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FALSIFICATION OF THE HISTORY OF THE AZERBAIJANI-ARTSAKH WAR 
IN AZERBAIJANI SCHOOL TEXTBOOKS* 

 
Hovik Avanesov 

Keywords: Artsakh Liberation War, Artsakh, Azeri military aggression, "Khojalu (Aghdam) 
events", Sumgait, Russian language textbook. 

 
Artsakh Liberation War (1988-1994) began as a result of the Azeri military aggression, 

which, from 1988 to April 30 1991, was of a local character. Subsequently, Azerbaijan undertook 
an open military intervention, with seizure of territories and the forced deportation of the 
Armenian population. To counter this and to preserve the country, Artsakh liberation struggle 
began, which was of paramount military and political importance in the new history of Armenia. 
Thanks to the panarmenian struggle, part of our Motherland restored the Armenian statehood. 

The mention of the Azerbaijan-Artsakh war is one of the first in the textbook on the "World 
cognition" subject for the third class: "Our country is currently at war with the Armenian 
Republic. Part of our territory was captured by the Armenian Republic. In this war, Azerbaijan 
lost many of its citizens who became shahids"[1]. In the textbook of the same subject for the 7th 
grade we read: "The seizure of our lands by Armenian armed forces was accompanied by the 
destruction of historical and cultural monuments. As a result of the occupation hundreds of 
historical monuments and museums were destroyed. This continues up to day"[2]. We consider it 
appropriate to note that: 

a. Armenian volunteer troops - in the future, the Armenian Defense Army, did not 
"occupy" any foreign lands, but liberated part of their historical homeland; 

b. neither during the Azerbaijan-Artsakh war, nor nowadays the Armenians have 
destroyed any monuments belonging to other peoples’ culture. On the contrary, the Armenians 
spend money on the restoration and preservation of such monuments. Destroying is the 
handwriting of the Azerbaijani authorities - to destroy the ground not only Armenian, but also 
other Christian monuments of architecture and cemeteries. As a vivid example of this the 
destruction of Russian graves in the city of Sumgait in 2015 can be brought. 

In the textbook of the same subject for the 9th grade in the context of tolerance, the authors 
write about the "deportations" of Azerbaijanis from Armenia and the "Khojalu tragedy"[3]. 

Representatives of the official Azerbaijani "historiography" not only accuse Armenians of 
"Khojalu (Aghdam) events"1, qualifying it as "genocide", but also put their blame for ethnic 
cleansing of Sumgait Armenians on the Armenians in their works. The same tendency is also 
observed in Azerbaijani school textbooks [4,5].  

After the USSR collapse and Azerbaijan's independencep proclamation, a new stage in the 
history creation, with falsification of not only the history of Armenia, but also the region, began in 

                                                            
* Հոդվածն ընդունվել է 31.03.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել պ.գ.թ., դոցենտ Մ.Հարությունյանը: 07.04.20: 
1 Avanesov H., Elibegova A., Falsifications of Khojalu Events in Azerbaijani School Literature, Materials of 
International Conference “History and Politics: Falsification, Phobia, Mythmaking”, Stepanakert Dizak Plus, 
2020, p. 100-112, Elibegova A., Avanesov H., Anti-Armenian Policy in Azerbaijan Educational Institutions 
and its Influence on Safety of Armenian Statehood, Scientific Artsakh, №1, 2018, Yerevan UYSSA, 2018, p. 
169-170. 
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Azerbaijan. After Aliyev’s regime came to power, this process recorded a new progress. This is 
confirmed by the words of an expert in the field of education, Nabatali Gulamoghlu, who in an 
interview with the BBC stated that modern history textbooks in Azerbaijani schools are written 
from a nationalistic point of view. 

According to the expert, who was a member of the group, monitoring textbooks published in 
Azerbaijan: “Those who write our textbooks are prone to populist sentiments; they present 
fictitious and illogical things as an indisputable fact. The political position also has strong 
influence on this. The authors of textbooks believe that they are serving people thus, but they do 
not understand the true meaning of these words. They are not independent.”[6]. 

In the "History of Azerbaijan" - a methodical manual of the 5th grade for the teacher, the 
authors mention the "Khojalu events" and the "participation" of the 366th motorized rifle regiment 
in it [7]. 

In the "World History" textbook for the 7th grade, in the task 7 to the topic "The Crusades. 
The fall of the Granada Emirate" we read: "Compare the massacres committed by the Crusaders 
against the Turkic-Muslim population in the East, to the massacres of civilians by Armenians in 
Garabag (Karabakh-Artsakh, ed. A.H.), including the Khojalu genocide, and give an assessment 
of these murders."[8]. 

In the second edition of the textbook "History of Azerbaijan" for the 9th grade, at the end, the 
territories allegedly "occupied by Armenian invaders" are listed [9]. Using the method of 
comparative analysis, we found that in 2016 edition of this textbook, in Chapter 7 a topic called 
"The Karabakh War" appeared, where the authors write about "participation" of Russia and the 
Russian soldiers in the Azerbaijan-Artsakh war [10]. 

The authors of the textbook “History of Azerbaijan” for the 11th grade also write about the 
"interference" of the military-political forces of the USSR and then Russia: "Since 1991, Armenia, 
with the help of military-political forces first of the USSR and then Russia, has begun large-scale 
military operations against Azerbaijan" [11]. The authors of this textbook and their colleagues 
also write about the "Khojalu events" and, continuing the tradition of their fellow brothers, 
mention the "participation" of the 366th motorized rifle regiment [12]. 

In Hayk Demoyan’s and Levon Melik-Shahnazaryan's book "Khojalu case: Special folder" 
we read: "Actually, the servicemen of the CIS 366th motorized rifle regiment did not take part in 
the assault on Khojalu. Strictly speaking, this was not necessary, since the armed units of the 
Armenians had armored vehicles in service. Back in early December, they undertook the 
disarmament of the Soviet police regiment, which was sent to Stepanakert to provide for a state of 
emergency. As a result of this action, Armenian detachments obtained a large number of small 
arms and several armored vehicles. A small part of this weapon, even if we do not count captured 
from the Azerbaijanis equipment, would be enough for a successful operation. It seems to us that 
the myth of the 366th Regiment participation in the battles for Khojalu was born: 

- as a consequence of attempts by the Azerbaijani defenders of Khojalu to "justify 
themselves" before their compatriots; 

- in view of the fact that during the assault of Khojalu Armenian armed forces used 
military armored vehicles for the first time since the beginning of the conflict"[13]. 

The abovementioned textbook also refers to the city-fortress of Shushi liberation in 1992: 
“On the night of May 7-8, the city was subjected to heavy artillery fire, 6000 enemy soldiers and 
72 tanks moved to the city. Military equipment and the human resources of the 366th Regiment 
also had their "services" here” [14]. 

It should be noted that on March 10 1992, the 366th motorized rifle regiment was withdrawn 
from the territory of the Republic of Armenia (NKR). Here a question arises: how can the 
mentioned motorized rifle regiment “partake” in the liberation of Shushi if two months ago it was 
withdrawn from Artsakh. This thesis is unambiguously intended for the internal audience. 
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According to the historian Edik Minasyan, "in Azerbaijani textbooks, as well as historical 
works, the policies of falsification, historical facts distortion and formation of the image of the 
enemy-Armenian continue. It is common knowledge that creating an enemy image helps any 
ruler to dump all his failures, both in domestic and foreign policy, against this fictional 
enemy"[15]. 

The subject of "Khojalu" is an integral part of not only the school textbooks on the "History 
of Azerbaijan", but also, for example, the Russian language subject for the 4th grade. 

In the Russian language textbook for the 4th grade we read: "The preparation for the 
offensive was launched on the evening of February 25. Storming of the city began with a two-hour 
shelling of tanks, armored personnel carriers, guns with shells "Alazan." Khojalu was blocked 
from three sides, and people tried to escape, fleeing to the forest in the Askeran direction. But it 
soon became clear that this was an ominous trap. Near the village of Nakhichevan Armenian 
groups opened fire on unarmed people"[16]. 

Ex-president Ayaz Mutalibov confessed in March 1992: "... the Armenians had left the 
corridor, by which people could leave the zone. Why should they shoot then? Moreover, it was on 
the territory close to Aghdam, where by that time there were enough resources to go out and help 
people"[17]. The following words of Ayaz Mutalibov testify to the fact that the Azerbaijani country 
was warned about the operation: "... the attack on Khojalu was not unexpected, in Baku they knew 
about its preparation well. They also knew about the Askeran corridor left by the Armenian side 
for the evacuation of civilians"[18]. 

 

It can be claimed that the educational process in Azerbaijan is made contingent on the 
ideology that cultivates armenophobia. 

Arif Yunusov, conflictologist, in his publication entitled The myths and the images of the 
'enemy' in historical science and in the history textbooks of the independent Azerbaijan notes that 
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"amid the Karabakh conflict, the schoolbooks in Azerbaijan had the mission of "breeding patriots 
who know how to distinguish friend from foe and are prepared to take part in another conflict if 
need be"2. 

The goal of the Russian language textbook should be teaching students the Russian language 
but this textbook has become another tool of anti-Armenian propaganda in the hands of 
Azerbaijani officials and their entourage.  

"The Khojalu (Aghdam) events" are the result of dirty domestic political games. This is 
evidenced by the words of political and public figures of Azerbaijan, who at that time held high 
government posts. Below, there are the words of some of these figures. 

Rustam Gajiyev, member of the Aghdam PFA board: 
"...We could have helped the Khojalu people, there were resources and opportunities. But the 

leaders of the republic wanted to demonstrate the people that they do not have the strength, and 
again call for the help of the CIS army, suppressing by it the opposition as well"[19]. 

E. Mamedov, Mayor of Khojalu: 
 "...After receiving the information on the upcoming operation of capturing the town, I asked 

Aghdam to send helicopters to evacuate the old, the women and the children. We were assured: 
tomorrow we will carry out the operation and break through the blockade. Help did not come" [20]. 

M. Safaroghlu, journalist: 
"...Khojalu was located in an important strategic position. The loss of Khojalu meant a 

political fiasco for Mutalibov"[21]. 
A. Yunusov, historian and conflictologist: 
"The city and its inhabitants were deliberately sacrificed for the political goal: to prevent the 

PFA coming to power"[22]. 
Another goal of "Khojalu (Aghdam) events" is to create equality with the Armenian Genocide 

in Sumgait, Baku and other cities and settlements of Azerbaijan and Artsakh. 
Training manual for 9th grade students Biology: Human Biology: Laboratory Work 
Approved at the session (March 27, 2003) of Biology Panel of the Scientific and Methodical 

Commission, Ministry of Education of the Azerbaijani Republic. The authors intended "...to impart 
theoretical knowledge and nurture patriotic individuals through practical activities (laboratory 
works, tests, math problems, crossword puzzles)". 

Section Characteristics of Locomotor System, exercise: "Who can say the approximate 
number of the disabled people who lost their limbs in the Karabakh war?" 

Exercise: Find out the reason! In times of the Nagorno-Karabakh war, several young people 
aged 20 or 21 threw themselves from a high cliff in an attempt to divert the enemy's attention. 
Despite of the treatment, they are disabled now. Many of them cannot move their lower limbs, and 
some suffer enuresis. Explain the reason!"  

Section Brief Information on Blood and Hematopoietic System, problem: "During the 
Nagorno-Karabakh events of 1992, a group of people (children, teenagers, pregnant women and 
elderly people), fled from the enemy as fast as their legs could carry them into the forests, 
mountains and valleys. Indicate approximately the heart rate of those people and explain the 
underlying cause". 

Section Brief Information on Respiratory System, problem: "When Azerbaijanis were 
banished from Zangezur, every second of them suffered health deterioration and needed artificial 
ventilation. Some of them perished, and some survived. Explain the reason underlying the state of 
those people"[23]. 

                                                            
2 Юнусов А., Мифы и образы «врага» в исторической науке и учебниках по истории независимого 
Азербайджана,www.kavkazoved.info/news/2011/10/11/mify-i-obrazy-vraga-v-istoricheskoj-nauke-
azerbajdzhana-i.html, 11.10.2011. 
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Conclusions:  

This policy of Azerbaijani state officials pursues several goals: 
a. bringing up a zombie generation that hates Armenians; 
b. shifting their blame on others for their own failures and defeats in the war over 

primordially Armenian territories, accusing the USSR, and later Russia, of "participating" in the 
Azerbaijani-Artsakh war; 

c. on the basis of pseudoscientific facts to prove to the world community that the primordially 
Armenian territories "belonged to Azerbaijan from times immemorial". 
  

ABBREVIATION 

USSR- The Union of Soviet Socialist Republics 
CIS-  Commonwealth of Independent States 
NKR- Nagorno-Karabakh Republic 
PFA-People's front of Azerbaijan 
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SUMMARY 
Falsification of the History of the Azerbaijani-Artsakh War in Azerbaijani School Textbooks 

Hovik Avanesov 
 

Coverage of the Azerbaijani-Karabakh war is one of the key areas of Azerbaijani 
"historiography". In the works of Azerbaijani authors, events are presented not based on historical 
realities, but in accordance with the style of the state agitprop. The Azerbaijani-Artsakh war and 
the events that occurred during this period were described not only in "academic" publications, but 
also in school textbooks. 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Ադրբեջանա-արցախյան պատերազմի պատմության կեղծումը ադրբեջանական 

դպրոցական դասագրքերում 
Հովիկ Ավանեսով 

 
Բանալի բառեր՝  Արցախյան ազատագրական պատերազմ, Արցախ, ադրբեջանական 

ռազմական ագրեսիա, «Խոջալուի իրադարձություններ», Սումգայիթ, ռուսաց լեզվի դասա-
գիրք: 

Ադրբեջան-արցախյան պատերազմի լուսաբանումը ադրբեջանական «պատ- մագրութ-
յան» առանցքային ոլորտներից է։ Ադրբեջանցի հեղինակների աշխատություններում իրա-
դարձությունները ներկայված են ոչ թե ելնելով պատմական իրողությունից  այլ շարադրված 
պետական քարոզչամեքենայի ոճին համահունչ։ Ադրբեջանա-արցախյան պատերազմը և 
այդ ժամանակահատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունները ապագիտականորնեն են 
շարադրված ոչ միայն «ակադեմիական» հրատարակություններում այլ նաև դպրոցական 
դասագրքերում։ 

 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

10 
 

РЕЗЮМЕ 
Фальсификация истории азербайджано-арцахской войны в азербайджанских 

школьных учебниках 
Овик Аванесов 

Ключевые слова: Арцахская освободительная война, Арцах, азербайджанская военная 
агрессия, "Ходжалинские события", Сумгаит, учебник русского языка. 

Освещение азербайджано-карабахской войны является одной из ключевых сфер азер-
байджанской «историографии». В трудах азербайджанских авторов события представлены 
не исходя из исторических реалий, а в соответствии с стилем государственного агитпропа. 
Азербайджано-арцахская война и события, произошедшие в этот период, были изложены не 
только в “академических” изданиях, но и в школьных учебниках. 
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ԱԿՆԱՐԿ «ԿՈՒՄԱՅՐԻ» ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ԵՎ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ [1] 

Արթուր Հովհաննիսյան 

Բանալի բառեր՝  Կումայրի, արգելոց-թանգարան, պատմամշակութային, պատմա-
ճարտարապետական, հուշարձան, Գյումրի, զբոսաշրջություն։ 

«Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի ստեղծումն ի սկզբանե 
ուղղված էր ինչպես Գյումրու բազմաշերտ պատմամշակութային ժառանգությունն իր 
միջավայրում անաղարտ պահպանելուն, այնպես էլ թանգարանային գործառույթներով 
և զբոսաշրջային սպասարկման նպատակներով օգտագործելուն։ Քաղաքի պատմա-
կան կորիզը կազմող ժողովրդական ճարտարապետության նմուշների արժևորումը՝ 
որպես մշակութային ժառանգության օբյեկտներ և դրանց ներկայացումն արգելոց-
թանգարանի կարգավիճակով ինքնին նորույթ էր հայ իրականության մեջ 1980-ական 
թթ․սկզբին։ Դեռևս ՀԽՍՀ 7-րդ գումարման Գերագույն խորհրդի 5-րդ նստաշրջանում 
(1969 թ.) հուշարձանների պահպանության վերաբերյալ մի խումբ պատգամավորների 
կողմից արված առաջարկներում նկարիչ Մարտիրոս Սարյանը (1880-1972 թթ.) հին 
Խնձորեսկն իր նախնական տեսքով պահպանելու վերաբերյալ հարց բարձրացրեց, 
իսկ պատգամավոր Ռ. Եղոյանն առաջարկում էր վերականգնել Լենինականի մի շարք 
հուշարձաններ և օգտագործել նրանց «ծավալները որպես թանգարաններ, ցուցաս-
րահներ, համերգասրահներ, որոնք իրենց մոտ կձգեն զբոսաշրջիկներին և հասարա-
կական լայն խավերին»[2]: Խնդիրը նրանում էր, որ մինչև 1970-ական թթ. պահպա-
նության և թանգարանային օգտագործման ենթակա հուշարձանները հիմնականում ա-
ռանձին հնագիտական, պաշտամունքային և ճարտարապետական կառույցներ էին։ 
Հարություն Մարությանն իր հոդվածներից մեկում նշում է, որ մինչև 1970-ական թթ. 
վերջը քաղաքային կամ գյուղական բնակելի տների, հասարակական կառույցների 
ամրակայման, վերականգնման կամ վերակառուցման գործունեություն չիրականաց-
վեց և որ միայն հետո սկսվեց ընկալվել դրանց գեղարվեստական–ճարտարապետա-
կան, ապա նաև ազգագրական ու պատմաքաղաքաշինական արժեքը[3]: Այս առումով 
արդեն 1970-ական թթ. սկզբներից սկսվեցին կարևորվել բնակավայրերի ամբողջա-
կան պատմաքաղաքաշինական հատվածները և դրանց հիմքը կազմող ժողովրդական 
ճարտարապետության կառույցները։ Նման հատուկ պահպանման օրինակներ էին հա-
մարվում այնպիսի հին բնակավայրեր, ինչպիսիք են Գորիսը, Շինուհայրը, հին Խնձո-
րեսկը, Վաղարշապատը, Լենինականը կամ նրանց առանձին հատվածները[4]: Նման 
իրավիճակում մեզանում գործնականում սկսվեց պաշտոնապես կիրառվել «արգելոց-
թանգարան» հասկացությունը՝ ի դեմ 1980 թ. ստեղծված «Կումայրի» պետական 
պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարանի[5]: Կառավարության համապա-
տասխան որոշման մեջ նշվում էր, որ «Լենինականի քաղաքաշինական-ճարտարապե-
տական կարևոր արժեք ներկայացնող Կումայրի-Գյումրի-Ալեքսանդրապոլ-Լենինա-
կան պատմական միջուկի պահպանումն ապահովելու նպատակից ելնելով՝ «Հայկա-
կան ՍՍՀ պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանման և օգտագործ-
ման օրենքից», Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհուրդը որոշում է ընդունել Հայաս-
տանի կոմկուսի Լենինականի քաղաքային կոմիտեի, ժողովրդական դեպուտատների 
Լենինականի քաղաքային սովետի գործադիր կոմիտեի և Հայկական ՍՍՀ պետշինի 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 03.04.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել մ.գ.թ., դոցենտ Դ. Պողոսյանը: 12.04.20: 
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համատեղ առաջարկությունը և Լենինական քաղաքի պատմական միջուկը հայտարա-
րել ժողովրդական դեպուտատների Լենինականի քաղաքային սովետի գործկոմի «-
Կումայրի» պետական պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարան[6]»: Վեր-
ջինս ի սկզբանե հիմնվեց առավելապես իր գործառույթներով օգտագործվող ժառան-
գության ամբողջական արժևորման, «որոշակի ժամանակաշրջանին հատուկ քաղա-
քաշինական միջավայրի պահպանման», դրան «անհարիր տարրերի ներթափանցման 
կասեցման», սերունդների միջև «նյութեղեն-հոգևոր կամրջի» ստեղծման նպատա-
կով[7]: Որոշմանը կից կանոնադրության մեջ արգելոց-թանգարանի հիմնական խնդիր-
ներն էին. 

ա) Կումայրի-Գյումրի-Ալեքսանդրապոլ-Լենինական պատմական ժամանակաշր-
ջանի քաղաքաշինական ավարտուն համալիրի պահպանումը և դրա վերականգնման 
ու վերակառուցման աշխատանքների կարգավորումն ու կատարումը. 

բ) «Կումայրի» արգելոց-թանգարանի բոլոր հուշարձանների հատուկ հաշվառու-
մը, դրանց պահպանումը և օգտագործումը. 

գ) գոյություն ունեցող ճարտարապետական-քաղաքաշինական ավանդների ու կո-
լորիտի պահպանումը, պատմաճարտարապետական արժեք չունեցող և միջավայրի 
հետ չներդաշնակվող շենքերի հետզհետե պլանային վերացման, ինչպես նաև «Կումայ-
րի» արգելոց-թանգարանի տարածքից դրան ոչ բնորոշ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների, այլ կառույցների տեղափոխման ու տրանսպորտային երթևեկության ակ-
տիվության պակասեցման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը. 

դ) քաղաքաշինական հնարավորությունները լավագույն ձևով ցուցադրելու վերա-
բերյալ միջոցառումների իրականացումը, «Կումայրի» արգելոց-թանգարանում և դրա 
շուրջը հայտնաբերված հնագիտական, ազգագրական և պատմության ու կուլտուրայի 
արժեքավոր հուշարձանների հաշվառումը, պահպանումը և ձեռքբերումը, 

ե) «Կումայրի» արգելոց-թանգարանի տարածքում բոլոր տեսակի շինարարական 
աշխատանքների ճարտարապետական հատակագծման առաջադրանքների կատար-
ման ապահովումը և շինարարական ու վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ 
հսկողության իրականացումը. 

զ) «Կումայրի» արգելոց-թանգարանի տարածքում գտնվող հուշարձանները 
շրջապատող տարածությունների, պատմականորեն ձևավորված քաղաքային կառու-
ցապատումների, այգեպուրակային և բնական լանդշաֆտի պահպանման, օգտագործ-
ման և կատարելագործման միջոցառումների իրականացումը, 
է) թանգարանային գործի, հուշարձանների գիտական ցուցադրման, ռեկլամային-գե-
ղարվեստական, զբոսաշրջիկների սպասարկման, հուշանվերների պատրաստման ու 
իրացման հետ կապված աշխատանքների կատարումը[8]: 

Այս դեպքում հուշարձանների թանգարանացումը ենթադրում էր ոչ միայն քաղաքի 
հարուստ և բազմաշերտ մշակութային ժառանգությունը պահպանել, այլ այն օգտա-
գործել իր տեղում ու գործառույթներով: Ճարտարապետ Վարազդատ Հարությունյանը 
նշում էր, որ «հայտարարվելով արգելոց-թանգարան՝ պատմաքաղաքաշինական այս 
համալիրը չի դադարելու ամենօրյա եռուն կյանքով ապրող քաղաք լինելուց»[9]: Հե-
տագայում արգելոց-թանգարանը մտավ Պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների 
պահպանության և օգտագործման գլխավոր վարչության կազմի մեջ։ 1990–ական թթ․ 
սկզբին «Կումայրի» պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարանն իր՝ 220 հա 
պահպանության ենթակայության տարածքում ուներ հաշվառված 1672 հուշարձան 
(1227-ը՝ բնակելի տուն, որոնցից 1072-ը պահպանվում էին մասնավոր սեփականութ-
յան իրավունքով)[10]: Վերջինս հետևյալ կառուցվածքն ուներ՝ Վարչակառավարչա-
կան անձնակազմ, Գիտա-ֆոնդային աշխատանքների բաժին, Պատմաճարտարապե-
տական և պատմահնագիտական հուշարձանների ուսումնասիրման բաժին, Ազգագ-
րական և բանահյուսական ուսումնասիրությունների բաժին, Ասլամազյան քույրերի 
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պատկերասրահ, Տնտեսական մաս, արտաբյուջետային մասով՝ Պատմաճարտարա-
պետական և պատմահնագիտական հուշարձանների պահպանության և շահագործ-
ման բաժին[11]։ Սույն արգելոց-թանգարանը փաստորեն մեկ տարածքի շարժական, 
անշարժ, նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության համալիր պահպա-
նության թանգարանային արդյունավետ եղանակ էր։ Արգելոց-թանգարանի՝ 1990թ. աշ-
վետվության մեջ քաղաքաշինական, ճարտարապետական, հնագիտական հուշար-
ձան-կառույցների պահպանությանից զատ, նշվում էին նաև քաղաքային կենցաղին, 
սովորություններին, ծեսերին, արհեստներին, տոներին վերաբերող նյութերի հավաք-
ման և ձայնագրման աշխատանքներ[12]: Նմանատիպ բացօթյա թանգարանի մոդելը 
ներառում էր մշակութային լանդշաֆտի և էկոթանգարանի հայեցակարգային հիմնա-
կան բաղադրատարրերը, որոնք այսօր էլ արդիական են և, ցավոք, երկրաշարժի ու 
կառուցվածքային վերափոխումների պատճառով հետագայում զարգացում չունե-
ցան[13]:  

ՀՀ կառավարության 1994 թ. որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարությանն առընթեր հուշարձանների պահպանության վարչության հաշվեկշռից «-
Կումայրի» պետական պատմամշակութային արգելոց-թանգարանը և հուշարձանների 
վերականգնման «Շիրակ» արվեստանոցն իր հիմնական միջոցներով ու կառույցներով 
հանձնվեցին Գյումրու քաղխորհրդի գործկոմի հաշվեկշռին[14]։ Արիս Ղազինյանը[15] 
հետևյալ հետաքրքիր դիտարկումն էր կատարում. «Կումայրի» ճարտարապետական 
և «Կիժի» պետական պատմաճարտարապետական և ազգագրական արգելոց-թան-
գարանները խորհրդային տարիներին միաժամանակ ստացան արգելոց-թանգարանի 
կարգավիճակ: Սակայն հետխորհրդային շրջանում առաջինն աստիճանաբար վերած-
վեց քարացած կամ ապօրինի վերափոխվող, վթարային, անորոշ պետական կարգա-
վիճակով պահպանվող քաղաքաշինական հատվածի, իսկ վերջինս դարձավ ՌԴ Կա-
րելիա մարզի զբոսաշրջային զարգացման գլխավոր ռեսուրսներից մեկը»: Այս առու-
մով Գյումրու քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո հայտնված «Կումայրի» 
պատմամշակութային արգելոց-թանգարանը վերածվել էր ենթաբաժնի` քաղաքապե-
տարանի քաղաքաշինության բաժնի կազմում և նույնիսկ առանձին գոյություն չուներ:  

2008 թվականին ՀՀ կառավարության՝ հուլիսի 12-ի Գյումրու պատմամշակութա-
յին և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնման և զարգացմանը վերաբերող ո-
րոշման մեջ հատուկ անդրադարձ էր կատարվում «Կումայրի» պատմաճարտարապե-
տական արգելոց-թանգարանի իրավական կարգավիճակի վերականգնմանը, որով ա-
ռաջարկվում էր «փոփոխել Գյումրի քաղաքի «Կումայրի» պատմաճարտարապետա-
կան արգելոց-թանգարանի իրավական կարգավիճակը` Հայաստանի Հանրապետութ-
յան մշակույթի նախարարության կամ Գյումրու քաղաքապետարանի համակարգում, 
կամ մարզպետարանի ենթակայությամբ պետական ոչ առևտրային կազմակերպութ-
յան վերակազմակերպմամբ»[16]։ Այս որոշման մեջ խնդիր էր դրվում «Քաղաքների 
պատմական կենտրոնների ռեաբիլիտացիայի» եղանակով երկրաշարժից հետո ար-
գելոց-թանգարանի տարածքում առկա վնասված հուշարձան-կառույցների 90 տոկոսի 
ամրակայման, «կառուցապատման ու ճարտարապետական փոքր ձևերի վերա-
կանգնման, տարածքների բարեկարգման ու կանաչապատման, գոյություն ունեցող ո-
ճին հարիր որոշ հատվածների կառուցապատման լրացման», որով ոչ միայն կպահ-
պանվեր պատմական կենտրոնը, ստեղծելով գրավիչ և բարեկարգ միջավայր, այլև 
կնպաստեր «փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի զարգացման, գիտության և արվեստի, 
ավանդական արհեստագործության վերականգնմանը և ներդրումների համար բարեն-
պաստ պայմանների, ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծմանն ու մարդկանց 
բարեկեցության բարձրացմանը»[17]: Սակայն, այս որոշմամբ մշակված գերակա ուղ-
ղությունները հետագայում էլ շարունակեցին մնալ արդիական: Գյումրի քաղաքի ավա-
գանու` 2013 թ. հուլիսի 29-ին 78-Ա որոշմամբ վերականգնվեց նախկին պատմաճար-
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տարապետական արգելոց-թանգարանի իրավական կարգավիճակը՝ որպես «համայն-
քային ոչ առևտրային կազմակերպություն»[18]։ Սակայն այն ստացավ «Կումայրի 
պատմամշակութային արգելոց-թանգարան» անվանումը, որը կապված էր նաև 2012 
թ. դեկտեմբերի 5-ին Աշխաբադում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիս-
տում Գյումրին 2013 թվականի ԱՊՀ պետությունների մշակութային մայրաքաղաք 
հռչակելու հետ։ Նոր կանոնադրությամբ արգելոց-թանգարանը երկրում գործող հա-
մանման պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների նմանությամբ դարձավ 
«շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ 
ունեցող և գիտալուսավորչական, գիտատեղեկատվական, մշակութային գործունեութ-
յուն իրականացնող կազմակերպություն»։ «Գյումրի քաղաքի վարչական տարածքում 
գտնվող պատմական, ճարտարապետական, հնագիտական կամ այլ մշակութային 
արժեք ներկայացնող անշարժ հուշարձանների, հուշարձան-համալիրների ուսումնա-
սիրման, հանրահռչակման և օգտագործման, ինչպես նաև համայնքային սեփակա-
նություն համարվող պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների, հուշարձան հա-
մալիրների, բնապատմական, պատմական միջավայրի, պատմամշակութային հողերի 
և դրան հարող տեղանքապատկերների (լանդշաֆտի) ամբողջական պահպանումն ի-
րականացնելու նպատակով» [19]: 

«Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի արդի հիմնական 
խնդիրների լուծումները մեծապես կապված են ֆինանսական միջոցների պակասի 
հետ։ Նման խնդիրներից կարելի է առանձնացնել հետևյալները. 

ա) արգելոց-թանգարանի տարածքում հուշարձանների ամրակայման և վերա-
կանգնման աշխատանքների իրականացումը,  

բ) հուշարձանների տեսքը խաթարող հեռահաղորդակցական համակարգի կար-
գավորումը, 

գ) համայնք-արգելոց-թանգարան համագործակցության բացակայությունը, 
դ) աշխատանքային հաստիքների  պակասը և այլն։ 
Վերլուծելով արգելոց-թանգարանի շուրջ առաջացած արդի վիճակը՝ ակնհայտ է, 

որ վերջին տարիներին, Ռուսթավելի փողոցի հուշարձան կառույցների շրջակայքի բա-
րելավման և դրանց վերանորոգման աշխատանքները նոր ազդակ հաղորդեցին քա-
ղաքի նկատմամբ զբոսաշրջային հետաքրքրությանը․ դեպի «Կումայրի» պատմամշա-
կութային արգելոց-թանգարան այցելություններն ավելացան:  

Արգելոցի տարածքում գտնվող հուշարձանների կեսից ավելին մասնավոր սեփա-
կանություններ են, այդ իսկ պատճառով կարևոր են հուշարձանների սեփականատեր 
հանդիսացող անձանց հետ տարվող աշխատանքները, որպեսզի հետագայում հու-
շարձանների տեսքը խաթարող անհարկի միջամտություններ տեղի չունենան հենց սե-
փականատերերի կողմից, և, նաև, իրազեկման միջոցով հնարավորություն ստեղծվի 
հուշարձանների պահպանության հարցը կիսել համայնքաբնակների հետ: «Կումայրի» 
պատմամշակութային արգելոց-թանգարանում առկա խնդիրները առնչվում են նաև 
արգելոցի ցանկում ներառված հուշարձանների մասին արխիվային տվյալների բացա-
կայության հետ: Հուշարձանները արգելոց-թանգարանի ցուցադրություններում ներկա-
յացնելու համար անհրաժեշտ է իմանալ հուշարձանի հետ կապված կարևոր տվյալնե-
րը, օրինակ՝ բնակարանատիրոջը, կառուցողին, կառուցման տարեթվերը, զարդաքան-
դակներում առկա խորհրդանիշների նշանակությունը, բնակարանատիրոջ ունեցած 
դիրքը և այլն։ Հաջորդիվ տեղեկատվական վահանակների և հասարակական զուգա-
րանների տեղադրման անհրաժեշտությունն է արգելոցի հարակից տարածքում: Հու-
շարձանների մասին պատմող տեղեկությունների առավել հետաքրքրական հատված-
ները անհրաժեշտ է եռալեզու տեքստերով ներկայացնել այցելուներին: 

«Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի հուշարձաններից շա-
տերն այսօր բացի մասնավոր սեփականություն լինելուց դարձել են խանութներ, դե-
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ղատներ, պատկերասրահներ, թատրոն և այլն: Սա թանգարանացման դասական 
տարբերակից անցումն է նորարարական օգտագործման եղանակների։ Այդպիսով քա-
ղաքը՝ որպես կենդանի օրգանիզմ, չի քարանում ժամանակի մեջ, այլ այն ժամանակի 
փոփոխության կամուրջ է հանդիսանում՝ հնարավորություն տալով ապրել պատմա-
կան միջավայրում ժամանակակից կյանքի պահանջմունքներին համապատասխան: 
Նմանատիպ թանգարանացման մոդելը լայնորեն կիրառվում է Եվրոպայի մի շարք 
երկրներում, և սա մեխանիզմ է, որի օգնությամբ արգելոցը գործում է նաև համայնքի 
շնորհիվ և չի վերածվում սոսկ «հուշանվերներ վաճառող տաղավարների»: Այս դեպ-
քում սակայն պետք է լինի համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում այցե-
լուին, թե նույն հուշարձանը, որը այսօր գործում է որպես դեղատուն, ինչ է եղել նախ-
կինում, և հուշարձանի մասին պատմող այլ տեղեկություններ ներկայացնի:  

Կարծում ենք, որ արգելոց-թանգարանում այցելուների թվի աճը խթանելու համար 
նաև պետք է ընդլայնվեն զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ տարվող աշ-
խատանքները, ներգրավվեն նորերը, և ընդլայնվի համագործակցության շրջանակը։ 
Զբոսաշրջային կազմակերպությունների կազմակերպած երթուղիները շատ հաճախ 
կրկնվում են և Կումայրի պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի հետ քիչ են 
առնչվում: Նրանց ուղղությունները հիմնականում արգելոց-թանգարանի տարածքում 
գործող այլ թանգարաններն են։ Կարծում ենք, որ ճիշտ կլիներ, եթե  «Կումայրի» 
պատմամշակութային արգելոց-թանգարանը ևս մշակեր և առաջարկեր հատուկ տու-
րեր, որոնք կբացահայտեին արգելոց-թանգարանը, ինչպես նաև թույլ կտային նոր մի-
ջոցներ և ներդրումներ ներգրավել առկա խնդիրների լուծման համար։ 
 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Շնորհակալություն ենք հայտնում «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Ակնարկ «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի ստեղծման ընթացքի 

և արդի խնդիրների շուրջ 
Արթուր Հովհաննիսյան 

 
Սույն  հոդվածով անրադառնում  ենք «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-

թանգարանի ստեղծման պատմությանը, խնդիրներին և ներկայացնում ենք այդ խնդիր-
ների լուծմանն ուղղված մեխանիզմները: «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-
թանգարանի ստեղծումն ի սկզբանե ուղղված է եղել ինչպես Գյումրու բազմաշերտ 
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պատմամշակութային ժառանգությունն իր միջավայրում անաղարտ պահպանելուն, 
այնպես էլ թանգարանային գործառույթներով և զբոսաշրջային սպասարկման նպա-
տակներով օգտագործելուն։ «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի 
հուշարձաններից շատերն այսօր բացի մասնավոր սեփականություն լինելուց դարձել 
են խանութներ, դեղատներ, պատկերասրահներ, թատրոն և այլն: Սա թանգարանաց-
ման դասական տարբերակից անցումն է նորարական օգտագործման եղանակների։  

 
РЕЗЮМЕ 

Очерк о процессе создания и актуальных проблемах историко-культурного музея-
заповедника ''Кумайри'' 

Артур Ованнисян 
 

Ключевые слова: Кумайри, музей-заповедник, историко-культурный, историко-архи-
тектурный, памятник, Гюмри, туризм. 

В данной статье мы рассматриваем историю и проблемы создания Кумайрийского исто-
рико-культурного музея-заповедника и предлагаем механизмы решения этих проблем. Исто-
рико-культурный музей-заповедник Кумайри изначально был предназначен для сохранения 
многослойного исторического и культурного наследия Гюмри и его окрестностей, а также для 
реализации его музейных функций и туристических услуг. Многие из памятников Кумай-
рийского историко-культурного музея-музея сегодня стали магазинами, аптеками, галереями, 
театрами и т.п., помимо того, что находятся в частной собственности. Это - переход от клас-
сической версии музеефикации к инновационному использованию. 

SUMMARY 
Essay on the Process of Creation and Current Problems of the Kumayri Historical and 

Cultural Museum-Reserve 
Artur Hovhannisyan 

 
Keywords: Kumayri, museum-reserve, historical-cultural, historical-architectural, monument, 

Gyumri, tourism. 
The article examines the history and problems of the Kumayri Historical and Cultural 

Museum-Reserve establishment and presents mechanisms for solving these problems. The 
Kumayri Historical and Cultural Museum-Reserve was originally intended to preserve the 
multilayered historical and cultural heritage of Gyumri in its vicinity, as well as to use its museum 
functions and tourist services. Many of the monuments of the Kumayri Historical and Cultural 
Museum-Museum today have become shops, pharmacies, galleries, theaters and so on, besides 
being privately owned. This is a transition from the classic version of museification to the 
innovative use of the latter. 
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NARROWING DOWN THE SELF-DETERMINATION DEBATE DUE TO THE 
INTERDEPENDENCE BETWEEN TERRITORIAL INTEGRITY AND 

REMEDIAL SECESSION 
 

Makar Melikyan 

Keywords: remedial secession, self-determination, territorial integrity, self-defense, subjects 
of international law. 

Remedial Secession in Law and Politics 
International law’s lack of effective enforcement mechanisms and limited impact on state 

policies are well-known facts. Power and politics solve most conflicts, not the law – especially 
when stakes are as high as in territorial disputes. Too often governments and scholars 
intentionally misinterpret and dilute the law in political arguments. But this should not prevent us 
from filtering out the misleading arguments and trying to eliminate uncertainty and ambiguity of 
international law to the maximum extent possible. 

There is an opportunity of narrowing down the debate over the applicability of territorial 
integrity and self-determination by examining the connection and correlation between the right of 
peoples to self-determination and their international legal status. This connection helps 
demonstrate that prohibiting remedial secession in international law would cause fundamental 
legal self-contradictions. At the same time, the right to self-determination cannot be interpreted in 
an extreme and limitless manner. 

Remedial secession is claimed to be a right of all peoples to secede unilaterally from their 
parent states in case the latter severely and/or systematically violates their fundamental rights 
(e.g. evident discrimination against an ethnic group, policies aimed at the change of demographic 
balance in a certain region etc.). Remedial secession is in fact a victimized population's right to 
use force or the jus ad bellum. But before doing so, the oppressed people, as well as the 
international community, should explore all other means of ceasing the violations and preventing 
the worst crimes. Only after the failure of domestic means and international efforts can secession 
be implemented as a remedy of last resort. 

Remedial secession is neither codified precisely in international law nor is it denied by any 
international document or court decision. Most scholars favor the neutrality argument with 
regards to legality of self-determination, best described by James Crawford: “[S]ecession is 
neither legal nor illegal in international law, but a legally neutral act the consequences of which 
are regulated internationally”.[1] 

When issuing an advisory opinion on the Kosovo case, the International Court of Justice 
(ICJ) deemed it unnecessary to resolve the question whether or not there is a right to remedial 
secession in international law, and so did the Supreme Court of Canada as well in its 1998 
judgment on the Quebec Case.[2] However, there is a substantial amount of arguments and 
interpretations of existing laws supporting the concept. It is supported indirectly by some 
international documents and the state practice of the last seven decades. Remedial secession is 
recognized directly in the 1921 report of the League of Nations on the Åaland Islands question and 
in the 1994 decision of the African Commission on Human and Peoples' rights,[3] as well as in the 
statements of 11 states submitted to ICJ for the Kosovo case.[4] Additionally, many scholars call 
                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 05.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, պ.գ.թ., դոցենտ Վ. 
Պետրոսյանը: 13.02.20: 
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for its formal recognition or claim it is already an established international right.[5] These 
arguments come on top of the existing international documents in support of self-determination in 
general. 

Remedial secession finds indirect but very strong support in the Friendly Relations 
Declaration (1970), which reflects customary international law. The so called ‘safeguard clause’ 
of the document reads as follows: 

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any 
action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political 
unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle 
of equal rights and self-determination of peoples as described above and thus possessed of a 
government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, 
creed or colour.[6] 

This ‘safeguard clause’ sheds light on the uneasy correlation between the right to self-
determination and the principle of territorial integrity. While reaffirming territorial integrity and 
political unity of states, the resolution also adds a precondition – states have to act in compliance 
with the principle of self-determination and represent its entire population without discrimination. 
Therefore, this provision is often read a contrario and it is claimed that if a state ignores the right 
to self-determination, deliberately prevents a part of its population from being represented by the 
government, then territorial integrity and political unity of such a state can be “dismembered or 
impaired.” A severe, systemic violation of the rights of an ethnic group is a clear example of such 
a violation. The wording of this clause was later reaffirmed in the 1993 Vienna Declaration and 
Programme of Action.[7] 

The arguments supporting remedial secession are well presented and explained by many 
scholars, so there is no need for us to go into further detail.[8] 

Legal Personality and Duties of Peoples in International Law 
Before going further to the main arguments, we must first agree (or disagree) on the 

existence of the following principle: a personality – physical or juridical, cannot have any duties 
under the law without having at least one full-fledged right. If an entity does not have a single 
right under international law, then the latter cannot be a subject of international law, and 
therefore cannot have duties as well. The entity must have at least some basic space of freedom of 
actions in order to enable the law to set legal limitations. This should be considered as a general 
principle of law, true for both domestic law and international laws accordingly. Otherwise, the 
relevant laws would be as illegitimate as slavery and colonization – both outlawed right after 
World War II. 

Because self-determination and human rights are a relatively new phenomena in 
international relations, the status of peoples under international law is still unclear in many 
aspects. A bit more than a century ago only “civilized” nations were considered to be subjects of 
international law, and peoples would have no single international right as distinct entity.[9] Back 
then, international law had nothing to do with the rights and duties of those struggling for 
secession. Secession was an internal matter of each state, as were all the other forms of 
revolutions. Nowhere in the past can we find an international norm that would oblige the peoples 
to respect the territorial title or territorial integrity of parent states. At the same time, 'legalizing' 
secession before the 1928 Kellogg–Briand Pact would be of little practical significance, since the 
use of force used to be a legitimate part of state sovereignty, and states were free to use force 
against peoples both before and after their secession and international recognition.[10] Peoples 
used to secede from states before the term ‘self-determination’ was invented for international law, 
and if someone is denying the right to self-determination or remedial secession, he or she ought to 
prove that at a certain point in history, peoples have become international legal personalities or 
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have been obliged to respect the territorial integrity of states. Moreover, even if peoples are 
subjects of international law, it does not mean per se that international law prohibits remedial 
secession. 

International law refers to a number of rights for peoples in the context of human rights, self-
determination and decolonization, but are these full-fledged rights? Can individuals or peoples 
implement these rights without their government’s prior approval or are they guaranteed with any 
sanctions or remedies? In most cases (if not all) the answer is no – they cannot, and without the 
mentioned elements any presumed right is rather a privilege not secured from arbitrarily 
withdrawal or violation. Thus, referring to such rights to counter remedial secession is 
hypocritical. Below is a detailed look into each of these presumed rights. There are four set of 
rights that can potentially be sufficient enough for the claim that peoples cannot violate territorial 
integrity: 

1. International Human Rights Law (IHRL) 
2. Internal self-determination 
3. Decolonization 
4. External self-determination 
First, one may argue that individuals and peoples are protected by the International Human 

Rights Law (IHRL), reflected in the International Covenants on Civil and Political Rights (ICCPR) 
and on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)[11]. But are IHRL norms sufficient 
enough to claim that peoples must respect state territorial integrity? Both ICCPR and ICESCR 
reaffirm in the first article that “All peoples have the right of self-determination”, and referring to 
the documents that have codified the right to self-determination while claiming that this very right 
is non-existent would per se be a self-contradictory argument[12]. Moreover, if a case of remedial 
secession arises, it already means that the given state has been severely violating IHRL at first 
place – forcing an entity to secede, and such states should not have an opportunity to make the 
case for territorial integrity by referring to the IHRL laws they themselves violate. 

Technically, IHRL documents are interstate treaties that neither create international rights 
for individuals nor grant them international legal personality. Each state undertakes an obligation 
under ICCPR “to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its 
jurisdiction the rights recognized in the present Covenant.”[13] However, these are obligations 
towards the other signatories and the international community, not their citizens. Thus, the 
corresponding rights for citizens remain within the scope of parent state’s domestic authority. As 
for ICESCR, it only sets objectives, not duties for states. Unlike ICCPR, ICESCR does not require 
to “respect and to ensure” the rights, but merely to “take steps […] with a view to achieving 
progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant”[14]. 

Second, peoples are claimed to have a right to internal self-determination. There seems to be 
a consensus that the right to internal self-determination is a customary international law, and it is 
illegal inter alia to abolish autonomies.[15] However, internal self-determination is again not a 
guaranteed right:[16] No provisions about internal self-determination are being incorporated in 
the domestic law, nor are they granting peoples a right to either unilaterally establish an 
autonomy or enlarge the scope of their administrative authority. In fact, state governments do not 
really consider such a right to exist – they simply cease any demands for a greater autonomy as a 
blatant violation of an existing constitution. A right means the ability to do something. Whenever 
the implementation of a right needs another entity’s consent and approval in advance, it is a 
privilege rather than a full-fledged right. And whenever a non-international entity makes a request 
for a greater autonomy and addresses it to its government, is turns into a regular domestic matter 
that is regulated by the domestic law, rather than international law. Hence, internal self-
determination is also not a sufficient international right.  
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Third, another common argument is the exclusiveness of decolonization: peoples have a right 
to decolonization presumably as the only legitimate way of external self-determination. However, 
all the former colonies have gained independence by the end of 1980s, and the UN currently lists 
only 17 non-self-governing territories, subject to decolonization, with about 1.7 million population 
in total[17]. Therefore, claiming decolonization to be the only avenue of self-determination means 
only 1.7 million people currently have such a right, which would in fact suggest that the right to 
self-determination no longer exists. As for the potential of new cases of colonization, it is not only 
very unlikely, but also implies severe violation of a number of other international norms before 
even getting close to colonization (e.g. aggression, violation of the principle of territorial integrity, 
human rights and humanitarian law violations, including the laws on occupation, as well as 
crimes against humanity). Hence, by the time a territory is colonized again, all the wrongful acts 
of the aggressor state would already have been covered by other norms of international law. 

Finally, by excluding IHRL, Internal self-determination and Decolonization through the 
process of elimination, we are left with only one potential right that might be referred to in order 
to prove that peoples are subjects of international law. We have narrowed down the choice to the 
potential right to external self-determination. The latter’s widest interpretation is the right to a 
unilateral secession, and the narrowest interpretation is remedial secession. This also means that 
the recognition of a wide interpretation would also mean a per se recognition of a right to 
remedial secession as well.  

As a reminder, the objective of looking at all these potential rights was to find out if peoples 
have at least one full-fledged right to be eligible for being legal personalities, i.e. subjects of 
international law. If this is not the case, then international law cannot limit their actions – 
including the right to conduct remedial secession. But since we have addressed and excluded all 
the rights but self-determination and remedial secession, it turns out that in order to claim that 
international law prohibits remedial secession, one must admit the existence of that very right. 
This brings us to the conclusion that it self-contradictory to claim that that international law 
prohibits remedial secession. 

On the other hand, self-determination and remedial secession should not be totally 
unregulated by international law. This would mean peoples have no international right, including 
self-determination. But that is definitely not the case – there are too many precise references to the 
right to self-determination to disregard them all. Moreover, remedial secession perfectly aligns 
with the principles of human rights protection, democracy and natural law, while territorial 
integrity is the last ‘line of defense’ for the oppressive states in finding justifications for their 
illegal actions. 

Remedial Secession as a Right Deriving from Self-Defense 
Remedial secession is mostly considered as a specific type of self-determination. However, 

there is another, no less important fundamental right that lies behind remedial secession – the 
right to self-defense.[18] The right to self-defense of each individual against an eminent threat is 
present in most (if not all) domestic criminal codes.[19] At the same time, international law 
recognizes the right to self-defense for all states.[20] As Yoram Dinstein puts it, “Any law, 
international or municipal, which prohibits recourse to force, is necessarily limited by the right of 
self-defense”.[21] This is a tremendous state and non-state practice and opinio juris to claim that 
self-defense is a universal right, and that all individuals of the world have a right to self-defense in 
certain circumstances. That also enables all the peoples, as groups of individuals, to execute such 
a right collectively. 

The only way oppressed peoples can protect themselves from the parent state's severe 
violations is to force away all the components of said state. This naturally turns into secession 
from the abusive state and creation of a new government to replace the expelled agencies. Here 
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the self-defense component of remedial secession arises even earlier than that of self-
determination. 

Remedial secession is not only a right, but also a sanction, a remedy of other essential rights 
in the non-hierarchical system of international law. Remedial secession is by itself the last resort 
of protection for victimized ethnic groups. Even if the international community develops effective 
mechanisms of human rights protection, they may fail one day, too. And if they do, peoples can 
still resort to their last resort remedy. As long as states and peoples exist, there is a hypothetic 
chance of oppression against peoples, thus they will not lose their remedial right, no matter how 
seldom it is applied in the future. Therefore, not only cannot remedial secession be prohibited 
now, but also in the foreseeable future. 

Narrowing Down the Debate 
How can all these arguments help interpret the law? First of all, they may help further 

narrow down the debate by filtering out some theories about the supremacy of territorial integrity 
over self-determination in general and remedial secession in particular. The ICJ has already 
indicated in the Kosovo case that “the scope of the principle of territorial integrity is confined to 
the sphere of relations between States” thus dismissing the claims that “a prohibition of unilateral 
declarations of independence is implicit in the principle of territorial integrity” [22]. We could go 
beyond and state that not only declarations of independence, but also the act of remedial secession 
as such is not prohibited by any international norm, including the principles of territorial 
integrity, political unity and inviolability of borders. 

Second, a precise recognition and codification of remedial secession by international law is 
not a precondition for its legality. If peoples have no international legal personality, and the 
matter of remedial secession lies outside the scope of international law, then international law will 
simply be not in the position to regulate or impose duties, preconditions or limitations on the 
actions of seceding entities. On the other hand, from the perspective of the domestic law remedial 
secession is not only the ultimate safeguard of vital political rights but also an ultimate self-
defense measure justified by the criminal codes of all states[23]. 

In fact, the current regulations are as good as a recognition of remedial secession, because 
the key elements of the right are already reflected both in international law and in state practice. 
We also have the element of potential legal consequences – sanctions and other measures pro et 
contra certain course of actions. On one hand, the fact that remedial secession can never be 
prohibited is more than enough to claim that individual or collective international sanctions can 
never be taken against peoples by reason of conducting remedial secession. On the other hand, 
existing regulations on human rights and use of force are already good enough to take measures 
in favor of secession movements. The UN Security Council has the authority to intervene with 
Chapter VII measures and has an established practice of using this power to address 
humanitarian crisis. Thus, it can intervene both before and after remedial secession is recognized. 
Certainly, the legal and political significance of the recognition of remedial secession should not 
be underestimated. However, recognition will only outlaw what is already outlawed by the existing 
regulations – gross and systematic human rights violations, and will not change the politically 
driven nature of Security Council’s decision-making process. 

Another important aspect of remedial secession is the potential help from third party states. 
Here again some existing instinctual documents already enable external support to remedial 
secession movements. Although international law prohibits the interference into internal affairs of 
states, it also obliges the states to “prevent and punish” genocides, “promote, through joint and 
separate action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples” and 
the peoples in pursuit of the exercise of this right “are entitled to seek and to receive support in 
accordance with the purposes and principles of the Charter[24]. But even if we assume that 
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international law does prohibit such an external support to, that has no impact on the rights and 
duties of a seceding entity itself. Peoples must be recognized as a subject of international law 
before they could be obliged to refrain from seeking and receiving external help. And as discussed 
before, such a recognition also comes with the recognition of the right to remedial secession itself. 

Normally, external help is of vital importance, as secession movements are mostly weakened 
by parent state’s oppression. Very seldom do the great powers and neighboring states remain 
neutral towards secession conflicts. But those taking sides are mostly motivated by self-interest, 
not law and order. Thus, codifying remedial secession would not provoke extra interventionism. 

A Fair Social Contract 
By following the principle that peoples cannot have any duties under the law without having 

at least one full-fledged right, we used the method of elimination, we analyzed all the potential 
rights that peoples can have and came to the conclusion that remedial secession is the minimal 
required right to consider peoples as subjects of international law. Regardless of whether or not 
peoples are subjects of international law, remedial secession is in a win-win position in either case 
– it may be recognized to a greater or lesser extent, but in no case can it be prohibited. 

This is also a major political argument for its precise recognition through codification in an 
international convention out a UN resolution. Leaving peoples out of the scopes of international 
law grants them almost unlimited choice of actions – including secession, rather than diminishing 
their rights, and the ambiguity around the right to self-determination undermines the global 
stability, not vice versa. 

Remedial secession may be used to reconcile the opposing views in the self-determination 
versus territorial integrity debate. Peoples should be recognized as the ultimate subjects of 
international law that have authorized respective states to act on their behalf. A codified social 
contract with ‘safeguard clause’ may lie at the bottom of the relations between peoples and states, 
recognizing precisely the right to remedial secession, but prohibiting any other types of unilateral 
secession. 

Interestingly, there is no need to draft new provisions for this ‘security clause’ – all the 
necessary provisions and wordings are already available in various international documents. A 
unanimous UN resolution could proclaim this ‘social contract’ between states and peoples[25]. It 
would be very appropriate to begin such a resolution with the first line of the UN Charter: “We 
the peoples of the United Nations determined…” 
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SUMMARY 
Narrowing Down the Self-Determination Debate Due to the Interdependence between 

Territorial Integrity and Remedial Secession 
Makar Melikyan 

This article is an attempt to narrow down the debate around the right to self-determination 
and the principle of territorial integrity. Studying the connection between the right of peoples to 
self-determination and their international legal status brings to the conclusion that neither 
territorial integrity, nor remedial secession can exist in international law without the other one. The 
following principle is applied – if an entity does not have at least one right under international law, 
then it also cannot have international duties. Therefore, respect for parent state’s territorial 
integrity may be mandatory only in case the right of peoples to remedial secession is recognized. 
And since any prohibition of remedial secession will cause substantial legal self-contradictions, it 
is suggested that codifying remedial secession would not only help strengthen international peace 
and stability, but also reconcile the opposing views in the self-determination versus territorial 
integrity debate. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Ինքնորոշման շուրջ տարամեկնաբանությունների շրջանակի նեղացում տարածքային 

ամբողջականության և «անջատում հանուն փրկության» դոկտրինի միջև առկա 
փոխկապակցվածության վերհանման միջոցով 

Մակար Մելիքյան 

Բանալի բառեր՝ անջատում հանուն փրկության, ինքնորոշում, տարածքային ամ-
բողջականություն, ինքնապաշտպանություն, միջազգային իրավասուբյեկտություն: 

Այս աշխատությունում մենք փորձ ենք կատարում նեղացնելու ինքնորոշման իրա-
վունքի և տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շուրջ առկա տարամեկնաբա-
նությունների շրջանակը: Ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և նրանց միջազգային ի-
րավական կարգավիճակի միջև կապի ուսումնասիրությունը բերում է եզրակացության, 
որ ո՛չ տարածքային ամբողջականությունը, ոչ էլ «անջատում հանուն փրկության» 
դոկտրինը չեն կարող գոյություն ունենալ միջազգային իրավունքում առանց մեկը մյուսի: 
Կիրառվում է հետևյալ սկզբունքը. եթե որևէ սուբյեկտ չունի առնվազն մեկ միջազգային 
իրավունք, ապա այն նաև չի կարող ունենալ միջազգային իրավական պարտավորութ-
յուններ: Հետևաբար, պետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հար-
գանքը կարող է պարտադիր լինել ժողովուրդների համար միայն այն դեպքում, եթե ճա-
նաչվի վերջիններիս` անհրաժեշտության դեպքում հանուն փրկության  բաժանման դի-
մելու իրավունքը: Եվ քանի որ հանուն փրկության  բաժանման ցանկացած արգելք հիմ-
նարար հակասություններ է առաջացնում միջազգային իրավունքի ներսում, մենք են-
թադրում ենք, որ հանուն փրկության  բաժանման իրավունքի կոդիֆիկացումը ոչ միայն 
կամրապնդի միջազգային խաղաղությունն ու կայունությունը, այլև կնպաստի ինքնորոշ-
ման և տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ հակադիր տեսակետների հաշ-
տեցմանը: 

 
РЕЗЮМЕ 

Сужение рамок дискуссий вокруг самоопределения посредством выявления 
взаимосвязи между территориальной целостностью и доктриной ''отделение во имя 

спасения'' 
Макар Меликян 

 
Ключевые слова: ремедиальное отделение, самоопределение, территориальная целост-

ность, самозащита, международная правосубъектность. 
Эта статья является попыткой сузить круг противоположных интерпретаций самоопре-

деления и территориальной целостности. Изучение связи между правом народов на самооп-
ределение и их международно-правовым статусом приводит к выводу, что ни территориаль-
ная целостность, ни доктрина ремедиального отделения не могут существовать в междуна-
родном праве одна без другой. Применяется следующий принцип - если субъект не имеет 
хотя бы одного международного права, то он также не может иметь международных обя-
занностей. Следовательно, уважение территориальной целостности государства может быть 
обязательным для народов только в случае признания их права народов на ремедиальное от-
деление при необходимости. И поскольку любой запрет на ремедиальное отделение создаст 
существенные внутренние противоречия в международном праве, мы предполагаем, что ко-
дификация ремедиального отделения не только укрепит международный мир и стабиль-
ность, но и поспособствует примирению противоположных взглядов в дискуссиях о са-
моопределении и территориальной целостности. 
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Հայ աշխատավորուհիների գործունեությունը թիկունքում Հայրենական մեծ 
պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ.) 

