, և
սա անժխտելի իրողություն է ոչ միայն ետահայաց գնահատումով. «Մեր յուշագիրներէն եւ ոչ ոք կրցաւ անոր չափ հարազատ, կենդանի եւ ամբողջական կերպով ներկայացնել մեր վերջին 60-ամեակի յեղափոխական սերունդը,- նկատում է ժամանակակիցը,- անոր հոգեբանութիւնը, նկարագիրը, ոգորումները, անոր գաղափարականութիւնը, անձնուիրութիւնը, անոր մոլեռանդութիւնը, խստակեցութիւնը, անոր հերոսական
խոյանքները, անոր ամբողջ աչքառու դեմքէրն ու դէպքերը…. Անկասկած, մեծ գիտնական մը եւ փիլիսոփայ մը պիտի ըլլար, եթէ հայ յեղափոխական չդառնար» [16]:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Հայոց նորագույն էպոսը, ծագումնաբանությունը և հարակից հարցեր. Խաչիկ Դաշտենցի
«Ռանչպարների կանչը» և Ռուբեն Տեր-Մինասյանի «Հայ յեղափոխականի մը
յիշատակները»
Նարինե Հովհաննիսյան
Վիպասքը կամ վիպասանությունը ավանդական ժանր է՝ ոճական և կառուցվածքային ինքնատեսակ համակարգով: Ժանրի բնութագրիչ հատկանիշներից Խ. Դաշտենցի վիպասքում զգալի են բանահյուսական լեզվամտածողությունը, սյուժետային
լայնածավալ, բազմաճյուղ ընդգրկունությունը, ազգային ոգեղեն կերտվածքի ընդհանրացումը, նյութի պարզ վերարտադրությունը, վավերականությանը միախառնված
հրաշապատում լիցքը, նաև թեթև երգիծանքի տարրը հերոսների խենթ, արտասովոր
գծերի հանդեպ, որ բնավ բացասական միտվածություն չունեն:
Պատմական հիմնական սկզբնաղբյուրը, որ մշակել է Խ. Դաշտենցը, Ռուբենի «Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները» յոթհատորյակն է: Մշակելով, հաճախ նույնիսկ
ուղղակիորեն վերաշարադրելով այն՝ Դաշտենցը կերտել է ժամանակակից վիպասք՝
մեծապես նպաստելով արդի վիպասքի զարգացման գործընթացին, ազդակ հանդիսանալով վերջինիս ժանրային տիրույթի ընդարձակմանը:
РЕЗЮМЕ
Современный армянский эпос, генеалогия и смежные вопросы: «Зов пахаря» Хачика
Даштенца и «Воспоминания армянского революционера» Рубена Тер-Минасяна
Нарине Оганесян
Ключевые слова: фидаинское движение, новейший роман, фольклорное мышление,
сотворение чуда, первоисточник, подлинность, повторение, уникальный героизм, самоуважение, самопожертвование, паломничество.
Эпос - это традиционный жанр со стилистической и структурно уникальной системой.
Характерные черты жанра имеются в творчестве Хачика Даштенца, отличающимся фольклорным мышлением, масштабным содержанием, многогранностью освещения сюжета, национальным духом, простотой изложения материала, чудесным сочетанием подлинности с
элементами юмора и сатиры.
Главный источник исторического материала, который использовал Х.Даштенц- седьмой том "Мемуаров армянского революционера" Рубена Тер-Минасяна. Обрабатывая данный материал, иногда даже напрямую воспроизводя его, Даштенц создал современный роман, который в значительной степени способствовал процессу развития, обновления и расширению жанра.
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SUMMARY
Modern Armenian Epic, Genealogy and Related Questions: Khachik Dashtents's "Call to
Ranches" and Ruben Ter-Minasyan's "Memories of an Armenian Revolutionary"
Narine Hovhannisyan
Keywords: Fidelity movement, newest novel, folk-language thinking, miracle-filling, original
source, authenticity, repetition, unique heroism, self-respect, self-sacrifice, pilgrimage.
A novel is a traditional genre with a stylistic and structurally unique system. The
characteristic features of the genre is Kh. Dashtents' novels are marked by folk-language thinking,
large-scale plot, multifaceted coverage, generalization of national spirits, simple reproduction of
the material, miraculous blending of authenticity, as well as an element of satirical humor;
The main historical source developed by Kh. Dashtents is the seventh volume of Ruben's
"Memoirs of an Armenian Revolutionary." By developing, often even directly reproducing it,
Dashtents created a modern novel, greatly contributing to the development of the modern novel,
driving the expansion of its genre.
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՂՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ *25
Արպատ Ավանեսյան
Գրիշա Հարությունյան
Բանալի բառեր` ԼՂՀ բուհեր, գործիքամիջոցներ, կրթական ծրագրեր, եվրոպական կրթատարածք, ուսուցման գործընթաց, փաթեթ, դասընթաց, պլանավորում, կազմակերպում, վերջնարդյունք:
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կրթության որակի ապահովումն ու ամրապնդումը առաջնային նպատակ են: Այս նպատակի իրագործման գործընթացում ընդգրկված են բոլոր կողմերը, և նրանք հավասարապես պատասխանատվություն են կրում բուհում որակի ապահովման համար: Բայց որքան էլ կողմերի միջև
հավասար բաշխում լինի, այնուամենայնիվ, բուհի և նրա անձնակազմի վրա է ընկած
պատասխանատվության զգալի մասը: ԼՂՀ բուհերում կրթական ծրագրերի որակի ապահովման և բարձրացման համար սահմանվել են կրթական ծրագրերի հիմնական
խնդիրները, ռազմավարությունը ու մշակվել մի շարք գործիքամիջոցներ, որոնք գործում են նաև եվրոպական կրթահամակարգերում: Այժմ հանգամանորեն պարզենք, թե
կրթական ծրագիրն իրենից ինչ է ներկայացնում: «Կրթական ծրագիր» հասկացությունը շատ հաճախ նույնացվում է դասընթացի հետ: Մինչդեռ կրթական ծրագիրը ուսուցման հետ կապ ունեցող բաղադրիչների փաթեթ է, որը հանգուցված է վերջնարդյունքին, իսկ դասընթացը կրթական ծրագրի մի մասն է և նպաստում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու գործընթացին: Կրթական ծրագիրն ու դասընթացը տարբերակելու համար նախ առանձին-առանձին խոսենք դրանց
ձևավորման և իրականացման էտապների մասին: Դասընթացի կազմակերպումն այնքան էլ հեշտ խնդիր չէ: Այն իր մեջ ներառում է պլանավորման և իրականացման մի
քանի փուլեր: Դրանք են [1]՝
 Դասընթացի նպատակի սահմանումը
Դասընթացի նպատակն սահմանելիս պետք է բացատրել, թե ինչ կտա այն ուսանողին և որքանով կլրացնի ընդհանուր կրթական ծրագիրը: Հստակ սահմանված նպատակով ուսանողը կարող է տեսնել դասընթացի և իր մասնագիտության միջև սերտ
կապը:
 Դասընթացի նկարագիրը
Այս բաժնում պետք է ներկայացնել դասընթացի տևողությունը, քանի մոդուլից է
այն բաղկացած, քանի սեմինար է նախատեսված, թեմաների բաշխումն ըստ շաբաթների և ուսանողներից պահանջվող կատարվելիք հանձնարարությունների ցանկը:
 Դասընթացի բովանդակության ձևակերպումը
Դասընթացը պետք է ունենա բովանդակային հստակ պլան և կառուցվածք:
 Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների հստակ պլան և կառուցվածք:
 Դասընթացի կրթական վերջնաարդյունքների հստակ ներկայացումը

25*

Հոդվածն ընդունվել է 16.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել Շուշիի տեխնոլոգիական
«Հումանիտար առարկաների» ամբիոնի վարիչ Մ. Հարությունյանը: 08.11.19:
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Դասընթացի կարևորագույն ասպեկտներից մեկը կրթական վերջնաարդյունքների
հստակ ներկայացումն է: Ուսանողը պետք է պարզ տեսնի այն կրթական վերջնաարդյունքները, որոնք պետք է հնարավորինս պարզ և չափելի ձևակերպված լինեն:
 Դասընթացի գրականության ցանկը
Դասընթացի համար կարևոր նախապայման է համարվում դասընթացի ընթացքում օգտագործվող գրականության ցանկի և ինֆորմացիայի այլ աղբյուրների տրամադրումը, որը հեշտացնում է անհրաժեշտ ինֆորմացիայի հայթայթումը: Դասընթացի
օրացույցը առկա բաղադրիչների ժամանակացույց է, որը համաձայնեցված է բուհում
ուսումնական գործընթացների կազմակերպման կարգին: Օրացույցի առկայությունը
կարևոր է, որովհետև ուսանողները միշտ ցանկանում են իմանալ, թե դասընթացի որ
փուլում ինչով պետք է զբաղված լինեն:Դասընթացի ստուգման և գնահատման եղանակները[2]
Այս բաժնում դիտարկենք նաև ԼՂՀ բուհերում ուսանողի ստուգման ու գնահատման բոլոր մեթոդներն ու գործիքները: Գնահատման գործիքները պետք է ընտրվեն
այնպես, որ հասկանալի լինեն յուրաքանչյուր ուսանողի համար: Ուսանողը պետք է իմանա, թե ինչ բաղադրիչներով է գնահատվում իր աշխատանքը: Ստուգման և գնահատման եղանակները սահմանելիս, սակայն, դասավանդողը չի կարող միայն որոշում
կայացնել, նա պետք է այդ ամենը համաձայնեցնի բուհում գործող գիտելիքների գնահատման կարգին, որն իր հերթին պետք է բավարար հնարավորություններ ընձեռի
դասախոսներին՝ դասընթացի կրթական վերջնաարդյունքներին համապատասխան
պլանավորելու և իրականացնելու դասավանդման և գնահատման իր ռազմավարությունը: Հասարակության այն ոլորտները, որոնք մասնագիտացած չեն կրթության բնագավառում շատ հաճախ դասընթացն ու կրթական ծրագիրը համարում են հոմանիշներ: Այդ շփոթմունքը, հավանաբար, առաջացել է այն պատճառով, որ կրթական
ծրագրերի ձևավորման և իրականացման փուլերից շատերը առկա են նաև դասընթացների ձևավորման ժամանակ, ինչպես նաև պայմանավորված է «մասնագիտություն», «կրթական ծրագիր» տերմինների վերափոխմամբ:
Իրականում ԼՂՀ բուհերում կրթական ծրագրերի նպատակն է՝ սովորողի կարողությունների և հմտությունների ձևավորումը, գիտելիքի ծավալի ընդլայնումը և որակի
բարձրացումը:Կրթական ծրագրերի որակի ապահովման գործընթացում հիմնական
դեր է խաղում կրթական ծրագրի նպատակների կարևորությունը: Կրթական ծրագրի
մասնակիցը պետք է տեսնի գնահատման եղանակներին ուղղակի կապակցված վերջնարդյունքները:
Յուրաքանչյուր կրթական ծրագիր պետք է[3]՝
 Համապատասխանի հասարակության պահանջմունքներին,
 Ապահովի շրջանավարտների զբաղվունակությունը,
 Ուղղված լինի ուսանողների՝ որպես քաղաքացիական հասարակության անդամների դաստիարակությանը,
 Ընդունվի գիտակրթական հանրության կողմից,
 Բավարար թափանցիկություն ապահովի (ինչը հնարավորություն կընձեռնի
մյուս համալսարանների միջև վստահության մթնոլորտ ստեղծելու):
Ծրագրի (որակավորման) պրոֆիլը պետք է համապատասխանի հասարակության պահանջնմունքներին և ապահովի շրջանավարտների զբաղվածությունը աշխատաշուկայում: Ուսանողները, ակադեմիական հանրությունը, գործատուները, մասնագիտական ընկերակցությունները, հասարակական կազմակերպություններն ու շրջանավարտներն իրականում հասարակության պահանջմունքներն արտահայտողներն
են:
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Կրթական ծրագրի պրոֆիլը սահմանում է ծրագրի խնդիրներն ու նպատակները:
Ծրագրի պրոֆիլին են հանգուցվում նաև ուսումնական պլանի կառուցվածքն ու
բովանդակությունը, դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման բոլոր մեթոդները:
Կրթական ծրագիրը նաև սահմանում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը, ծրագրի բովանդակությունը յուրացնելու համար ուսանողին անհրաժեշտ ժամաքանակի սահմանումը: Կրթական ծրագիրը մի շարք փաստաթղթերից բաղկացած փաթեթ է, որն իր մեջ ներառում է[4]՝
 Աշխատանքային ուսումնական ծրագիրը (ուսումնական պլանը),
 Դասընթացների և այլ ուսումնական մոդուլների ծրագրերը,
 Միջանկյալ և եզրափակիչ գնահատման/ատեստավորման ձևերը,
 Ծրագրի ընթացիկ մոնիտորինգի և պարբերական գնահատման ու վերանայման ընթացակարգերը:
Այստեղ անդրադառնանք նաև ԼՂՀ բուհերի կրթական ծրագրերի փոփոխություններին և ժամանակակից նոր պահանջներին՝ Բոլոնիայի բարեփոխումների համատեքստում.
 Կրթական ծրագրերի պլանավորման, մշակման և իրականացման փուլերում
«Թյունինգ» մեթդաբանություն ներմուծման կարևորությունը.
 Ծրագրերի մոդուլացում, էլեկտիվ (ընտրության հնարավորությամբ) դասընթացների հաշվեկշիռ հաստատում (Պրահա, 2001).
 Կրթական ծրագրերում շարժունության հնարավորությունների ընդլայնում (Լյովեն, 2009).
 Դոկտորական ծրագրերի ներմուծում 3-4 տարի տևողությամբ (Բերգեն,
2005)[5].
 Կրթական ծրագրերի կառուցվածքային փոփոխություններից անցում բովանդակային կողմի ապահովման: Դասախոսակենտրոն մոտեցումից ՝ ուսանողակենտրոն մոտեցում.
 Կրթական ծրագրերի և որակավորումների հաստատման, պարբերական
մշտադիտարկման և վերանայման պաշտոնական ընթացակարգերի առկայություն.
 Կրթական ծրագրերի պլանավորման փուլում հանրային կարիքի բացահայտման և արտաքին շահեկիցների հետ խորհրդակցության անհրաժեշտություն.
 Արդի աշխատաշուկայի պահանջմունքներին համապատասխան կրթական
ծրագրերի պլանավորում.
 Կրթական ծրագրերի մշակման, արդիականացման և փորձաքննության գործընթացներում աշխատաշուկայի հետ հետադարձ կապի հաստատում:
Այժմ դիտարկենք կրթական ծրագրի ՝ կառուցվածքը, բովանդակությունը,կրեդիտներով արտահայտված բեռնվածության որոշումը և նախագծման մոտեցումները:
Կրթական ծրագրի պլանավորման և կառուցման կարևորագույն մաս է կազմում
կրթական ծրագրի բովանդակությունը: Կրթական ծրագիրը բովանդակային առումով
կարող է բաժանվել երեք հիմնական կառուցամասերի ՝ ընդհանուր կրթություն, հիմնական կրթություն և լրացուցիչ կրթություն[6]:
1. Ընդհանուր կրթությունն իր հերթին բաժանվում է երեք բաղադրիչների.
Հիմնարար` բաղկացած է այնպիսի դասընթացներից առանց որոնց հիմնական
կրթության իրականացումն անհնար է:
Հումանիտար` սոցիալ-տնտեսական շրջանավարտի հումանիտար, մշակութային,սոցիալ-անձնային և հաղորդակցման կարողությունների ձևավորումն է:
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2. Հիմնական կրթությունը բաղկացած է երկու բաղադրիչից՝ հիմնական մասնագիտական և ընդհանրական կամ փոխանցելի:
Հիմնական մասնագիտական` շրջանավարտի ընդհանուր մասնագիտական և
հատուկ մասնագիտական ուղղվածության կոմպետենցիաների ձևավորումն է, բաղկացած կրթական ծրագրի միջուկը կազմող դասընթացներից:
Ընդհանրական կամ փոխանցելի` գիտելիքների փոխանցումն է հարակից մասնագիտական ոլորտներ:
3. Լրացուցիչ կրթության կառուցամասն իր մեջ ներառում է ոչ պարտադիր ֆակուլտատիվ կամ կոլտնտեսական կամ ընտրական դասընթացներ: Կրթական ծրագրի
նախագծման առաջին փուլում ծրագրի կառուցվածքի և բովանդակության մշակման
համար կարող է ընտրվել ուսումնական դասընթացների խմբավորման ցանկացած
տարբերակ, որն ապահովում է դրանց ամբողջական ցանկը[7]:
Կրթական ծրագրի դասընթացների և ուսուցման գործնական ձևերի
ցանկը կազմելուց հետո հարկավոր է որոշել, թե դրանցից որոնց շրջանակներում են
ձեռք բերվելու ծրագրի ավարտին ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներով նախատեսված կոմպետենցիաները: Այսինքն՝ հարկավոր է գնահատել կրթական ծրագրի բովանդակության նպատակաուղղվածությունը, որը ենթադրում է դասընթացների և ուսուցման գործնական ձևերի համադրում ծրագրերի նպատակների՝ ակնկալվող կրթական վերջնաարդյունքների հետ: Դա պահանջում է դասընթացներից յուրաքանչյուրի՝
դրված նպատակներին հասնելու կարողության գնահատում:
Գնահատման արդյունքում կպարզվեն՝
 ծրագրում համապատասխան դասընթացներով և ուսումնական մոդուլներով
չապահովված կոմպետենցիաները, որոնք ուսանողների կողմից չեն կարող
ձեռք բերվել առանց ծրագրի բովանդակության փոփոխության,
 կբացահայտվեն այն դասընթացները և ուսումնական մոդուլները, որոնք չեն
նպաստում դրված նպատակների իրականացմանը կամ դրանց հասնելու համար բավարար հնարավորություններ չունեն[8]:
Այժմ դիտարկենք նաև ԼՂՀ բուհերում մասնագիտական կրթական ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները:
«Մասնագիտության կրթական ծրագիր» փաստաթղթի առաջին չափորոշիչն
առնչվում է մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակմանն ու հաստատմանը: Այդ
չափորոշչի չափանիշի համաձայն՝ մասնագիտության կրթական ծրագիրը (ՄԿԾ)
պետք է համապատասխանի ՀՀ և ԼՂՀ կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի, պետական կրթական չափորոշչի և որակավորման բնութագրի պահանջներին:
Այն պետք է նաև համապատասխանի բուհի կողմից սահմանված առաքելությանը[9]:
Ըստ առաջին չափորոշչի առաջին կետի՝ մասնագիտության կրթական ծրագրի
նպատակներն ու խնդիրները ուսումնական հաստատության առաքելության և նպատակների հետ պետք է համահունչ լինեն հարստության առաքելությանը, համապատասխանեն պետական կրթական չափորոշիչներին, մանրամասն նկարագրված լինեն՝ ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների[9]:
ԼՂՀ բուհերում պահպանվող «Մասնագիտության կրթական ծրագիր» փաստաթղթի չափորոշչի համար պահանջվող փաստաթղթերն են՝
 Կրթական ծրագրի ռազմավարական ծրագիրը և կամ հաստատության ռազմավարական ծրագիրը:
Ռազմավարական ծրագրի առկայությունը պարտադիր է, որովհետև դրա սահմանումն ու կազմումը կրթական ծրագրերի ձևավորման առաջնային փուլերից են՝
 Կրթական ծրագրի հստակ սահմանված հայեցակարգը և շրջանավարտ մասնագետի նկարագիրը,
 Ուսանողի ուղեցույցը:
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Ուսանողի ուղեցույցի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին ուսումնական հաստատության պատմությանը, կառուցվածքին, գիտամանկավարժական գործընթացի
կազմակերպմանը, ներհամալսարանական որոշ կառույցներին, դրանց գործունեությանը, դասապրոցեսների մեթոդական կողմերին և այլն: Ուսանողի ուղեցույցը չպետք է
ընկալվի որպես դասընթացի ուղեցույց:
Առարկայական ծրագրի օրինակ
Առարկայական ծրագրերը ներառում են՝ խնդիրներն ու նպատակը: Առարկայական նկարագրում պետք է հստակ ձևակերպված լինեն մուտքային պայմանները և
ակնկալվող արդյունքները: Այն պետք է միտված լինի կոնկրետ մասնագիտական որակների ձևավորմանը:
 Կրթական ծրագրի մշակման և հաստատման ընթացակարգ (եր) ը <<Ենթակառուցվածքային հավատարմագրման չափանիշները և պահանջվող հիմքերը>>
փաստաթղթի երրորդ չափորոշչի առաջին կետով մասնագիտության կրթական
ծրագրերի համար պահանջվող հիմքեր են՝
 Մասնագիտության կրթական ծրագրի նկարագիրը,
 Մասնագիտության կրթական ծրագրի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները,
 Ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները,
 Մասնագիտական կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծության իրականացման քաղաքականությունը և ընթացակարգերը,
 Մասնագիտության կրթական ծրագրի համադրելիությունը որակավորումների
ազգային շրջանակի հետ,
 Մասնագիտության կրթական ծրագրի ընդհանուր և մասնագիտական կոմպետենցիաների ցանկը:
Երկու փաստաթղթերում էլ զարմանալիորեն հանդիպում ենք «մասնագիտության» կրթական ծրագիր տերմինին: Սա իր հերթին շփոթմունք է առաջացնում, որովհետև «մասնագիտություն» տերմինը ժամանակին վերափոխվել է «կրթական վերջնարդյունքներ» տերմինի: Զարմանալի է, նաև այն փաստը, որ երկու փաստաթղթերի
միևնույն չափորոշչի համար պահանջվող փաստաթղթերն ու հիմքերը ոչ լիովին են
համընկնում:
Փաստաթղթերի վերլուծության հետ փորձենք զուգահեռ անցկացնել առկա չափորոշիչների և Արցախի պետական համալսարանի միջև: Այս չափորոշչի կիրառելիությունը հաստատող հիմքեր և փաստաթղթեր փնտրելիս բուհի կայքում հանդիպեցինք
հետևյալին՝ համալսարանն իր ռազմավարական ծրագրում սահմանված առաքելությամբ մասնավորապես ձգտում է լինելու համաշխարհային և ազգային կրթական համակարգի մաս կազմող, գիտելիքահենք հասարակության, աշխատուժի շուկայի հարափոփոխ պահանջներին բավարարող անհատի մտավոր, քաղաքացիական ու բարոյական որակների ձևավորմանը նպաստող բուհ, կրթության նորագույն ուղղությունների և հետազոտական մեթոդների արմատավորման ու տարածման օջախ, պատրաստել խորը գիտելիքներով օժտված և գործնական հմտություններ ունեցող բարձրորակ կադրեր:Բացի այդ ԼՂՀ ԿԳ նախարարության կողմից լիցենզավորվել են պետական և պետհավատարմագրված բակալավրական և մագիստրոսական բոլոր ծրագրերը[9]:
Այսպիսով՝ Հայաստանում և Արցախում կրթական նոր համակարգին անցումը և
հիմնական կառուցվածքային ծրագրային բարեփոխումներն ընթացան այն շրջանում,
երբ անկախացմանը զուգահեռ՝ Հայաստանը և Արցախը, ինչպես նշվեց, հայտնվեցին
սոցիալ-տնտեսական աղետալի վիճակում (1991-1995թթ), որը բնականաբար ամենևին էլ նպաստավոր չէր հանրապետության կրթական կյանքի բարեփոխման առումով:
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Պետական կրթական քաղաքականության և բարձրագույն կրթական համակարգի
զարգացման ծրագրերի բացակայությունը երկար ժամանակ թույլ չէր տալիս սկսել համակարգի իրական բարեփոխումները, իսկ դրա առանձին փուլերի համար ընդունվող
նորմատիվներն ու կանոնակարգերը որոշ խնդիրների ժամանակավորապես լուծում
էին տալիս, սակայն ողջ համակարգի տեսանկյունից բերում էին հիմնախնդիրների խորացման:
Հիմնախնդրի վերաբերյալ գիտական գրականության վերլուծությունը ցույց տվեց,
որ 1990-ականների սկզբին անկախացած Հայաստանում և Արցախում հասունացել էր
մասնագիտական կրթության[10] մի այնպիսի ճկուն համակարգի ներդրման անհրաժեշտություն, որը մի կողմից՝ պետք է բավարարեր Հանրապետության նոր կադրային
կարիքները՝ ձևավորելու շուկայական տնտեսության պայմաններում, մյուս կողմից՝ համապատասխաներ ժամանակակից միջազգային չափանիշներին: Անկախ պետականություն կերտող Հայաստանի և Արցախի տնտեսական, քաղաքական մշակութային
հանրակրթության, արտադրության ոլորտը պետք է զինվի լայն ընդգրկմամբ տեխնիկական, տնտեսագիտական, իրավաբանական, մանկավարժական և հումանիտար ամուր բազա ունեցող մասնագետներով՝ ունակ դիմակայելու ժամանակակից շուկայական տնտեսության և հանրակրթության մրցակցային պահանջներին:
Հայաստանի և Արցախի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների համար հիմք
են հանդիսացել՝
1. Իրավիճակային փոփոխությունները և նոր խնդիրների առաջադրումը՝
ա) զարգացումները Հայաստանում և Արցախում՝
 սոցիալական-տնտեսական փոփոխություններ,
 ֆինանսավորման նոր քաղաքականություն,
 բուհերի կազմակերպման ձևի փոփոխություններ,
 ոչ պետական բուհական համակարգի ձևավորում
բ) ձևավորված հիմնախնդիրները՝
 օրենսդրական հիմքերի ձևավորում,
 ֆինանսական հոսքերի ապահովում և արդյունավետ տնօրինում,
 հասարակության, այդ թվում՝ աշխատաշուկայի հետ նոր հարավերությունների
ձևավորում,
 կրթության համակարգի և առանձին վերցրած բուհերի մրցունակության ապահովում
գ) ինտեգրման անհրաժեշտությունը՝
 անկախությամբ տրված հնարավորությունը՝ որպես հարաբերությունների սուբյեկտ,
 պետության անդամակցությունը միջազգային կառույցներին,
 միջազգային փաստաթղթերի վավերացումը («Եվրոպական մշակութային կոնվենցիայի», 1997թ. «Լիսաբոնի կոնվենցիա», ստորագրվել է 2000թ.,վավերացվել է
2004թ., «Բոլոնիայի գործընթացի հայտը և Ազգային զեկույցը»` 2004թ.),
 ինտեգրման սկզբունքների օրենսդրական հիմքերի ձևավորումը՝ «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին օրենք», 2004թ.՝ Հայաստանում, Արցախում՝
2005թ.:
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Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս առումով Հայաստանի և Արցախի
բուհերում ձեռնարկվել և իրականացվում է միջոցառումների համալիր ծրագիր, որը
միտված է նպաստելու համաշխարհային ընկերակցության մեջ անկախ Հայաստանի
ինտեգրմանը: Վերջինի առաջադրած պահանջներից է կրթական միջազգային չափանիշների ընդունումն ու յուրացումը: Այս ճանապարհին կարևորագույնը, թերևս, ուսուցման կազմակերպումն է եռաստիճան կրթական համակարգով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա), որին Հայաստանի բուհերի մի մասը (ԵՊՀ, ԵՊՃՀ)
անցել է 1995-1996 ուսումնական տարվանից:
Այսպիսով, ԼՂՀ բուհերի վերափոխման առաջին փուլում առաջին անգամ արմատավորվեց ուսուցման բազմաստիճան կառուցվածք, որով, փաստորեն, ամբողջանում
է անընդհատ տարբեր մասնագիտությունների կրթության ցիկլը: Տարբեր կրթական
ծրագրերով բուհն ավարտած շրջանավարտներին շնորհվում են կրտսեր մասնագետ
(երկամյա ուսուցում), ըստ մասնագիտության՝ բակալավրի (օր՝.մանկավարժության
մագիստրոսի, երկամյա ուսուցում և մանկավարժ-հետազոտողի (երկամյա ուսուցում)
որակավորման աստիճաններ:
Գրականության վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս հիմնավորելու , որ
սկզբում երկամյա կրթության, իսկ 1999-2000 ուստարվանից՝ որոշ բուհերում շրջանավարտության արդյունքում քոլեջի սաների առավել առաջադիմող մասը, սահմանված
կարգով, իրավունք ուներ կրթությունը շարունակելու բակալավրի աստիճանում, մագիստրոսի և հետազոտողի աստիճաններում ուսուցումը կատարվում էր ասպիրանտական դպրոցի շրջանակներում, որը հիմնադրվեց բուհերի գիտական խորհուրդների, 1992թ. մայիսի 27-ի որոշմամբ[14] համաձայն բուհերի գլխավոր պլանի:
Որակավորման բազմաստիճան համակարգը կոչված է խթանելու ուսանողի
կրթական առաջընթացը, ստեղծելու ուսանողների միջև մրցակցային դաշտ և հնարավորություն ընձեռելու առավել առաջադիմողներին՝ շարունակական կրթությամբ բարձրանալ ավելի ու ավելի վեր: Կրթական այս չորս ծրագրերին զուգահեռ Հայաստանի և
Արցախի բուհերում գործում է նաև մեկ այլ դիպլոմավորված մասնագետի ծրագիրը
(հնգամյա ուսուցմամբ): Այսպիսով, նշված բուհերում իրականացվում են միջին, բարձրագույն, և հետբուհական մասնագիտական կրթության հինգ հիմնական ծրագրեր: Սրանցից զատ, բուհերում գործում են լրացուցիչ կրթության ծրագրեր՝ համապատասխան բաժանմունքների և դասընթացների ցանցի միջոցով, որոնք կոչված են բավարարելու ուսանողների ու շրջանավարտների կրթական պահանջները:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. «Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց» Մեթոդական ուղենիշներ դասախոսների համար /Ս.Բ Կարաբեկյան, Հ.Մ. Քոչարյան,
Երևան, 2011, էջ 8-10:
2. «Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց» Մեթոդական ուղենիշներ դասախոսների համար /Ս.Բ.Կարապետյան, Հ.Մ. Քոչարյան,
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4. Սարգսյան Յու. Լ., Բուդաղյան Ա.Ս. Բոլոնիայի գործընթացը Հայաստանում. Ուղեցույց, Երևան, Անտարես, 2008 էջ 8-10:
5. Սարգսյան Յու. Լ., Բուդաղյան Ա. Ս. Բոլոնիայի գործընթացը Հայաստանում.
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8. «Մասնագիտության կրթական ծրագիր» չափորոշիչ առաջին
Ակնկալվող ուսումնառության արդյունքներ տերմինի փոխարեն ներմուծվել է
կրթական վերջնաարդյունք տերմինը (learning outcome):
9. Որակ 2015, ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնի ռազմավարական ծրագիրն
ու գործողությունների պլանը էջ 10-12:
10. Տե՛ս Հ. Պետրոսյան, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման գործընթացի կառավարման մանկավարժական տեխնոլոգիաները», «Ան-Ջոն»
հր.,Երևան, 2010, էջ 13-14:
11. Տե՛ս Ա.Սարգսյան, ԵրՊՀ-ը /ՀՊՃՀ/ 1993-2003, «Ճարտարապետ»հր., Երևան,
2003, էջ 93:
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ԼՂՀ բուհերի կրթական ծրագրերի որակի ապահովման
հիմնախնդիրները
Արպատ Ավանեսյան
Գրիշա Հարությույան
ԼՂՀ բուհերում կրթական ծրագրերի որակի ապահովման և բարձրացման համար
սահմանվել են կրթական ծրագրերի հիմնական խնդիրները, մշակվել են ռազմավարություններ և մի շարք գործիքամիջոցներ, որոնք գործում են նաև եվրոպական կրթատարածքում:
Կրթական ծրագիրը ուսուցման գործընթացը ապահովող բաղադրիչների փաթեթ
է` ուղղված ակնկալվող վերջնարդյունքին: Կրթական ծրագրի կարևոր բաղադրիչը
հանդիսանում է դասընթացը: Դասընթացի ճիշտ ընտրությունը, պլանավորման և իրականացման ճիշտ կազմակերպումը կարևոր դերակատարություն ունեն անհրաժեշտ
վերջնարդյունքի հասնելու համար:
РЕЗЮМЕ
Задачи обеспечения качества образовательных
программ в вузах НКР
Арпат Аванесян, Григорий Арутюнян
Ключевые слова: вузы НКР, механизмы, образовательные программы, Европейское
образовательное пространство, процесс обучения, пакет, учебный курс, планирование, организация, итоговый результат.
С целью обеспечения и повышения качества обучения в вузах НКР были определены
основные задачи образовательных программ, разработаны стратегии и ряд механизмов,
применяемых также в европейском образовательном пространстве.
Образовательная программа – пакет компонентов, обеспечивающих процесс обучения
и нацеленных на получение планируемого итогового результата. Важным компонентом образовательной программы является учебный курс. Правильный выбор, планирование и проведение курса имеют важное значение для достижения необходимого результата.
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SUMMARY
Key Issues of Securing Educational Program Quality of the NKR Higher Education
Institutions
Arpat Avanesyan, Grigori Harutyunyan
Keywords: NKR universities, mechanism, educational programs, European educational area,
learning process, set, course, planning, organization, outcome.
For ensuring and improving the quality of educational programs in the NKR universities, key
problems of those programs have been defined, strategies and a number of tools have been
developed that are being operated in the European educational area as well.
Educational program is a set of components that leads the learning process towards the
expected outcome. An important part of the learning program is the course. The right choice of
course, the accurate organization of planning and implementation play an important role in
achieving the necessary outcome.
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ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
/ԱՄՊՈՒՏԱՆՏՆԵՐ/ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ *26
Մարիամ Գասպարյան

Բանալի բառեր՝ սոցիալական աջակցություն, ամպուտանտ, ռեսուրս, տագնապայնություն, դեպրեսիա, սուր վիշտ, քրոնիկ ցավ:
Սոցիալական աջակցության խնդիրը այսօր քան երբևէ ցպահանջ է: Ըստ սոցիալական աջակցության առկա մոտեցումների՝ այլ մարդկանց աջակցության նպատակով
դիմելը կարող է նպաստել իրավիճակի ակտիվ վերափոխմանը և մարդու հուզական
վիճակի բարելավմանը: Սոցիալական աջակցությունը որպես ռազմավարություն, ոչ
միայն թույլ է տալիս նվազեցնել հոգեբանական լարվածությունը, այլև նպաստում է
կյանքի դժվարին իրավիճակների արդյունավետ հաղթահարմանը, որն էլ իր հերթին
թույլ է տալիս այս ռազմավարությունը ընդգրկել որպես անձի ռեսուրս: Իսկ անձի ռեսուրսը այն կարևորագույն մեխանիզմն է, որը կարող է նրան լիարժեք ինտեգրել սոցիալական հարաբերությունների մեջ և ցույց տալ հաշմանդամին կյանքը իամստավորելու և այն «առողջ» ապրելու այլընտրանքային ձևեր:
Հաշմանդամների հոգեբանական վիճակի վրա սոցիալական աջակցության ազդեցության ուսումնասիրման արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ ընդհանրապես պատերազմող երկրներում, որոնցից մեկն էլ Արցախն է, առկա է հաշմանդամների թվի աճ, որի ամենածանր հետևանքներից են ամպուտացիան ու ողնաշարի
վնասվածքը, որն էլ իր հերթին բխեցնում է սոցիալական աջակցության անհրաժեշտությունը՝ նրանց բարեկեցիկ կյանքը ապահովելու համար:
Աջակցությունը կարող է հանգեցնել անօգնականության և անկարողության զգացողության հաղթահարմանը: Շատ հեղինակներ մեծ կարևորություն են տալիս սոցիալական աջակցությանը որպես ռեսուրս՝ սթրեսի և դժվար խնդրային իրավիճակների
հաղթահարման ժամանակ: Սոցիալական աջակցության կարևորագույն առանձնահատկությունը, ի տարբերություն սոցիալական օգնության, բնութագրվում է սուբյեկտի
ակտիվությամբ, որն ուղղված է ինքնուրույն հաղթահարմանը [1, 3-7]: Սոցիալական աջակցությունը պարտադիր պետք է լինի ակտիվ, երկկողմանի գործընթաց, որը պիտի
տանի սուբյեկտի զարգացմանը: Հաշմանդամների մոտ ի հայտ եկող հոգեբանական
առանձնահատկությունները վերջույթի ամպուտացիայի ժամանակ թույլ են տալիս անել հետևություններ այս խմբի մարդկանց հետ կատարված հոգեշտկողական աշխատանքի առանձնահատկությունների մասին:
 Հոգեշտկումը վնասվածքի հեռացման շրջանում բնութագրվում է որպես բազմակողմանի ուղղվածություն՝ ընդգրկելով իր մեջ տվյալ ու սոցիալական վարքագծի իրավիճակում հոգեկան բացասական դրսևորումներ, ինչպես նաև խորքային-ներքին
ապրումներ՝ ընդհանրացնելով այդ դիրքի յուրահատկությամբ՝ «հաշմանդամության
կոմպլեքսի» առկայությամբ: Տեղաշարժման սահմանփակումները, որպես կանոն, գիտակցվում են հիվանդի կողմից որպես միակողմանի և աֆեկտիվ խեղաթյուրում: Ինքնագնահատականի ադեկվատ պահերը համադրվում են ինքնակործանման հետ: Նոր
26*

Հոդվածն ընդունվել է 15.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԵՊՀ պրոֆեսոր, սոցիալական և կլինիկական
հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Շահվերդյանը: 01.11.19:
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Ես-կերպարը ընդունվում է ոչ լրիվությամբ, ու թերությունները գերագնհատվում են:
Բարձրանում է ագրեսիվության մակարդակի հնարավոր անցումը ինքնահետընթացի՝
ինքնասպանության միտումը և ինքնակործանվող վարքագիծը: Սոցիալական անդառնալի դժվարությունները պահանջում են անձնային բոլոր ռեսուրսների կենտրոնացում,
որը նրանց երբեմն պակասում է:
 Հոգեշտկման գործընթացը ամպուտանտների հետ երկարատև պրոցես է:
Սկզբնական շրջանում նպատակահարմար է օգտվել էքզիստենցիալ-հումանիստական հոգեթերապիայի տեխնիկաներից, որն ուղղված է անձի կյանքի իմաստակողմնորոշիչ արժեքներին: Այն օգնում է վերաձևավորել նոր «Ես-կոնցեպցիան», կենտրոնացնել անձին ստեղծագործական գործունեության վրա, բացել կյանքի նոր հնարավորություններ, կազմել ապագայի նոր պլաններ, կազմակերպել միջանձնային հարաբերությունների նոր համակարգ:
 Պետք է ընդունել, որ հաշմանդամի սոցիալական վերականգնումը և սոցիալական հարմարումը հազվադեպ հանդիպող երևույթ է: Ձեռք բերվող հաջողությունները,
որպես կանոն, մասնակի են և ոչ կայուն [2, 169]: Մարտական գործողությունների ընթացքում վնասվածք ստանալը համարվում է ծանր հոգետրավմատիկ գործոն, որը մեծապես սահմանում է հետագա կանխատեսումը և սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի առանձնահատկությունները՝ վերադառնալով խաղաղ կյանք: Այս խնդիրը հատուկ սրություն է ձեռք բերում զինված հակամարտություններից հետո՝ ամպուտացած
վերջույթներով հաշմանդամների թվի ավելացումը: Հոգեկան վիճակը, որում գտնվում
է մարդը, ով ենթարկվել է վերջույթի տրավմատիկ ամպուտացիայի, վերագրվում է
սուր վշտի կատեգորիային, մի երևույթ, որը մասնագետների ուշադրության կենտրոնում է [3, 27-31]: Ամպուտացիայի փաստը իրենից ներկայացնում է. ծանրագույն անձնական ողբերգություն, որն իր մեջ ներառում է կործանարար իմաստ: Այն մարդու համար նշանակում է իր կյանքի բոլոր հեռանկարների ու ծրագրերի կործանում, անհատի
սեփական Ես-ի հավանության նվազեցում, անհարժեշտություն որոնելու իր սոցիալական տեղն ու դիրքը և հաճախ, գոյության անիմաստ կորուստ [4, 89]: Որքան էլ անձը
հոգեբանորեն պատրաստ լինի իրադարձությունների զարգացման նման տարբերակի,
ընկալվում է որպես անձնական աղետ: Մարդը հայտնվում է ճգնաժամային իրավիճակում, քանի որ առաջանում են մի շարք դժվար լուծելի հակասություններ: «Մարմնի
կերպարի» հանկարծակի խախտումը առաջացնում է պերմանենտ տրավմայի հոգեծին կոմպլեքս, որը, ի տարբերություն ուրիշ տրավմաների, տանում է ավելի շատ կայուն անձնային փոփոխությունների:
1992-1997 թվականներին հետազոտողների անընդհատ աշխատանքը զինվորական – ամպուտացվածների հետ՝ բերել է հետևյալ եզրահանգումների[5, 142].
1. Ամպուտացվածը երկար ժամանակ զգում է վերջույթի ներկայությունը: Այդ ներկայությունը ի հայտ է գալիս որպես զգացողություն կամ ցավ: Մեզ համար անհասկանալի ֆանտոմ երևույթները ստեղծում են լրացուցիչ տրավմա, ուստի անհրաժեշտ է
հոգեբանի կոգնիտիվ աշխատանք ֆանտոմ ցավի կամ զգացողության վերաբերյալ:
Հաճախ ուժեղ գլխի ցավը փոխարինում է անդամահատված վերջույթի ցավին:
2. Ինքնամփոփվածությունը և միջանձնային մեկուսացումը ամպուտացվածների
մոտ, ովքեր զգում են սուր զզվանք պրոթեզի հանդեպ: Դրա համար հոգեթերապևտիկ
օգնությունը պետք է իր մեջ ներառի պրոթեզի վերջույթի հետ նույնականացման աշխատանք՝ ընդգրկելով մարմնի սխեման, այս դեպքում, խանգարված ֆիզիկական, ոչ
թե հոգեբանական մարմնի սխեման: Այնուամենայնիվ եթե պրոթեզավորումը տեխնիկապես հնարավոր չէ (օրինակ, բարձր ծայրատում), հիվանդները զգում էին երկրորդնային տրավմա՝ դա ընկալելով որպես վերջին հնարավորության զրկում:
3.
Ինքնագնահատականի իջեցումը և փորձը ապացուցելու իրեն հակառակը
համարվում է բախում՝ իր և հասակակիցների միջև: Ինքնագնահատականի իջեցումը
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բացատրվում է նաև իր մինչտրավմատիկ կյանքի իդեալականացումով, որում ինքը
ակտիվ դեր է խաղացել: Գիտակցումը ֆիզիկական անօգնականության առաջացնում
է տագնապ, լարվածություն և սուր ցանկություն չիրականացված գործունեության(օրինակ` սպորտ):
4.
Անբավարար աջակցությունը և գնահատականը իշխանական կառույցների կողմից ուժեղացնում է տրավման: Ամպուտացվածը զգում է վիրավորանք իշխանական կառույցի կողմից: Նրանց մոտ նկատվող հաճախ կրկնվող արտահայտություն.
«Ես հանուն նրանց չեմ կռվել»: Սա խոսում է «ռեակցիայի ձևավորման» մեխանիզմի
մասին:
5. Առավել սուր ռեակցիաներ դիտվել են այն հիվանդների մոտ, ում ամպուտացումը կատարել են անգիտակցական վիճակում, առանց հիվանդի իմացության, առանց նախազգուշացման (oրինակ՝ ռազմի դաշտից ինքնաթիռով տեղափոխելիս Երևան): Այս բառերը հաճախ էին ասում այսպիսի պարագայում ամպուտացվածները. «Ավելի շուտ ես կհամաձայնեի մեռնել, քան այն, ինչ արել եք ինձ հետ»: Ու անգամ այդ
պահին ունենում էին ինքնասպանության մտքեր: Սուր հետտրավմատիկ շրջանում
ամպուտացվածի մոտ կյանքի գինն արժեզրկվում է:
6. Հարաբերական որոշակիությունը՝ ապագայի վերաբերող պլանները, նվազեցնում է ամպուտացվածի տրավման: Ակտիվ սոցիալական, հուզական աջակցությունը
ընտանիքի անդամների ու ընկերների նվազեցնում է ալկոհոլիզմի վտանգը:
7. Ամպուտացվածի վիճակը, մասնավորապես ագրեսիվ ու աուտոագրեսիվ վարքագիծը, ուղղակիորեն կախված է վիրավորվելու իրավիճակից և նրա այդ իրավիճակի
մեկնաբանումից: Օրինակ՝ «ես դուրս եմ եկել նման դժվար իրավիճակից անվնաս,
բայց այստեղ ամեն ինչ տեղի է ունենում անիմաստ : Եթե ես ավելի արագ հասկանայի
թե ինչ է կատարվում, հնարավոր է խուսափել: Կամ, անհավանական է , որ ես կենդանի մնայի ու գերի չընկնեի»:
8. Մեղքի զգացողություն ծնողների առաջ՝ մարտական գործողություններին կամավոր մասնակցելու համար, ինչպես նաև մեղքի զգացում, այն ընկերների նկատմամբ, ովքեր մնացել են մարտի դաշտում: Օրինակ՝ «ես այստեղ, իսկ նրանք մահվան
ճիրաններում»:
Քրոնիկ ցավը պրակտիկորեն կարող է լոկալիզացվել մարմնի ցանկացած մասում, խրոնիզացիայի պատճառը բազմազան է և համարվում է դեպրեսիայի «դիմակ»:
P.Kielholz ցույց տվեց, որ դեպրեսիայի հիմնական հոգեբանական աֆեկտիվ դրսևորումները ՝ թախիծը, վատ տրամադրությունը թեթև դեպրեսիայի դրվագում, կարող են
չգիտակցվել անձի կողմից: Պարզ է դարձել, որ դեպրեսիան կարող է արտահայտվել
այլ ախտանիշների հետ միասին և դրանցից մեկը համարվում է խրոնիկ ցավը: Ըստ
L.Gormsen et al.2006` քրոնիկ ցավը այցելուների մոտ դեպրեսիայի ժամանակ դրսևորվում է 1.5-ից 100% և կախված է այցելուի տարիքից. ինչքան մեծ է այցելուի տարիքը,
այնքան մեծ է հավանականությունը դեպրեսիվ խրոնիկ ցավի կլինիկական արտահայտվածությունը [6, 464]: Այսօր քրոնիկ ցավը սկսել են դիտարկել ոչ թե որպես ախտանիշ ինչ-որ հիվանդության, այլ որպես ինքնուրույն հիվանդություն՝ պահանջելով
յուրահատուկ ուշադրություն և էթիոպաթոլոգիկ համալիր բուժում: Բժիշկները առճակատվել են այն իրավիճակին, որի ժամանակ վնասվածքի նույնականացումը և հեռացումը ոչ միշտ է ուղեկցվում ցավային սինդրոմի անհետացումով [7, 91]:
Ցավը առաջանում է նոցիցեպտիվ գրգռականության հետևանքով: Այդ դեպքում
առանձնացնում են «ցավի երկակի» զգացողություն`
1) Բազմակի զգացողություն ցավի, որը համարվում է արտակարգ ազդակ ախտահարող գրգռիչի մասին, այսպես կոչված էպիկրիտիկ ցավ, որի ժամանակ ցավային
ազդակը անց է կացվում հաստ, արագ անցնող թելիկներով/A-d/:
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2) Երկրորդ զգացողությունը առաջանում է 1-2 վարկյան հետո, որի ընթացքում
ցավը դառնում է ավելի ինտենսիվ, զարգացած և երկարատև: Դա պրոտոպատիկ
ցավն է, որի անց կացումը պայմանավորված է նեղ, ավելի դանդաղ անցում թելիկով/C/:
3) Բացի 2 հիմնական նոցոցեպտիվ ռեցեպտորներից /A-d и C/՝ գոյություն ունի 3րդ ձևը ՝ վեգետատիվ: Նույնիսկ եթե ողնուղեղը անատոմիապես չի գործում լրիվությամբ, որոշ ժամանակ անց մարդը սկսում է զգալ ցավեր իրանի շրջանում և վերջույթներում: Վիսցերալ ցավերը ընդհանրապես չեն ենթարկվում փոփոխությունների: Չնայած նրան, որ վեգետատիվ ուղիների անատոմիական ընթացքը բավականին ուսումնասիրված է, կառույցները, որոնք պատասխանատու են «վեգետատիվ ցավի» ընկալման համար, մինչև հիմա բացահայտված չեն:
4) Համաձայն կոգնիտիվ-վարքաբանական մոդելի՝ ցավը իրենից ներկայացնում է
ոչ միայն զգացողություն, այլև մուլտիմոդալ անհանգստություն: Ցավի հետազոտության ժամանակ անհրաժեշտ է ոչ միայն ուսումնասիրել նրա սենսորային մեխանիզմները, բայց և ուշադրություն դարձնել կոգնիտիվ, աֆեկտիվ, վարքագծային բնութագրիչներին, որոնք որոշում են ցավի տանելիությունը, ցավային վարքագիծը և ցավային
խնդիրը հաղթահարելու ունակությունը [8, 103]: Ենթադրում են, որ քրոնիկ ցավի սինդրոմի կոգնիտիվ գնահատականը նշանակալի աստիճանով ազդում է աֆեկտիվ հակազդման և վարքագծի վրա՝ սահմանելով ֆիզիկական ակտիվությունը և ադապտացիան: Հիմնական ուշադրությունը դարձվում է վարքագծի տարբեր տարբերակների
վրա, օրինակ` պասիվություն կամ փախուստ և կոգնիտիվ գործընթացներ (վերաբերմունքը կատարվածի հանդեպ, սպասումները) , որոնք կարող են ոչ միայն աջակցել,
այլև դժվարեցնել ցավային խնդիրը [9, 310- 357]:
Հետազոտության առաջին փուլում գնահատվել է հետազոտության մասնակիցների մոտ դեպրեսիվության, տագնապայնության և սոցիալական աջակցության մակարդակը՝ Է. Բեկի դեպրեսիվության սանդղակ հարցարանի, Է. Բեկի տագնապայնության
ախտանիշներ հարցարանի, Ս.Զիմետի, Ն.Ա.Սպիռոտաի, Վ.Մ.Յալտոնսկու սոցիալական աջակցության ընկալման բազմաչափ սանդղակ հարցարանի հետազոտման մեթոդիկաներով, որի արդյունքում ստացել ենք հետևյալ ցուցանիշները, որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1-ում.
Առաջնային վերլուծության արդյունքում նկատելի է, որ ողնաշարի վնասվածք ունեցող հաշմանդամների մոտ (պայմանական 1,00) դեպրեսիվությունը ավելի բարձր է,
քան ամպուտանտների մոտ(պայմանական 2,00): Ինչը կարող է պայմանավորված լինել (ըստ տեսական հիմքի) քրոնիկ ցավի և դեպրեսիայի սերտ կապով, ինչպես նաև
սոցիալական միջավայրից մեկուսացված լինելու գործոնով: Դեպրեսիայի ազդեցությունը կարող է դրսևորվել ցավի ինտենսիվության և տևականության աճով, այսինքն՝
կլինիկական պատկերի էական ծանրացումով, մկանային լարվածության առաջացմամբ կամ խորացմամբ, գիշերային քնի ժամանակ ցավի ուժեղացման դրսևորումներով:
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Աղյուսակ 1. Դեպրեսիվության, տագնապայնության և սոցիալական աջակցության միջին ցուցանիշ