 
Էդիկ Մինասյան 

Բանալի բառեր` հայ կանայք, աղջիկներ, արդյունաբերական ձեռնարկություն, 
պաշտպանական ֆոնդ, կոլտնտեսային դաշտեր, թիկունք, տաք հագուստ, սպիտակե-
ղեն, ծանրոց, տնտեսուհի, ֆաբրիկա, վարպետ: 

Պատերազմը ստիպեց թիկունքի աշխատանքը վերակառուցել ռազմական ձևով, 
ստեղծել ռազմական հզոր տնտեսություն՝ ռազմաճակատի պահանջներն անընդմեջ 
ապահովելու համար: Ռազմաճակատը և թիկունքը միավորվեցին որպես միասնական 
անխորտակելի ուժ: 

Համաժողովրդական, տիտանական պայքարի մեջ իր արժանի բաժինն ունի 
խորհրդային կինը: Հայրենական պատերազմի դաժան օրերին խորհրդային կինը ցույց 
տվեց իր անսահման հայրենասիրությունը, իր ուժը, հոգու կորովն ու արիությունը: Հայ 
կանայք և աղջիկները ոչ միայն համալրեցին խորհրդային բանակի, ռազմաօդային և 
ռազմածովային նավատորմերի և հակաօդային պաշտպանության միավորումների 
շարքերը, խորհրդային զինված ուժերի կազմում մարտնչեցին որպես տանկիստներ, 
կապավորներ, հրետանավորներ, օդաչուներ և հատկապես որպես բժշկասանիտա-
րական աշխատողներ, այլև թիկունքում՝ արդյունաբերական ձեռնարկություններում, 
տրանսպորտում, կոլտնտեսային դաշտերում, լուսավորության, առողջապահության, 
արվեստի և կուլտուրայի բնագավառներում փոխարինեցին տղամարդկանց և աշխա-
տանքային սխրագործություններով իրենց լուման ներդրեցին հաղթանակի մեծ գոր-
ծում: 

Հայրենական պատերազմի առաջին իսկ օրից խորհրդային բանակին և ճակա-
տայինների ընտանիքներին ցույց տրվող օգնությունն ընդունեց համաժողովրդական 
բնույթ: 

Հանրապետությունում մեծ աշխատանք տարվեց աշխատավորների շրջանում՝ 
պաշտպանական ֆոնդեր ստեղծելու, բնակչության նվիրատվությունները լրացուցիչ 
կերպով համաժողովրդական պատերազմի կարիքներին տրամադրելու ուղղությամբ: 

Պաշտպանության զանազան ֆոնդերի ստեղծման գործում իրենց նվիրատվութ-
յուններով ակտիվ մասնակցություն ունեցան հանրապետության հայ և այլազգի հայրե-
նասեր կանայք: 

Երևան քաղաքի Կիրովյան շրջանի տնային տնտեսուհիների և աշխատավորուհի-
ների նախաձեռնությամբ է ստեղծվել «Երևանի հայրենասիրուհի» մարտական էսկադ-
րիլիա կառուցելու ֆոնդը: Իրենց խնայողություններից նրանք պետբանկ են մուծել 
554000 ռուբլի և 265775 ռուբլու փոխառության պարտատոմս: Այդ նախաձեռնությունը 
խանդավառությամբ է ընդունվել մայրաքաղաքի աշխատավորուհիների և տնային տն-
տեսուհիների կողմից, որոնք այդ նպատակի համար հավաքել են մոտ 4 միլիոն ռուբ-
լի[1]:  

Սպանդարյանի շրջանի տնային տնտեսուհիների առաջարկով քաղաքի Լենի-
նյան, Օրջոնիկիձեի և Կիրովյան շրջանների աշխատավորները և տնային տնտեսուհի-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 03.03.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, պ.գ.թ., պրոֆեսոր Ա. 
Վարդանյանը: 11.03.20: 
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ները հավաքել են 135214 ռուբլի և 34785 ռուբլու արժողությամբ պարտատոմս՝ «Հայ-
րենասեր տնային տնտեսուհի» մարտական ինքնաթիռ կառուցելու համար[2]: 

«Երևանի հայրենասիրուհի» և «Հայրենասեր տնային տնտեսուհի» մարտական 
ինքնաթիռների կառուցման նախաձեռնողներն արժանացել են պաշտպանության պե-
տական կոմիտեի շնորհակալությանը: Սպանդարյանի շրջանի տնային տնտեսուհինե-
րի խնդրանքով «Հայրենասեր տնային տնտեսուհի» մարտական ինքնաթիռը տրա-
մադրվել է Խորհրդային Միության հերոս, բանակի գեներալ Հ. Բաղրամյանի հրամա-
նատարությամբ գործող Մերձբալթյան 1-ին ռազմաճակատին [3]: Այս կապակցությամբ 
Սպանդարյանի շրջանի տնային տնտեսուհիները Հ. Բաղրամյանին ուղարկած նամա-
կում գրել են. 

«Թանկագի'ն ընկեր Բաղրամյան, 
Թո՛ղ այդ ինքնաթիռն ամեն վայրկյան հիշեցնի դեպի մեր հայրենիքն ունեցած սի-

րո և նվիրվածության մասին, կրակի հեղեղ թափի գերմանաֆաշիստական զավթիչնե-
րի գլխին:  

Թո՛ղ այդ ինքնաթիռը համարձակ ճախրի և ազատության լույսի ճառագայթներ 
տարածի Ձեզ այնքան կարոտով սպասող մայրերի, քույրերի, կանանց ու երեխաների 
վրա: 

…«Հայրենասեր տնային տնտեսուհի» մարտական ինքնաթիռը հանձնեցեք քաջե-
րից մեկին, որ Ձեր օրինակով բազմապատկի սովետական մեծ ժողովրդի փառքը: 
Մենք սպասում ենք այն երջանիկ օրվան, երբ Դուք հաղթանակից հետո նորից ոտք 
կդնեք Ձեր հայրենական օջախը՝ արևային Հայաստան, այն ժամանակ Ձեր հպարտ 
ճակատին կդրոշմենք մեր մայրական ջերմագին համբույրները» [4]: 

Պատերազմի սկզբում չթուլացող քայլերով լայն ծավալ է ընդունել Կարմիր բանա-
կի համար տաք հագուստ ձեռք բերելու՝ Հայ կանանց հայրենասիրական շարժումը: 
Հայ ժողովուրդը, ոչինչ չխնայելով, խորհրդային բանակի մարտիկներին օգնել է տաք 
հագուստով և անընդմեջ ռազմաճակատ է առաքել նվեր-ծանրոցներ: Այսպես՝ միայն 
Երևանում Կարմիր բանակի մարտիկների համար 1941-1945 թվականներին հավաք-
վել է 132 հազար կտոր տաք հագուստ[5], իսկ Լենինական քաղաքի աշխատավորու-
թյունը հավաքել և ռազմաճակատ է ուղարկել մոտ 120 հազար կտոր տաք հագուստ և 
սպիտակեղեն [6]: Բացի այդ՝ տասնյակ վագոններով նվերներ են ուղարկվել Հայկա-
կան 89-րդ «Թամանյան», Վորոշիլովի անվան 76-րդ, 51-րդ գվարդիական, 409-րդ կի-
րովոգրադյան, 15-րդ ստալինգրադյան դիվիզիաներին, Սևծովյան նավատորմին և այլ 
զորամասերի մարտիկներին ու սպաներին: 

Հանրապետության կոլտնտեսային, հատկապես գյուղական կանայք մինչև 1943 
թվականը հայրենիքի պաշտպաններին ուղարկել են մեկ միլիոն կտոր տաք հագուստ, 
3 գնացք նվերներ և 128 հազար անհատական ծանրոց:[7]  

Պատերազմի տարիներին կառուցվել և շահագործման են հանձնվել բազմաթիվ 
գործարաններ, որոնք ունեին պաշտպանական նշանակություն: Շարք են մտել Երևա-
նի էլեկտրամեքենաշինական, էլեկտրասարքավորումների, ավտոդողերի, կոմպրես-
որների, կաբելի, ժամացույցի, շարժիչների վերանորոգման, գյուղատնտեսական գոր-
ծիքների գործարանները: Շահագործման են հանձնվել նաև Ալավերդու ծծմբաթթվի, 
Ստեփանավանի գուլպայի, Շահումյանի շրջանի «Կարմիր ջուլհակ» գործվածքային, 
Կիրովականի մորթումուշտակի, Լենինականի ներկի, Նոր Խարբերդի մանածագործա-
կան, Արաբկիրի գործվածքային, Հոկտեմբերյանի (այժմ՝ Արմավիր) պահածոների գոր-
ծարանները, արտելները և ցեխերը: Պատերազմի դժվարին պայմաններում ձեռնարկ-
վել են նոր խոշոր օբյեկտների՝ Սևանի ստորերկրյա հիդրոկայանի, Քանաքեռի ալյու-
մինի, Պոլիվինիլացետատի և այլ գործարանների կառուցման աշխատանքները: Շա-
րունակվել են Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի, Սպիտակի շաքարի, 
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Շամշադինի ֆերմենտացիոն, Աշտարակի «Խերես» գինու, Արզնիի ապակե տարայի, 
Թումանյանի հրակայուն աղյուսի գործարանների շինարարությունները:[8] 

1942 թվականին ավարտվել է արդյունաբերության վերակառուցումը՝ ռազմաճա-
կատի պահանջներին համապատասխան: Այդ ժամանակաշրջանում հանրապետու-
թյան արդյունաբերական ձեռնարկությունները յուրացրել են ավելի քան 250 նոր տե-
սակի արտադրանքի թողարկումը:[9] 

Հանրապետության ծանր արդյունաբերությունը գերազանցապես աշխատել է 
ռազմաճակատի աճող պահանջները բավարարելու համար: Մեքենաշինության ձեռ-
նարկությունների արտադրանքի մեջ զգալիորեն բարձրացել է ռազմական արտադ-
րանքի տեսակարար կշիռը: Մեքենաշինական ձեռնարկությունները թողարկել են ար-
կեր, ականներ, զանազան պահեստամասեր և այլն: 

Հանրապետության արտադրական ձեռնարկություններից ռազմաճակատ են մեկ-
նել շատ բանվորներ: Ստեղծված պայմաններում հրատապ խնդիր է դարձել կադրերի 
պատրաստումը: Արտադրության մեջ ներգրավվել են նոր կադրեր, մեծ թվով կանայք 
և աղջիկներ, որոնց մեծ մասը մինչև պատերազմը չէր աշխատել: Նրանք փոխարինել 
են իրենց հարազատներին արդյունաբերության մեջ, տրանսպորտում և այլուր: 

Բազմաթիվ աղջիկներ, ավարտելով միջնակարգ դպրոցը և թողնելով բարձրա-
գույն ուսում ստանալու ցանկությունները, մտել են ձեռնարկություններ և արագորեն 
յուրացրել որևէ մասնագիտություն: Դա բարձր հայրենասիրության լավագույն արտա-
հայտություն էր: Հայաստանի կանայք, աղջիկներն ու պատանիները, որոնք մեծ սիրով 
փոխարինել են ռազմաճակատ մեկնածներին, հանդես են բերել աշխատանքային մեծ 
եռանդ, ջանասիրություն, հերոսություն և բարձր հայրենասիրություն: Նրանք գիտակ-
ցել են, որ առանց թիկունքում կազմակերպված ու անխափան աշխատանքի, բանվոր-
ների, գյուղացիների, մտավորականության հերոսական ջանքերի անհնարին է հաղթա-
նակը, ուստի ամեն կերպ ձգտել են արագորեն տիրապետել արտադրության տեխնո-
լոգիային, դառնալ որակյալ կադրեր, ժամանակին և բարձրորակ արտադրանք տալ 
հայրենիքին: 

1941 թվականի հունիսին Երևանի արտադրական ձեռնարկություններում աշխա-
տող մի խումբ կանայք բաց նամակով դիմել են Հայաստանի բոլոր կանանց՝ հայրենի-
քի պաշտպանության գործը թիկունքում ամրապնդելու և իրենց աշխատանքով խորհր-
դային բանակին օգնելու նպատակով [10]: 

Այդ նամակում նրանք գրել են. «…Այժմ հասել է ժամը, երբ մեր երկրի բոլոր կա-
նայք պետք է մեկ մարդու նման դուրս գան պայքարի, գործարանում թե կոլխոզում, 
հիմնարկում թե ֆրոնտում, զենքը ձեռքին` օգնեն Կարմիր բանակին՝ գազազած ֆա-
շիզմին մինչև վերջը ջախջախելու համար: 

Դեպի դազգահնե՛ր, դեպի մեքենանե՛ր, դեպի զե՛նք: Փոխարինենք մեր ամուսին-
ներին, մեր եղբայրներին, և եթե երկիրը պահանջի, նրանց հետ կողք կողքի դիրքեր 
մեկնենք: Քեզ, հայրենի՛ք, երդվում ենք, որ ո՛չ մի օր, ո՛չ մի ժամ, ո՛չ մի րոպե մեր հայ-
րենիքը չպիտի զգա իր որդիների բացակայությունը, նողկալի թշնամին պիտի ջնջվի 
երկրի երեսից մի անգամ և ընդմիշտ» [11]: 

Նույնպիսի բովանդակությամբ նամակով հանդես են եկել նաև Լենինականի 
(Գյումրի) մանարան գործարանի կին աշխատողները: 

Երևանի և Լենինականի աշխատավորուհիների դիմում-կոչերը լայն արձագանք 
են գտել հանրապետության արդյունաբերական ձեռնարկություններում, ինչպես նաև 
տնային տնտեսուհիների լայն շրջաններում: 

Ի պատասխան այդ դիմումների՝ Երևանում տեղի ունեցած հակաֆաշիստական 
ցույցի մասնակից կանայք իրենց կամքը, պատրաստակամությունն են հայտնել փո-
խարինելու ռազմաճակատ մեկնած հարազատներին, բարձրացնելու աշխատանքի 
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արտադրողականությունը, կատարելու և գերակատարելու ռազմաճակատի պատվեր-
ները, օգնելու խորհրդային բանակին, ապահովելու մեր հաղթանակը թշնամու դեմ: 

«Մենք՝ Հայաստանի կանայք,‒ ասել է իր ելույթում ցույցի մասնակից Գ. Դուրինյա-
նը,‒ պետք է ետ չմնանք մեր երկրի սիրտ մեծ Մոսկվայի և Լենինի քաղաքի գործա-
րաններում իրենց զավակներին, եղբայրներին, ամուսիններին փոխարինող կանան-
ցից, չխնայենք մեր ուժերը, եթե հարկ լինի և կյանքը՝ Կարմիր բանակի թիկունքը է՛լ ա-
վելի ամրացնելու համար»[12]: 

Հայրենական պատերազմի առաջին օրերին Երևանի Ձերժինսկու անվան մեքե-
նաշինական գործարանից մեծ թվով բանվոր-ծառայողներ են մեկնել ռազմաճակատ: 
Նրանց փոխարինելու են եկել տասնյակ երիտասարդ հայ կանայք: Փոխարինելով 
ռազմաճակատ մեկնած ամուսնուն՝ Արփիկ Սմբատյանը կարճ ժամանակամիջոցում 
որակավորվել և դարձել է երկրորդ կարգի խառատ: Որպես առաջավոր բանվորուհի` 
նա ընդունվել է «Կոմունիստական կուսակցության» շարքերը: Լենա Դավթյանը միջնա-
կարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է որպես աշակերտ և հետագայում դար-
ձել որակյալ խառատ[13]: 

Պատերազմի առաջին օրերին Երևանի մակարոնի ֆաբրիկա է եկել Պայծառ Բաղ-
դասարյանը: Կարճ ժամանակամիջոցում առաջավոր բանվորուհին դարձել է բրիգա-
դավար: 

Հայրենիքը պաշտպանելու համար Երևանի պահածոների գործարանի բազմա-
թիվ բանվորներ և ծառայողներ կամավոր համալրել են Կարմիր բանակի շարքերը: 
Շուտով նրանց փոխարինելու են եկել գործին անծանոթ տնային տնտեսուհիներ: Կա-
նայք ստանձնել են նաև գործարանի հակահրդեհային պաշտպանության գործը՝ փո-
խարինելով մոբիլիզացիայի ենթարկված տղամարդ հրշեջներին: 

Պատերազմի առաջին օրերին Երևանի տրամվայի պարկից Կարմիր բանակ մեկ-
նած վագոնավարներին փոխարինելու համար աշխատանքի է ընդունվել 28 տնտե-
սուհի[14]: 

Երբ Շուշիկ Գրիգորյանի տղան մեկնել է ռազմաճակատ, նա աշխատանքի է ան-
ցել Լենինականի տրիկոտաժի ֆաբրիկայում: Նա որակավորվել, դարձել է արտադ-
րության առաջավոր [15]: 

1941 թվականի հունիսի 23-ին Ղափանի շրջանում շատ հայուհիներ, այդ թվում՝ 
երիտասարդ աղջիկներ, հանքային կոմբինատի վարչությանը խնդրել են Կարմիր բա-
նակ մեկնածների փոխարեն իրենց ընդունել աշխատանքի՝ հայտնելով, որ կարող են և 
կկատարեն ամեն մի աշխատանք՝ գազազած թշնամուն հաղթելու համար: 

Պատերազմի սկզբնական շրջանում Ղափանի պղնձի հանքերում և հարստացու-
ցիչ ֆաբրիկայում աշխատանքի են անցել տասնյակ կանայք: Նրանցից ոմանք դարձել 
են վարպետներ [16]:  

Բանակ է մեկնել Ղափանի պղնձահանքային կոմբինատի վագոնավար Սուրեն 
Համբարձումյանը: Նույն հանքում սկսել է աշխատել նրա կինը՝ Սաթիկ Համբարձումյա-
նը, սկզբում՝ որպես պայթեցնողի օգնական, իսկ հետո՝ որպես ինքնուրույն պայթեցնող: 
Ս. Համբարձումյանի փնջային պայթեցման ռացիոնալիզատորական առաջարկը 
ներդրվել է հանքերում: Նա իր առաջադրանքները կատարել է 150-160 %-ով: Անվանի 
լեռնագործի անբասիր աշխատանքը բարձր է գնահատվել խորհրդային իշխանության 
կողմից: Նա պարգևատրվել է «Պատվո նշան» շքանշանով[17]: 

Ս. Համբարձումյանի նման բազմաթիվ կանայք են աշխատել Ղափանի հարստա-
ցուցիչ ֆաբրիկայում: Այսպես՝ Ա. Հովհաննիսյանը,  Հ. Սարգսյանը, Է. Ղազարյանը գոր-
ծարանի ղեկավարությանը խնդրել են իրենց հանձնարարել այլ ցեխերի ղեկավարումը, 
որոնք մինչ այդ գլխավորել են բանակ մեկնած բանվորները: Նրանց խնդրանքը հարգ-
վել է: Ցեխերը արձանագրել են բարձր ցուցանիշներ: 
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Մոսկվայի հերոսական պաշտպանության օրերին Երևանի, Լենինականի, Կիրո-
վականի, Ղափանի, Ալավերդու արտադրական ձեռնարկությունների բանվորների ու 
ծառայողների աշխատանքային նշանաբանն էր՝ աշխատել էլ ավելի լավ և արտադրո-
ղաբար, ամեն կերպ ուժեղացնել ռազմաճակատին ցույց տրվող օգնությունը, լինել 
կարգապահ, տոկուն և աչալուրջ: 

Արտադրության մեջ կանանց ներգրավումն ընդունել է մշտական բնույթ: Եթե 
մինչև պատերազմը արտադրական ձեռնարկություններում կանայք տոկոսային հա-
րաբերությամբ զգալիորեն ետ են մնացել տղամարդկանցից, ապա պատերազմի տա-
րիներին նրանց տեսակարար կշիռը զգալիորեն մեծացել է՝ 1942 թվականին հասնելով 
54,4 %-ի [18]: 1943 թվականի առաջին կիսամյակում Լենինյան շրջանի արտադրական 
ձեռնարկություններում աշխատող կանայք կազմել են բոլոր աշխատողների ավելի 
քան 40 %-ը: 

Կիրովի անվան գործարանում աշխատել են ավելի քան 700 կանայք, որոնց մեծ 
մասը արտադրություն են եկել պատերազմի օրերին: Հունիսի մեկը ներառյալ այդ գոր-
ծարանում կանայք կազմել են բոլոր բանվորների 42,2 %-ը: Ծխախոտի գործարանում 
կանայք կազմել են բոլոր բանվորների 67,1, տետրակի գործարանում՝ 77,9, կաշվի 
գործարանում՝ 52,6%-ը[19]: 

Ձեթ-օճառ կոմբինատում, պահածոների, մակարոնի, ապակե տարայի գործա-
րաններում աշխատող բանվորների բացարձակ մեծամասնությունը կազմել են կա-
նայք: 

Երկու տարվա ընթացքում (1941-1943) սննդարդյունաբերության մեջ կանանց 
տեսակարար կշիռը 32.2 %-ից բարձրացել է 51.4 %-ի, իսկ տեքստիլ արդյունաբերու-
թյան մեջ համապատասխան ցուցանիշներն էին 53.3 և 93.9 %[20]: 

Կանայք արտադրական ձեռնարկություններ էին գալիս ինքնաբուխ, բարձր գի-
տակցությամբ և հայրենասիրական բարձր զգացումով: 

Հայրենական պատերազմի վերջին տարում Հայկական ՍՍՀ ժողովրդական 
տնտեսության մեջ (առանց գյուղատնտեսության) աշխատում էր 65 հազարից ավելի 
կին, որը կազմում է բանվորների և ծառայողների ընդհանուր թվի 43.8 %-ը[21]: 

Խորհրդային Միության, ինչպես նաև Հայաստանի արդյունաբերության մեջ աշ-
խատող կանայք ուժերի մեծ լարումով, քաջաբար են տարել պատերազմական ժամա-
նակաշրջանի դժվարություններն ու փորձությունները: 

Հանրապետության աշխատավոր կանայք, ամենադժվարին տեղամասերում՝ 
ֆաբրիկաներում, գործարաններում, հանքերում, երկաթուղում փոխարինելով տղա-
մարդկանց, մեծ օգնություն են ցույց տվել հայրենիքին և խորհրդային բանակին: 

Պատերազմի տարիներին արտադրություն եկած նոր կադրերը, գլխավորապես 
կանայք, որակավորման խիստ կարիք էին զգում: Հայաստանի Խորհրդային Սոցիա-
լիստական Հանրապետությունում կազմակերպվել են տեխուսուցման խմբակներ, 
աճել է կարճատև դասընթացների ցանցը: Արտադրություն եկած նոր կադրերն իրենց 
որակավորումը բարձրացրել են ֆաբրիկա-գործարանային ուսումնարաններում, ինչ-
պես նաև անհատական ուսուցման միջոցով: 

1941 թվականի հուլիսից մինչև 1943 թվականի վերջը Երևան քաղաքի Լենինյան 
շրջանում տարբեր մասնագիտությունների որակավորում է ձեռք բերել 1833 կին [22]: 
Տեխնիկական ուսուցման ցանցում որակավորում է ստացել 1363 բանվորուհի [23]: 

Երևանի Օրջոնիկիձեի շրջանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից 
կազմակերպված դասընթացներում իրենց որակավորումը բարձրացրել է 2271 մարդ, 
որի մոտավորապես կեսը կանայք էին[24]: 

1941 թվականին Ս. Մ. Կիրովի անվան գործարանում անհատական և բրիգադա-
յին ուսուցման միջոցով որակավորվել է 90 բանվորուհի, 1942 թվականին՝ 390, իսկ 
1943 թվականին` 5 ամսվա ընթացքում 93 բանվորուհի[25]: 
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Պատերազմի տարիներին կապի առաջավոր աշխատող է դարձել համապատաս-
խան որակավորում ձեռք բերած 383 կին, որից 145-ը հեռախոսավարուհիներ էին, 99-
ը՝ հեռագրային ապարատի աշխատողներ, 11-ը՝ քաղաքային հեռախոսային ցանցի 
վարպետներ, 32-ը՝ ռադիո մասնագետներ, 24-ը՝ տեսակավորողներ, 32-ը՝ փոստային 
գործակալներ, 10-ը՝ ռադիոտեխնիկներ [26]: 

Ս. Մ. Կիրովի անվան գործարանի լաբորատորիայում վարիչ Ելենա Թերզիբաշյա-
նը և ցեխի վարպետները կարողացել են բարձրացնել նորեկ բանվորների որակավո-
րումը և ապահովել բարձրորակ արտադրանքի թողարկումը: 

Որակյալ արտադրանք էր տալիս Երևանի ձեթ-օճառ կոմբինատի ենթավարպետ 
Բավական Ավետիսյանը: Կարճ ժամանակամիջոցում տիրապետելով օճառի սառեց-
ման մասնագիտությանը՝ նա մշտապես գերակատարել է արտադրական պլանները: 
Նոր և բարդ մասնագիտության արագ տիրապետման գործում աչքի են ընկել նաև 
Մարգո Հովհաննիսյանը, Մարիամ Զատիկյանը և Փիրուզ Հովսեփյանը, որոնք աշխա-
տել են բովման պրոցեսների տեղամասում[27]: 

Աշխատանքի հիանալի օրինակ են ցույց տվել տրիկոտաժի գործարանի առաջա-
վոր կաղապարողներ Զարիկ Թովմասյանը, Հայկուշ Սիմոնյանը և Վարդուշ Ավետիսյա-
նը[28]: 

Լավ աշխատանքի օրինակներ են ցույց տվել հանրապետության շատ շրջանների 
ու քաղաքների արտադրական ձեռնարկություններում աշխատող կանայք: 

Այսպիսով՝ Հայրենական պատերազմի օրերին կանայք կազմել են հանրապետու-
թյան արդյունաբերության աշխատողների առաջատար ջոկատներից մեկը: 

Հայրենական պատերազմի ամբողջ ժամանակաշրջանում արդյունաբերության 
մեջ աշխատող կանայք արտադրական պլանները, հատկապես ռազմական առաջադ-
րանքները կատարել են ժամանակին` տալով բարձրորակ արտադրանք: 

Կանայք դարձել են արտադրության առաջավորներ, նպաստել են խորհրդային 
տնտեսության զարգացմանը և երկրի պաշտպանունակության ամրապնդմանը: Հան-
րապետության արտադրական ձեռնարկություններում աշխատող բանվորուհիները, 
մտնելով սոցիալիստական մրցության մեջ, դրսևորել են աշխատանքային նոր եռանդ 
ու խանդավառություն, ցույց են տվել հայրենասիրական անօրինակ խիզախումներ: 

Սոցմրցման մեջ ընդգրկված հանրապետության արտադրական ձեռնարկություն-
ներից առանձնապես աչքի են ընկել Ս. Մ. Կիրովի անվան մեքենաշինական, պահածո-
ների, կարի, մետաքսի գործարանների, Մարտի 8-ի անվան արտելի, Լենինականի 
տեքստիլ և մսի կոմբինատների, Չկալովի անվան կարի, կոշիկի գործարանների, Այ-
րումի պահածոների գործարանների կոլեկտիվները[29]: 

Սոցիալիստական մրցությամբ պարտավորություններ ստանձնած յուրաքանչյուր 
բանվորուհի աշխատել է «այսօր ավելի շատ և ավելի բարձրորակ արտադրանք տալ, 
քան տվել ենք երեկ, իսկ վաղը` ավելի շատ, քան այսօր» նշանաբանով: Նշված իրո-
ղությունը փաստել են հանրապետության մի շարք արտադրական ձեռնարկություննե-
րի ձեռք բերած հաջողությունները: Երևանի կարի 3-րդ ֆաբրիկան, մտնելով սոցմրց-
ման մեջ, 1943 թվականի առաջին եռամսյակում մարտիկների համար նախատեսված 
580 հազար համազգեստի փոխարեն արտադրել է 697 հազար կտոր համազգեստ՝ 
պլանը կատարելով 122 %-ով [30], իսկ կարի առաջին ֆաբրիկան, օրինակելիորեն 
կատարելով ստանձնած պարտավորությունները, 1943 թվականի առաջին եռամսյա-
կում հասել է արտադրական բարձր ցուցանիշների՝ պլանից դուրս տալով չորս գնդի 
անձնակազմի համար անհրաժեշտ հանդերձանք [31]: 

Սոցիալիստական մրցության մեջ ընդգրկված կանանց թիվը գնալով ավելացել է: 
Լենինյան շրջանում արտադրության պլանները դերակատարող կանանց թիվը հասել է 
1500-ի: 
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Մեքենաշինական գործարանի առաջավոր կանայք կազմել են գործարանի բոլոր 
բանվորների 63.3 %-ը, կոշիկի գործարանում՝ 54.6 %-ը, Երևանի ձեթ-օճառ կոմբինա-
տում՝ 40.1 %-ը և այլն: Սոցիալիստական մրցությունը լայնորեն ծավալվել է Երևանի 
պահածոների գործարանում: Գործարանի ինժեներներ Անիկ Կարապետյանը, Լյուբա 
Ռոզենբերգը, վարպետներ Սաթիկ Թարջիմանյանը, Գոհար Խաչատրյանը, Լիզա Բաբա-
յանը մշտապես ապահովել են իրենց առաջավոր դերը արտադրության մեջ՝ իրենց օ-
րինակով խանդավառելով բանվորուհիներին [32]: 

Կովկասի հերոսական պաշտպանության օրերին Երևանի պահածոների գործա-
րանի կոլեկտիվը N զորամասի մարտիկներից ստացել է նամակ և սոցմրցման հրա-
վեր: 

Ռազմիկները գրել են, որ մտնելով նախահոկտեմբերյան մրցության մեջ՝ պարտա-
վորվել են գերմանական զավթիչներին ջախջախելու համար չխնայել իրենց արյան 
վերջին կաթիլը և բանվոր-բանվորուհիներին կոչ են արել վերցնել նորանոր պարտա-
վորություններ՝ ռազմաճակատին ավելի շատ արտադրանք տալու և բանակին օգնելու 
համար [33]: 

Երևանի պահածոների գործարանի կոլեկտիվը պատասխան նամակում հայտնել 
է, որ ընդունում է ճակատայինների սոցիալիստական մրցության հրավերը և հավաս-
տիացնում էր պլանից դուրս մի քանի հազար տուփ պահածո տալ ռազմաճակատին, 
կրճատել էլեկտրաէներգիայի ծախսերը, իսկ վառելանյութի խնայողությունը հասցնել 
10-15 %-ի[34]: 

Ցեխը, մտնելով համամիութենական սոցիալիստական մրցության մեջ, պարտա-
վորվել է բարձրացնել աշխատանքի արտադրողականությունը, լրիվ կարողությամբ 
օգտագործել մեքենաներն ու հումքը: Ցեխը պատվով է կատարել ստանձնած պար-
տավորությունները: Նույն ցեխի բանվորուհիներ Վարդուշ Գրիգորյանը, Փիրուզ Ավե-
տիսյանը, Աստղիկ Մալխասյանը, հմտորեն տիրապետելով տեխնիկային, ռացիոնալ 
կերպով օգտագործելով ժամանակը, կատարել են երկուական արտադրական նորմա: 

Արաբկիրի տեքստիլ արտելի բանվորուհիները, միանալով համաժողովրդական 
շարժմանը, մրցման են հրավիրել Սովետաշենի տեքստիլ արտելին՝ պարտավորվելով 
արտադրանքի ինքնարժեքն իջեցնել 3 %-ով, էլեկտրաէներգիան և վառելանյութը 
տնտեսել 10 %-ով, արտադրանքի ընդհանուր ծավալում առաջին տեսակի գործվածք-
ների տեսակարար կշիռը հասցնել 75 %-ի: Բանվորուհիները պայքարում էին պայմա-
նագրի բոլոր կետերը ժամկետից շուտ կատարելու համար: Սոցմրցման պայմանագիր 
կնքելուց հետո անհատական կցման կարգով արտելում որակավորվել է 40 ջուլհակու-
հի, որոնք գերակատարել են նորմաները: 

Լենինականի Չկալովի անվան կարի գործարանի ստախանովական բանվորու-
հին՝ Ելենա Մկրտչյանը, մտնելով սոցմրցման մեջ, 1942 թվականի մայիս ամսվա ար-
տադրական նորման կատարել է 185 %-ով, իսկ հունիս ամսվանը՝ 203 %-ով [35]: 

Հայրենական պատերազմի տարիներին աճել են կոմերիտական երիտասարդա-
կան ճակատային բրիգադները: Նրանց խնդիրն էր կրճատել աշխատուժը՝ առանց 
պակասեցնելու արտադրանքը: Այդ ճակատային բրիգադներում իրենց օրինակելի աշ-
խատանքով աչքի են ընկել կանայք և աղջիկները: Նրանք աշխատանքի արտադրո-
ղականության բարձրացման բնագավառում ձեռք բերած փորձն ու մեթոդը հաղորդել 
են մյուս բանվոր-բանվորուհիներին, նպաստել են պլանների գերակատարմանը՝ նշա-
նաբան ունենալով «ոչ միայն քանակով, այլև հմտությամբ» կոչը: 

Ստալինգրադի հերոսական պաշտպանության օրերին Երևանի պահածոների 
գործարանում ՀամԼԿԵՄ 25-ամյակի և հերոս քաղաքի պաշտպանների անվան բրի-
գադները, որոնց կազմը բաղկացած էր բացառապես կանանցից, համարձակ ու խելա-
ցի կազմակերպված աշխատանքի շնորհիվ պատվերները կատարել են ժամանակին: 
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Իսկ տրամվայի պարկում ստեղծված ճակատային բրիգադը, որի բրիգադավարն էր 
Դորա Բաբայանը, մշտապես գերակատարել է պլանները: 

Հիշատակության արժանի է Երևանի ձեթ-օճառ կոմբինատի երիտասարդական-
կոմերիտական ճակատային բրիգադը, որը ղեկավարել է առաջավոր բանվորուհի, 
ճակատայինի կին Թամարա Մինասյանը: Այդ բրիգադը կիսամյա պլանը կատարել է 
300 %-ով և արդարացրել իր բարձր կոչումը [36]: 

Երևանի կոշիկի N 3 ֆաբրիկայում, որտեղ աշխատանքի մեքենայացման մակար-
դակը ցածր էր և արտադրական շատ գործընթացներ կատարվել են ձեռքով, կազմա-
կերպվել են ճակատային բրիգադներ: Դրանցից մեկը՝ ձևողների ճակատային բրիգա-
դը, ղեկավարել է անվանի բանվորուհի Մարիամ Թումանյանը, որը մինչև Հայրենական 
պատերազմը ապրել է Օդեսայում և պատերազմի առաջին ամիսներին ակտիվորեն 
մասնակցել է քաղաքի պաշտպանությանը[37]: 

Հմտորեն տիրապետելով ձևելու գործին՝ Մ. Թումանյանը օրեցօր սկսել է ավելաց-
նել արտադրանքի քանակը՝ օրական կատարելով մի քանի արտադրական նորմա: 
Աշխատանքային ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու և կատարելագործված 
մեթոդների շնորհիվ նրա գլխավորած բրիգադը հասել է արտադրական նոր վերելքի և 
հումքի խնայողության: 

Հայէլեկտրագործարանի երիտասարդական ճակատային բրիգադների 12 երի-
տասարդ բանվորուհիներ աշխատանքային լավագույն ցուցանիշների համար 1944 
թվականին ՀամԼԿԵՄ 25-րդ տարեդարձի առթիվ պարգևատրվել են ԽՍՀՄ Գերագույն 
խորհրդի պատվոգրերով, իսկ Լենինյան շրջանի արտադրական ձեռնարկություններից 
9 առաջավորներ՝ ՀամԼԿԵՄ կենտկոմի պատվոգրերով: Նրանց թվում էին Մարֆա 
Բոնդորը (մակարոնի ֆաբրիկայից), Անիկ Հովսեփյանը (ձեթ-օճառ կամբինատից), Իս-
կուհի Թերզյանը (ավտովերանորոգման գործարանից), Արփիկ Թորոսյանը (ցեխի ա-
պարատավար և նույն ցեխի ԼԿԵՄ կազմակերպության քարտուղար) [38]: 

Կուսակցության XVIII համագումարի անվան Լենինականի մանարան գործարանի՝ 
Կոստանենկոյի և Մինասյանի բրիգադները ԼԿԵՄ կենտկոմի և ԽՍՀՄ տեքստիլ արդ-
յունաբերության ժողկոմատի կողմից արժանացել են ճակատային բրիգադի կոչման: 
Կոստանենկոյի բրիգադում 1944 թվականին երրորդ եռամսյակի սկզբում աշխատել է 
6, իսկ եռամսյակի վերջում՝ 5 բանվորուհի: Բրիգադի յուրաքանչյուր անդամ սպասար-
կել է նորմայից զգալի չափով ավելի իլիկ: 

Ղափանի առաջավոր հանքագործների շարքերում արժանի տեղ է գրավել Սրբու-
հի Հայրապետյանը: Նա գլխավորել է կանանց առաջին բրիգադը: 1943 թվականին 
բրիգադի անդամները պլանից դուրս հայրենիքին տվել են հարյուրավոր տոննա հան-
քաքար: Աչքի ընկած բրիգադի կազմում Լամզար Ազատյանը, Զմրուխտ Գրիգորյանը և 
Թամարա Ոսկանյանը ամեն օր կատարել  են մեկ ու կես նորմա»[39]: 

Այսպիսով՝ կոմերիտական երիտասարդական ճակատային բրիգադները, ծնունդ 
առնելով և զարգանալով պատերազմի տարիներին, խոշոր դեր են կատարել ժողովր-
դական տնտեսության զարգացման գործում: Այդ շարժումը մոբիլիզացրեց երիտա-
սարդներին, արտադրության մեջ աշխատող բոլոր կոմերիտականներին՝ արտադրան-
քի թողարկումն ավելացնելու, աշխատանքային բարձր կարգապահության, արտադ-
րանքի որակը բարձրացնելու համար: 

Կոմերիտական երիտասարդական ճակատային բրիգադների հերոսական աշխա-
տանքը լիցքավորել է նաև ճակատայիններին: Ռազմաճակատում ձեռք բերված յուրա-
քանչյուր հաջողություն իր հերթին ոգեշնչել է թիկունքի հայրենասերներին: 

Ինչպես բոլոր հանրապետություններում, այնպես էլ Հայաստանում երկուհարյուր 
երեքհարյուրակայինների շարժումը լայն տարածում է գտել արդյունաբերության բոլոր 
ճյուղերում: 
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Երևանի Կիրովի անվան, ավտոդողերի, կոշիկի N 1, ծխախոտի, կարամելի գոր-
ծարանների և Լենինականի, Կիրովականի, Ալավերդու, Ղափանի արտադրական ձեռ-
նարկություններում աշխատող կանանց մեջ լայն ծավալ է ընդունել այդ շարժումը: 
Առաջ է եկել նույնիսկ հազարակայինների շարժում [40]: Համաժողովրդական այդ 
շարժման մեջ իրենց օրինակելի աշխատանքով արժանի տեղ են գրավել Հայաստանի 
կանայք և աղջիկները: 

Երևանի Ձերժինսկու անվան մեքենաշինական գործարանի երկրորդ ցեխը ամս-
վա պլանները պարբերաբար կատարել է 150-200 %-ով: Այդ ցեխում աշխատող կոմե-
րիտուհի, երկուհարյուրակային Մարիամ Առաքելյանը երկու օր դուրս չի եկել գործա-
րանից, մինչև չի ավարտել առաջադրանքի կատարումը: Գործարանի N 1-3 ցեխի 
առաջավոր բանվորուհիներ Մարիա Ռիբալկինը, Ասյա Մկրտչյանը, Վարսիկ Մարությա-
նը, Սեբաստիա Խաչատրյանը մշտապես գերակատարել են պլանները [41]: 

Մայրաքաղաքի ծխախոտի գործարանում երկուհարյուրակայիններ դարձան Ա-
ղավնի Միքայելյանը և Հռիփսիմե Մարգարյանը: Հետևելով նրանց՝ գործարանի բոլոր 
բանվորուհիները գերակատարել են իրենց առաջադրանքները: Գործարանի երկու-
հարյուրական բանվորուհիներ Մանյա Ասոյանը, Հասմիկ Հովհաննիսյանը, Թամարա 
Սարգսյանը ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության կողմից պարգևատրվել են 
մեդալներով[42]: 

Երևանի պահածոների գործարանում իրենց առաջադրանքները պարբերաբար 
գերակատարել են Աստղիկ Սիմոնյանը, Արմիկ Առաքելյանը, Վարդուշ Հարությունյանը, 
Ասլի Կարապետյանը, Մայրանուշ Պողոսյանը, Նվարդ Թադևոսյանը, Մարիամ Ամիրխա-
նյանը, Արուսյակ Սարուխանյանը, Բավական Ղարիբյանը, Հայկուշ Բարսեղյանը և ու-
րիշներ [43]: 

Պլանները 200-300 %-ով կատարելը դարձավ առաջավոր բանվորուհիների նշա-
նաբանը: Այդ շարժման մասնակիցների շարքերը գնալով խտանում էին: Թեթև արդյու-
նաբերության ձեռնարկություններում աշխատող բանվորուհիներ Զարիկ Կարապետ-
յանը, Գոհար Հակոբյանը, հասնելով արտադրական լավագույն ցուցանիշների, դար-
ձան երեքհարյուրակայիններ: Այդ շարժումը լայն արձագանք գտավ նաև հանրապե-
տության այլ գործարաններում: 

Պլանները սիստեմատիկաբար գերակատարելու համար Երևանի պահածոների 
գործարանի լավագույն բանվորուհիներից 15-ը պարգևատրվել են «Աշխատանքային 
գերազանցության համար» մեդալով: Կոմերիտական կազմակերպությունը երկու ան-
գամ արժանացել է Հայաստանի ԼԿԵՄ կենտկոմի փոխանցիկ դրոշին և մեկ անգամ՝ 
ԽՍՀՄ ժողովրդական կոմիսարի խորհրդային և ՀԱՄԿԽ-ի փոխանցիկ դրոշին[44]: 

Խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկություններում բազմա-
դազգահայինների շարժման մեջ աչքի են ընկել առաջավոր շատ բանվորուհիներ: 
Հանրապետության տեքստիլ արդյունաբերության կենտրոն Լենինականի տեքստիլ 
կոմբինատի հարյուրավոր առաջավոր բանվորուհիներ, ակտիվորեն մասնակցելով 
այդ շարժմանը, դարձել են նրա դրոշակիրները: 

Տեքստիլ կոմբինատի ենթավարպետ Ա. Ղազարյանը, որը նախկինում սպասար-
կել է 104 դազգահ, արձագանքելով բազմադազգահայինների հայրենասիրական 
շարժմանը, սկսել է սպասարկել 208 դազգահ: Իսկ բազմադազգահային Պոլինա Կլավ-
կինայի սպասարկած դազգահների թիվը հասել է 240-ի[45]: 

Լենինականի գործվածքային ֆաբրիկայում 24 դազգահ է ղեկավարել Քնարիկ 
Մանուկյանը: Պետական առաջադրանքները օրինակելիորեն կատարելու և Կարմիր 
բանակի մարտիկներին հանդերձավորելու գործում ցույց տված առաջադիմության 
համար պարգևատրվել է «Աշխատանքային կարմիր դրոշի» շքանշանով: Սուսաննա 
Արշակյանը մշակել է մեքենաները ստուգելու իր մեթոդը: Նա ավելորդ անցում չի կա-
տարել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որևէ մեքենայի վրա արգելակույտ է առաջացել: 
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Նա միշտ պլանը կատարել է 160-180 %-ով՝ պլանից դուրս տալով 500-600 կիլոգրամ 
կաժ, որից կարելի էր պատրաստել մի քանի հարյուր զույգ սպիտակեղեն, ոտքի փա-
թաթան, մարլյա, սրբիչ: Ս. Արշակյանի հաջողությունների բարձր գնահատականը նշա-
նավորվել է «Աշխատանքային արիության համար» մեդալով [46]:  

Լենինականի տրիկոտաժի ֆաբրիկայի անվանի բանվորուհի, «Աշխատանքային 
կարմիր դրոշի» շքանշանով և «Աշխատանքային արիության համար» մեդալով պարգ-
ևատրված Արմիկ Զարյանը միաժամանակ ղեկավարել է գուլպա գործող 5 մեքենա: 

Գործվածքային ֆաբրիկայում աշխատանքային հերոսության լավագույն օրինակ-
ներ են տվել բանվորուհիներ Սոնյա Շախուլյանը, Շուշիկ Մկրտչյանը, Վարդուշ Մալ-
խասյանը, Խոսրիկ Բաղդասարյանը, որոնք պլանով նախատեսված 88-ի փոխարեն 
կատարել են 110 գործողություն: Բարձր գնահատելով Հայաստանի տեքստիլագործ-
ների անձնվեր աշխատանքը՝ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը 1944 
թվականին 38 բանվորների պարգևատրել է շքանշաններով ու մեդալներով (մեկ բան-
վորուհի պարգևատրվել է «Աշխատանքային կարմիր դրոշի», 5-ը՝ «Պատվո նշան» 
շքանշանով, 4-ը՝ «Աշխատանքային արիության համար», 9-ը՝ «Աշխատանքային գերա-
զանցության համար» մեդալներով) [47]: 

Պետական առաջադրանքներն օրինակելիորեն կատարելու համար միայն տեքս-
տիլ կոմբինատի բանվոր-բանվորուհիներից շուրջ 1500 մարդ պարգևատրվել են «Աշ-
խատանքային արիության», «Կովկասի պաշտպանության» և «Հաղթանակի համար» 
մեդալներով: 

Բազմադազգահայինների շարժման շնորհիվ բարձրացավ Հայաստանի բանվոր 
դասակարգի, մասնավորապես տեքստիլագործների տեխնիկական մակարդակը: 

Պատերազմի ժամանակաշրջանում սպառազինությունը, ռազմական հանդերձան-
քն ու պարենամթերքը ժամանակին ռազմաճակատ հասցնելը, այսինքն՝ տրանսպոր-
տի աշխատանքը, առաջնակարգ նշանակություն են ստացել: 

Երկաթուղային տրանսպորտի տղամարդ աշխատողներից շատերը մեկնել են 
ռազմաճակատ: Նրանց փոխարինելու են եկել կանայք: Դասընթացների միջոցով հար-
յուրավոր կանայք դարձել են մեքենավարներ, մեքենավարի օգնականներ, փականա-
գործներ, խառատներ, կայարանի հերթապահներ, կցորդներ, հեռագրիչներ և այլ մաս-
նագետներ, որոնք տղամարդկանց հետ համահավասար աշխատել են հայրենիքի և 
ռազմաճակատի համար: 1944 թվականին Հայաստանում երկաթուղային կին կադրերի 
թիվը անցել է 1000-ից [48]: 

Վարդանուշ Կիրակոսյանը, Պայծառ Սարգսյանը, Լենա Մարտիրոսյանը, Մանիկ 
Կարապետյանը մինչև պատերազմը չեն ունեցել տեխնիկական պատրաստություն: Ն-
րանք դեպոյում են սովորել փականագործի մասնագիտությունը: Փականագործ Հա-
յաստան Բաղդասարյանը օրվա առաջադրանքը կատարել է 300-400 %-ով: 

Հայրենական պատերազմի դժվարին օրերին Լենինականի կայարանում աշխա-
տանքի ընդունված Ազգուշ Զատիկյանը ժամանակին ապահովել է գնացքների բարձ-
ման-բեռնթափման գործը, ինչպես նաև գնացքների ընդունումն ու ուղեկցումը: Լավա-
գույն կերպով է աշխատել Ղալթախչի կայարանի հերթապահ Թամարա Պողոսյանը: 
Ռազմական ժամանակի ձևով աշխատելու հիանալի օրինակ են ցույց տվել Համամլու 
(Սպիտակ) կայարանի սլաքավար Օֆելյա Եղիազարյանը, 16-րդ ուղեմասի գծի պա-
հակներ Աննա Խաչատրյանը և Սուսաննա Ղազարյանը [49]: 

Հիշատակության արժանի է հեռախոսային ու հեռագրային կապի ցանցում աշխա-
տող հայրենասեր հայուհիների գործունեությունը: Կին կապավորները գիշեր-ցերեկ 
քրտնաջան աշխատել են՝ նշանաբան ունենալով՝ որքան կարելի է ավելի արդյունա-
վետ կատարել առաջադրանքները, ժամանակին տեղ հասցնել նամակները ռազմա-
ճակատից թիկունք և թիկունքից ռազմաճակատ: 
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Պատերազմի դժվարին օրերին լավ էր աշխատում Լենինականի հանգուցային 
կապի 8-րդ ուղեմասի կոլեկտիվը: Պատվով կատարելով համամիութենական սոցիա-
լիստական մրցությամբ ստանձնած պարտավորությունները՝ այդ կոլեկտիվը շահել է 
առաջին տեղը և արժանացել Անդրկովկասյան երկաթուղու ճանապարհների վարչու-
թյան փոխանցիկ կարմիր դրոշին: 

Իրենց լավ աշխատանքով առանձնապես աչքի են ընկել Ռոզա Պետրոսյանը, կա-
պի ուղեմասի հրահանգչուհի Օֆելյա Փիլյանը, Նվարդ Բաղդասարյանը, որոնք պլան-
ները կատարել են 200 %-ով [50]: 

Պատերազմի ծանր օրերին կանանց ակտիվ մասնակցությամբ ստեղծվեցին նոր 
սարքավորումներ, կատարելագործվեցին շատ մեքենաներ, դրսից բերվող շատ նյու-
թեր փոխարինվեցին տեղականով: Այդ բոլորը նպաստել են պլանների հաջող կա-
տարմանը: 

Այսպիսով՝ Հայրենական պատերազմի սկզբից մինչև նրա հաղթական ավարտը 
Խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերությունում աշխատող կանայք՝ որպես նվիրյալ 
հայրենասերներ, իրենց անդուլ աշխատանքով անգնահատելի ծառայություն են մա-
տուցել և պատվով կատարել հայրենիքի հանդեպ իրենց սրբազան պարտքը: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Հայ աշխատավորուհիների գործունեությունը թիկունքում Հայրենական մեծ 

պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ.) 
Էդիկ Մինասյան 

 
Հայրենական մեծ պատերազմը ստիպեց թիկունքի աշխատանքը վերակառուցել 

ռազմաճակատի պահանջներին համապատասխան: Ռազմաճակատի կարիքները հո-
գալու համար թիկունքում տղամարդկանց փոխարինած կանայք ու երեխաները աշ-
խատում էին օրնիբուն: Այդ պայմաններում ռազմաճակատն ու թիկունքը միավորվե-
ցին որպես միասնական անխորտակելի ուժ: Հայ կանանցից ու աղջիկներից շատերը 
ոչ միայն համալրեցին խորհրդային բանակի շարքերը՝ մարտնչելով թշնամու դեմ 
տարբեր ռազմաճակատներում, այլև թիկունքում՝ արդյունաբերական ձեռնարկություն-
ներում, տրանսպորտում, կոլտնտեսային դաշտերում, լուսավորության, առողջապա-
հության ու մշակույթի բնագավառներում փոխարինեցին տղամարդկանց և աշխա-
տանքային սխրագործություններով իրենց լուման ներդրեցին մեծ հաղթանակի գոր-
ծում:  
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РЕЗЮМЕ 
Деятельность армянских тружениц в тылу в годы Великой Отечественной войны 

 (1941-1945 гг.) 
Эдик Минасян 

 
Ключевые слова: армянские женщины, девушки, промышленное предприятие, оборон-

ный фонд, колхозные поля, тыл, теплая одежда, белье, посылка, экономка, фабрика, мастер. 
Великая Отечественная война вынудила реконструировать работу тыла в соответствии 

с требованиями фронта. Женщины и дети, заменившие мужчин в тылу для удовлетворения 
потребностей фронта, работали днем и ночью. В этих условиях фронт и тылы объедини-
лись, став единой несокрушимой силой. Многие из армянских женщин и девушек не только 
пополнили ряды Советской Армии, сражаясь с врагом на различных фронтах, но своими 
трудовыми подвигами в тылу внесли неоценимый вклад в Великую Победу, заменив муж-
чин на промышленных предприятиях и колхозных полях, в сфере траспорта, просвещения, 
здравоохранения и культуры. 