Դեպրեսիվություն
Տագնապայնություն
Սոց.աջակցություն

N

Միջին

Ստան-դարտ
շեղում

Ստանդարտ միջին
շեղում

1,00

14

16,0714

8,17561

2,18502

2,00

16

14,1250

7,90675

1,97669

1,00

14

25,1429

9,54227

2,55028

2,00

16

21,5000

11,19524

2,79881

1,00

14

13,5714

1,60357

,42857

2,00

16

21,7500

2,11345

,52836

Ինչպես տեսնում ենք, ողնաշարի վնասվածք ունեցող հաշմանդամների մոտ
տագնապայնությունը ավելի բարձր է, քան ամպուտանտների մոտ: Նայելով սոցիալական աջակցության սանդղակին՝ տեսանելի է, որ ամպուտանտների մոտ սոցիալական
աջակցությունը ավելի բարձր է, քան ողնաշարի վնասվածք ունեցող հաշմանդամների
մոտ: Թերևս ամենաառաջինը, գտնում ենք, որ դա կարող է պայամանվորված լինել
սակավ միջանձնային հարաբերություններով: Առհասարակ շփման առումով ամպուտանտները ավելի բաց են, քան ողնաշարի վնասվածք ունեցող հաշմանդամները, որը
պայամանավորված է նաև ֆիզիկական գործոնով:
Նկար 1. Դեպրեսիվության, տագնապայնության և սոցիալական աջակցության միջին նշանակության
համեմատություն
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Հատկանշական է, որ ողնաշարի վնասվածք ունեցող հաշմանդամների մոտ, աջկցությունը գերակա էր միայն ընտանիքից: Ընկերներն ու սոցիալական միջավայրը
նշանակալի թվերով զիջում էին: Իսկ ամպուտանտների մոտ կար այդ 3 խմբերի միջև
բալանս և ամպուտանտներըը ավելի շատ էին փոխհարաբերվում սոցիալական միջավայրին:
Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 2-ում, մեր խմբերը համարվում են հոմոգեն, քանի
որ, ըստ Լիվինի չափանիշների, նշանակալիությունը պետք է գերազանցի 0,05-ը: Այս
դեպքում մենք կարող ենք շարունակել մեր համեմատությունը: Բայց ինչպես տեսնում
ենք, չկա դեպրեսիվության և տագնապայնության տարբերություն, քանի որ երկկողմանի նշանակալիությունը պետք է լինի 0.05-ից ցածր: Ինչպես տեսնում ենք սոցիալական
աջակցությունը ունի երկկողմանի նշանակություն, քանի որ p= ,000 ինչը հնարավորություն է տալիս շարունակելու վերլուծությունը:
Կատարված համեմատությունների արդյունքում կարող ենք ասել, որ 2 խմբերում
առկա են սոցիալական աջակցության էական տարբերություններ, ինչը կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ սոցիալական աջակցությունը հանդես է գալիս որպես
ռեսուրս՝ սթրեսի և դժվար խնդրային իրավիճակների հաղթահարման ժամանակ:
Աղյուսակ 2. Դեպրեսիվության, տագնապայնության և սոցիալական աջակցության համեմատություն

Չափանիշները
ըստ Լիվինի

Դեպրեսիվություն

Նշանա-կություն

Նշ.երկկողմանի

Միջին
տարբերություն

,842

,513

1,94643

,514

1,94643

,349

3,64286

,344

3,64286

,000

-8,17857

,000

-8,17857

Ենթադրում են հավասար
դիսպերսիաներ
Չեն ենթադրում հավասար
դիսպերսիաներ

Տագնապայնություն

Սոց. Աջակցություն

Միջինների հավասարության t
չափանիշը

Ենթադրում են հավասար
դիսպերսիաներ

,615

Չեն ենթադրում հավասար
դիսպերսիաներ
Ենթադրում են հավասար
դիսպերսիաներ

,178

Չեն ենթադրում հավասար
դիսպերսիաներ

Աղյուսակ 3-ում կարող ենք տեսնել, որ մեր հետազոտական ընտրանքի համար
կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքում դուրս ենք բերել կապ դեպրեսիվության և սոցիալական աջկցության ցուցանիշների միջև՝ r=580* (p=,018 նշանակալիությամբ): Կարող ենք ասել՝ բարձրացնելով սոցիալական աջակցությունը՝ մենք նպաստում է ենք
դեպրեսիվության իջեցմանը:
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Աղյուսակ 3. Ամպուտանտների դեպրեսիվության, տագնապայնության և սոցիալական աջակցության
կորելյացիոն կապը
ԴեպրեսիՏագնաՍոց. Միջավայր
վություն
պայնություն
Պիրսոնի գործակից
1
,063
-,580*
Դեպրեսիվություն
նշ. (երկկողմանի)
,818
,018
N
16
16
16
Պիրսոնի գործակից
,063
1
-,141
Տագնապայնություն
նշ. (երկկողմանի)
,818
,603
N
16
16
16
Պիրսոնի գործակից
-,580*
-,141
1
Սոց. Աջակցություն
նշ. (երկկողմանի)
,018
,603
N
16
16
16

Այսպես՝ սոցիալական աջակցությունը հանդես գալով որպես ռեսուրս, կարողանում է ազդեցություն ունենալ դեպրեսիվության աստիճանի նվազեցման վրա: Ինչքան
բարձրանա սոցիալական աջակցությունը, այնքան կիջնի հաշմանդամի դեպրեսիվությունը: Սոցիալական աջակցությունը պարտադիր պետք է լինի ակտիվ, երկկողմանի
գործընթաց, որը պիտի տանի սուբյեկտի զարգացմանը: Ամենագլխավորը, որը պահանջվում է ընտանիքի անդամներից և ընկերներից, հավատացնել հիվանդին, որ նրա
կարիքը միշտ զգում են, որ նրա ուժերը պետք է տնային գործերում, որ իր երեխաններին և կնոջը նույնպես պետք է իր ուշադրությունը և հոգատարությունը, աջակցությունը
և սփոփանքը:
Աջակցությունը կարող է հանգեցնել անօգնականության և անկարողության զգացողության՝ հաղթահարել ինքնին: Հմուտ օգնությունը օգնությունն է այն մարդկանցից,
ում վստահում ես, որը համապատասխանում է կարիքներին և նպաստում է նրան, որ
անձը իրեն զգա հասկացված, շրջապատված հոգատարությամբ և ունենա լիարժեքության զգացում: Սա երևի թե լավագույն տարբերակն է: Հմուտ օգնությունը կախված
է երկու կողմերի հաղորդակցությունից: Մարդը, ով ձգտում է փոփոխության, պետք է
գնահատի իր կարիքները և հստակ արտահայտի դրանք, ակտիվորեն օգնություն
փնտրի այն մարդկանց շրջանում, ումից նա կարող է օգնություն ստանալ: Ցուցաբերվող օգնությունը պետք է ունենա նպատակ՝ արդարացնելու անձի հույսերը՝ հարգալից
և կարիքների իրական բավարարմամբ:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Սոցիալական աջակցության ազդեցությունը հաշմանդամների /ամպուտանտներ/
հոգեբանական վիճակի վրա
Մարիամ Գասպարյան
Սոցիալական աջակցության խնդիրը այսօր քան երբևէ ցպահանջ է: Սոցիալական
աջակցությունը որպես ռազմավարություն ոչ միայն թույլ է տալիս նվազեցնել հոգեբանական լարվածությունը, այլև նպաստում է կյանքի դժվարին իրավիճակների արդյունավետ հաղթահարմանը: Սույն հոդվածում փորձ է արվել ներկայացնել սոցիալական
աջակցության ազդեցությունը հաշմանդամների /ամպուտանտների/ հոգեբանական
վիճակի վրա: Հոդվածում արտացոլվել են մեր կողմից կատարված հետազոտության
արդյունքները, համաձայն որի սոցիալական աջակցությունը, հանդես գալով որպես
ռեսուրս, կարողանում է ազդեցություն ունենալ դեպրեսիվության աստիճանի նվազեցման վրա: Սոցիալական աջակցությունը պարտադիր պետք է լինի ակտիվ, երկկողմանի գործընթաց, որը պիտի տանի սուբյեկտի զարգացմանը:
РЕЗЮМЕ
Влияние социальной поддержки на психологическое состояние инвалидов
/ампутантов/
Мариам Гаспарян
Ключевые слова: социальная поддержка, ампутант, ресурс, тревожность, депрессия,
сильное горе, хроническая боль.
Вопрос социальной поддержки сегодня востребован. Социальная поддержка как стратегия не только помогает уменьшить психологический стресс, но и способствует эффективно справляться с трудными жизненными ситуациями. В данной статье сделана попытка
представить влияние социальной поддержки на психологический статус инвалидов. В
статье также отражены результаты нашего исследования, показывающие, что социальная
поддержка как ресурс может оказать влияние на снижение депрессии. Социальная поддержка должна быть активным, двусторонним процессом, ведущим к развитию субьекта.
SUMMARY
The Impact of Social Support on the Psychology of the Disabled /Amputees/
Mariam Gasparyan
Keywords: social support, amputee, resource, alarm, depression, sharp pain, chronic pain.
The issue of social support has become very urgent ever than before. Social support allows
not only diminishing the psychological tension as a strategy but also helps to overcome the
difficult situations of life effectively. We have tried to represent the impact of social support on the
psychology of the disabled /amputees/ in this article. The results of our research are shown in this
article according to which the social support, regarded as a resource here, influences on the
reduction of the degree of depression. Social support should obligatorily be an active and mutual
procedure leading to the development of the subject.
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ԱՔՐԱՄ ԱՅԻԼԻՍԼԻԻ «ՔԱՐԵ ԵՐԱԶՆԵՐԻ» ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՆԹԱՏԵՔՍՏԸ *27
Լուսինե Ղարախանյան
Բանալի բառեր` քարե երազ, դրական հետերոստերեոտիպ, բացասական ավտոստերեոտիպ, հոգեբանական ենթատեքստ, հանդուրժողականություն, հումանիզմ,
օրիոլի էֆեկտ:
Երբ սոցիալական փոփոխությունն արագացնում կամ վերափոխում է հասարակության զարգացումը, անցյալը ներկայի համար պետք է դադարի օրինակ լինելուց,
հատկապես եթե այն շարունակում է խանգարել նույն այդ հասարակության առաջընթացին [1, 6]: Մենք հակված չենք ընդհանուր գնահատականներ տալու հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն արտացոլող առանձին դեպքերի ու իրադարձությունների, սակայն ադրբեջանցի գրող Աքրամ Այլիսլին, այս առումով, հանդես է գալիս բացառիկ նոր դիրքորոշումներով ու նոր մտահորիզոնում:
Աքրամ Այլիսլին, անշուշտ, նախորդների գործելակերպին վերադառնալու կոչ չի
անում: Գրողն ապրում է, անձնային զարգացման ակմատիկ ֆազ, երբ մարդու անձնային ու հոգեբանական հասունությունը, նաև առանձին ընդունակությունները հասնում
են իրենց զարգացման բարձրագույն աստիճանին:
Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Աշաղի Այիլիս, այսինքն` Ագուլիս
գյուղում ծնված Աքրամ Այլիսլին մեր օրերում, իսկ ադրբեջանական հանրույթի պարագայում` բացառիկ համարձակ մտավորական է: Թերևս առաջին ադրբեջանցի թուրքը,
ով խոսում է սումգայիթյան դեպքերի մասին և օգտագործում «հայերի կոտորած» արտահայտությունը: Եվ այս դեպքերը ու նաև ադրբեջանական իշխանությունների մշակած ռազմավարությունը ադրբեջանցի գրողի համար դառնում են անձնական տառապանք, և դա է արտահայտված «Քարե երազներ» գրքում: Գիրքը, ըստ էության, հենց
այդ տառապանքից ազատվելու՝ գրողի փախուստն է: Այստեղ մենք առնչվում ենք
գրողի անձնային ինքնամաքրման գործընթացին։
Վեպում բավականին շատ են դրական հետերոստերեոտիպերը: Ստերեոտիպերի
մասին խոսելիս արժե անդրադառնալ Ուիլյամ Ջեյմսի կողմից առաջ քաշված սոցիալական «ես» հասկացությանը: Սոցիալական «ես»-ը, ըստ նրա, կազմված է մոդելներից, որոնք կազմում են շրջապատողների հետ մեր հարաբերությունների հիմքը [2,
318]: Ապաշխարանքի, ինքնամաքրման, խորը հումանիզմի՝ ներշնչանքի հասցնող ազդեցությամբ է Այլիսլին գրում և տենչում փոխել ինչ-որ բան, որ այնպես չէ: Նա խնամքով մեջբերում է Այիլիս (Ագուլիս) գյուղում նախկինում ապրած շատ ու շատ հայերի անուններ, անդրադառնում նրանց խաղաղ ու ստեղծագործ կենցաղի առանձին դրվագների: Վեպ-ռեքվիեմի բոլոր հայերն էլ ներկայացված են դրական կերպարներով: Դրական են նաև այն ադրբեջանցի թուրքերը, ովքեր առանցքային կերպարներ են և ներկայանում են որպես Բաքվի սերուցքային խավի ներկայացուցիչներ:
Վեպում արտացոլված են հայերին առնչվող բազմաթիվ դրական հետերոստերեոտիպեր և, ընդհակառակը` բացասական ավտոստերեոտիպեր, այսինքն` կայունացած
բացասական դիրքորոշումներ սեփական էթնիկական հանրույթի նկատմամբ՝ «Ոչ թե
հայերը, այլ մենք ենք վատը»: Դրական հետերոստերեոտիպերն արտահայտվում են
բժիշկ Աբասալիի միջոցով. հայերն աշխատասեր են, կուլտուրական, ազնիվ: Բժիշկ Աբասալիի համար հայ կին Հայկանուշը կատարելատիպային կերպար է: Դրական կեր27*

Հոդվածն ընդունվել է 04.10.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը:
15.10.19:
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պարներ են նաև Լուսիկը, Այինկան, Մինասը և ուրիշներ: Այստեղ մենք տեսնում ենք,
որ Էթնիկական կարծրատիպը ազդում է ինչպես էթնիկական համակրանքի /էթնոգոնիզմ/, այնպես էլ համակրանքի վրա:
Վեպի շատ ու շատ կերպարներ (ադրբեջանցիներ) բացասական մարմնավորումներ են։ Շախդադժար Արմաղանովը, ով մեղադրվում է Գրետա Սարկիսովայի մահվան
մեջ, ներկայացվում է որպես շուշեցի ջարդարար: Որպես բացասական կերպարներ են
նաև Ադրբեջանի ազգային ճակատի անդամները` ի դեմս գլխավոր Բեյի: Բացասական
էթնիկական ավտոկարծրատիպի մարմնավորում են նաև Հայաստանի փախստական
ազերիները, ովքեր աչքի են ընկնում իրենց դաժանությամբ ու անմարդկային արարքներով: Հեղինակավոր բժիշկ Ֆարզանին, ով ևս դրական կերպարի մարմնավորում է,
ուղղակի ապշած է ադրբեջանցիների` հայերի նկատմամբ ցուցաբերվող դաժանություններից: «Նա երբևէ չէր նկատել նման վերաբերմունք հայերի կողմից» [3]-, գրում է
Այլիսլին: Գրողը ամբոխի անկարկումները (ադրբեջանցիների) համեմատում է որսի
գնացած նախնադարյան մարդկանց գոռում-գոչյունների հետ: Այդկերպ նա նույնացնում է նաև սեփական էթնիկական հանույթը նախնադարյան համայնքի հետ, որը, ըստ
էության, իր էթնոգենետիկ զարգացման վայրենության փուլում է:
Հեղինակն օգտագործում է նաև «հայկական կոտորած» բառերը: Ադիֆ Բեյը հրամայում է կոտորել հայերին: Նրանց մեջ էին Մինասը, Ալեքսանը: Այիլիսի բնակիչ Նուբարը բժշկին պատմում է թուրքերի գազանությունների մասին:
Այստեղ նշենք, որ անձի զարգացման ժամանակակից տեսությունների հիմնական
ասպեկտ է դիտվում նրա կողմից միջավայրի կանոնների յուրացումը, այսպես կոչված
«սոցիալական քերականության» ուսումնասիրումը և այն համարվում է անհատի հոգեֆիզիոլոգիական համակարգի այն դինամիկ կազմավորումը, որով դետերմինավորվում է նրա հարմարումը միջավայրին [4, 342]: Անձի վարքային կողմնորոշումները,
անշուշտ, նրա ինքնագիտակցության կառույցի բաղադրամաս են, և կարծրատիպը որպես մարդկանց ու խմբերի մասին ընդհանրացված ու կայուն պատկերացումների համակարգ ևս անձի ինքնագիտակցության համակարգի աշխատանքի արդյունք է:
Հեղինակը նշում է նաև այդ մարդկանց բառաֆոնդում ավելացված և կարծրացած
այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են «Դու հայ ես», «Մահ քեզ» և այլն:
Սրանք արդեն ապակառուցողական, ագրեսիայի դրսևորումներ են, որոնցում առկա է
ապամարդկայնացման (դեհումանիզացիայի) տարրը: Այս առումով հեղինակը, իրոք,
խորը տառապանք է ունենում և գրելու միջոցով արտահայտում է իր մեջ կուտակված
ցավն ու բացասական ապրումները: Սա ինտելեկտուալիզացիայի պաշտպանական
մեխանիզմն է, որն էլ հենց գալիս է փրկելու իրեն՝ գրողին:
Գրողը բացառիկ համարձակությամբ ընթերցողին համոզում է, որ Այիլիսիի եկեղեցու ավերակը ոչ թե Իստազն է, այլ Աստվածատունը: Հեղինակն օգտագործում է հենց
այդ բառը և անդրադարձ կատարում նաև հայ եկեղեցու արդեն ավերակներին: Իսկ
նրանցից որոշները, ըստ հեղինակի, ծառայում են որպես «Հայկական Մեքքա կամ Մեդինա»: Հեղինակը բարձրացնում է հուշարձանների նենգափոխման, այսինքն՝ էթնիկ
վանդալիզմի խնդիրը և ընդգծում Այիլիսի հայերի էթնիկ ներկայության պատմությունը:
Եվ այստեղ է, որ հուշարձանների ավերումը դառնում է զբաղեցրած տարածքի հետ
ինքնության կապի լեգիտիմացում:
Հեղինակն ունի վառ արտահայտված հուզազգացմունքային և իմացական լարվածություն, ինչը փոխանցում է ընթերցողին իր կերտած գլխավոր կերպարի` Սադայ
Սադօղլիի միջոցով: Սա բարձր արժեքներ կրող մարդ է, ով ունի վսեմ համոզմունքներ
ու հետաքրքրություններ և յուրատեսակ մտածելակերպ, ինչի համար էլ հաճախ պատժի թիրախ է դառնում: Գրողի մեջ կուտակված տառապանքն արտահայտող գործողություն է դառնում անվանի դերասանի մահաբեր կատակը: Դա հենց նույն Աքրամ Այլիսլիի ազատ մտածելու և ազատ խոսելու ներքին բազային պահանջմունքն է, որն ար246
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տացոլվում է մի շարք պատկերավոր արտահայտությունների միջոցով («Ազգի ոգին
ամորձատել», «Կուսակցական տոմսը՝ ատրճանակ» և այլն)։
Գրողը հոգեբանական խորաթափանցությամբ ընդգծում է արդար դատաստանի,
խղճի խայթի և ապաշխարության հարցը, որն այլընտրանք չունի: Այիլիս գյուղի բոլոր
հայերի տներում հոգիներ կան, որոնք տանջում են թուրք նորաբնակներին և պատժում
նրանց տարբեր ձևերով: Եվ սպանված հայերի տան յուրաքանչյուր ադրբեջանցի վերաբնակիչ արդեն կրել է իր ծանր պատիժը, դրանք բոլորն էլ տարբեր են և մեկը մյուսից ծանր:
«Քարե երազներ» գրքում հայերի նկատմամբ կիրառված դաժան վերաբերմունքի
բազմաթիվ տեսարաններ կան արտացոլված, որով, կարծում ենք, Այլիսլին բերում է
իր՝ ազգային զարգացումների, ազգային ինքնագիտակցության սեփական մեկնաբանումները, որոնք ֆիքսված (հաստատապես արձանագրված) կամ ստատիկ չեն, այլ
միշտ էլ վերակառուցվում են՝ ի պատասխան նոր պահանջների, հետաքրքրությունների և պատկերացումների, չնայած միշտ էլ գտնվում են որոշակի շրջանակների մեջ: Ի
վերջո Այլիսլին «Քարե երազներ» վեպի միջոցով դնում է անցյալի դերի հարցը ներկայի ստեղծման մեջ:
«Քարե երազները» ենթադրում է հոգեփոխություն: Անհրաժեշտ ենք համարում
նշել, որ որոշակի հոգեվերլուծական, մասնավորապես, կոնտենտ - վերլուծություն կատարելու արդյունքում պարզ է դառնում ազգային, մասնավորապես կրոնական ինքնությունից հեռանալու իրողությունը: Կրոնը էթնոպաշտպան գործառույթ է կատարում
և անձի ինքնագիտակցության անբաժանելի բաղադրամասն է, եթե տվյալ մարդն ազգային արժեքների կրող է: Իսկ կրոնական զգացմունքների նվաստացումը, կամ սեփական էթնիկական հանրույթին բացասական վերագրումներ (ատրիբուցիա) կատարելը
համատեղելի չէ իր մեջ բարձրագույն արժեքներ կրող մարդու համոզմունքներին: Սկզբունքայնորեն Այլիսլին կասկածի տակ է առնում ազգային ավանդույթ համարվող
թլպատման երևույթը, ինչն ալլահի առաջ առաջնային պարտավորություն է դիտվում:
Այս համատեքստում հատկանշական է բժիշկ Ֆարիդ Ֆարզանիի խոսքը թլպատման տոնակատարություններից մեկի ժամանակ. «Մի՞թե,-ասում է,- ձեր մարգարեն
Աստծուց խելոք է: Եթե մարդու մարմնում լիներ ինչ-որ ավելորդ բան, մի՞թե Աստված
կույր էր, որ չտեսավ» և «Ո՞վ իրավունք տվեց ձեր մարգարեին ուղղել Աստծո սխալը»
[5]: Այստեղ իսկապես առաջանում է երկարժեքության (ամբիվալենտության) զգացում:
Թլպատման ավանդույթը, որքան էլ դա անընդունելի լինի այլ կրոնական համոզմունքներ ունեցողների համար և պարունակի արխայիկ տարրեր, ազգային ավանդույթ է,
իսկ ազգային ավանդույթը ազգային մտածողության ու արժեքային համակարգի մաս է:
Պետք է ասել, որ կասկածի տակ են առնվում գրողի կրոնական համոզմունքները, երբ
նա վեպի գլխավոր հերոսի` տաղանդավոր դերասան Սադայ Սադօղլիին «ուղևորում
է» Էջմիածին՝ մեղքերը քավելու, քրիստոնեություն ընդունելու և անձամբ կաթողիկոսի
օրհնությունը ստանալու համար: Հոգեբանորեն ճիշտ չէ նաև այն միտքը, որ ծագում է
տաղանդավոր դերասանի հոգում. դառնալ վանական և աղոթել Աստծուն` մուսուլմանների` հայերի նկատմամբ կիրառված դաժանությունները ներելու համար: Այս միտքը
Սադայի մտքում ծագում է սումգայիթյան մի գիշերվա դեպքերից հետո: Ուշագրավ է,
որ հեղինակն ընդունում է սումգայիթյան դեպքերը և կատարում շեշտադրում` ապաշխարման մղելով իր ազգակիցներին: Այստեղ ևս առկա է կրոնական ինքնությունից հեռանալու միտումը: Հեղինակը, ըստ էության, երկրորդ անգամ մերժում է Ալլահին:
Մինչդեռ մուսուլմանների գործած մեղքերի համար կարելի է հայցել նաև նույն Ալլահի
թողությունը: Այս առումով վեպի առանձին հատվածներում ակնհայտ է դառնում նաև
մուսուլմանական կրոնի անհանդուրժողականության իրողությունը: Մինչդեռ ազգային
ինքնության քաղաքականության միավորներից է նաև կրոնը: Գլխավոր հերոսի՝ Սա247
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դայի համար հայերը երկնային հրեշտակներ են, և նա իր անձից առավել է անհանգստանում Բաքվում բնակվող յուրաքանչյուր հայի համար:
Պետք է նկատել, որ սոցիալական և ազգային ինքնությունն անհատի սեփական
ինքնագիտակցության այն կարևորագույն բաղադրիչն է, որը նրա համար արժեքային
նշանակություն ունի: Չմոռանանք, որ Ադրբեջանի սոցիալական փոխազդեցության
համակարգը թողում է իր ազդեցության կնիքը անհատների ինքնության ձևավորման
վրա: Այսինքն՝ չպետք է խմբային ինքնությունից դուրս դիտարկել անհատի ինքնության հարցը: Այս համատեքստում ադրբեջանցի գրողի անհատական ինքնության
հարցն ունի պարադոքսալ կամ կոնտրաստային երանգավորումներ: Կամ նրա՝ անհատի ինքնությունը գերազանցում է ազգային ինքնության տրամաբանությանը: Եվ այն
աղմուկը, որ ստեղծվել է ադրբեջանցի հայտնի գրողի շուրջը, ըստ էության, ադրբեջանական հանրույթի ազգային ինքնավարության և ի դեմս Այլիսլիի, մարդու համընդհանուր իրավունքների իրարամերժության արդյունք է: Վեպի վերլուծությունից պարզ է
դառնում Ադրբեջանի ազգային ինքնության մասնատված պատկերը, և այդ պատկերը
ներկայացնում է նույն այդ երկրի հայտնի մտավորականը, որի հոգեկան աշխարհում
պատերազմում են համամարդկային և ազգային արժեքները:
«Քարե երազներ» հակամարտող կողմերի՝ երկխոսության ծավալման յուրատեսակ նախապայման է ենթադրում, որը, թերևս, անհնար էր ԽՍՀՄ կազմալուծմանը հաջորդած առաջին տարիներին:
Այնուհանդերձ, «Քարե երազներ» գիրքը կարողացել է ապահովել, այսպես ասած,
օրեոլի էֆեկտը /Halo Effect/ [6, 1], և ստեղծված տպավորությունը, իրոք, բացառիկ է
այն առումով, որ առաջին անգամ ադրբեջանցի մտավորականը հանդես է գալիս հանդուրժողականության, հումանիզմի կոչով:
Պատմության ուսումնասիրումը վկայում է, որ միջէթնիկական բոլոր շփումները չէ,
որ ձևավորում են դրական միջէթնիկական կարծրատիպեր: Վերջինիս ձևավորման
համար անխուսափելի են հավասարության ու վստահության անպայման առկայությունը, ինչը չդրսևորվեց ոչ միայն Ղարաբաղի հայեր-ադրբեջանցիներ, այլև հայ-թուրքական դարավոր շփումներում: Դրական էթնիկական կարծրատիպերի ձևավորման համար անխուսափելի պայման է դիտվում միմյանց ավանդական նորմերի ու արժեքների
նկատմամբ դրսևորվող փոխադարձ հարգանքը, որը կարող է դառնալ հակամարտության կարգավորման կամ կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիայի նախադրյալ:
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Աքրամ Այիլիսլիի «Քարե երազների» հոգեբանական ենթատեքստը
Լուսինե Ղարախանյան
Գիտական հոգեբանական ուսումնասիրման ուշագրավ նյութ է պարունակում Աքրամ Այիլիսլիի «Քարե երազների» հոգեբանական ենթատեքստը: Բավականին շատ
են վեպի դրական ավտոստերեոտիպերն ու բացասական հետերոստերեոտիպերը:
Ադրբեջանի սոցիալական փոխազդեցության համակարգը թողում է իր ազդեցության
կնիքը Ադրբեջանի առանձին անհատների ինքնության ձևավորման վրա: Վեպում
խմբային ինքնությունից դուրս է դիտարկվուը անհատի ինքնության հարցը: Այս համատեքստում ադրբեջանցի գրողի անհատական ինքնության հարցն ունի պարադոքսալ
կամ կոնտրաստային երանգավորումներ: Կամ նրա՝ անհատի ինքնությունը գերազանցում է ազգային ինքնության տրամաբանությանը: Հեղինակի դիրքորոշումներն ուշագրավ են կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիայի դիտարկման կոնտեքստում:
РЕЗЮМЕ
Психологический контекст «каменных снов» Акрама Айлисли
Лусине Караханян
Ключевые слова: каменный сон, положительный гетеростереотип, отрицательный автостереотип, психологический контекст, толерантность, гуманизм, эффект ореола.
Данный материал для научного психологического исследования содержит психологический контекст “Каменных снов” Акрама Айилисли. В романе довольно много положительных автостереотипов и отрицательных гетеростереотипов. Система социального взаимодействия Азербайджана оставляет печать своего влияния на формирование личности отдельных лиц Азербайджана. В романе вопрос личности человека рассматривается вне групповой идентичности. В данном контексте вопрос индивидуальной идентичности азербайджанского писателя обладает парадоксальными или контрастными оттенками. Или его личностная идентичность превалирует над логикой национальной идентичности. Позиции автора примечательны в контексте наблюдения за трансформацией конфликта.
SUMMARY
The Psychological Context of Akram Aylisli's "Stone Dreams"
Lusine Karakhanyan
Keywords: stone sleep, positive heterostereotype, negative autostereotype, psychological
context, tolerance, humanism, Oriol effect.
The psychological context of the Akram Aylisli's “Stone dreams” includes a remarkable
material for scientific psychological research. There are quite a lot of positive autostereotypes and
negative heterostereotypes in the novel. The Azerbaijan system of social interaction leaves the seal
of its influence on the personality formation of individuals in Azerbaijan. In the novel, the question
of a person's identity is considered outside of group identity. In this context, the question of the
individual identity of the Azerbaijani writer has paradoxical or contrasting shades. His personal
identity can prevail over the logic of national identity as well. The author's standpoints are
remarkable in the context of observing.
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ *28
Հրանտ Հայրապետյան
Բանալի բառեր` գյուղատնտեսություն, մարզ, իրավիճակ, խնդիր, ուսումնասիրություն, զարգացում, արդյունավետության բարձրացում:
Գյուղատնտեսության բնագավառում արդյունավետ տնտեսական քաղաքականություն վարելու և գյուղացիական տնտեսությունների արտադրությունն արդյունավետ կազմակերպելու, գյուղական բնակչության զբաղվածությունն ապահովելու, արտադրանքն իրացնելու, գյուղական համայնքներում բնակչության կենսամակարդակը
բարձրացնելու համար անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկը մարզերի գյուղատնտեսությունը զարգացնելն է: Մարզերում գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը հիմնականում պայմանավորված է բնակլիմայական պայմաններով։
Այս առանձնահատկությունը մի կողմից՝ արտահայտվում է բերքատվության մակարդակի, իսկ մյուս կողմից՝ տարբեր տարածաշրջաններում բերքի ստացման ժամկետների տարբերություններով։
Գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը, պարենային անվտանգության և ապահովվածության մակարդակը, գյուղական բնակչության եկամուտները կախված են
մարզերի գյուղատնտեսությունում տիրող իրավիճակներից: Դրա համար նախ և առաջ
պետք է իրականացնել համակարգված ուսումնասիրություն մարզերում տիրող իրավիճակի, յուրաքանչյուր մարզի գյուղատնտեսական առանձնահատկությունների,
սպառնացող վտանգների, տարվող գյուղատնտեսական աշխատանքների վերաբերյալ, ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա կատարել համապատասխան միջոցառումներ մարզերի գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, որը կհանգեցի հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացմանը:
Հայաստանի ագրոէկոլոգիական պայմանները, աշխարհագրական դիրքը և բանջարեղենի բազմաբնույթ օգտագործումը հանգեցրել են բանջարեղենի տեսականու
բազմազանության: Հայաստանում աճեցվում են բանջարեղենի հետևյալ տեսակները.
լոլիկ, վարունգ, կաղամբ, սոխ, սմբուկ, բողկ, գազար, սխտոր, թարխուն, ծնեբեկ, սպանախ, պղպեղ, լոբի, ծաղկակաղամբ, շաղգամ, բանջարանոցային բողկ, մաղադանոս,
համեմ, ռեհան և այլն: Հայաստանը հարուստ է նաև պտուղներով և հատապտուղներով, ինչպես նաև աճեցվում է հացահատիկ [1]: Հանրապետության առանձնահատկությունները հուսալի նախադրյալներ են ստեղծում համայնքներում առկա ներուժի
արդյունավետ օգտագործման և, այդպիսով, գյուղատնտեսության զարգացման համար: Դրա համար, հաշվի առնելով ագրարային ոլորտի առանձնահատկությունները,
ագրարային հատվածում առկա իրավիճակը, երկրի պարենային անվտանգության և գյուղական տարածքների զարգացման առաջնահերթությունները, առաջացած խնդիրների մասշտաբներն ու հրատապությունը, կարևորվում է պետական ակտիվ աջակցությունը գյուղին և գյուղատնտեսությանը: Այն առավելապես պետք է ուղղված լինի
ագրարային ոլորտում իրավական հիմքի ձևավորմանը, մարզերի գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար գործունեության և ներդրումների բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, գյուղատնտեսության և գյուղի ենթակառուցվածքների զար28*