 

SUMMARY 
Activities of Armenian Women-Workers in the Rear During the Great Patriotic War (1941-

1945) 
Edik Minasyan 

 
Keywords: Armenian women, girls, industrial enterprise, defense Fund, collective farm 

fields, rear, warm clothing, linen, parcel, housekeeper, factory, master. 
The great Patriotic war forced to reconstruct the work of the rear in accordance with the 

requirements of the front. Women and children who replaced men in the rear to meet the needs of 
the front worked day and night. In these conditions, the front and rear united, becoming a single 
indestructible force. Many of the Armenian women and girls not only joined the ranks of the 
Soviet army, fighting the enemy on various fronts, but their labor exploits in the rear made an 
invaluable contribution to the Great Victory, replacing men in industrial enterprises and collective 
farm fields, in the field of transport, education, health and culture. 
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Կ. ՊՈԼՍԻ «ԲՈՒԼՎԵՐ» ՕԹՅԱԿԻ ԵՐԵՎԵԼԻ ԴԵՄՔԵՐԸ 

Ֆելիքս Մովսիսյան 

Բանալի բառեր՝  Թանզիմաթ, Կ. Պոլիս, մասոնություն, օթյակ, Հ. Բուլվեր, Ս. Ազ-
նավուր, Հ. Վարդովյան, Ս. Մանուկյան: 

 
Օսմանյան կայսրությունում մասոնության տարածման համար նպաստավոր պայ-

մաններ ստեղծվեցին հատկապես 1850-ական թվականների երկրորդ կեսին, որը պայ-
մանավորված էր Արևելյան (Ղրիմի) պատերազմի ավարտից հետո սկիզբ առած Թան-
զիմաթի երկրորդ փուլով: 1856թ. Փարիզի հաշտության պայմանագրի 9-րդ հոդվածի 
համաձայն մեծ տերությունները սուլթանից պահանջում էին բարեփոխումներ իրակա-
նացնել [1]: «Թուրքիան եվրոպականացնելու» վերաբերյալ սուլթան Աբդուլ Մեջիդի 
«մեծադղորդ խոստումները վարդագույն հեռանկարներ էին բացում» [2] ոչ միայն Կ. 
Պոլսի քրիստոնյա բնակչության, այլև այնտեղ բնակվող օտարերկրացիների շրջանում, 
որոնք, օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից, ձեռնամուխ եղան մասոնական օթ-
յակների հիմնադրմանը: 

1850-ական թվականներին Կ. Պոլսում հիմնված բոլոր օթյակների նախաձեռնող-
ները բացառապես եվրոպացիներ էին, որոնց օթյակները գործում էին իրենց մայրենի 
լեզվով: Առաջնորդվելով բարենորոգումների խոստումներով, որը ճանապարհ էր հար-
թում կայսրության քրիստոնյա ժողովուրդների «ներքին ազգային, հասարակական և կ-
րոնական գործերի համար» [3], «Անգլիայի Մեծ Օթյակը» ձեռնամուխ եղավ Կ. Պոլսում 
մասոնական առաջին գաղտնի ընկերությունների ստեղծմանը: 1856 թ. նոյեմբերի 25-
ին, Կ. Պոլսի Հասքեո թաղամասում՝ Ոսկեղջյուրի վրա, 28 անգլիացի ծովայինների նա-
խաձեռնությամբ, ովքեր ծառայում էին օսմանյան նավատորմում, հիմնվել է անգլախոս 
առաջին կանոնավոր [4] «Արևելյան» («Oriental») թիվ 687 օթյակը: Այս օթյակի հիմնա-
դիրների թվում էին «Հայ ազատ որմնադրութեան ռահվիրա» [5] Սերովբե Ազնավուրը 
(1814-1890) և վաճառական Կոզմա Աղջիկյանը, ով Մանչեստրի «Ուղղամտություն» 
(«Integrity») թիվ 687 օթյակի անդամ էր [6]: «Արևելյան» օթյակը գործել է մինչև 1935 թ. 
հոկտեմբերի 10-ը և թուրքական կառավարության որոշումով փակվել Կ. Պոլսի մյուս 
օթյակների հետ միասին [7]: 

«Անգլիայի Մեծ Օթյակի» արտոնագրով Կ. Պոլսում հերթական անգլախոս օթյակը 
հիմնվել է 1861 թ. նոյեմբերի 9-ին: Սկզբում այն գործել է Բոսֆորի եվրոպական ափին 
գտնվող Բյլըքտերե գյուղում, այնուհետև տեղափոխվել Կ. Պոլսի «Բալտազար» հյու-
րանոցը [8]: Օթյակը հիմնադրվել է Կ. Պոլսում Անգլիայի դեսպան Հենրի Բուլվեր Լիթ-
թոնի (1801-1872) նախաձեռնությամբ, Սերովբե Ազնավուրի անմիջական ջանքերով և 
ի պատիվ դեսպանի կոչվել «Բուլվեր» («Bulwer») թիվ 891 օթյակ: Դեսպան Հենրի 
Բուլվեր Լիթթոնը սերում էր ազնվական հնագույն ընտանիքից: 1824 թ. Քեմբրիջի հա-
մալսարանն ավարտելուց հետո նա երկար տարիներ դիվանագիտական ծառայութ-
յուն էր իրականացրել եվրոպական մի շարք երկրներում: Նա ոչ միայն կայացած ու 
փորձառու դիվանագետ էր, այլև բարձրաստիճան մասոն, անգլիական «Հերթֆորդ» 
(«Herteford») օթյակի անդամ [9]: Կ.Պոլսում անգլախոս նոր օթյակը նրա պատվին ան-
վանելը վկայում է այն մեծ հեղինակության մասին, որ վայելում էր Հ. Բուլվերը մասո-
նության շրջանում: 

Իր սկզբունքայնությամբ և գաղափարական համոզմունքներով Հ. Բուլվերը հար-
գանք ու հեղինակություն ձեռք էր բերել դեռևս երիտասարդ տարիներին: Օսմանյան 
                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 29.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել պ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ. Հարությունյանը: 11.03.20: 
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կայսրության դեմ հույների ազատագրական պայքարի տարիներին նա 1824 թ. օգոս-
տոսին՝ լորդ Բայրոնի մահից հետո, իրեն առաջադրել է որպես գործակալ հույների 
պայքարին օժանդակելու գործում: Լոնդոնում գտնվող հունական կոմիտեն նրան գոր-
ծուղել է Մորեա, որտեղ հույների պայքարին աջակցելու համար Ալեքսանդրոս Մավրո-
կորդատոսին (1791-1865) նա հանձնել է 80 հազար լիրա: 1826 թ. Հ. Բուլվերը Հունաս-
տան կատարած իր ուղևորության մասին հրատարակել է հաշվետվություն՝ «Աշունը 
Հունաստանում» վերնագրով: 

1827 թ. օգոստոսին Հ.Բուլվեր Լիթթոնը դիվանագիտական ծառայության է անցել 
Բեռլինում, 1829 թ. ապրիլին՝ Վիեննայում, իսկ մեկ տարի անց՝ Հաագայում: Վերադառ-
նալով Լոնդոն՝ 1830 թ. հուլիսին ընտրվել է Համայնքների պալատի անդամ Ուիլթոն 
կոմսությունից: 1830 թ. օգոստոսի 25-ին Բրյուսելում բռնկված հեղափոխությունից հե-
տո Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար լորդ Աբերդինը (1784-1860) Հ. Բուլվերին 
հատուկ առաքելությամբ ուղարկել է Բելգիա: Նա լավագույնս կատարել է իրեն 
տրված առաջադրանքը, մասնակցել բանակցությունների, որի վերաբերյալ 1831 թ. 
հունվարին նախարարությանը ներկայացրել է հետաքրքիր հաշվետվություն: Հետագա 
30 տարիներին Հ. Բուլվերն իրեն ամբողջովին նվիրել է դիվանագիտությանը: 1835-
1836 թթ. Բրյուսելում նա նախ անգլիական դեսպանատան քարտուղարն էր, ապա՝ հա-
վատարմատարը: 1837 թ. Հ. Բուլվերը նշանակվել է Կ.Պոլսում անգլիական դեսպանա-
տան քարտուղար: Այդ կարգավիճակում նա 1838 թ. Կ. Պոլսում բանակցություններ է 
վարել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար, «երիտասարդ թուրքերի ռահվիրա» 
[10], թուրք երիտասարդ մտավորական պաշտոնյաների «գաղափարական առաջնորդ 
և դրոշակակիր» [11], մասոն Մուստաֆա Ռեշիդ փաշայի (1800-1858) հետ: Բանակ-
ցությունների արդյունքում Հ. Բուլվեր Լիթթոնի կնքած առևտրական պայմանագիրը 
Անգլիայի արտաքին գործերի նախարար մասոն լորդ Պալմերսթոնը(1784-1865) ան-
վանել է գլուխգործոց: 

1839 թ. հունիսին Հ. Բուլվեր Լիթթոնը դեսպանատան քարտուղարի պաշտոն է 
զբաղեցրել Փարիզում, իսկ 1843 թ. նոյեմբերի 14-ին նշանակվել Իսպանիայում դես-
պանորդ: Այդ պաշտոնում նա 1844 թ. նպաստել է Իսպանիայի և Մարոկկոյի միջև հաշ-
տության պայմանագրի կնքմանը: Միջամտել է Իսպանիայի ներքին գործերին, փորձել 
Իզաբելլա 2-րդ (1830-1904) թագուհուն ամուսնացնել Անգլիայի թագուհու ազգական 
արքայազն Կոբուրգցու հետ, բայց այդ մտահաղացումն իրականացնել չի հաջողվել: 
1846 թ. Հ. Բուլվեր Լիթթոնը, բրիտանական արտաքին քաղաքական շահերից ելնելով, 
գաղտնի աջակցել է իսպանական կառավարության ընդդիմադիր առաջադիմական էս-
կալտադոս խմբավորմանը՝ նպատակ ունենալով իշխանությունից հեռացնել ֆրան-
սիական կողմնորոշում ունեցող չափավորներին:  

1848 թ. մարտին Մադրիդում սահմանադրություն հռչակելու համար բռնկված 
պայքարը Իսպանիայի վարչապետ գեներալ Ռամոն Նարվաեսը (1800-1868) ճնշել և 
բռնություններ է իրականացրել, որի կապակցությամբ Հ. Բուլվերը բրիտանական կա-
ռավարության անունից հունիսի 10-ին պաշտոնապես բողոք է հայտնել՝ պահանջելով 
փոխել կառավարության կազմը: Ռ. Նարվաեսը նրան մեղադրել է Իսպանիայի ներքին 
գործերին միջամտելու և սահմանադրականներին աջակցելու մեջ ու հունիսի 19-ին 
պահանջել Մադրիդը լքել: Դա հանգեցրել է Անգլիայի և Իսպանիայի միջև դիվանագի-
տական հարաբերությունների խզմանը: 1849-1852 թթ. Հ. Բուլվերը Ամերիկայի միաց-
յալ նահանգներում դեսպան աշխատած տարիներին բավական հաջող պայմանագիր է 
կնքել ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քլեյթոնի (1796-1856) հետ և ձեռք բերել աներևակա-
յելի հանրաճանաչություն: 

1852-1855 թթ. Հ. Բուլվեր Լիթթոնը դիվանագիտական առաքելությունը շարունա-
կել է Տոսկանայում, իսկ Ղրիմի պատերազմից հետո՝ 1856-1858 թթ., դիվանագիտա-
կան նուրբ հանձնարարություններ է կատարել Կ. Պոլսում: Նա, որպես լիազոր կոմի-
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սար, մասնակցել է Դանուբյան իշխանություններ Մոլդովայի և Վալախիայի միավոր-
ման կապակցությամբ ընթացած դիվանագիտական բարդ գործընթացներին: 1858 թ. 
մայիսից մինչև 1865 թ. օգոստոսը Հ. Բուլվերը Կ. Պոլսում բրիտանական թագավորութ-
յան արտակարգ դեսպանն էր [12]:  

Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար մասոն Ֆրանսուա Գիզոյի (1787-1874) 
բնութագրմամբ՝ Հ. Բուլվեր Լիթթոնն իրեն դրսևորել է որպես այնպիսի դիվանագետ, ով 
«աներևակայելի արվեստով կարողանում է թափանցել այն քաղաքագետների ամենա-
ծածուկ մտքերի, նպատակների ու գործողությունների մեջ, որոնց հետ գործ է ունեցել» 
[13]: Հ. Բուլվեր Լիթթոնը դեսպանի պաշտոնում ոչ միայն հաջողությամբ կատարել է իր 
դիվանագիտական պարտականությունները, այլև բուռն գործունեություն է իրակա-
նացրել մասոնությունն Օսմանյան կայսրությունում տարածելու ուղղությամբ՝ խորա-
պես համոզված լինելով, որ «ազատ որմնադրությունը մեծ առաքելություն ունի Մեր-
ձավոր Արևելքի մեջ» [14]: 

Հ. Բուլվերը ձգտել է մասոնության գաղափարախոսության և սկզբունքների շուրջ 
միմյանց մերձեցնել և համախմբել Կ. Պոլսի քրիստոնյա համայնքների մտավորական-
ներին, վաճառականներին ու անվանի մարդկանց: Նրանց հետ սերտ կապեր հաստա-
տած Հ. Բուլվերը 1859 թ. մայիսին Կ. Պոլսում անդամագրվել է «Արևելյան» («Oriental») 
թիվ 687 օթյակին: 1860 թ. մարտին նա Կ. Պոլսում հիմնել է «Գերմանական Միություն» 
(«Deutscher Bund») օթյակը, իսկ 1860 թ. օգոստոսի 7-ին Զմյուռնիայում գլխավորել «-
Հոմեր» («Homer») թիվ 806 օթյակի բացման արարողությունը: 1861 թ. մարտի 31-ին 
Զմյուռնիայում նա հիմնել է ֆրանսախոս «Հաղթանակ» («La Victoire») օթյակը, այնու-
հետև ձեռնամուխ է եղել Կ. Պոլսում քրիստոնյաներից և մահմեդականներից բաղկա-
ցած նոր օթյակի հիմնադրմանը, որը կրել է իր անունը: 1862 թ. Հ.Բուլվեր Լիթթոնը 
«Անգլիայի Մեծ օթյակի» գավառային առաջին Մեծ Վարպետն էր Թուրքիայում: 

Կ. Պոլսում Հ. Բուլվեր Լիթթոնի գործունեությունը մշտապես գտնվել է հայ պարբե-
րական մամուլի ուշադրության կենտրոնում, որը բազմիցս անդրադրադարձել է նրան: 
«Արևմուտքը» ֆրանսիական «Մոնիթյոր դը լա ֆլոթ» թերթից թարգմանաբար տպագրել 
է դեսպան Հ. Բուլվեր Լիթթոնի ճառից մի հատված, որը վկայում է դիվանագիտության 
մեջ նրա համարձակ կեցվածքի մասին: Նա իրեն թույլ է տվել սուլթան Աբդուլ Մեջիդին 
հարցնել. «Ենթադրենք թէ վաղը կործանի օսմանեան տերութիւնը», այդ դեպքում «ով 
պիտի ըլլի ժառանգորդ նոր փլատակներուն» [15]: Ֆրանսիական թերթը հանդիմանել է 
Հենրի Բուլվեր Լիթթոնին նման պահվածքի համար: Թերթի կարծիքով դեսպանը պետք է 
հիշի, որ անգամ եվրոպական ամենափոքր պետությունը իրեն թույլ չի տա ներել ցան-
կացած դիվանագետի, այդ թվում՝ Անգլիայի դեսպանի «անվայել» արարքը: Թերթը սրա 
համար անուղղակիորեն հանդիմանում է սուլթանին, ով Կ. Պոլսում թույլ է տվել մի բան, 
որն «արգելուած է Եվրոպայի արքայանիստ քաղաքներու մէջ» [16]: 

Ի տարբերություն ֆրանսիական թերթի՝ արևմտահայ պարբերականներն իրենց 
մի շարք հրապարակումներում ընդգծում էին անգլիական դեսպանի հանրաճանաչ և 
հարգված լինելն ու վայելած հեղինակությունը: Արևմտահայության, այդ թվում՝ բարձ-
րագույն հոգևորականության շրջանում Հ. Բուլվերի ունեցած հեղինակության մասին 
վկայում է «Մասիս» թերթի հետևյալ տեղեկությունը. «1860 թ. հուլիսի 2-ին Կ. Պոլսի 
Պալատու թաղի գերեզմանատանը ցանկանում էին հուղարկավորել մի բողոքական 
հայի, ով կենդանության տարիներին հրապարակավ հայոց կրոնն ու կրոնական արա-
րողությունները ծաղրում էր: Դրան ընդդիմացան հայ առաքելական եկեղեցու հազա-
րավոր հետևորդներ և Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը: Գործին միջամտեցին քա-
ղաքային իշխանությունները, որոնք հայոց պատրիարքարանին խնդրեցին խնդիրը 
խաղաղությամբ լուծել և գերեզմանատան մի անկյունում տեղ հատկացնել հուղարկա-
վորության համար: Կ. Պոլսի հայությունը մերժեց այդ խնդրանքը՝ պատճառաբանելով 
հանգուցյալի դիրքորոշումը իրենց կրոնի նկատմամբ, գերեզմանատան տարածքի 
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նկատմամբ հայության սեփականության իրավունքը և այդ գերեզմանատանը որևէ բո-
ղոքականի թաղված չլինելու հանգամանքը»:  

Հուլիսի 4-ին Կ. Պոլսի պատրիարք Սարգիս արքեպիսկոպոսը ժողով հրավիրեց, 
որը նույնպես մերժեց քաղաքային իշխանությունների միջնորդությունը: Հուլիսի 5-ին 
Բարձր դուռը պատրիարքարանին հրամայեց գերեզմանատան մի անկյունում տեղ 
հատկացնել հանգուցյալի համար: Պատրիարքին միջնորդությամբ դիմեցին նաև Անգ-
լիայի և Ամերիկայի դեսպանները, որին ներկա էին Կ. Պոլսի հայ համայնքի երևելի դեմ-
քերից Հովհաննես բեյ Տատյանը և Գրիգոր էֆենդի Օտյանը: Երուսաղեմի պատրիար-
քական փոխանորդ Սահակ վարդապետը, Հովհաննես Տատյանը և Գրիգոր Օտյանը 
գնացին գերեզմանատուն և հորդորեցին այնտեղ հավաքված հայությանը ընդառաջ 
գնալ դեսպանների միջնորդությանը: Հաջորդ օրը Պալատու թաղում լուր տարածվեց, 
որ բողոքականները հարձակվել են հայերի վրա, սպանել Սահակ վարդապետին և մի 
քանի այլ մարդկանց: Հազարավոր հայեր գնացին գերեզմանատուն, որոնց դեմ ռազ-
մական նախարար Ռիզա փաշան դուրս բերեց կանոնավոր զորք՝ Ռեշիդ փաշայի 
գլխավորությամբ: Ընդհարում տեղի ունեցավ, 10-15 մարդ վիրավորվեց: Առավել մեծ 
արյունահեղությունը կանխեցին գերեզմանատուն հասած հայոց պատրիարք Սարգիս 
արքեպիսկոպոսը, Հովհաննես Տատյանը և Գրիգոր Օտյանը: Պատրիարքը հորդորեց 
պոլսահայությանը զիջել և թույլ տվեց, որ գերեզմանատան՝ իրենց ընտրած տեղում 
կայանա այդ բողոքականի թաղումը [17]: Այսպես այդ հակամարտությունը հաղթահար-
վեց, որում կարևոր դեր խաղաց դեսպան Հ. Բուլվերը: Կարևորելով դեսպանի դերա-
կատարումն այդ կնճռոտ հարցի խաղաղ կարգավորման գործում՝ «Մասիսն» ամբող-
ջությամբ տպագրում է Հ. Բուլվերի՝ հարգալից տոնով գրված հուլիսի 9-ի նամակը հա-
յոց պատրիարքին, վերջինիս` հուլիսի 12-ին գրած նույնքան հարգալից պատասխան 
նամակը և դեսպանի` պատրիարքին հասցեագրած հուլիսի 17-ի շնորհակալական 
պատասխանը [18]: Նրա դերը նույնքան կարևորում է նաև Թիֆլիսում լույս տեսնող 
«Կռունկ հայոց աշխարհին» ամսագիրը, որը «Մասիսից» ամբողջությամբ արտատ-
պում է այդ միջադեպի պատմությունը, Անգլիայի դեսպանի և Կ. Պոլսի պատրիարքի 
նամակները [19]: 

Հ. Բուլվերի գործունեության տարբեր դրվագներին բազմիցս անդրադարձել է 
«Զմյուռնիայում լույս տեսնող «Արշալույս արարատյանը»: Թերթը հայտնում է, որ 1862 
թ. դեկտեմբերի 30-ին նա անգլիական ռազմանավով Եգիպտոսից վերադարձել է Կ. 
Պոլիս: Նրա առողջությունը բարվոք վիճակում է, իսկ ներկայությունը մայրաքաղաքում 
«չկրնար անտարբեր բան մը ըլլալ հասարակութեանը համար»: Ովքեր լավ են ճանա-
չում «Մեծ Բրիտանիայի դեսպան վսեմափայլ» Հենրի Բուլվերին, գիտեն, թե «այս կեն-
ցաղագետ մեծաստիճան պաշտոնատարին գործակցութիւնը որչափ օգտակար է օս-
մանեան կառավարութեանը»: Որպես դրա հավաստում՝ թերթը հայտնում է, որ «Նորին 
վսեմութիւն» դեսպանը Կ. Պոլիս վերադառնալուն պես, հունվարի առաջին օրերին 
«պատիվ ունեցավ օգոստոսափառ Սուլթանին հետ տեսութիւն ընելու» [20]: 

«Արշալույս արարատյանը» հայտնում է, որ Զմյուռնիայում անգլիական հյուպա-
տոսարանի առաջին թարգման Ն. Մալուֆը հրատարակել է թուրքերեն-ֆրանսերեն 
բառարան, որը նվիրել է դեսպան Հենրի Բուլվերին: Գրքի ճակատային մասում պատ-
կերված է «այս բարձրաստիճան պաշտոնատարին կենդանագիրը» [21]: Գիրքն ուներ 
առաջաբան՝ նվիրված Հ. Բուլվերին, որի հեղինակը Ն. Մալուֆն էր: «Արշալույս արա-
րատյանը» գրքի առաջաբանը համարում է «համառօտ և իմաստալից խոսք» և թարգ-
մանաբար տպագրում այն ամբողջությամբ: Դիմելով դեսպանին՝ Ն. Մալուֆը գրում էր. 
«Վսեմափայլ Տէր, Կըհամարձակիմ նուիրել ձեզ առաջիկայ բառարանս, քաջալերեալ ի 
բարեսէր վեհանձն զգացմանց ձերոց, որ գերագոյն աստիճանաւ երևելի կըհանդիսաց-
նեն զձեզ և որ ամեն տեղ ջերմեռանդ համակրութիւններ կըգոյացնեն ձեր ազնուական 
անձին համար: Ձեր անուան պաշտպանութեանը ներքև դնելով այս աշխատասիրու-
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թիւնս՝ չունեցած արժանաւորութիւնը այս կերպիւ կուտամ անոր: Իբրև մատենագիր՝ 
խորաքնին դիտող մի հանդիսացայք դուք, նմանապէս հաւատարիմ և ճարտարախօս 
նկարագրօղ, իսկ իբրև քաղաքագետ՝ ամենէն դժուար պաշտօններու մէջ այնպիսի հա-
զուագիւտ յատկութեանց ապացոյցներ տուիք, որոնք կըդասեն զձեզ ի կարգս վսեմա-
միտ գերագոյն անձանց, որով իրաւամբ կը պարծենայ ձեր հայրենիքը: 

Կրկին են պատճառները իմ այս հրապարակական յայտարարութեանս: Առաջինը՝ 
իմ ակնածական երախտագիտութիւնս է, տպաւորեալ սրտիս մէջ վասն այնչափ բարե-
րարութեանց ընդունելոց, և վստահութիւնը որով հաճեցայք պատուել զիս որչափ ժա-
մանակ որ ձեր վսեմութեան անձին յատկացեալ պաշտօնիւ մը կը ծառայէի ձեզ: Երկ-
րորդ պատճառն է ձեր հզօր հոգատարութիւնը վասն օսմանեան կայսրութեան՝ որ մե-
ծապէս արժանի է ճշմարիտ կենցաղագէտ անձանց խնամոցը, և ձեր փութաքայլ յառա-
ջադիմութիւնը թուրքերէնի մէջ: 

Այս ուսումը, որուն վերայ ձեր նախորդները ամենևին հոգ չտարին և որ մեծամեծ 
դժուարութիւններով լեցուն է, ձեր սրամտութեանը առջև խաղալիկ կամ զբօսանք կը-
համարուի: Ձեր իմացական սքանչելի զօրութիւնը շուտով կը ցուցանէ ձեզ ղթելը, որ 
կառաջնորդէ յիշեալ լեզուին դժուարութեանց Լաբիրինթոսին մէջ, որով և զարմանալի 
կորովամտութիւնը աշակերտին միշտ շփոթեց զփորձութիւնը վարժապետին: Ակնկա-
լութեամբ թէ պիտի չմերժեք իմ մեծ երախտագիտութեանս այս տկար հարկը, կաղա-
չեմ հաճեցարուք ընդունիլ միանգամայն զհաւատիս բարձր համարմանս, խորին յար-
գանացս և անայլայլելի ակնածական սիրոյս, որով պատիւ անձինս համա իմ մնալ 
միշտ Ամենախոր ծառայ ձեր, Ն.ՄԱԼՈՒՖ» [22]: Բառարանի հեղինակի այս սրտառուչ 
խոսքը վկայում է այն մասին, թե որքան բարձր էր գնահատում անգլիական պաշտոն-
յան դեսպան Հենրի Բուլվերի գործունեությունը և ինչպիսի հարգանք ու ակնածանք էր 
տածում նրա անձի նկատմամբ: 

Դեսպան Հ. Բուլվեր Լիթթոնի հիմնած օթյակին անդամագրվել են 16 մահմեդական 
և 11 հայ ազատ որմնադիրներ: Հիմնադրման պահին օթյակի առաջին Գերհարգելի 
Վարպետ ընտրվել է Սերովբե Ազնավուրը [23]: Կ. Պոլսի մասոնության պատմության 
մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ անգլախոս օթյակի վարպետ ընտրվում էր ոչ թե անգ-
լիացի, այլ հայ ազատ որմնադիրը: Դա Ս. Ազնավուրի անձի նկատմամբ դեսպան Հ. 
Բուլվերի ունեցած վստահության, հավատի ու հարգանքի վկայությունն էր: Օթյակի եր-
ևելի հայազգի անդամներից էր Թուրքիայում Սերբիայի դեսպանատան առաջին թարգ-
ման Թադեոս Թերխանը: 1866 թ. հունվարի 11-ին «Բուլվեր» օթյակին անդամագրվել է 
վաճառական Մարտիրոս Հարենցը, 1871 թ. հոկտեմբերի 12-ին՝ Բարձր դռան բարձ-
րաստիճան պաշտոնյա Ասատուր էֆենդի Սարգսյանը, 1873 թ. մարտի 13-ին՝ հայտնի 
թատերական գործիչ Հակոբ Վարդովյանը, 1884 թ. դեկտեմբերի 9-ին՝ Տիրան Շամ-
դանջյանը, 1888 թ. փետրվարի 7-ին՝ Կ. Պոլսի առևտրի պալատի հիմնադիրներից Սե-
նեքերիմ Մանուկյանը [24] և ուրիշներ: Նրանցից ոչ բոլորի կյանքն ու գործունեությունն 
է մեզ հայտնի:  

«Բուլվեր» օթյակի անդամներից ոչ ոք այնքան մեծ ներդրում չունի մասոնության 
տարածման գործում, որքան Ս. Ազնավուրը: Նա ծնվել է Կ. Պոլսում, հայ կաթոլիկ Ազ-
նավուրյանների գերդաստանում, բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ստացել 
Լոնդոնի և Մանչեսթրի համալսարաններում: Վերադառնալով հայրենի Կ.Պոլիս՝ նա 
1846 թ. ապրիլի 1-ին իր նման Եվրոպայում կրթություն ստացած մի խումբ ուսյալ երի-
տասարդների հետ մասնակցել է «Համազգային ընկերության» հիմնադրմանը [25]: Ա. 
Ալպոյաճյանի բնութագրմամբ՝ «Անգլիագետ զարգացած հայ երիտասարդը» իր գրիչն 
այդ տարիներին օգտագործում էր «հայ ընտանիքների բարքերը ազնվացնելու հա-
մար» [26]:  

Ս. Ազնավուրի ծանոթությունը մասոնության հետ տեղի է ունեցել Անգլիայում ու-
սումնառության տարիներին: 1854 թ. փետրվարի 17-ին նա Լոնդոնի «Հորդանան» 
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(«Jordan») թիվ 201 օթյակում ձեռնադրվել է ազատ որմնադիր, եղել է այս օթյակի կար-
ևոր դեմքերից մեկը, դարձել բարձրաստիճան մասոն: Նա օթյակի վարպետ Սփուների 
առաջին տեղակալն էր [27]: Լոնդոնում գտնված ժամանակ նա «Ազդարար բյուզանդ-
յան» թերթի խմբագիր-հրատարակիչ Խաչատուր Ոսկանյանի [28] հետ բացել է ենիչե-
րիների վերաբերյալ թանգարան, որը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել: Թանգա-
րանի այցելուների թվում եղել է նաև Անգլիայի Վիկտորիա թագուհին [29]: 

«Հորդանան» օթյակից բացի Ս. Ազնավուրն անդամագրվել է նաև Մանչեսթրի 
«Odd Fellows» եղբայրական գաղտնի ընկերությանը [30], որը Միացյալ թագավորութ-
յունում 19-րդ դարի ամենախոշոր և ամենահարուստ եղբայրական կազմակերպութ-
յունն էր: Նա փափագում էր զուտ հայկական օթյակ ստեղծել, որն իր շարքերում կհա-
մախմբեր մայրաքաղաքի առաջադեմ հայ երիտասարդ մտավորականներին ու «եվրո-
պականացած» վաճառականությանը: Այդ նպատակի իրականացման առաջին քայլը 
եղավ 1862 թ. հունվարի 25-ին Կ. Պոլսում «Հայկ» կամ «Օրիոն» անվանումով հայկա-
կան եղբայրական միության ստեղծումը, որը Մանչեսթրի «Odd Fellows» գաղտնի ըն-
կերության մասնաճյուղն էր [31]: 

Կ. Պոլսում «Odd Fellows»-ի հայկական մասնաճյուղ ստեղծելու գաղափարի հեղի-
նակը դեսպան Հ. Բուլվեր Լիթթոնն էր, իսկ «Հայկ» («Օրիոն») միության հիմնադրման 
նախաձեռնողը և անմիջական կազմակերպիչը՝ նրա հետ սերտ կապեր ունեցող Ս. Ազ-
նավուրը: Նա գիտակցում էր, որ Կ. Պոլսի ավանդապահ և պահպանողական համայն-
քը միանշանակ չի ընկալելու իր հիմնած մասոնական բնույթ ունեցող ընկերության 
ստեղծումը, ուստի ձգտում էր հանրությանը «Հայկ» («Օրիոն») միությունը ներկայաց-
նել բացառապես որպես բարեգործական: Այդ հարցում նրան աջակցում էր «խմբագ-
րական ասպարեզին մէջ արդյունաւոր և պատվավոր դիրք մը ունեցած» [32] «Մասիս» 
թերթի մասոն խմբագիր Կարապետ Յութուճյանը (1823-1904): Նա Կ. Պոլսում 1862 թ. 
նոյեմբերի 24-ին հիմնված ֆրանսախոս «Արևելքի միություն» («L’Union d’Orient») օթ-
յակի անդամ էր, իսկ 1866թ. անդամագրվել է հայկական «Սեր» օթյակին [33]: Առաջա-
դիմասեր և ազատամիտ Կ. Յութուճյանն իր թերթում հնարավորություն տվեց Ս. Ազնա-
վուրին ազատ հանդես գալ «Odd Fellows» և «Հայկ» եղբայրական ընկերությունների 
բնույթը, նպատակներն ու գործունեությունը ներկայացնող և մասոնությունը քարոզող 
հոդվածներով [34]: Դրանցում բացահայտվեցին բարձրաստիճան մասոն Ս. Ազնավու-
րի խոր գիտելիքները ազատ որմնադիրների «ընկերության բարեհռչակ էութիւնը, աս-
տուածավախ օրէնքը, ազնիւ ընթացքը, մարդասէր գործողութիւնները եւ այդ ընկերու-
թիւնները կազմող անձանց յարգն ու պատիվը» [35]: Այդ հրապարակումներում Ս. Ազ-
նավուրը միաժամանակ «խոհեմ և քաղաքավարի ոճով» [36] պատասխանում էր մա-
սոնության և «Հայկ» («Օրիոն») ընկերության վերաբերյալ ազգային պահպանողական 
գործիչ, Կ. Պոլսի խավարամիտների առաջնորդ «Երևակ» թերթի խմբագիր Հ. Չա-
մուռճյան Տերոյենցի «սևամաղձ գրչից» դուրս եկած «ցափռտունքներուն» [37]: 

Ս. Ազնավուրը 1850-1860-ական թվականների ազգային այն պրագմատիկ գոր-
ծիչներից էր, ով մեծ հույսեր չէր կապում սահմանադրական շարժման հետ: Նա չէր կի-
սում Կ. Պոլսի այն մտավորականների ու սահմանադրականների ոգևորությունը, ով-
քեր գտնում էին, թե ազգային սահմանադրության ընդունումով հայերը կարող են «զո-
րաւոր ազգերի շարքին դասուիլ» [38]: 

1860 թ. մայիսի 24-ի սահմանադրության գործողության մեջ դրվելուն պես շատե-
րին պարզ դարձավ, որ Նահապետ Ռուսինյանի մկրտած «Ազգային սահմանադրութ-
յան» փառավոր տիտղոսով» [39] փաստաթուղթն իրականում ներքին ինքնավարութ-
յան օրենք էր, հայ համայնքի և եկեղեցու գործերը կարգավորող կանոնադրություն, ոչ 
ավելին: Այդ «խաբուսիկ ու բարձրագոչ անունով» [40] փաստաթուղթը չէր ապահովում 
արևմտահայության իրավունքները, չէր արդարացնում նրանց հույսերը, սպասումները 
և ակնկալությունները: Արևմտահայությունը հուսախաբություն ապրեց նաև Անգլիայի 
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դեսպան Հ. Բուլվեր Լիթթոնի միջնորդությամբ սուլթան Աբդուլ Ազիզի՝ մարտի 17-ի 
շնորհած սահմանադրությունից, որի «ազդեցութիւնը խիստ փանաքի եղաւ» [41]: Այն 
խոր հիասթափություն և հուսալքություն առաջ բերեց արևմտահայ սթափ մտածող քա-
ղաքական ու հասարակական գործիչների և հատկապես հայ մասոնների շրջանում: 
Ազգային սահմանադրության առաջացրած համընդհանուր հուսահատությունը, Կ. Պոլ-
սում ստեղծված «բարոյական հեղձուցիչ մթնոլորտը» [42] հաղթահարելու, հայությանը 
գոտեպնդելու, ուժ և ազգային ոգի հաղորդելու միակ միջոցը Ս. Ազնավուրը համարում 
էր մասոնության գաղափարները տարածելը և հայկական օթյակներ ստեղծելը: 

Կ. Պոլսում հայկական «Հայկ» («Օրիոն») ընկերության ստեղծումից ամիսներ անց՝ 
1862 թ. հոկտեմբերի 23-ին, հիմնվեց «Union d΄ Orient» («Արևելքի միություն») ֆրան-
սախոս օթյակը, որի հիմնադիրները մի խումբ ֆրանսիացիներ և հայեր էին: Շաբաթներ 
անց այս օթյակին անդամագրված Սերովբե Ազնավուրը 1863 թ. դեկտեմբերի 29-ին 
ընտրվեց օթյակի Առաջին Վարպետ: 1864 թ. հունվարի 14-ին նա երդում տվեց՝ որպես 
օթյակի Գերհարգելի Վարպետ և պաշտոնավարեց մեկ տարի: Այդ ընթացքում Ս. Ազ-
նավուրի շնորհիվ օթյակը բավականին առաջադիմեց, անդամների թիվը հասավ 65-ի, 
որից 12-ը պոլսահայ մտավորականներ ու գործիչներ էին: 1863 թ. ձմռանը Ս. Ազնա-
վուրն ընտրվեց Կ. Պոլսում հիմնված անգլիական «Star of the East» («Արևելքի Աստղ») 
օթյակի Առաջին Վարպետ: 1864 թ. փետրվարի 5-ին Ս.Ազնավուրի առաջարկությամբ 
և Հենրի Բուլվեր Լիթթոնի համաձայնությամբ հանդիսավոր նշվեց «Արևելքի Աստղ» և 
«Հայկ» («Օրիոն») օթյակների հիմնադրման տարելիցը [43]: Ս. Ազնավուրի և Հ. Բուլ-
վեր Լիթթոնի համագործակցության արդյունքում և նրանց անմիջական նախաձեռնութ-
յամբ 1864 թ. ապրիլի 27-ին Զմյուռնիայում հիմնվեց հայ մասոնության պատմության 
մեջ առաջին հայկական «Տիգրան» թիվ 1014 օթյակը [44]: Այս օթյակի ստեղծումով Ս. 
Ազնավուրի հեղինակությունն էլ ավելի բարձրացավ հայ ազատ որմնադիրների շրջա-
նում՝ նրան դարձնելով հիրավի «կարկառուն դէմք մը Պոլսոյ և Զմիւռնիոյ մէջ» [45]: 
Մասոնության շրջանում Ս. Ազնավուրի ունեցած մեծ հեղինակության մասին է վկայում 
նաև այն փաստը, որ նրա միջնորդությամբ «Իռլանդիայի Մեծ Օթյակը» Կ. Պոլսում 
բնակվող իռլանդացիներին թույլ տվեց իրենց օթյակն ունենալ և հիմնեց «Leinster» 
(«Լինսթեր») թիվ 166 իռլանդական օթյակը [46]:  

1866 թ. փետրվարի 22-ին Ս. Ազնավուրի նախաձեռնությամբ որոշվեց «Ֆրան-
սիայի Մեծ Արևելք» օթյակի հովանու ներքո Կ. Պոլսում հիմնել հայկական «Սեր» օթ-
յակ: 1866 թ. մարտի 2-ին Ս. Ազնավուրը «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելքին» տեղեկացրեց, 
որ «Սեր» օթյակին անդամագրված բոլոր 18 հայ ազատ որմնադիրները ֆրանսիական 
«Արևելքի Միություն» օթյակի անդամներ են: «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի Գերա-
գույն խորհրդի արտոնագրի համաձայն 1866 թ. մայիսի 7-ին Կ. Պոլսում՝ Պերա թաղա-
մասում գտնվող իտալական «Italia Risorta» օթյակի դահլիճում, տեղի ունեցավ «Սեր» 
օթյակի հանդիսավոր բացումը: «Սեր» օթյակի առաջին Գերհարգելի Վարպետ ընտր-
վեց Ս. Ազնավուրը [47]: 

1867 թ. փետրվարին Ս. Ազնավուրը «Սեր» օթյակում նշեց Միքայել Նալբանդյանի 
մահվան տարելիցը, որի ժամանակ հուզիչ ճառով հանդես եկավ «Տիգրան» օթյակի 
անդամ Մատթեոս Մամուրյանը [48]: Տարեվերջին «Ֆրանսիայի Մեծ Արևելք» օթյակի 
հետ ունեցած գաղափարական տարաձայնությունների պատճառով Ս. Ազնավուրը 
հրաժարվեց «Սեր» օթյակի Գերհարգելի Վարպետի պաշտոնից, բայց 1869 թ. կրկին 
ընտրվեց այդ պաշտոնում [49]:  

1870-ական թվականներին ազգային երեսփոխան Ս. Ազնավուրը Կ. Պոլսում հա-
սարակական և ազգանպաստ ակտիվ գործունեություն էր ծավալում: 1878 թ. փետր-
վարին, երբ անգլիական քաղաքական գործիչ Ջեյմս Բրայսը հանդես եկավ արևմտա-
հայությանը ինքնավարություն շնորհելու պահանջով, ոգևորված դրանից՝ «Սեր» օթյա-
կի բարձրաստիճան մասոններ Ս. Ազնավուրը, Տ. Յուսուֆյանը, Հ. Մերեմ-Գուլին և Հ. 
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Նորատունկյանը նրան շնորհակալական նամակ հղեցին: Մի քանի շաբաթ անց Ս. Ազ-
նավուրը նաև անձնական նամակ հղեց Ջ. Բրայսին, որտեղ հայտնում էր, որ «հայ ժո-
ղովուրդը իր բարօրութեան եւ յառաջադիմութեան համար անգլիական հովանաւորու-
թիւնը կնախընտրե» [50]: 

1879 թ. հոկտեմբերի 28-ին Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանում Ս. Ազնավուրը 
Մաղաքիա Օրմանյանի և մի խումբ այլ անվանի հայորդիների հետ միասին Ներսես 
պատրիարք Վարժապետյանի օրհնությամբ դարձան Հայ Առաքելական եկեղեցու 
հետևորդներ: Նրա վերադարձը մայր եկեղեցի սրտառուչ խոսքերով ողջունեցին 
«Սեր» օթյակի երևելի անդամներ բժշկագիտության դոկտոր Ստեփան փաշա Ասլան-
յանը և դատավոր Տիգրան Յուսուֆյանը [51]: 1880 թ. հոկտեմբերի 31-ին Կ. Պոլսի Ազ-
գային ժողովը վարչական խորհրդի դատական գործերի խորհրդական ընտրեց Ս. Ազ-
նավուրին [52], ով հետագա տարիներին բարեխղճորեն կատարեց իր վրա դրված 
պարտականությունները: Իր գիտակցական ողջ կյանքի ընթացքում շուրջ 50 տարի Ս. 
Ազնավուրը հավատարմորեն ծառայեց մասոնությանը՝ դառնալով Կ. Պոլսում և Զմյուռ-
նիայում ազատ որմնադիրների գաղափարների հիմնական տարածողներից մեկը: 
Դրա վկայությունն այն է, որ Կ. Պոլսում գործող եվրոպական յոթ օթյակներից հինգը 
հիմնվեց նրա անմիջական ջանքերով կամ նախաձեռնությամբ [53]: Հայ մասոնությանը 
Ս. Ազնավուրի մատուցած ծառայությունը հայկական «Սեր» օթյակի ստեղծումն է, որը 
հայ մասոնության պատմության մեջ ուրույն տեղ ունի: Այդ օթյակը նա հիմնեց ոչ թե 
«խավարյալների ու լուսավորյալների», «ներսեն - դուրսենների», «աջակողմյանների 
ու ձախակողմյանների» պայքարը շարունակելու, այլ ամենից առաջ ազգային միութ-
յուն, համերաշխություն, եղբայրություն, լուսավորություն և առաջընթաց ապահովելու 
համար: Ս. Ազնավուրի անմիջական ջանքերով ձևավորվեց երիտասարդ մտավորա-
կանների մի ամբողջ սերունդ, ովքեր դարձան եվրոպական արժեքների և առաջադի-
մության գաղափարակիրներ: Նրանց թվում էին նաև իր երկու զավակները: Նրա 
ավագ որդի Անթուանը (1844-1867), չնայած երիտասարդ տարիքին, «Արևելքի Միութ-
յուն» օթյակի վարպետ էր [54], իսկ կրտսեր որդի Հովսեփը (1854-1938), ով հայտնի 
ճարտարապետ էր, մասոն ձեռնադրվեց 1791 թ. դեկտեմբերի 26-ին իտալական «Italia 
Risorta» օթյակում [55]:  

«Բուլվեր» օթյակի երևելի դեմքերից մեկը թատերական գործիչ Հակոբ Վարդով-
յանն (1840-1898) էր: Նրա առաջին շփումը թատրոնի հետ տեղի է ունեցել 1861 թ. դեկ-
տեմբերի 14-ին Կ. Պոլսում, երբ «Արևելյան թատրոնում» դիտել է հայերեն առաջին 
ներկայացումը՝ «Երկու հիսունապետեր» պիեսը և «Անծանոթը» կատակերգությունը 
[56]: Ներկայացումից տպավորված՝ երիտասարդ Հ. Վարդովյանը հաջորդ օրը դիմել է 
թատրոնի ղեկավարությանը՝ խնդրելով իրեն ընդգրկել խմբի կազմում: Նրա անունն ա-
ռաջին անգամ հիշատակվում է «Արևելյան թատրոնի» 1862 թ. թատերաշրջանի ա-
վարտի կապակցությամբ «Մեղու» թերթում տպագրված հոդվածում: Ըստ թերթի՝ մայի-
սի 5-ին բեմադրվել է Վիկտոր Հյուգոյի «Արքայն զբոսնու» պիեսը: Այդ ներկայացման 
ժամանակ բեմ է բարձրացել նաև Հակոբ Վարդովյանը, որի խաղի մասին «Մեղուն» 
գրում է. «Յուր դերը, կրնամք ըսել, որ անթերի լըցուց … առաջին դերասանական քայ-
լին մէջ. Ասիկա պ. Հ. Գ. Կյուլլյուլյան աշխոյժ երիտասարդն էր, որ նոր մտած է այս աս-
պարեզին մէջ, և փորձով ցույց տուաւ, որ թատրոնի տնօրինութիւնը զանի ընտրելուն 
մէջ սխալած չէ» [57]:  

Այդ օրվանից սկսվեց նրա կապը թատրոնի հետ, որը տևեց 36 տարի: Այդ տարի-
ներին Հ. Վարդովյանը դարձավ Կ. Պոլսի բազմազգ բնակչության շրջանում բավակա-
նին ճանաչված, նույնքան ընդունված և գնահատված թատերական գործիչ, դերասան 
և բեմադրիչ: Նրան բարձր են գնահատել հատկապես թուրքական իրականությունում, 
արժանին հատուցել նրա թատերական գործունեությանը և ներդրմանը՝ որպես թուր-
քական թատրոնի հիմնադիր: Նույն գնահատականը Հ. Վարդովյանը չի ստացել ժա-



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

48 
 

մանակի արևմտահայ գրական և թատերական գործիչների, ինչպես նաև հայ թատրո-
նի պատմությունն ուսումնասիրողների կողմից: Հայ թատրոնի գիտակ Շարասանը 
(Սարգիս Թյությունջյան) նրա գլխավորած թատերախմբի մասին գրել է ընդամենը 
հինգ էջ [58]: Հրանտ Ասատուրը նրան առհասարակ չի անդրադարձել, իսկ հայ թատ-
րոնի մյուս գիտակները հավանություն չեն տվել նրա գործունեությանը: Արշակ Չո-
պանյանը նրա մասին գրում է. «Վարդովյան, ճարպիկ ռեժիսոր, միջակ դերասան, ան-
զարգացած միտք, կոպիտ ու շահամոլ նկարագիր, այդ նոր ուղղութեան գլուխ կանգ-
նելով՝ մեծ վնաս հասցուց զուտ հայկական թատերական շարժումին» [59]: Սմբատ 
Դավթյանը նույնպես հավանություն չի տվել Հ. Վարդովյանի գործունեությանը՝ գտնե-
լով, որ նա, նպաստելով թուրքական թատրոնի զարգացմանը, դրանով իսկ նախա-
պատրաստել է «հայ ազգային բեմի անկումը» [60]: Հ. Վարդովյանի նկատմամբ եղած 
անտարբերությունը, ինչ-որ տեղ նույնիսկ արհամարհանքը խոր արմատներ ունի: Դա 
պայմանավորված է նրանով, որ իր ժամանակի ամենատաղանդավոր բեմադրիչներից 
մեկը ծառայել է ոչ թե հայ թատրոնին ու բեմին, այլ ստեղծագործական ամբողջ ուժերը 
ներդրել է թուրքական թատրոն ստեղծելու գործում: Հ. Վարդովյանին վատաբանողնե-
րը և այպանողները նրա նկատմամբ հակակրանքը, ատելությունն ու թշնամանքը պայ-
մանավորել են նրանով, որ կյանքի վերջին տարիներին նա իբր մահմեդականություն է 
ընդունել:  

Այս վարկածին հավատում էր նաև հայ մասոնության գիտակ Ռուբեն Բերբերյանը: 
Նա Հ. Վարդովյանին անվանում է «թրքասեր», ով իր դերասան ընկերների հետ «կարճ 
ժամանակուան մէջ պղծեցին հայ բեմը, ջախջախեցին նորակառույց, բայց դեռ թոյլ հայ 
գաղափարական թատրոնի սիւները, փոխարինեցին հայ լեզուն թրքական լեզուով և 
հայ բեմը ողողեցին թրքական բարքեր նկարագրող զաւեշտներով ու օփեռեթներով» 
[61]: Ռ. Բերբերյանը դրսևորում է ծայրահեղ անհանդուրժողականություն Հ. Վարդով-
յանի՝ հային ոչ վայել արարքի համար: Ըստ նրա՝ Հ. Վարդովյանի «թրքասիրութիւնը 
այն աստիճանի էր հասած, որ մինչև իսկ իր ազգանունը փոխած էր «Կիւլիւլի» [62]: Ե-
թե Հ. Վարդովյանն իսկապես փոխել է ազգանունը, ապա մենք գործ ունենք հայ թատ-
րոնի պատմության թերևս ամենատխուր, անպատվաբեր և ամոթալի դրվագներից մե-
կի հետ: Բայց անգամ այս պարագայում մենք չենք կարող հայ մշակույթի պատմությու-
նից իսպառ դուրս թողնել կամ լիովին անտեսել տասը տարուց ավելի հայ բեմը կան-
գուն պահած մի մեծ թատերախմբի գործունեությունը: Թատերախումբ, որ հայ թատ-
րոնի պատմության մեջ ընդմիշտ մտել է «Վարդովյանի թատերախումբ» անունով: 

 «Մեղու» թերթի 1862 թ. մայիսի 10-ի համարում տպագրված հոդվածը հիմնովին 
հերքում է Հ. Վարդովյանի՝ ազգանունը փոխելու մասին տարածված անհիմն լուրերը: 
Թերթը թատրոնում առաջին դերը կատարած 22-ամյա Հ. Վարդովյանին ներկայաց-
նում է հայկական ազգանունով՝ Հ.Կյուլլյուլյան և ոչ Գյուլլու, ինչպես հետագայում նրան 
անվանում էին թուրքերը: «Մեղու» թերթի հրապարակումը հերքում է այն պնդումը, թե 
թուրքացման հակված Հ. Վարդովյանն իր ազգանունը թարգմանել է թուրքերեն և դար-
ձել Գյուլլու: Մինչդեռ իրականում տեղի է ունեցել ճիշտ հակառակը. նա իր թուրքական 
արմատով Կյուլլյուլյան (Գյուլլուլյան – գյուլլու – թուրքերեն` վարդ) ազգանունը «սահ-
մանադրական տարիների խանդավառ մթնոլորտում թարգմանել է հայերեն, դարձել 
Վարդովյան, բայց թուրքերը շարունակել են կոչել նախկին ձևով» [63]:  

Մինչ Հ.Վարդովյանի ժամանակակիցներից ոմանք ժխտել են նրա անուրանալի 
դերը հայ թատրոնի պատմության մեջ, նրան ըստ արժանվույն գնահատել է հայ մեծա-
նուն երգիծաբան Հակոբ Պարոնյանը: Նա ոչ միայն Հ. Վարդովյանի ժամանակակիցն 
էր, նրա թատերական գործունեության ականատեսը և ներկայացումների հանդիսա-
տեսը, այլև նրա տաղանդը գնահատողն ու արժևորողը: Նա գրում է. «Ճշմարտութիւնը 
խոսելով՝ Վարդովեանի անխոնջ և անվհատ աշխատութեան շնորհիվ է, որ ազգն այ-
սօր թատրոն մը ունի» [64]: Սա գրում է Հ. Պարոնյանը, ով առանց չարամտության և 
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նենգափոխության քննադատում էր Կ. Պոլսում տիրող հոռի բարքերը, ներկայացնում 
«մեծապատիվ մուրացկաններին», իսկ «Ազգային ջոջերում»՝ հայ հասարակական 
կյանքի և մտքի ներկայացուցիչներին, նրանց խոցելի և արտասովոր կողմերը: Հ. Պա-
րոնյանը, չնայած բարձր է գնահատել Հ. Վարդովյանի անձնական ներդրումը հայ 
թատրոնի զարգացման գործում, բայց «Ազգային ջոջերում» նրան նույնպես քննադա-
տել է: Նա բացահայտել է Հ. Վարդովյանի բացառիկ շահամոլությունը, կեղծելու սովո-
րությունը, անսկզբունքայնությունը, փոքր խելքի տեր մարդ լինելը: Հ. Պարոնյանը նրա 
մասին գրում է. «Վարդովեան էֆենդին ամեն բանեն կուզե իրեն շահ հանել: Վեհանձ-
նութիւնը կը սիրե, բայց չի գործածեր… ուղեղով փոքր մարդ մէ: Դեմքէն չարութիւն մը, 
չերևար, բարութիւն ալ չգուշակվիր» [65]:  

Անկախ այն բանից, թե կյանքում ինչ մարդ էր Հ. Վարդովյանը, աներկբա է մի 
բան. նա ուներ թե՛ համախոհներ և թե՛ հակառակորդներ: Թատերական աշխարհի 
որոշակի շրջանակից դուրս նա գնահատված և պահանջված մարդ էր մասոնների 
շրջանում: Սկզբում նա ֆրանսիական օթյակի անդամ էր, այնուհետև 1866 թ. անդա-
մագրվեց հայկական «Սեր» օթյակին՝ ի թիվս Կ. Պոլսի երևելի շատ հայ գործիչների: 
Եթե նա արժանիքներ չունենար, ապա ազատ որմնադիրները նրան իրենց եղբայրա-
կան ընկերության անդամ չէին դարձնի: Սա շատ խոսուն փաստ է՝ հօգուտ Հ. Վարդով-
յանի: Վերջապես, անուրանալի է նրա նվիրումը և ծառայությունը հայ թատրոնին: Նա 
տարիներ շարունակ իր ուժերի ներածին չափ անմնացորդ ծառայել է հայ բեմին: 1863 
թ. մեկնել է Զմյուռնիա և «Վասպուրական» ազգային թատրոնի ուժերից ստեղծել թա-
տերախումբ, անցկացրել փայլուն թատերաշրջան: 1865 թ. Հ. Վարդովյանը, հայ թատ-
րոնի ճակատագրով մտահոգված, մի խումբ համակիրների հետ մեծագույն ջանքեր է 
թափել «Արևելյան թատրոնի» ուժերը համախմբելու և ազգային բեմը վերակենդանաց-
նելու համար: Այդ նպատակով նա մի խումբ համախոհների հետ 1865 թ. Կ. Պոլսում 
«Արևելյան դերասանական խմբին աւերակաց բեկորներուն վրա» [66] ստեղծեց 
«Ասիական ընկերությունը», որը 1866 թ. ձմռանն սկսեց իր ներկայացումները: 1867-
1869 թթ. թատերաշրջանում այս խումբը պարզապես փայլեց իր արհեստավարժութ-
յամբ մերթ Նաումի, մերթ էլ «Օսմանյան թատրոնի» բեմերի վրա [67]: 

1867 թ. գարնանը «Ասիական ընկերությունը» Հ. Վարդովյանի ղեկավարությամբ 
բեմադրել է մի քանի հաջողված ներկայացումներ, «Արևելյան թատրոնում» նշել է Մի-
քայել Նալբանդյանի մահվան առաջին տարելիցը, որի հիմնական կազմակերպիչները 
եղել են հայ մասոնները: Երեկոյի ընթացքում Հ. Վարդովյանի և «Արևելյան թատրոնի» 
ղեկավար, դրամատուրգ, դերասան, Կ. Պոլսի «Արևելյան» («Oriental») օթյակի վար-
պետ Սրապիոն Հեքիմյանի [68] (1832-1892) ջանքերով բեմադրվել է «Սեր» օթյակի 
անդամ Ռոմանոս Սետեֆճյանի [69] (1837-1905) «Վարդան Մամիկոնյան, փրկիչ հայ-
րենյաց» հայրենասիրական պիեսը [70]:  

1868 թ. «Ասիական ընկերության» հովանավորությամբ Հ. Վարդովյանը սկսում է 
ներկայացումներ տալ: Խումբը ցրվելու վտանգի տակ չդնելու նպատակով, մասամբ 
նաև թուրք մտավորականության խնդրանքով նա սկսել է թուրքերեն ներկայացումներ 
բեմադրել: 1868 թ. Հ. Վարդովյանը Կ. Պոլսի Կետիկ փաշա թաղամասում «Արևելյան 
թատրոնի» ուժերով ստեղծել է արհեստավարժ նոր թատերախումբ: Թուրքական աղբ-
յուրները նոր թատերախումբը անվանել են «Թատրոն Օսմանիե» («Օսմանյան թատ-
րոն») կամ «Կետիկ փաշայի թատրոն»: Այս կապակցությամբ «Ծիածան» թերթն իրա-
վացիորեն գրում է. «Վարդովյան հանուն ազգային յառաջադիմութեան՝ թատրոնի վե-
րակենդանութեան համար ուխտած ազգը յավիտեան փառավոր թատրոնի մը տէր ը-
նելու ճգամբ անդադար կը ջանա, կը տգնի, կը քրտնի, կը վազե, կը խորհի, կը զոհե, 
կը զոհվի և խաչ կելլա, նունիսկ դերասանական խմբին ապագան ապահովելու փա-
փաքանոք միջոցներ կը խորհի» [71]:  
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Հ. Վարդովյանի կազմակերպչական ահռելի ջանքերի լավագույն վկայություննե-
րից մեկն այն է, որ նա ֆրանսիացի Սյուլիեի կառուցած կրկեսի շենքը վարձակալեց և 
հիմնովին վերափոխելով՝ երեք հարկի վրա կառուցեց քառասունից ավելի օթյակ, շեն-
քը ներսից հիմնովին հարմարեցրեց թատրոնի համար: Շահամոլի համբավ վաստա-
կած Հ. Վարդովյանը շռայլ ծախսեր է կատարել իր մոտ հազար հանդիսատես տեղա-
վորող թատրոնին հնարավորինս շատ եվրոպական տեսք տալու համար: Նա հսկայա-
կան ծախսեր է կատարել ներկայացումները գովազդելու համար, հայերեն և թուրքե-
րեն հրատարակել է տվյալ թատերաշրջանի ծրագիրը, խմբի կազմը: Յուրաքանչյուր 
ներկայացման օրը հանդիսականներին բաժանվել է տվյալ օրվա ծրագիրը, ամեն թա-
տերաշրջանի սկզբում բացել բաժանորդագրություն:  

Հ. Վարդովյանը կազմակերպչական բացառիկ կարողությունների տեր անձնավո-
րություն է եղել, ում աշխատասիրությունը և եռանդը չեն ժխտել նույնիսկ նրա նկատ-
մամբ հակակրանք ունեցող մարդիկ, անգամ հակառակորդները: Շարասանի բնու-
թագրմամբ՝ նա հանգիստ նստել չգիտեր, ցանկացած խնդիր և առաջացած դժվարութ-
յուն անմիջապես հաղթահարում էր, գտնում վիճակից դուրս գալու ելք, «տիրապետում 
էր ամէնուն հաճոյակատար ըլլալու գաղտնիքը», միաժամանակ «այլոց տկար կող-
մերն ալ շահարկելու չէր խղճահարիր»: Թատրոնի բոլոր հոգսերը «իր վրա կծանրա-
նար, նոյնիսկ ատեն կը գտներ մամուլին դիտողութեանցը և հարգանքներուն պատաս-
խանելու» [72]: Նույնքան հաջողությամբ նա կարգավորել է թատրոնի հետ առնչվող 
ցանկացած հարց նաև օսմանյան իշխանությունների հետ: 1869 թ. Հ. Վարդովյանը, որ-
պես թատրոնի վարչության ղեկավար, մեծ վեզիր Ալի փաշայի աջակցությամբ թուրքա-
կան իշխանություններից ստացել է տասը տարվա գործունեության պետական մենաշ-
նորհ՝ պայմանով, որ ներկայացումները պետք է տրվեն հայերեն և թուրքերեն: Դա բա-
ցառիկ առանձնաշնորհ էր, որ տրվել է, թուրքահպատակ հայի: 1869 թ. սկսած, առա-
ջին երեք թատերաշրջաններում թուրք հասարակության պահանջով «օսմանյան թատ-
րոնը» ներկայացրել է բացառապես թուրքերեն ներկայացումներ:  

Հ. Վարդովյանն այդ քայլին գնացել է երկու պատճառով: Նախ՝ նա դրանով ցան-
կացել է, որ թուրքական իշխանություններն իր թատրոնը վերցնեն հովանավորության 
տակ: Երկրորդ՝ թուրք ժողովրդին մատչելի ներկայացումներ բեմադրելով՝ ֆինանսա-
կան աղբյուր ապահովել: Երկու դեպքում էլ նա իր նպատակին հասավ, որովհետև 
տասը տարով արտոնագիր ստացավ, իսկ թուրք հասարակությունը «ցնծագին խան-
դավառութեամբ վերաբերուեցավ թատրոնին» [73]: 

Թուրք ճանաչված դրամատուրգներ Նամըք Քեմալը, Էպպու Զիա Թեվֆիքը, Նա-
զըմը, Ահմեդ Միտհադը իրենց ստեղծագործությունները Վարդովյան թատրոնի բեմ 
հանեցին: Չնայած դրան՝ Հ. Վարդովյանը երբեք չի հրաժարվել հայ դրամատուրգների 
ստեղծագործությունները բեմադրելուց: Այդ տարիներին նա բեմ է հանել նաև Մ. Պե-
շիկթաշլյանի, Թ. Թերզյանի, Պ. Դուրյանի, Ռ. Սետեֆճյանի, Խ. Գալֆայանի, Ս. Թղլյան-
ցի պիեսները, բեմադրել է «Տիգրան Մեծ» պիեսը, «Լևոն Ա», «Արտաշես աշխարհա-
կալ» պատմական ողբերգությունները:  

Հ. Վարդովյանը հաջողությամբ ներկայացրել է նաև եվրոպական հեղինակների 
ստեղծագործությունները: 1870-ական թվականներին Հ. Վարդովյանի թատրոնը «շատ 
փառաւոր վիճակի» մեջ էր, որը «ամէն կերպով կրնար մրցիլ եվրոպական ժամանա-
կակից լաւագոյն բեմերու հետ» [74]: Հ. Վարդովյանը Կ. Պոլսում սկզբնավորել է օպե-
րային թատրոնը: 1872 թ. դեկտեմբերի 17-ին նա հանդիսավոր պայմաններում ներկա-
յացրել է Տիգրան Չուխաջյանի «Արիֆ» օպերետը: Չբավարարվելով դրանով՝ նա Փա-
րիզից հրավիրել է երգչուհիներ, դիրիժոր, ներկայացրել է ֆրանսիացի կոմպոզիտոր-
ներ Ժակ Օֆենբախի և Շառլ Լեքոքի օպերետները: Վարդովյան թատրոնն իր գործու-
նեության 15 տարիների ընթացքում բեմադրել է մոտ 100 պիես: Թատերախմբի խա-
ղացանկի մեծությունը պահանջել է ֆինանսական մեծ ծախսեր, որը Հ. Վարդովյանը 
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հաջողությամբ լուծել է իր մասոն եղբայրների հետ: 1870-ական թվականների կեսերին 
ստեղծվել է շահաբաժիններով գործող մի ընկերություն, որի մեջ մտել են ամենամեծ 
շահաբաժին ունեցող Հ. Վարդովյանը և թուրք մասոններ, «Նոր օսմաններ» գաղտնի 
ընկերության երևելի դեմքերից արդարադատության նախարար Մուսատաֆա Ֆազլ 
փաշան, գրող, դրամատուրգ Նամըկ Քեմալը, Տրապիզոնի նախկին կուսակալ Ալի բեյը 
[75]: Թատրոնի կառավարիչը Հ. Վարդովյանն էր: Հ. Վարդովյանի համագործակցութ-
յունը թուրք մասոնների հետ տվյալ դեպքում ոչ թե գաղափարական կամ ստեղծագոր-
ծական բնույթ է կրել, այլ հետապնդել է շահույթ ստանալու նպատակ: Այնպես որ, այս 
հարցում էլ ամենակարող Հ. Վարդովյանը ձեռքերը ծալած չի նստել: Հ. Վարդովյանին 
այս հակազգային կեցվածքի պատճառով թեև «քննադատողներ գտնուեցան, սակայն 
ինք դրամ շահելու ապահով ճամբան գտած ըլլալով ոչ մէկ կերպով տեղի տուաւ» [76]: 
Սակայն հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ այս ընկերության ստեղծումից շահել 
է նաև թատերախումբը: Կ. Պոլսում գործող բոլոր թատրոնների մեջ ամենաբարձր 
վարձատրությունը ստացել են Վարդովյանի թատերախմբի անդամները [77]:  

Վարդովյան թատրոնն ունեցել է 70-ից ավելի դերասան-դերասանուհիներ, մի քա-
նի բեմադրիչ, պարուսույց, քսան հոգուց բաղկացած նվագախումբ, որը ղեկավարել են 
Գ. Սինանյանը և իտալացի երգահան Կառլո Ֆոսքինին: Հնարամիտ Հ. Վարդովյանը 
Բերա թաղամասի հայ հարուստ ընտանիքների կանանց թատրոն բերելու համար 
նրանցից սկզբնական շրջանում մուտքի վճար չի վերցրել: Թուրք կանանց ներկայութ-
յունը թատրոնում ապահովելու նպատակով նա պատրաստել է տվել վարագույրնե-
րով ծածկված հատուկ վանդակներ: Դրանց մեջ նստած թրքուհիները, առանց իրենց 
դեմքը ցույց տալու, վարագույրների արանքից դիտել են ներկայացումը: Վարդովյանի 
թատրոնում իրենց օթյակներն ունեին օսմանյան կայսրության բարձրաստիճան պաշ-
տոնյաները: Վարդովյան թատրոնը նրա կազմակերպչի ու ղեկավարի «անխոնջ ու 
անվհատ աշխատութեան շնորհիվ» [78] տասը տարի շարունակ Մերձավոր Արևելքի 
ամենամեծ ու կայուն ծրագրով գործող թատերախումբն էր: Վարդովյանի թատերա-
խումբն իր արհեստավարժությամբ և գեղարվեստական բարձր մակարդակով 1876 թ. 
զարմացրել և հիացրել է անգլիական հայտնի դիվանագետ, քաղաքական գործիչ և ա-
պագա վարչապետ լորդ Սոլսբերիին: 1888 թ. նա հեղինակել է «Խռովք հոգվույս» բա-
նաստեղծությունների ժողովածուն: Առանց Հ. Վարդովյանի հազիվ թե ստեղծվեր թուր-
քական դրամատուրգիան, ինչը չեն ժխտում թուրք պատմաբանները, բանասերներն 
ու թուրքագետները: Նրան բարձր են գնահատել թուրքական իշխանությունները, թույ-
լատրել են մինչև կյանքի վերջն ապրել պալատում, հուղարկավորել Բեշիքթաշ Յահյա 
էֆենդի գերեզմանատանը:  

«Բուլվեր» օթյակի անդամ Սենեքերիմ Մանուկյանը (1824-1908) կարևոր դեմք էր 
Կ. Պոլսի տնտեսական և առևտրական կյանքում: Նա մանուֆակտուրային տնտեսութ-
յան հմուտ կազմակերպիչ էր, վաճառականության ակտիվ նախաձեռնող, եվրոպական 
երկրների հետ ուղղակի հարաբերություններ հաստատած ձեռներեց: Նա Կ. Պոլսի 
Առևտրական պալատի հիմնադիրներից էր, որտեղ սկզբում վարում էր առաջին 
խորհրդականի պաշտոնը: Դառնալով այդ պալատի ղեկավարը` Ս. Մանուկյանը մաս-
նաճյուղեր է ստեղծել Լոնդոնում, Մանչեսթրում և Բաղդադում: Ս. Մանուկյանը տնտե-
սական և առևտրական գործունեությանը զուգահեռ հասարակական ակտիվ աշխա-
տանք էր տարել: Վ. Զարդարյանի բնութագրմամբ` «Ազգային շրջանակին մէջ իր ծա-
ռայութիւններն անմոռանալի են» [79]: 1852 թ. նա Կ. Պոլսի Գերագույն ժողովի կողմից 
նշանակվել է Ազգային հիվանդանոցի հոգաբարձու: Սկսած 1860 թվականից Ս. Մա-
նուկյանը մշտապես ընտրվել է Ազգային ժողովի երեսփոխան, ֆինանսական խորհր-
դի, քաղաքային ժողովի և վարչական ատյանի անդամ: 1860 թ. ազգային սահմանադ-
րության ընդունումից հետո Ս. Մանուկյանն ընտրվել է ազգային երեսփոխան, իսկ 
1861 թ.` Ելևմտից խորհրդի անդամ: 1865 թ. նա քաղաքային ժողովի անդամ էր: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

52 
 

1867 թ. սկսած՝ ինը տարի շարունակ Ս. Մանուկյանը ղեկավարել է Կ. Պոլսի Ազ-
գային հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհուրդը, որի «պարտականությունները 
ծայր աստիճան խոհականութեամբ վարեց» [80]: Մինչև 1876 թ. Ս. Մանուկյանը «իրա-
կան բարիք մը եղավ» Ազգային հիվանդանոցի համար և «միայնակ վարեց» հոգաբար-
ձուների խորհուրդը [81]: Մեծ բարերարը հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի 
անփոփոխ ատենապետն էր, իսկ ատենադպիրը Մկրտիչ Աղաթոնն էր: Խորհրդի երևե-
լի անդամներից էին բժիշկ, ազգային գործիչ Սերովբե Վիչենյանը (Սերվիչեն), Քեա-
թիպյանը, Հակոբ Նորատունկյանը և ուրիշներ [82]: 1874-1879 թթ. Ս. Մանուկյանը Կ. 
Պոլսի քաղաքային ժողովի անդամ էր, 1880 թ.` վարչական ատյանի անդամ: 1885-
1887 թթ. և 1889-1891 թթ. նա կրկին ընտրվել է ազգային երեսփոխան: 

«Բուլվեր» օթյակի՝ վերը հիշատակված անդամները իրենց հասարակական գոր-
ծունեության տարիներին հավատարիմ մնացին մասոնության համամարդկային գա-
ղափարներին և ազատության, հավասարության, եղբայրության հիմնարար սկզբունք-
ներին: «Բուլվեր» օթյակը գործել է 33 տարի և փակվել 1894 թ. փետրվարին: 

Այդ տարիներին օթյակի անդամները բարձր են պահել ազատ որմնադիրների ըն-
կերության անդամի պատիվն ու արժանապատվությունը: Նրանցից Հ. Բուլվեր Լիթթո-
նը և Ս. Ազնավուրը մասոնության պատմության մեջ եզակի դեմքեր էին, ովքեր հավա-
տում էին, որ իրենց ստեղծած օթյակը կարող է անել այն, ինչը ի վիճակի չեն իրակա-
նացնել Կ.Պոլսում գործող հասարակական կազմակերպությունները: «Բուլվեր» օթյա-
կի անդամներն իրենց գործունեությամբ էական առաջընթաց քայլ կատարեցին արևմ-
տահայ մտավորականության շրջանում մասոնության գաղափարները տարածելու և 
հայկական օթյակ ստեղծելու ուղղությամբ: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Կ. Պոլսի «Բուլվեր» օթյակի երևելի դեմքերը 

Ֆելիքս Մովսիսյան 
 

1850-1860-ական թվականներին Օսմանյան կայսրությունում Թանզիմաթի երկ-
րորդ փուլում իրականացված բարեփոխումները նպաստավոր պայմաններ ստեղծե-
ցին սահմանադրական շարժման սկզբնավորման, մասոնական գաղափարախոսութ-
յան տարածման և օթյակների հիմնադրման համար: Այդ տարիներին եվրոպացի 
ազատ որմնադիրների ջանքերով Կ.Պոլսում և Զմյուռնիայում հիմնվեցին «Արևելյան» 
թիվ 687, «Բոսֆորի աստղ», «Հոմեր» թիվ 806 օթյակները: 1861թ. նոյեմբերի 9-ին 
Կ.Պոլսում անգլիական դեսպան Հենրի Բուլվեր Լիթթոնը հիմնեց անգլախոս օթյակ, որն 
իր պատվին կոչվեց «Բուլվեր» թիվ 891 օթյակ: «Բուլվեր» օթյակին անդամագրվել են  
11 հայ ազատ  որմնադիրներ: Նրանցից փաստաբան Սերովբե Ազնավուրը օթյակի 
հիմնադրման պահին ընտրվել է օթյակի առաջին Գերհարգելի Վարպետ: Ս. Ազնավու-
րը 19-րդ դարի արևմտահայ մասոնության ամենակարկառուն դեմքն էր, ով Լոնդոնի 
«Հորդանան» թիվ 201 և Մանչեսթրի «Odd Fellows» օթյակների անդամ էր, մեծ հեղի-
նակություն էր վայելում եվրոպական մասոնների շրջանում: Ս.Ազնավուրը հանդիսա-
նում էր Կ.Պոլսում գործող եվրոպական 7 օթյակներից հինգի հիմնադիրներից մեկը և 
հայկական «Սեր» օթյակի հիմնադիրը: «Բուլվեր» օթյակի գործունեության տարիներին 
օթյակին անդամագրվել են Թուրքիայում Սերբիայի դեսպանատան առաջին թարգման 
Թադեոս Թերխանը, Բարձր դռան բարձրաստիճան պաշտոնյա Ասատուր էֆենդի 
Սարգսյանը, Կ.Պոլսի Առևտրի պալատի հիմնադիրներից Սենեքերիմ Մանուկյանը, վա-
ճառական Մարտիրոս Հարենցը, Տիրան Շամդանջյանը և ուրիշներ: Օթյակի երևելի 
դեմքերից մեկը թատերական անվանի գործիչ, «Արևելյան թատրոնի» ղեկավար, «Օս-
մանիե» թատրոնի հիմնադիր Հակոբ Վարդովյանն էր:  

«Բուլվեր» օթյակի հայ անդամներն իրենց գործունեությամբ լուսավոր փարոսներ 
եղան Մերձավոր Արևելքի մահմեդական խավարչտին օվկիանոսում: Օթյակը գործել է 
բավականին արգասաբեր` երեսուներեք տարի և փակվել 1894 թվականի փետրվա-
րին: 

 
 

РЕЗЮМЕ 
Видные представители константинопольской ложи «Бульвер» 

Феликс Мовсисян 
 

Ключевые слова: танзимат, К. Полис, масонство, ложа, О. Бульвер, С.  Азнавур,  А. 
Вартовян, С. Манукян. 

Реформы, осуществленные в Османской империи в 1850-1860-е гг. во время второго 
этапа Танзимата, создали благоприятные условия для формирования конституционного 
движения, распространения масонской идеологии и основания лож. В эти годы усилиями 
европейских вольных каменщиков в Константинополе и Смирне открылись ложи № 687 
«Восточная», «Звезда Босфора», № 806 «Гомер». 9 ноября 1861 года английский посол в 
Константинополе Генри Бульвер-Литтон основал англоязычную ложу, которая в честь него 
была названа ложей № 891 «Бульвер». Членами ложи «Бульвер» стали 11 армянских воль-
ных каменщиков. Один из них, адвокат Серовбе Азнавур, с момента основания ложи был 
избран первым Достопочтимым Мастером ложи. С. Азнавур был одним из самых видных 
западноармянских масонов 19 века, который был членом лондонской ложи № 201 «Иорда-
ния» и манчестерской ложи «Odd Fellows» и пользовался большим авторитетом среди евро-
пейских масонов. С. Азнавур являлся основателем пяти из семи европейских лож, действо-
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вавших в Константинополе, и учредителем армянской ложи «Сер» (Любовь). В период дея-
тельности ложи «Бульвер» ее членами стали первый переводчик посольства Сербии в Тур-
ции Тадеос Терхан, высокопоставленный чиновник Высокой Порты Асатур-эфенди Сарг-
сян, один из основоположников константинопольской Торговой палаты Сенекерим Ману-
кян, негоциант Мартирос Харенц, Тиран Шамданджян и другие. Одним из выдающихся 
представителей ложи был известный театральный деятель, руководитель «Восточного теат-
ра», основатель театра «Османие» Акоп Вардовян.  

Армянские представители ложи «Бульвер» своей деятельностью стали освещающими 
маяками в мрачном мусульманском океане Ближнего Востока. Ложа работала довольно 
продуктивно, просуществовала тридцать три года и была закрыта в феврале 1894 года.  

 
 

SUMMARY 
Outstanding Figures of the "Bulver" Lodge in Constantinople 

Feliks Movsisyan 
 

Keywords: Tanzimat, K. Polis, Freemasonry, Lodge, O. bulver, S. Aznavour, H Vartovyan, 
S. Manukyan. 

The reforms carried out during the second phase of the Tanzimium in the Ottoman Empire in 
the 1850-1860s created favorable conditions for beginning the constitutional movement, the 
propagation of the Masonic ideology and the establishment of the lodges. In those years, thanks to 
the efforts of European free casters “the Eastern Heights” No. 687, “Bosphorus Star”, “Homer” 
No. 806 lodges were established in Constantinople and Smyrna. In November 9, 1861 the British 
Ambassador to Constantinople, Henry Boulevard Littone founded an English-speaking lodge, 
which was named "Bulver" No. 891 in honor of him. 11 Armenian free casters joined the "Bulver" 
lodge. Their attorney, Serovbe Aznavour was elected the first Honorable Master of the Lodge at 
the time of the establishment of the Lodge. S. Aznavour was the most prominent figure in the 19th 
century Western Armenian Masonry, who was a member of London “Jordan” No. 201 and 
Manchester “Odd Fellows” lodges and had a great reputation among European masons.  S. 
Aznavour was one of the founders of five European lodges out of seven operating ones in 
Constantinople and the founder of the Armenian "Ser" ("Love") Lodge. The first translator of the 
Serbian Embassy in Turkey Thaddeus Tercan, Senior High Officer Asatur Effendi Sargsyan, one 
of the founders of Chamber of Commerce of Constantinople Senekerim Manoukyan, merchant 
Martiros Harents, Tiran Shamdanjyan and others joined the lodge. One of the most prominent 
figures of the lodge was Hakob Vardovyan, a famous theater figure, the head of the Eastern 
Theater, the founder of the Ottoman theater. The Armenian members of the "Bulver” Lodge were 
light beacons in their activities in the Middle East Muslim dark ocean. The lodge functioned quite 
fruitfully for thirty-three years and was closed in February 1894. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԵՎ 
ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ 

Սամվել Պողոսյան, Գենյա Ղռմաջյան 

Բանալի բառեր՝ Հայկական կամավորական շարժում, հայկական պետականութ-
յուն, Առաջին աշխարհամարտ, Արևմտյան Հայաստան, Կիլիկիա, Ռուսաստան, Ֆրան-
սիա: 

 
Առաջին աշխարհամարտի առաջին իսկ օրերից բուռն քննարկման առարկա դար-

ձան պատերազմին հայերի մասնակցության, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական 
ապագայի հարցերը: Հայ գործիչների մոտ հույսեր էին առաջացել, որ հնարավոր է վե-
րականգնել հայկական պետականությունը Օսմանյան կայսրության տիրապետության 
տակ գտնվող հայկական տարածքներում Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի միա-
վորմամբ: Տվյալ պահին, պետականության վերականգնում ասելով, հասկանում էին 
լայն ինքնավարություն, որը հետագայում կտաներ դեպի անկախություն: Դա պայմա-
նավորված էր այն տեսլականով, որ Անտանտի երկրները, առաջին հերթին Ռուսաս-
տանը, կարող էին արագորեն ջախջախել թուրքերին և ազատել հայ բնակչությանը 
թուրքական վայրագ լծից:  

Հայերը պատրաստ էին կռվելու ռուսական բանակի կողքին, արյուն թափելու, որ-
պեսզի իրավունք ստանային պահանջելու ինքնավարություն կամ անկախություն: 
Դրանով էր պայմանավորված այն ոգևորությունը, որով հայերը ձեռնամուխ եղան կա-
մավորական զորամասերի կազմավորմանը: Հետևաբար պետք է նշենք, որ կամավո-
րական շարժումը պայմանավորված էր հայկական պետականության վերականգնման 
համար հիմքեր ստեղծելու ակնկալիքով: 

1914 թ. նոյեմբերի 8-ին Կովկասի փոխարքա Իլարիոն Վորոնցով-Դաշկովին ու-
ղարկած նամակում Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Ե Սուրենյանցը հույս էր հայտ-
նում, որ Ռուսաստանն ինքնավարություն կշնորհի Հայաստանին Արևմտյան Հայաս-
տանի և Կիլիկիայի սահմաններում, միաժամանակ հիշեցնելով, որ հայերը կռվում էին 
ռուսական զորքի կողքին [1]: 

Այսպիսով՝ հայ կամավորական շարժման կազմակերպումը հնարավորություն էր 
տալիս հայերին հանդես գալու որպես պատերազմող կողմ և որպես այդպիսին պատե-
րազմի ավարտից հետո Անտանտի երկրներին ներկայացնելու սեփական պահանջնե-
րը որպես դաշնակից:  

Պետք է նշել, որ հայերին բավականին հուսադրել էր 1914 թ. նոյեմբերի 29-ին 
Թիֆլիսում ռուսական Նիկոլայ Բ կայսրի կողմից Գևորգ Ե կաթողիկոսին ուղղված 
խոսքը. «հայկական հարցը կլուծվի հայերի ցանկությունների համաձայն պատերազմի 
ավարտից հետո՝ խաղաղության բանակցությունների ժամանակ»[2]: Կայսեր խոսքերը 
մեծ ոգևորությամբ ընդունվեցին հայ ազգային-քաղաքական շրջանակների կողմից` 
սխալմամբ ընկալվելով այն տեսանկյունից, իբր ցարական կառավարությունն իրապես 
մտադիր է լուծել Հայկական հարցը՝ լայն ինքնավարություն շնորհելով Արևմտյան Հա-
յաստանին ու Կիլիկիային:  

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 27.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել պ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. Վիրաբյանը: 10.03.20: 
Հետազոտությունը իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ հայտի (18T-6A068 «Հայկական 
զինուժը 1914-1920 թթ.») շրջանակներում: 
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Ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար պետք է խոստովանել, որ այդ ժամանա-
կաշրջանում ռուսական իշխանություններն իրենք դեռ քննարկում էին Հայաստանի ա-
պագայի հարցը և վերջնական որոշման չէին եկել: Համենայնդեպս, հայության հույսերն 
ու ոգևորությունը պատերազմի առաջին ամիսներին բավականին մեծ էին: 

Սիմոն Վրացյանը գրում է, որ այդ շրջանում կովկասահայության կարգախոսն էր 
դարձել «Ավտոնոմիա վեց վիլայեթների և Կիլիկիայի ռուսական պրոտեկտորատի 
ներքև»[3]: 

Հայ նշանավոր հասարակական-մշակութային գործիչ Ալեքսանդր Ջիվելեգյանը 
հայկական տարածքային պահանջների մասին հոդված տպագրեց «Արարատ» և «Հո-
րիզոն» պարբերականներում: Նա առաջարկում էր ինքնավար Հայաստանի մեջ միա-
վորել Վանի, Բիթլիսի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Էրզրումի, Սեբաստիայի, Տրապիզո-
նի, Ադանայի վիլայեթները և Հալեպի վիլայեթի հյուսիսային մասը` Այնթապը, Մարաշը, 
Քիլիսը, Ուրֆան: Հայաստանի նավահանգիստը Սև ծովի ափին պետք է լիներ Տրապի-
զոնը, Միջերկրականի վրա` Ալեքսանդրետը և Մերսինը[4]: Նա վստահ էր, որ եթե Կի-
լիկիան անցնի բրիտանացիներին, ապա Բաղդադի երկաթուղու միջոցով պարսկական 
առևտուրը կհայտնվեր նրանց ձեռքում, իսկ Ռուսաստանը կկորցներ իր ազդեցության 
գոտին Պարսկաստանում: Հետևաբար, ռուս գործիչների ուշադրությունն էր հրավի-
րում այդ խնդրի վրա և որպես լուծում առաջարկում Կիլիկիան միացնել ինքնավար 
Հայաստանին[5]: 

1915 թ. ապրիլի 18-ի կոնդակով Վեհափառը վերահաստատում է Պողոս Նուբարի 
լիազորությունները` որպես իր ներկայացուցիչ մեծ տերությունների ատյաններում[6]: 
Պ. Նուբարը, ստանալով Վեհափառի հանձնարարությունը, անմիջապես մեկնում է Կա-
հիրեից և մայիսի 6-ին հասնում Փարիզ: Նույն օրը, Լոնդոնից ժամանելով, նրան դիմա-
վորում է նշանավոր հասարակական-քաղաքական գործիչ, բժիշկ Հակոբ Զավրյանը: 
Վերջինս Պ. Նուբարին ներկայացնում է Հայաստանի ինքնավարության մի ծրագիր, ո-
րը բխում էր Կաթողիկոսի` Կովկասի փոխարքա Ի. Վորոնցով-Դաշկովին և կայսր Նի-
կոլայ Բ-ին ուղղված գրությունների տրամաբանությունից, ինչպես նաև այն բանակ-
ցությունների արդյունքներից, որ տեղի էին ունեցել հայ քաղաքական գործիչների և 
Ռուսաստանի արտգործնախարարության միջև[7]:  

Այդ ծրագրով ստեղծվելու էր ինքնավար Հայաստան` սուլթանի անվանական գե-
րիշխանության տակ ու եվրոպացի գեներալ-նահանգապետի գլխավորությամբ: Սուլ-
թանը Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու իրավունք չէր ունենալու, երկրում 
թուրքական զորք չէր լինելու: Հայաստանը գտնվելու էր Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտա-
նիայի և Ֆրանսիայի միացյալ խնամակալության ներքո: Ինքնավար Հայաստանն 
ընդգրկելու էր Արևմտյան Հայաստանի վեց նահանգները և Կիլիկիան` Մերսին նավա-
հանգստով, իսկ Ալեքսանդրետը դուրս էր մնալու, որպեսզի խուսափեին Մեծ Բրիտա-
նիայի ու Ֆրանսիայի դժգոհությունից ու ընդդիմությունից[8]: Այդ նախագծով, փաստո-
րեն, նախատեսվում էր կազմավորել գրեթե անկախ հայկական պետություն՝ ինքնա-
վարության անվան տակ: 

Այդ ծրագրի վերաբերյալ Պետրոգրադում նախնական համաձայնություն էր կա-
յացվել: Սակայն Ռուսաստանը որևէ պարտավորություն չէր ստանձնել, հատկապես` 
Կիլիկիայի մասով, քանի որ այդ երկրամասը Ֆրանսիայի ազդեցության գոտում էր, և 
հայերը պետք է սեփական ուժերով պաշտպանեին իրենց շահերը Բրիտանիայի ու Ֆ-
րանսիայի կառավարությունների հետ շփումներում: Հ. Զավրյանը Պ. Նուբարին տեղե-
կացրեց, որ Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը գաղտնի համաձայնություն են կնքել, որով 
հաղթանակից հետո Ֆրանսիային էր անցնելու Կիլիկիան, իսկ Ռուսաստանին` Կ. Պոլի-
սը, Էրզրումի, Վանի և Բիթլիսի վիլայեթները: Սակայն վերջինս զղջացել էր այդ համա-
ձայնության համար և ինքը, մնալով ստվերում, հայերին դրդում էր պահանջել Կիլի-
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կիան` խոստանալով ինքնավարություն տալ Հայաստանին` վեց վիլայեթների և Կիլի-
կիայի սահմաններում[9]: 

Ե. Ադամովը գրում է, որ այդ ժամանակ Միջերկրականում ազդեցության ոլորտ 
ձեռք բերելու միակ հնարավորությունը պետրոգրադյան կառավարության համար 
«անկախ» Հայաստանի գործոնն էր, սակայն Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կասկածնե-
րից խուսափելու նպատակով այդ ծրագիրը պետք է պաշտպանեին հայ պատվիրակ-
ներն առանց ռուս դիվանագետների միջամտության[10]: 

Սակայն մեծ եղեռնի հետևանքով հայկական երկրամասերի հայաթափումը, ինչ-
պես նաև 1916թ. մայիսին կնքված Սայքս-Պիկոյի գաղտնի համաձայնագիրը, որով Հա-
յաստանը բաժանվում էր Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի միջև, մի կողմ թողեց միացյալ 
հայկական ինքնավար պետություն ստեղծելու նախագծերը: Ռուսական իշխանություն-
ները որոշեցին ցրել հայ կամավորական գնդերը, որպեսզի հետագայում հայկական 
կողմը ինքնավարության հարց չբարձրացներ: Դա խոր հիասթափություն առաջացրեց 
հայության բոլոր շրջանակներում: 

1916 թ. հոկտեմբերին ֆրանսիական իշխանությունները բանակցություններ սկսե-
ցին Հայ ազգային պատվիրակության նախագահ Պ. Նուբարի հետ՝ առաջարկելով 
Կիպրոսում կազմավորել հայկական կամավորական բանակ, որի դիմաց խոստանում 
էին ինքնավարություն շնորհել Սայքս-Պիկոյի համաձայնագրով Ֆրանսիային անցնող 
հայկական տարածքներին (Կիլիկիա, Սեբաստիա, Խարբերդ, Դիարբեքիր)[11]: Այդ 
ժամանակաշրջանում Ֆրանսիան ծանր մարտեր էր մղում Գերմանիայի դեմ և Մերձա-
վոր Արևելքում զորքեր գրեթե չուներ: Հետևաբար, այդ տարածաշրջանում իր դիրքերն 
ամրապնդելու նպատակով որոշել էր կազմավորել Ֆրանսիայի դրոշի ներքո կռվող 
հայկական կամավորական բանակ: Այսպիսով՝ Ֆրանսիան խոստանում էր հայկական 
ինքնավար պետություն ստեղծել, որի դիմաց հայերից պահանջում էր մարտնչել իր 
կողքին: Հայերը դրական արձագանքեցին ֆրանսիական առաջարկին, քանի որ հիաս-
թափվել էին ռուսներից և հույս չունեին, որ Ռուսաստանը ինքնավարություն կտար իր 
կողմից գրավված հայկական երկրամասերին: 1916թ. վերջերից Կիպրոսում սկսեց 
կազմավորվել Հայկական (Արևելյան) լեգեոնը, որին կամավորագրվեցին ավելի քան 
4.000 հայեր: 

1916 թ. դեկտեմբերի 28-ին Պ. Նուբարը Փարիզում հանդիպեց Ժորժ Պիկոյին: Ֆ-
րանսիացի դիվանագետն առաջարկեց, որ Պ. Նուբարը հնարավորության սահմաննե-
րում պահանջի միասնական Հայաստանի ստեղծում Ֆրանսիայի հովանու ներքո, այդ 
թվում` Ռուսաստանին անցնելիք վիլայեթների միացումով: Պ. Նուբարը պատասխա-
նեց, որ ֆրանս-հայկական կոմիտեի վերջին ժողովում նույնպես քննարկվել էր միաց-
յալ Հայաստանի հարցը, և կոմիտեն խոստացել էր հարմար պահին օժանդակել այդ 
խնդրի լուծմանը[12]: 

Այսպիսով՝ դերերը փոխվել էին, և այժմ Ֆրանսիան էր հայերին դրդում պահանջե-
լու միացյալ Հայաստան, անշուշտ, իր հովանու ներքո: Իսկ Ազգային պատվիրակութ-
յան նախագահը ստիպված էր համակերպվել և բավարարվել միայն խոստումներով, 
քանի որ ավելին պահանջելու համար ազդեցիկ լծակներ չկային:  

Ինչպես տեսնում ենք, մեծ տերությունները պատերազմի ամենաթեժ պահին փոր-
ձում էին միմյանց ձեռքից խլել հայկական տարածքները` չհարգելով իրենց իսկ ստո-
րագրություններով վավերացված գաղտնի ու հայտնի համաձայնագրերը: Բնական էր, 
որ պատերազմից հետո խաբելու էին նաև հույսն ամբողջությամբ Անտանտի վրա 
դրած հայ ժողովրդին: 

1917 թ. միջազգային նոր իրավիճակ ստեղծվեց, երբ Ռուսաստանում փետրվարի 
27-ին տեղի ունեցած հեղափոխության արդյունքում տապալվեց ցարական վարչա-
կարգը, իսկ ապրիլի 6-ին Անտանտի պետությունների կողմից պատերազմի մեջ մտավ 
ԱՄՆ-ն: 
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Ռուսաստանի Ժամանակավոր կառավարությունը հանդես եկավ ազգերի ինքնո-
րոշման սկզբունքի հիմքի վրա հաշտություն կնքելու հայտարարությամբ, միաժամանակ 
իր խնդիրներից մեկը համարեց ասիական Թուրքիայի ոչ թուրք բնակչության ազատու-
մը[13]: Ռուսական կառավարության այդ դիրքորոշումը կրկին ոգևորեց հայ գործիչներին 
և նոր հույսեր արթնացրեց, քանի որ ցարական իշխանությունների վարած ոչ հայան-
պաստ քաղաքականությունը բավականին ծանր հիասթափության պատճառ էր դարձել: 

1917 թ. մարտի 23-ին Ժամանակավոր կառավարությանն ուղարկած նամակում 
հայությանը հետաքրքրող մի շարք հարցերի շարքում Կաթողիկոսը կրկին բարձրաց-
նում էր Հայաստանի ինքնավարության հարցը. «Ես մեծայոյս եմ, որ վերանորոգուած 
Ռուսաստանը, քաջարի Դաշնակիցների համաձայնութեամբ, կստեղծէ Տաճկական 
նախկին վիլայէթների վրայ ազատ Հայաստան»[14]: 

ԱՄՆ-ի մասնակցությունը պատերազմին՝ իբրև Անտանտի անդամ, նույնպես բա-
վականին ոգևորեց հայ գործիչներին, քանի որ այդ երկիրը դիտարկում էին որպես 
ճնշված ազգերի պաշտպան: 

Կոլոմբուսի (Օհայո, ԱՄՆ) համալսարանի պրոֆեսոր Ուիլբուր Սայբերտը, ներկա-
յացնելով հայերի կրած տառապանքները և անվերապահ համակրանքը Անտանտի 
նկատմամբ, 1917 թ. մարտի սկզբին գրում էր. «Այս բոլոր փաստերն աչքի առաջ ունե-
նալով՝ Հայաստանին ինքնավարություն շնորհելը ոչ միայն որպես սոսկ արդարության 
գործ է ներկայանում, այլ նաև անվիճարկելի պարտականություն համաձայնության 
տերությունների համար, եթե նրանք հաղթեն պատերազմում»[15]: Նա նաև նշում էր, 
որ հայերը ավելի բարձր զարգացում ունեն, քան շրջապատող ազգերը և արժանի են 
լիարժեք անկախության: 

Արտաքնապես հայանպաստ հայտարարություններով հանդես եկավ նաև ֆրան-
սիական կողմը: Մայիսի 22-ին Ֆրանսիայի Ազգային ժողովում վարչապետ Ալեքսանդր 
Ռիբոն հայտարարեց, որ իր երկիրը հրաժարվում է գաղութացման քաղաքականությու-
նից[16]: 

1917թ. ապրիլի 11-ին Կաթողիկոսին հղած նամակում Պ. Նուբարը տեղեկացնում 
էր, որ բավականին հուսադրված էր Ռուսաստանում ցարիզմի տապալումով և Ժամա-
նակավոր կառավարության հաստատումով, որի դրական վերաբերմունքը արևմտա-
հայերի հանդեպ հայտնի էր: Նա հույս էր հայտնում, որ այժմ Հայկական հարցի լուծ-
ման ընթացքը կփոխվի, և ռուսական բանակի գրաված հայկական նահանգներին 
կտրվի այնպիսի վարչաձև, որը կբավարարի հայության ազգային ձգտումները: Նա 
Կաթողիկոսին հիշեցնում էր, որ Ժամանակավոր կառավարության ԱԳ նախարար Պա-
վել Միլյուկովը իր նախկին ելույթներում և հրապարակումներում բազմիցս անդրա-
դարձել է Հայաստանին ինքնավարություն շնորհելու անհրաժեշտությանը: Նամակա-
գիրը տեղեկացնում էր, որ նախորդ տարի Փարիզում Ֆրանս-հայկական կոմիտեի կող-
մից ռուսական Դումայի պատվիրակության ընդունելության ժամանակ Պ. Միլյուկովը 
Անատոլ Ֆրանսի հարցին պատասխանել է, որ ներկա պատերազմի գլխավոր նպա-
տակներից են նահատակ ազգերին աջակցելը` առաջնահերթ նկատի ունենալով Լե-
հաստանին և Հայաստանին ինքնավարություն տալը: Պ. Նուբարը հույս էր հայտնում, 
որ Հայաստանի հարցում նա կպահի իր խոսքը, քանի որ պաշտոնի անցնելուց անմի-
ջապես հետո արդեն իսկ կատարել էր Լեհաստանի վերաբերյալ տրված խոստումը: 
Հուսադրող էր նաև նախարար դառնալու առթիվ Պ. Նուբարի ուղարկած շնորհավորա-
կան հեռագրին Պ. Միլյուկովի պատասխանը. «Հայաստանի համար կանեմ այն ամենը, 
ինչ կարող եմ»: Ազգային պատվիրակության նախագահը Կաթողիկոսին տեղեկացնում 
էր, որ այդ տեսակետ ունեն նաև ռուսական կառավարության մյուս անդամները, քանի 
որ կառավարության ազդեցիկ անդամներից Ալեքսանդր Կերենսկին հարցազրույցում 
հայտարարել էր, որ Հայաստանին տրվելու է ինքնավարություն[17]: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

61 
 

Հայ գործիչները, օգտվելով միջազգային բարենպաստ թվացող նոր իրավիճակից, 
փորձում էին վերջնական լուծման հասնել Հայկական հարցում: Կրկին վերադարձ կա-
տարվեց 1914 թ. առաջ քաշված միացյալ Հայաստանի գաղափարին: 

Հետաքրքիրն այն է, որ որոշ գործիչներ նույնիսկ սկսեցին բարձրաձայնել անկախ 
հայկական պետության ստեղծման գաղափարը: Մինչ այդ, եթե չհաշվենք հատուկենտ 
անհատների առաջարկները, բարձրացվել էր միայն ինքնավարության հարցը, իսկ ան-
կախությունը մինչև 1917 թ. թվում էր անիրականանալի երազանք: Անկախության գա-
ղափարը հայության լայն շրջաններում դեռևս հասունացած չէր, և հետագա արագ 
զարգացող իրադարձությունների պայմաններում հայ գործիչները չկարողացան ժա-
մանակին ճիշտ քայլեր ձեռնարկել անկախ պետականությունը վերականգնելու ուղ-
ղությամբ: 

Ժամանակավոր կառավարության ազգային քաղաքականությունը բավականին 
ոգևորող էր: Այն ճանաչել էր Լեհաստանի անկախությունը, Ֆինլանդիայի և Ուկրաինա-
յի ինքնավարությունը[18]: Ռուս գյուղացիության համագումարում նույնիսկ բարձրա-
ձայնվել էր Հայաստանին լիակատար անկախություն տալու գաղափարը[19]: 

Բնականաբար, այդ ամենը հայ քաղաքական մտքի գիտակցության մեջ սկսում էր 
սերմանել անկախության գաղափարը: 

1917 թ. հոկտեմբերի 20-ին Ռուսաստանի ժամանակավոր խորհրդի նիստում Ա. 
Ջիվելեգյանը ներկայացրեց հայության ձգտումները՝ Արևմտյան Հայաստանի վեց նա-
հանգների ու Կիլիկիայի միավորմամբ ստեղծել անկախ պետություն, որը Շվեյցարիայի 
նման հավիտենական չեզոքություն պետք է ունենար: Նրա կարծիքով՝ պատերազմից 
հետո նորանկախ երկիրը տնտեսությունը վերականգնելու և թշնամիներից պաշտ-
պանվելու կարիք կունենար, հետևաբար առաջարկում էր որոշ ժամանակով Հայաս-
տանի մանդատը հանձնել Ռուսաստանին[20]: 

Անկախության գաղափարի հասունացման և նույնիսկ գործադրման համար շու-
տով ավելի լուրջ կռվաններ ու հնարավորություններ են առաջ գալիս: 

Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանի խորհրդային իշխանութ-
յունը 1917 թ. նոյեմբերի 2-ին հրապարակեց «Ռուսաստանի ժողովուրդների իրա-
վունքների մասին» հռչակագիրը[21]: Այն ռուսական տիրապետության տակ ապրող 
ազգերին ազատ ինքնորոշման, ընդհուպ անջատման և ինքնուրույն պետություն կազ-
մավորելու իրավունք էր տալիս: Իսկ 1917 թ. դեկտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի Ժող-
կոմխորհի ընդունած «Թուրքահայաստանի մասին» հրովարտակով արևմտահայերին 
իրավունք էր տրվում որոշել սեփական ապագան, նույնիսկ՝ անկախանալ[22]: Այսպի-
սով՝ ռուսական նոր իշխանությունները պաշտոնապես հրաժարվում էին Արևմտյան 
Հայաստանից և ճանաչում էին վերջինիս անկախանալու իրավունքը: Այդ քայլով 
Խորհրդային Ռուսաստանը հանդիսացավ առաջին տերությունը, որ ճանաչում էր ան-
կախ հայկական պետություն կազմավորելու իրավունքը: 

1917թ. նոյեմբերի 9-ին Պետրոգրադի հայկական զինվորական կոմիսարիատի 
խորհուրդը կազմավորեց պատվիրակություն (անդամներ՝ գեներալ Լ. Տիգրանյան, 
փոխգնդապետ Ն. Մելիք-Փարսադանյան, Հ. Զավրյան), որը հաջորդ երկու օրերին 
հանդիպումներ ունեցավ ֆրանսիական դեսպան Ժոզեֆ Նուլանսի, Պետրոգրադում 
ֆրանսիական, բրիտանական, ամերիկյան զինվորական առաքելությունների ղեկա-
վարներ գեներալներ Անրի Նիսսելի, Ալֆրեդ Նոքսի, Վիլյամ Ջյուջսոնի հետ[23]:  

Պատվիրակության խնդիրն էր ստեղծված նոր իրադրության մեջ պարզել Հայաս-
տանի և հայության ապագայի հարցը, դաշնակիցների նյութական ու ռազմական ա-
ջակցության հնարավորությունը: 

Ֆրանսիական դեսպանը նշեց, որ հայերը Ռուսաստանի վրա հույս չեն կարող դնել 
և պետք է հենվեն սեփական ուժերի վրա: Վստահեցրեց, որ Ֆրանսիան պաշտպանում 
է անկախ Հայաստան ստեղծելու գաղափարը և պատրաստ է բարոյական ու նյութա-
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կան օգնություն տրամադրել, եթե կազմավորվի հայերի վստահությունը վայելող և կա-
ռավարության պարտականություններ իրականացնող մարմին, որի հետ հնարավոր 
կլինի բանակցել[24]: Բրիտանական ներկայացուցիչ Ա. Նոքսը նշեց, որ իր կառավա-
րությունը դեռ որոշում չի կայացրել, իրենք չեն կարող հենց այնպես հսկայական գու-
մարներ և ռազմամթերք տրամադրել, նախ անհրաժեշտ էր համարում որևէ լավ կազ-
մակերպված գործ տեսնել[25]: Գեներալ Վ. Ջյուջսոնը պատասխանեց, որ պետք է 
սպասեն մինչև ռուսական կառավարության հարցը լուծվի, քանի որ հայերը միայնակ 
թուրքերին դիմագրավել չէին կարող, իսկ դաշնակիցները ճանապարհների բացակա-
յության պատճառով չէին կարող օգնություն տրամադրել[26]: 

Փաստորեն՝ Ֆրանսիան պաշտպանում էր անկախ Հայաստանի գաղափարը և 
պատրաստակամ էր օժանդակելու, եթե հայկական կառավարություն ձևավորվեր: 
Բրիտանական կողմը նույնպես ցանկանում էր կազմավորված կառավարություն տես-
նել, որի հետ կկարողանային բանակցել և համագործակցել: 

Բրիտանական վարչապետ Դ. Լլոյդ Ջորջը 1917 թ. դեկտեմբերի 21-ին Համայնք-
ների պալատում հայտարարեց, որ «Հայաստանը այլևս նորից չի դրվի Թուրքիայի նող-
կալի տիրապետության տակ»[27], և պետք է ճանաչել Արաբիայի, Հայաստանի, Մի-
ջագետքի ազգային անկախությունը: 

Նույն թվականի դեկտեմբերի 22-ին ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կազմած հուշա-
գրում առաջարկվում էր երաշխավորել հայերի ինքնավարությունը «ոչ միայն որպես 
արդարության և հումանիզմի կենսականորեն կարևոր հարց, այլ որպեսզի Փոքր Ասիա-
յում վերականգնվի մի ժողովուրդ, որն ընդունակ է կանխելու Գերմանիայի կողմից 
Թուրքիայի տնտեսական մոնոպոլիզացումը»[28]: ԱՄՆ-ի պաշտոնատարները համոզ-
ված էին, որ պետք է «դաշնակիցների ուժեղ վերահսկողություն սահմանել Թուրքիայի 
էական մասը կազմող Հայաստանի նկատմամբ»[29]: 

1918 թ. փետրվարի 7-ին ԱՄՆ Կոնգրեսում Հայկական հարցին նվիրված ընդար-
ձակ զեկուցումով հանդես եկավ կոնգրեսական (Կանզասից) գնդապետ Էդուարդ Լիթ-
լը, որը նախկինում դիվանագիտական ներկայացուցիչ էր եղել Եգիպտոսում: Նա հույս 
հայտնեց, որ հնարավոր կլինի տերությունների հովանու տակ ներկայացուցչական 
կառավարություն հաստատել Հայաստանում: Այն ձգվելու էր Միջերկրականից՝ Մերսի-
նից ու Ալեքսանդրետից մինչև ռուսական սահմանները: Ռուսաստանի հնարավոր բա-
ժանման դեպքում նա համոզված էր, որ հնարավորություն կստեղծվի միավորել նաև 
ռուսական Հայաստանը: Կոնգրեսականը վստահ էր, որ այդ դեպքում հնարավորութ-
յուն կստեղծվեր երկաթուղի կառուցել Միջերկրականից Էրզրում, որտեղից այն կկապ-
վեր Թիֆլիսի, Սև ու Կասպից ծովերի հետ: Նա վստահ էր, որ դա թույլ կտար մի քանի 
ամսում Հայաստանը դարձնել ժամանակակից աշխարհի մաս, կյանքը կլիներ ապա-
հով, կրթությունն ու կրոնական ազատությունները՝ երաշխավորված[30]: 

Ինչպես տեսնում ենք, կոնգրեսականը հարց է բարձրացնում կազմավորել միաց-
յալ հայկական պետություն, որի մեջ մտնելու էին ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանը և 
Կիլիկիան, այլ նաև՝ Արևելյան Հայաստանը: 

Մեր կարծիքով հայ քաղաքական ուժերը պետք է 1917 թ. դեկտեմբերին կամ 
1918 թ. հունվարին հռչակեին Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը և որպես ան-
կախ պետություն փորձեին ռազմական ու նյութական աջակցություն ստանալ Անտան-
տի տերություններից: Իսկ վրացիների ու կովկասյան թաթարների հետ պետք է միայն 
Անդրկովկասի սահմաններում համագործակցեին: Հնարավոր տարբերակներից էր 
նաև Ֆրանսիայի հետ սերտ համագործակցություն հաստատելը, վերջինիս խոստանա-
լը Հայաստանի մանդատը, եթե Կիլիկիան միանա հայկական պետությանը: Սակայն 
հայ քաղաքական միտքը պատերազմական ու հեղափոխական այդ թոհուբոհի մեջ 
չկարողացավ արագ և ճիշտ կողմնորոշվել: 
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Հայերը, նպաստավոր քաղաքական իրավիճակից օգտվելով, անկախություն 
հռչակելու փոխարեն 1917 թ. վերջերից փորձեցին համատեղ պետություն ստեղծել 
վրացիների և թաթարների հետ: Վերջիններս ունեին տարբեր շահեր ու որոշակի հա-
կահայկական տրամադրություն, որի արդյունքում ռազմաճակատը ամրապնդել չհա-
ջողվեց: Պանթուրքիզմի գաղափարներով ոգևորված կովկասյան թաթարներն ամեն 
ինչ արեցին թուրքական բանակի առաջխաղացումը արագացնելու համար: Վրացինե-
րը չկարողացան լուրջ դիմադրություն կազմակերպել թուրքական զորքերի դեմ և փոր-
ձեցին սեփական շահերն ապահովել հայերի հաշվին: 

Հայերը միակ ուժն էին Անդրկովկասում, ովքեր կարողացան կազմակերպված 
բանակ ստեղծել, որին նպաստեց կամավորական շարժման դադարեցումից հետո վե-
րակազմավորված հայկական գումարտակների գոյությունը: Հայերը միայնակ կարո-
ղացան մի քանի ամիս կասեցնել թուրքական առաջխաղացումը՝ թիկունքում անընդ-
հատ դավեր նյութող վրաց-թաթարական տանդեմն ունենալով: 

Մեր կարծիքով 1917թ. վերջին հայ գործիչները պետք է հռչակեին Հայաստանի 
անկախությունը, կազմավորեին կառավարություն և սեփական ուժերի վրա հենվելով 
կասեցնեին թուրքական բանակին, միաժամանակ կարող էին փորձել օժանդակություն 
ստանալ Անտանտի պետություններից: Սակայն դա չարվեց, և թուրքերը կարողացան 
հասնել մինչև Արարատյան դաշտ: Մայիսյան հերոսամարտերի արդյունքում թուրքերը 
ստիպված էին ճանաչել անկախ Հայաստանի գոյությունը: 

Այսպիսով, կարող ենք վկայել, որ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին բարձ-
րացվեց Հայաստանի ինքնավարության հարցը, որ պատերազմի վերջնափուլում հան-
գեցրեց անկախ պետականության վերականգնմանը: Ռուսական և ֆրանսիական բա-
նակների հայ կամավորական զորագնդերը նպաստեցին հայերի կողմից անկախութ-
յան պահանջների առաջքաշմանը և մեծ տերություների մոտ դրական տրամադրվա-
ծությանը հայկական պետականության ստեղծման նկատմամբ, ինչպես նաև նրանց 
մարտական փորձը օգտակար եղավ ազգային բանակաշինության գործընթացում: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Հայկական պետականության վերականգնման խնդիրը և կամավորական շարժումը 

Առաջին աշխարհամարտի տարիներին  
Սամվել Պողոսյան, Գենյա Ղռմաջյան 

 
Ուսումնասիրությունը կատարվել է անտիպ և տպագիր վավերագրերի, տվյալ ժա-

մանակաշրջանի մամուլի և որոշ ուսումնասիրությունների հենքի վրա: Պատմահամեմա-
տական մեթոդի և պատմականության սկզբունքի միջոցով փորձ է արվել նորովի ներ-
կայացնել խնդիրը: Առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայ կամավորական շարժ-
ման գլխավոր նպատակը հայկական պետականության վերականգնումն էր: Սկզբնա-
պես հայ գործիչները ձգտում էին լայն ինքնավարության, իսկ պատերազմի վերջնափու-
լում՝ անկախության: Ցարական կառավարությունը սկզբում որոշակի խոստումներ տվեց 
հայերին, սակայն հետագայում մերժեց հայկական ինքնավարության գաղափարը, իսկ 
հայկական կամավորական գնդերը ցրեց: Ֆրանսիան 1916թ. վերջին խոստացավ ինք-
նավարություն տալ Կիլիկիային, որի դիմաց հայերը կազմավորեցին Հայկական լեգեոնը 
Կիպրոսում: 1917թ. ռուսական հեղափոխությունների արդյունքում ստեղծվեց անկախ 
Հայաստան ստեղծելու իրական հնարավորություն, սակայն հայ գործիչները դեռևս 
պատրաստ չէին լիարժեք անկախության գաղափարին և չկարողացան արագ կողմնո-
րոշվել: Իրադարձությունների զարգացումը ի  վերջո տարավ Հայաստանի Հանրապե-
տության կազմավորմանը: Պետք է նշել, որ եթե 1917թ. վերջին կամ1918թ. սկզբին հայ 
գործիչները հռչակեին անկախություն և սեփական ուժերի վրա հենվելով փորձեին կա-
սեցնել թուրքական արշավանքը, ապա մայիսյան հերոսամարտերը կլինեին փետրվա-
րին և ոչ թե Երևանի, այլ Երզնկայի կամ Էրզրումի մատույցներում: 
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РЕЗЮМЕ 
К вопросу о восстановлении армянской государственности и добровольческое 

движение в годы Первой мировой войны 
Самвел Погосян, Геня Крмаджян 

 
Ключевые слова: Армянское добровольческое движение, Армянская государствен-

ность, Первая мировая война, Западная Армения, Киликия, Россия, Франция. 
Исследование проводилось на основе неопубликованных и печатных документальных 

материалов, прессы того периода и некоторых исследований. Сделана попытка по-новому 
представить проблему на основе историко-сравнительного метода и исторического принци-
па. Основной целью армянского волонтерского движения в годы Первой мировой войны 
было восстановление армянской государственности. Первоначально армянские деятели 
стремились к широкой автономии и, в конце войны, к независимости. Царское правительст-
во сначала дало армянам некоторые обещания, но позже отвергло идею армянской автоно-
мии, и армянские добровольческие полки были рассеяны. Франция в конце 1916 года поо-
бещал предоставить Киликии автономию, взамен армяне образовали Армянский легион на 
Кипре. 1917г., после русских революций, появилась реальная возможность создать незави-
симую Армению, но армянские деятели еще не были готовы к идее полной независимости и 
не смогли быстро сорганизоваться. Со временем развитие событий привело к образованию 
Республики Армения. Следует отметить, что, если бы в конце 1917г. или в начале 1918г. ар-
мянские деятели провозгласили независимость и попытались бы остановить турецкое втор-
жение своими силами, то известные сражения состоялись бы в феврале, а не в мае, и не на 
подступах к Еревану, а при Ерзнке или Эрзруме.  