Հոդվածն ընդունվել է 27.09.19:
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ՀՊՏՀ վիճակագրության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ,
տ.գ.թ., Ա. Քթոյանը:
18. 10. 19:
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գացմանը, արտահանման ուղղվածություն ունեցող արտադրության խթանմանը, գիտական նվաճումների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, սննդամթերքի անվտանգության և մասնագիտական խորհրդատվության համակարգերի զարգացմանը և այլն:
Այդ նպատակով ուսումնասիրենք յուրաքանչյուր մարզում տիրող իրավիճակը, գյուղատնտեսական առանձնահատկությունները, բուսաբուծության զարգացման հնարավորությունները, հեռանկարներն ու խոչընդոտները:
Արարատի մարզ: Արարատի մարզում տնտեսության հիմքը գյուղատնտեսությունն է, որը հիմնականում մասնագիտացած է պտղաբուծության և բանջարաբուծության մեջ, որոնցից ամենատարածվածը խաղողագործությունն է: Տարածքի միայն մոտ
30%-ն է հարթավայրային։ Հիմնական պտղատու այգիներն են խաղողի, դեղձի, ծիրանի այգիները, ինչպես նաև մշակվում են խնձոր, տանձ, կեռաս, սալոր և այլն։ Մարզի
հիմնական մշակաբույսերն են լոլիկը, սիսեռը, լոբին, վարունգը, պղպեղը, կանաչ
սմբուկը, ձմերուկը, սեխը, ցորենը։ Մարզում կան մի շարք արտադրական կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են մարզում արտադրված գյուղմթերքի վերամշակմամբ՝ մուրաբաների, բնական հյութերի, պահածոների, տոմատի մածուկների արտադրությամբ։ Խաղողագործության ճյուղի զարգացումը խոչընդոտում են՝ խաղողի ներկայիս սորտային կազմի ոչ ամբողջական համապատասխանությունը վերամշակող
արդյունաբերության պահանջներին, մշակության ագրոտեխնիկայի ոչ լիարժեք կատարումը և այգիների բարձր նոսրությունը [2]: Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է ՀՀ
մարզերում աճեցվող պտղի և հատապտղի քանակը, համաձայն որի՝ պտղի և հատապտղի ցուցանիշներով առաջատարը Արարատի մարզն է: Արարատի մարզին հաջորդում են Արմավիրը և Արագածոտնի մարզերը: 2018թ-ին ամենացածր ցուցանիշը
գրանցվել է Վայոց ձորում:

Գծապատկեր 1. Պտղի և հատապտղի համախառն
ցուցանիշները ՀՀ մարզերում և Երևանում 2016-2018թթ., (ցենտներ) [3]
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Արարատի մարզում հիմնական հանդիպող կլիմայական ռիսկերն են՝ հեղեղումները, ցրտահարությունը (45-50%), որոնք հաճախ հանդիպում են Արարատյան դաշտում
և նրա նախալեռներում, միջինը՝ տարեկան 3 անգամ, մառախուղ, կարկուտ, ինչպես
նաև երաշտը 92-94%, նախալեռներում 52-57%, արձանագրվում է հուլիս-սեպտեմբեր
ամիսներին՝ 2-4 տարին 1 անգամ, սակայն կարող է լինել նաև գարնանը և աշնանը: Այս
շրջանի ցրտադիմացկուն բուսատեսակներից են համարվում աշորան, ցորենը, տրիտիկալեն, գարին, վարսակը, կարծր ցորենը [4]:
Գեղարքունիքի մարզ: Գեղարքունիքի մարզի կլիման բնորոշվում է երկարատև և
խստաշունչ ձմեռներով, քանի որ գտնվում է ընդհանուր առմամբ ծովի մակերևույթից
2000-3500 մ բարձրության վրա: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզը ամբողջությամբ գտնվում է
կլիմայական ցուրտ գոտում, որին բնորոշ է զով, քամոտ, օպտիմալ խոնավությամբ ամառ: Գյուղատնտեսությանը մեծ վնասներ հասցնող կլիմայական ռիսկերից են՝ երաշտը, ձնահյուսը, կարկուտը, ձնաբուքը, քամին, մառախուղը։ Կարկուտները հատկապես գարնանն են լինում, տարեկան 4-5 անգամ։ 42.000 գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններում տարեկան արտադրվում է 230.000 տոննա կարտոֆիլ, 250.000 տոննա անասնակեր, 35.000 տոննա կաղամբ, 60.000 տոննա հացահատիկ, 7.000 տոննա պտուղ: Գեղարքունիքի մարզում մշակվող հիմնական մշակաբույսերն են` հացահատիկային մշակաբույսեր (44 102 հա, որը կազմում է մարզի ընդհանուր ցանքատարածությունների 62.3%), կարտոֆիլ (14 786 հա, 18.4%), բանջարեղեն (2 092 հա, 2.3%): Վերջին տարիներին առաջընթաց է զգացվում նաև հատիկաընդերային մշակաբույսերի մշակությունը Գեղարքունիքի մարզում արմատավորելու գործում (ոլոռ, սիսեռ, ոսպ), որոնք իրենց տնտեսական արդյունավետությամբ 3-4 անգամ
գերազանցում են հացահատիկային մշակաբույսերին [5]:
Կոտայքի մարզ: Ինչպես հանրապետության, այնպես էլ Կոտայքի մարզի բուսաբուծության ճյուղի արդյունավետ վարման հիմքը և հիմնական գործոններից մեկը
սերմնաբուծության և տնկարանային տնտեսության զարգացումն է բարձրորակ սերմերի ու տնկանյութի արտադրության, պահպանման և օգտագործման համապատասխան համակարգի ձևավորման հիման վրա։ Ներկայումս սերմնաբուծական և տնկարանային տնտեսությունների համակարգը անկատար է և կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի: Հանրապետության պարենային անվտանգության ապահովման,
գյուղատնտեսության և առաջին հերթին բուսաբուծության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու գործում վճռորոշ դեր ունի բարձր վերարտադրության
սերմերի և որակյալ տնկանյութի արտադրության կազմակերպումը։ Նշված հիմնախնդիրների լուծումը պահանջում է սերմնաբուծության և տնկարանային տնտեսության
զարգացմանն ուղղված ինչպես միջնաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ միջոցառումների իրականացում, ինչը հնարավորություն կընձեռի խթանելու սերմնաբուծության և տնկարանային տնտեսության զարգացումը և պայմաններ ստեղծելու մարզում
բարձրորակ սերմերի արտադրության ու օգտագործման համար։ Վերջին տարիներին
փաստացի ձևավորված մասնագիտացման հետ մեկտեղ մարզի բնակլիմայական
պայմանները բարենպաստ են կորիզավոր հնդավոր պտղատեսակների արտադրության համար։ Առաջիկա ծրագրային միջոցառումներն իրականացնելիս պետք է հաշվի
առնել նշված նախընտրելի մասնագիտացումը:
Սյունիքի մարզ: Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքային տարածությունների
ցուցանիշով Սյունիքի մարզը ՀՀ-ում զբաղեցնում է 4-րդ տեղը՝ Գեղարքունիքի, Շիրակի, Արագածոտնի մարզերից հետո: Վերջին տարիներին մարզում զբաղվում են նաև
կարտոֆիլագործությամբ, որի մեծ մասը բաժին է ընկնում Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջաններին: Մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերն ընդգրկում են մարզի ընդհանուր տարածքի 74.5%-ը: Դրանց մեջ մեծ կշիռ ունեն արոտավայրերը` 47.7%, և վարելահողերը` 14.2%։ Մարզի 44.8 հազ հա վարելահողերից 2012թ. գյուղացիական և
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ֆերմերային տնտեսություններն օգտագործել են 33.5 հազ. հա, որից 22.6 հազ. հա`
հացահատիկային մշակաբույսերի տակ։ Համայնքներում փաստացի չի օգտագործվել
7.1 հազ. հա վարելահող, որից 2.8 հազ. հա սեփականաշնորհված է։ Չօգտագործվող
վարելահողերը հիմնականում բարձրադիր գոտում են և ունեն մեծ թեքություններ: Նշենք, որ հացամթերքով ապահովման հիմնախնդիրը ՀՀ պարենային անվտանգության
ամենակարևորագույն հարցն է, որտեղ մեկ շնչի հաշվով հացամթերքի սպառումը 2-3
անգամ գերազանցում է ԱՄՆ-ին, Ճապոնիային, եվրոպական առանձին երկրներին և
25-ով՝ համաշխարհային միջին մակարդակին [6]:
Ինչպես ողջ հանրապետությունում, Սյունիքի մարզում ևս բուսաբուծության ճյուղի
արդյունավետ վարման հիմքը և վճռական գործոններից մեկը սերմնաբուծության ու
տնկարանային տնտեսության զարգացումն է` բարձրորակ սերմերի ու տնկանյութի
արտադրության, պահպանման և օգտագործման համապատասխան համակարգի
ձևավորման հիման վրա, ինչը նաև ՀՀ պարենային անվտանգության ապահովման
վճռորոշ գործոններից է։ Մարզում պտղաբուծության զարգացումը մշտապես գտնվել
է ուշադրության կենտրոնում, նույնիսկ խաղաղագործության զարգացման հնարավորություններ կան Գորիսի և Մեղրիի տարածաշրջաններում: Պետք է նկատի ունենալ,
որ տարածաշրջանի հողատեսքերը քարքարոտ և ծանր հողեր են, հետևաբար պետք է
մեծ լինի թրթուրավոր տրակտորների թիվը: Մարզում կա շուրջ 950 թրթուրավոր
տրակտոր, սակայն դրանց նորացման աստիճանը բավականին ցածր է, և շահագործման դեպքում ծախսերը բավականին բարձր են:
Լոռու մարզ: Մարզում յուրաքանչյուր տարի ցանվում են հացահատիկ, կարտոֆիլ, բանջարեղեն, բազմամյա և միամյա կերային մշակաբույսեր, որոնց միջին բերքատվությունը հաճախ զիջում է hանրապետության միջին ցուցանիշներին: Պատճառները` ինտենսիվ տեխնոլոգիաների բացակայությունը, սերմերի ցածր որակը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆիզիկական և բարոյական մաշվածությունը: Կարտոֆիլի արտադրության ծավալներով մարզը հանրապետությունում զբաղեցնում է 3-րդ տեղը՝ Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերից հետո: Յուրաքանչյուր տարի մարզում ցանվում է մեծ քանակությամբ կարտոֆիլ, սակայն տարեցտարի այդ ցուցանիշը նվազում
է: Ցանքերի կրճատման պատճառը կարտոֆիլի իրացման շուկայի բացակայությունն է
և ներկրվող բարձրորակ տնկանյութի բարձր գինը: Արտադրված կարտոֆիլի իրացման խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել վերամշակման արտադրամասեր
և սառնարանային տնտեսություններ:
Արագածոտնի մարզ: ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերը կազմում են մարզի ընդհանուր տարածքի 79.2 %-ը [7]։ Մարզի բնակլիմայական
պայմանները, ըստ տարածաշրջանների, բազմազան են։ Կան նախալեռնային, լեռնային և բսրձրլեռնային գոտիներ։ Դրանցով էլ պայմանավորված է գյուղատնտեսության
կողմնորոշումը տարբեր տարածաշրջաններում։ Ցածրադիր գոտում` Աշտարակի տարածաշրջանում և Թալինի նախալեռնային գոտիներում մշակվում են ջերմասեր մշակաբույսեր` խաղող, հնդավոր պտուղներ։ Այստեղ տարվա ընթացքում խոտհարքերից
ստացվում է 2-3 բերք, հացահատիկի տարածություններն օգտագործվում են երկու
անգամ։ Այս տարածքներում համեմատաբար զարգացած են ենթակառույցները, որը
բարձրացնում է ճյուղի արդյունավետությունը։ Մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերի մեջ մեծ կշիռ ունեն արոտավայրերը (63.2 %) և վարելահողերը (24.8 %)։ Ինչպես
արդեն նշվել էր, մարզի գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է բուսաբուծության՝ մասնավորապես հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրություն
ուղղությամբ և իր ցուցանիշներով զբաղեցնում է 3-րդ տեղը՝ Գեղարքունիքի և Շիրակի
մարզերից հետո: Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները մարզում 1622 հա են: Միջին
բերքատվությունը՝ 259 ց: Բանջարանոցային մշակաբույսերը մշակում են համեմատա253
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բար քիչ տարածությունների վրա և մյուս մարզերի համեմատությամբ ապահովում են
ցածր բերքատվություն:
Վայոց ձորի մարզ: Վայոց ձորի մարզի բնակչության զբաղվածության ամենամեծ
տոկոսը բաժին է ընկնում գյուղատնտեսությանը։ Մարզում գյուղատնտեսական արտադրությունը հիմնականում կազմակերպվում է գյուղացիական տնտեսությունների և
այլ տնտեսվարող սուբյեկտների միջոցով։ Նախկինում և այժմ բուսաբուծության առաջատար ճյուղեր են պտղաբուծությունը, խաղողագործությունը, բանջարաբուծությունը
և հացահատիկի արտադրությունը։ Մարզում բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները այդքան էլ մեծ չեն, որովհետև հիմնականում մշակվում են
անջրդի վարելահողերը, որտեղ չի կիրառվում ցանքաշրջանառություն ու լիարժեք
պարարտացում, ցածր է հողի բնական բերրիությունը, որի հետևանքով բերքատվությունը լինում է ցածր և տնտեսապես ոչ շահավետ։ Մարզում հաճախակի հանդիպող
գյուղատնտեսական վտանգներն են՝ սելավները, ջրհեղեղները, երաշտը, ցրտահարությունը: Մարզում, սակայն, մյուս մարզերի համեմատությամբ, վտանգավոր երևույթներն ավելի սակավադեպ են: Տրվում է մարզերում տեղի ունեցող վտանգավոր երևույթների գծապատկերը (2):
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Գծապատկեր 2. Տարերային աղետների և վտանգավոր երևույթների թիվը ՀՀ մարզերում և
Երևանում, 2018թ.[8]

Համաձայն գծապատկերի՝ 2016-2018թթ. ընթացքում Արարատի մարզը ամենացածր հորիզոնականում է տարերային աղետների և վտանգավոր երևույթների թվով,
իսկ ամենից շատ դրանք գրանցվել են են Վայոց ձորում: Թվական աճով հաջորդում են
Լոռու և Սյունիքի մարզերը, որտեղ տարերային աղետները 2016-2018 թթ. ընթացքում
ավելացել են՝ 24-26:
Տավուշի մարզ: Մարզի բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են այգեգործության, ծխախոտագործության, կերարտադրության զարգացման համար: Գյուղատնտեսության ոլորտում գերակա էր անասնապահության ճյուղը: Մարզի բնակլիմայական
պայմանները բարենպաստ են այգեգործության, հատկապես կորիզավոր, հնդավոր,
մերձարևադարձային պտղատեսակների, հատապտուղների և խաղողի արտադրության զարգացման համար: Զարգացման հեռանկար ունեն նաև մեղվաբուծությունը,
ծխախոտագործությունը և կերարտադրությունը:Մարզում արտադրվող հիմնական
մշակաբույսերն են. կարտոֆիլ, խաղող, ցորեն, գարի, հաճար, եգիպտացորեն, ոլոռ,
լոբի, բանջարեղեն, պտուղ, հատապտուղ:
Շիրակի մարզ: Մարզում կան գյուղացիական տնտեսություններ, որոնց միջոցով էլ
կազմակերպվում է գյուղատնտեսական արտադրությունը։ Դրանցից 350-ը ֆերմերային տնտեսություններ են, որոնցից 61-ը զբաղվում է անասնապահությամբ, 150-ը՝ դաշտավարությամբ, 200-ը՝ մեղվաբուծությամբ, 50-ը՝ գյուղմթերքի վերամշակմամբ (կաթ,
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միս, հացահատիկ), 39-ը՝ սերմնարտադրությամբ։ Մարզի մեկ գյուղացիական տնտեսությանը և առևտրային կազմակերպությանը բաժին է ընկնում 7.4 հա հողատեսք, որից վարելահող` 2.7 հա, խոտհարք` 0.36 հա, արոտ` 3.94 հա [9]: Մարզում բավականին լուրջ հիմնախնդիր է գյուղատնտեսական արտադրության ռիսկայնությունը, որը
հողերի չօգտագործման հիմնական պատճառներից մեկն է։ Մարզը մյուս մարզերի համեմատությամբ առաջատար է հացահատիկի և հատիկաընդեղենի բերքի քանակով,
որը ներկայացված է ներքոնշյալ գծապատկերում:

Գծապատկեր 3. Հացահատիկի և հատիկաընդեղենի բերքի
քանակը մարզերում և Երևանում (ցենտներ), 2016-2018թթ. [9]

Համաձայն գծապատկերի՝ Շիրակի մարզը 2016-2018 թթ. ընթացքում գրանցել է
ամենաբարձր ցուցանիշները հացահատիկի բերքի քանակով, 2016թ-ին գրանցվել է
ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 1 574 629 ցենտներ: Իսկ ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել
է կրկին Վայոց ձորում:
Մարզում հաճախակի տեղի են ունենում բնական աղետներ, վաղ գարնանային
հեղեղումներ, ցրտահարություն, երաշտ, կարկտահարություն, հետևաբար ապահովագրական համակարգի ձևավորումն ունի կարևոր ռազմավարական նշանակություն։
Մարզում համակարգի ներդրման դեպքում անհրաժեշտ է անպայմանորեն հաշվի առնել գյուղատնտեսության առանձնահատկությունները և գյուղատնտեսությունում
տնտեսավարողների շահերը։
Արմավիրի մարզ: ՀՀ Արմավիրի մարզում բնակչության զբաղվածության մեծ մասը
բաժին է ընկնում գյուղատնտեսությանը: Արմավիրի մարզում գյուղատնտեսական արտադրությունը կազմակերպվում է 50634 գյուղացիական տնտեսությունների միջոցով:
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մարզի վարչական տարածքի
78.1%-ը: Արմավիրի մարզը աչքի է ընկնում բարձր զարգացած գյուղատնտեսությամբ
և վերամշակող արդյունաբերությամբ: Մարզի բնատնտեսական պայմանները նպաս255
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տավոր են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության և անասնաբուծության
զարգացման համար: Այս տարածաշրջանում հնարավոր է մշակել պտղատու և խաղողի այգիներ, բանջարեղեն, բոստանային մշակաբույսեր, ինչպես նաև տավարաբուծական, ոչխարաբուծական, թռչնաբուծական մի շարք արտադրանքներ: Ներկայումս
մարզում հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները չեն գերազանցում 7000 հեկտարը, որը վկայում է այն մասին, որ գյուղատնտեսության արտադրության մեջ վերականգնվում է տնտեսությունների մասնագիտացումը գյուղատնտեսության առավել եկամտաբեր ճյուղերի՝ խաղողի, պտղի և բանջարեղենի տարբեր տեսակների արտադրության ուղղությամբ: Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է բանջարեղենի քանակությունը բոլոր մարզերում, և ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Արմավիրի մարզում: Արմավիրը, փաստորեն, բանջարեղենի ցուցանիշներով գերազանցում է
նաև Արարատի մարզին, որը հաջորդում է Արմավիրին: Նշյալ ժամանակահատվածում
ամենաբարձր ցուցանիշը եղել է 2017 թ-ին ՝ 4 480 275 ցենտներ:

Գծապատկեր 4. Հացահատիկի և հատիկաընդեղենի բերքի
քանակը մարզերում և Երևանում (ցենտներ), 2016-2018թթ. [10]

Արմավիրի մարզը հանրապետությունում բարձր բերքատվություն ապահովող
մարզերից է: Հացահատիկի միջին բերքատվությունը վերջին տարիներին տատանվել
է 35-45ց միջև, խաղող՝ մինչև 200ց, պտուղ՝ 100-120ց, կարտոֆիլ՝ 300-310ց: Մարզի
ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է բարձրարժեք մշակաբույսերի մշակության գծով աշխատանքներ իրականացնել [11]:
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Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով մարզերի գյուղատնտեսություններում տիրող իրավիճակը, յուրաքանչյուր մարզի գյուղատնտեսական արտադության առավելությունները,
մարզերում առավել հաճախ և հազվադեպ հանդիպող տարերային աղետները և վտանգավոր երևույթները՝ կարելի է նշել, որ ագրարային ոլորտը ժողովրդական տնտեսության ամենառիսկայիններից է: Այստեղ երկարաժամկետ կապիտալ ներդրումները
կամ առհասարակ չփոխհատուցվել: Դա կարող է հանգեցնել ֆինանսատնտեսական
սպառնալից հետևանքների [12]: Հաշվի առնելով ագրարային ոլորտի առանձնահատկությունները, գյուղատնտեսությունում տեղծված իրավիճակը, ծառացած խնդիրների
մասշտաբներն ու հրատապությունը, երկրի պարենային անվտանգության և գյուղական տարածքների զարգացման առաջնահերթությունը՝ կարևորվում են գյուղատնտեսության պետական ակտիվ աջակցությունն ու պետական կարգավորման մոտեցումների կիրառումը։ Այն առավելապես ուղղված պետք է լինի ագրարային ոլորտում իրավական հիմքի ձևավորմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար
գործունեության բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, ռեսուրսային ներուժի
արդյունավետ օգտագործմանը, գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների զարգացմանը, գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացմանը, ոլորտում օգտագործվող կարևորագույն ռեսուրսների ներմուծման և ներքին շուկայում իրացման հարկային արտոնությունների սահմանմանը,
օգտագործվող ռեսուրսների համար սուբսիդավորմանը և սակագնային կարգավորմանը, արտահանման ուղղվածություն ունեցող արտադրության խթանմանը, արդիական
տեխնոլոգիաների ներդրմանը, մասնագիտական խորհրդատվության և սննդամթերքի
անվտանգության համակարգերի զարգացմանը:
Ընդհանրապես գյուղատնտեսությունը ֆինանսական ներդրումների տեսանկյունից համարվում է բարձր ռիսկային ոլորտ, ինչը հիմնականում պայմանավորված է
բնակլիմայական պայմաններից դրա անմիջական կախվածությամբ։ ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտն առավել ևս աչքի է ընկնում ֆինանսական ներդրումների սակավությամբ, քանի որ առկա է նաև ցածր եկամտաբերության գործոնը։ Գաղտնիք չէ, որ ոլորտի ռիսկայնությունից ելնելով` վարկերը տրամադրվում են բարձր տոկոսադրույքներով։ Այդ նպատակներն իրագործելու համար սահմանվել են հետևյալ ենթանպատակները. ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը և բարձրացնել արտադրության արդյունավետությունը, արդյունավետ օգտագործել գյուղատնտեսության առկա արտադրական ներուժը՝ հողային, ջրային, աշխատանքային,
գիտատեխնիկական ռեսուրսները, հաղթահարել գյուղական աղքա-տությունը, կրճատել գյուղական բնակչության արտահոսքը՝ ապահովելով ոչ գյուղատնտեսական
զբաղվածության բավարար մակարդակ, բարելավել գյուղատնտեսության ճյուղային
կառուցվածքը, մեծացնել շահութաբեր արտադրանքի բաժինը, խորացնել միջազգային տնտեսական կապերը:
Չնայած այն հանգամանքին, որ շուկայական տնտեսության պայմաններում պետական միջամտությունը սահմանափակ է, այնուամենայնիվ վերոհիշյալ նպատակներին հասնելու համար պետությունը պետք է իրականացնի մի շարք գործառույթներ, որոնցից կարևորներն են՝ աջակցությունը արտադրության խոշոր ինժեներական և սոցիալական ենթակառուցվածքների և օրենսդրական հիմքերի ստեղծմանը, ազատ
մրցակցության ապահովմանը, գյուղատնտեսական հողերի մոնիտորինգի իրականացումը և պահպանությունը, բույսերի համաճարակային և կարանտին հիվանդությունների կանխարգելումը, գիտատեխնիկական ապահովումը, աջակցությունը տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայություններին, զարգացման ծրագրերի մշակումը և
դրանց կատարման ապահովումը, շուկայական հարաբերությունների խորացումը և
այլն:
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Պետության գյուղատնտեսական քաղաքականությունն մեջ ներառել ռազմավարական խնդիրները, որոնք կհանգեն հետևյալին. ընդլայնել ագրարային բարեփոխումները, զարգացնել շուկայական ենթակառուցվածքները և կատարելագործել տնտեսավարման ձևերն ու մեխանիզմները, ներդնել առաջադիմական ագրոտեխնիկական համակարգ, բարձրացնել սերմնաբուծության, սելեկցիայի, բույսերի պաշտպանության և
կարանտինի միջոցառումների արդյունավետությունը, զարգացնել տոհմային գործը և
բարելավել անասնաբուծության համակարգը, զարգացնել գյուղատնտեսական հումքի
վերամշակման արտադրությունները և գյուղի սոցիալական ենթակառուցվածքները,
բարձրացնել գյուղատնտեսության գոտիական մասնագիտացման աստիճանը և արդյունավետ տեղաբաշխել արտադրությունը:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Ավետիսյան Ս. Հայաստանի գյուղատնտեսությունը և ագրովերամշակումը,
Երևան, 2010, էջ 54:
Ֆահրադյան Ն. Ագրարային արմատական վերակառուցումները Հայաստանում,
Երևան, 2003, էջ 55: Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական
վիճակը 2016-2018թթ. հունվար-դեկտեմբերին,
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_16a_122.pdf էջ 21,
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_17a_122.pdf, էջ 21,
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_122.pdf էջ 23:
Հայաստանի Հանրապետության կլիմա, էջ 6 http://agroecoarm.com/wpcontent/uploads/2016/07/%D5%80%D4%B1%D5%85%D4%B1%D5%8D%D5%D4
%B1%D5%86-%D4%BF%D4%BC%D4%BB%D5%84%D4%B1%D5%86-Climateof-RA.pdf
Հայաստանի Հանրապետության մարզերի գյուղատնտեսության
մասնագիտական ուղղվածությունները և արտադրատնտեսական
ցուցանիշների վերլուծությունը, էջ 3-4, http://agroecoarm.com/wpcontent/uploads/2016/07/ՀՀ-ՄԱՐԶԵՐԻ-ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ-ԵՎ-ԱՐՏԱԴՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
Աշոտ Բայադյան, ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման
հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, Երևան, 2013, էջ 29:
Հայաստանի Հանրապետության մարզերի գյուղատնտեսության
մասնագիտական ուղղվածությունները և արտադրատնտեսական
ցուցանիշների վերլուծությունը, էջ 16: http://agroecoarm.com/wpcontent/uploads/2016/07/ՀՀ-ՄԱՐԶԵՐԻ-ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ-ԵՎ-ԱՐՏԱԴՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 2018 թվականին գրանցված
տեխնածին, տարերային, սոցիալ-կենսաբանական բնույթի արտակարգ
դեպքերի վերլուծություն, Երևան, 2019, էջ 209:
http://www.mes.am/files/docs/3054.pdf
Հայաստանի Հանրապետության մարզերի գյուղատնտեսության
մասնագիտական ուղղվածությունները և արտադրատնտեսական
ցուցանիշների վերլուծությունը, http://agroecoarm.com/wpcontent/uploads/2016/07/ՀՀ-ՄԱՐԶԵՐԻ-ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ258
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ-ԵՎ-ԱՐՏԱԴՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf էջ 24:
9. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016-2018թթ.
հունվար-դեկտեմբերին, https://www.armstat.am/file/article/sv_12_16a_122.pdf էջ
21, https://www.armstat.am/file/article/sv_12_17a_122.pdf, էջ 21,
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_122.pdf, էջ 23:
10. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի գյուղատնտեսության
մասնագիտական ուղղվածությունները և արտադրատնտեսական
ցուցանիշների վերլուծությունը, http://agroecoarm.com/wpcontent/uploads/2016/07/ՀՀ-ՄԱՐԶԵՐԻ-ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ-ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ-ԵՎ-ԱՐՏԱԴՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ-ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ.pdf, էջ 42:
11. Գրիգորյան Կ. Ա. և ուրիշներ, Ագրարային տնտեսագիտություն, Երևան, 2013, էջ
9:
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Գյուղատնտեսության ներկա իրավիճակը և հիմնախնդիրները ՀՀ մարզերում
Հրանտ Հայրապետյան
Գյուղատնտեսության բնագավառում արդյունավետ տնտեսական քաղաքականություն վարելու և գյուղացիական տնտեսությունների արտադրությունն արդյունավետ կազմակերպելու, գյուղական բնակչության զբաղվածությունն ապահովելու, արտադրանքն իրացնելու, գյուղական համայնքներում բնակչության կենսամակարդակը
բարձրացնելու համար անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկը մարզերի գյուղատնտեսությունը զարգացնելն է: Մարզերում գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը հիմնականում պայմանավորված է բնակլիմայական պայմաններով։ Դրա համար նախ և առաջ պետք է իրականացնել համակարգված ուսում¬նասիրություն
մարզերում տիրող իրավիճակի, յուրաքանչյուր մարզի գյուղատնտեսական առանձնա¬հատկությունների, սպառնացող վտանգների, տարվող գյուղատնտեսական աշխատանքների վերաբերյալ: Ամփոփ կերպով ներկայացված են Հայաստանի մարզերում գյուղատնտեսության առանձնահատկությունները։
РЕЗЮМЕ
Современное состояние и проблемы сельскохозяйственного значения в регионах РА
Грант Айрапетян
Ключевые слова: сельское хозяйство, область, ситуация, проблема, исследование,
развитие, повышение эффективности.
С целью введения грамотной экономической стратегии с сфере сельского хозяйства,
эффективной организации процессов производства и сбыта продукции, повышения социального уровня, а также обеспечения занятости сельского населения необходимо обеспечить развитие сельского хозяйства отдельных регионов республики. Основным фактором
эффективности производства в регионах являются климатические условия. Для обеспечения роста эффективности необходимо провести системный анализ состояния региона, выявить особенности каждого региона, а также определить осуществляемые работы и возможные угрожающие факторы. В статье представлены особенности сельского хозяйства регионов РА.
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SUMMARY
Current Situation and Problems of Agriculture in the Regions of RA
Hrant Hayrapetyan
Keywords: agriculture, region, situation, problem, research, development, efficiency
improvement.
One of the prerequisites for effective economic policy in agriculture and efficient
organization of the production of peasant holdings, provision with the employment of rural
population, realization of production, improvement of living standards of the population in rural
communities is the development of the agriculture in provinces. The efficiency of agricultural
production in the province is mainly due to climatic conditions. For this purpose, first of all, a
systematic study should be carried out on the situation in the provinces, the agricultural features of
each province, the dangers posed and the agricultural work being carried out. The peculiarities of
agriculture in the provinces of Armenia are summarized in this article.
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THE ESTIMATION OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH BY ECONOMETRIC METHODS*29
Irena Arutyunyan, Anahit Petrosyan
Keywords: Econometric Models, Regression Techniques, Correlation, Coefficient Of
Correlation, Determination Coefficient
Abstract: The article considers regression techniques (only methods) for assessing the
quality of life of the population of the Republic of Artsakh. In the preliminary data processing
possible and subsequent types of correlations between the considered social and economic
indicators for assessing the quality of life of the population of the Republic of Artsakh are
revealed. After the detection of correlations, the regression analysis apparatus is used to confirm
the type of dependencies and to calculate the free term of regression equations and coefficients for
independent variables. In the case of significance of independent variables (p≤0.05), they are
included in the model and, if the adjusted coefficient is >75%, the models are considered adequate,
and recommended for practical use. The strong point of the article is the following: this is the first
study of the quality of life of the population of the of Artsakh depending on social and economic
indicators.
The weak point of the article is that this study is conducted is conditions in conditions of
insufficient information.
1. Introduction
There are different approaches to assessing the quality of life [1].
Longevity characterizes the ability to live a long and healthy life, which is a natural life
choice and one of the basic universal human needs. The basic indicator of longevity is life
expectancy, which is the average life expectancy at birth. This indicator, which is calculated
separately for the male and female population, is calculated on the basis of the conditional
generation, which is made up of different ages population died in a given year.
2. Problem Statement
The section of applied statistics devoted to the restoration of relationship is called regression
analysis.
Regression analysis is the most popular method for predicting processes and systems. The
problem of regression is to find estimates of unknown parameters and to develop adequate models
[1].
2.1. Multiple Linear Regression
A regression with two or more explanatory variables is called a multiple regression. Rather
than modeling the mean response as a straight line, as in simple regression, it is now modeled as a
function of several explanatory variables.

29*

Հոդվածն ընդունվել է 02.10.19:
Հոդվածն տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.
Մնացականյանը:16.10.19:
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n

Y   ai xi  b0  
i 1

(1)

Here is ai - regression coefficients, b0 - the free member (if used), the eighth, which is the
cause of why different things are done, which, in turn, turns out to be the normalization of
normality with the zero vector mat. expectations and correlation matrices.
The use of regression assumes that the remnants of the model (errors in accordance with the
observations of the model) are independent random variables having the same distribution law
with zero expectation and constant variance [2].
There can be more than one independent variable. At first sight, the residual sum of squares
(SS) can be used as an indicator of data deviations from the model. The smaller the number, the
better the approximation, and the model better describes the real data. However, this reasoning is
only suitable for models with the same number of parameters.
The quality of the multiple linear regression model is estimated by the determination
coefficient, F-statistics (Fisher statistics), sum of squares of RSS residuals, standard regression
error (SEE). In the case of multiple regression, the adjusted determination coefficient (adjusted)
should also be used, which is used when observations or variables are excluded or added to the
model.
An important indicator of the quality of the linear regression model is the verification of
Gauss - Markov requirements for residuals. All Gauss-Markov conditions are satisfied in the
qualitative model of linear regression:
2.2. Conditions
1. the mathematical expectation of residues is zero for all observations (ε(ei) = 0);
2. theoretical dispersion of residues is constant (equal to constant) for all observations (σ2(ei)
2
= σ (ei), i = 1,..., n);
3. there is no systematic relationship between the residues in any two observations;
4. no relationship between residuals and explanatory (independent) variables.
The data was collected from the Statistical Service website, 1995-2017. Social economic,
housing stock, health care, education, finance, etc. This data is presented in Table 1.
Before fitting our regression model we want to investigate how the variables are related to
one another. We can do this graphically by constructing scatter plots of all pair-wise combinations
of variables in the data frame.
Table 1. Main social-economic indicators.
Time
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

x1
126
131
135
137
139
134
136
137
137
137
138
138
139
140
141
144

x2
36345
36965
36637
33975
47015
47794
48862
49768
50123
51404
52860
54599
56112
58503
58792
58028

x3
3103
4055
5107
3630
3189
3541
3461
3403
3314
3278
3515
3560
3004
3464
3531
3445

y1
4126
7984
12261
16170
24828
27222
28178
29673
33661
41170
51127
56700
68610
80480
88768
92736

x4
14221
17697
19796
20999
23149
23881
26478
33884
42830
51379
61886
70791
87148
102339
118187

x5
1640
2564
3201
4275
3893
4855
5904
8083
11125
18579
17773
24204
22437
25346
34092
42992
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x6
4060
4701
7102
8249
8352
7424
6404
6734
8694
9139
12597
17602
20810
25836
34481
42769

x7
3724
3976
4354
9021
5517
7960
6416
4323
4982
6704
7623
10530
14694
14130
21680
26732

x8
341
376
488
484
205

x9

84
284
427
168
159
361
585
875
683

9262
10018
9167
7298
11914
11818
21108
39570
46418

x10
1744
1556
1931
2514
1614
2211
2103
2235
3170
4590
6570
9387
11641
19912
21251
23808
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

145
147
144
145
145
146
147

Time
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

x11
4222
6179
8247
9247
11496
11627
11132
11323
12296
14505
20246
25991
30837
50075
55098
62182
67377
67344
69623
78127
83108
84670
92099

60064
60865
62420
52365
54079
53039
53559

3313
2915
2567
1534
1232
1368
1417

98453
102777
128621
141193
151058
152707
155433

135499
150016
168564
188840
209346
229652
272071

45823
40872
44339
52047
53541
59000
97,490

43360
37890
45220
49670
50145
45656
47100

20079
18249
18673
26303
53043
23485
35960

1008
876
206
367
675
1027
402

50214
74708
56163
59477
68005
39245

25756
28756
27919
31485
34436
33711
34687

Table 1. Continued.
x12
2478
4623
6317
6733
8261
9417
9029
9088
9126
9915
13676
16604
19197
30163
33848
38375
41621
38588
41702
46641
48671
50959
50743

x13
307
310
552
1352
1081
1560
3633
5093
4152
6651
9732
7814
10178
17334
28995
42229
59437
78927
82162
97536
99806
117736
149255

x14

28000
30325
52646
62205
83644
115582
133118
158511
277393
305064
293967
348235
92707
349012
328470
366651
314557
337966
444477

y2
53
70
93
113
128
176
197
215
251
314
376
421
498
577
625
675
781
854
921
1013
1053
1076
1065

x15

68
65
66
66
68
70
70
72
71
72
71
72
72
71
73

x16

74
74
75
74
76
76
77
77
76
77
76
77
77
77
78

x17
6477
9050
11771
14941
16189
22193
25400
28100
33306
41108
49230
56449
66862
79086
88249
98677
111530
124513
135719
150466
150741
155649
161700

x18
22797
24724
26499
27738
29395
29684
30068
31361
33704
34352
34720
34837
35095
37364
37671
38885
38975

x19
27503
27768
29483
29529
32571
32502
43688
44343
48614
50505
53886
58481
69809
98789
127055
137349
147788
161085
164215
170429
178256
197929
191767

y3
404
527
425
350
291
442
449
461
619
871
642
826
1061
1986
1364
1364
1346
1402
1266
1156
654
1105
825

y4

16392
13073
31116
35562
41139
36884
37767
33937
55314
32933
39909
43593
46389
49383
47340
61373
65825
69214
77585
86556

2.3. An Example of the Practical use of Linear Multiple Regression Analysis
It is necessary to identify the factors (indicators) that have the greatest impact on the quality
of life of the population of the Republic of Artsakh and to find the relationship of these factors.
Dependent variables-Y1, Y2, Y3, Y4, independent variables: X1-X19.
A multiple linear regression model was used to restore the relationship. According to the
results of the step-by-step analysis, independent variables (lift parameters), having (in the linear
model) coefficients, slightly different from zero, in other words, little different in comparison with
their dispersion, were consistently excluded from consideration. For this purpose, we used the
package STATISTICA 12.592, specifically the module "Multiple regression".
2.4. Modeling Results
Social-Economic Indicators
X1 - Population size (at the end of year), thsd. Persons;
X2-Average number of employed in the economy, persons;
X3-Total number of officeially registered unemployed, persons;
Y1- Average monthly nominal wage of persons engaged in the economy, drams;
X4-Gross Domestic Product
X5-Industrial output, mln. Drams;
X6-Capital construction, mln. Drams;
X7-Humanitarian aid,
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X9- Total investments,
X10- Receipts of state and regional budgets, mln. Drams;
X11-Outlays of state and regional budgets,
X12-Deficit of state and regional budgets, mln. Drams;
X13-Creditinvestments;
X14-External trade turnover, thsd. US dollars;
Y2- Money incomes of population per capita, thsd. Drams;
X15-Total population, males;
X16-Total population, females;
X17-Money expenditures and savings of population total
X18-Citizens’ ownership;
X19-Passengers turnover total, thsd. passenger-kilometers;
Y3-Graduates of higher educational establishments;
Y4-Number of registered diseases with the diagnosis set for the first time, total.
The following multiple linear regression equation is obtained:
if the value of the adjusted coefficient of determination is greater than 75%, then the model
adequately describes the real systems and processes and if the significance level is less than or
equal to 0.05, the model is significant.

Below are the results of the regression analysis.
Table 2.Regression Summary for Variable Y2
N=15 Regression Summary for Dependent Variable: Y1 (Irena. sta)
R=.99910982 R2=.99822043 Adjusted R2=.99688576
F (6,8)=747.91 p<.00000 Std. Error of estimate: 2331.7
b*
Std. Err.
b
Std. Err.
t (8)
Intercept
251369.0
96876.94
2.59472
x4
1.15777
0.0654
0.7
0.04
17.693
x6
0.43
0.052
1.2
0.14
8.408
x5
-0.3716
0.0506
-0.7
0.10
-7.338
x1
-0.257
0.0527
-2874.4
588.07
-4.887
x16
0.101
0.0361
3303
1181.77
2.794
x15
-0.081
0.04781
-1329.6
778.90
-1.707
Y1=251369+ 1.157770x4 + 0.437384x6 -0.371617x5 -0.257663 x1 + 0.101177x16 -0.081753x15

Analysis of the significance of multiple linear regression model coefficients:
Table 3. Significance levels of variables
Intercept
x4
x6
x5
x1
x16
x15

p-value
0.03188
0.00000
0.00003
0.00008
0.00121
0.02338
0.12619

The following multiple linear regression equation is obtained for Y1 adjusted:
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p-value
0.031878
0.000000
0.0003
0.000081
0.001212
0.023378
0.126194
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Table 4. Regression Summary for Y1
N=15 Regression Summary for Dependent Variable: Y1 (Irena. sta)
R=.99821430 R2=.99643178 Adjusted R2= 99500449
F (4,10)=698.13 p<.00000 Std. Error of estimate: 2953.2
b*
Std. Err.
b
Std. Err.
t (10)
Intercept
426784.6
90553.70
4.71306
x4
1.158331
0.080983
0.7
0.05
14.30342
x6
0.440356
0.057786
1.2
0.16
7.62045
x5
-0.347013
0.062290
-0.7
0.12
-5.57091
x1
-0.269725
0.060167
-3009.0
671.20
-4.48296

p-value
0.000825
0.000000
0.000018
0.000237
0.001174

Analysis of the significance of multiple linear regression model coefficients:
Table 5 Significance levels of variables
p-value
0.000825
0.000000
0.000018
0.000237
0.001174

Intercept
x4
x6
x5
x1

To draw a conclusion about the quality of the model as a whole.
Answer. All indicators of model quality. The value tends to one, and the adjusted value is still
high. In contrast, RSS is low and p-level is high.
The following multiple linear regression equation is obtained for Y2:
Table 6 Regression Summary for Y1
N=15 Regression Summary for Dependent Variable: Y2 (Irena. sta)
R=.99962346 R2=.99924707 Adjusted R2=.99897328
F (4,11)=3649.6 p<.00000 Std. Error of estimate: 24.152
b*
Std. Err.
b
Std. Err.
t (11)
x6
0.275191
0.048674
0.005769
0.001020
5.65381
x4
0.833531
0.073250
0.004288
0.000377
11.37931
x2
0.240890
0.022747
0.003248
0.000307
10.59001
x5
-0.330319
0.057808
-0.005584
0.000977
-5.71409
Y2= 0. 005769x6 +0.004288x4+ 0.003248x2 -0. 005584x5

p-value
0.000148
0.000000
0.000000
0.000135

Analysis of the significance of multiple linear regression model coefficients:
Table 7. Significance levels of variables
x6
x4
x2
x5

p-value
0.000148
0.000000
0.000000
0.000135

The following multiple linear regression equation is obtained for Y3:
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Table 8. Regression Summary for Y3
N=15 Regression Summary for Dependent Variable: Y3 (Irena. sta)
R=.98615741 R2=.97250644 Adjusted R2=.95188627
F (6,8)=47.163 p<.00001 Std. Error of estimate: 3628.8
b*
Std. Err
b
Std. Err
t (8)
Intercept
772680.7
157821.9
4.89590
x4
1.894092
0.280818
0.4
0.1
6.74490
x16
0.125192
-6149.7
1618.2
0.475762
3.80026
x1
0.212136
-2048.2
937.0
0.463705
2.18589
x3
0.452784
0.199296
8.3
3.7
2.27191
x2
0.111118
-0.9
0.5
0.200876
1.80777
x6
0.292791
0.200970
0.3
0.2
1.45689
Y3= 772680.7+ 0.4x4 -6149.7x16- 2048.2x1+8.3x3+0.5x2+0.2x6

p-value
0.001200
0.000146
0.005235
0.060306
0.052733
0.108259
0.183248

Analysis of the significance of multiple linear regression model coefficients:
Table 9. Significance levels of variables
Intercept
x4
x16
x1
x3
x2
x6

p-value
0.001200
0.000146
0.005235
0.060306
0.052733
0.108259
0.183248

The following multiple linear regression equation is obtained for Y3 adjusted:
Table 10.Regression Summary for Y3
N=15 Regression Summary for Dependent Variable: Y3 (Irena. sta)
R=.96900833 R2=.93897714 Adjusted R2=.92880666
F (2,12)=92.324 p<.00000 Std. Error of estimate: 4414.2
b*
Intercept
x4
x16

Std. Err.