 
 

SUMMARY 
The issue of restoration of Armenian Statehood and Voluntary Movement during 

the World War I 
Samvel Poghosyan, Genya Ghrmajyan 

 
Keywords: Armenian Voluntary Movement, Armenian Statehood, World War I, Western 

Armenia, Cilicia, Russia, France. 
The study was done on the basis of unpublished and printed documentaries, press of that 

period, and some studies. It’s an attempt to present the problem in a new way through historical-
comparative method and historical principle. The main purpose of the Armenian volunteer 
movement during World War I was to restore Armenian statehood. Initially, Armenians sought to 
a broad autonomy and, at the end of the war to independence. The Tsarist government initially 
made some promises to the Armenians, but later rejected the idea of Armenian autonomy, and the 
Armenian volunteer regiments were dispersed. In late 1916 France promised to grant autonomy to 
Cilicia, in exchange for which the Armenians formed Armenian Legion in Cyprus. In the result of 
Russian revolutions in 1917 a real opportunity was created to create an independent Armenia, but 
Armenian figures were not yet ready for the idea of full independence and were not able to orient 
quickly. Eventually the development of events led to the formation of the Republic of Armenia. It 
should be noted that if in late 1917 or in the beginning of 1918 Armenians declared independence 
and tried to halt the Turkish invasion on their own strength, then May heroic battles would be in 
February, and not in the outskirts of Yerevan, but at Erznka or Erzurum. 
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ՀԱՅ ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐԸ.  
ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  

 
Լենա  Սուլեյմանյան 

 
Բանալի բառեր՝ բժշկագիտություն, օրթոպեդիա, վնասվածքաբանություն, վի-

րահատական վիրաբուժություն, էվակոհոսպիտալ, վաստակավոր գործիչ: 
 

Աշխարհիս վերայ մարդոյն կոչումն, պատիվ, փառք,  
արժանապատվութիւն՝ իւր գործքերու կշիռն է. նա ինչ վիճակի մեջ կը լինի,  

թող լինի. նորա նուիրական պարտքն է ճանչնալ իւր կոչումն…  
թե ինքն այս աշխարհիս վերայ դիպվածով և ունայնաբար չէ եկեր, 

 այլ մեծամեծ պարտիքներ կատարելու համար ծներ է… 
Խրիմյան Հայրիկ 

 
1950-ականներին հայ բժշկագիտությունը կայուն զարգացման շրջան էր թևակո-

խել: Ոլորտի առաջատար դեմքերը հին սերնդի ներկայացուցիչներն էին, որոնք ար-
տասահմանյան կրթություն էին ստացել և իրենց մասնագիտական կարողությունները 
չէին խնայում խորհրդային կարգերի ժամանակ զարգացնելու հայրենի առողջապահա-
կան համակարգը, բժշկական համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու հետպա-
տերազմյան արհավիրքը հաղթահարած հայրենակիցներին: Ժամանակի հայ բժշկագի-
տության կարկառուն դեմքերից էր պրոֆեսոր Քրիստափոր Հայրապետի Պետրոսյանը:  

Խորհրդային ժամանակաշրջանի հանրագիտարաններն ու առանձին մենագրութ-
յունները անվանի պրոֆեսորի կենսագրականը ներկայացնելիս հանդես են բերում մի-
տումնավորություն` շատ հաճախ ծննդավայրը ներկայացնելով Բաքուն, նշելով միայն 
կենսագրական թվեր, ոչ ավելին[1]: Սակայն 1999թ. Երևանում լույս է տեսնում Է.Պետ-
րոսյանի հեղինակած «Պրոֆեսոր Պետրոսյան» գրքույկը[2], որտեղ հեղինակը՝ որպես 
ընտանիքի անդամ` (պրոֆեսորի հարսն է) ամենայն անկեղծությամբ ներկայացնում է 
Ք.Պետրոսյանի կյանքն ու գործունեությունը: Հիրավի խիզախումի և նվիրումի  պատ-
մություն է սովորական շարքային արցախցու կյանքը, մի կյանք, որն իր մեջ ամփոփում 
է հայրենի եզերքի տքնանքն ու ողբերգությունը, ապրելու, արարելու տենչն ու լուսա-
վոր ապագայի ձգտումը… 

Այսպես, Արցախի Վարանդա գավառի Դռնավարզ գյուղում 1887 թվականի հուն-
վար ամսին ծնվում է փոքր երկրի ապագա մեծ բժիշկը` Քրիստափոր Պետրոսյանը: 
Ծննդյան վկայականում գրանցված 1889 թվականը պատահական կեղծում չէ: Խնդիրը 
նրանում էր, որ դեռ փոքրուց մանուկ Քրիստափորն օգնում էր ծնողներին, մոտակա 
անտառից փայտ էր հավաքում, տանում Շուշի վաճառում, ստացված գումարով նավթ 
ու գրքեր գնում: Հաճախ էին նրա կապած փայտի կապոցները բլրի լանջով գլորվում և 
ընկնում գյուղի հոգևորական  Եղիշե Տեր-Մանվելյանի տան բակը: Վերջինս դժգոհում 
էր, բայց երբ իմանում է, որ տղան այդպես օգնում է ընտանիքին և անպայման ուզում է 
սովորել, խորհուրդ է տալիս ծնողներին նվազեցնել տարիքը, որպեսզի կրթություն 
ստանալու հնարավորություն ունենա: Այսպես, ծննդյան վկայականի 1889թ. գրանցու-
մը Քրիստափորին իրավական հիմք տվեց՝ դառնալու գյուղի ծխական դպրոցի սան[3]:    

Հայրապետ Պետրոսյանը ընտանիքի ապրուստը հոգում էր հյուսնությամբ, Հեղի-
նեն զբաղվում էր գորգագործությամբ: Վերջինս Քրիստափորի սիրելի զբաղմունքն էր, 
հաճույքով էր մոր հետ նստում դազգահի մոտ և գործի դնում փոքրիկ մատները: Գոր-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 18.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ՄՄՀ պատմության ամբիոնը: 29.02.20: 
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գագործությունը շատ նուրբ արհեստ է, անհրաժեշտ է ունենալ մատների ճկունություն, 
ներդաշնակ շարժումներ: Քրիստափորի մատներն արդեն հմտանում էին, իսկ գորգերի 
վաճառքից ստացված գումարները մեծ ճանապարհն էին հարթում… 

20-րդ դարասկզբին սակայն ընտանիքը ստիպված էր Բաքու տեղափոխվել: Այս-
տեղ հայրն աշխատանքի է անցնում Ա.Մանթաշևի նավթահանքերում, Քրիստափորը՝ 
էլեկտրատեխնիկական տեխնիկումում: Քաղաքական անկայուն ժամանակներ էին, և 
1905թ. խռովությունների ժամանակ ավագ եղբայրը՝ հնչակ Մակիչը, գազանաբար 
սպանվում է: Այս միջադեպը չէր կարող չազդել Քրիստափորի վրա. նա ընդգրկվում է 
անարխիստ-սոցիալիստների շարքերը, Դերբենտում մասնակցում է ժանդարմի դեմ 
ուղղված դավադրությանը, ինչի հետևանքով դատապարտվում է աքսորի Ռուսաստա-
նի սահմաններից դուրս: Դժվար է կանխորոշել Մանթաշևի հետ Պետրոսյանների 
փոխհարաբերությունների խորությունը, բայց շրջադարձային այս փուլում, երբ դրված 
էր աքսորի հարցը, հենց Մանթաշևն է նյութական աջակցություն ցուցաբերում Քրիս-
տափորին, որի շնորհիվ նա կրթություն ստանալու պատրվակով մեկնում է արտա-
սահման` նախ Շվեյցարիա, ապա Ֆրանսիա, հավատարիմ մնալով ծնողների հորդոր-
ներին` այլևս քաղաքականությամբ չզբաղվել, մեկընդմիշտ նվիրվում բժշկի մասնագի-
տությանը: Այստեղ էլ 1914թ. ավարտում է Բորդոյի բժշկական համալսարանը: Ժամա-
նակակիցները վկայում են, որ ապագա պրոֆեսորը հնարավորություն ուներ մնալու Ֆ-
րանսիայում. դասախոսներից մեկը ցանկություն էր հայտնել որդեգրել նրան, քոլեջնե-
րում դասախոսելու առաջարկ ուներ, հնարավորություն ուներ իր մոտ տեղափոխելու 
ծնողներին: Սակայն նախընտրում է հայրենիք վերադառնալը, որն էլ ճակատագրա-
կան է դառնում: 

1915թ. Քրիստափորը վերադառնում է Բաքու, վերաքննություն հանձնում Խար-
կով քաղաքում (ցարական կառավարությունը չէր ընդունում արտասահմանյան դիպլո-
մը) և թույլտվություն ստանում մասնավոր աշխատանքի համար: Հանգիստ աշխա-
տանքն ավարտվում է 1918թ. ջարդերով: Գերեզմանատանը ելուզակներից պատս-
պարված հայրը սրտի նոպայից մահանում է: Ընտանիքի 9 անդամներից կենդանի են 
մնում միայն Քրիստափորն ու մայրը՝ Հեղինեն: Խուճապի պահին սակայն մայրը սխալ-
մամբ իրանական Էնզելի մեկնող նավն է նստում, Քրիստափորը մնում է Կրասնովոդս-
կում: Մոտ մեկ տարվա համառ փնտրտուքից հետո նա վերջապես գտնում է մորը և 
տեղափոխվում նրա մոտ: Էնզելիում ապրում է մեկ տարի, զբաղվում մասնավոր աշ-
խատանքով և արդեն բավականին հարուստ մարդու կարգավիճակով տեղափոխվում 
Աշխաբադ:  

Աշխաբադյան ժամանակահատվածից ուշագրավ է Ա.Միկոյանի արձանագրածը, 
թե ինչպես քաղաքի մարզային բանտում գտնվելու ժամանակ բաքվեցի բժիշկ Պետ-
րոսյանը փրկեց Ստեփան Շահումյանի որդու՝ Լևոնի ոտքը. «…մի քանի անգամ վիրա-
հատեց ոտքը, կանխեց սկսվող գանգրենան և հասավ այն բանին, որ այն ժամանակ 
վերացավ Լևոնի ոտքը կտրելու անհրաժեշտությունը: Քառասուն տարի անց Երևա-
նում հանդիպեցի բժիշկ Պետրոսյանին, նա արդեն պրոֆեսոր էր, օրթոպեդիկ ինստի-
տուտի դիրեկտոր»[4]:   

Շրջադարձային էր Տաշքենդյան ժամանակահատվածը, երբ տեղագրական անա-
տոմիայի և վիրահատական վիրաբուժության ամբիոնում ասիստենտ էր աքսորի մեջ 
գտնվող, ժամանակի հռչակավոր ռուս վիրաբույժ և հոգևորական Վ.Ֆ. Վոյնո-Յասե-
նեցկու՝ Ղուկաս եպիսկոպոսի /Лука Крымская/ մոտ: Քրիստափորն առանձնակի 
հպարտությամբ էր հիշում իր ուսուցչին: Նախքան վիրահատություն սկսելը Ղուկաս ե-
պիսկոպոսը սովորություն ուներ վիրահատարանի սրբապատկերի առջև աղոթելու: Ա-
նաստվածության քարոզչության պայմաններում առանձնակի համարձակություն էր 
պարեգոտ կրելը, հոգևոր կոչում ստանալն ու վիրաբուժությամբ զբաղվելը: Այս դեպքի 
առթիվ Ղուկաս եպիսկոպոսը ինքնակենսագրականում հիշում է. «Իմ հոգևոր կոչում 
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ստանալը մեծ իրադարձություն էր Տաշքենդում: Ինձ մոտ եկան բժշկական ֆակուլտե-
տի ուսանողները ոմն պրոֆեսորի ուղեկցությամբ: Իհարկե նրանք չէին կարող հասկա-
նալ ու գնահատել իմ արարքը, որովհետև շատ հեռու էին հավատքից»[5]:  Հաճախ էին 
Տաշքենդի բժշկական համալսարանի պատի թերթերի ծաղրանկարներում հայտնվում 
բժիշկ-եպիսկոպոսն ու երիտասարդ ասիստենտ Քրիստափորը: Նա համարձակորեն 
ոչ միայն մասնագիտական հմտություններ էր յուրացնում ուսուցչից, այլև` հոգևոր ան-
մեկնելին:  

1930թ. ՀԽՍՀ ղեկավարության հրավերով Ք.Պետրոսյանը վերադառնում է Երևան: 
1930 թվականից եղել է Երևանի բժշկական ինստիտուտի օրթոպեդիայի և վնասված-
քաբանության դասընթացների, 1932-1959թթ.` միաժամանակ, տեղագրական անատո-
միայի և վիրահատական վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ։ 1937թ. Հայաստանում ա-
ռաջին անգամ ոտքի մեծ մատի փոխպատվաստում իրականացրեց ձեռքի վրա, իսկ 
1939 թվականին ՀՀ-ում ստեղծեց առաջին օրթոպեդիական բաժանմունքը, բուժական 
ֆիզկուլտուրայի և մերսման կաբինետ, օրթոպեդական կոշիկի ու պրոթեզների արհես-
տանոց[6]:  

Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին` 1941-45թթ., Հայաստանում տեղա-
կայված էվակոհոսպիտալների գլխավոր վիրաբույժն էր: Որպես մասնագետ՝ մեծ 
պատվով ու արժանապատվությամբ կատարեց իր առաքելությունը, գրանցեց բազմա-
թիվ բարդ վիրահատական, նյարդավիրաբուժական հաջողված միջամտություններ: 
Օգնող բժիշկների համար փորձ ձեռք բերելու լավագույն դպրոցն էր, որտեղ հիանալ 
կարելի էր գլխավոր վիրաբույժի արհեստավարժ, ինքնատիպ կառուցվածքով մատնե-
րի ճկունությամբ նաև: Նրա կատարած գերազանց աշխատանքը խորհրդային ղեկա-
վարությունը հավասարեցրել է ռազմաճակատային ծառայության, պարգևատրել «-
Կարմիր դրոշ» շքանշանով:  

Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում՝ 1946թ., արդեն բժշկական գիտություն-
ների դոկտոր-պրոֆեսոր[7]  Ք.Պետրոսյանի անմիջական միջամտությամբ և տնօրի-
նությամբ Երևանում բացվում է Օրթոպեդիայի և Վերականգնողական վիրաբուժության 
գիտահետազոտական ինստիտուտը: 1953-61թթ., որպես փոխտնօրեն, գլխավորել է 
ինստիտուտի գիտական և բուժական բաժնի աշխատանքները: 1956թ. նրան շնորհ-
վում է ՀԽՍՀ գիտությունների վաստակավոր գործչի կոչում[8]: Գիտական հետազո-
տությունները վերաբերում էին հոդի արթրոպլաստիկային, ուսահոդի սովորութային 
հոդախախտի, ծնկոսկրի կոտրվածքի բուժմանը: Առաջարկել է ոսկրահատման վիրա-
բուժական սեղան, ծռաթաթության օրթոպեդիկ կոշիկ, վաղ մանկական հասակում 
ազդրի բնածին հոդախախտի բուժման հարմարանք, դժվարաշարժ հոդերի ֆունկ-
ցիայի վերականգնման հարմարանքներ և սարքավորումներ:       

1961թ. ծանր հիվանդությունից հետո Երևանում իր մահկանացուն է կնքում Երևա-
նի հմայքն ավելացնող անվանի պրոֆեսոր, ժողովրդի ընկալմամբ Բժիշկ Պետրոսյա-
նը: 1962թ. Օրթոպեդիայի և Վնասվածքաբանության ԳՀԻ կրում է Քրիստափոր Պետ-
րոսյանի անունը:  

Ժամանակակիցների հուշերում ամրագրվել է նրա կայտառ, կատակասեր, օգնող, 
հյուրընկալ, անվախ կերպարը: Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ Տ.Գ.Խուդո-
յանը հիշում է, թե ինչպիսի գուրգուրանքով էր պրոֆեսորը վերաբերվում իր ուսանող-
ներին, ջանում յուրաքանչյուրի մեջ արթնացնել տաղանդ, օգնում հոգևոր, նյութական, 
մասնագիտական առումներով: Ուրախանում էր յուրաքանչյուրի ձեռքբերումներով և 
բոլորին պատգամում էր. «Ուսուցի՛չ, դաստիարակի՛ր աշակերտիդ[9]»: Առանձնահա-
տուկ վերաբերմունք ուներ հայրենակիցների հանդեպ: Ճակատագրի բերումով որտեղ 
էլ լիներ` արտասահմանում, թե միութենական հանրապետություններում, իր շուրջն էր 
համախմբում ազգակիցներին, ստեղծում «փոքրիկ հայրենիք» և մեծ պատրաստակա-
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մությամբ օգնում բոլորին: Անգամ ստալինյան բռնություններից  չերկնչեց. բռնադատ-
ված հայրենակիցներին օգնեց աշխատանքի տեղավորելու հարցում, իր տանը հյու-
րընկալեց լենինգրադցի շնորհազրկված գիտնական-բժիշկ Մաշանսկուն, համալսա-
րանական ուսանողների հետ հոտնկայս հարգեց մեծ բարերար Ա.Մանթաշևի կորուս-
տը (մինչդեռ նրա անունը տալն անգամ վտանգավոր էր)[10]:  Սարսափի այդ տարի-
ներին անձնվիրության, անշահախնդիր սիրո ու ժողովրդական հարգանքի շնորհիվ 
միայն պրոֆեսորն ազատության մեջ մնաց:   

Բուռն ու ակտիվ էր Ք.Պետրոսյանի աշխատանքային, հասարակական կյանքը: 
Ուրիշի ցավին ականջալուր, իր խնդիրների մասին սակայն չէր սիրում խոսել: Անձնա-
կան կյանքում լիակատար երջանկության չհասավ: Որդու մոր` դեղաբուժական տեխ-
նիկումի ուսանողուհի Կլավդիա Միխայլովնայի հետ ծանոթացել էր Տաշքենդում: Կ-
լավդիան Տաշքենդ աքսորված արիստոկրատ ընտանիքից էր սերում, լավ դաստիա-
րակություն էր ստացել, արտաքինից գեղեցիկ, ուրախ բնավորություն ուներ: Ք.Պետ-
րոսյանը Կլավդիայի հղիության մասին իմացավ Երևանում և անմիջապես իր մոտ հրա-
վիրեց: 1931թ. Ստեփանակերտում ծնվում է որդին՝ Ռաֆայելը: 45-ամյա Քրիստափորի 
և 23-ամյա Կլավդիայի միությանը հավանություն չէր տալիս Հեղինեն: Ռուս արիստոկ-
րատ ծագմամբ կինն էլ չհարմարվեց հայկական ավանդապահ ընտանիքի կանոննե-
րին ու հեռացավ:  

Ք.Պետրոսյանն իր վրա վերցրեց միակ որդու դաստիարակության խնդիրը, այլևս 
չամուսնացավ: Նրա անձնական երջանկության կիզակետը դարձավ որդու ընտանի-
քը, երեք թոռները, որոնք հետագայում բոլորն էլ նշանավոր բժիշկներ դարձան[11]: 
Որդին՝ բժշկագիտության թեկնածու, մանկական օրթոպեդ, վնասվածքաբան Ռաֆայել 
Պետրոսյանը, վաղաժամ հեռացավ կյանքից: Անվանակից թոռը 17 տարի շարունակ 
Կիրովականի մանկական օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության ծառայության ղե-
կավարն էր, անգնահատելի էր նրա գործունեությունը Սպիտակի երկրաշարժից տու-
ժածներին օգնելու հարցում: Ծոռը` Ռաֆայել Պետրոսյան կրտսերը, բժշկագիտության 
թեկնածու է, այսօր էլ իր ներդրումն է ունենում հայրենական առողջապահական ոլոր-
տի զարգացման գործում[12]: Հետագայում հոր և պապիկի հիշատակը վառ պահելու 
համար Պետրոսյանների ընտանիքը անվանական կրթաթոշակ էր սահմանել վիրաբու-
ժության բնագավառում աչքի ընկած լավագույն ուսանողի համար: 

Անվանի բժիշկ-գիտնականի ներդրումը բարձր է գնահատվում նաև ժամանակա-
կիցների կողմից: Այսպես, 2018թ. նոյեմբերին` ծննդյան 120-ամյակին ընդառաջ, ԵՊԲՀ 
տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնում տեղի ունե-
ցավ Քրիստափոր Պետրոսյանի կիսանդրու բացումը[13], իսկ 2019թ-ին Հերացու ան-
վան բժշկական համալսարանում սահմանվեց Քրիստափոր Պետրոսյանի անվան 
կրթաթոշակ` «Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա» մասնագիտացման գծով[14]: 

Խորհրդային տարիներին Արցախում և հայրենի գյուղում բոլորն էին հիշում Պետ-
րոսյաններին, գյուղական գրադարանում «Գյուղի նշանավոր մարդիկ» խորագրով ալ-
բոմի առաջին էջում պրոֆեսորի նկարն էր զետեղված` կենսագրական նյութով: Մեր 
օրերում, սակայն, հրետակոծությունից կիսավեր են և՛ գյուղական գրադարանը, և՛ 
պրոֆեսորի հայրական տունը, իսկ երիտասարդ սերունդը պեղելով է հայտնաբերում 
իր մեծերին…  

 
 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Ով ով է. Հայեր. Կենսագրական հանրագիտարան, հտ. 2, Երևան, 2007, էջ 334: 
Կարապետյան Ս.Ա., Լեռնային Ղարաբաղի Մ.Գորկու անվան մարզային գրա-



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

70 
 

դարանում, Ստեփանակերտ, 1962, էջ 47: Айриян А.П., Армянские ученые-

медики, Ереван, 1998, стр. 184: 
2. Петросян Э.Е., Профессор Петросян, Ереван, 1999. 
3. Նույն տեղում, էջ 5: Վերոնշյալ այս դեպքերից մեկ դար անց միայն՝ 1991թ., 

բախտ կվիճակվի հանդիպելու նշանավոր ընտանիքների երկու սերունդներին՝ 
հոգևորականի և արդեն իսկ նշանավոր պրոֆեսորի թոռներին, ավելի ուշ 
բախտ է վիճակվել տողերիս հեղինակին նույնպես հյուրընկալվելու պրոֆեսո-
րի թոռան օջախում: 

4. Միկոյան Ա., Պայքարի ուղիով, գիրք 1, Երևան, 1972, էջ 364: 
5. Лука /Войно-Ясенецкий В.Ф./, Я полюбил страдание…, автобиография, 

Краматорск, 2009, 206 с. 
6. https://armenpress.am 
7. 1936թ. Ք.Պետրոսյանին շնորհվեց պրոֆեսորի, 1943թ.` բժշկական գիտության 

դոկտորի կոչում: 
8. Ով ով է. Հայեր. Կենսագրական հանրագիտարան, հտ. 2, Երևան, 2007, էջ 334: 
9. Петросян Э.Е., Профессор Петросян, Ереван, 1999, стр. 19. 
10. Նույն տեղում` էջ 22: 
11. Նույն տեղում` 27-28: 
12. https://golosarmenii.am. Жизнь, которая удалась. 
13. https://armenpress.am 
14. https://med.news.am 

 
 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Հայ բժշկագիտության երախտավորը. Քրիստափոր Հայրապետի Պետրոսյան 

Լենա Սուլեյմանյան 
 

1950-ականների հայ բժշկագիտության կարկառուն դեմքերից էր պրոֆեսոր Քրիս-
տափոր Հայրապետի Պետրոսյանը: Սովորական արցախցի պատանուն հաջողվում է 
ժամանակաշրջանի բոլոր արհավիրքները հաղթահարել, փայլուն կրթություն ստանալ 
Բորդոյի բժշկական համալսարանում, արժանանալ բժշկական գիտությունների դոկ-
տոր-պրոֆեսորի, ՀԽՍՀ գիտությունների վաստակավոր գործչի կոչումների: Ք.Պետ-
րոսյանը Հայաստանում օրթոպեդիայի, վնասվածքաբանության և պրոթեզավորման 
հիմնադիրն էր: Նրա գործն այսօր շարունակում են թոռն ու ծոռները:  

 
 

РЕЗЮМЕ 
Христофор Айрапетович Петросян – покровитель армянской медицины 

Лена Сулейманян 
 

Ключевые слова: медицина, ортопедия, травматология, оперативная хирургия, эвако-
госпиталь, заслуженный деятель. 

Одной из выдающихся фигур армянской медицины 1950-х годов был профессор 
Христофор Петросян. Обыкновенному арцахскому юноше удалось преодолеть все 
трудности эпохи, получить блестящее образование в медицинском университете Бордо и 
удостоится звания доктора-профессора медицинских наук, заслуженного деятеля наук Ар-
мянской ССР. Петросян был основателем ортопедии, травматологии и протезирования в 
Армении. Его дело сегодня продолжают его внук и правнуки. 
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SUMMARY 
Christopher Petrosyan – the Patron of Armenian Medicine 

Lena Suleymanyan 
 

Keywords: medicine, orthopedics, traumatology, operative surgery, evacuation hospital, 
honored worker. 

Professor Christopher Petrosyan was one of the most prominent figures of Armenian 
medicine in the 1950s. An ordinary youth from Artsakh managed to pass through all the ordeals of 
the era and get a brilliant education at Bordeaux Medical University. He was awarded the title of 
Professor, Doctor of Medical Sciences and honored worker of Sciences of the Armenian SSR. 
Christopher Petrosyan was the founder of orthopedics, traumatology and prosthetics in Armenia. 
His grandson and great-grandchildren continue his work today. 
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ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ԱՀԱԸ) 
ՀԱՅՐԵՆԱՆՎԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ 

Արարատ Վարդանյան 

Բանալի բառեր՝ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցություն, Արցախ, 
բարեգործություն, ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում, զոհված ազա-
տամարտիկ, բազմանդամ ընտանիք, հովանավորություն, մանկական սնունդ, կրթա-
կան և քրիստոնեական դաստիարակություն, ճամբարային ծրագիր: 

Հայ ժողովրդի Ավետարանական մեծագույն կազմակերպությունը՝ Ամերիկայի Հայ 
Ավետարանչական ընկերակցությունը (ԱՀԱԸ, անգլերեն՝ Armenian Missionary 
Association of America), հիմնադրվել է Հայ Ավետարանական եկեղեցիների կողմից 
1918թ. հունիսի 7-ին ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթս նահանգի Ուստր քաղաքում: ԱՀԱԸ նպա-
տակն է խոսքով և գործով արտահայտել Հիսուս Քրիստոսի սերը մարդկանց նկատ-
մամբ, օգնել հայ ժողովրդին պահպանելու հավատքը, մշակույթը, ազգային ինքնութ-
յունը[1]: ԱՀԱԸ բարեգործական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություն է: Ընկե-
րակցությունն իր ծրագրերն իրականացնում է աշխարհի երկու տասնյակից ավելի 
երկրներում, և անգնահատելի է նրա դերը Սփյուռքի բարոյական, հոգևոր, կրթական, 
մշակութային ընդհանրության ձևավորման, հայապահպանության և ազգային ինքնա-
գիտակցության զարգացման գործում: 

1988թ. դեկտեմբերյան երկրաշարժից անմիջապես հետո ԱՀԱԸ կազմակերպել է 
սննդի, հագուստի տեղափոխումը Հայաստանի աղետյալ շրջաններ: Մի քանի տարի 
անց՝ 1991թվականին, Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության գործու-
նեությունը Հայաստանում էլ ավելի նպատակային օգտագործելու, ընդհանուր գործո-
ղությունները կոորդինացնելու համար Երևանում բացվում է ԱՀԱԸ–ի կենտրոնական 
գրասենյակը և մասնաճյուղեր Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանավանում, Իջևա-
նում, Սպիտակում, Գորիսում [2]: 

Հայ ժողովրդին օգտակար լինելու սկզբունքով ընկերակցությունը համագործակ-
ցում է Հայ Ավետարանական, Հայ Առաքելական, Հայ կաթողիկե եկեղեցիների, ՀՀ 
սփյուռքի նախարարության, կրթության և գիտության նախարարության, աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հայաստանյան 
գրասենյակի, «Թուֆենկյան», «Ջինիշյան», «Հայաստանի  մանուկներ», «Եկեղեցիների հա-
մաշխարհային խորհրդի հայաստանյան Կլոր սեղան» բարեգործական հիմնադրամների, 
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության, «Երեխաների պաշտպա-
նության ցանց» միության, «Հայ օգնության ֆոնդ», «Վորլդ Վիժն Հայաստան», «Հայաստա-
նի ծառատունկ» ծրագրի,  «Հեյֆեր Փրոջեքտ Ինթերնեյշնլ» հայկական մասնաճյուղի, 
«Զարգացման սկզբունքներ», «Շեն»  բարեգործական հ/կ, Ֆրանսիայի «Հույս Հայաստա-
նի համար» և այլ կազմակերպությունների հետ: ԱՀԱԸ-ն ՀՀ կառավարության բարեգոր-
ծական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի մշտական անդամ է [3]: 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 11.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Է. 
Մինասյանը: 25.01.20: 
Հետազոտությունը տպագրվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 
հաստատված, Արցախի Գիտական կենտրոնում իրականացվող SCS 19AA-005    գիտական 
թեմայի շրջանակներում: 
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Ելնելով արցախահայության տնտեսական կացության թելադրանքից՝ ԱՀԱԸ առա-
ջին սփյուռքահայ կազմակերպություններից է, որն իր ընդհանուր ծառայությունների 
ոլորտում ընդգրկեց նաև Արցախը: ԱՀԱԸ-ն Արցախում գործում է 1995թվականից: 
Մասնաճյուղը 1998թ. պաշտոնական գրանցում ստանալուց հետո ավելի արդյունա-
վետ դարձրեց իր ծառայությունը:  Ընկերակցությունը գրասենյակներ ունի Ստեփանա-
կերտում, Շուշիում, Ասկերանում և Մարտակերտում, որոնց միջոցով իրականացրել և 
իրականացնում է ծրագրեր՝ սոցիալական, առողջապահական, կրթական, մշակութա-
յին, քրիստոնեական դաստիարակության ոլորտներում: Իրականացվում են նաև զար-
գացման ծրագրեր, որոնց նպատակը տեղի բնակչության համար աշխատատեղերի 
ստեղծումն է:  ԱՀԱԸ-ն իր ծրագրերն իրականացնում է՝ համագործակցելով ԼՂՀ կառա-
վարության և տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ: 

1996թ. սկսած՝ Ընկերակցությունը լայնածավալ ծրագրեր է իրականացրել Մար-
տակերտի շրջանի Կիչան գյուղում: Կառուցվել է գյուղի բուժկետը, որը Ընկերակցութ-
յան ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է: Տրամադրվում է դեղորայք, գույք և այլն: 
Կառուցվել և շահագործման է հանձնվել գյուղի ջրամատակարարման համակարգը: 
Առանձին ջրախողովակներ են անցկացվել կիչանցիների տներում: Գյուղը լիովին ա-
պահովված է խմելու ջրով: Շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են կի-
չանցիների ուժերով: Վերանորոգվել է գյուղի մշակույթի տունը: Ընկերակցությունը 
2003 թվականին ավարտել է նաև Ասկերանի շրջանի Խաչեն գյուղի ջրամատակարար-
ման համակարգի բարելավման ծրագիրը [4]: 

ԱՀԱԸ-ն «Հեյֆեր Հայաստան», «Զարգացման սկզբունքներ» կազմակերպություն-
ների համաֆինանսավորմամբ Հայաստանի մարզերում, սահմանամերձ գյուղերում և 
Արցախում կարիքավոր ընտանիքների համար իրականցնում է անասնապահության 
խթանման ծրագիր, ինչը նպաստում է գյուղական համայնքում սոցիալական կարիքնե-
րի ու հոգսերի թեթևացմանը և խնդիրների լուծմանը: Շահառուներին տրամադրվում են 
կովեր, անասնաբուժական դեղորայք և անց կացվում են դասընթացներ` անասնապա-
հության և գյուղատնտեսության վերաբերյալ: Այս ծրագրի նպատակն է շահառուների 
համար ապահովել սննդի և եկամտի կայուն աղբյուր [5]:Արցախի Հանրապետությու-
նում նշյալ՝ «Զարգացման գյուղատնտեսական ծրագիրը» գործում է 2012 թվականից, 
ընդգրկված են 47 ընտանիք [6]: 2019թ. այդ ծրագրից օգտվում են Ասկերանի շրջանի 
Ուղտասար և Քռասնի համայնքների 10-ից ավելի ընտանիքներ:[7] 

«Բժշկական ծառայություն» ծրագրով ԱՀԱԸ-ն Արցախի Հանրապետության առող-
ջապահության նախարարությանը տրամադրել է շարժական բուժարան: 2002թ. Ընկե-
րակցությունն ավարտել է ԱՀ մանկական հիվանդանոցի սոմատիկ բաժանմունքի վե-
րանորոգման աշխատանքը: Ծրագրին օժանդակել է ամերիկյան «Ագլո» կանանց մի-
ջազգային կազմակերպությունը: ԱՀ պաշտպանության նախարարության բուժծառա-
յությանը և առողջապահության նախարարությանը տրամադրվել են բժշկական սար-
քավորումներ և դեղորայք[8]: 

Ընկերակցությունը Ղարաբաղյան գրասենյակների միջոցով իրականացրել է 
«Զոհված ազատամարտիկների և բազմանդամ ընտանիքների խնամակալության» 
ծրագիր: 

Ծրագրի մեջ ընդգրկված են եղել Ստեփանակերտի, Շուշիի, Ասկերանի և Մար-
տունու շրջանների 325 ընտանիքներ: Եռամսյակային պարբերականությամբ նշված 
ընտանիքներն ստացել են սնունդ կամ դրամական օգնություն[9]: Կարիքավոր ընտա-
նիքներին տրվում էր հոլանդական «Դորկաս» միջազգային քրիստոնեական բարեգոր-
ծական կազմակերպության «Դորկասի արկղներ»: 

ԱՀԱԸ-ի ուշադրության կենտրոնում են գտնվում հատկապես երեխաները: Ընկե-
րակցությունն արդեն շուրջ երկու տասնամյակ է` Հայաստանում և Արցախում իրակա-
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նացնում է «Երեխաների հովանավորության» ծրագիր: Ծրագրի մեջ ընդգրկված են 
Ստեփանակերտի, Շուշիի, Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի շրջան-
ների շուրջ 200 ընտանիքներ: Եռամսյակային պարբերականությամբ նշված ընտա-
նիքները ստանում են դրամական օգնություն, լուծվում են նաև երեխաների կրթական, 
ամառային հանգստի խնդիրները, իսկ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին 
օգնում են դեղորայք ձեռք բերելու և բուժում ստանալու հարցում: 

Ընկերակցության «Մանկական սննդի» ծրագրի նպատակն է օգնել անապահով 
ընտանիքների նորածիններին, որոնք զրկված են մայրական կաթով սնվելու հնարա-
վորությունից և ունեն առողջական խնդիրներ: Ծրագիրն իրականացվում է Ստեփա-
նակերտում, Շուշիում, Ասկերանում: Մինչև ինը ամսական 140 երեխաներ յուրաքանչ-
յուր ամիս անվճար ստանում են «Humana» և «Similac» կերակրատեսակներ [10]: 

ԱՀԱԸ-ն իր ներդրումն ունի նաև կրթական ծրագրերի իրականացման գործում: 
ԱՀԱԸ-ն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, «Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամի հետ միասին հովանավորեց Ղարաբաղի դպրոցների տարրական դասա-
րանների երեխաների համար հինգ անուն դասագրքերի տպագրության աշխատանք-
ները: ՀՀ կառավարության Մարդասիրական օգնության կենտրոնական հանձնաժողո-
վի դիմումի համաձայն՝ 66000 Մանկական Աստվածաշունչ տրամադրվեց Հայաստա-
նում, Ղարաբաղում և Վրաստանում ապրող հայ առաջին դասարանցիներին: ԱՀԱԸ-ն 
ֆինանսավորեց այս ծրագիրը և իրականացրեց այն Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի հետ` 
Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության օժանդակությամբ[11]: Բացի դրանից, 
ԱՀԱԸ Երևանի կենտրոնական գրասենյակը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբե-
րել Ստեփանակերտի հմ.1 մանկապարտեզին, հմ.3 միջնակարգ դպրոցին և Շուշիի 
հմ.1 դպրոցին [12]: 

ԱՀԱԸ-ն, բարձր գնահատելով ուսման կարևորությունը, Արցախի բնակչության ա-
նապահով խավերի շնորհալի ուսանողների կրթությունը խրախուսելու և այն շարունա-
կելու հարցում նրանց օգնելու նպատակով իրականացնում է «Ուսանողական դրամա-
կան նպաստի ծրագիր» ծառայությունը: Դրանից օգտվում են առավել բարձր առաջա-
դիմություն ունեցող ուսանողները: 

2016թ. հունվարից Շուշիում և 2017թ. հոկտեմբերից Ասկերանում գործում են երե-
խաների համայնքահեն ցերեկային «Շող» կենտրոնները: Ծրագրում ընդգրկված են 52 
դպրոցահասակ երեխաներ: Կենտրոնի նպատակն է բարձրացնել 6-14 տարեկան կա-
րիքավոր երեխաների կրթական մակարդակը, բացահայտել և զարգացնել նրանց ըն-
դունակությունները, վերհանել երեխաների խնդիրներն ու կենտրոնացնել աշխատան-
քային թիմի ուժերը` դրանք լուծելու համար: Ծրագիրն իրականացվում է ԱՀԱԸ-ի և 
«Միշըն փասիբլ» հոլանդական կազմակերպության համատեղ ջանքերով[13]: Ընկե-
րակցության Արցախի մասնաճյուղի Ստեփանակերտի գրասենյակում, 1998 թվակա-
նից սկսած, կազմակերպվում են նաև անգլերեն լեզվի ուսուցման անվճար դասընթաց-
ներ, որոնց մասնակցում են տասնյակ պատանիներ և երիտասարդներ: 

1996 թվականից իրականացվում է դպրոցահասակ երեխաների «Ամանորյա և 
Սուրբ ծննդյան ծրագիր»: Ծրագրից օգտվում և Ամանորյա նվերներ են ստանում շուրջ 
1200 երեխաներ: Ամեն տարի Նոր տարվա և Սուրբ Ծննդի առթիվ Ստեփանակեր-
տում, Ասկերանում, Շուշիում, տեղական իշխանությունների հետ համագործակցելով, 
կազմակերպվում են տոնական հանդեսներ` կարիքավոր ընտանիքների երեխաների 
համար [14]: 

Աստվածաշնչային տեսանկյունով քրիստոնեական դաստիարակությունը ոչ 
միայն ընդհանուր դաստիարակության անբաժան մասն է, այլև ամբողջությունը, որի 
նպատակն է աստվածաշնչային ուսուցումների հիման վրա դաստիարակել հայ մա-
նուկներին և պատանիներին:  Ընկերակցությունը՝ որպես քրիստոնեական կազմակեր-
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պություն, անում է ամեն բան, որ երեխաները, ընդգրկելով ՀԱԸ-ի քրիստոնեական 
դաստիարակության և գեղարվեստական խմբակներում, կարողանան բացահայտել և 
զարգացնել իրենց գեղարվեստական նախադրյալներն ու ընդունակությունները և 
Աստվածաշնչի ուսուցման հիման վրա ստանան համեստ և բարոյական կրթություն: 
Այս խնդրի իրականացման համար ՀԱԸ քրիստոնեական դաստիարակության բաժինը 
կազմակերպում է երգի, երաժշտության, քանդակի, նկարչության, դրամատիկական, 
ձեռնարվեստի և սպորտային տարբեր խմբակներ [15]: Քրիստոնեական դաստիարա-
կության ծառայություններ են մատուցվում Ասկերանի, Շուշիի, Ստեփանակերտի, Կի-
չան և Վազգենաշեն գյուղերի կենտրոններում: Այս ծրագրին մասնակցում են շուրջ 300 
մանուկներ, 100 պատանիներ և 70 երիտասարդներ[16]: Այդ ծրագրի շրջանակներում 
Ընկերակցության գործունեության կարևոր մասն է կազմում Արցախի երեխաների ա-
մառային հանգստի կազմակերպումը՝ նպատակ ունենալով օգնել կարիքավոր ընտա-
նիքների երեխաներին, ապահովել լիարժեք սննդով, ֆիզիկական և քրիստոնեական 
դաստիարակության լավագույն պայմաններով: 

ԱՀԱԸ-ի «Ճամբարային ծրագրի» շրջանակներում 1996 թվականից Ստեփանա-
կերտի «Կարկառ» ճամբարում կազմակերպվել է Արցախի երեխաների ամառային 
հանգիստը: Հազարավոր երեխաներ, պատանիներ և երիտասարդներ ամեն տարի 
վայելել են իրենց ամառային հանգիստը գեղատեսիլ այս ճամբարում: 2003 թվականից 
երեխաները հանգստանում են ԱՀԱԸ Արցախի մասնաճյուղի Շուշիի «Պետրոսյան» ա-
մառային հանգստի ճամբարում: Կազմակերպվում են նաև բակային ճամբարներ՝ հա-
գեցած մշակութային, մարզական, հայրենագիտական, ուսուցողական, կրթական և ք-
րիստոնեական դաստիարակության բազմաբովանդակ և հետաքրքիր ծրագրերով: Ար-
ցախում շուրջ 22 հազար երեխաներ մասնակցել են ամառային ճամբարներին [17]: 

Հաշվի առնելով երեխաների նախադպրոցական կրթության և քրիստոնեական 
դաստիարակության կարևորությունը՝ Ընկերակցությունն ստանձնել է չորս մանկա-
պարտեզների` Ստեփանակերտի, Շուշիի, Ասկերանի և Մարտակերտի հովանավո-
րությունը:  

Հայ Ավետարանչական ընկերակցության Շուշիի մանկապարտեզը 1999 թվակա-
նից հովանավորվում է «Չարլզ և Դորին Բիլեզիքյան» հիմնադրամի կողմից [18]: Տեր և 
տիկին Բիլեզիքյանների ֆինանսավորմամբ 2012թ. մանկապարտեզի հարակից տա-
րածքում կառուցվել է նաև խաղահրապարակ, որը նախատեսված է ոչ միայն մանկա-
պարտեզի սաների, այլև այդ թաղամասի բոլոր երեխաների համար [19]: 

ԱՀԱԸ Ստեփանակերտի Հակոբ և Լիդիա Բաղդիկյանների անվան երկհարկանի 
մանկապարտեզը 2001թվականից հովանավորվում է Վաչե և Էլբիզ Բաղդիկյանների 
կողմից: 

Ընկերակցության կողմից  2002թ. ֆինանսավորվել է Ասկերան քաղաքի մանկա-
պարտեզի շենքի վերանորոգման և կահավորման ծրագիրը: Մանկապարտեզի հովա-
նավորն է Կանադայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցությունը[20]: 2018թ. աշնանից 
մանկապարտեզն անվանակոչվել է բարերար Հակոբ Բասմաջյանի ծնողների` Եփրեմ 
և Զաբել Բասմաջյանների անունով: 

Մարտակերտի մանկապարտեզը 2002 թվականից գտնվում է ԱՀԱԸ հովանավո-
րության ներքո: Այն կրում է վեր. Մովսես Ճանպազյանի անունը: 2018թ. վերանորոգու-
մից հետո նախադպրոցական հաստատությունն ունի ջեռուցման համակարգ, նոր 
սանհանգույց, ապահովված է կահույքով[21]: Երեխաների համար ստեղծված են բոլոր 
պայմանները` հանգիստը, կրթական ու դաստիարակչական աշխատանքներն իրակա-
նացնելու համար: Մանկապարտեզում մեծ ուշադրություն է դարձվում երեխաների նա-
խադպրոցական կրթությանն ու հայեցի դաստիարակությանը: Մանկապարտեզների 
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բացումը նպաստում է նաև տեղերում բնակչության համար աշխատատեղերի ստեղծ-
մանը: 

ԱՀԱԸ ֆինանսավորմամբ 2002թ. իրականացվել են Հադրութ քաղաքի մանկա-
պարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքները, և մինչև 2016 թվականը մանկա-
պարտեզը գործել է ընկերակցության հովանու ներքո [22]: 

Ստեփանակերտի, Շուշիի, Մարտակերտի, Ասկերանի մանկապարտեզներ են 
հաճախում շուրջ 400 երեխաներ: ԱՀԱԸ Արցախի մանկապարտեզները մշտապես 
մասնակցում են ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից կազ-
մակերպվող միջոցառումներին, մրցույթներին և բազմիցս արժանացել են պատվոգրե-
րի և շնորհակալագրերի [23]: 

Ներկայումս ԱՀԱԸ-ն շարունակում է իր ազգանվեր ծառայությունը արցախահա-
յության համար: Խոսելով կազմակերպության կատարած աշխատանքների մասին՝ 
ԱՀԱԸ գործադիր տնօրեն Զավեն Խանջյանը նշել է. «Ամերիկայի Հայ Ավետարանչա-
կան ընկերակցությունը կարող է հպարտությամբ հայտարարել, որ անկախության ա-
ռաջին օրերից եղավ Արցախում և իր ծառայությունները սկսեց մատուցել: Արցախը 
մեր գերխնդիրների կիզակետն է: Արցախի անկախության հզորացումը, խարսխումը 
գերխնդիր է ազգի համար: Բոլորս պարտավոր ենք հնարավոր ամեն բան անել` օգ-
տակար լինելու Արցախին, հզորացնելու Արցախի պետությունը: Շահել ենք պատե-
րազմը, բայց ոչ խաղաղությունը, ինչը տակավին շարունակում է որպես տագնապ 
մնալ թե' Հայաստանի, թե՛  Սփյուռքի, թե՛ Արցախի համար: Մենք պետք է օգտագոր-
ծենք մեր կարողությունները, որպեսզի շահենք Արցախի խաղաղությունը: 

Արցախի ժողովուրդը չի կարող իր հանգիստ, արժանապատիվ կյանքը շարունա-
կել, երբ տակավին խաղաղության ապահովությունը չկա»[24]: 

Բարձր գնահատելով ԱՀԱԸ ավելի քան քսանամյա գործունեությունը՝ ընկերակ-
ցության 100-ամյա հոբելյանի առիթով Արցախի Հանրապետության նախագահը ԱՀԱԸ 
գործադիր տնօրեն Զավեն Խանջյանին պարգևատրեց «Երախտագիտություն» մեդա-
լով: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության (ԱՀԱԸ) հայրենանվեր 
գործունեությունը Արցախում  

Արարատ Վարդանյան 
 

Հայ ժողովրդի Ավետարանական մեծագույն կազմակերպությունը՝ Ամերիկայի Հայ 
Ավետարանչական ընկերակցությունը (ԱՀԱԸ) հիմնադրվել է Հայ Ավետարանական 
եկեղեցիների կողմից 1918թ. հունիսին ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթս նահանգի Ուստր քաղա-
քում: ԱՀԱԸ բարեգործական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություն է: Նպա-
տակն է խոսքով և գործով արտահայտել Հիսուս Քրիստոսի սերը մարդկանց նկատ-
մամբ, օգնել հայ ժողովրդին պահպանելու հավատքը, մշակույթը, ազգային ինքնութ-
յունը: 1991թ. Երևանում բացվում է ԱՀԱԸ-ի կենտրոնական գրասենյակը և մասնաճյու-
ղեր Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանավանում, Իջևանում, Սպիտակում, Գորիսում: 
ԱՀԱԸ-ն առաջին սփյուռքահայ կազմակերպություններից է, որն իր ընդհանուր ծառա-
յությունների ոլորտում 1995թ. ընդգրկեց նաև Արցախը: Ընկերակցությունը գրասենյակ-
ներ ունի Ստեփանակերտում, Շուշիում և Ասկերանում, որոնց միջոցով իրականցնում է 
բարեգործական ծրագրեր սոցիալական, առողջապահական, կրթական, մշակութային, 
քրիստոնեական կրթության և դաստիարակության ոլորտներում: 
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РЕЗЮМЕ 
Патриотическая деятельность армянской Евангелистской ассоциации Америки 

(АЕА) в Арцахе  
Арарат Варданян 

Ключевые слова: Армянская Евангелистская Ассоциация Америки, Арцах, благотво-
рительность, строительство систем водоснабжения, скотоводческий, здравоохранительный, 
опекунство над семьями погибших борцов за свободу и многодетными семьями, опекунство 
над детьми, детское питание, образовательное и христианское воспитание, осуществление 
лагерных программ, спонсирование детских садов. 

Армянская Евангельская Ассоциация (АЕА) как крупнейшая организация создана ар-
мянскими Евангельскими церквями в июне 1918г. в городе Вустeр (штат Массачусетс) 
США. АЕА – организация, осуществляющая благотворительные программы.  Ее цель – вы-
ражать словом и делом любовь Иисуса Христа к людям, помочь армянскому народу сохра-
нить веру, культуру и национальную самобытность. В 1991г. было открыто центральное 
представительство этой Ассоциации в Ереване, а также филиалы в Гюмри, Ванадзоре, Сте-
панаване, Иджеване, Спитаке и Горисе. АЕА – одна из первых организаций армянской 
диаспоры, которая своей общей деятельностью в 1995году охватила Арцах. АЕА имеет свое 
представительство в Степанакерте, Шуши и Аскеране, через которые осуществляет ряд 
программ в Арцахе: благотворительную, социальную, здравоохранительную, культурную, а 
также в области христианского просвещения и воспитания.    

 

SUMMARY 
Patriotic Activity of the Armenian Missionary Association of America (АМАА) in 

Artsakh 
Ararat Vardanyan 

 
Keywords: Armenian Evangelical Association of America, Artsakh, charity, construction of 

water supply systems, cattle breeding, health care, guardianship over the families of the fallen 
freedom fighters and large families, guardianship over children, baby food, educational and 
Christian upbringing, implementation of camp programs, sponsorship of kindergartens. 

The Armenian Missionary Association of America /AMAA/ being the largest of its kind was 
founded by the Armenian Evangelical churches in Worcester, Massachusetts, USA, in June, 1918. 
AMAA is an organization which carries out charitable programs. Its aim is to express Jesus 
Christ's love to people and help the Armenian people preserve belief, culture and national identity. 
In 1991 a central office of this association was opened in Yerevan, and branches of this office in 
Gumri, Vanadzor, Stepanavan, Ijevan, Spitak and Goris. AMAA is one of the first organizations of 
the Armenian diaspora which involved Artsakh into its general activity in 1995. AMAA has its 
representative offices in Stepanakert, Shushi, Askeran and carries out a series of programs in 
Artsakh such as: charitable, medical, social and cultural as well as the in the field of Christian 
education and instructions. 
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱՎԻ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ, 1919 Թ. ՎՐԱՑ-
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՎ ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ 

ՈՒԺԵՐԻ ԶԵՆՔ-ԶԻՆԱՄԹԵՐՔԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Վանիկ Վիրաբյան 

Բանալի բառեր`  ռազմաքաղաքական դաշնագիր, Հայաստանի Հանրապետութ-
յուն, Ադրբեջան, Վրաստան, Կամավորական բանակ, Ա. Դենիկին, զենք, զինամթերք, 
ՀՀ Կառավարություն, ռազմաքաղաքական հարաբերություններ, գեներալ Հ. Քիշմիշ-
յան, ռազմական տարանցում: 

 
1918-1920 թթ. Հայաստանի Հանրապետություն-Ռուսաստան հարաբերություննե-

րը կրում էին անորոշ բնույթ: Իրավիճակը դիպուկ է բնորոշել Ռ. Տեր-Մինասյանը. «-
Գործնական կյանքի մէջ այս քաղաքականութիւնը խիստ դժվարութիւնների էր հանդի-
պելու: Նախ՝ որ Ռուսաստանի հետ խօսել եւ որի հետ բարեկամութիւնը ապահովել: 
Այդ ժամանակ կային երեք Ռուսաստան՝ Դենիկինի, Կոլչակի, Լենինի: Երեքն ալ համա-
հաւասար ուժեղ, երեքն ալ նոյնքան հաւանականութիւններ ունէին, որ տերը պիտի 
դառնան ամբողջական Ռուսաստանի, բայց երեքն ալ միմեանց թշնամի: Այդպէս լինե-
լով հանդերձ, մի բարեբախտ հանգամանք էր նկատուում, որ այդ երեք տեսակի Ռու-
սաստաններն էլ հակառակ չէին գոնէ Հայաստանի անկախութեան եւ քանի հեռու էին 
մեզնից, բարեկամական տրամադրութիւններ ցոյց կը տային: Այդ պատճառով էլ  հարկ 
համարեցինք բանակցութիւններ վարել եւ բարեկամութիւններ ապահովել ոչ միայն 
ներկայի այլ եւ ապագայի համար»[1]: 

Կարելի է ասել, որ ակնհայտ իրողություն էր ՀՀ Կառավարության՝ ռազմավարա-
կան առումով այդ պահից բխող մշտական ձգտումը՝ բարեկամական հարաբերություն-
ներ ստեղծելու և ապահովելու ռազմաքաղաքական հարաբերությունների անհրա-
ժեշտ եզրերը ռուսական բոլոր իշխանությունների հետ՝ լիներ բոլշևիկյան Ռուսաս-
տան, թե «Սպիտակ կամ Սպիտակգվարդիական Ռուսաստան»: Բացի այդ ՀՀ պատ-
վիրակությունների մոսկովյան առաքելությունները, այդ թվում և Լ. Շանթի առաքելութ-
յունը, իրենց նպատակին չհասան, գործնականում դրանք անարդյունավետ եղան, և հ-
նարավոր ռազմաքաղաքական լուծումները գործնականում ձախողվեցին:  

Հարկ է ասել, որ 1917-1918 թթ. տարածքային զիջումները Գերմանիային և Թուր-
քիային բոլշևիկյան կառավարության համար ունեին որոշակի նշանակություն և հե-
տևանքներ. բավարարելով կողմերին՝ Վ. Լենինը իր դերը խաղաց դրանում, սակայն ի-
րավիճակը փոխվեց 1919-1920 թթ. սահմանագծին և դրանից հետո, երբ արդեն հաղ-
թանակած բոլշևիզմին և աստիճանաբար երկրորդ պլան մղված Վ. Լենինին փոխարի-
նելու եկավ Ի. Ստալինի անձը: Այնուհետև ակնհայտ դարձավ, որ նոր բոլշևիկյան Ռու-
սաստան է ասպարեզ գալիս՝ «իմպերիական» հեռահար ծրագրերով: Արդեն 1920 թ. 
աշնանը բոլշևիկյան Ռուսաստանը այլևս մտադրություններ չուներ հաշտվելու նախկի-
նում թույլ տրված տարածքային կորուստների հետ և իր ռազմավարության առաջնա-
հերթ խնդիրը համարելու էր նոր ռուսական՝ բոլշևիկյան զգեստավորմամբ կայսրութ-
յան վերստեղծումը, որի մեջ որոշակի տեղ էր հատկացվում նաև Հայաստանին՝ նրա 
նկատմամբ ունենալիք վերաբերմունքին, չնայած Առաջին հանրապետության ռազմա-
քաղաքական առաջնորդները, ամենայն հավանականությամբ, դա չզգացին, չըմբռնե-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 24.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, պ.գ.թ., պրոֆեսոր Ա. 
Վարդանյանը: 04.02.20: 
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ցին և չգնահատեցին: Նրանք չարժևորեցին այդ խորքային գործընթացների իմաստը և 
այդքան մեծ կարևորություն չտվեցին բոլշևիկյան Մոսկվային իրենց ծրագրերում, քան-
զի բացարձակ ակնհայտ էր պատմաքաղաքական այդ լրջագույն փուլում ՀՀ քաղա-
քական շրջանների արևմտյան՝ Սևրյան մտասևեռումը և ռազմաքաղաքական կողմնո-
րոշումը: 

Սակայն պարզից պարզ էր ևս մի կարևոր ռազմաքաղաքական հանգամանք: Դե-
ռևս 1918 թվականին,  երբ թուրքական զորքերը սանձազերծեցին ագրեսիա դեպի 
Անդրկովկաս, Ադրբեջանն անվերապահորեն թեքվեց դեպի թուրքերը, իսկ Վրաստանը 
որոշակի վերապահումներով հանդերձ հակվեց դեպի ընդհանուր ճակատի ստեղծու-
մը՝ ընդդեմ բոլշևիկյան Ռուսաստանի, և նրանք համատեղ ձգտեցին փոխշահավետ 
հարաբերությունների հաստատմանը Թուրքիայի հետ: Այլ էր իրավիճակը Հայաստանի 
պարագայում, քանզի հայ քաղաքական-ռազմական շրջաններում չկային ազդեցիկ ու-
ժեր, որոնք ձգտեին բոլոր տեսակի հարաբերությունների գործնական սրմանը և վատ-
թարացմանը Ռուսաստանի հետ՝ լիներ «Կարմիր» Ռուսաստան, թե Սպիտակ Ռուսաս-
տան», քանի որ Հայաստանը թուրքերի դիրքերի ուժեղացումը Անդրկովկասում դի-
տում էր ոչ միայն վտանգավոր, այլև պարզապես մահացու իր գոյության համար[2]: 

Միայն ազգամիջյան պատերազմները և գզվռտոցները չէին խոչընդոտում բնա-
կանոն զարգացմանը և իրավիճակի կայունացմանը Հայաստանում, Վրաստանում և 
Ադրբեջանում: Վերջիններս 1918 թ. վերջին և ողջ 1919 թ. ընթացքում անցան Դենիկի-
նի՝ այդ ժամանակ Ռուսաստանի գրեթե ողջ հարավը և Հյուսիսային Կովկասը գրաված 
Կամավորական բանակի կողմից զինված ներխուժման վտանգի դեմ միավորիչ գոր-
ծողություններին: Դենիկինի զորքերը գրավեցին Կովկասի սևծովյան ափեզրը, մինչև 
իսկ Սոչին ներառյալ, և միայն դաշնակիցների՝ անգլիացիների միջամտությունը հար-
կադրեց կամավորականներին կանգնել Վրաստանի սահմանների մոտ: Դենիկինի ար-
շավանքի նպատակն էր վերականգնել Ռուսաստանյան կայսրության գերագույն իշ-
խանությունը Անդրկովկասում, որի մասին Ա. Դենիկինը իր հուշերում գրել է. «Կովկա-
սում պայքարի գլխավոր, կամ ավելի շատ միակ պատճառը եղել է միասնական Ռու-
սաստանի և նոր կովկասյան կազմավորումների լիակատար անկախության գաղա-
փարների միջև բախումը: Ողջ մնացածը ընդամենը եղել է միայն խոշոր կամ մանր, 
նշանակալից կամ ոչ նշանակալից շարժառիթ»[3]: 

1918 թ. Ռուսաստանում ընթանում էին արյունահեղ քաղաքացիական կռիվներ, և 
իշխանության համար համառ պայքար՝ բոլշևիկների և սպիտակգվարդիականների մի-
ջև: Ստեղծված բարդ և խճճված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության քա-
ղաքական առաջնորդները հարկադրված էին հաշվի նստել թե՛ մեկի և թե՛ մյուսի հետ՝ 
աշխատելով հասնել նրանց կողմից քաղաքական-դիվանագիտական ճանաչման՝ որո-
շակի հանգամանքներում ակնկալելով նաև նրանց կողմից ռազմաքաղաքական ա-
ջակցություն՝ մասնավորապես ի դեմս Սպիտակ Ռուսաստանի: 1918 թ. սեպտեմբերին 
գեներալ Ա. Դենիկինը փոխարինեց գեներալ Մ. Ալեքսեևին՝ ստանձնելով Կամավորա-
կան բանակի ղեկավարությունը: Դառնալով Կամավորական բանակի հրամանատար՝ 
Ա. Դենիկինը ոչ միայն Դոնի և Կուբանի հացառատ երկրամասերի ողջ քաղաքացիա-
կան և ռազմաքաղաքական իշխանությունը կենտրոնացրեց իր ձեռքում, այլև իրակա-
նացրեց վերադասավորումներ հրամանատարության կազմում և փոփոխություններ 
մտցրեց զորքի ղեկավարման, ռազմավարական ծրագրերում: Ռուսաստանի Հարավի 
զինված ուժերի կենտրոնացումով Դենիկինը ձեռնամուխ եղավ վճռական քայլերի՝ 
միավորելով բոլոր հակախորհրդային ուժերին: Ա. Դենիկինի գլխավորած զորքերի 
հրամանատարությանն առընթեր ստեղծվեց մի կարևոր կառույց՝ «Հատուկ խորհրդակ-
ցություն», որն ուներ քաղաքական-հետախուզական գործառնություններ և ի դեմս Հա-
յաստանում ռազմաքաղաքական շրջաններում հայտնի գնդապետ Մ. Զինկևիչի և մի 
շարք այլ ռուս սպաների՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցավ իր ներկայացու-
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ցիչը և հենարանը, որն էլ հետագայում` 1920 թ. կեսերին, դարձավ Հարավի զինված 
ուժերի՝ Կամավորական բանակի զինվորական-քաղաքական ներկայացուցիչը ՀՀ-ում 
և բազմիցս աջակցեց հայկական կողմին զենքի ու զինամթերքի հայթայթման, ալյուրի և 
պարենի պաշարների առաքման հարցում, ինչպես նաև բացասաբար վերաբերվեց 
Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական աջակցության խնդրին:  

Հայաստանի Հանրապետությունը Կամավորական բանակի կողմից դիտարկվում 
էր որպես բարեկամ կազմավորում, այն դեպքում, երբ Վրաստանը թշնամական կազ-
մավորումների ցուցակում էր: Բացի այդ, Ա. Դենիկինը Վրաստանի հետ սահմանային-
տարածքային հարցերում գտնվում էր պատերազմական իրավիճակում, և այդ վեճը 
առավել ցայտուն արտահայտվեց 1918 թ. վրաց-հայկական պատերազմի ժամանա-
կահատվածում: Ոչ վաղ, քան 1918 թ., ինչպես փաստում է Ն. Սամխարաձեն,  Վրաս-
տանը բանակցություններ սկսեց Սպիտակ գեներալ Դենիկինի հետ՝ վերջինիս կողմից 
կազմված Կուբանի Հանրապետության և Վրաստանի սահմանները որոշելու համար: 
Կուբանի Հանրապետությունը պահանջում էր Սոչիի և Աբխազիայի շրջանը և  նույնիսկ 
ռազմական գործողություններ էր ձեռնարկել Գագրան գրավելու համար, սակայն ետ 
վանվեց վրացական զորքերի կողմից, որոնք հսկողություն էին սահմանել Սոչիի շրջա-
նի վրա և կանգնեցրել էին Դենիկինին, սակայն վարվող բանակցությունները ձախող-
վեցին[4]: Այսպես թե այնպես Վրաստանը Ա. Դենիկինի Հարավի զինված ուժերի հետ 
գտնվում էր թշնամական հակադրության վիճակում: 

Իրավիճակը լուրջ էր: Դենիկինի զորքերը, գրավելով Հյուսիսային Կովկասը, 
կանգնած էին Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանագծին:  Ըստ Մ. Բախտաձեի՝ Հա-
յաստանի դիրքորոշումը ճիշտ չէր: Իհարկե, Դենիկինը ուղղակի չէր սպառնում Հայաս-
տանին: Սակայն պետք չէր մեծ մարգարե լինել՝ կանխատեսելու Հայաստանի ճակա-
տագիրը Վրաստանի և Ադրբեջանի հնարավոր զավթումից հետո[5]: Ի պատասխան 
Վրաստանի և Ադրբեջանի միացյալ ճակատի՝ Դենիկինը տնտեսական բլոկադա հայ-
տարարեց այդ երկու երկրներին, ուստի իր 1919 թ. նոյեմբերի 19-ի № 171 հրամանում 
հայտագրում է.  «Ես չեմ կարող թույլ տալ Վրաստանի և Ադրբեջանի ինքնակոչ կազ-
մավորումներին, որոնք առաջացել են ի վնաս Ռուսաստանյան պետության շահերի, և 
հանդիսանում են բացահայտ թշնամական Ռուսաստանյան պետության բացահայտ 
թշնամի, ստանալ պարենամթերք բոլշևիկներից ազատագրված շրջաններից»[6]: Ֆ. 
Կազեմզադեն այդ առումով նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսացել է 
Դենիկինի գործոն-սատելիտը Հարավային Կովկասում[7]: Իսկ արդեն Ադրբեջանի 
պառլամենտում ելույթ ունեցած արտգործնախարար Մ. Յու. Ջաֆարովը ելույթում ա-
սել էր. «Հայկական հանրապետության վերաբերմունքը ռազմական պաշտպանական 
կոնվենցիայի կնքման նկատմամբ քիչ այլ էր: Նրա կառավարությունը ենթադրում էր, 
որ մինչև այդ անկախության ընդհանուր պաշտպանության հարցի լուծումը անհրա-
ժեշտ է առաջին հերթին պարզել տարածքային վեճերը և հարցերը … Հայկական 
պատգամավորների այդ վերաբերմունքը դրդեց Վրաստանին և Ադրբեջանին գնալ 
միմյանց հետ սեպարատ համաձայնության»[8]: 

Իսկ Ադրբեջանը Ա. Դենիկինի տեսանկյունից համարվում էր կրոնաեկեղեցական 
միավոր[9], որի ճանաչման խնդրում բացասական դիրքորոշում էր իշխում: Ա. Դենիկի-
նի Կամավորական բանակի հզորացման մեջ թե՛ Վրաստանը և թե՛ Ադրբեջանը իրենց 
սպառնացող վտանգ էին տեսնում և դրանից ելնելով՝ քայլեր էին ձեռնարկում ընդդեմ 
Դենիկինի՝ ստեղծելու ռազմաքաղաքական դաշինք, չնայած վերջիններիս հավաս-
տիացրել են, որ իրենց գլխավոր թշնամին բոլշևիկյան Ռուսաստանն է: Իր հերթին, Հա-
յաստանը Ռուսաստանի հարավի զինված ուժերի հետ պահպանում էր հնարավորինս 
բարյացակամ ռազմաքաղաքական հարաբերություններ: Ի տարբերություն Հայաստա-
նի Հանրապետության հետ մշտապես տարածքային սահմանազատման հարցերում 
լարվածության մեջ գտնվող Ադրբեջանի և Վրաստանի՝ Ա. Դենիկինը ռազմական և 
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պարենային-տնտեսական բնույթի աջակցություն էր ցուցաբերում Հայաստանի Հան-
րապետությանը: Ա. Դենիկինի գլխավորած հրամանատարությանն առընթեր ստեղծ-
ված «Հատուկ խորհրդակցությունը» ևս Հայաստան-Կամավորական բանակ հարաբե-
րությունների կիզակետում էր: Բացի այդ, «Հատուկ խորհրդակցությանը» կից գործում 
էր ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Հովհաննես Սաղաթելյանը[10]: 

Սակայն 1919 թ. հունիսի 16-ին Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև ձևավորվեց ռազ-
մաքաղաքական դաշինք, որի սուր նետերն անմիջականորեն ուղղված էին ընդդեմ Ա. 
Դենիկինի գլխավորած Կամավորական բանակի: Այն Ադրբեջանի կողմից Թիֆլիսում 
ստորագրվեց զինվորական նախարար Ահմեդ բեկ Մեհմանդարովի, արտգործնախա-
րար Մ. Ջաֆարովի, գլխավոր շտաբի պետ Ս. Սուլկևիչի կողմից, իսկ Վրաստանի մեն-
շևիկյան հանրապետության անունից այն ստորագրեցին գեներալներ ռազմական 
խորհրդի անդամ Ի. Օդիշելիձեն, Զինվորական նախարարի օգնական Ա. Գեդևանովը 
(Գեդևանիշվիլին), ԱԳ նախարար Ե. Գեգեչկորին և ներքին գործերի և ռազմական նա-
խարար Ն. Ռամիշվիլին:  

Պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում էին բոլոր զինված ուժերով և միջոցն-
երով համատեղ հանդես գալ ընդդեմ ամեն տեսակի հարձակման, որը հիշատակված 
հանրապետություններից որևիցե մեկի անկախությանը կամ տարածքային անձեռն-
մխելիությանը սպառնում էր՝ վերապահում անելով, որ այն չի տարածվում սահմանա-
վեճերի վրա, որոնք կարող էին ծագել անդրկովկասյան հանրապետությունների՝ դեռևս 
չավարտված տարածքային սահմանազատման հետևանքով[11]: Այդ մասին 
«Кавказское слово»-ն արձագանքում է՝ հետևություն անելով, որ այն ուղղված չէր Հա-
յաստանի դեմ, կարծելով՝ սահմանային բախումները, որ կարող են ծագել անդրկով-
կասյան հանրապետությունների` դեռևս չավարտված տարածքային սահմանազատ-
ման հողի վրա, թույլ չեն տալիս Հայաստանին կասկածել ոչ բարյացակամության մեջ, 
և ի վերջո հայկական քաղաքական առաջնորդները, հասկանալով այդ մեկուսացվա-
ծության վնասակարությունը, լեռնականների հետ միասին կհարեն վրաց-ադրբեջանա-
կան դաշինքին[12]: Հայաստանը, անշուշտ, նպատակահարմար չգտնելով վրաց-ադր-
բեջանական դաշնագրին հարելը, այդ վիճակից լավագույն ելքը համարեց չեզոքութ-
յունը, որպեսզի աղետներից բզկտված հայոց երկիրը զերծ պահվի նոր արյունոտ բա-
խումներից: Ինչպես հայտարարել էր Թիֆլիսում ՀՀ դիվանագիտական հավատարմա-
տար  Լ. Եվանգուլյանը 1919 թ. հուլիսի 5-ի՝ Վրաստանի Արտգործնախարարին ուղղ-
ված իր պաշտոնագրում. «Վրաստանի հանրապետության և Կամավորական բանակի 
միջև նոր բախումների պայմաններում պահպանել ակտիվ չեզոքություն, որ Վրաստա-
նի և Հայաստանի, այնպես էլ անդրովկասյան բոլոր  քաղաքական կենցաղավարութ-
յան և այլ անդրկովկասյան բոլոր պետությունների տարածքային շահերին վերաբերող 
հարցերը չլուծվեն զենքի ուժով, այլ համաեվրոպական վեհաժողովի»[13]:   

Այս առումով բնութագրական է եղել 1919 թ. ապրիլ-մայիսին Թիֆլիսում ընթացած 
կոնֆերանսում Ռամիշվիլու ելութը, որում բացահայտվել են վրացական կողմի նպա-
տակադրումները և ռազմաքաղաքական շարժառիթները. «Դենիկինը կհարձակվի, 
քանզի դեռ չի հասել Վրաստանի հետ համաձայնության: Ես պետք է հայտարարեմ, որ 
մեր կողմից պաշտպանության համար անհրաժեշտ նախապատրաստությունները ար-
դեն կատարված են, քանի որ պարզ է, որ խոսքը գնում է ոչ միայն սահմանավեճերի 
մասին: Սոչիի ուղղությամբ գործողություններին զուգընթաց, Դենիկինը հարձակվել է 
լեռնականների վրա: Պարզ է՝ քանի որ Փարիզի կոնֆերանսում քննարկվում է Ռուսա-
կան հարցը, Դենիկինը ջանքեր է գործադրում Կովկասի և Անդրկովկասի զավթումով 
Փարիզի կոնֆերանսը կանգնեցնել կատարված փաստի առաջ:...Իմ կառավարությու-
նը կարծում է, որ մենք պետք է ձգտենք պաշտպանել անկախությունը, այլապես մեր 
հետ կլինի նույնը, ինչ և Գորսկի հանրապետության հետ:... Մենք ենթադրում ենք, որ 
ստեղծված իրավիճակի պայմաններում պետք է զենքը ձեռքներիս  պաշտպանենք 
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մեր անկախությունը և  հետևաբար, հավանություն տալով դեպի հյուսիսային սահման-
ները զորքերի առաջխաղացման իմաստով Ադրբեջանական կառավարության գործո-
ղություններին, հետագայում ևս մտադիր ենք բոլոր ուժերով աջակցել Ադրբեջանական 
կառավարությանը իր գործողություններում՝ ընդդեմ Կամավորական բանակի: Մենք 
հույս ունենք, որ և Ադրբեջանը մեզ կաջակցի»[14]: 

Տեղեկատու բյուրոյի պետ՝ Մելիք-Քարամյանը 1919 թ. հունիսի 29-ին ներկայաց-
նում է այն տրամադրությունները, որ իշխում էին Թիֆլիսում. «Սույն հունիսի 22-ի նիս-
տում Վրաստանի Սահմանադիր ժողովը վավերացրեց Վրաստանի և Ադրբեջանի 
միջև կնքված զինվորական դաշնակցությունը: Վրացական մամուլը իր կառավարու-
թյան այդ քայլը համարում է խոշոր պատմական մի ակտ, որը ամուր հիմքերի վրա է 
դնում Վրաստանի գոյությունը և անկախությունը: Այդ առթիվ մենշևիկների օրգան «Էր-
թօբա»-ն, բացատրելով այդ դաշնակցության իմաստը, իմիջիայլոց ասում է. «Այն ոչ 
ոքի դեմ չէ ուղղված, ոչ ոքի համար երկյուղ չի ներկայացնում և ոչ ոքի քունը չի կարող 
խանգարել»: Հետո, խոսելով Հայաստանի մասին, ասում է. «Նա /Հայաստանը- Վ.Վ./ 
միշտ խույս էր տալիս և այսօր էլ խույս է տալիս իր հարևանների հետ որևէ համաձայ-
նության գալուց, բայց վրաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված դաշնագրության մտքե-
րից մեկն էլ այն է, որ Դաշնակցական կուսակցության զզվելի հատկությունները միշտ 
էլ հաջողություն չեն գտնում, և Հայաստանի Կառավարությունը ստիպված կլինի 
կանգնելու պաշտպանողական քաղաքականության գծի վրա»: Այսպես ոչ ոքի դեմ 
չուղղված դաշնագրությունը ուղղված է միայն Հայաստանի դեմ և պետք է ստիպի նրա 
կառավարությանը՝ հարելու այդ դաշնագրությանը»[15]: 

Եվ դեռ ավելին: Այդ նույն գրության մեջ բերվում է վրաց ազգայնական մամուլի 
վերաբերմունքը. «Ազգայնական մամուլը ավելի պարզ է արտահայտվում զինակցութ-
յան իսկական դրդապատճառների մասին. նա Վրաստանի բախտը կապում է նրա 
«բարեկամ մահմեդականների և համաիսլամական շարժման հետ: Ահա թե ինչպես է 
պարզում դաշնագրության իսկական իմաստը ազգային դեմոկրատների «Կլդէ»-ն. 
«Մենք հաշվի ենք առնում այն կատաղի որոտը, որ լսվում է այսօր հեռավոր Ասիայից: 
Հնդկաստանը, Աֆղանստանը, Եգիպտոսն ու Պարսկաստանը կազդուրվում են, ամ-
րապնդվում, կազմակերպվում և օգնություն խոստանում անարգված և Փարիզի կոն-
ֆերանսի ձեռքով հաշմանդամ դարձած Թուրքիային», և քանի որ «Ասիան և մահմեդա-
կանները երկար դարերի ընթացքում պահպանել են Վրաստանի գոյությունը», ուստի և 
«Ռուսաստանի ստրկական լծից ազատված վրացիները հիշեցին իրենց բարեկամ 
մահմեդականներին, որոնք սպասում էին նրանց ձեռքը մեկնած»: Այսպես վրաց ազ-
գայնական շրջանները Ադրբեջանի միջոցով համաիսլամական կողմնորոշում են հաս-
տատում Վրաստանի համար: 

 Իհարկե, «Գրուզիա» և «Սաքարթվելօ» թերթերում կառավարության ներքին 
թշնամիներին սանձելու հաճախակի կոչերը (այսինքն հայերին-Վ.Վ.) սովորական եր-
ևույթներ են»[16]: 

Իսկ այդ իրավիճակում Վրաստանը և Ադրբեջանը բոլոր ջանքերը գործադրեցին, 
որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությանը ևս ներքաշեն այդ գործընթացների դեմ, 
որն էլ ամենևին չէր բխում Հայաստանի ռազմաքաղաքական շահերից: Հայկական 
կողմն ընդդեմ Ռուսաստանի չէր կարող հանդես գալ, թեկուզև դա Սպիտակ Ռուսաս-
տանն էր [17]: Այն քաղաքական առումով ոչ մի կերպ դրական չէր ընկալվում հայկա-
կան քաղաքական-կուսակցական շրջաններում: Պետք է նկատի առնել նաև այն կար-
ևոր հանգամանքը, որ Ռուսաստանի հարավում ծվարել էին Եղեռնից մազապուրծ հա-
զարավոր հայ գաղթականներ, որոնց աջակցության հարցին առանց Կամավորական 
բանակի հնարավոր չէր ընթացք տալ: Գտնվելով որոշակի բարյացակամ ռազմաքա-
ղաքական հարաբերությունների մեջ Ռուսաստանի Հարավի զինված ուժերի և նրա ղե-
կավարության հետ՝ ՀՀ Կառավարությունը ակնկալում էր լուծել մի շարք կարևոր 
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խնդիրներ՝ ապահովել Դոնից և Կուբանից Հայաստանի համար կենսական նշանա-
կություն ունեցող հացահատիկային պաշարների, զենք ու զինամթերքի և այլ ապրանք-
ների ներկրումը Հայաստան: Հետևաբար, ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի 
Հանրապետությունը պարզապես չէր կարող հրաժարվել իր համար շահավետ քաղա-
քական, տնտեսական և ռազմական հարաբերություններից Ա. Դենիկինի Կամավորա-
կան բանակի հետ և կուրորեն միանալ վրաց-ադրբեջանական ռազմական դաշինքին, 
որը կհանգեցներ Կովկասյան տարածաշրջանում և նրա շուրջ Հայաստանի Հանրա-
պետության աշխարհաքաղաքական անցանկալի և վտանգալից մեկուսացմանը և կու-
նենար բացահայտ անկանխատեսելի, բացասական ռազմաքաղաքական հետևանք-
ներ, առավել ևս որ բոլշևիկյան Ռուսաստանն էլ դեռ բավականաչափ հզոր չէր՝ ազդե-
լու կովկասյան և հատկապես հայաստանյան ռազմաքաղաքական իրողությունների 
վրա, քանզի դեռ իրապես հեռու էր և ինչ-որ տեղ դեռ թույլ՝ վճռապես ազդելու Կովկա-
սում ընթացող իրադարձությունների վրա, որը պարզ դարձավ միայն 1920 թ. կեսերին 
և դրանից հետո, թե չէ ամենևին էլ չէր հրաժարվի դրանք իրագործելուց, ինչպես որ նա 
մշտապես փորձել է և ձգտել: Ավելին, ՀՀ կառավարչապետ Հ. Օհանջանյանը այս կա-
պակցությամբ այդ օրերին Թիֆլիսում աներկբա հայտարարություն արեց առ այն, որ 
եթե հարկ լինի ընտրություն կատարելու թուրքերի և Դենիկինի միջև, ապա, իհարկե, 
կնախընտրեն վերջինիս [18]:  

Հարկ է սակայն ասել, որ Դենիկինի հետ դաշինքի կողմնակիցների և դեմ արտա-
հայտվողների շարքում Անդրկովկասում այդուհանդերձ կարծիքների արտահայտման 
նրբերանգների տեսանկյունից տարակարծություններ կային: Այսպես, Թիֆլիսի «Աշ-
խատավոր»-ը, ներկայացնելով «Էրթոբա»-ին, տալիս է վերջինիս տեսակետը ադրբե-
ջանավրացահայկական պաշտպանական պայմանագրի կնքման հնարավոր շահա-
վետ կողմերի մասին՝ գտնելով, որ  առաջին հերթին անդրկովկասյան հանրապետու-
թյունների ողջ կուլտուրական-տնտեսական զարգացման երաշխիքը իրենց անկա-
խության մեջ է, բացասաբար  արտահայտվում Հայաստանի առանձնացման մասին՝ 
այն համարելով դավաճանություն անդրկովկասյան ընդհանուր տան շահերին, խոր-
հուրդ տալով կառավարություններին ընդհանուր լեզու գտնել հարևան պետություննե-
րի հետ և համատեղ ուժերով հակազդել Դենիկինին: Ըստ վերոհիշյալ թերթի՝այդ ռազ-
մական դաշինքը հանրապետությունների միջև համերաշխություն կստեղծի և կնպաս-
տի երկրամասի տնտեսական ծաղկմանը [19], իսկ «Грузия» թերթի կարծիքով հայերը 
երկար չեն մնա մի կողմի վրա՝ հասկանալով մեկուսացվածության կործանարարութ-
յունը, և անպայման կմտնեն կովկասյան ընտանիքի մեջ [20], ավելին, ըստ Բաքվի 
«Знамя труда»  թերթի՝  այդպիսի առանձնացումը և տարածքային սահմանազատման 
հարցի բարձրացումը սպառնացող վտանգի պայմաններում հայ ժողովրդի համար ա-
ղետալի ընթացք էր և ոչ տեղին [21]: 

1919 թ. սեպտեմբերի 26-ին Թիֆլիսի ՀՀ ներկայացուցիչը ԱԳ նախարարին հայտ-
նում էր, թե մի գեներալից տեղեկացել է, որ Ադրբեջանի զինվորական նախարարի օգ-
նական և զորքերի հրամանատար գեներալ Մեհմանդարովը Վրաստանի և Ադրբեջա-
նի միջև կնքված պայմանագրի առիթով եկել է Թիֆլիս, և ասել, որ դժգոհ է Հայաստա-
նի կառավարությունից, որն իր ճյուղավորումն ունի Ղարաբաղում և աշխատում է այն-
տեղի ազգաբնակչությանը ապստամբեցնել Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ, և եթե 
Հայաստանի կառավարությունը չդադարեցնի իր վնասակար գործունեությունը Ղարա-
բաղում, ինքն այնտեղ զորքեր կուղարկի [22]: 

Դատելով իրադարձությունների զարգացման խորքային գործընթացներից՝ Խոր-
հրդային Ռուսաստանն անկախ իր վիճակից ամենևին էլ չէր պատրաստվում մեկընդ-
միշտ Անդրկովկասը թողնել թե՛ թուրք-գերմանական, և թե՛ բրիտանաֆրանսիական 
տիրապետության ներքո: Դա ակնհայտորեն պարզորոշվեց 1920 թ.  կեսերից հետո, 
երբ բոլշևիկյան Ռուսաստանը, գահավիժելով Կովկասյան լեռներից, իջավ Անդրկով-
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կաս և ուղղակի սպասեց հարմար առիթի՝ այն կրկին վերանվաճելու, այդ թվում և վճռե-
լու Հայաստանի նոր հեռանկարի հարցը, թեկուզև խորհրդային կարգերի հաստատ-
ման՝ այդ ժամանակվա արդեն աստիճանաբար իրողություն դարձող տարբերակով: 
Իսկ դաշնակիցները, 1920 թ. գարնանից սկսած, իրենց ծրագրերի մեջ անհետևողա-
կան էին, և վճռական չէին նրանց մոտեցումները ինչպես բոլշևիկյան Ռուսաստանի, 
այնպես էլ մասնավորապես Ռուսաստանի հարավի իշխանությունների, ռազմաքաղա-
քական տարբեր կազմավորումների, և այդ թվում նախկինում ցարական Ռուսաստանի 
կազմի մեջ գտնվող և այժմ անկախ հանրապետությունների, ինչպես նաև Թուրքիայի 
մասնատման նկատմամբ վերաբերմունքի հարցում:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այն դիրքորոշման էր, որ Ա. 
Դենիկինի գլխավորած Կամավորական բանակը Հայաստանի նկատմամբ առանձնա-
հատուկ, եթե ոչ ընդգծված բարեկամական վերաբերմունք ունի: Այս հանգամանքը 
պայմանավորված էր նրանով, որ Դենիկինը ոչ միայն բազմիցս համակրալից արտա-
հայտություններ էր թույլ տվել հայ ժողովրդի հասցեին, այլև նպաստել հայ սպաների, 
զենքի ու զինամթերքի տեղափոխմանը Հայաստան, որոնց կարիքը շատ էր զգացվում: 
ՀՀ–Կամավորական բանակ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները մասնավորա-
պես 1918 թ. ընթացքում և վրաց-հայկական պատերազմի օրերին որոշ չափով նպաս-
տեցին ՀՀ կայունացմանը: Այդպիսի վերաբերմունքը ցայտուն երևում է գեներալ Ա. Դե-
նիկինի մի ուշագրավ հրամանի բովանդակությունից. «Նկատի ունենալով ադրբեջա-
նական իշխանությունների թշնամական վերաբերմունքը դեպի ռուս բանակը  և նկատի 
ունենալով ադրբեջանական զորքերի դավադիր հարձակումը Հայաստանի հողերի 
վրա՝ հրամայում եմ ադրբեջանական զորքերի մեջ գտնվող ռուսական ծառայության 
բոլոր սպաներին հեռանալ նրանց շարքերից» [23]: 

1919 թ. մարտի 10-ին (N 60) գեներալ Հ. Քիշմիշյանը զինվորական նախարարին 
ներկայացրած գաղտնի զեկուցագրում հայտնում էր, որ ինքը Թիֆլիսում ՀՀ դիվանա-
գիտական հանձնակատար Լ. Եվանգուլյանի և Ումիկյանի հետ միասին մեկնել է Բա-
թումի՝ «Կազակ» նավով բերված փամփուշտները, արկերը, հրետանային արկերը, 
ինչպես նաև բերված ֆրանսիական աերոպլանները ընդունելու և դրանք Հայաստան 
տեղափոխելու համար: Ասվում էր, որ ժամանելով Բաթումի՝ իրենք ականջալուր են լի-
նում անգլիական հրամանատարության հայտարարագրին, թե իբր իրենք իրավունք 
չունեն ինքնուրույնաբար թույլ տալու արտահանել փամփուշտները և արկերը. չցան-
կանալով այդ գործի խոչընդոտողի դերում լինել՝ թույլտվություն ստանալու հարցումով 
դիմել են Կ. Պոլիս՝ գեներալ Ջ. Միլնին: Թիֆլիսում ՀՀ ռազմական կցորդ գեներալ Հ. 
Քիշմիշյանը տեղեկացնում էր, որ անգլիական հրամանատարության նման վերաբեր-
մունքի պայմաններում ինքն ու Եվանգուլյանը փոխհամաձայնեցված վճիռ են կայաց-
րել այդ բեռը ուղարկել Փոթի, սակայն, կապված այն բանի հետ, որ շոգենավի անձնա-
կազմը տրամադրված էր բոլշևիկաբար և սպառնացել բեռը ծովը նետել, իրենց կողմից 
վարձվել է երեք հոգանոց հատուկ պահակազոր, որը երկու կազակների հետ պետք է 
պահպաներ և հսկեր բեռը մինչև Փոթի հասնելը՝ որպես ուղեկցող ունենալով Կամավո-
րական բանակի մի սպայի և պոդպորուչիկ Ումիկյանին, որը պետք է զբաղվեր բեռը 
Հայաստան ուղարկելու գործով: Անդրադառնալով աերոպլանների /օդանավ- Վ.Վ./ 
հարցին՝ գեներալ Քիշմիշյանը հայտնում էր, որ անգլիական հրամանատարությունը 
դարձյալ խոչընդոտներ է հարուցել դրանք Հայաստան տեղափոխելու ճանապարհին՝ 
կրկին պնդելով, թե պետք է դիմեն գեներալ Միլնին: Ասվում էր, որ հարցը հանգուցա-
լուծելու նպատակով Եվանգուլյանի և Ումիկյանի հետ միասին տարվող բանակցու-
թյունները ոչ մի արդյունքի չեն հանգեցնում, որից ելնելով՝ նրանք խնդրանքով դիմում 
են ՀՀ զինվորական նախարարի աջակցությանը [24]:  

1920 թ. մարտի 24-ին (N 71) գեներալ Քիշմիշյանը ՀՀ Գլխավոր շտաբի պետին 
հայտնում էր, որ փամփուշտներով բեռը և արկերը Բաթումիի  անգլիական հրամանա-
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տարության կարգադրագրով նույնիսկ չի թույլատրվել բեռնաթափել նավահանգս-
տում, իսկ «Կազակ» շոգենավը ուղարկվել է ռեյդի  Փոթի, որտեղից էլ բեռները պետք 
է բարձվեին վագոններում՝ Հայաստան ուղարկելու համար[25]: Արդեն 1920 թ. մարտի 
29-ին (N 71) գեներալ Քիշմիշյանը Վրաստանի Ռազմական նախարարի օգնականին 
ուղղված պաշտոնագրում հայտնում է, որ համաձայն Ռազմական մինիստր Լորդկի-
պանիձեի և Եվանգուլյանի միջև տարած բանավոր բանակցությունների՝ ինքը պատիվ 
ունի խնդրելու չմերժել գրավոր կարգադրությունը, որպեսզի Վրաստանի կառավա-
րության կողմից խոչընդոտներ չհարուցվեն Վրաստանով տարանցման դեպքում [26]: 

1920 թ. ապրիլի 3-ին  (N 100) Զինվորական նախարարին ներկայացված զեկույ-
ցում գեներալ Քիշմիշյանը հայտնում էր, որ Կամավորական բանակից տեղ չեն հասել 
միանգամայն սարքին և  նոր անգլիական արտադրության 1916 թ. «Սոպվիչ Տրիպ-
լան»[27] 4 կործանիչ աերոպլանները, որոնք ներկալվել են Վրաստանի իշխանություն-
ների կողմից և գտնվում են նրանց անգարներում [28]: 

1920 թ. ապրիլի 5-ին  (N 110) Զինվորական նախարարին ներկայացված զեկույ-
ցում գեներալ Քիշմիշյանը հայտնում էր Կամավորական բանակից ուղարկված «Կա-
զակ» շոգենավով բերված 1.200000 փամփուշտի և հրետանային ունեցվածքի ստաց-
ման մասին, որը մարտի  5-ին Բաթումի էր հասել և խոչընդոտների հանդիպել անգ-
լիացիների կողմից, որը հարթելու համար Քիշմիշյանը և Ումիկյանը մեկնում են Բաթու-
մի՝ միջոցներ գտնելու դրանք Փոթի հասցնելու համար, ընդ որում, ունենալով գեներալ 
Գեդևանովի հավաստիացումը, որ իր կողմից արված են անհրաժեշտ կարգադրութ-
յունները: Մինչ այդ Կամավորական բանակի ներկայացուցիչ գեներալ Պորոխոնսկին 
ընդառաջ է գնում՝ թույլատրելով «Կազակ» շոգենավին ուղևորվել Փոթի՝ պայմանով, որ 
նավը կապահովվի ածխով, սակայն անգլիացիները չեն թույլատրում կանգառել նա-
վահանգստում և նավարկման են ուղարկում: Սակայն դա էլ չի օգնում, քանզի չի հա-
ջողվում անգլիացիներին համոզել, որոնք այս անգամ էլ պնդում են, որ առանց Վրաս-
տանի կառավարության գրավոր համաձայնագրի չեն կարող բեռները բաց թողնել, որը 
լուծելու համար Ումիկյանը առանց տրտնջալու ուղևորվում է Թիֆլիս և թույլտվություն 
ստանալու համար տեսակցում Գեդևանովի հետ: Նավը Փոթի է հասնում մարտի 21-
ին: Գործի ընթացքին խառնվում է և նոր թյուրիմացության  նպաստում Ժողովրդական 
գվարդիան, որը հայտարարում է, որ առանց Ն. Ժորդանիայի և Վ. Ջուղելու թույլտվու-
թյան բեռը բաց չի թողնվի Փոթիից: Ստեղծված իրավիճակում Ումիկյանը մեկնում է 
Թիֆլիս, և խորհրդական Թումանյանի հետ միասին բարեխոսման նպատակով գնում է 
տեսակցելու վրաց ԱԳ մինիստրի օգնական Կարպիվաձեի հետ, որը հայտնում է, որ չի 
կարելի տրանզիտով տեղափոխել ռազմական բեռներ, որ իրենք վետո են դրել նաև 
Ադրբեջանի բեռների վրա: Ումիկյանը վիճարկում է այդ հարցապնդումը՝ ասելով, թե 
Վրաստանը այդպես է վարվել Ադրբեջանի տրանզիտային բեռների առումով Յալամի 
կայարանում տեղի ունեցած ինչ-ինչ դեպքերի կապակցությամբ: Վրացական կողմը 
հայտնում է, որ իրենք Եվանգուլյանի կողմից Լորդկիպանիձեի հետ վարած բանակ-
ցության արդյունքում եկել են համաձայնության: Այդ ժամանակ Կարպիվաձեն հայտա-
րարում է, որ  եթե հայկական կողմը Վրաստանին զիջի թեկուզև 50 հազար փամ-
փուշտ, ապա այդ ժամանակ իրենք հնարավոր կգտնեն Ադրբեջանին ասել, որ բեռի մի 
մասը բռնագրավել են, որին հայկական կողմը կատեգորիկ մերժումով է պատասխա-
նում: Սակայն երկու օր անց Կարպիվաձեն տեղեկացնում է, որ բոլոր խոչընդոտները 
հաղթահարված են, և Ումիկյանը ընդունելության է արժանանում Վրաստանի կառա-
վարության նախագահի կողմից՝ նրան հայտնելով հարուցվող խոչընդոտների մասին: 
Ժորդանիան մարտի  26-ին տալիս է իր համաձայնությունը և նրան հանձնում նամակ՝ 
Մինիստրների խորհրդի քարտուղար Ցիցաձեի ստորագրությամբ, որից հետո Ումիկ-
յանը մեկնում է Փոթի: Սակայն իրադարձությունները կրկին անակնկալ ընթացք են 
ստանում, քանզի Ումիկյանը դեռ Փոթի չէր հասել, երբ մարտի 29-ին ստացվում է Ժոր-
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դանիայի հեռագիրը (N 1198)՝ բեռը անմիջապես Թիֆլիսի զինանոց տանելու հրամա-
նով: Հայկական պահակազորը հեռացվում է, Ումիկյանից խլում են 14 կողպեքների 
բանալիները: Ամեն ինչ նորից է սկսվում, Ումիկյանը տեսակցում է Կարպիվաձեի հետ 
և ստանում նրա հավաստիացումը, թե այլևս խոչընդոտներ չկան, և բեռը հայկական 
կողմը կարող է ստանալ Թիֆլիսից: Մարտի 29-ին գեներալ Հ. Քիշմիշյանը տեսակցում 
է Գեդևանովի հետ և կրկին բանակցում, որից հետո մարտի 31-ին գեներալ Գեդևանո-
վը կարգադրություն է անում 10 հոգանոց զինված պահակազորին և մի սպայի՝ ուղեկ-
ցելու բեռը մինչև Սանահին, որը Հայաստան է հասնում ապրիլի 8-ին՝ չնայած Վրաս-
տանի կողմից հարուցված անթիվ-անհաշիվ խոչընդոտներին [29]: 

1920 թ. հուլիսի 1-ին (N 3) գնդապետ Ռ. Մարտիրոսյանը ՀՀ Զինվորական նախա-
րարության լիազորների անունից տեղեկացնում էր զինվորական նախարարին, որ մա-
յիսի 17-ին, հրամանի համաձայն, մեկնել են Ղրիմ՝ Սևաստոպոլ, որտեղ գտնվում էր 
ռուսական բանակի ներկայացուցչությունը, ինչպես նաև ՀՀ դիվանագիտական ներկա-
յացուցչությունը՝ փորձելով գնդապետ Տուրբինի հետ պարզել հրետանային վարչութ-
յան հետ իրենց ունեցած հետաքրքրությունները, որի ժամանակ ռուսական կողմը խոս-
տանում է աջակցել այն ամենում, ինչ հնարավոր կգտնվի: Չնայած Ղրիմում գտնվող 
ռուսական բանակի դժվարություններին՝ այդուհանդերձ գնդապետ Տուրբինը խոստա-
նում է աջակցել՝ հայկական կարիքների համար բաց թողնել մեկ միլիոն փամփուշտ, 
ավելացնելով, որ մի քանի օր անց ինքը հնարավորություն կունենա տրամադրել ևս 2 
միլիոն փամփուշտ [30]: Տեղեկացվում էր, որ հուլիսի 4-ին Սևաստոպոլ է հասել պորու-
չիկ Ումիկյանը, որը, ՀՀ վերոհիշյալ լիազորներից անկախ, Սաղաթելյանի հետ միասին 
նոր պահանջներով ներկայանում է գլխավոր հրամանատարի օգնական գեներալ Շա-
տիլովին: Միմիայն հուլիսի 4-ին Ումիկյանը սեպարատ գործունեության հետևանքով 
լիազորների կողմից ենթարկվում է հարձակման, վերջիններիս համար հարկադրաբար 
բացահայտում է իր խաղաքարտերը, և հայտնում, որ ՀՀ Կառավարության ներկայա-
ցուցիչները, ի դեմս գեներալ Քիշմիշյանի և ուրիշների, վրաց զինվորական նախարա-
րության հետ Ղրիմից եկած ռազմամթերքը կիսելու համաձայնության են եկել, և մինչ 
այդ որոշում են խոստացված 3 միլիոն փամփուշտը «Ֆենիքս» նավով տանել՝ սպասե-
լով Փոթիից քարածխով բեռնված այդ նավին, ինչպես որ պայմանավորվածություն է ե-
ղել Բաթումիում Երվանդ Տեր-Մինասյանի հետ:  Հայկական երկու ռազմական ներկա-
յացուցուցիչների՝ իրարից զատ գործելը խնդրահարույց էր, սակայն երկու կողմերն էլ 
շահագրգիռ էին տվյալ խնդրում և ցանկանում էին շուտափույթ այն  լուծել՝ օգտվելով 
Վրաստանի ընձեռած տրանզիտից և ուղղակի հաղորդակցվել Հայաստանի հետ: Սա-
կայն տեղեկացվում է, որ բանը դրանով չի ավարտվում, քանզի ըստ գնդապետ Մար-
տիրոսյանի՝ իրենք Ղրիմում հանդիպում են ՀՀ Զինվորական նախարարության ևս մեկ 
ներկայացուցչական խմբի՝ ի դեմս կապիտան Անիևի և Մ.  Մակարյանի, որոնք լիազոր-
ված էին Զինվորական նախարարի կողմից՝ Թիֆլիսում ՀՀ ներկայացուցչից չսպասե-
լով արդեն Ղրիմում գտնվողների մասին տեղեկացմանը: Այնուամենայնիվ, բավարար-
վածություն էր արտահայտվում, որ  Վրաստանի կառավարության հետ իրենց թիֆլիս-
յան ներկայացուցչության կողմից ձեռքբերված համաձայնության շնորհիվ հնարավոր 
եղավ գլուխ բերել 3 միլիոն փամփուշտի հարցը՝ այն հավասարաչափ բաժանելով Վ-
րաստանի և Հայաստանի միջև, և ավելին՝ հաջողվեց որոշակի պայմաններով ստանալ 
ևս 1 փութ սնդիկ և 50 փութ ալյումին, վստահեցնելով, որ առաջիկայում հնարավոր 
կլինի ստանալ ևս մեկ միլիոն փամփուշտ, 5 միլիոն ցրված փամփուշտ, եթե այնուհետ 
դեպքերի ընթացքը  բարեհաջող դասավորվեր հայկական ներկայացուցիչների հա-
մար: Ընդգծվում էր, որ այդ փամփուշտները ստանալու պարտականությունը դրվել է 
Ումիկյանի վրա, որը մնում էր Ղրիմում, որպեսզի ավարտի կիսատ գործերը: Բացի 
այդ, Տուրբինից խոստում են ստանում, որ մոտ ապագայում իրենց կուղարկվի նաև 
հազար գնդացիր, թնդանոթային ռումբեր, շրապնել և  առհասարակ անհրաժեշտ  այլ 
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ռազմամթերքներ [31]: Հետաքրքիր է այս կարևոր գործի  հետագա ընթացքը: 1920 թ. 
հուլիսի 24-ին (N 1292) գործուղման է մեկնում ՀՀ Զինվորական նախարարի օգնակա-
նը՝ Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատարը՝ ստանալով գեներալ Հովհ. Հախ-
վերդյանի բանաձևումը, նշելով, որ գեներալ Քիշմիշյանի հաղորդմամբ պորուչիկ Ու-
միկյանը, ռազմական նախարարի հրամանի համաձայն, գործուղվել է Հարավային 
Ռուսաստան՝ ձեռք բերելու մեծ քանակությամբ փամփուշտ: Բաղդասարովը խնդիր էր 
դնում պարզելու, թե ինչ ընթացք է ստացել կապիտան Անիևի և Մանաս Մակարյանի 
գործուղումը, քանի որ անձամբ իրեն այդ մասին հայտնի չի եղել: Բաղդասարյանը 
հայտնում էր, թե ինքը միայն իմացել է, որ նրանք Թեոդոսիա են մեկնել, որպեսզի 
փրկեն և ետ բերեն արդեն գնված և Շկուրոյի կողմից տարված 500 հազար փամփուշ-
տը: Արձանագրվում էր, որ եթե այդ մասին գեներալ Քիշմիշյանին հայտնի է եղել մինչև 
Անիևին և Մակարյանին լրացուցիչ հանձնարարություն տալը, ապա, իհարկե, նա 
պետք է պորուչիկ Ումիկյանին ցուցում տար ժամանելու Ղրիմ, առաջին հերթին 
գտնելու Անիևին և Մակարյանին ու գործելու նրանց հետ լրիվ համագորակցության 
մեջ: Հարց էր դրվում, որ եթե գեներալ Քիշմիշյանին հայտնի է եղել Անիևին և Մակար-
յանին տրված նոր հանձնարարության մասին, ապա տեղ գտած թյուրիմացությունը 
նրա և Ումիկյանի բացթողումն էր: Սույնը և Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար 
Բ. Բաղդասարյանի կողմից Զինվորական նախարարի անունից պատճենները հուլիսի 
24-ին հասցեագրվում են Գլխավոր հրետանային վարչությանը խնդրանքով, որ  իրեն 
իրազեկեն՝ ռազմական նախարարին զեկուցելու համար, որը և կատարվում է [32]: 

Սակայն խնդիրն այսքանով չի ավարտվում: Զինվորական նախարար Ռ. Տեր-Մի-
նասյանը սույն գործի կապակցությամբ 1920 թ. հուլիսի 27-ին  (Bx 1321) մակագրում է, 
որ ստուգվի՝  1) ինչի հիման վրա են իբր արդեն ուղարկված եղել  Անիևն ու Մակարյա-
նը, և նրանց զուգահեռ նոր հրահանգներով և նոր պայմաններով ուղարկվել Ումիկյա-
նը, 2) ինչու է գործի մեջ հակասություն և երկիշխանություն  ստեղծվել, 3) ապա պա-
հանջվում է այդ մասին հայտնել գեներալ Քիշմիշյանին [33]: 

1919 թ. օգոստոսի 11-ին  (N 8) Թիֆլիսում ՀՀ ներկայացուցչությանն առընթեր 
Զինվորական նախարարության ներկայացուցիչ, ռազմական կցորդ գեներալ Քիշմիշ-
յանը Զինվորական նախարարին ուղարկված զեկուցագրում նշում է, որ հայկական 
զորքերը եռագիծ փամփուշտների սուր կարիք են զգում, ինքը և միսիայի խորհրդա-
կան Մ. Թումանյանը անհրաժեշտ խնդրանքով դիմել են անգլիական բարձրագույն 
հրամանատարությանը: Տեղեկացվում էր, որ ի պատասխան իրենց խնդրագրին, անգ-
լիացիներից պատասխան են ստացել, թե իրենց տրամադրության տակ չունեն այդպի-
սի փամփուշտներ: Այդ ժամանակ, ինչպես հայտնում է Քիշմիշյանը, իրենք հարցում են 
արել, թե գուցե դրանցից Բաթումիում կան, որին շտաբի պետ գեներալ Կորին պա-
տասխանել էր, թե տեղեկանքի համար պետք է դիմեն գնդապետ Բելյուին, որը, սա-
կայն, ժխտում է դրանց առկայությունը՝ միաժամանակ ակնարկելով, թե այդ փամ-
փուշտներից կարելի է գտնել Թիֆլիսում: Ըստ այդմ՝ Քիշմիշյանը անգլիացիներից 
խնդրում է Երևան տեղափոխելու համար իրենց տրամադրել շարժակազմերը՝և համա-
ձայնություն ստանում՝ բեռնելու երկու վագոն, որից ելնելով՝ Մակարյանը խոստանում է 
բեռնման համար հասցնել 30-40 հազար փամփուշտ: Քիշմիշյանը հայտնում է, որ ի-
րենց հայտնի տեղեկություններով Լոռու Չեզոք գոտում կան շատ մարտական պաշար-
ներ, հատկապես Ուզունլար գյուղում [34]: Փամփուշտների հարցը սուր էր, որոնց կա-
րիքը հայկական բանակը շատ էր զգում: Ինչպես պարզվում է Քիշմիշյանի 1919 թ. 
օգոստոսի 15-ի (N 128) զեկուցագրից, իրենք Կամավորական բանակի ներկայացուցիչ 
Դենից տեղեկացել են գեներալ Սաննիկովի հեռագրի մասին, որի համաձայն Գլխավոր 
շտաբը պատրաստ է մեր ներկայացուցչին տալ 1 միլիոն եռագիծ փամփուշտ, իսկ 
հայկական կողմը դրա դիմաց պետք է տար երկու միլիոն «Լեբել»ի փամփուշտ: Քիշ-
միշյանը հայտնում է, որ իրենք տվել են իրենց համաձայնությունը՝ միաժամանակ ար-



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

89 
 

տակարգ միջոցներ ձեռնարկելով առաջարկվող փամփուշտները անհապաղ Հայաս-
տան հասցնելու համար[35]: 

Քիշմիշյանի՝ ՀՀ Զինվորական նախարարին ուղղված 1919 թ. օգոստոսի 16-ի (N 
8) զեկուցագրում կրկին անդրադարձ է կատարվում Թիֆլիսում եռագիծ փամփուշտնե-
րի ձեռքբերման վիճակին: Տեղեկացվում էր, որ խորհրդական Թումանյանից ԱԳ նա-
խարարը անհերքելի հավաստիացումներ է ստացել,  թե Թիֆլիսից կուղարկվեն բա-
վարար քանակությամբ փամփուշտներ, սակայն հետո պարզվել է, որ փամփուշտների 
գնման հետ հանկարծակի դժվարություններ են առաջացել՝ պայմանավորված քաղա-
քացիական իշխանությունների կողմից ձերբակալվելու վտանգով, ինչպես նաև զենքի 
տերերի կողմից հարուցված չկամությամբ, որի մասին հաղորդվել էր անգլիական իշ-
խանություններին, իսկ օգոստոսի 11-ին՝ նաև Վրաստանի կառավարությանը: Տեղե-
կացվում էր, որ ամեն դեպքում ջանքեր են գործադրվում անգլիական էշելոնը ուղար-
կելու համար, որոնվում են փամփուշտների գնման նոր աղբյուրներ՝ նշումով, որ այդ 
գործը դրված է միսիայի ռազմական վարչության ունեցվածքի կառավարիչ Մակարյա-
նի վրա: Ասվում էր, որ երբ հավաքվող փամփուշտների քանակը հասնի 20-25 հազա-
րի, դրանք Հայաստան կուղարկվեն Հայաստանում Ֆրանսիայի ռազմական ներկայա-
ցուցիչ Ա. Պուադեբարի վագոնով, հավելվում, որ այդ բեռի հետ ուղարկվելու է նաև 
պանորամա, հեռախոս և մի քանի տեղագրական քարտեզներ, որոնք Հայաստան են 
բերվելու անգլիական սպայի ուղեկցությամբ: Քիշմիշյանը հայտնում էր, որ ևս մեկ մի-
լիոն փամփուշտ սպասվում է Կամավորական բանակից, սակայն մանրամասները 
պարզելու համար համապատասխան հրահանգներ են տրվել Բաթումիում գտնվող 
պորուչիկ Անիևին: Նշվում էր, որ ամեն դեպքում բոլոր ջանքերը գործադրվում են ան-
գլիացիների միջոցով ապահավելու այդ ապրանքների տարանցումը [36]: 

Գեներալ Քիշմիշյանը ՀՀ Զինվորական նախարարին ուղղված 1919 թ. օգոստոսի 
16-ի (N 134) մեկ այլ զեկուցագրում նորից անդրադառնում է զենքի և զինամթերքի 
խնդիրներին՝ հայտնելով, որ օգոստոսի 14-ին ուղեկցող խմբով Թիֆլիս է ժամանել 
գնդապետ Զինկևիչը, Բարաթովի կից հանձնաժողվի վարիչ գեներալ-մայոր Վոսկրե-
սենսկին, գեներալ Ն. Բարաթովը: Պարզվում էր, որ ընդունվել է Բարաթովի կողմից, ո-
րի ժամանակ խոսք է եղել 1 միլիոն փամփուշտի տրամադրման մասին: Ըստ Քիշմիշ-
յանի՝ գեներալ Բարաթովը խոստանում է աջակցել՝ առաջարկելով դիմել գնդապետ 
Դենին: Վերջինս  էլ իր հերթին օգնելու խոստում է տալիս, ասելով, որ մեկ-երկու ամիս 
առաջ իրենք կապվել են Եկատերինադարի հետ՝  գնմանը նպաստելու կամ  «Լեբելի» 
հետ փոխանակման խնդրանքով: Հետագայում վերջնականապես տեղեկացնում է, որ 
վերջին պահին անգլիացիները խոչընդոտել են ստեղծված հնարավորությունից օգտ-
վել[37]:  

Անգամ այդ դժվարին իրավիճակում փորձում էին հարցեր լուծել, մասնավորապես 
ՀՀ համար այնքան հրատապ և կարևոր ռազմամթերքի, զինակոչի և այլ հարցեր: Դի-
վանագիտական ներկայացուցչության գործառույթների կարևոր ոլորտներից էին միջո-
ցառումները Վրաստանի հայ զինապարտների շրջանում, որի դեպքում ձախողումները 
բացասական քաղաքական-հոգեբանական ազդեցություն էին թողնում: Այսպես, գենե-
րալ Հ. Քիշմիշյանի՝ ՀՀ ռազմական նախարարին ուղղված 1920 թ. նոյեմբերի 3-ի զե-
կուցագրից ակնհայտ է դառնում հայ սպաներին և զինվորներին բռնի կարգով Հայաս-
տան տեղափոխելու մի հանգամանք. զեկուցագրում նշվում է, որ այդ կապակցությամբ 
Թիֆլիսում ՀՀ դիվանագիտական հավատարմատարի մոտ խորհրդակցություն է հրա-
վիրվել, որին ներկա են եղել Ստ. Մամիկոնյանը, Ս. Խաչատրյանը, Կ. Գազազյանը, 
Ազգային խորհրդի անդամներ Ա. Թոփչյանը, Միանսարյանը և ուրիշներ: Խորհուրդը 
կտրուկ բողոքել է հայ զինվորներին բռնի կերպով Հայաստան տեղափոխելու կապակ-
ցությամբ,  պատճառաբանելով, թե իբր դա առաջ կբերի հայ աշխատունակ բնակչու-
թյան բռնի վերաբնակեցում Վրաստանից, որը ցանկալի չէ, ուստի ավելի դեմոկրատա-
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կան քայլ կլինի կայուն երաշխիքներ տալ, որ պատերազմի ավարտից հետո նրանք ա-
զատվեն պարտադիր զինվորական ծառայությունից և  նորից իրավունք ունենան վե-
րադառնալու Թիֆլիս: Կարելի է եզրակացնել, որ անգամ ՀՀ համար այդ դժվար օրե-
րին, երբ անհրաժեշտ էր թշնամուն  հակահարված տալ, թիֆլիսյան «քաղաքագետնե-
րը կեղծ ազգասիրություն էին խաղում, որը չէր բխում ՀՀ ռազմաքաղաքական շահե-
րից և խրախուսում էր դասալքությունը [38], ուստի հանգեցրեց ՀՀ ռազմաքաղաքական 
պարտությանը 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմում: 

Դրանք զուգակցվում էին զինակոչի հարցերի հետ. 1919 թ. նոյեմբերի 11-ին ԱԳ 
նախարար Խատիսյանը Եվանգուլյանին հայտնում էր, որ զինակոչի ընդհանուր 
սկզբունքը անհրաժեշտ է տարածել բոլորի վրա. թե՛ ՀՀ բոլոր քաղաքացիների և թե՛ 
ուրիշ երկրներում բնակվող զինապարտները պետք է ժամանեն Հայաստան և զինվո-
րագրվեն: Բայց քանի որ «Հպատակության մասին» օրենքը բացակայում էր, Եվան-
գուլյանին հրահանգում էր մի բան մտահղանալ՝ ելնելով տեղական պայմաններից[39]: 

1919 թ. նոյեմբերի 11-ին Զինվորական և ԱԳ նախարարներին ուղղված պաշտո-
նագրում (N  300) գեներալ Քիշմիշյանը հայտնում էր, որ Ռուսաստանի Հարավի Զին-
ված ուժերի գլխավոր հրամանատարը թույլատրել է զինծառայող հայերին լքել Կամա-
վորական բանակի շարքերը և ուղևորվել հայրենիք՝ հետագա ծառայության հա-
մար[40], որի մասին տեղեկատվություն եղել էր և որը պարզելու համար դեռևս նոյեմ-
բերի 9-ին գեներալ Քիշմիշյանը Դաշնային հրամանատարությանն առընթեր Ռուսաս-
տանի հարավի Զինված ուժերի Գլխավոր հրամանատարությանն ուղղված գաղտնի 
ճեպագրում խնդրել էր չմերժել և իրեն ուղարկել  Դենիկինի վերոհիշյալ հրամանագրի 
պատճենը կամ մի ձևով տեղեկացնել նման մտադրության իսկության մասին[41]: Եվ 
այսպես, իրողություն էր, որ Հայաստանի զորքերում ծառայելու պատրաստակամութ-
յուն հայտնածների  թիվը հասել է մի քանի հազարի, սակայն տեղում նրանց Հայաս-
տան ուղարկման գործի կազմակերպման բացակայությունը և այլ հանգամանքներ խո-
չընդոտում էին այն իրականություն դարձնելուն: Քիշմիշյանը նշում էր, որ անկախ դրա-
նից Թիֆլիսում իրենց դիվանագիտական ներկայացուցիչը՝ Եվանգուլյանը,  ծանոթա-
նալով Կուբանի կառավարությանը կից ՀՀ ներկայացուցիչ Սաղաթելյանի  նամակին, 
իրեն տեղեկացրել է, որ գեներալ Դենիկինը համաձայն է նրանց եռագիծ փամփուշտ-
ների անհրաժեշտ քանակով զինել՝  ասելով, որ բոլոր հիմքերը կան մտածելու, որ Վ-
րաստանի կառավարությունը ոչ մի խոչընդոտ չի հարուցի  իր տարածքով անցնելիս: 
Քիշմիշյանը այդպիսով կարծում էր, որ այդ հարցի կարգավորման համար հրամայա-
կան անրաժեշտություն կա Կամավորական բանակ գործուղելու հուսալի, բանիմաց և 
տակտիկապես ճկուն բարձրաստիճան սպայի՝ գնդապետից ոչ ցածր կամ գեներալի,  
և հայկական ներկայացուցիչ Սաղաթելյանի հետ համատեղ կազմակերպել զինվորնե-
րի, սպաների և զենքի ուղարկումը Նովոռոսիյսկով, որն ավելի հարմար կլինի և Փո-
թիով, կամ էլ Բաթումիով Հայաստան[42]: 

Իսկ ՀՀ փոխհարաբերությունները Դենիկինի հետ բազմանշանակ էին: ՀՀ դիվա-
նագիտական ներկայացուցչության ռազմական կցորդ գեներալ-մայոր Հ. Ա. Քիշմիշյա-
նը 1919 թ. նոյեմբերի 21-ի (N 310) զեկուցագրում տեղեկացնում է գեներալ Ա. Դենիկի-
նի հոկտեմբերի 1-ի (N 1711) հրամանի մասին, ըստ որի՝ թույլատրվում էր հայ զինվո-
րականներին լքել Կամավորական բանակը և մեկնել հայրենիք՝ հետագա ծառայու-
թյան համար, ընդ որում, ինչպես պարզվում է Հ. Սաղաթելյանի՝ Եվանգուլյանին ուղղ-
ված նամակից, համաձայնություն էր տվել հայ զինծառայողներին տալ զենք՝ անհրա-
ժեշտ քանակի փամփուշտով, և ընդ որում՝ հիմք կար եզրակացնելու, որ Վրաստանի 
կառավարությունը խոչընդոտներ չէր հարուցի իր տարածքով թույլատրելու անցկաց-
նել այդ ամենը տարանցիկ ճանապարհով[43]: Եվ ինչպես պարզվում է, որոշակի հաշ-
վարկի հիման վրա Դենիկինի մոտից տեղափոխվողների թիվը հասնում էր մոտ 2800 
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հոգու, որոնք ապահովված էին  3000 հրացանով և ավելի քան 8 միլիոն փամփուշ-
տով[44]: 

Դենիկինից ակնկալիքները անպասելի չէին, որի մասին Ռուբենը գրում է. «Աւելի 
շոշափելի օգուտ էր դենիկինյան շրջանից 3.000.000ի չափ Մոսին-հրացանի փամ-
փուշտ ստանալը: Դա թէեւ մեծ թիւ չի երեւում, բայց մեզ հասաւ այն ժամանակ (1920ի 
Մայիսի վերջերին եւ յունիսին), երբ մեր պահեստներում ընդամէնը ունէինք 150.000 «-
Մոսին» մակնիշի հրացանի փամփուշտ, այսինքն ոչինչ՝ 10.000  հրացանի համար: Եթէ 
այդ ռազմամթերքը չհասնէր, իրոք Հայաստանը զինաթափ կարելի էր համարել այդ թո-
ւականներին. Այդ փամփուշտները փրկեցին մեզ եւ միջոց տուին հետագա կռիւները 
առաջ տանել: 

Այսպիսի բարեկամական յարաբերութիւնները կային Հայաստանի և դենիկինցինե-
րի միջեւ, եւ, ինչպէս տեսանք շոշափելի օգուտներ կը ստանար  Հայաստանը այդ յա-
րաբերութիւններից»[45]: 

Արդյունքները կարող էին ավելին լինել, եթե չլիներ վրացիների եսասիրական ազ-
գայնամոլությունը և հակադենիկինյան դիրքորոշումը, որի հաստատումը տեսնում ենք 
կրկին Ռուբէնի մոտ. «…Դենիկինի հետ յարաբերութիւնները համակրութիւն ունէր ժո-
ղովրդեան լայն խաւերի մէջ, ի մասնաւորի զինուորականաց մէջ ... մենք կանխիկ 
սպասելիքներ ունէինք Դենիկինից՝ Հայաստանը ճանաչել տալ, ապահովել նրա իշխա-
նութեան տակ գտնուող հայութիւնը, Հարավային Ռուսաստանից ստանալ մեզի հա-
մար կենսական հաց ու ռազմամթերք»[46]: Դենիկինի մոտ գտնվող ՀՀ ներկայացուցիչ-
ներ Սաղաթելյանի և այլոց միջոցով, ինչպես նաև Զինկևիչի ջանքերով և Դենիկինի կա-
մեցողությամբ Հայաստան էին գալիս իբր մարտական ուժ կամ իբր գաղթական եւ այս 
թույլտւութիւնը մեծ նշանակութիւն ունեցաւ…գալիս էին հազարաւոր ուժեր, յաճախ  
իրենց պարենաւորումով եւ զենքով, ուժեղացնելու Հայաստանը իրենց կարողութե-
ամբ»[47]:  

Անգամ վրացիները, թեկուզև անուղղակիորեն երբեմն կարծես թե ընդունում էին 
դա. 1920 թ. հոկտեմբերի հեռագրերից մեկում` ուղղված Վրաստանի ԱԳ նախարարին 
և վարչապետին, Երևանում Վրաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Մախա-
րաձեն հայտնում էր, թե հայկական կառավարությունը իրեն տեղեկացրել է, որ Վրաս-
տանը արգելափակել է Հայաստանի համար նախատեսված փամփուշտները Փո-
թիում, ավելացնելով, որ դրությունը Հայաստանում կրիտիկական է, թաթարները թուր-
քերի հետ միասին հարձակվում են Նախիջևանի և Իգդիրի կողմից, մարտեր են գնում, 
անհրաժեշտ է անհապաղ լուծել փամփուշտների փոխադրման հարցը, որ դրանք 
պետք են միայն ներքին ճակատի համար[48]: 

«Դժբախտաբար, Վրաստանը դժուարութիւններ էր յարուցանում յաճախ Սեւ Ծո-
վի ափով կամ Դարեալի կիրճով եկող այդ բազմութիւններին. Յաճախ խլում գոյքերը, 
շաբաթներ այս կամ այն կէտում (Մցխէթ, Գորի եւ այլն) պահում եւ թշուառութեան 
մատնում, բայց այդ արդէն դուրս էր դենիկինեան բարեացակամութիւնից եւ կը վերա-
բերուէր վրացիների անբարեացակամութեան: Այսպէս թէ այնպէս, Հայաստան մտաւ 
բաւականաչափ մարդ եւ աշխատող ձեռք: 