1.348609
0.125978
0.125978
0.514912
Y3=519647.2 + 0.3x4 -6655.8x16

b

Std. Err.

t (12)

p-value

519647.2
0.3
-6655.8

120894.0
0.0
1628.4

4.29837
10.70509
-4.08730

0.001035
0.000000
0.001506

Analysis of the significance of multiple linear regression model coefficients:
Table 10. Significance levels of variables
Intercept
x4
x16

p-value
0.001035
0.000000
0.001506

The following multiple linear regression equation is obtained for Y4:
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Table 11. Regression Summary for Y4
N=15
x15

Regression Summary for Dependent Variable: Y4 (Irena. sta)
R=.95371705 R?=.90957621 Adjusted R?=.90311736
F (1,14)=140.83 p<.00000 Std. Error of estimate: 360.07
b*
Std. Err.
b
Std. Err.
t (14)
0.953717
0.080367
15.79609
1.331090
11.86703

p-value
0.000000

Analysis of the significance of multiple linear regression model coefficients:
Table 12. Significance levels of variables
x15

p-value
0.000000

Using the Student's research, the hypothesis that the corresponding coefficient is slightly different
from zero is tested, and accordingly, the variable with this coefficient has a negligible impact on the
dependent variable. In turn, the column p-level displays the probability that the main hypothesis will be
accepted. If the value of p-level is greater than the significance level α, then the main hypothesis is
accepted, otherwise it is rejected. In our example, the significance level α=0.05 isset.
3. Conclusions
As indicators of the quality of life of the population, basic social and economic data are taken
into account.
As a result of a probabilistic analysis of the data obtained for the 23 we obtained 4 dependent
variables for assessing the quality of life of the population: average monthly nominal wage, per
capita income, graduates of higher educational establishments, number of registered diseases with
the diagnosis set for the first time, total; 7 independent variables: population size (at the end of
year), thsd. Persons; average number of employed on the one hand in the economy, persons; GDP,
volume of capital construction, total population, life expectancy of men and women in the
Republic of Artsakh.
The undoubted advantage of the obtained models is their reliability and adequacy to real
processes.
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Արցախի բնակչության կյանքի որակի գնահատումը
էկոնոմետրիկական մեթոդներով
Իռենա Հարությունյան, Անահիտ Պետրոսյան

Բանալի բառեր՝ Էկոնոմետրիկ մոդելներ, ռեգրեսիայի մեթոդներ, կոռելացիայի
գործակից, հարաբերակցություն, դետերմինացիայի գործակից:
Հոդվածում դիտարկվում է ռեգրեսիոն տեխնիկան (միայն մեթոդներ) ՝ Արցախի
Հանրապետության բնակչության կյանքի որակը գնահատելու համար: Տվյալների
նախնական մշակման գործընթացում բացահայտվում են Արցախի Հանրապետության
բնակչության կյանքի որակի գնահատման համար դիտարկված սոցիալական և տնտեսական ցուցանիշների միջև փոխհարաբերությունները: Համադրումների հայտնաբերումից հետո, ռեգրեսիայի վերլուծության ապարատը օգտագործվում է հաստատելու կախվածության տեսակը և հաշվարկում է անկախ փոփոխականների համար ռեգրեսիայի հավասարումների և գործակիցների վստահելի հավանականու-թյունը: Անկախ փոփոխականների նշանակալիության մակարդակի՝ (p≤0.05) դեպքում դրանք ներառվում են մոդելի մեջ, իսկ եթե ճշգրտված գործակիցը> 75% է, ապա մոդելները համարվում են համարժեք և առաջարկվում են գործնական օգտագործման համար: Հոդվածի ուժեղ կետը հետևյալն է. Սա արցախյան բնակչության կյանքի որակի առաջին
ուսումնասիրությունն է ՝ կախված սոցիալական և տնտեսական ցուցանիշներից:
Հոդվածի թույլ կետն այն է, որ այս ուսումնասիրությունն իրականացվում է անբավարար տեղեկատվության պայմաններում պայմաններում:
РЕЗЮМЕ
Оценка качества жизни населения Республики Арцах эконометрическими методами
Ирена Арутюнян, Анаит Петросян
Ключевые слова: эконометрические модели, методы регрессии, корреляция, коэффициент корреляции, коэффициент детерминации.
В статье рассматриваются регрессионные методы (только методы) оценки качества
жизни населения Республики Арцах. При предварительной обработке данных выявлены
возможные и последующие типы взаимосвязей между рассмотренными социально-экономическими показателями для оценки качества жизни населения Республики Арцах. После
268

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

обнаружения корреляций используется аппарат регрессионного анализа для подтверждения
типа зависимостей и вычисления свободного члена уравнений регрессии и коэффициентов
для независимых переменных. В случае значимости независимых переменных (p≤0,05) они
включаются в модель и, если скорректированный коэффициент составляет> 75%, модели
считаются адекватными и рекомендуются для практического использования. Сильной стороной статьи является следующее: это первое исследование (эконометрическими методами)
качества жизни населения Арцаха в зависимости от социально-экономических показателей.
Слабым местом статьи является то, что данное исследование проводится в условиях недостаточной информации.
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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶԻ ՊԱՏՄԱԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ՎԻՊԵՐԳԻ ՆՈՐ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
(«Թոնդրակեցիները»)
Մեծ ու անպարփակ մի աշխարհ է Հ. Շիրազի
«Թոնդրակեցիները1» ծավալուն պոեմը: Այն իմաստուն,
հոգեցունց, մարդկայնորեն վեհ ու գեղեցիկ, ապրեցնող,
սթափեցնող և դեպի անապական ու զուլալ իմացությունն
ու երազը տանող ճանապարհ է:
Գնալով հարստանում է արդեն ամուր հիմքերի վրա
դրված շիրազագիտությունը: Համալրվում է նոր աշխատություններով, շիրազյան արվեստի նոր մեկնաբանություններով: Հետմահու տպագրվեցին «Հայոց դանթեականը», «Անին» և «Թոնդրակեցիները» ստվարածավալ,
պատմափիլիսոփայական պոեմները (հոգածու հովանավորի շնորհիվ շարունակվում են լույս աշխարհ գալ նաև
այլ անտիպ էջեր. «Հուշարձան հայրիկիս», «Անտիպ էջեր»): Դրանք գտնում են իրենց արձագանքները բանասեր մտավորականության կողմից: Այս կապակցությամբ
մեծ շիրազագետ Ս. Մուրադյանը հավուր պատշաճի նշել է. «(հիշված գործերը) …ընթերցած մասնագետներն անգամ խոստովանեցին, թե մեր առջև է մի նոր ու հզոր բանաստեղծ: Պարզվում է, սակայն, որ բանաստեղծի ողջության օրոք և հետմահու հիշյալ
տպագրվածներով չի սամանափակվում իր բեղմնավորությամբ էլ բացառիկ Հովհ. Շիրազի գրական ժառանգությունը»2:
Վերջերս տպագրվեց բ. գ. թ., դոցենտ Ս. Մինասյանի «Հովհաննես Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմը»3 քառասուն մամուլանոց գիրքը, որը շիրազագիտության
մեջ նոր ու թարմ խոսք է՝ գրականագիտական ու լեզվաբանական վերլուծություններով ու մեկնաբանությամբ: Հեղինակի հավաստիությամբ Արցախի մտավորականներին ևս հետաքրքրել է Հ. Շիրազի՝ ավելի քան վաթսուն տարի՝ խորհրդային կարգերում
չտպագրված պոեմը («Անիի» և «Հայոց դանթեականի» հետ. վերջինս քառասուն տարի է լռեցվել): Հ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմը քաղաքական մեծ արժեք ունեցող երկ է, հետաքրքիր ավանդ՝ թոնդրակյան աղանդավորական շարժման մեկնաբանման մեջ: Գրականագետ Ս. Խանյանն իր «Թոնդրակյան աղանդավորական շարժման
շիրազյան մեկնաբանումը»4 աշխատության մեջ նշել է, որ խորհրդային տարիներին
թոնդրակյան շարժման վերաբերյալ իրենց գնահատականներն ի ցույց դրեցին մի
շարք հայագետ գիտնականներ ու գրողներ: Պրոֆեսոր Ս. Խանյանը, ծայրահեղության
1

Հովհ. Շիրազ, «Թոնդրակեցիները», Եր., 2014, 328 էջ:
Ս. Մուրադյան, «Հովհաննես Շիրազի անտիպների աշխարհը», «Միջազգային գիտաժողովի
նյութերի ժողովածու», Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Ե., 2018 թ.,
էջ 402:
3 Ս. Մինասյան, «Հովհաննես Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմը», Ստեփանակերտ, 2019 թ.,
320 էջ:
4
Ս. Խանյան, «Թոնդրակյան աղանդավորական շարժման շիրազյան մեկնաբանումը»,
Ստեփանակերտ, 2017, էջ 10-11:
2
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հասած այդ բողոքը, համարել է մեր երկրի համար վտանգավոր վիճակ, որովհետև
վտանգված էր հայոց պետականությունը՝ հայրենիք ներխուժած օտար վայրենի ցեղերի կողմից (ն. տ., էջ 10-11):
Շիրազագիտության մեջ (հատկապես՝ ոճագիտություն) ակնհայտ վաստակ ունեցող բանասեր գիտնականը պատահականորեն չի ձեռք մեկնել շիրազյան այս մեծ գործին: Նախ՝ մեծ Շիրազի պոեմը հայ ժողովրդի ցավերին ու տառապանքներին, հույսերին ու ակնկալիքներին տեղյակ մարդու բարձրաձայն խոհ է, տեղեկություն մարդկային
հոգու և ցավի մասին: Այստեղ մեծատաղանդ Հովհ. Շիրազի բանաստեղծական տարերքն է՝ մերթ պոռթկուն, մերթ մտորուն, փիլիսոփայորեն խոհեմ, կյանքը, աշխարհը
նորորեն տեսնելու մոլուցքով լեցուն, զսպաշապիկից ազատվելու տենդով բռնկված:
Ս. Մինասյանն այս պոեմում տեսել է միջնադարյան եկեղեցական դատ ու դատաստան, հեղձուկ խլացում, աշխատավորի պոռթկուն ճիչ, մի նոր փրկչի պահանջ, որ
պետք է դուրս գար ու գուժեր վտանգի մասին՝ հայոց պետականության հանդեպ սրբազան երկյուղածությամբ համակված: Ս. Մինասյանի համար հոգու պարտք էր տաղանդաշատ Հովհ. Շիրազի գրական ու մարդկային, արվեստագիտական քանքարի բացահայտումը, որի գերխտացումը կարելի է համարել «Թոնդրակեցիները» պոեմը: Աշխատությունը թեմատիկ առումով բաղկացած է երեք բաժնից: Առաջին մասը վերաբերում
է մեծ բանաստեղծի մատուցածի գրականագիտական արժևորմանը, երկրորդը՝ լեզվաբանական, ոճագիտական դիտարկումներ է, իսկ երրորդն այդ ստեղծագործության
բառարանագրությունն է՝ որոշ մասնակի բացահայտումներով:
Ս. Մինասյանի աշխատության առաջին գլխում բացահայտված է պոեմի ստեղծագործական պատմությունը՝ կապված նրա հակախորհրդային տարրեր պարունակելու
հանգամանքների հետ: Պոեմը բնութագրվել է որպես պատմաիմաստասիրական էպիկական ծավալուն երկ՝ Սմբատ Զարեհավանցու գլխավորությամբ, քրիստոնեական
կրոնի դեմ պայքարի ելած մարդկանց (ղեկավարության) բանադրության շուրջ: Հետաքրքիր ու հիմնավորված ընդհանրացումները վկայում են հեղինակի կողմից 9-11
դարերում ծավալված թոնդրակյան շարժման պատմության տքնաջան ուսումնասիրությունը: Ս. Մինասյանը պոեմը դիտարկել է որպես իրավաբանական յուրօրինակ
փաստաթուղթ, ուր մեծն Շիրազը, գերի չդառնալով պատմականությանը, ուշադրություն է դարձրել իրավական, կրթական մակարդակի բազում հարցերի ու երևույթների:
Բանաստեղծը չի մեծարել թոնդրակեցիներին, այլ կարողացել է գեղագիտական հակադրումով հավուր պատշաճի արժևորել նրանց համամարդկային որոշ երազուն
ճիշտ ձգտումները5:
Խոսելով թոնդրակյան շարժման պատմությունից՝ Ս. Մինասյանն անդրադարձել է
մեծանուն գիտնականներ Մ. Աբեղյանի, Ս. Աղաբաբյանի գրականագիտական ու
պատմական հիշատակումներին՝ կապված ժամանակի գաղափարախոսության բացահայտման հետ:
Միանգամայն ճիշտ ու նպատակային է գրողներ Հովհ. Շիրազի ու Վ. Դավթյանի
նույն պոեմների համեմատությունը՝ հաստատված փաստացի օրինակներով: Այս կապակցությամբ Ս. Մուրադյանը նշել է. «Առողջ մտածողությամբ ու սթափ հայացքով,
անկուսակցական ու անկողմնակալ պատմագետի խորաթափանցությամբ է բանաստեղծը մխրճվել հայոց պատմության խորքերը և այնտեղից պեղել ներկա և գալիք սերունդների համար անհրաժեշտը, ուսանելի կարևորագույն դրվագները, վերակերտել է
դրանք գեղարվեստի լեզվով՝ գրեթե միշտ տալով իրողությունների և պատմական
անձնավորությունների գեղարվեստականացման բացառիկ հաջող օրինակներ»6:

5.
6.

Էջ 5, Մինասյան Ս., նշվ. աշխ. Էջ 5:
Էջ 10, Հովհ. Շիրազ, «Թոնդրակեցիները», Եր., 2014, 328 էջ:
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Ս. Մինասյանը «Հովհաննես Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմի սյուժեն» բաժնում փորձել է յուրովի մեկնաբանել թոնդրակյան շարժման իրողությունը: Պայքարում
պարտված թոնդրակեցիները գերեվարվել ու բերվել են Անի: Մայր տաճարում՝ Աստծո
տանը, կաթողիկոսի ու արքայի գլխավորությամբ իրավաբանական գործընթաց է եղել:
Թոնդրակեցիները չեն խոնարհվել կաթողիկոսի ու իշխանների առաջ, միայն արքային
են թեթև գլուխ տվել ու ողջախոհ դատողությամբ վեր լուծել իրենց պայքարի պատճառները (մասնակի նկարագրություններով տրվել են հետաքրքրաշարժ գեղագիտական արժեքավոր ու երկրորդական պահեր):
Պոեմի գաղափարական բովանդակությունը բացահայտելիս Ս. Մինասյանը երբեմն փորձել է շատ դժվար տեսանելի հանգամանքներից բխող մեկնաբանություններով բացահայտել ժամանակաշրջանի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը: Միանգամայն տեղին ու նպատակային են «Թոնդրակեցիները» և «Անի» պոեմների շփման եզրագծերի բացահայտումները:
Հովհ. Շիրազը Հովհաննես (Օհան)// Սմբատ Բագրատունի արքային այնքան էլ չի
համակրել (գերադասել է Տիգրան Մեծի նման արքան. «Թոնդրակեցիներում» դա այնքան էլ զգալի չէ, բայց «Անիում» բացահայտ է): Արքաներն արծիվ պիտի լինեն, ոչ թե
գետնաքարշ թռչուն կամ կենդանի: Երիցս ճիշտ է Ս. Մուրադյանը. «Արքան ամրակայված է հայրենիք ստեղծելու, պահպանելու համար: Նա պետք է խելացի ու ճկուն լինի»7
Արքան պետք է ուժ ունենա՝ հավաքելու, հզոր բանակ ստեղծելու գիտակցություն
և ունակություն: հենց դա է երկի գաղափարական բովանդակությունը, որի առանցքային հարցերն են հայրենասիրությունը, միասնությունը, միաբանությունը, կյանքի՝ կեցության և ազատության, հողի՝ հաց, աշխատանք ունենալու բարոյահոգեբանական
խղճի, հայության մասնատվածության ցավի հարցերը:
Գաղափարական դժվարամարս հարցերի վերլուծությամբ, ժամանակի լաբիրինթոսում լավն ու վատը տարբերակելու միտումով մեծ Շիրազը փորձել է արդիականացնել թոնդրակյան շարժումը: Այն, ինչ այն ժամանակներում բացասական էր, այսօր
էլ դեռ դրական չէ, այսօր էլ շատ հարցեր դեռ անլուծելի են, ուժեղներին կուլ են գնում
փոքր ազգերը: Հեղինակը հետաքրքիր դիտարկումներով փորձում է գտնել հավատի,
ուժի, երազուն կյանքի շիրազյան զարկերակը, համաշխարհային հավասարության տեսությունը, որը ցնորք է: Չկա համամարդկայինը: Բոլորի նպատակը թույլին ճնշելն է:
Սա է բխում Հ. Շիրազի փնտրտուքներից, օտար օրենքներից ձերբազատվելու, ազգայինը ստեղծելու երազանքը դեռ բոլորինը չէր: Պետք է հպատակվել մարդկային, երկրային կյանքին: Ս. Մինասյանը փորձել է բացահայտել մեծ գրողի ստեղծած Սմբատ
Զարեհավանցու՝ թերի հասկացվող կերպարը: Նա դեռ հասուն միջավայրում և քաղաքական նպաստավոր պայմաններում չէր եղել, ուստի այդպիսի մեծությունը, հայրենիքին վնասելով, կործանվել է՝ իր հետ տանելով նաև պայծառ կյանք երազող լավ ու բարի մարդկանց: Ցավոտ ու իրարամերժ կարծիքներից հեշտ չէ զատել զուտ գեղագիտականը, մարդկայինը: Ժամանակները բարդ ու խճճված էին: Եվ այդ բարդույթում շիրազյան հանճարն ինքնատեսությամբ նկատել էր որ թոնդրակյան մոտեցումները հասարակ ժողովրդի համար էր՝ ֆիզիկական ծանր աշխատանքից հոգնած, սոված ու
տգետ աշխատավորին, որը երազում էր միայն հանգիստ ու անդորրավետ կյանքի մասին, բայց այդ պայքարն ընդամենը փորձության շրջան էր: Ահա թե ինչու շատ հարցերում, նույնիսկ ընտանեկան, խոտորումներ են ունեցել: Քննարկվող գրքի հեղինակը
այս հարցը նրբորեն միահյուսել է Հ. Շիրազի անձնական դրամային: Սա, իհարկե, վիճարկման ենթակա հարց է, մեծ գրողի անձնական կյանքի մուտ ոլորտներն ուսումնասիրողների համար դուռ է բացում:
7

Նույն տեղում էջ 18:
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Ուսումնասիրելով թոնդրակեցիների՝ հավատի հանդեպ ունեցած մոտեցումը, հեղինակը շեշտել է այն հանգամանքը, Հ. Շիրազը ձգտել է զուտ հայկական հավատի,
զուտ մարդկային խղճի: Վկան՝ Հուսիկ Աղավնունու քրիստոնեական հազարամյա
փորձը՝ «Հավատն աղեղ է, և հույսն է նետը» կամ «Անզեն հավատն է զինյալ բերդն
առնում (281)» և այլն: «Հավատի մեծ ջատագով էր պոեմի հեղինակը, բայց հենված
հայկականի վրա»,- ընդհանրացրել էր քննարկվող գրքի հեղինակը, ապա կետ առ
կետ բացահայտել թոնդրակեցիների վերաբերմունքը երկնային ու երկրային կյանքերի
նկատմամբ:
Քննարկված է նաև աշխատավոր մարդու իրավական նորմերի բացակայության
հարցը: Հետաքրքիր դատողություններ կան պոեմի պատմական ժամանակաշրջանի և
Հ. Շիրազի ապրած ժամանակաշրջանի բարոյական նորմերի շուրջ: 5 կետի տակ հեղինակը միանգամայն համոզիչ փաստարկներով բացահայտել է թոնդրակեցիների թերությունները: Բավականին բարդ է թոնդրակյան շարժման խորքային բացատրությունը՝ կապված պաշտպանական ուժի, թոնդրակեցիների դեմ պայքարի, թշնամիներով
շրջապատված երկրի համար վտանգավոր իրավիճակի, Սմբատ Զարեհավանցու հունաբյուզանդամետ լինելու հարցերի հետ: Հեղինակը փորձում է այս երևույթները կապել Շիրազի ապրած ժամանակաշրջանի հետ: Թեպետ որոշ զուգահեռներ վիճելի են,
բայց զգացվում է հեղինակի որոնող միտքը, Հ. Շիրազին բոլոր կողմերից դիտելու ցանկությունը:
Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում Սմբատ Զարեհավանցու կերպավորումը: Շիրազյան հանճարը բացահայտել է նրա դրական ու բացասական հատկանիշները (ահեղ աղանդի առաջնորդը մեծ, 95): Ըստ Հ. Շիրազի՝ Զարեհավանցուն հայ
ժողովուրդը համակրել է, որովհետև ճշմարտությամբ ու խղճով էր առաջնորդվել դեպի
հասարակ աշխատավոր մարդը: Նպատակն էր՝ աշխատավոր հասարակ մարդուն
տեսնել ազատ, երկնային կյանքի հավատալիքներից ձերբազատված և երկրայինով
ապրող: Բազմաթիվ խոսուն օրինակներ ապացուցում են Մեծն Շիրազի ցավն այդպիսի
անհատականության կորստի, հայ իրականության մեջ ճիշտ չգնահատվելու համար:
«Սմբատ Զարեհավանցին մարդկության շահադիտական ձգտումների զոհ էր, կորուստ՝ հայկական ու համաշխարհային մակարդակով»8,- ընդհանրացրել է Ս. Մինասյանը: Տիկին Մինասյանը շիրազյան արվեստի առավելություններից է համարել կերպարը բազմակողմանիորեն դիտելը, նրա առավելություններն ու թերություններն ընդունելը, դրանց դերը մարդկային ճակատագրում:
Հեղինակը, ընդհանրացնելով իր խոսքը, գրել է. «Սմբատ Զարեհավանցին ժողովրդական հիշողություններում և մեծ բանաստեղծի կողմից մեծարվել ու դրական է
հիշվել իր մարդասիրական, ողջախոհական՝ գիտականորեն զարգացած լինելու հատկանիշներով… Զարեհավանցու գործունեության մեջ բացասական է Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը չհասկանալը, վնասված, օտարներով լցված փոքր հայրենիքի
թուլանալը չըմբռնելը, մարդկային հակադիր սեռերի զգացական ազատությունն անառակության վերածելը, ընտանիքի բարեկեցությունը հասարակական դարձնելը և
այլն»9:
Հետաքրքիր են նաև արքա Սմբատ-Հովհաննես Բագրատունու, սպարապետ
Վահրամ Պահլավունու, կաթողիկոս Հուսիկ Աղավնունու, Մագիստրոս// Փիլիսոփոս//
Գրիգոր Պահլավունու, նախարարների, վկաների, թոնդրակյան յոթնյակի այլ ներկայացուցիչների (հատկապես զույգ քույրեր՝ ջուխտակներ, Կամարան ու Ախնին), թոնրակուհիների և այլոց կերպավորումները:

8
9

Էջ 24, ն. ա.:
Էջ 19, ն. ա.:
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Հեղինակն առանձնակի ուշադրություն է դարձրել գեղագիտական, պատկերաարտահայտչական գունավորման համար կիրառված հանրաճանաչ անուններին, հայկական դիցային անվանումներին:
Ս. Մինասյանի տքնաջան աշխատանքն ենք տեսնում կերպարների դասդասումներում՝ յուրաքանչյուր մտքի հաստատման համար բերված համապատասխան հնչեղ
ու խոսուն օրինակներով:
Ս. Մինասյանն առանձնակի ուշադրություն է դարձրել գեղագիտական, պատկերային համակարգում հզոր Շիրազի կողմից ընդգրկված հանրաճանաչ հնչեղ անուններին, հայկական դիցային անվանումներին: Ուշադրությունից չեն վրիպել օտարազգի
հանրածանոթ խոսուն անունները:
Յուրօրինակ քննության են արժանացել հողի, սերնդատվության, իրավաբանական, հավատի, իմաստասիրական շատ հարցեր:
Քննարկվող աշխատանքն ապացուցում է, որ Ս. Մինասյանն անսքող, սրտացավ
վերաբերմունք ունի մեծ գեղագետ Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմի յուրաքանչյուր տողի, բառի հանդեպ, ակնհայտ է նրա ծնրադրությունը Մեծն Շիրազի բանարվեստին, խորհրդային կարգերում այդպիսի թեմայով հանդգնորեն հանդես գալուն,
դատաիրավաբանական նրա հզոր խոսքի զորությանը, որը հայ իրականության մեջ
թերևս սկզբնավորվել է հենց դրանից սկսած (ի դեմս Մխիթար Գոշի, որին հեղինակը
մեծարել է հենց սկզբից՝ «Նախերգանքում»):
Բնագրային դիպուկ օրինակները վկայում են շիրազյան գեղագիտական մտքի և
հույզի անափ աշխարհի, նրա բացահայտ ու ճշմարիտ պահանջի, խոհուն մտածողության, մարդուն մարդ պահելու խոր ընկալումների մասին.
Մի աստվածայնի պիտի հավատաս,
Մի խղճի ձայնի, որ գեթ մարդանաս:
…Ո՜վ մարդ, մի բանի պիտի հավատաս,
Մարդուց վեհ բանի, որ աստվածանաս:
Թեկուզ չլինի` պիտի հավատաս,
Որ աստված լինի, որ գեթ մարդ մնաս (326):
Հեղինակի վերլուծությունները թե՛ ճանաչողական են, թե՛ ուսուցողական: Յուրաքանչյուր մեկնաբանության մեջ բացահայտվում է Շիրազ հանճարը, ժողովրդի պատմությունը, ժամանակաշրջանը պատկերացնելու նրա տաղանդը, նաև հոգու դժգոհության բազում պոռթկումները:
Պոեմը ենթարկված է հանրագիտարանային վերլուծության՝ կապված կյանքի
տարբեր բնագավառների՝ մեկնաբանման, հատկապես իրավաբանական քննաբանական, հայոց նոր տիպի ապրելակերպի հակիրճ նկարագրության հետ:
Վերլուծությունների առանցքում Հ. Շիրազի հավատամքն է ամեն մի կապանքից
ազատ մարդը, հանուն ճշմարտության և արդարության մաքառելու նրա ձգտումը:
Բանասիրության ընդհանուր խնդիրների լուսաբանման համար խիստ կարևոր է
գրականագիտության և լեզվաբանության արդյունավետ համագործակցությունը:
«Գրականությունը խոսքի արվեստ է, նրա մեջ ամեն ինչ արտահայտված է լեզվի
միջոցով: Լիակատար չափով և անվերապահորեն նաև գրականությանն են վերաբերում հասարակության և ազգության կյանքում լեզվի բացառիկ կարևորության բոլոր
ըմբռնումները10»,- գրել է Էդ. Ջրբաշյանը:
Այս հավատամքով է Ս. Մինասյանն աշխատանքի հաջորդ բաժինները նվիրել
Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմի լեզվական ատաղձի մեկնաբանմանը: Քաջ
գիտակցելով որ գրականագիտությունը իր բոլոր մակարդակներով չի կարող շրջանցել գրողի միակ և անփոխարինելի զենքի՝ լեզվի կարևորության խնդիրը՝ Ս. Մինասյա10

«Գրականագիտության ներածություն», Եր., 1996 , էջ 131:
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նը Հովհ. Շիրազի լեզվարվեստը քննում է հեղինակի պատկերավոր մտածողության
շրջանակներում: Նա, լեզվական ընդհանուր օրենքներից ելնելով, բացահայտել է գեղարվեստական երկի խորքային երանգները: Միանգամայն ողջունելի է այն երևույթը,
որ հեղինակը չի ծավալվում լեզվական իրողությունների բացահայտման հարցում, քանի որ գրականագիտական մոտեցումը լեզվական հարցերին էապես տարբերվում է
լեզվաբանական մոտեցումից:
Լեզվաբանը ճիշտ է ըմբռնել այն երևույթը, որ գրականության լեզուն ավելի քան
մշակված է, ենթարկված որոշակի գեղարվեստական խնդրի, ահա թե ինչու բերված
բազմաթիվ օրինակները ծանր ու թեթև են արված, հստակեցված ու բացահայտված
են Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմի լեզվական միջոցների բազմազանությունը, ճկունությունն ու ներդաշնակությունը: Եթե Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները»
պոեմի լեզվարվեստում կան շեղումներ ընդունված նորմերից ու բառապաշարից, ապա դրանք հերոսների խոսքի անհատականացման, միջավայրի տիպականացման,
դիպուկ ու խոսուն հանգամանքների ստեղծման համար են:
Քննարկվող գրքի II գլխում («Հովհաննես Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմի լեզուն և ոճը») հեղինակը, հենվելով լեզվաբանական հավաստի աղբյուրների վրա, վերծանում է պոեմի հնչյունաբանական ոճական արժույթները, նույն հնչյունների լեզվաոճական կիրառությունները, նման
հնչյուններով սկսվող կից բառերի գործառույթը, կրկնատառ բառերը, հնչյունափոխությունները, մեծատառի կիրառությունը, հանգը, հնչերանգային կետադրության գործածությունը, կախման կետերը: Ոճաբանության գիտակ հեղինակը յուրաքանչյուր բառի, արտահայտության ոճավորում դիտում, քննում է ամբողջ երկի կառուցվածքային
համապատկերում:
Պրոֆ. Էդ. Ջրբաշյանը ավելորդ է համարում այն վեճը, թե բանասիրական ո±ր գիտությանն է պատկանում ոճագիտությունը: «Ոճագիտությունը գրականագիտությունը
և լեզվաբանությունը կապակցող օղակ է: Գեղարվեստական խոսքի մեջ գործում է լեզվի և մտածողության անխզելի միասնության օրենքը»11:
Գեղարվեստական երկի բովանդակությունը ոչինչ է առանց բառի գեղագիտական
արժեքի: Այս իմաստով է հեղինակն աշխատությունը բաժանել երկու մասի՝ գրականագիտական և լեզվաոճական:
Հնչյունաբանական ոճական աշխատանքներին հաջորդում է Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմի բառագիտական արժույթների քննությունը: Այս առումով
խոսվում է իմաստաբանության (որոնք բազմազան են ու նպատակային և հատուկ են
գեղարվեստական ոճին) մասին: Ակնառու են դառնում մեր բառապաշարի իմաստաբանական հարստության հնարավորությունները: Հետաքրքիր են մարդ, խիղճ, լուռ,
գայլ բառույթների և նրանցից սերված միավորների իմաստաբանական կիրառության
արժույթները: Առանձնակի օրինակներով հեղինակը բացահայտել է շիրազյան բառապաշարի՝ ըստ իմաստի ու ձևի բառերը (հոմանիշ, հականիշ, նույնանուն, հարանուն),
կարևորել է դրանց դերը հայերենի բառաստեղծման գործընթացում:
Բավականին մեծ տեղ է տրված պոեմի բառաշերտերի քննությանը: Գիտական
բոլոր կողմերով ջանասիրաբար լուսաբանված ցուցակով ներկայացված են նորակազմությունները, որոնք Հովհ. Շիրազի բառաստեղծական տաղանդի տիպականացված
արտահայտություն են: Խոր ուշադրություն է դարձված նաև շրջասություններին,որոնք
ներկայացված են ցուցակով: Մանրամասն խոսվում է պոեմի բառակազմական ձևերի
աշխատատար գոծունեության վրա: Տրված է ածանցների շարքը, կառուցվածքային
տիպերը:

11

Էջ 134, ն. գ.:
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Այնուհետև քննարկվում են ձևաբանական լեզվաոճական առանձնահատկությունները, ուշադրւթյուն է դարձվում գոյականի ու բայի քերականական ձևերի պատմական
ոճավորմանը ուշադրություն դարձվում (գրաբարյան ու միջին հայերենյան որոշ կառույցներ աղերսվում են մեծ շիրազի ծննդավայրի խոսակցական ձևերին, որոնց կիրառությունն աներկբա նպատակային են): Ս. Մինասյանը յուրաքանչյուր խնդրահարույց
հարց փորձել է հիմնավորել լեզվաբանական աղբյուրներով, գործող բառարաններով,
քերականորեն ընդունված կանոններով:
Պոեմի շարահյուսական առանձնահատկությունների քննության բաժնում ուշադրություն է դարձված բոլոր միավորների առանձնահատկություններին: Մի շարք գծապատկերներով, հավաստի օրինակներով տրված են շարահյուսական հարաբերությունների դրսևորման տեսանելի ու համակարգված ձևերը:
Նախավերջին մասը նվիրված է պատկերային համակարգի քննությանը՝ իր ծավալուն երկու բաժիններով՝ այլաբերություն և արտահայտչականություն: Դրանց ենթատեսակները քննված են համապատասխան օրինակներով (հատկապես երգիծանքի
տեսակները պոեմում ցույց է տրված խոսքաշարային՝ տեքստային, տիպականացված
հանգամանքներում):
Ս. Մինասյանի ուշադրությունից չեն վրիպել պոեմում եղած հեղինակային և տպագրական վրիպակները:
Աշխատանքի վերջում հեղինակն տվել է գործածված մոտավորապես 7500
միավորի շարքը՝ այբբենական հերթականությամբ ու էջի նշմամբ (4500-ը բառույթներն
են):
Ս. Մինասյանի լեզվագիտական աշխատանքը «Հովհաննես Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմի լեզվաոճական ուսումնասիրությունը» մեզ բերում է այն համոզման, որ
«Բառերի մեջ է ամբարվում ժամանակի ոգին, բառերի մեջ պահպանվում են ժամանակի ձայները՝ մարդկանց մտքերը, հույզերը, խոհերը, տրամադրությունները, երազներն
ու առարկայական իրականությունը: Բառը դառնում է ժամանակի էության կրողը, միաժամանակ այդ ամենի գերագույն բացահայտիչը: Բառը պատմություն է: Ժամանակի
թրթիռներն իրենց անմիջական արձագանքը գտնում են բառի՝ բարձրագույն արվեստի՝
պոեզիայի մեջ, որը և իր խորքում թաքցնում է բազմապիսի գաղտնիքներ, բազմաթիվ
դյութական ու ձանձրալի ձայներ»12:
Քննարկվող գրքի հեղինակը շնորհակալ գործ է կատարել՝ ուղղակի «պեղելով»
հանճարեղ Շիրազի աշխարհը, նորից այնտեղ լույսի շողեր գտնելու հավատով: Եվ
գտնվել են դրանք՝ առլեցուն գեղագիտական խոսքի դրսևորման կապակցական բազմաբնույթ եղանակներով, հախուռն, հնի և նորի շաղախով՝ մերթ ջրվեժի նման շառաչուն, մերթ մեղմ ու անրջային, մերթ մեր ազգային վերքի նման կսկծացող: Հերքելով
կաղապարված ավանդույթները՝ Հովհաննես Շիրազն արարել է մարդու կատարելատիպը ՝ ներքին պայքարով, ճշմարտությունն ասելու համարձակությամբ ու հանդգնությամբ: Տեղին է հիշել շիրազյան աշխարհը մեծ ջանքերով այսօր էլ համալրող Ս.
Մուրադյանի նոր գրած տողերը. «Հ. Շիրազն այն եզակի բանաստեղծն էր, ով այն ժամանակներում մտածում և գործում էր այնպես, ինչպես մենք այսօր՝ անկախության ու
հեղափոխության օրերին, ով իր տարաժանր գործերում առաջինն էր բարձրացնում
համայն հայությանը հուզող կենսական հիմնախնդիրները՝ պատմական արդարությունը վերականգնելու, ցեղասպանությունը դատապարտելու և նրա հետևանքներն արդար հատուցմամբ վերացնելու, բռնությամբ խլվածը վերադարձնելով՝ հայրենիքը ամբողջացնելու և համայն հայությանն իր հայրենի պատմական հողատարածքների վրա

12

Գասպարյան Դ., «Հայ գրականություն», Եր., 2007, Էջ 387:
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համախմբելու, Հայաստանում հայոց լեզուն անաղարտ պահելու և արյունաքամ սպիտակ եղեռնը հայապահպանությամբ կասեցնելու սուր հարցադրումները»13:
Ս. Մինասյանի կատարած ծավալուն աշխատանքը, իհարկե, անթերի չէ, մանավանդ որ վերլուծությունների որոշ հատվածներում ակնհայտ է շտապողականությունը,
որից և շարադրանքի համակարգում զգացվում է փոքր-ինչ շեղում: Կարծես թե ասելիքի շատությունը խանգարում է հանգիստ դատողությանը, որից էլ երբեմն կարևորի և
երկրորդականի սահմանները խաթարվում են: Այսուհանդերձ սրանք ստվեր չեն ձգում
կատարված աշխատանքի վրա, քանզի արդյունքն ակնհայտ է, հեղինակի նպատակը
պարզ է՝ բացահայտել հանրահռչակ Շիրազի գեղագիտական հանճարեղ մտածողությունը, պատմության ու արդիականության զուգորդումները պոեմում, թոնդրակյան
շարժման նկատմամբ նրա մտորումներն ու վերաբերմունքը, միջնադարյան գիտական
իրավաբանության ի հայտ գալու պատճառների բացահայտումը:

Անահիտ Աթայան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

13

Գասպարյան Դ., «Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու»՝ «Հովհաննես Շիրազի
անտիպների աշխարհը», Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Եր.,
2018, էջ 407:
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ՆՈՐ ԷՋ ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԱՆՁԱՐԱՆՈՒՄ
Կան գրքեր, որոնց կարիքը շատ է զգացվում
առանձնապես գիտության ասպարեզում: Դա մատենագիտությունն է, առանց որի չի կարող արդյունքի հասնել գիտությամբ զբաղվողը: Նշենք, որ
մատենագիտության արմատները դարերի խորքն
են հասնում: Գիտության զարգացումը միշտ էլ կարիք է զգացել տպագիր և ձեռագիր երկերի վերաբերյալ տեղեկատվության: Մատենագիտության միջոցով ընթերցողը, առանձնապես մասնագետը
կողմնորոշվում է դեպի տարբեր բնագավառների
վերաբերող գրքերի, պարբերականների, հոդվածների ու տպագիր այլ երկերի հսկայական զանգվածում: Առանց մատենագիտության՝ գիտության և մշակույթի ոչ մի գործիչ չի կարող հասնել իր նպատակին:
Մատենագիտությունը, սկիզբ առնելով Հին Եգիպտոսում, զարգացել է աշխարհի բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում: Ռուսաստանում այն սկիզբ է
առել 10-րդ դարում: Հայկական մատենագիտությունը ևս իր ինքնուրույն և ինքնատիպ ճանապարհն է անցել: Նրա ընդգրկման ուշագրավ նմուշները տպագիր և ձեռագիր հայերեն երկերն են: Ինչպես նշվում է Հայկական
Սովետական Հանրագիտարանի 7-րդ հատորում. «Հայկական մատենագիտությունը
զարգացման երեք շրջան է ունեցել` ա. հին և միջնադարյան (մինչև 17-րդ դ. վերջերը),
բ. նոր (18-րդ դարից մինչև 1920-ը), գ. սովետական և սփյուռքահայ շրջան (1920-ից
սկսած): Նշենք, որ հայ մատենագիտության զարգացման ուղղությամբ նշանակալից
գործ են կատարել Հ. Անասյանը, որը հրատարակել է հայկական մատենագիտությունը
2 հատորով (1959-1976), «Մատենագիտություն հայկական մատենագիտության»(Ե.,
1963), Ռ. Իշխանյանը` «Հայ մատենագիտության պատմություն» 3 պրակով (19641968), Հ. Դավթյանը` «Հայ գիրքը 1801-1850 թվականներին» (1967) և այլն:
Եվ այսօր չափազանց ուրախալի ու հաճելի երևույթ է, որ հայ մատենագիտության
զարգացմանը նվիրումով է մասնակցում բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ԱրՊՀ ռեկտոր Արմեն Յուրիկի Սարգսյանը:
Ղարաբաղի բանահյուսության և բարբառի վերաբերյալ գիտական տեղեկագրերում տպագրված` մոտ 40-ի հասնող աշխատանքներին զուգահեռ Ա. Սարգսյանը
հրատարակեց «Արցախի բանահյուսությունը» ժողովածուն (2015, 748 էջ), «Արցախյան առակներ» (2011, 96 էջ), «Արցախյան զվարճախոսություններ» (2014, 172 էջ), «Ղարաբաղի բարբառի բառարան»(2013, 846 էջ), «Շաղախի ենթաբարբառը Հադրութի
ենթաբարբառի միջավայրում» (2009, 104 էջ), ինչպես նաև «Ղարաբաղի բարբառի
դարձվածաբանական բառարան» Շ. Մինասյանի համահեղինակությամբ (2017, 568
էջ) ուսումնասիրությունները: Դրանք լուրջ ներդրումներ են հայագիտության գանձարանում, որոնցով կարող է հպարտանալ յուրաքանչյուր ականավոր գիտնական:
Եվ ահա հրապարակի վրա են նրա երկու լուրջ աշխատությունները` «Մատենագիտություն Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրության» և «Մատենագիտություն Արցախի բանահյուսության գրառման և ուսումնասիրության» խորագրերով: Երկու
գրքերն էլ տպագրվել են Արցախի Գիտական կենտրոնի և Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդների երաշխավորությամբ:
Աշխատանքներն իրականացվել են ԱՀ ԿԳՍՆ-ի կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցության շնորհիվ:
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«Մատենագիտություն Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրության» աշխատությունը բաղկացած է «Երկու խոսք», «Ներածություն», «Մատենագիտություն» և «Ձեռագիր
աղբյուրներ» բաժիններից: Ընթերցելով ուսումնասիրությունը` մի կողմից՝ զարմանում
ես գիտնականի համբերությունից, մյուս կողմից՝ հպարտության հաճելի զգացում ապրում, թե գիտնականը ինչպես կարող է ամենօրյա պաշտոնական ծառայության ընթացքում կատարել այդքան բազմաշերտ ու բազմաբովանդակ աշխատանք:
Աշխատությունն ամբողջության մեջ ներկայացնում է Ղարաբաղի բարբառին վերաբերող և առնչվող մասնագիտական գրականության ու ձեռագիր աղբյուրների մատենագիտություն: «Ներածության» մեջ հեղինակն առանձին բաժիններով ու ենթաբաժիններով քննության է առնում բարբառի ուսումնասիրության համառոտ պատմությունը` ըստ ժամանակագրության, հնչյունական ու հնչույթային համակարգերը, համաժամանակյա, տարաժամանակյա, դիրքային և փոխազդեցական հնչյունափոխության
դեպքերը, խոսքի մասերի և նրանց քերականական կարգերի (հոգնակիակազմություն,
հոլով, անվանական ու դերանվանական հոլովում, հոդառություն, ածականի համեմատության աստիճաններ, բայի դեմք, թիվ, սեռ, հիմք, կազմություն, եղանակ, ժամանակ
եւն) դրսևորումները, շարահյուսական առանձնահատկությունները, բառապաշարի
շերտերը, իմաստափոխության դեպքերը, բառակազմական միջոցները:
Հետազոտության միայն «Ներածություն» բաժինը բավական է` պարզ պատկերացում կազմելու կատարած աշխատանքի ծավալի, հեղինակի մասնագիտական նախանձելի կարողության և համբերության վերաբերյալ:
Գրքի «Մատենագիտություն» բաժինը բաղկացած է հինգ մասից: Առաջինում ընդգրկված են
Ղարաբաղի բարբառին, նրա առանձին ենթաբարբառներին ու խոսվածքներին կամ կոնկրետ
որևէ օրինաչափության վերաբերող տպագիր ու
ձեռագիր աշխատությունները, բառարանները,
հոդվածները, զեկուցումները, առավել ընդգրկուն
հիմնադրույթները: Երկրորդ բաժնում ներառված
են հայերենի բարբառագիտական այն ուսումնասիրությունները, բառարաններն ու հոդվածները,
որտեղ այլ բարբառների շարքում հեղինակները
լրջորեն անդրադարձել են նաև Ղարաբաղի բարբառին կամ նրա ենթաբաբառներին ու խոսվածքներին: Երրորդ բաժնում բերվում են Ղարաբաղի
բարբառին կամ նրա ենթաբարբառներին նվիրված աշխատությունների ու բառարանների մասին տպագրված գրախոսությունները: Չորրորդ
բաժնում ներառված են Արցախի բանահյուսական այն ժողովածուները, նաև բարբառագիր
ստեղծագործությունները, որոնց մեջ հեղինակներն այս կամ այն կերպ անդրադարձել են
բարբառի առանձնահատկություններին և (կամ) ընդգրկել բարբառում գործածվող բառերի համեմատաբար ընդարձակ բառացանկեր: Հինգերորդ բաժնում ընթերցողը ծանոթանում է Արցախի ու Սյունիքի գրողների ստեղծագործությունների լեզվաոճական
քննությանը նվիրված այն ուսումնասիրություններին, որտեղ քննության նյութ են դարձել
մայրենի բարբառով պայմանավորված իրողությունները:
Թվարկած այս հիմնախնդիրների բացահայտման աշխատատարությունը և գիտական պատասխանատվությունը հստակ պատկերացնելու համար նշենք, որ Ա.Սարգսյանն ուսումնասիրել է 238 սկզբնաղբյուր, համառոտ ներկայացրել դրանց բովանդակությունը, ընդգծել նշանակությունը բանասիրության զարգացման ու հարստացման բնագավառում: Նրա ուշադրությունից չեն վրիպել դասական լեզվաբանների
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աշխատությունները: Ընթերցում ես հռչակավոր գիտնականներ Ս.Աբրահամյանի, Հր.
Աճառյանի, Ռ. Բաղրամյանի, Գ. Բաղդասարյանի, Պ. Բեդիրյանի, Կ. Դավթյանի, Զ.Երվանդյանի, Ա. Ղարիբյանի, Ս. Մանուչարյանի, Ալ. Մարգարյանի, Ա. Պողոսյանի, Գ.
Ջահուկյանի և մյուս անվանիների երկերի մեջբերումներն ու դրանց վերաբերյալ գրախոսությունները, խորին պատկառանքով ես լցվում հեղինակի նկատմամբ: Երբ և ինչպես է հասցնում կատարել այդպիսի տարողունակ ու բովանդակալից գործ: Ուրախալին նաև այն է, որ մատենագիտության փորձառու ու երիտասարդ հեղինակների մեծ
մասը ապրում և ստեղծագործում է Արցախում: Լեզվաբաններ Օ.Բաբայանի, Հ.Ղազարյանի, Լ. Մարգարյանի, Լ. Մինասյանի, Շ. Մինասյանի, Ս. Մինասյանի, Ե.Միրզոյանի, Ռ.Մովսեսյանի և այլոց ձեռքբերումները Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրության
բնագավառում, կրկին ու կրկին անդրադառնում ես Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարի նշանակությանը նաև գիտության զարգացման ասպարեզում: Վերջապես իրականացել է Հ.Թումանյանի և Ավ.Իսահակյանի` մեկ ժողովուրդ - մեկ մշակույթ
ունենալու և միասնական ուժերով այն զարգացնելու երազանքը:
Գրքի մի կարևոր ու զգալի բաժինը վերաբերում է ձեռագիր աղբյուրներին, որոնք
չեն վրիպել հեղինակի ուշադրությունից: Հոգատարությամբ ու գործի կարևորության
զգացումով նա բերում է արժեքավոր այն ձեռագիր աղբյուրները, որոնք հիմք կարող
են հանդիսանալ լեզվաբանության նոր հիմնախնդիրները բացահայտելու և լուսաբանելու ուղղությամբ:
***
«Մատենագիտություն Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրության» աշխատությանը զուգահեռ` նույն բարձունքի վրա է «Մատենագիտություն Արցախի բանահյուսության գրառման և ուսումնասիրության» հետազոտությունը: Այստեղ հեղինակն ուսումնասիրության նույն մեթոդով ներկայացնում է Արցախի բանահյուսությանը վերաբերող և
առնչվող մասնագիտական գրականության, տպագիր ժողովածուների ու ձեռագիր
աղբյուրների մատենագիտությունը: Գիրքը բաղկացած է «Ներածությունից» և բուն
մատենագիտությունից: «Ներածության» մեջ առանձին բաժիններով քննության են
առնված Արցախի բանահյուսության գրառման և ուսումնասիրության համառոտ պատմությունը և ժանրային, իմաստային առանձնահատկություններն ու կենցաղավարման
ժամանակակից վիճակը: «Մատենագիտություն» բաժնում հեղինակի ուշադրության
կենտրոնում են գտնվել Արցախի բանահյուսությանը կամ կոնկրետ որևէ ժանրի կերպարներին վերաբերող տպագիր ու ձեռագիր ժողովածուները, հոդվածները, զեկուցումները, առավել ընդգրկուն հիմնադրույթները: Լուրջ ուշադրություն է դարձված հայ
բանահյուսական այն համահավաք ժողովածուներին ու բանագիտական ուսումնասիրություններին, որտեղ հեղինակները լրջորեն անդրադարձել են նաև Արցախի բանահյուսությանը կամ ընդգրկել որոշ նյութեր:
Հեղինակը բերում է նաև Արցախի բանահյուսական ժողովածուների մասին
տպագրված գրախոսությունները: Ընթերցողը կարող է ծանոթանալ Արցախի ազգագրությանը, բարբառին, պատմությանը նվիրված այն ժողովածուներին ու աշխատություններին, որոնցում ընդգրկված են նաև բանահյուսական նյութեր: Պարզվում է, որ
տարբեր հեղինակների կողմից Արցախի բանահյուսական նյութերը մշակվել են, որոնք
նույնպես տեղ են գտել աշխատության մեջ: Գրքում բերված են նաև բանահյուսական
մոտիվներով գրված գեղարվեստական գործեր:
Արմեն Յուրիկի Սարգսյանի վերոնշյալ երկու աշխատությունները, հիրավի, նոր
խոսք են, արժեքավոր ներդրում հայ մատենագիտության գանձարանում, որոնք, անշուշտ, արժանանալու են հետազոտողների ուշադրությանը` մեծապես նպաստելով
հայ բանասիրության զարգացմանը:
Սոկրատ Խանյան
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ԼՂՀ Գիտության վաստակավոր գործիչ
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ՃՇՄԱՐԻՏՆ ՈՒ ԿԵՂԾԻՔԸ ՂԱՐԱԲԱՂԻ «ԽԱՆՈՒԹՅԱՆ» ՄԱՍԻՆ
Աշխարհում դժվար է պատկերացնել երկու
հարևան պետություններից մեկի` ստի ու կեղծիքի
վրա հյուսված «պատմական գիտության» այնպիսի
հոխորտանք` ուղղված հազարամյակների հարուստ
պատմություն ունեցող հարևանի դեմ, ինչպիսին նորաթուխ Ադրբեջանի «պատմաբանների» վայնասունն է Հայաստանի ու նրա օրինական տիրոջ` հայ
ժողովրդի դեմ:
Եվ ցավալին այն է, որ հարյուր տարի առաջ`
1918 թվականից սկսած, ապա 1920-ական թվականներին բորբոքված այդ «պատմական գիտությունը» խորհրդային իշխանության բոլշևիկ ղեկավարների` Լենինի և Ստալինի թուրքամետ քաղաքականության արդյունքում դարձել է սարից գլորվող մի
ձնագունդ, որը գնալով ավելի է մեծանում: Հասկանալի է, որ վերջապես մի օր այն պիտի հալչի
ճշմարտության ու արդարամտության արևային շողերի ներքո: Սակայն, ցավոք, և՛ անցած հարյուրամյակի ընթացքում, և՛ մեր օրերում ստի ու կեղծիքի այդ գաղափարախոսությունը դառնում է ավելի սանձարձակ քաղաքականություն, որը, այնուամենայնիվ, չի կարելի անտեսել, թողնել անպատասխան:
Իհարկե, մայր Հայաստանում գրվել ու տպագրվել են պատասխան գրքեր ադրբեջանական «պատմաբանների» ծիծաղահարույց ուսումնասիրությունների դեմ, բայց
տեղին է հիշեցնել, որ դեռևս քիչ են մեր պատասխանները, որոնք արդյունք են արհամարհանքի: Քաղաքավարության ու քաղաքակրթության սահմանները կոխկրտող հարևանին պետք է պատասխանել պատմական անժխտելի փաստերի, հոգևոր ու մշակութային կոթողների լեզվով ու վճռականությամբ:
Ու հաճելի է կրկին ու կրկին նշել, որ այդ ուղղությամբ շոշափելի և լուրջ աշխատանք է կատարում Արցախի գիտական կենտրոնի տնօրեն, վաստակաշատ պատմաբան, պրոֆեսոր Ստեփան Դադայանը: 2016թ. նա ընթերցողի սեղանին դրեց «Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական պատմություն. փաստեր և հերյուրանքներ» (1918-1923)
աշխատությունը: Ապա 2017-ին ստվարածավալ մի նոր ուսումնասիրություն` «ԱրցախՂարաբաղի քաղաքական պատմությունը Խամսայից մինչև ինքնավարություն… փաստեր և հերյուրանքներ» խորագրով: Իսկ 2019-ին բազմավաստակ պատմաբանը հրատարակեց «Ճշմարիտն ու կեղծիքը Ղարաբաղի «խանության» մասին» աշխատությունը, որն արժանի է ուշադրության ու դրվատանքի:
Ուսումնասիրությունը հասուն մտքի ու բեղուն գրչի արդյունք է: Այն բաղկացած է
Ներածությունից, չորս գլխից` առանձին-առանձին ենթաբաժիններով, Եզրակացությունից և հայերեն, ռուսերեն, ադրբեջաներեն օգտագործված Գրականության ցանկից, որի թիվը հասնում է 300-ի:
Հենց սկզբից ընդգծենք, որ բովանդակալից այս ուսումնասիրությունը մերօրյա
հայ պատմաբանության մնայուն արժեքներից է, որի կարիքը զգացվում է այսօր և պահանջարկ է ունենալու գալիքում, քանզի մեր հարևան պետության ղեկավարները հայատյացության այնպիսի քաղաքականություն են վարում, որին անհրաժեշտ է լինելու
պատասխանել տեղին ու դիպուկ:
Ընթերցելով գիրքը` զգում ես, որ հեղինակը վերացական ոչինչ չի օգտագործել:
Նրա խոսքը համեմված է կոնկրետ փաստերով, տրամաբանված է և համոզիչ: Նրա
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խոսքը երկշերտ է: Մի կողմից՝ Ադրբեջանի ղեկավարների ու նրանց թութակի պես
կրկնող «պատմաբանների» հակահայկական նկրտումներն են, մյուս կողմից` հայ իրականության մեջ հոլովված ճշմարիտ ու բնութագրող փաստերով հագեցած պատասխանները:
Դժվար չէ նկատել, որ ադրբեջանական բոլոր «պատմաբանները» անխտիր կատարում են Ադրբեջանի նախորդ նախագահ Հեյդար Ալիևի հետևյալ պատվերը, որ
բերված է գրքում. «Պետք է ստեղծել այնպիսի աշխատություններ, որոնցում մշտապես
հետևողականորեն ապացուցվի, որ այն հողերը, որտեղ այժմ գտնվում է Հայաստանը,
պատկանում են Ադրբեջանին: Մենք պետք է ճանապարհ բացենք գալիք սերունդների
համար»:
Հորից ետ չի մնում որդին` Իլհամ Ալիևը: 2005թ. դեկտեմբերի 14-ին ելույթ ունենալով Ադրբեջանի ԳԱ հերթական միջոցառման ժամանակ՝ Ադրբեջանի գիտնականներին
նա կոչ է արել լծվել «Լեռնային Ղարաբաղում ղարաբաղյան հայության պատմական իրավունքի բացակայության» ծրագրի հիմնավորմանը: Եվ խոստացել է օժանդակել
«Արցախ-Ղարաբաղի տարածքի վրա հայ բնակչության բնիկ չլինելու» ծրագրի իրականացմանը, որ հայերը Ադրբեջանի անքակտելի մաս կազմող Լեռնային Ղարաբաղ են
եկել որպես հյուրեր: Այսպես՝ նախագահ Ի. Ալիևը հակահայկական հիստերիան
մտցրել է հանրապետության համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող ֆունդամենտալ գիտության կարգ:
2011թ. ապրիլի 26-ին Ադրբեջանի ԳԱ ամենամյա ժողովում Ի. Ալիևը կրկնել է այդ
ծրագիրը` ավելացնելով. «Մեր գիտնականները դրականորեն են արձագանքել իմ կոչին, կարճ ժամանակում ստեղծել են հիասքանչ, ռեալ փաստերի վրա հիմնված աշխատություններ` առնչված այդ տարածաշրջանի պատմությանը»: Խոսքը Լեռնային
Ղարաբաղի պատմության կեղծելուն ուղղված պատվերի մասին է:
2018թ. փետրվարի 8-ին նույն Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի քաղաքական ստրատեգիական նպատակը հանդիսանում է Երևանի, Սյունիքի և Սևանա լճի
գրավումը: «Մենք չպետք է մոռանանք և չենք մոռանում մեր պատմական հողերը: Դա
պետք է ուղենիշ դառնա մեր հետագա գործունեության համար այնպես, ինչպես այսօր
ենք աշխատում այդ ուղղությամբ: Մեր պատմական հողերը-Իրավանյան խանությունը,
Զանգեզուրը, Գեյչան: Այդ մասին պետք է իմանա և՛ երիտասարդ սերունդը, և՛ ամբողջ
աշխարհը… Որովհետև Իրավանը - մեր պատմական հողն է, և մենք` ադրբեջանցիներս, պետք է վերադառնանք պատմական այդ հողերի վրա»:
Աշխատության մեջ Ստ. Դադայանը, բերելով այս բարձրագոչ հայտարարությունները, նշում է, որ ադրբեջանական պատմաբանների ուսումնասիրությունները ետխորհրդային շրջանում 18-րդ դարի պատմական հիմնախնդիրների վերաբերյալ այսպես թե այնպես առնչվում են Արցախ-Ղարաբաղի պատմությանը, որում առանձնահատուկ տեղ է գրավում այսպես կոչված ղարաբաղյան «խանության» հարցը: Էթնոգրաֆիական այս խնդիրը չի հուզում նրանց: Արցախ-Ղարաբաղի արմատական հայ բնակչությանը նրանք համարում են աղվաններ (նրանց կարծիքով` ժամանակակից ադրբեջանցիներ): Պարզ է, որ պատմական իրականությունը կեղծելու միջոցով զուգահեռ
նաև առասպելներ հորինելու օգնությամբ ադրբեջանական «պատմաբանները» զեկուցել են իրենց ղեկավարությանը հերթական իրենց պասկվիլը հրատարակելու միտումով:
1960-1980-ական թթ. սովետական արգելքը շրջանցելը ադրբեջանական պատմաբանների համար դժվար չէր: Նրանց հայ գործընկերները` իբրև երկրի օրինապահ
քաղաքացիներ, որպես պատասխան, սահմանափակվել են միայն զայրալից գրախոսություններով ու արձագանքներով:
Ղարաբաղյան «խանության» բարձրացված հիմնախնդրի նկատմամբ ադրբեջանական «պատմաբանների» մոտ աննախադեպ հետաքրքրությունը ծավալվել է հետև282
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յալ առիթներով. ա) Լեռնային Ղարաբաղի հայության կամքի բացարձակ արտահայտությամբ` Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու և Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու
շարժումը, բ) Սովետական կայսերական պետության-ԽՍՀՄ փլուզման և Ադրբեջանը
անկախ պետություն հայտարարելը: Այսքանից հետո Ստ. Դադայանը եզրակացնում է,
որ ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանդեպ ադրբեջանական պատմաբանների մոտ հետաքրքրությունը սերտորեն առնչված է Ադրբեջանում «պատմական գիտության» արմատներին:
Անցյալ դարի 30-ական թվականների երկրորդ կեսից սկսած` նաև Սովետական
Ադրբեջանի հասարակական կյանքում տեղի ունեցան կարևոր իրադարձություններ: Կրեմլի քաղաքական ղեկավարների կամքով հանրապետության թուրքական բնակչությունը ստացավ «նոր ադրբեջանցիներ» անունը: Այս փաստերը բերելուց հետո Ստ.
Դադայանն ըստ էության եզրակացնում է, որ արհեստականորեն ստեղծված պետությունը նաև արհեստականորեն ստացավ ազգային նոր անուն: Կրեմլը նման նորությամբ
ձգտել է ադրբեջանական հասարակությունը հասարակական-քաղաքական և քաղաքակրթության առումով հավասարեցնելու հայ և վրաց հասարակությանը: Կրեմլը չի
կամեցել նկատել, որ դրանով իսկ Բաքվի կողմից վերահսկվող հասարակությունը
գտնվել է ոչ հեշտ իրավիճակում: Նրա առջև օբյեկտիվորեն հարց է առաջացել. ովքեր
են նրանք իրականում, թուրքեր, թե ադրբեջանցիներ: Որտեղից են եկել: Ինչպիսի հոգևոր և նյութական արժեքներ են ստեղծել: Հարցերը հասարակ չեն: Դրանք պահանջել
են օբյեկտիվ պատասխաններ, ու մինչև օրս այդ պատասխանների շուրջ ընթանում են
թեժ վեճեր, որի պատասխանը դեռևս չկա: Նման եզրակացությունը ընթրցողի առջև
հստակ բացում է այն կեղծ ու նանիր քաղաքականության ուղիներն ու նպատակը, որ
անընդմեջ հոլովվել ու հոլովվում են ադրբեջանական «գիտնականների» մոգոնած երկերում` ձգտելով ապացուցելու, թե իբր Արցախում հայերը երևացել են 1828 թվականից հետո, ռուս-պարսկական պատերազմի արդյունքում: Այստեղից էլ ադրբեջանական պատմաբանների հորինած առասպելներն ու կեղծիքը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի դեմ: Ընդհանուր առմամբ, Ստ. Դադայանը ճշմարիտ պատմաբանի խղճով ու
վճռականությամբ պատասխանում է քննարկվող հիմնախնդրի շուրջ ծավալված այդ
հարցերին:
«Պատմական Արցախը հնագույն ժամանակներից մինչև 18-րդ դարի կեսերը:
Ադրբեջանական պատմաբանների ստեղծած առասպելներն ու հնարանքները» 1-ին
գլխում հեղինակն անժխտելի փաստերով Արցախ-Ղարաբաղի հայությանը ներկայացնում է որպես Արևելյան Հայաստանի քաղաքական-վարչական կազմավորում, ապա
բերում է Արցախի մելիքական տների ծագումնաբանությունը:
Աշխատության երկրորդ գլխում պատմաբանը ներկայացնում է Արցախ-Ղարաբաղի հայության ազատագրական պայքարը 18-րդ դարի առաջին եռամսյակում որոշակի
մեկնաբանմամբ: Այստեղ առանձին ենթաբաժնում հեղինակն` անդրադառնում է արցախա-ռուսական քաղաքական կապերին` կոնկրետ փաստաթղթերի հիման վրա, ապա գնահատում սղնախների շարժումը որպես Արցախ-Ղարաբաղի հայության ազատագրական պայքարի գագաթնակետ:
Աշխատության 3-րդ գլխում հեղինակի ուշադրությունը սևեռվում է «խանության»
ծննդի վրա` ներկայացնելով նրա պատմաիրավական ադրբեջանական հիմնավորումը:
Կոնկրետ, անժխտելի փաստերով հեղինակն այս գլխի երեք բաժիններում ցույց է
տալիս թուրքական էթնիկ տարրերի ներթափանցումը Արցախ-Ղարաբաղ, ապացուցում, որ Շուշին ինքնակոչ «խանության» հնարած կենտրոնն է, ու 3-րդ բաժնում գնահատում հայ-ռուսական քաղաքական հարաբերությունները 18-րդ դարի 60-80-ական
թթ., իսկ 4-րդ բաժնում մեկնաբանում է 18-19-րդ դարերի սահմանագլխում Արցախ-Ղարաբաղի շուրջ քաղաքական պրոցեսի զարգացումը:
283

Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2019

Աշխատության 4-րդ գլուխը, որն ամենից ծավալունն է, հեղինակը տրամադրել է
ադրբեջանական «պատմաբանների» մտացածին մեկնաբանությանը 19-րդ դարի առաջին եռամսյակում Արցախ-Ղարաբաղի քաղաքական-վարչական-ռազմական վիճակի վերաբերյալ: Այստեղ չորս առանձին ենթաբաժիններում հմուտ պատմաբանի դիտարկումով Ստ. Դադայանը նշում է 1805թ. Կուրակյան դաշնագրության ռազմա-քաղաքական տեղը ռուս-պարսկական և Արցախ-ղարաբաղյան հարաբերություններում:
Տվյալ գլխի երկրորդ ենթաբաժնում ներկայացված են ռազմա-քաղաքական գործընթացների զարգացումը Ռուս-պարսկական պատերազմի տարիներին (1804-1813թթ.) և
Գյուլիստանի պայմանագիրը:
Հայ-ռուսական պատմական հարաբերությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանի
պատմության համար կարևոր հարց է համարվում Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերի կոնտեքստում Արցախ-Ղարաբաղի քաղաքական-վարչական զարգացումը, որի լուրջ պատասխանն ենք տեսնում 4-րդ գլխի 3-րդ բաժնում: Վերջապես սույն
գլխի 4-րդ բաժնում ծանոթանում ենք Արցախ-Ղարաբաղի հայության վերադարձի
հարցին՝ ադրբեջանական «պատմաբանների» մեկնաբանմամբ:
Ստ. Դադայանի սույն աշխատությունը ավարտվում է խոսուն ու համոզիչ եզրակացությամբ: Դա պատմաբան-քաղաքագետի ընդհանրացում է հայ-ադրբջանական
հարաբերություններում պատմական անցյալի և արդի ժամանակաշրջանի խմորումների հիման վրա:
Ստ. Դադայանի «Ճշմարիտն ու կեղծիքը Ղարաբաղի «խանության» մասին» գիրքը բազմաշերտ ու բազմաբովանդակ ուսումնասիրություն է, որի երևան գալը տեղին
ու ժամանակին է, քանի որ Ադրբեջանի կառավարող շրջանները շարունակում են հակահայկական հիստերիան` այն վերածելով հայատյացության ֆաշիստական քաղաքականության: Նման «հարևանին» պետք է պատասխանել ոչ միայն պատմական
ճշմարիտ փաստերով, այլև պետք է զգոն ու պատրաստ լինել ջախջախիչ հարված
տալու անհրաժեշտության դեպքում:

Սոկրատ ԽԱՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ԼՂՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
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Baghdasaryan N., Political overtones of the Azerbaijani-Karabakh April war, Erevan,
“SUNPRINT”, 2019, 135 p. Editor Ararat Vardanyan, PHD in History, Professor
Reviewers Garik Qeryan, Doctor of Political Science, Professor, Khachik Galstyan,
Doctor of Political Science, Associate Professor
Վերջերս «Սանտպրին» հրատարակչությունը Արցախի Հանրապետության Արցախի գիտական կենտրոնի և Ստեփանակերտի Մեսրոպ
Մաշտոց համալսարանի գիտական խորհուրդների որոշմամբ լույս ընծայեց պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նելլի Բաղդասարյանի մի նոր աշխատություն՝ «Ադրբեջանա-ղարաբաղյան Ապրիլյան պատերազմի քաղաքական ենթատեքստը» ուսումնասիրությունը: Այն
նվիրված է 2016 թ. ապրիլի 2-5-ը ադրբեջանաղարաբաղյան հակամարտության սրման՝ Ապրիլյան պատերազմի քաղաքական համատեքստին:
Աշխատանքը պահանջված է, հրատապ և կարևոր մի քանի առումներով. մասնավորապես այն
գումարվում է ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության խնդրի մասին առկա օտարալեզու
գիտական գրականությանը, ուղղված է միջազգային լսարանին, քննարկված հարցերը նպատակ ունեն հնարավորինս օբյեկտիվ տեղեկատվական հոսք ապահովելու: Հեղինակը
վերլուծության է ենթարկել միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների կիրառության մակարդակը, ազդեցությունը, առանձնացնում Ապրիլյան պատերազմի քաղաքական զսպման, ինչպես նաև հակակշռման գործիքակազմը: Աշխատանքն ուղղված է
տեսական և գործնական ոլորտի միջազգայնագետներին և տարածաշրջանագետներին, ինչպես նաև հակամարտության խնդրով հետաքրքրվողներին: Ն. Բաղդասարյանը ընդգծում է, որ ուսումնասիրությունը շարադրվել է Ապրիլյան պատերազմի և դրան
հաջորդող ամիսների ընթացքում, հետևաբար կրում է ժամանակաշրջանի տրամաբանությունը: Ուսումնասիրության հիմնական աղբյուրներն են համացանցային ռեսուրսները՝ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնական կայքէջերի տեղեկատվությունը, ինչպես նաև առանձին հեղինակային ուսումնասիրություններ:
Փաստորեն, հեղինակի կողմից կատարված աշխատանքի նպատակը Ապրիլյան պատերազմի մասին ապագա ուսումնասիրողների համար ժամանակի տրամաբանությունն ունեցող գիտական ուսումնասիրության ստեղծումն է:
Ուսումնասիրության մեջ ներկայացվել է Ապրիլյան պատերազմի քաղաքական ենթատեքստը, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների կիրառումը որպես հակամարտության
քաղաքական զսպման գործիքակազմ: Անդրադառնալով ադրբեջանա-ղարաբաղյան
Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հակամարտության կարգավորման հիմնարար
սկզբունքների կիրառմանը՝ Ն. Բաղդասարյանը, առանձնացնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահության միասնական դիրքորոշումը, գտնում է, որ ապրիլյան և հետապրիլյան քաղաքական գործընթացներում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործելակերպում հակամարտող կողմերին ուղղված հիմնական քաղաքական
զսպման լծակն էր ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման և հակամարտությունների
խաղաղ կարգավորման սկզբունքը: Ուսումնասիրության արդյունքում հեղինակն առանձնացնում է՝ «Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքին,
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ապա այս դիրքորոշումը բարձրաձայնեցին Ադրբեջանին սատարող պետությունները,
ինչը ևս պատահական չէ, քանի որ միջազգային իրավունքի այս սկզբունքը, որ համահավասար հարթակում է մյուս հիմնարար սկզբունքներին, ադրբեջանական կողմը յուրացրել է՝ տարածքային ամբողջականության խախտման սկզբունքը ուղիղ համեմատականով նույնացնելով այսպես կոչված՝«1991-1994 թթ. ՀՀ կողմից օկուպացված
Ադրբեջանի տարածքային կորուստների հետ»:
Որպես հակակաշռող գործիքակազմ հեղինակն ընդգծում է համանախագահության
ներսում առկա տեսանելի գործընթացները, ռուս-թուրքական և ռուս-գերմանական հակակշիռները. վերջինս դարձյալ պայմանավորված է Թուրքիային ուղղված քաղաքականությամբ: Ռուս-թուրքական հակակշիռների մասին հեղինակն ընդգծում է. «Հատկանշական է, որ ապրիլյան և հետապրիլյան դիվանագիտական գործելակերպում ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության սրման առնչությամբ ռուս-թուրքական հակակշռման դրսևորումների գործելաոճն ու դիվանագիտական լեզուն բևեռացված էր»:
Հեղինակը հատկանշում է, որ խնդիրը՝ ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության սրման նոր փուլը, «չգաղտնազերծված դիվանագիտության» հարթակում է:
Իսկ ընդհանրացնելով՝ նշում է, որ՝ «Ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության
քաղաքական զարգացումների քննարկվող ժամանակաշրջանն ամփոփվել է հակամարտությամբ հետաքրքրված պետությունների կողմից դեկլարատիվ հայտարարություններով և որոշ դեպքերում գործընթաց մեկնարկելու պատրանքային գործելակերպով՝ նպատակ ունենալով անմասն չմնալ տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներից»:
Հեղինակը, անդրադառնալով Ապրիլյան պատերազմի փուլում Ադրբեջանի և
Իսլամական համագործակցության կազմակերպության համագործակցությանը, նշում
է, որ «Ապրիլյան պատերազմը ադրբեջանական կողմի ջանքերով տեղափոխվել էր
նաև Իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներ՝ ձևավորվելով տարածքային ամբողջականության սկզբունքի արտահայտման կրոնաքաղաքական հարթակ»: Ն. Բաղդասարյանը նման տարրեր պարունակող գործելակերպի
վտանգավորության մակարդակը բավականին բարձր է գնահատում՝ այն դիտարկելով
աշխարհում առկա կրոնաքաղաքական հակամարտությունների համատեքստում, քանի որ խնդիրն արհեստականորեն տեղափոխվում է կրոնաքաղաքական ոլորտ: Հեղինակն այս առիթով ահազանգում է, որ այն ամբողջությամբ արտահայտում է Ադրբեջանում առկա հայատյացության ահագնացող մթնոլորտը:
Հեղինակը, Ապրիլյան պատերազմի և հետապրիլյան ռազմաքաղաքական զարգացումների ենթատեքստում դիտարկում է նաև Արցախի Հանրապետության ճանաչման խոսույթը որպես հակամարտության զսպման լծակ: Ն. Բաղդասարյանն ընդգծում
է, որ Ապրիլյան պատերազմի և հետապրիլյան ռազմաքաղաքական իրադարձությունների ընթացքում Ադրբեջանը դիվանագիտական պարտություն կրեց, քանի որ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման վերաբերյալ քաղաքական խոսույթը
աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա էր: Արցախի Հանրապետության միջազգային
ճանաչումը որպես զսպման մեխանիզմ համակարգել է արտաքին քաղաքական, ներքաղաքական, ռազմաքաղաքական գործառույթներ:
Այսպիսով` Ն. Բաղդասարյանի աշխատությունը կարևոր, պահանջված և հրատապ է քննության ենթարկված հարցերի շրջանակով և ուղղվածությամբ: Այն լուրջ
ներդրում է ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության օբյեկտիվ քաղաքական ընկալումը միջազգային լսարանում ապահովելու գործում:
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Արարատ Վարդանյան
Քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Գարիկ Քեռյան
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''Усум''
Mamikon Yavrumyan - The Teacher of Armenian and Literature Yerevan School ''Usum''
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու» հանդեսն ունի մասնագիտական որոշակի ուղղվածություն՝ գրականագիտություն, լեզվաբանություն, լրագրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, պատմագիտություն և իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, տնտեսագիտություն: Հոդվածները տպագրվում են երեք լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն,
անգլերեն):
Մասնագիտական յուրաքանչյուր ուղղության հոդվածները տպագրության է արտոնում համապատասխան խմբագրական խորհուրդը: Գիտական հոդվածների ընդունման պահանջներն են՝
• կից ունեն համապատասխան ամբիոնի, միջամբիոնային ենթախորհուրդների
երաշխավորությունը՝ ստորագրված ամբիոնի վարիչի, միջամբիոնային ենթախորհուրդների նախագահների կողմից;
• ունեն մասնագիտական գրախոսական՝ տրված գիտական խմբագրական
խորհրդի կողմից;
• ունեն մասնագիտական գրախոսական՝ տրված գիտությունների դոկտորի կամ
թեկնածուի կողմից;
• ունեն գիտական ղեկավարի կողմից տրված երաշխավորություն կամ գրախոսական;
• ունեն հղում - ծանոթագրություններ;
• ունեն նշված լեզուներով ամփոփումներ և բանալի բառեր;
• պարունակում են անհրաժեշտ տեղեկություններ հեղինակ(ներ)ի մասին;
• ծավալը 5 -12 համակարգչային ստանդարտ Էջ:
Դրսեկ հեղինակների հոդվածների համար միջամբիոնային ենթախորհուրդների երաշխավորությունը անհրաժեշտ չէ:
Գիտական աշխատանքը կարող է ուղարկվել արտաքին գրախոսման: Նյութերն
ընդունվում են համակարգչային շարվածքով(կրիչով), տառատեսակը՝ Arial Unicode
(հայերեն), Times New Roman(ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով), տառաչափը՝ 12, տողահեռավորությունը՝ 1,15:
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