Ճանապարհի վրայ նստած վրացիները ցանկութիւն ունէին բացարձակ չթույլատ-
րել փոխադրութիւնները. Թէեւ նրանց վրայ կը ճնշէին Դաշնակիցների ներկայացուցիչ 
Հասկէլը եւ ուրիշներ, թեւ միւս կողմից դենիկինցիները ատամներ ցոյց կը տային...բայց 
Վրաստանը կարողացաւ այնքան դժուարութիւններ յարուցանել, որ փոխանակ միլիո-
նաւոր փութ հաց եւ այլ նիւթեր ստանալու, գուցէ 100.000-ի չհասաւ ուտելիքի մեր 
ստացածը (որից  30.000ից աւելին՝ սերմնացու, Հասկէլի միջոցով): Ստիպուած էր Հա-
յաստանը, իրեն խոստուացած կամ գնած հացահատիկները հասցնելու համար, տալ 
վրացիներին ե՛ւ կաշառք, ե՛ւ տոկոս բերածից, երբեմն 50 - հարիւրի չափ:  Միւս կող-
մից, դենիկինցիները սկսեցին դանդաղեցնել իրենց օգնութիւնները` տեսնելով, որ վրա-
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ցիք բաժին են առնում ղրկածներից, իսկ այդ պարագան նրանց հաշուին չէր գար, քա-
նի որ Վրաստանի հանդէպ էին տրամադրուած»[49]: 

Իրավիճակը և ՀՀ հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները փոխվեցին 
1920 թ. սկզբներին, երբ գեներալ Ա. Դենիկինի բանակը ջախջախիչ պարտություն 
կրեց Կարմիր բանակից, և արդեն օրակարգային դարձավ բոլշևիկյան զորքի կողմից 
Անդրկովկասի նվաճման խնդիրը, որն էլ իր հերթին օրակարգային խնդիր դարձրեց ՀՀ 
հարաբերությունների հարցը Խորհրդային Ռուսաստանի հետ: Մեծ Բրիտանիան էլ, իր 
համար առաջնահերթային համարելով Անդրկովկասի պատնեշումը բոլշևիկներից, 
անդրկովկասյան հանրապետություններին տրամադրեց բոլշևիկյան Ռուսաստանի 
դեմ՝ տալով ուտեստեղենի, զենքի ու զինամթերքի որոշակի պաշարներ, ինչպես նաև 
ռազմաքաղաքական աջակցության հերթական խոստումներ: Դրա նպատակն էր Կով-
կասը տարանջատել Ռուսաստանից՝ ամեն կերպ խոչընդոտելով բոլշևիկյան առաջ-
խաղացմանը: Եվ միայն Դենիկինի պարտությունից հետո, որը պատահական չէր, հա-
կաբոլշևիկյան պատվարի ստեղծման իրենց հեռահար ծրագրերից ելնելով՝ Դաշնա-
կիցները 1920 թ. սկզբին դե-ֆակտո ճանաչեցին անդրկովկասյան հանրապետություն-
ները: Դա իրատեսորեն գնահատեց Ալ. Խատիսյանը. «Նույնիսկ մեր անկախության 
ճանաչումը Փարիզի Գերագույն խորհրդի կողմից մեզ թվում է նրանց կողմից իբրև մի 
միջոց բոլշևիզմի դեմ կռվելու համար»[50]: 

Ա. Դենիկինի պարտությունից հետո նոր իրողություններ իշխող դարձան և Հայաս-
տանի Հանրապետության համար, անկախ իր ցանկությունից և ունեցած ու վարվող 
ռազմավարությունից, բոլշևիկյան հեռանկարը դարձավ ակնհայտ, որը պարզորոշվեց 
Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո՝ 1920 թ. գարնանը: Այն բանից հետո, երբ 1920 
թ. օգոստոսին վերջին բրիտանական զինվորը հեռացավ Անդրկովկասից, և Մեծ Բրի-
տանիան «ոչ պատահաբար իր տեղը զիջեց» բոլշևիկյան Ռուսաստանին, ակնհայտ 
դարձավ, որ Անդրկովկասի նոր տերը բոլշևիկյան Ռուսաստանն է: 

Արդյունքում, անկախ Հայաստանի Հանրապետության կառավարական-քաղաքա-
կան շրջանների դեռևս շարունակվող արևմտամետ ձգտումներից և ռազմավարությու-
նից, 1920 թ. աշնանը թուրք-հայկական պատերազմում ջախջախիչ պարտություն կրե-
լուց և դեկտեմբերի 2-ի ՀՀ համար խիստ անցանկալի և ռազմաքաղաքական ծանրա-
գույն հետևանքներ ունեցող պայմանագրի ստորագրումից հետո, բոլշևիկաքեմալա-
կան մերձեցման և գործնականում ձախողված բոլշևիկահայկական բանակցություննե-
րի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնեց խորհրդայնացման ան-
խուսափելիության փաստի առաջ, որն իրագործվեց Երևանի համաձայնագրով: 

Ինչպես նախկին ցարական, այնպես էլ բոլշևիկյան Ռուսաստանի, այդ թվում՝ վեր-
ջինիս տարածքում ստեղծված ռուսական պետական կազմավորումների, այդ թվում՝ Ա. 
Դենիկինի  Կամավորական բանակի համար առաջնահերթայինը հեռահար ռազմավա-
րության տեսանկյունից երկրի միասնության և ամբողջականության վերականգնման և 
պահպանման հարցն էր: Ըստ այդմ՝ նրանք հետևողական էին Անդրկովկասում վարվե-
լիք քաղաքականության հարցում, ուստի ամեն ջանք գործադրում էին Մեծ Բրիտանիա-
յին և Անտանտի մյուս տերություններին այդ տարածաշրջանից  դուրս մղելու և վճռակա-
նորեն այնտեղ հաստատվելու համար: Դա ակնհայտորեն երևում է նաև նորօրյա Ռու-
սաստանի արտաքին քաղաքական ծրագրերից և ռազմաքաղաքական քայլերից: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Ռուսաստանի հարավի կամավորական բանակի, 1919 թ. վրաց-ադրբեջանական 

ռազմաքաղաքական պայմանագրի և ՀՀ զինված ուժերի զենք-զինամթերքի 
հայթայթման հարցի շուրջ 

Վանիկ Վիրաբյան 

Ակնհայտ իրողություն էր ՀՀ կառավարության ռազմավարական տեսանկյունից 
այդ պահից բխող մշտական ձգտումը պահպանելու բարեկամական հարաբերություն-
ներ  և ապահովելու ռազմաքաղաքական հարաբերությունների անհրաժեշտ եզրերը 
ռուսական բոլոր իշխանությունների հետ՝ լիներ բոլշևիկյան Ռուսաստան, թե «Սպի-
տակ կամ Սպիտակգվարդիական Ռուսաստան»:  

Ա. Դենիկինի գլխավորած զորքերի հրամանատարությանն առընթեր ստեղծված 
կարևոր կառույցը՝ «Հատուկ խորհրդակցությունը» ուներ քաղաքական-հետախու-
զական գործառնություններ և ի դեմս Հայաստանում ռազմաքաղաքական շրջաննե-
րում հայտնի գնդապետ Մ. Զինկևիչի և մի շարք այլ ռուս սպաների՝ ունեցավ իր ներ-
կայացուցիչը և հենարանը Հայաստանում, որն էլ հետագայում` 1920 թ. կեսերին, դար-
ձավ Հարավի զինված ուժերի՝ Կամավորական բանակի զինվորական-քաղաքական 
ներկայացուցիչը ՀՀ-ում, և բազմիցս աջակցեց հայկական կողմին զենքի ու զինամթեր-
քի հայթայթման, ալյուրի և պարենի պաշարների առաքման հարցերում, ինչպես նաև 
բացասաբար վերաբերվեց Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական աջակցությանը:  
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Ա. Դենիկինի Կամավորական բանակի հզորացման մեջ թե՛ Վրաստանը և թե՛ 
Ադրբեջանը իրենց սպառնացող վտանգ էին տեսնում, չնայած վերջիններիս հավաս-
տիացրել էին, որ իրենց գլխավոր թշնամին բոլշևիկյան Ռուսաստանն է: Ի տարբերութ-
յուն Հայաստանի Հանրապետության հետ մշտապես տարածքային սահմանազատ-
ման հարցերում լարվածության մեջ գտնվող Ադրբեջանի և Վրաստանի՝ Ա. Դենիկինը 
ռազմական և պարենային-տնտեսական բնույթի աջակցություն էր ցուցաբերում Հա-
յաստանի Հանրապետությանը: 

Սակայն 1919 թ. հունիսի 16-ին Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև ձևավորվեց ռազ-
մաքաղաքական դաշինք, որի սուր նետերն անմիջականորեն ուղղված էին Ա. Դենիկի-
նի գլխավորած Կամավորական բանակի դեմ:  

 
 

РЕЗЮМЕ 
О вопросах добровольческой армии юга России, военно-политическом договоре между 
Грузией и Азербайджаном 1919 г. и о поиске средств для вооружения военных сил РА 

Ваник Вирабян 
 

Ключевые слова: военно-политический союз, Республика Армения, Азербайджан, Гру-
зия, Добровольческая Армия, А. Деникин, оружие, боеприпасы. 

 Стремление правительства РА установить дружественные отношения и обеспечить 
необходимые условия для военно-политических отношений со всеми российскими власт-
ями, будь то большевистская Россия или «Белая, или Белогвардейская Россия», было оче-
видным фактом. 

 При содействии командования армии А. Деникина была создана важная структура 
"Особый совет", который проводил политико-разведывательные операции с участием М. 
Зинкевича, известного в военно-политических кругах, а также ряда других русских офице-
ров. Совет имел своего представителя и поддержку в Республике Армения и впоследствии, 
в середине 1920-х годов, он стал представителем военно-политической добровольческой ар-
мии в РА, неоднократно поддерживая армянскую сторону в поставках оружия и боеприпа-
сов, муки и продовольствия, а также в вопросе военной поддержки негативно настроенному 
Азербайджану.  

В укреплении Добровольческой армии А.  Деникина и Грузия, и Азербайджан видели 
угрозу и, исходя из этого, предпринимали шаги по созданию военно-политического союза 
против него, несмотря на их заверения в том, что большевистская Россия является их глав-
ным врагом. В свою очередь, Армения всячески старалась поддерживать дружественные 
военно-политические отношения с южными вооруженными силами России. В отличие от 
Азербайджана и Грузии, которые всегда были в напряженных отношениях с Арменией из-за 
региональной делимитации, Деникин оказывал военную и продовольственно-экономичес-
кую поддержку Республике Армения.  

Однако в 1919 году 16 июня между Грузией и Азербайджаном был образован военно-
политический союз, направленный против добровольческой армии под командованием А. 
Деникина.  
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SUMMARY 
Around the Problem of Providing Armament to The Military Forces оf the Republic оf 

Armenia, Military-Political Contract оf Georgia-Azerbaijan in the 1919’s аnd South 
Volunteer Army in Russia 

Vanik Virabyan 
 

Keywords: military-political union, Republic of Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Voluntary 
Army, A. Denikin, arms, ammunition, government of RA, military-political relations, general H. 
Qishmisyan, military transit. 

It was evident from the military point of view that the permanent government of the Republic 
of Armenia had to create a good relationship with all Russian authorities, both the Bolshevik 
Russia and "White Guardian Russia."  

The principal structure named "Special consultation" was created parallel to the military 
troop's command led by A.Denikin, which had political-exploring operations. On behalf of colonel 
M.Zinkevich, and other Russian officers, who were famous in the military-political regions of 
Armenia. Both Georgia and Azerbaijan saw the threatening danger as A. Denikin's volunteer army 
was getting stronger. 

The Armenian Republic had its representative and support. Later in the first half of the 
1920s, it became the military-political representative of the Southern volunteer army in the 
Republic of Armenia. For many times it supported Armenians to get armaments and weapons, 
flour and food products also military assistance in the problem of Azerbaijan which treatment was 
negative. 

Therefore they undertook steps to create a political-military alliance against Denikin; the 
latter had assured them that their main enemy was the Bolshevik Russia. In its turn, Armenia kept 
a good military-political relationship with the southern military forces of Russia. In contrast to 
Georgia and Azerbaijan that always kept tension in the territorial questions connected with 
borderline limitations with RA, A Denikin provided Armenians with food, armament and 
economic supply. "Special consultation" with the leadership of A. Denikin was also in the focal 
point of Armenia- volunteer army relationships. 

But on June 16, 1919, Georgia and Azerbaijan created a military-political alliance, which was 
strongly directed against the volunteer army led by A.Denikin. 
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ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

ԻՐԵՆ ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔ ՊԱՏՃԱՌԵԼՈՒ ԿԱՄ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՍԻՄՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ 

Ստեփան Ծաղիկյան, Արթուր Անտոնյան 

Բանալի բառեր` օրենսգիրք, հանցագործություն, սիմուլյացիա, անդամախեղում, 
մարմնական վնասվածք, պատասխանատվություն, իրավական կարգավորում: 

 
Իրեն մարմնական վնասվածք պատճառելու կամ հիվանդության սիմուլյացիայի ե-

ղանակով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար պատասխանատվությունը 
նախատեսվում է ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 327 հ, 2 մ, 1 կետով: Նշված եզրույթները ՀՀ 
օրենսդիրը օգտագործում է նաև 327³ հոդվածի վերնագրում հետևյալ վերտառությամբ` 
«Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողի կողմից անդամախեղվելու, հիվանդութ-
յան սիմուլյացիայի կամ ապօրինի այլ եղանակով այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայությունից խուսափելը»: Ընդ որում, հոդվածի դիսպոզիցիայում օրենսդիրը հստա-
կեցնելով հավասարության նշան է դրել «իրեն որևէ վնասվածք պատճառել» և «անդա-
մախեղություն» հասկացությունների միջև: Վերը նշված հասկացությունները հայրենա-
կան քրեական օրենսգրքում օգտագործվում են նաև զինվորական ծառայության կարգի 
դեմ ուղղված հանցագործությունների 363 հոդվածի վերնագրում, ինչպես և նորմի դիս-
պոզիցիայում: 

Հարկ է նշել, որ միաժամանակ կիրառվող «անդամախեղել» տերմինը առաջին 
անգամ, որպես հանցագործության հիմնական բաղադրիչ, օրենսդրական մակարդա-
կով կիրառվել է միայն ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի 1958թ. դեկտեմբերի 25-ի «Զինվո-
րական հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվության մասին» օ-
րենքում, որի 13-րդ հոդվածը կոչվում էր «անդամախեղելու կամ այլ եղանակով զինվո-
րական ծառայությունից խուսափելը»և պարունակում էր անդամախեղելու կամ այլ ե-
ղանակով զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց խուսա-
փելու համար պատասխանատվության քրեաիրավական նորմ [1]: 

Մինչդեռ նմանատիպ հասկացություններ օգտագործվել են դեռևս 1922 թ. ՌՍԽՍՀ 
քրեական օրենսգրքում, ըստ որի՝ բացի զորամասի կամ ծառայության վայրը ինքնա-
կամ թողնելուց, զինծառայողների կողմից զինվորական ծառայություն կրելուց ապօրի-
նի խուսափելը կարող էր կատարվել նաև առողջությանը վնաս պատճառելու կամ այլ 
խաբեության միջոցով: Այս արարքի համար պատասխանատվությունը նախատեսվում 
էր 206-րդ հոդվածով, որը սկզբնական խմբագրվել էր հետևյալ կերպ․ 

«Զինծառայողի կողմից զինվորական ծառայություն կրելուց կամ մարտական գոր-
ծողություններին մասնակցելուց խուսափելը ՝ իրեն վնաս պատճառելու կամ այլ խա-
բեության միջոցով (խլության, համրության, կուրության, հոգեկան հիվանդության սի-
մուլյացիա և այլն), այդ արարքի կատարմանը դրդելը և դրան նպաստելը պատժվում է 
204 -րդ հոդվածով նախատեսված պատիժներով» [10]: 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 12.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ի.գ.թ., պրոֆեսոր Զ. Թադևոսյանը: 21.02.20: 
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Այսպիսով, քրեական օրենսգրքի 206-րդ հոդվածը նոր խմբագրությամբ արդեն 
շարադրվել է հետևյալ կերպ. «Զինծառայողի կողմից զինվորական ծառայություն կրե-
լուց կամ մարտական գործողություններին մասնակցելուց խուսափելը՝ իրեն վնաս 
պատճառելու կամ այլ խաբեության միջոցով (խլության, համրության, կուրության, հո-
գեկան հիվանդության սիմուլյացիա և այլն), այդ արարքի կատարմանը դրդելը և դրան 
նպաստելը պատժվում են մինչև երեք տարի ժամկետով ազատազրկմամբ՝ գույքի 
բռնագրավմամբ կամ առանց գույքի բռնագրավման» [10, էջ 193] : 

Այն ժամանակվա քրեաիրավական գիտությունում առկա էր հետևյալ պատկերա-
ցումը զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց խուսափելու 
կազմի մասին՝ անդամախեղելու կամ այլ եղանակով.տվյալ հանցագործության սուբ-
յեկտ էր ճանաչվում միայն զինծառայողը, իսկ դրդիչ կամ հանցակից կարող էին լինել 
ինչպես զինծառայողները, այնպես էլ մասնավոր քաղաքացիները: 

Օբյեկտիվ կողմից քննվող հանցակազմը կարող էր արտահայտվել ոչ միայն զին-
ծառայությունից լրիվ ազատման, այլև ծառայությունից քիչ թե շատ երկարատև խու-
սափելու մեջ և համարվում էր ավարտված այն պահից, երբ զինծառայողը սահման-
ված կարգով ազատվում էր զինվորական ծառայությունից: Կարճաժամկետ ազատու-
մը (շարային պարապմունքներից, վերակարգերից և այլն) առաջացնում էր պատիժ 
կարգապահական կանոնադրությամբ։ 

Զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց խուսափելը 
կարող էր կատարվել անձի կողմից իրեն որևէ վնաս պատճառելու կամ այլ խաբեութ-
յան միջոցով [3, էջ 121]: 

Վնասելու տակ հասկացվում էր զինծառայողներին մարմնական որևէ վնասվածք 
պատճառելը՝ մատների կտրումը, վերքերի վնասումը, առողջության խանգարումներ 
առաջացնող նյութերի ընդունումը և այլն: 

Ըստ 1922-ի ՌՍԽՍՀ ՔՕ-ի՝ մեկ այլ խաբեություն էր բացառապես ֆիզիկական թե-
րությունների սիմուլյացիան՝ խլություն, համրություն, կուրություն, հոգեկան հիվանդութ-
յուն և այլն: Նշված ցանկը սպառիչ բնույթ չի կրել,սակայն միայն ֆիզիկական և հոգե-
կան թերությունների թվարկումը մեզ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ օրենսդիրը նկատի 
է ունեցել բացառապես զինվորական ծառայության պարտականություններից ազատ-
վելու իրավունք տվող տարբեր հիվանդությունների սիմուլյացիան։ Հետևաբար, հրա-
մանատարության հիվանդության մասին կեղծ փաստաթղթի ներկայացմամբ զինվորա-
կան ծառայությունից խուսափելու հարցը, թեև  հնարավոր է դիտարկել ՌՍԽՍՀ  206 
հոդվածի տեսանկյունից, բայց միայն քրեական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի կիրառ-
մամբ, համաձայն որի՝ քրեական օրենսգրքում հանցագործությունների առանձին տե-
սակների, պատիժների կամ հասարակական  պաշտպանության միջոցների վերաբեր-
յալ ուղղակի ցուցումների բացակայության դեպքում կարող են կիրառվել քրեական օ-
րենսգրքի ՝ ըստ կարևորության և տեսակի նման հանցանք նախատեսող հոդվածների ՝ 
Օրենսգրքի ընդհանուր մասի կանոնների պահպանմամբ: 

ԽՍՀՄ կենտրոնական գործադիր կոմիտեի 2-րդ նստաշրջանի 1924թ. հոկտեմբե-
րի 31-ի նիստի որոշմամբ հաստատվեց «զինվորական հանցագործությունների մասին 
դրույթը», որը ներառում էր 19 հոդված, որոնցից 9-ը պատասխանատվություն էր սահ-
մանում անդամախեղելու կամ այլ եղանակով զինվորական ծառայության պարտակա-
նությունները կատարելուց խուսափելու համար և իր մեջ ներառում էր հետևյալ դրույթ-
ները՝«Զինծառայողի կողմից զինվորական ծառայություն կրելուց կամ մարտական 
գործողություններին մասնակցելուց խուսափելը՝ իրեն վնաս պատճառելու կամ սիմուլ-
յացիայի միջոցով (խլության, համրության, կուրության, հոգեկան հիվանդության և այլն)  
կամ փաստաթղթերի կեղծման ճանապարհով,  այդ արարքի կատարմանը դրդելը և 
դրան նպաստելը: 

Զինվորական հանցագործությունների մասին նոր դրույթում անդամախեղելու 
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կամ այլ եղանակով զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց 
խուսափելուն նվիրված էր երկու հոդված՝ հ․ 12 և 13: 12-րդ հոդվածը բաղկացած էր 
երեք կետից և խմբագրված էր հետևյալ կերպ․ 

«Զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց խուսափելը՝ 
իրեն որևէ վնաս պատճառելու կամ հիվանդության սիմուլյացիայի միջոցով կամ փաս-
տաթղթերի կեղծման կամ այլ խաբեության միջոցով հանգեցնում է ազատազրկման 
մինչև երեք տարի ժամկետով ՝ խիստ մեկուսացմամբ կամ առանց դրա»(կետ «ա»): 

ԽՍՀՄ Կենտրոնական Գործադիր Կոմիտեի և Ժողովրդական Կոմիսարների 
Խորհրդի 1934 թ. օգոստոսի 7-ի որոշմամբ 1927 թ. - ի զինվորական հանցագործութ-
յունների մասին դրույթի 12-րդ հոդվածը շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ. «Զին-
ծառայողի կողմից զինվորական ծառայության պարտականությունները կրելուց խու-
սափելը՝ իրեն որևէ վնասվածք պատճառելու կամ հիվանդության սիմուլյացիայի, 
փաստաթղթերի կեղծման կամ այլ խաբեության միջոցով պատժվում է ազատազրկ-
մամբ ՝ մինչև 5 տարի ժամկետով (կետ «ա») [7, էջ 347 ]: 

Անդամախեղելու կամ այլ միջոցով զինվորական ծառայության պարտականութ-
յունները կատարելուց խուսափելու, ինչպես և  զինվորական ծառայության դեմ ուղղ-
ված մյուս հանցագործությունների մասին հայրենական օրենսդրության հետագա զար-
գացումը կապված է, ինչպես վերը նշվել է, ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի կողմից «զին-
վորական հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվության մասին» 
1958թ. դեկտեմբերի 25-ի օրենքի ընդունման հետ: 

Այս օրենքը կարևոր է նրանով, որ առաջին անգամ զինվորական ծառայության 
դեմ հանցագործությունների համար «անդամախեղել» եզրույթը հայտնվել է օրենսդ-
րական մակարդակում և ներառված է 13-րդ հոդվածի (անդամախեղելու կամ այլ միջո-
ցով զինվորական ծառայությունից խուսափելը) անվանման մեջ և դիսպոզիցիայի 
տեքստում,  որը սահմանել է պատասխանատվություն հետևյալ արարքների կատար-
ման համար․ 

«Զինծառայողի կողմից զինվորական ծառայության պարտականությունները կրե-
լուց խուսափելը ՝ իրեն որևէ վնաս պատճառելու (անդամախեղել) կամ հիվանդության 
սիմուլյացիայի, փաստաթղթերի կեղծման կամ այլ խաբեության միջոցով, ինչպես նաև 
զինվորական ծառայության պարտականությունները կրելուց հրաժարվելը ՝ պատժ-
վում է ազատազրկմամբ ՝ 3-7 տարի ժամկետով (կետ«ա»): Նույն արարքները, որոնք 
կատարվել են պատերազմական ժամանակներում կամ մարտական պայմաններում, 
պատժվում են մահապատժով կամ ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկե-
տով (կետ«բ»)» [1]: 

1958թ. զինվորական հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատ-
վության մասին օրենքի 13-րդ հոդվածը ներառվել է ՌՍԽՍՀ Քրեական օրենսգրքի 1960 
թ.հ.249-ում, և դրանցում ներառված անդամախեղելու կամ այլ եղանակով զինվորական 
ծառայության պարտականությունները կատարելուց խուսափելու հասկացությունը գրե-
թե ոչնչով չի տարբերվում 1926 թ. ՌՍԽՍՀ Քրեական օրենսգրքի 19312-րդ հոդվածում 
շարադրվածից,  սակայն ունեցել է իր առանձնահատկությունները[4, էջ 201]: 

Անդամախեղելու կամ այլ միջոցով  խուսափելը կարող էր կրել ժամանակավոր 
կամ մշտական բնույթ, ինչը կայանում էր ընդհանրապես զինվորական ծառայություն 
կրելուց կամ զինվորական պարտականությունների առանձին տեսակների կատարու-
մից (օրինակ՝ պահակային ծառայություն կրելուց) ազատման մեջ և համարվում էր ա-
վարտված անձի՝ զինվորական ծառայության պարտականությունները կրելուց փաս-
տացի խուսափելու կամ հրաժարվելու պահից: 

Քննվող հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում էր ուղղակի դիտա-
վորությամբ, ինչպես նաև զինվորական ծառայության պարտականությունները կրելուց 
մշտական կամ ժամանակավոր, լրիվ կամ մասնակի խուսափելու նպատակաուղղվա-
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ծությամբ: 
1960թ. ՌՍԽՍՀ Քրեաական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածի վերանայված խմբագ-

րությունը գոյություն է ունեցել ընդհուպ մինչև 1997 թ., երբ նրան փոխարինելու է եկել 
այժմ արդեն Ռուսաստանի Դաշնության նոր օրենսգիրքը: Հարկ է նաև նշել, որ սույն օ-
րենսգրքի ավելի քան երեսունհինգամյա գոյության ընթացքում դրա 249-րդ հոդվածում 
ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել։ 

Հայկական ԽՍՀ 1961թ.Քրեական օրենսգրքի իսկական զինվորական ծառայութ-
յան հերթական զորակոչից խուսափելը 75 հ. 2 մ. ևս օգտագործվել են «իրեն մարմնա-
կան վնասվածք պատճառելու միջոցով կամ հիվանդության սիմուլյացիայի» արտա-
հայտությունները, իսկ «զինապարտի խուսափելը վարժական կամ ստուգողական հա-
վաքներից» 214-րդ հոդվածում, որպես արարքը ծանրացնող հանգամանք, օգտա-
գործվում են «իրեն որևէ վնասվածք (անդամախեղում)» եզրույթները: Ավելին, «Զինվո-
րական հանցագործություններ» գլխի257 հ. ձևակերպվել է «Անդամախեղման միջոցով 
կամ այլ եղանակով զինվորական ծառայությունից խաբելը»վերնագրով: 

Նշված դիսպոզիցիայից ակնհայտ է, որ օրենսդիրը նույնացնում է «իրեն որևէ 
վնասվածք պատճառել» և «անդամախեղում» հասկացությունները: 

1996թ. հունիսի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի կողմից ըն-
դունվել Է ՌԴ Քրեական օրենսգիրքը, որն ուժի մեջ է մտել 1997թ.հունվարի 1-ից, 
որտեղ քննարկվող հանցագործությանն է վերաբերում  339-րդ հոդվածը՝ «Հիվանդութ-
յան սիմուլյացիայի կամ այլ եղանակներով զինվորական ծառայության պարտակա-
նությունները կատարելուց խուսափելը». վերջինս զետեղված է ՌԴ Քրեական 
օրենսգրքի 33-րդ գլխում՝ «Զինվորական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործութ-
յուններ» շարքում: Այս հոդվածը բաղկացած է երկու մասից և որպես պատժելի 
արարք` սահմանում է հետևյալ գործողությունները․ 

1. Զինծառայողի կողմից հիվանդության սիմուլյացիայի կամ իրեն որևէ վնաս 
պատճառելու (անդամախեղելու) կամ փաստաթղթերի կեղծման կամ այլ խաբեության 
միջոցով զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց խուսափե-
լը պատժվում է մինչև մեկ տարի ժամկետով զինվորական ծառայությունից սահմանա-
փակումով կամ կալանքով՝ մինչև վեց ամիս ժամկետով կամ կարգապահական գու-
մարտակում պահելով՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով (1-ին մաս): 

2. 2-րդ մասի համաձայն՝ հանրորեն վտանգավոր են ճանաչվել նույն արարքները, 
որոնք կատարվել են զինվորական ծառայության պարտականությունների կատարու-
մից լրիվ ազատվելու նպատակով, որոնք պատժվում են ազատազրկմամբ ՝ մինչև յոթ 
տարի ժամկետով[3]: 

Գիտական գրականության մեջ բավականին լայնածավալ ուսումնասիրության օբ-
յեկտ է հանդիսանում «հիվանդության սիմուլյացիա» եզրույթը։ Սույն խնդրի վերաբեր-
յալ ուսումնասիրությունը  վկայում է, որ նշված եզրույթն ունի իմաստով շատ մոտ, 
բայց միևնույն ժամանակ տարբերվող սահմանումներ[6,8,9]:  

Ռուսական գրականության մեջ, ըստ Ինոգամովա-Խեգայի սահմանման, «Հիվան-
դության սիմուլյացիա» նշանակում է զինծառայողի կողմից իրեն որևէ հիվանդագին 
վիճակի կամ ֆիզիկական արատի վերագրում կամ իրականում իր մոտ առկա հիվան-
դության հատկանիշների գիտակցաբար չափազանցում[7]: 

Հատկանշական է քննարկվող եզրույթի վերաբերյալ ՌԴ Գերագույն դատարանի 
նախագահ Վ.Մ. Լեբեդևի խմբագրությամբ համապատասխան մեկնաբանությունը. «Հի-
վանդության սիմուլյացիան կայանում է նրանում, որ զինծառայողը իրեն է վերագրում 
հիվանդություններ, ֆիզիկական, հոգեկան թերություններ, որոնցով իրականում չի տա-
ռապում կամ գիտակցաբար չափազանցում է իր մոտ առկա հիվանդությունները զինծա-
ռայության պարտականությունների կատարումից խուսափելու նպատակով» [5]։ 

Համեմատելով վերը նշված տարածում ստացած երկու սահմանումները՝ հե-
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տաքրքրություն է առաջացնում առաջին մեջբերված սահմանման մեջ «հիվանդագին 
վիճակ» ձևակերպումը, որի տակ կարելի է հասկանալ ոչ թե կոնկրետ անձի հիվան-
դությունը, այլ անձի «ոչ առողջ», «հիվանդության հակված վիճակ»։ Նման մոտեցումը 
էական նշանակություն կարող է ունենալ սույն արարքի ավարտված կամ չավարտված 
հանցագործության որակման հարցերում։ 

Բավականին հետաքրքիր է երկրորդ սահմանման մեջ ոչ միայն հիվանդություննե-
րի, այլև հենց հիվանդագին վիճակների ֆիզիկական, ինչպես նաև հոգեկան թերութ-
յունները և հստակեցված նպատակները։ 

Հաշվի առնելով վերը նշված մոտեցումները՝ գտնում ենք, որ ինչպես ՌԴ, այնպես 
էլ ՀՀ Քրեական օրենսգրքերի  համապատասխան հոդվածում անհրաժեշտ է հստա-
կեցնել ոչ միայն հիվանդության սիմուլյացիա, այլև «հիվանդության, հիվանդագին վի-
ճակի, ինչպես նաև ֆիզիկական և հոգեկան թերությունների սիմուլյացիա» շարադրան-
քը, որը բովանդակային առումով կընդգրկի նաև նշված երևույթների գիտակցական 
չափազանցումը։ 

Ամփոփելով հիվանդության սիմուլյացիայի, իրեն վնաս պատճառելու (անդամա-
խեղելու) կամ այլ եղանակով զինվորական ծառայության պարտականությունները կա-
տարելուց խուսափելու համար պատասխանատվության մասին օրենսդրության կա-
յացման և զարգացման պատմական ակնարկը ՝ կարելի է եզրակացնել, որ տվյալ կազ-
մը վաղուց հայտնի է հայկական և ռուսական քրեական իրավունքին և նրանց համար 
նոր չէ:  

ՀՀ Քրեական օրենսգրքի  327³, 363 հ., ՌԴ քրեական օրենսգրքի ուսումնասիրվող 
339 հոդվածը ունեն օրենսդրական փոփոխության կարիք օբյեկտիվ կողմի իրակա-
նացման միջոցի՝ «հիվանդության սիմուլյացիայի» ձևակերպման հստակեցմամբ, մաս-
նավորապես հետևյալ բովանդակությամբ.«հիվանդության, հիվանդագին վիճակի, ինչ-
պես նաև ֆիզիկական և հոգեկան թերությունների սիմուլյացիա» [2]։ 

Այսպիսով, Հայաստանի և Ռուսաստանի Քրեական օրենսգրքերի համեմատական 
վերլուծությունը, որը պատասխանատվություն է նախատեսում հիվանդության սիմուլ-
յացիայի կամ այլ եղանակով զինվորական ծառայության պարտականությունները կա-
տարելուց խուսափելու համար, մի կողմից վկայում է նշված քրեական օրենսգրքերի 
հաջորդականության մասին, իսկ մյուս կողմից բացահայտում է սոցիալ-քաղաքական 
պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան ժամանակահատվածում 
քրեական օրենսդրության կատարելագործման  համար: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Իրեն մարմնական վնասվածք պատճառելու կամ հիվանդության սիմուլյացիայի 
եղանակով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար պատասխանատվության 

իրավական կարգավորումը Հայաստանի քրեական օրենսգրքով 
Ստեփան Ծաղիկյան, Արթուր Անտոնյան 

 
Սույն հոդվածը նվիրված է ՀՀ Քրեական օրենսգրքում հիվանդության սիմուլյա-

ցիա, իրեն վնաս պատճառելը, անդամախեղություն հասկացությունների առանձնա-
հատկություններին՝ նկատի ունենալով, որ հայրենական օրենսդրության մեջ նշված 
եզրույթների էությունը և բովանդակությունը ներկայացված չեն: Ուստի, խորհրդային և 
հետխորհրդային օրենսդրության և տեսական նյութերի ուսումնասիրության ու վերլու-
ծության արդյունքում փորձ է արվել լրացնել այդ հասկացությունների վերաբերյալ գո-
յություն ունեցող բացերը: 
 

РЕЗЮМЕ 
Правовое регулирование ответственности за уклонение от военной службы путем 

причинения телесных повреждений или симуляции болезни по уголовному кодексу 
Армении 

Степан Цагикян, Артур Антонян 
 

Ключевые слова: кодекс, преступление, симуляция, ампутация, телесные поврежде-
ния, ответственность, правовое регулирование. 

Настоящая статья посвящена особенностям понятий «симуляция», «членовредительст-
во», причинение себе вреда, установленных в Уголовном кодексе Республики Армения, но 
не содержащих пояснений сути исследуемых понятий. 

Следовательно, авторы посредством глубокого изучения и анализа советского и пост-
советского уголовного законодательства, а также теоретических материалов, подходов и 
тенденций в определении указанных понятий, пытаются восполнить пробелы в понимании 
содержания этих терминов. 

 
SUMMARY 

Legal regulation of liability for evading military service by causing bodily injury or feigning 
illness under the criminal code of Armenia 

Stepan Tsaghikyan, Artur Antonyan 
 

Keywords: code, crime, simulation, amputation, bodily injury, liability, legal regulation. 
This article is devoted to the simulation of the disease in the RA Criminal code, causing harm 

to it, and features of the concepts of paralysis, given that the essence and content of the terms 
specified in the domestic legislation are not presented: Therefore, as a result of studying and 
analyzing the Soviet and post-Soviet legislation and theoretical materials, an attempt was made to 
fill in the existing gaps in these concepts. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
Степан Цагикян, Армен Бошнагян 

 
Ключевые слова:  отмывание денег, предупреждение, правовое регулирование, 

преступные доходы, легализация, имущество. 
 
Предупреждение преступности опирается на ряд принципов, один из которых – осу-

ществление предупредительной деятельности в строгом соответствии с требованиями 
законодательства. Меры воздействия могут иметь место только при наличии достаточ-
ных данных, определяющих согласно закону основания их применения[1]. Обеспечение за-
конности в предупреждении преступности предполагает достаточную правовую регуля-
цию путем применения закона и иных нормативно-правовых актов, определения задач, ме-
тодов, форм профилактики, прав и обязанностей субъектов этой деятельности, соблюде-
ния гарантий законных прав и интересов лиц, в отношении которых она осуществляет-
ся[2]. Нормами различных отраслей права стимулируется социально полезное поведение 
людей, закрепляются такие отношения, которые по своей сути противодействуют 
преступности, устраняют либо нейтрализуют действие её детерминант[3]. Некоторыми 
авторами в криминологической системе ,,Предупреждение” право рассматривается как 
одна из подсистем, которая представлена совокупностью нормативно-правовых актов и 
отдельных правовых норм, обеспечивающих и регулирующих противодействие и предуп-
реждение легализации преступных доходов[4]. 

Принципиальное значение для правового обеспечения предупреждения отмывания де-
нег имеют нормы Конституции РА (в редакции от 06.12.2015г.). В ст.11 Конституции 
провозглашено, что основой экономического порядка страны является основанная на част-
ной собственности, свободе экономической деятельности и свободной экономической кон-
куренции социальная рыночная экономика, направленная на общее экономическое благопо-
лучие и социальную справедливость. Ч.1 ст.59 гарантирует право каждого заниматься 
экономической, в том числе предпринимательской деятельностью, а ч.1 ст.60 – право 
каждого по своему усмотрению владеть, использовать и распоряжаться собственностью, 
приобретенной на законном основании. П. 1 ст.86 устанавливает одну из основных целей 
государственной политики в экономической, социальной и культурной сферах – улучшение 
деловой среды и стимулирование предпринимательства[5]. 

Уголовно-правовыми гарантиями реализации конституционного права, основанной на 
свободной конкуренции законной экономической деятельности, являются, в частности но-
веллы, предусмотренные ст.190 УК РА (отмывание денег), ст.103.1 (взыскание) и ст.310.1 
(незаконное обогащение)[6].  

В совокупности законов и иных нормативных актов, направленных на предупрежде-
ние отмывания денег, основное место принадлежит  закону РА №ЗР-80-Н от 26.05.2008г. 
“О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” (в редакции закона РА  
№ЗР-113-Н от 21.06.2014г. ,,О внесении изменения в закон Республики Армения ,,О борьбе с 
отмыванием денег и финансированием терроризма”, далее Закон от 26.05.2008г.), кото-
рый регулирует отношения, возникающие в связи с противодействием отмыванию денег и 
финансированию терроризма, замораживанием имущества лиц, причастных к распростра-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 12.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ի.գ.թ., դոցենտ Ն. Զոհրաբյանը: 25.02.20: 
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нению оружия массового уничтожения, определяет круг компетентных органов, учрежде-
ний и лиц, вовлеченных в сферу борьбы с этими правонарушениями, порядок и условия сот-
рудничества этих органов, а также вопросы контроля и применения мер ответствен-
ности. Цель Закона от 26.05.2008г. – защита общественной безопасности, экономической 
и финансовой систем РА от рисков отмывания денег и финансирования терроризма путем 
установления правовых механизмов противодействия им. 

В РА уполномоченным органом  по борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма является Центральный банк РА, в котором действует ответственное струк-
турное подразделение – центр финансового мониторинга, который на основании устава  и 
иных правовых актов, утвержденных высшим органом управления Центрального банка, 
осуществляет для уполномоченного органа полномочия по предупреждению отмывания де-
нег и финансированию терроризма, предусмотренные ст.10 Закона от 26.05.2008г.и иными 
правовыми актами, за исключением полномочий, отведенных высшему органу управления и 
высшему должностному лицу  уполномоченного органа. 

Исполнение норм Закона от 26.05.2008г. (полное или в части определенных положе-
ний) возложено на следующих физических и юридических лиц: банки; кредитные организа-
ции; лица, осуществляющие дилерско-брокерскую деятельность по купле-продаже валю-
ты; лица, осуществляющие денежные переводы; лица, предоставляющие инвестиционные 
услуги в соответствии с  Законом Республики Армения ,,О рынке ценных бумаг”,  за исклю-
чением управляющих корпоративными инвестиционными фондами в части деятельности 
по управлению инвестиционными фондами; Центральный депозитарий, предусмотренный 
Законом Республики Армения,,О рынке ценных бумаг”; страховые (включая перестраховоч-
ные) компании и лица, осуществляющие посредническую страховую (включая перестрахо-
вочную) деятельность; корпоративные инвестиционные фонды, а также непубличные до-
говорные инвестиционные фонды, не имеющие управляющего,  лицензированные Централь-
ным банком РА; ломбарды; лица, осуществляющие риэлторскую деятельность; нотариу-
сы; адвокаты, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказываю-
щие юридические услуги; бухгалтеры–индивидуальные предприниматели и юридические ли-
ца, осуществляющие бухгалтерскую деятельность; аудиторские организации и аудиторы; 
дилеры драгоценных металлов; дилеры драгоценных камней; арт- дилеры; организаторы 
аукционов; организаторы игорных домов, игр с выигрышем, включая интернет-игры с 
выигрышем, лотерей; лица, оказывающие услуги  доверительного управления и регистрации 
юридических лиц; кредитные бюро; Комитет единого государственного кадастра недви-
жимого имущества и Государственный орган  регистрации юридических лиц (Госрегистр).  

Все указанные исполнители Закона от 26.05.2008г.являются ,,представляющими от-
чет лицами”, т.е. лицами, которые обязаны представлять в уполномоченный орган уста-
новленные сведения об отмывании денег и финансировании терроризма, в том числе пре-
дусмотренные законодательством сведения, содержащие тайну. В целях предупреждения 
отмывания денег и финансирования терроризма представляющие отчет лица должны 
выявлять и оценивать их возможные и существующие риски, включая риски, связанные с 
оказанием новых видов услуг или внедрением новых способов их оказания, а также с приме-
нением новых и развивающихся технологий и иметь политику эффективного управления и 
сдерживания выявленных рисков, механизмы и процедуры контроля и периодически, но не 
реже, чем один раз в год, пересматривать эти риски. Контрольный же орган – это компе-
тентная структура, лицензирующая (назначающая, присваивающая квалификацию или вы-
дающая разрешение на деятельность иным образом) представляющее отчет лицо и осу-
ществляющее контроль за ее деятельностью. 

В установленном Законом от 26.05.2008г.случаях и порядке представляющее отчет 
лицо в соответствии с видами сделок или типами деловых отношений направляет в упол-
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номоченный орган отчет о подозрительной сделке или деловых отношениях и (или) сделке, 
подлежащей обязательному информированию. Согласно ст.7 Закона от 26.05.2008г.сделка 
или деловые отношения могут быть квалифицированы в качестве подозрительных ,,в том 
случае, когда рассматриваемая ситуация полностью или частично соответствует крите-
риям или типологии подозрительных сделки или деловых отношений либо представляюще-
му отчет лицу становится очевидно, что хотя подозрительность заключенной или пред-
полагаемой сделки или деловых отношений не следует из критериев или типологии подоз-
рительных сделки или деловых отношений, но логика, продвижение (динамика) или другие 
обстоятельства их совершения дают основания предполагать, что они могут осуществ-
ляться в целях отмывания денег или финансирования терроризма”[7].  

Для обеспечения предупреждения отмывания денег представляющие отчет лица обя-
заны получать и хранить сведения о клиентах, их представителях и выгодоприобретате-
лях. Получение сведений осуществляется путем надлежащего изучения клиента, т.е. про-
цесса получения и анализа представляющим отчет лицом сведений (включая документы) о 
клиенте, его идентификации и деловой характеристике в целях создания о нем надлежаще-
го представления с применением подхода, основанного на рисках, включающего: а)иденти-
фикацию и проверку личности клиента (в том числе уполномоченного им лица и фактичес-
кого выгодоприобретателя), б) выяснение цели и предполагаемого характера сделки или де-
ловых отношений и в )текущее надлежащее изучение деловых отношений. Изучение клиен-
та может быть расширенным и упрощенным. 

При расширенном варианте к установленным действиям надлежащего изучения 
клиента дополнительно необходимо как минимум: а) получить одобрение старшего руко-
водства до налаживания деловых отношений, для продолжения этих отношений, а также 
в случаях, когда в дальнейшем выясняется, что клиент или фактический выгодоприобрета-
тель характеризуется критерием высокого риска либо сделка или деловые отношения со-
держат такой критерий, б) принять необходимые меры для выяснения источника доходов 
и имущества клиента, в) по возможности досконально изучить предварительные условия и 
цель сделки и деловых отношений и г) провести расширенный текущий мониторинг в слу-
чае политически влиятельного лица. Упрощенное изучение клиента – это ограниченное при-
менение процесса идентификации и установления личности, в ходе которого собираются 
следующие данные: а) для физического лица  –  фамилия, имя и данные удостоверяющего 
личность документа, б) для юридического лица – наименование и идентификационный но-
мер (номер государственной регистрации, государственного учета и прочее) и в) для госу-
дарственного органа и органа местного самоуправления – полное официальное наименова-
ние. Выбор варианта надлежащего изучения зависит от критериев высокого или низкого 
риска установления отношений с клиентом[8]. 

Действенной мерой профилактики легализации преступно полученного имущества яв-
ляется деятельность органов внутреннего мониторинга, это-подразделение или сотрудник 
предоставляющего отчет лица, осуществляющие установленные Законом от 26.05.2008г. 
и правовыми актами уполномоченного органа функции по предупреждению отмывания де-
нег или финансирования терроризма, за исключением установленных уполномоченным ор-
ганом подразделений или сотрудников, а также предоставляющее отчет лицо, осуществ-
ляющее свои функции единолично. Функции органа внутреннего мониторинга, предостав-
ляющего отчет лица, могут быть отведены также лицу, осуществляющему специализиро-
ванную деятельность. Представляющим отчет лицом для органа внутреннего контроля 
мониторинга, в частности, разрабатываются внутренние правовые акты (политика, кон-
цепция, порядок, правило, устав, процедура, инструкция или проч.), направленные на пре-
дупреждение отмывания денег и финансирование терроризма, назначаются специальные 
работники, ответственные за их реализацию, принимаются внутренние организационные 
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меры по предупреждению отмывания денег и т.д.  
В соответствии со ст.15 Закона от 26.05.2008г.в целях профилактики отмывания де-

нег в РА запрещается открывать, выпускать, предоставлять или обслуживать: 1)аноним-
ные счета или счета под вымышленными именами, 2)счета, выраженные только числен-
ными, буквенными или другими условными знаками и 3)ценные бумаги на предъявителя. 
Запрещается также создание или деятельность банков-ширм (“shell”). При наличии по-
дозрений в отмывании денег или финансировании терроризма сделка или деловые отноше-
ния могут быть приостановлены, отклонены или прекращены, а имущество лиц, непос-
редственно или опосредствованно связанных с терроризмом, заморожено. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении положений Закона от 26.05.2008г. и 
принятых на его основании правовых актов финансовыми и нефинансовыми организация-
ми, а также физическими лицами наступает ответственность, предусмотренная ст.4 
Закона и ч.1 ст.1659 КоАП РА. Основные меры ответственности следующие: объявление 
предупреждения, одновременно с которым может быть направлено предписание об уст-
ранении нарушения, и штраф. Нарушение требований Закона либо правовых актов уполно-
моченного органа должностными лицами государственных органов влечет ответствен-
ность, предусмотренную ч.2 ст.1659 КоАП, в виде штрафа в 200-кратном размере мини-
мальной зарплаты[9]. 

По нашему мнению, имеется определенное несоответствие между нормой, предус-
мотренной ч.9 ст.30 Закона от 26.05.2008г., и ч.2 ст.1659 КоАП. В первом случае речь идет 
о нарушениях требований закона либо правовых актов уполномоченного органа-Цент-
рального банка РА должностными лицами госорганов, а во втором – только о нарушенных 
ими же положениях Закона от 26.05.2008г.без упоминания иных правовых актов Центро-
банка, что, с точки зрения обеспечения единообразного применения положений законода-
тельства, может повлечь разночтения и вытекающие из этого сложности в правоприме-
нительной деятельности. 

Существенное предупредительное воздействие имеют и меры ответственности, 
установленные ст.31 Закона от 26.05.2008г.в отношении юридических лиц за вовлечен-
ность в отмывание денег. Ответственность наступает в следующих трех случаях: 1) 
действие, совершенное любым представителем юридического лица в интересах юридичес-
кого лица или от имени юридического лица, или проявленное им бездействие, влекущие от-
ветственность, предусмотренную ст. 190 УК РА, если в отношении этого лица вынесен 
обвинительный приговор, или 2) представитель юридического лица не привлекался  к уго-
ловной ответственности  при наличии обстоятельств, не исключающих производства по 
уголовному делу или уголовное преследование, за исключением случаев принятия акта об 
амнистии или неосуществления уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования по причине смерти лица, или 3) по обоснованному мнению высшего органа 
управления, уполномоченного органа вследствие действия, совершенного от имени юриди-
ческого лица любым представителем юридического лица или проявленного им бездействия 
имело место отмывание денег. За вовлеченность юридического лица (за исключением 
представляющего отчет лица) в отмывание денег назначается штраф в 200-кратном раз-
мере минимальной зарплаты, кроме того, может быть предъявлен судебный иск с требо-
ванием о роспуске юридического лица. Если же юридическое лицо является представляю-
щим отчет лицом, то применяется штраф в 5000-кратном размере минимальной зарпла-
ты, а также может быть признана  утратившей силу или приостановлена или прекраще-
на лицензия, либо предъявлен судебный иск с требованием о роспуске этого лица[9]. 

Правовые нормы, направленные на эффективное предупреждение отмывания денег, 
содержатся также в других нормативно-правовых актах. Так, п.6 ст.1 закона РА от 
17.05.2000г.№ЗР-60 ,,Об организации и проведении проверок в РА” предусматривает осу-
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ществление контрольных проверок  в случаях, установленных Законом от 26.05.2008г.[10]. 
П.5 ч.1 и п.5 ч.2 ст.4 закона РА от 17.12.2003г.№ЗР-3 ,,О лотереях” запрещает, в 

частности, физическим и юридическим лица, не представляющим достаточные и полные 
обоснования (документы, сведения и т.д.) об источниках возникновения вкладываемых ими 
средств,являться акционером, пайщиком, участником, или реальным выгодоприобретате-
лем в деятельности по организации лотерей. Должность руководителя (директора) испол-
нительного органа организатора лотереи, руководителя, или ответственного сотрудника 
подразделения внутреннего мониторинга профилактики отмывания денег и финансирова-
ния терроризма не может занимать лицо несоответствующее указанным и другим требо-
ваниям. Лицо может приобрести участие в уставном капитале организатора лотереи, 
или занимать руководящие должности в исполнительном органе только с предварительно-
го согласия уполномоченного органа, который путем проверок на месте и документального 
контроля осуществляет контроль за исполнением требований Закона от 26.05.2008г. и 
принятых на его основании правовых актов в ходе деятельности по организации лотерей, а 
в случае неисполнения или ненадлежащего их исполнения применяет меры ответствен-
ности[11]. 

Аналогичные положения содержатся в ст.ст.4.1 и 4.2 закона РА от 13.12.2003г. 
№ЗР-1 ,,Об играх с выигрышем и игорных домах”, кроме того, организаторами игр и домов 
обеспечиваются, в частности, идентификация клиентов, совершающих сделки на сумму, 
превышающую 1 миллион драмов, а также проведение работ по созданию и хранению базы 
данных[12]. 

Ряд положений, касающихся предупреждения отмывания денег, содержит закон РА 
от 11.10.2007г. №ЗР-195 ,,О рынке ценных бумаг”, предусматривающий основания откло-
нения заявления о регистрации филиала или представительства иностранной инвести-
ционной компании, создаваемых на территории РА. Согласно п.9 ч.1 ст.44 этого закона 
Центральный банк может отказать в регистрации филиала иностранной инвестиционной 
компании на территории РА, если по обоснованному мнению Центробанка планируется об-
ращение средств, приобретенных преступным путем. П.3 ч.2 наделяет Центральный банк 
правом отказать в регистрации представительства иностранной инвестиционной компа-
нии на территории РА, если по обоснованному мнению Центробанка, планируется оказать 
пособничество в обращении средств, приобретенных преступным путем. Кроме того, ли-
цо, или аффилированное лицо, намеревающееся приобрести значительное участие в ин-
вестиционной компании или увеличить свое участие таким образом, чтобы его дающее 
право голоса участие в уставном капитале инвестиционной компании составляло не менее 
20, 50 или 75 процентов, должно получить предварительное согласие Совета Центрально-
го банка. Центробанк может отказать в даче согласия, если, например: лицо, приобре-
тающее значительное участие, не может обосновать законность средств, используемых 
для приобретения участия[13]. 

Правовая норма о требовании обоснования законности имеющегося у лица имущества 
действует и в сфере банковской деятельности. Согласно п. ,,ж” ч.2 ст.18 и ч.2 ст.181 за-
кона РА от 30.06.1996г. №ЗР-68 ,,О банках и банковской деятельности” Центральный 
банк может отклонить заявление лица, или аффилированного лица о приобретении значи-
тельного, а также иного участия в уставном фонде того или иного банка, если, в част-
ности, лицо не представляет достаточных и полных обоснований (документы, сведения и 
т.д.) о законности источников возникновения средств, вкладываемых в уставной капи-
тал[14]. 

Для эффективного предупреждения отмывания денег компетентными органами необ-
ходимо законное, своевременное и полное получение ими информации, содержащей банковс-
кую, коммерческую и другие виды тайн. Такая регуляция установлена соответствующими 
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нормативно-правовыми актами РА. Так, согласно ст.13.1 закона РА от 07.10.1996г. №ЗР-
80,,О банковской тайне” уполномоченный орган по результатам своего анализа направ-
ляет органам уголовного преследования уведомление с информацией об обоснованных по-
дозрениях об отмывании денег или финансировании терроризма, в том числе – информа-
цию, содержащую банковскую тайну, а по собственной инициативе – и иную информацию 
по этому поводу. Имеющаяся в распоряжении уполномоченного органа информация, являю-
щаяся банковской тайной, предоставляется органам уголовного преследования на основа-
нии их обоснованного запроса, она может быть предоставлена  также иностранным ор-
ганам финансовой разведки.[15]. 

Кроме того, согласно ч.1.1 ст.233 УПК РА орган, осуществляющий уголовное пресле-
дование, незамедлительно накладывает арест на подлежащее взысканию в пользу госу-
дарства имущество, предусмотренное ч.1 ст.103.1 УК РА, т.е. на имущество ,,прямо, или 
косвенно образовавшееся или полученное в результате совершения преступления, получен-
ные от использования этого имущества доходы, или выгоды иного вида, на орудия и 
средства, использованные, или предусмотренные для использования в совершении такого 
преступления, в результате которого получено имущество, направленное на финансирова-
ние терроризма, полученные от использования этого имущества доходы, или выгоды иного 
вида, на предметы контрабанды, перемещенные контрабандным путем через государст-
венную границу Республики Армения и предусмотренные ст.ст.215.1, 235.1 и 267.1 УК, а 
при их отсутствии – на равноценное им имущество, за исключением имущества третьих 
добросовестных лиц, имущества необходимого для возмещения вреда, причиненного 
преступлением потерпевшему и гражданскому истцу…”[16]. 

П.9 ст.5 и ст.27.1 закона РА от 04.12.2001г. №ЗР-274 ,,О нотариате” обязывает но-
тариусов в случаях и порядке, установленных законом ,,О борьбе против отмывания денег 
и финансирования терроризма”, представлять уполномоченному органу информацию, яв-
ляющуюся нотариальной тайной, при наличии подозрения в отмывании денег, или  финан-
сировании терроризма, или на основании запроса уполномоченного органа. Нотариусы обя-
заны выполнять требования положений о противодействии отмыванию денег, а за их 
неисполнение к ним применяются меры ответственности[17]. 

Согласно ч.3 ст.25 и ст.39 закона РА от 14.12.2004г. №ЗР-29 ,,Об адвокатуре” в слу-
чае подозрения о готовящемся отмывании денег и финансировании терроризма, а также  
на основании запроса уполномоченного органа адвокаты обязаны предоставить об этом 
информацию, являющуюся адвокатской тайной, в противном случае они привлекаются к 
административной или дисциплинарной ответственности. Те же основания предоставле-
ния информации, являющейся коммерческой, или страховой тайной, предусмотрены п.,,д1” 
ч.2 ст.18 и ст.31.4 закона РА от 26.12.2002г.№ЗР-512-Н ,,Об аудиторский деятельности” 
и ч.3 ст.111 закона РА от 09.04.2007г. №ЗР-177-Н ,,О страховании и страховой деятель-
ности”[18]. 

Нормы закона РА от 23.03.2018г. №ЗР-206 ,,О публичной службе” также призваны 
обеспечивать действенное предупреждение отмывания денег и коррупционных деяний.В 
соответствии со ст.34 Закона должностные лица–декларанты, т.е. лица, занимающие го-
сударственную должность, лица, занимающие должность руководителей муниципалите-
тов с населением 15 000 человек и более и их заместители, руководители административ-
ных районов Ереванского муниципалитета и их заместители, лица, занимающие долж-
ность 1-й и 2-й подгрупп руководящих должностей гражданской службы, генеральный сек-
ретарь министерства иностранных дел, лица, занимающие высшие должности военной 
службы, лица, занимающие главную должность в Полиции, Налоговой, Таможенной, Уго-
ловно-исполнительной службе и Службе, обеспечивающей принудительное исполнение су-
дебных актов (за исключением лиц, занимающих государственную дискреционную долж-
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ность) представляют декларацию об имуществе, доходах и интересах. Лица же, состоя-
щие в государственной дискреционной должности, и ряд других лиц представляют декла-
рацию только об имуществе и доходах. Члены семьи должностного лица также являют-
ся декларантами, они в декларации должностного лица-декларанта представляют данные 
о своем имуществе и доходах[19]. 

Ч.2 ст.128 таможенного кодекса РА (ТКА) устанавливает, что в случае декларирова-
ния наличной валюты РА или иностранной валюты, или ценных бумаг на предъявителя ука-
зываются также сведения об источниках их приобретения. Ст.155 ТКА обязывает тамо-
женные органы при необычном характере ввоза или вывоза через таможенную границу РА 
золота, других драгоценных металлов или драгоценных камней на основании международ-
ных договоров, а при их отсутствии - на основании взаимности и по собственной инициа-
тиве или по запросу уведомлять таможенные или другие компетентные органы госу-
дарств, из которых эти товары ввозятся в РА или в которые они вывозятся из РА, для 
принятия соответствующих мер по установлению источника приобретения товаров, 
страны назначения и цели перевозки.  Таможенные органы представляют  сведения в упол-
номоченный орган  о ввозе, вывозе или транзитной перевозке упомянутого имущества. 

При возникновении подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма 
сведения о сумме валюты или ценных бумаг на предъявителя и идентификационные сведе-
ния их владельцев хранятся минимум 5 лет. На основании информации, предоставляемой 
Центральным банком РА, таможенные органы полномочны сроком до 5 дней запретить 
или ограничить перевозку имущества с целью установления фактических данных, связан-
ных с отмыванием денег или финансированием терроризма, а в исключительных случаях 
этот срок может быть продлен еще на 5 дней. За незаконную перевозку валюты или цен-
ных бумаг на предъявителя при отсутствии составов преступлений, предусмотренных 
ст.ст.190 и 2171 УК РА, предусмотрена административная ответственность[20]. 
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Степан Цагикян, Армен Бошнагян 

 
В статье рассматривается законодательство, направленное на правовое регулирование 

предупреждения легализации преступных доходов в Республике Армения, анализируются 
относящиеся к этой задаче конституционные, административные, банковские, уголовные, 
уголовно-процессуальные, таможенные и другие правовые нормы. 
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SUMMARY 
Legislative Regulation of Money Laundering Prevention in the Republic of Armenia 

Stepan Tsaghikyan, Armen Boshnaghyan 
 

Keywords: money laundering, prevention, legal regulation, criminal proceeds, legalization, 
property. 

Legal regulation rules on prevention of money laundering in the Republic of Armenia are 
considered in the article. Issues related to the constitutional, administrative, banking, criminal 
proceedings and other legislative norms are discussed. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ 

Аделина Саргсян 

Ключевые слова: социальное значение, деятельное раскаяние, поощрение, стимулиро-
вание, исправление, предупреждение преступлений. 

 
Развитие общественных отношений, процессы глобализации, происходящие в мире, 

обусловили принятие Республикой Армения и Российской Федерацией курса на гуманизацию 
современной уголовно-правовой политики, приведение между собой в соответствие целей 
исправления лиц, совершивших преступление, предупреждение преступности с восстанов-
лением социальной справедливости. Невозможность и неэффективность предупреждения 
преступности только лишь репрессивными мерами обусловили необходимость внедрения и 
широкого применения института освобождения от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, стимулирующим положительное постпреступное поведение лиц, 
совершивших преступление, способствующее раскрытию преступлений, характеризую-
щихся высокой степенью латентности и предупреждению совершения новых преступле-
ний. Институт деятельного раскаяния представляет собой воплощение на практике ши-
роко провозглашенных в различных международно-правовых актах принципов справедли-
вости и гуманизма, служащих основным ориентиром для правоохранительных и правопри-
менительных органов. Помимо вышеуказанных принципов, институт деятельного раская-
ния представляет собой также реализацию требований дифференциации и индивидуализа-
ции уголовно-правового воздействия. 

О необходимости применения института деятельного раскаяния говорят многие уче-
ные. В частности, Коробеев А.И., Усс А.В. и Голик Ю.В утверждают, что «человек, попав-
ший в сферу влияния уголовного закона и вступивший с ним в конфликт, должен иметь воз-
можность при соблюдении ряда условий в любой момент выйти из этого конфликта» [1].  

Ряд авторов отмечает, что анализ института деятельного раскаяния позволяет со-
вершенно определенно говорить о его весомом вкладе в предупреждение преступлений. 
Правоохранительные органы, и в первую очередь органы внутренних дел как стоящие на 
передовом рубеже борьбы с преступностью, должны учитывать это и использовать в 
повседневной деятельности, всячески пропагандируя значение деятельного раскаяния, а 
также непосредственно проводя работу по склонению лиц к такому позитивному постп-
реступному поведению [2]. 

Вышеуказанные мнения позволяют нам сделать вывод о социально-правовой значи-
мости института деятельного раскаяния в уголовно-правовой политике государства по 
предупреждению преступности. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение сущности института дея-
тельного раскаяния, анализа его социально-правового значения в деле предупреждения 
преступлений,ресоциализации виновных лиц, реализации принципов справедливости и гума-
низма. 

Идея уголовно-правового компромисса заключается в допустимости определенных 
послаблений к лицам, совершившим преступные деяния, в обмен на их позитивное постп-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 11.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, ի.գ.դ.,  պրոֆեսոր Ս. 
Ծաղիկյանը: 31.01.20: 
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реступное поведение, выгодное для органов уголовной юстиции, а по большому счету — и 
для общества в целом. Становится общепризнанным, что при нынешних криминальных 
реалиях без доктринального и практического признания этого уголовно-правового феноме-
на борьба с преступностью эффективной быть попросту не может.В свою очередь, важ-
ным проявлением уголовно-правового компромисса служит институт деятельного раская-
ния, впервые появившийся в российском законодательстве в действующем Уголовном ко-
дексе. Будучи одним из обстоятельств, позволяющих освобождать от уголовной от-
ветственности совершивших преступления лиц при условии выполнения ими названных в 
УК РФ условий, деятельное раскаяние в реальности подтвердило свой значительный 
контркриминальный потенциал [3]. 

Гуманизация уголовно-правовой политики, реализуемая в направлении уменьшения реп-
рессивности норм уголовного кодекса имеет особую актуальность, объясняемую, в част-
ности, перегруженностью мест лишения свободы, несоответствием состояния уголовно-
исполнительных учреждений международным пенитенциарным стандартам, отсутст-
вием нормальных условий содержания осужденных, наличием широких возможностей для 
«криминального заражения» лиц, характеризующихся меньшей степенью общественной 
опасности, следствием чего выступает разрушение морального климата в обществе. Уго-
ловно-исправительные учреждения выступают благоприятной почвой для распростране-
ния в определенной социально-культурной среде преступных наклонностей и навыков, спо-
собствуя тем самым дальнейшей криминализации общества.  

Таким образом, представляется совершенно нецелесообразным применение во всех 
случаях наказания в целях достижения его целей. Приведенные выше аргументы свиде-
тельствуют именно о возможном обратном «эффекте» репрессивных начал уголовного 
законодательства, отрицательным образом сказывающемся на состоянии преступности 
в государстве. Как отмечал Н.С. Таганцев, «применение наказания к преступным деяниям 
есть право государства, которым оно может и должно пользоваться только тогда, когда 
это представляется необходимым и целесообразным для охраны правового порядка, памя-
туя все несовершенство уголовной юстиции, всю тяжесть, которой она ложится не толь-
ко на лицо, подпадающее под колеса давящей колесницы Фемиды, и на лиц, ему близких,  но 
и на всех граждан» [4]. 

Однако следует отметить, что, несмотря на совершенствование уголовно-правовой 
политики Республики Армения и Российской Федерации, последовательной реализации 
принципа гуманизма, выражающейся в применении поощрительных уголовно-правовых 
норм, в теории уголовного права нет единого мнения по вопросу о соотношении неотвра-
тимости уголовной ответственности, наказания и освобождения от уголовной ответст-
венности, в связи с чем представляется целесообразным анализ позиции противников 
института освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раская-
нием.  

Противники института деятельного раскаяния объясняют свою позицию тем, что 
его применение представляет собой отступление от принципа неотвратимости уголовной 
ответственности и равенства всех перед законом. 

По мнению М.П. Карпушина и В.И. Курляндского, «целью наказания не может быть 
только исправление виновного лица. Важное значение имеет цель воздаяния за содеянное, 
что служит и социальной справедливости как частной, так и общей превенции. Поэтому 
не может быть единственным основанием освобождения от уголовной ответственности 
позитивное постпреступное поведение виновного» [5]. 

 В целях исключения противоречий между соблюдением принципа неотвратимости 
уголовной ответственности и поощрением позитивного постпреступного поведения пос-
редством поощрительных норм, интересным и заслуживающим заимствования является 
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зарубежный опыт. Необходимо отметить положение, закрепленное в ст. 7 Модельного 
Уголовного кодекса для государств-участников СНГ «Принцип неотвратимости ответст-
венности» и, таким образом, исчерпывающее вопрос о противоречии рассматриваемого 
уголовно-правового института основополагающим принципам уголовного законодательст-
ва: «Лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным мерам воздействия, 
предусмотренным Уголовным кодексом.  Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания возможно только при наличии оснований и условий, предусмотренных законом». 
В соответствие с положением Модельного УК привела свое  уголовное законодательство 
и Республика Кыргызстан, в ст.10 которого говорится о том, что  «лицо, совершившее 
деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, подлежит наказанию и (или) другим ме-
рам уголовно-правового воздействия. Освобождение от уголовной ответственности, на-
казания или его отбывания, а также замена наказания более мягким допускаются лишь в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом».  

Применительно к вопросу о соотношении института освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием и принципа неотвратимости ответст-
венности следует упомянуть Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбе-
кистан  «О практике назначения судами уголовного наказания» от 03.02.2006 г. N 1, в раз-
деле «По применению общих начал назначения наказания» которого отмечается о необхо-
димости разъяснения судам сущности принципа неотвратимости ответственности, зак-
репленного в ст. 10 УК, и не предполагающего во всех случаях обязательное применение на-
казания. Учитывая данное обстоятельство, судам надлежит в каждом конкретном слу-
чае обстоятельно обсуждать вопрос об освобождении от ответственности лиц, впервые 
совершивших преступление, не представляющее большой общественной опасности, проя-
вивших деятельное раскаяние, активно способствовавших раскрытию преступления и воз-
местивших причиненный ущерб. 

О противоречии института деятельного раскаяния принципу равенства перед зако-
ном говорит И.Л. Петрухин, отмечая, что «вводя институт деятельного раскаяния, зако-
нодатель заведомо шел на отступление от принципа равенства граждан перед законом.  
Если два человека совершили абсолютно одинаковые преступления и характеристики их 
личностей полностью совпадают, то освобождение одного из них от ответственности и 
осуждение другого вряд ли можно объяснить соображениями гуманистического свойст-
ва» [6].С подобной позицией вряд ли можно согласиться, поскольку речь идет не только и 
не столько о характеристике личности как таковой, а о ее изменении (постпреступная ха-
рактеристика личности) после совершения преступления, выражающейся в определенных 
указанных в законе положительных постпреступных действиях, свидетельствующих об 
уменьшении степени общественной опасности лица, совершившего преступление, возмож-
ности его исправления без отбывания наказания и, как следствие этого, нецелесообраз-
ности привлечения к уголовной ответственности.  

А.А. Нерсесян грубейшим нарушением принципа равенства граждан перед законом 
считает освобождение от уголовной ответственности одного из соучастников с учетом 
данных, характеризующих личность виновного, при относительном равенстве «преступно-
го вклада» [7]. Мы не согласны с данной точкой зрения, поскольку, на наш взгляд, справед-
ливость как принцип уголовного права и равенство граждан перед законом предполагают 
именно индивидуализацию ответственности, учет в каждом случае личностных свойств 
людей, подлежащих освобождению от уголовной ответственности.  

Восстановление социальной справедливости как цель наказания предполагает «воз-
даяние по заслугам» осужденному, в связи с чем представляется верной точка зрения Д.А. 
Шестакова о том, «что  социальной справедливости соответствует и пресечение 
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преступной деятельности, и официальное от имени государства порицание преступника, и 
возмещение по мере возможности вреда,  причиненного потерпевшему». 

Интересным является подход армянского законодательства в проекте нового Уголов-
ного кодекса закрепившего, наряду с введением уголовной ответственности юридических 
лиц, также и освобождение от нее. Таким образом, Республика Армения в полной степени 
реализует принцип восстановления социальной справедливости посредством предусмотре-
ния возможности освобождения от уголовной ответственности юридических лиц. За-
частую потерпевшие от преступлений заинтересованы именно в материальной компенса-
ции вреда, причиненного в результате совершения преступления, в особенности если речь 
идет о преступлениях, субъектами которых выступают юридические лица.  В первую оче-
редь, на наш взгляд, институт деятельного раскаяния имеет важное значение при совер-
шении юридическими лицами преступлений в сфере экономической деятельности. 

Таким образом,  достижение целей общей и специальной превенции в некоторых слу-
чаях возможно и без привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, поскольку 
зачастую данная репрессивная мера является чрезмерно строгой, не соответствующей 
требования закрепленного в уголовном законодательстве принципа гуманизма. Учитывая 
данное обстоятельство, уголовно-правовая политика изыскала наиболее оптимальный спо-
соб разрешения подобных уголовно-правовых конфликтов, закрепив на законодательном 
уровне институт деятельного раскаяния, представляющий собой компромисс между госу-
дарством и лицом, совершившим преступление, стимулирующим позитивное постпреступ-
ное поведение последнего в обмен на возможность освобождения от уголовной ответст-
венности. 

Несмотря на указанные преимущества поощрительных норм о деятельном раскаянии, 
высокой степени их социальной значимости, практика применения рассматриваемых норм 
указывает на ряд существующих недостатков, препятствующих эффективности их пре-
вентивного значения. Отсутствие законодательно закрепленных механизмов контроля за 
поведением виновного после его освобождения от уголовной ответственности сказывает-
ся на предупредительном потенциале института деятельного раскаяния и свидетельст-
вует о снижении его превентивной функции. Также в целях недопущения превращения 
преступниками института деятельного раскаяния в своеобразный «инструмент», позво-
ляющий каждый раз совершать преступление и избегать привлечения к уголовной от-
ветственности, нами предлагается исключение возможности повторного освобождения 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Рассматривая социально-правовое и предупредительное значение поощрительных 
норм о деятельном раскаянии, возникает вопрос о том, необходимо ли наличие всех условий 
деятельного раскаяния, закрепленных в ст. 72 УК РА и ст. 75 УК РФ для освобождения от 
уголовной ответственности? Толкование рассматриваемых уголовно-правовых норм поз-
воляет прийти к выводу об обязательном выполнении всех условий деятельного раскаяния 
для освобождения от уголовной ответственности. Подобная позиция представляется на-
ми нецелесообразной, не соответствующей сущности и целям института деятельного 
раскаяния, существенным образом снижающей ее предупредительный потенциал и значи-
тельно сужающей сферу ее применения. 

Природу деятельного раскаяния раскрывает С.П. Щерба, отмечающий, что «дея-
тельное раскаяние – это уникальное правовое и психологическое явление». Институт дея-
тельного раскаяния восходит ещё к Ветхому Завету Библии, где сказано: «Скрывающий 
свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет по-
милован» (Прит. 28:13). 

Несмотря на то обстоятельство, что деятельное раскаяние является отражение 
личностного, внутреннего психологического отношения виновного лица к совершенному им 
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преступному деянию и представляет собой его переживания о содеянном, тем не менее 
правовое значение оно приобретает лишь в случае объективного его подтверждения в пре-
дусмотренных законом активных действиях.Мысли, психическое состояние лица, если они 
не выразились вовне в форме конкретных действий, поступков, не являются объектом уго-
ловно-правовой оценки [8]. 

Совершенно верной представляется мнение В.А. Кушнарева, утверждающего, что со-
циально полезное постпреступное поведение, и в частности деятельное раскаяние лица, 
объективно указывает на его отрицательное отношение к совершенному деянию, что мо-
жет подтверждать уменьшение общественной опасности личности преступника, однако 
не являться во всех случаях свидетельством полной утраты лицом такой опасности, как 
считают некоторые авторы [9]. Мы полностью поддерживаем данную позицию, посколь-
ку, учитывая то обстоятельство, что мы не являемся сторонниками кумулятивной тео-
рии деятельного раскаяния, совершение лишь одного из действий, предусмотренных соот-
ветствующей уголовно-правовой нормой, не дает свидетельства об абсолютной утрате 
виновным лицом общественной опасности, а указывает лишь на ее уменьшение, внутрен-
нее побуждение к исправлению. 

Интересной и заслуживающей внимания является позиция законодателей ряда госу-
дарств, учитывающая социальное и нравственное значение института деятельного рас-
каяния. В частности, УК Республики Украина, регламентируя норму об освобождении от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, указывает на необходи-
мость обязательного наличия искреннего раскаяния лица в совершенном им преступлении. 
Однако требование установления в каждом конкретном случае признаков действительно-
го раскаяния виновного в содеянном может вызвать большие затруднения на практике, 
тем самым сузив круг применения рассматриваемой поощрительной нормы. Именно пото-
му в уголовном законодательстве государств отсутствует требование установления мо-
тивов явки с повинной.  

Социальное назначение деятельного раскаяния выражается также и в том, что в ре-
зультате выполнения виновным условий деятельного раскаяния могут быть выявлены и 
другие преступления, ранее не известные правоохранительным органам, что в свою оче-
редь выступает необходимой предпосылкой своевременного их раскрытия, и, как следст-
вие этого, реализацию принципа неотвратимости уголовной ответственности – эффек-
тивного средства предупреждения преступлений. 

Большинство современных государств рассматривает освобождение от уголовной 
ответственности, в частности институт деятельного раскаяния, в качестве одного из 
эффективных средств воздействия на преступность и ее предупреждение. 

Эта тенденция нашла свое отражение и в международных документах. Идея внесу-
дебного разрешения уголовно-правовых конфликтов была одобрена, например, Комитетом 
министров государств-членов Совета Европы. Комитет издал официальные рекоменда-
ции, в которых были зафиксированы основные модели подобного урегулирования.Многие за-
рубежные страны активно используют альтернативные меры уголовной ответствен-
ности, назначением которых является разгрузка следственных и судебных органов, умень-
шение наполненности уголовно-исполнительных учреждений, соблюдая при этом права и 
законные интересы потерпевшего, общества и государства. 

Определенный интерес с точки зрения расширения случаев, применительно к которым 
возможно действие института деятельного раскаяния, представляют собой уголовные 
законодательства Республики Таджикистан и Республики Беларусь, альтернативным об-
разом закрепляющие условия освобождения от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием. Так, законодатель в ч. 1 ст. 72 УК Республики Таджикистан пере-
числяет условия деятельного раскаяния, разделяет союзами «или», что означает возмож-
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ность освобождения от уголовной ответственности в связи с  деятельным раскаянием и 
при наличии одного или нескольких из указанных условий. Белорусский законодатель сфор-
мулировал уголовно-правовую норму о деятельном раскаянии, опять-таки придерживаясь 
теории разумной куммулятивности и предусмотрев условия деятельного раскаяния в ка-
честве альтернативных. 

Представляется целесообразным заимствование рассматриваемой теории армянским 
и российским законодателем, в первую очередь, ввиду того, что требование обязательного 
наличия всех условий, предусмотренных в ст. 72 УК РА и ст. 75 УК РФ, искусственно су-
жая сферу ее применения, зачастую может приводить к ситуации, когда по объективным 
обстоятельствам лицо просто не имело возможность выполнить все из них. 

Уголовные кодексы РА и РФ предусматривают охрану личности, общества и госу-
дарства от преступных посягательств и предупреждение преступлений основными зада-
чами уголовного законодательства. Реализация последней функцией достигается, в первую 
очередь, посредством психологического воздействия на сознание граждан через устраше-
ние и убеждение. Однако как отечественный, так и зарубежный опыт свидетельствуют о 
невозможности уменьшения числа совершаемых преступлений и повышения эффектив-
ности  раскрываемости преступлений только лишь репрессивными мерами, в связи с чем 
предупредительная функция уголовного права реализуется не только в запретительных, но 
и в поощрительных нормах.  Предусмотрение законодателем в уголовном кодексе поощри-
тельных норм обусловлено возможностью их социально-психологического (стимулирующе-
го) воздействия на поведение лиц, совершивших преступление. 

Зная либо предполагая, что нарушение уголовно-правового запрета получит не просто 
отрицательную оценку со стороны общества, но и повлечет применение принудительных 
мер государственного воздействия, субъект в абсолютном большинстве случаев не испы-
тывает потребности быть подвергнутым этим мерам. Отсюда его стремление избе-
жать уголовной ответственности и наказания и соответствующего поведения. Это впол-
не естественно, поскольку, как отмечается в психологической литературе, чувство стра-
ха и стремление к безопасности /инстинкт самосохранения/ "запрограммированы" генети-
чески и могут вообще не рефлексироваться. Но, с другой стороны, страх перед уголовной 
репрессией может обусловить позитивное постпреступное поведение, стать его мотивом 
[10]. 

Выводы 
Подводя итоги исследования, следует отметить, безусловно, важное социально-пра-

вовое значение института деятельного раскаяния, его весомый вклад в предупреждение 
преступлений и ресоциализации лиц, их совершивших, а также необходимость дальнейшего 
совершенствования данной поощрительной нормы в целях наиболее эффективного ее при-
менения и реализации целей, поставленных перед ней. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступле-

ния. М., 1974, стр. 232.  
2. Коробеев А.И., Усс А.В., Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика. Красноярск, 

1991, стр. 238. 
3. Кушнарев В.А. Проблемы толкования норм уголовного права о деятельном раская-

нии // Следователь. 2001, N 1, стр.44-49. 
4. Нерсесян А.А. Вопросы наказуемости в уголовном праве ФРГ и США, М., 1992, 

стр.246. 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

118 
 

5. Никулин С. И. Деятельное раскаяние и его значение   для   органов внутренних дел 
в борьбе с преступностью.   Учебное   пособие.  — М., МВШМ   МВД СССР, 1985, 
стр. 64.  

6. Никулин, С. И. Деятельное раскаяние и его роль в предупреждение преступлений: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1982. стр. 24 . 

7. Петрухин И.Л. Человек и власть ( в сфере борьбы с преступностью). М., 1999, 
стр.392. 

8. Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения им преступления. 
Омск, 1986, стр. 120. 

9. Савинский А., Циммерман И. Деятельное раскаяние: от законодательного деклари-
рования к реальному применению // «Законность». N 3.,2004, стр. 36-37. 

10. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции: Часть Общая. М., 1994,Т.2, стр. 
380. 

 
РЕЗЮМЕ 

Социально-правовое значение института деятельного раскаяния  
Аделина Саргсян 

 
Рассматривается социально-правовая природа института деятельного раскаяния, сти-

мулирующего позитивное постпреступное поведение виновного, некоторые вопросы зако-
нодательного регламентирования, препятствующие наиболее эффективной реализации со-
циально-полезной функции рассматриваемой поощрительной нормы. Процессы глобализа-
ции, происходящие в мире, необходимость развития и реализации принципов уголовного 
законодательства, взятие на себя государством международно-правовых обязательств обус-
ловливают последовательную гуманизацию армянского и российского уголовного законо-
дательства, расширение сферы применения норм о деятельном раскаянии и совершенство-
вание соответствующих поощрительных уголовно-правовых норм. В статье выделяются не-
которые направления совершенствования поощрительной нормы о деятельном раскаянии и 
механизма его применения, способствующие наиболее эффективному выполнению постав-
ленных перед ней задач, в частности, приводятся некоторые положения соответствующих 
норм зарубежного уголовного законодателя, заимствование которых предполагается целе-
сообразным. Автором была предпринята попытка подвергнуть комплексному исследованию 
институт деятельного раскаяния как социально-правового феномена с учетом как действую-
щих Уголовных кодексов Российской Федерации и Республики Армения, так и проекта но-
вого Уголовного кодекса Республики Армения, а также теоретических взглядов по данному 
вопросу. 

 
 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Գործուն զղջման ինստիտուտի սոցիալ-իրավական նշանակությունը 

Ադելինա Սարգսյան 
 

Բանալի բառեր` սոցիալական նշանակություն, գործուն զղջալ, խրախուսում, 
խթանում, ուղղում, հանցագործությունների կանխարգելում: 

Ուսումնասիրվում է գործուն զղջալու ինստիտուտի սոցիալ-իրավական բնույթը, 
որը խթանում է մեղավորի դրական հետհանցավորային վարքագիծը, օրենսդրական 
կանոնակարգման որոշ հարցեր, որոնք խոչընդոտում են քննարկվող խրախուսական 
նորմի սոցիալ-օգտակար գործառույթի առավել արդյունավետ իրականացմանը: Աշ-
խարհում տեղի ունեցող գլոբալացման գործընթացները, քրեական օրենսդրության 
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սկզբունքների զարգացման և իրականացման անհրաժեշտությունը, պետության կող-
մից միջազգային իրավական պարտավորությունների ստանձնումը պայմանավորում 
են հայկական և ռուսական քրեական օրենսդրության հետևողական հումանիզացումը, 
գործուն զղջալու նորմերի կիրառման ոլորտի ընդլայնումը և համապատասխան խրա-
խուսական քրեաիրավական նորմերի կատարելագործումը: Հոդվածում առանձնաց-
վում են գործուն զղջալու և դրա կիրառման մեխանիզմի վերաբերյալ խրախուսական 
նորմի կատարելագործման որոշ ուղղություններ, որոնք նպաստում են նրա առջև 
դրված խնդիրների առավել արդյունավետ իրականացմանը, մասնավորապես, բեր-
վում են արտասահմանյան քրեական օրենսդիրի համապատասխան նորմերի որոշ 
դրույթներ, որոնց փոխառությունը ենթադրվում է նպատակահարմար: Հեղինակը փորձ 
է կատարել համալիր հետազոտության ենթարկել ինչպես սոցիալ-իրավական երևույթի 
գործուն զղջալու ինստիտուտը ՝ հաշվի առնելով ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության և 
Հայաստանի Հանրապետության գործող Քրեական օրենսգիրքը, այնպես էլ Հայաստա-
նի Հանրապետության նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծը, ինչպես նաև տվյալ հար-
ցի վերաբերյալ տեսական հայացքները: 
 

 
SUMMARY 

The Social-Legal Significance of The Institution of Active Repentance 
Adelina Sargsyan 

 
Keywords: social significance; active repentance; encouragement; stimulation; correction; 

prevention of crimes. 
The socio-legal nature of Institute of active repentance which stimulates a positive behavior 

of the perpetrator, as well as some issues of legislative regulation that prevents the effective 
realization of socially useful functions of the incentive rules are examined in the article. The 
processes of globalization that are taking place in the world, the need to develop and implement 
the principles of criminal law, and the state's commitment to international legal obligations 
determine the consistent humanization of the Armenian and Russian criminal laws, the expansion 
of the scope of application of the rules on active repentance, and the improvement of the 
corresponding incentive criminal law rules. The article highlights some areas of improvement of 
the incentive norm on active repentance and the mechanism of its application that contribute to the 
most effective implementation of the tasks set for it. In particular, some provisions of the relevant 
norms of the foreign criminal legislator, the borrowing of which is considered appropriate, are 
given. The author made an attempt to make a comprehensive study of the Institute of active 
repentance as a social and legal phenomenon, taking into account both the current Criminal code 
of the Russian Federation and the Republic of Armenia, and the draft of the new criminal code of 
the Republic of Armenia, as well as theoretical views on this issue. 
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ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԵՏԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

Խոսրովադուխտ Ազատյան 

Բանալի բառեր`  Արևելյան Եվրոպա, քաղաքական արդիականացում, կառավար-
ման համակարգ, փոխակերպում, հեղափոխություն, էվոլյուցիա, հետսոցիալիստական 
զարգացումներ, խորհրդարան: 

  
Հասարակության ժողովրդավարացման գործընթացի առանցքային բաղկացուցիչ-

ներից մեկը քաղաքական արդիականացումն է, ինչը տեղի է ունենում քաղաքական 
համակարգի փոփոխմամբ: Քաղաքական արդիականացման գործընթացը ենթադրում 
է պետական իշխանության սահմանափակման արդյունավետ համակարգի ներդրում, 
դրա նկատմամբ վերահսկողական գործիքակազմի սահմանում, քաղաքացիական հա-
սարակության ինստիտուտների զարգացում և այլն:  

Աշխարհի երկբևեռ համակարգի փլուզումից հետո պատմական նոր իրականութ-
յուն ձևավորվեց: Աշխարհակարգի փոփոխությունը հանգեցրեց ուժային վերադասա-
վորումների և արմատական քաղաքական տեղաշարժերի: Փոխակերպման գործըն-
թացներից անմասն չմնացին նաև Արևելան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկրնե-
րը: Նախկին սոցիալիստական ճամբարի տարածքում ամբողջատիրական վարչա-
կարգերի անկումից և նորանկախ պետությունների առաջացումից հետո արագ զար-
գացող արդիականացման գործընթացները շոշափում էին հասարակական-քաղաքա-
կան կյանքի բոլոր ոլորտները, մասնավորապես քաղաքական ոլորտը: Նշված գոր-
ծընթացների պատճառահետևանքային հիմքերի վերաբերյալ քաղաքական վերլուծա-
բանների շրջանում առկա են տարբեր մոտեցումներ: Համաձայն դրանցից մեկի, որի 
կրողներն են նաև լիտվացի պատմաբան Մ. Ադոմենասը և ռուս վերլուծաբան Գ. Կաս-
պարովը, կոմունիստական վարչակարգերի անկումը Արևելյան Եվրոպայի երկրներում 
դիտվում է որպես երկարատև ազգային-ազատագրական պայքարի արդյունք[1]: Հա-
ջորդ մոտեցմանը հարող քաղաքագետները, որոնց թվին դասվում է Ա. Աչկասովը, 
հետկոմունիստական երկրներում ընթացող կերպափոխման և ժողովրդավարացման 
գործընթացները կապում են արտաքին գործոնների, մասնավորապես «համաշխար-
հային սոցիալիստական համակարգի» փլուզման, «երկբևեռ» աշխարհի ավարտի, 
ԱՄՆ-ի միանձնյա լիդերության հաստատման,  հետկոմունիստական պետությունների`  
տնտեսական և աշխարհաքաղաքական ինտեգրման մարտահրավերների, ժողովրդա-
վարացման մասին պատկերացումների գերակայության հետ [2]:  

Երկու մոտեցումներն էլ ընդունելի են, սակայն գերակշռող է այն տեսակետը, որի 
համաձայն Արևելյան Եվրոպայի երկրների քաղաքական արդիականացումը առավե-
լապես դիտվում է որպես ԽՍՀՄ փլուզման և աշխարհակարգի փոփոխման անխուսա-
փելի հետևանք: Սրանով թերևս կարելի է բացատրել այն, որ կերպափոխման գործըն-
թացի սկզբնական փուլում տարածաշրջանի որոշ երկրների կառավարող դասի ներ-
կայացուցիչներ պատրաստ չէին օպերատիվ որոշումներ կայացնելու: Հեղափոխութ-
յունները դոմինոյի սկզբունքով տարածաշրջանում հաջորդում էին մեկը մյուսին. թավշ-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 04.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ենգոյանը: 13.02.20: 
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յա հեղափոխությունների միջոցով Լեհաստանից, Հունգարիայից, պատի քանդումով 
Արևելյան Գերմանիայից փոփոխությունների ալիքը թևակոխեց Չեխիա, Ռումինիա և 
տարածաշրջանի այլ երկրներ: 1989 թ. Չեխոսլովակիայում տեղի ունեցած թավշյա հե-
ղափոխությունն այսպես է բնութագրում չեխ հետազոտող Շ. Չերնոուշեկը. «Եթե Լե-
հաստանում կերպափոխման գործընթացը տևել է 10 տարի, Հունգարիայում`  10 ա-
միս, Արևելյան Գերմանիայում` 10 շաբաթ, ապա Չեխիայից տասը օր է պահանջվել 
թավշյա հեղափոխություն իրականացնելու համար[3]:  

Տարածաշրջանի երկրների քաղաքական արդիականացման հաջորդ առանձնա-
հատկությունը ևս կապված է արտաքին գործոնի, մասնավորապես արտաքին կողմնո-
րոշման ընտրության հարցի հետ: 1990 ական թթ. սկզբին, երբ տարածաշրջանի շատ 
պետություններ իրենց առջև «Եվրոպա վերադառնալու» խնդիր դրեցին, ԵՄ և հյուսի-
սատլանտյան հանրություն մուտք գործելու կարևորագույն պայմաններ սահմանվեցին 
արևմտյան ժողովրդավարական չափանիշներին  հետևելը և ԵՄ-ի իրավական նորմե-
րի ընդունումը: Վերոհիշյալ գործընթացի հետաքրքրական մեկնաբանություն է տալիս 
բրիտանացի քաղաքագետ Մ. Լեոնարդը՝ նշելով. «Բոլոր երկրները, որոնք ցանկանում 
էին մուտք գործել ԵՄ, պետք է պարզապես «կուլ տային» եվրոպական օրենքների 
80.000 էջերը և սեփական օրենքները համապատասխանեցնեին դրանց[4]»: Նշված 
պահանջները տարածաշրջանի երկրների քաղաքական էլիտաներին թելադրում էին 
հետևել խաղի ժողովրդավարական կանոններին կամ էլ վատագույն դեպքում դրանց 
հետևելու պատրանք ստեղծել` պայքարելով էքստրեմիզմի, նեպոտիզմի, կոռուպցիա-
յի, պետական կառավարման համակարգի անարդյունավետության դեմ: Սա է պատ-
ճառներից մեկը, որ որպես ինստիտուցիոնալ զարգացման ուղի՝ տարածաշրջանի 
երկրներն ընտրեցին եվրոատլանտյան մոդելը:  

Բնականաբար, խիստ կարճ ժամանակամիջոցում տեղի ունեցող ինստիտուցիո-
նալացման մեծածավալ գործընթացները չէին կարող դժվարություններ չառաջացնել: 
ԵՄ-ի համար գրված իրավական ակտերը օտար էին սոցիալիստական ճամբարի ազ-
դեցության դաշտում երկար տարիներ գտնված երկրների համար: Բացի դրանից` ԵՄ 
մուտք գործելու հնարավորությունը պայմանավորված էր ոչ միայն տարածաշրջանի 
իշխանութունների կողմից վարչարարական փոփոխություններ կատարելու պատրաս-
տակամությամբ, այլև բնակչության և քաղաքական ընտրանու` նոր արժեքները և 
«խաղի նոր կանոնները» ընդունելու ցանկությամբ և կարողությամբ: 

Ըստ Ջ. Պրիդհեմի` ԵՄ-ի գործունեությունը տարածաշրջանի երկրներում իրա-
գործվում էր ոչ թե ժողովրդավարության ազատական հայեցակարգի խորը գիտակց-
ման պայմաններում, այլ ներկայացնում էր բյուրոկրատական ընդլայնում` հիմնված 
պահանջների բավարարման ֆորմալ բնույթի վրա[5]: Մարդու իրավունքների և իրա-
վական պետության սկզբունքների՝ երբեմն ձևական պաշտպանության մեխանիզմնե-
րը, որոնք ներդրվել էին ինստիտուցիոնալ վակուումի պայմաններում, հաճախ արդ-
յունք չէին տալիս: Ժողովրդավարության բացարձակացումը հաշվի չէր առնում ազգա-
յին մշակութային առանձնահատկությունները:  

Արդյունքում տարածաշրջանի որոշ երկրներ այսօր տառապում են այսպես կոչ-
ված «անավարտ մոդեռնիզացիայի հիվանդությամբ»: Եթե սկզբնական շրջանում տա-
րածաշրջանի երկրների մեծամասնության քաղաքական դերակատարները պատրաս-
տակամորեն ընդունում էին դրսից պարտադրված քաղաքական և տնտեսական 
ստանդարտները, ինչպես նաև արևմտյան ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալ մո-
դելը, ապա կայունության հաստատումից հետո տարածաշրջանի ժողովուրդները 
սկսեցին փնտրել ժողովրդավարացման այնպիսի գործիքներ, որոնք կհամապատաս-
խանեին ժողովրդավարական զարգացման մեթոդների, ձևերի և տեմպերի վերաբեր-
յալ իրենց սեփական պատկերացումներին:  
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Արևելյան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկրներում ընթացող  փոխակերպման 
գործընթացները չէին կարող տեղի ունենալ առանց համապատասխան իրավանորմա-
տիվային հիմքի: ժողովրդավարական փոփոխությունները ֆորմալիզացիայի, ինստի-
տուցիոնալացման և օրինականացման կարիք էին զգում: Քաղաքական և ինստիտու-
ցիոնալ թերևս ամենաբարդ խնդիրը կառավարման ձևի ընտրությունն էր: Ի տարբե-
րություն նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների, որտեղ նոր սահմանադրական մոդե-
լը հիմնվեց ուժեղ նախագահական իշխանության հայեցակարգի վրա, Արևելյան Եվրո-
պայի երկրների մեծ մասում քաղաքական և իրավական բարեփոխումների գործընթա-
ցը սկզբիցևեթ կենտրոնացավ ներկայացուցչական մարմինների ձեռքում, ինչը հետա-
գայում հանգեցրեց քաղաքական համակարգում խորհրդարանի գերակա դերի սահ-
մանադրական ամրագրմանը:   

Անշուշտ, հաջող կերպափոխման համար միայն սահմանադրական ամրագրում-
ները բավարար պայման չէին կարող լինել. տարածաշրջանի երկրների ինստիտու-
ցիոնալ փոխակերպումների շարժընթացը և բնույթը պայմանավորված էին մի շարք 
այլ գործոններով` քաղաքական, տնտեսական զարգացման առանձնահատկություն-
ներով, գաղափարախոսական, ազգայնական տարրերի առկայությամբ, ինչպես նաև 
պատմական նախադրյալներով: Այս հանգամանքով է բացատրվում տարածաշրջանի 
տարբեր երկրներում քաղաքական փոխակերպումների տարաբնույթ լինելը: Պայմա-
նականորեն «նոր ժողովրդավարություններ», հետամբողջատիրական երկրներ, «ան-
ցումային ժողովրդավարություններ» կոչվող  Արևելյան Եվրոպայի երկրներից յուրա-
քանչյուրը, ազգային ավանդույթների, ինքնության, սոցիալ-մշակութային և քաղաքա-
կան մշակույթի առանձնահատկություններից ելնելով, ժողովրդավարական զարգաց-
ման և քաղաքական արդիականացման յուրօրինակ ճանապարհով է ընթացել:   

Սակայն չնայած նշված տարբերություններին` քաղաքական բարեփոխումների 
սկզբունքներն ու ուղղությունները այս պետություններում շատ ընդհանուր գծեր ունեն: 
Կոմունիստական վարչաձևը, տևելով շուրջ կես դար, այս երկրների հասարակական-
քաղաքական կյանքի վրա թողել է իր դրոշմը: Նախքան 1990-ական թթ. սկսված քա-
ղաքական փոխակերպումները` տարածաշրջանի պետություններին հատուկ էր քա-
ղաքական և պետական կառավարման միաձև` խորհրդային մոդելը, որը հիմնված էր 
կառավարող կոմունիստական կուսակցության միանձնյա իշխանության վրա: Սոցիա-
լիստական համակարգի փլուզումից հետո տարածաշրջանի բոլոր երկրներն իրենց 
առջև ռազմավարական հետևյալ խնդիրը դրեցին` կառուցել մարդու իրավունքներն ու 
ազատությունները երաշխավորող ժողովրդավարական իրավական պետություն[6]: 

Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, որի լուծման առաջ կանգնած էին տարածաշր-
ջանի բոլոր երկրները, պետական կառավարման համակարգի ապակենտրոնացումն 
էր, գործող սահմանադրություններում իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի 
հռչակումը: Կարևոր էր այնպիսի սահմանադրական կարգի ընտրությունը, որը հստակ 
կամրագրեր պետական իշխանության յուրաքանչյուր մարմնի տեղը քաղաքական հա-
մակարգում, վերջիններիս փոխգործակցությունը քաղաքական այլ ինստիտուտների 
հետ: Այսինքն, նոր սահմանադրությունների ընդունման անհրաժեշտությունը պայմա-
նավորված էր ոչ միայն իրավական հիմք ստեղծելու և անցկացված քաղաքական-
իրավական վերափոխումներին լեգիտիմություն հաղորդելու, այլև զսպումների և հա-
կակշիռների այնպիսի համակարգ ձևավորելու ձգտմամբ, որի պայմաններում  իսկա-
պես կգործեր իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը: Այն ենթադրում է պե-
տական իշխանության յուրաքանչյուր մարմնի իրավասությունների սահմանների 
խիստ հստակեցում, միմյանց գործերին չմիջամտելու սկզբունքի հստակ պահպանում 
և այլն: 

Արևելյան Եվրոպայի երկրների քաղաքական համակարգերի վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանի երկրներում հիմնականում կա´մ խորհրդարանա-
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կան, կա´մ կիսանախագահական հանրապետություններ հաստատվեցին: Այն երկրնե-
րում, որտեղ որոշ չափով արմատավորված էին քաղաքացիական հասարակության, 
ժողովրդավարական ավանդույթները, և առկա էր համեմատաբար կայուն կուսակցա-
կան համակարգ, ձևավորվեցին կառավարման խորհրդարանական համակարգեր 
(Հունգարիա, Սլովակիա, Չեխիա և այլն), իսկ այն երկրները, որոնք պլյուրալիստական 
քաղաքացիական հասարակության ավանդույթների այդքան էլ հարուստ փորձ չու-
նեին, ձևավորեցին կիսանախագահական կառավարման համակարգեր՝ նախագահի 
գերիշխող դերով (Լեհաստան, Ռումինիա և այլն): 

Գիտական գրականության մեջ Արևելյան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկր-
ների դասակարգման տարբեր մոտեցումներ կան, որոնց ուսումնասիրումը թույլ է տա-
լիս բացահայտել տարածաշրջանի պետությունների կառավարման համակարգերի 
արդիականացման մի շարք օրինաչափություններ: Մ. Շուգարտը և Ջ. Քերին, իրենց 
դասակարգման հիմքում դնելով նախագահի լիազորությունների սահմանը, տարա-
ծաշրջանի պետությունները բաժանում են 2 խմբի` 

1. նախագահական իշխանության ցածր ինդեքս ունեցող երկրներ` Բուլղարիա, 
Սլովակիա, Սլովենիա, Մակեդոնիա 

2. նախագահի և վարչապետի ուժերի հարաբերակցության հավասար մակար-
դակ ունեցող երկրներ` Խորվաթիա, Լեհաստան, Ռումինիա: 

Հեղինակները տարածաշրջանում չեն առանձնացնում նախագահի լիազորութ-
յունների բարձր ինդեքս ունեցող երկրներ: Նախագահական իշխանության ցածր ին-
դեքս ունեցող երկրները, ըստ նրանց, գրանցել են ժողովրդավարական զարգացման 
դրական ցուցանիշներ: Որպես օրինակ նշում են Բուլղարիայում և Սլովենիայում թույլ 
նախագահի դերակատարությամբ կիսանախագահական մոդելի բարեհաջող ազդե-
ցությունը ժողովրդավարացման գործընթացի վրա:  

Երկրորդ խմբին պատկանող պետությունները Մ. Շուգարտը և Ջ. Քերին բնորո-
շում են քաղաքական կայունության բարձր մակարդակով: Ըստ հեղինակների` կիսա-
նախագահական մոդելը ևս դրական ազդեցություն է ունեցել այս խմբին պատկանող 
երկրների ժողովրդավարացման գործընթացի վրա: Միևնույն ժամանակ գտնում են, որ 
կիսանախագահական համակարգը զերծ չէ թերություններից: Հեղինակները բերում են 
ռումինական ժողովրդավարության օրինակը` քննադատելով այն իշխանության ճյու-
ղերի միջև տեղի ունեցող կոնֆլիկտների պատճառով: Կիսանախագահականության 
բնույթով պայմանավորված` քաղաքական հակադրությունները այս երկրում հաճախ 
հանգեցրել են քաղաքական ճգնաժամերի, լիդերների պոպուլիստական հայտարա-
րությունների և ապարդյուն որոշումների կայացման[7]: 

Ի տարբերություն Մ. Շուգարտի և Ջ. Քերիի` Թ. Սիդելիուսը, հետազոտելով Արևել-
յան Եվրոպայի երկրների քաղաքական համակարգերը, եկել է այն եզրահանգման, որ 
խորհրդարանական կառավարման համակարգի համեմատ` կիսանախագահական 
համակարգը նշանակալի սպառնալիք է ժողովրդավարացման համար: Ըստ նրա` 
նշված համակարգը վտանգավոր է մի քանի պատճառներով` 

1. ուժեղ ինստիտուցիոնալ իշխանություն ունեցող պետության ղեկավարի` կա-
ռավարման այլ ճյուղերի վրա ազդելու հավանականությունը մեծ է, 

2. առաջատար քաղաքական դերակատարների անձնական ամբիցիաները զգա-
լի դեր են խաղում, 

3. գործադիր իշխանության ներսում առկա հակասությունների հիմքում ընկած է 
«կրկնակի լեգիտիմության երկընտրանքը»[8]: 

Ըստ Թ. Սիդելիուսի` կիսանախագահական համակարգի հիմնական թերությունն 
այսպես կոչված «ներկառավարական» կոնֆլիկտների մեջ է, որին բնորոշ է նախագա-
հի և վարչապետի մղած պայքարը գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկո-
ղություն հաստատելու համար: Հեղինակը նշում է, որ այս պայքարը բնական է, սա-
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կայն վտանգավոր` կիսանախագահական համակարգերի համար: Ի հավելումն բե-
րում է Շվեդիայի օրինակը, որտեղ ևս ականատես ենք լինում թագավորի և գործադիրի 
միջև պայքարի: Սակայն կիսանախագահական կառավարման համակարգի պարագա-
յում նման պայքարի վտանգավորության առնվազն երկու լուրջ պատճառ է մատնան-
շում: Առաջին՝ նախագահը գործադիր իշխանության մաս է կազմում և իշխանական 
լիազորությունները կիսում է կառավարության հետ: Այս համատեքստում նախագահի 
և վարչապետի միջև ծագած ցանկացած հակամարտություն կարող է սպառնալիք լի-
նել քաղաքական կայունության և գործադիր իշխանության արդյունավետության հա-
մար: Այս փաստը հատկապես վտանգավոր է Արևելյան Եվրոպայի երկրների համար, 
որտեղ ժողովրդավարությունը անկայուն է: Հաջորդ պատճառը կապված է կիսանա-
խագահական համակարգին բնորոշ «կրկնակի լեգիտիմության երկընտրանքի» հետ, 
ինչը ենթադրում է իշխանական որոշ լծակների կենտրոնացում նախագահի, որոշներն 
էլ վարչապետի ձեռքում, որն էլ անխուսափելիորեն հանգեցնում է իշխանության վե-
րաբաշխման կոնֆլիկտների: Նույնիսկ երբ նախագահը և վարչապետը միևնույն քա-
ղաքական կուսակցության ներկայացուցիչներ են, նրանցից յուրաքանչյուրի անձնա-
կան նկրտումները կարող են դառնալ քաղաքական հակամարտության առաջացման 
պատճառ: 

Ինչ վերաբերում է հետկոմունիստական երկրներին, ապա Թ. Սիդելիուսը քաղա-
քական ճգնաժամերի առաջացումն այստեղ կապում է նախագահի նկատմամբ քաղա-
քացիների աճող վստահության հանգամանքի հետ` բերելով Լեհաստանի և Ռուսաս-
տանի օրինակները, երբ անցման սկզբնական փուլում նախագահի պաշտոնում 
հայտնվեցին հին կոմունիստական վերնախավի ներկայացուցիչները (օրինակ` Լ. Վա-
լենսան, Բ. Ելցինը), որոնք հետագայում զգալիորեն ընդլայնեցին Սահմանադրությամբ 
իրենց տրված լիազորությունների շրջանակը և ազդեցություն հաստատեցին խորհր-
դարանի և վարչապետ-տեխնոկրատների նկատմամբ[9]: Երբ վարչապետները փոր-
ձում էին բարեփոխումներ իրականացնել, որպես կանոն, հանդիպում էին նախագահ-
ների կոշտ դիմադրությանը, որոնք կանխում էին իրենց գործունեության ոլորտին 
խառնվելու փորձերը և զգուշորեն պաշտպանում երկրում քաղաքական բարեփոխում-
ների ընթացքն ուղենշելու մենաշնորհային իրավունքը: Հետկոմունիստական երկրնե-
րից շատերում նման կոնֆլիկտները լուծվել են վարչապետի հրաժարականով: 

Հեղինակի իրականացրած ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
Արևելյան Եվրոպայի երկրների մեծ մասի կողմից սկզբնական փուլում կիսանախագա-
հական համակարգի օգտին ընտրություն կատարելը նախևառաջ փոխզիջումային 
տարբերակ էր, որը բավարարում էր ինչպես ընդդիմության,  այնպես էլ հին կոմունիս-
տական վերնախավի շահերը: Երկրորդ, կիսանախագահականությունը հնարավո-
րություն էր տալիս ի դեմս նախագահի գտնել կայունության երաշխավորի և պահպա-
նել քաղաքական համակարգի կայունությունը «թույլ» խորհրդարանի գոյության պայ-
մաններում:  

Իսկ Արևելյան Եվրոպայի երկրների կողմից խորհրդարանական համակարգերի 
ընտրությունը Թ. Սիդելիուսը կապում էր այդ երկրներում զարգացած պառլամենտա-
րիզմի ավանդույթների հետ, ինչը կնպաստեր արդեն գոյություն ունեցող քաղաքական 
ինստիտուտների և ժողովրդավարության զարգացմանը: 

Ն. Բուխարինի հետազոտությունների համաձայն` տարածաշրջանի բոլոր երկրնե-
րում գործադիր իշխանության կենտրոնը կառավարությունն է՝ վարչապետի գլխավո-
րությամբ: Հեղինակը Արևելյան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկրների մեծ մասում 
իշխանությունների տարանջատման համակարգում վարչապետների իրականացրած 
դերակատարությունը համեմատում է Գերմանիայում և Ավստրիայում կանցլերների 
դերի հետ[10]: Նման համեմատությունը տեղին է նաև լեհական «ուժեղ» նախագահի 
մոդելի հետ համեմատության պարագայում:   
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Բ. Մակարենկոն հետկոմունիստական երկրները դասակարգում է հետևյալ կերպ.  
 զուտ խորհրդարանական հանրապետություններ` Հունգարիա, Չեխիա, 
 հավասարակշռված կիսանախագահական համակարգ ունեցող երկրներ` Լե-

հաստան, 
 խորհրդարանականացված կիսանախագահական հանրապետություններ` Սլո-

վակիա:  
Գերմանացի հետազոտող Խ. Շթայները հետսոցիալիստական երկրների երեք 

խումբ է առանձնացնում. 
Առաջին խումբը Կենտրոնական Եվրոպայի և Բալթյան երկրներն են (Լեհաստան, 

Հունգարիա, Չեխիա, Սլովենիա, Սլովակիա, Էստոնիա, Լատվիա), որոնք համաշխար-
հային սոցիալիստական համակարգ մուտք գործելու պահին հասել էին սոցիալ-տնտե-
սական և քաղաքական զարգացման բավականին բարձր մակարդակի: Անկախություն 
ստանալուց հետո այս երկրները, արմատականորեն ժողովրդավարացնելով պետա-
կան իշխանությունը և վերականգնելով մասնավոր սեփականության իրավունքները, 
հասան որակապես նոր քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, ինչն իր 
հերթին նպաստեց հաջող քաղաքական արդիականացում իրականացնելուն:  

Երկրորդ խումբը Կենտրոնական-Արևելյան և Հարավարևելյան Եվրոպայի երկր-
ներն են (Ալբանիա, Բուլղարիա, Ռումինիա, ինչպես նաև Հարավսլավիայի փլուզման 
հետևանքով առաջացած երկրների մեծ մասը), որոնք մինչև սոցիալիզմի հաստատու-
մը սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական զարգացման համեմատաբար ցածր մակար-
դակ ունեին: Ըստ Խ. Շթայների` անկախության ձեռքբերումից հետո այս երկրների քա-
ղաքական արդիականացումը տեղի ունեցավ դանդաղ և պակաս արդյունավետ:  

Երրորդ խումբը հետխորհրդային երկրներն են, որոնք պետական սոցիալիզմի 
փուլն անցել են ԽՍՀՄ-ի կազմում (Վրաստան, Ռուսաստան, Ուզբեկստան, Ուկրաինա 
և այլն): Այս խմբին պատկանող պետությունները սոցիալ-տնտեսական և սոցիալ-քա-
ղաքական առումներով միջին զարգացվածության էին: Անկախության ձեռքբերումից 
հետո դրանք անցան քաղաքական արդիականացման այնպիսի ճանապարհով, որին 
բնորոշ էր խորհրդային համակարգի փոփոխումը ժողովրդավարական քաղաքական 
համակարգով[11]:  

Մ. Խայբուլլինը, հիմնվելով Ֆ. Շմիտտերի դասակարգման վրա, որն իր տիպաբա-
նության հիմքում դնում էր տոտալիտարիզմից ժողովրդավարությանն անցման ա-
ռանձնահատկությունները, տարածաշրջանի երկրների քաղաքական անցման 3 տիպ 
է առանձնացնում` ռևոլյուցիոն, էվոլյուցիոն և խառը[12]: 

Անցման ռևոլյուցիոն տիպի էությունը նրանում է, որ ռեժիմի ազատականացումը 
չի նախորդում դրա քայքայմանը, այլ հանդես է գալիս փոխակերպման հետ միասին, 
դրա հետևանքն է: Այս տիպին են պատկանում Բուլղարիան և Ռումինիան, որոնց քա-
ղաքական վարչակարգերը փլուզումից առաջ բնութագրվում էին ոչ միայն  կառավա-
րող էլիտայի պահպանողականությամբ, այլև քաղաքացիական հասարակության հիմ-
քերի բացակայությամբ: Սա հանգեցրեց նրան, որ տոտալիտար վարչակարգերի 
փլուզման պահին ո´չ Ռումինիայում, ո´չ էլ Բուլղարիայում չձևավորվեցին ուժեղ ընդ-
դիմադիր շարժումներ, որոնց ներկայացուցիչները կարող էին հետևողականորեն վե-
րահսկել այդ գործընթացները [13]: Ուստի քաղաքական փոխակերպումների առանձ-
նահատկությունն այս երկրներում այն է, որ այդ գործընթացները գլխավորեցին ոչ թե 
ընդդիմության ներկայացուցիչները, այլ նախորդ վարչակարգի գործիչները, ընդ որում 
Ռումինիայում քաղաքական վարչակարգի փոփոխությունը տեղի ունեցավ բռնի ճա-
նապարհով:  

Անցման էվոլյուցիոն տիպը բնութագրվում է նրանով, որ վարչակարգի ազատա-
կանացումը նախորդում է դրա փլուզմանը և զուգահեռ շարունակվում է ժողովրդավա-
րացման գործընթացների հետ` ընդհուպ մինչև կոնսոլիդացում: Այս տիպի օրինակներ 
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են Լեհաստանը և Հունգարիան, քանի որ նոր հասարակական կարգին անցնելու հիմ-
նական մեխանիզմը  այս երկրներում «պակտերն» էին, «կլոր սեղանները», որոնցում 
ներգրավված էին կառավարող էլիտայի և ընդդիմության ներկայացուցիչները: Նշված 
«կլոր սեղանների» համաձայնագրերը, որոնք վերաբերում էին հասարակական-քաղա-
քական զարգացման առանցքային հարցերին (ինչպիսի՞ն պետք է լինի ապագա սահ-
մանադրական կարգը, իշխանության իրականացման կոալիցիոն սկզբունքի կիրառու-
մը և այլն), դարձան առաջին քայլերը այս երկրներում քաղաքական լայնամասշտաբ 
փոխակերպումների իրականացման ճանապարհին[14]:  

Հատկանշական է, որ նշված երկրներում ի սկզբանե քաղաքական և սահմանադ-
րաիրավական պայմաններ էին ստեղծվել պառլամենտարիզմի ձևավորման և զար-
գացման համար: Հատկապես որոշիչ նշանակություն ուներ մինչկոմունիստական  
շրջանում գերակայած կայուն քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարա-
կան ավանդույթների գործոնը: Հունգարիայի, Լեհաստանի, Սերբիայի, Խորվաթիայի և 
Չեխիայի քաղաքական համակարգերի ձևավորման վրա վճռորոշ ազդեցություն են ու-
նեցել Եվրոպայի՝ նշված տարածաշրջանի պատմական զարգացման առանձնահատ-
կությունները: Խոսքն առաջին հերթին միջնադարյան պետականության հարուստ ա-
վանդույթներ ունենալու մասին է: Այսպես, Հունգարիայի թագավորությունը զարգաց-
ման գագաթնակետին է հասել 1000-1241 թթ., Լեհականը` 10-րդ դարի վերջին և նշված 
ժամանակից ի վեր եղել է Եվրոպայի կարևորագույն քաղաքական խաղացողներից մե-
կը[15]:  

Անցման խառը տիպի օրինակ է Չեխոսլովակիան, քանի որ այն իր մեջ համակ-
ցում է ինչպես «ռեֆորմիզի», այնպես էլ «պակտերի» տարրեր, «կլոր սեղանների» հա-
մաձայնագրեր: 

Մ. Խայբուլլինը Արևելյան Եվրոպայի յուրաքանչյուր երկրում նոր սահմանադրութ-
յունների ընդունման գործընթացի առանձնահատկությունները պայմանավորում է ա-
ռաջին հերթին այն հանգամանքով, թե ովքեր են հանդես եկել դրանց նախաձեռնողի 
դերում` հետկոմունիստները, թե նոր քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչները: Այն 
երկրներում, որտեղ քաղաքական և սահմանադրական փոփոխությունների գործըն-
թացն ի սկզբանե գտնվել է հետկոմունիստների վերահսկողության տակ, հաստատվել 
են խառը կառավարման ձևեր` նախագահա-խորհրդարանական (Լեհաստան, Բուլղա-
րիա, Ռումինիա): Իսկ այն երկրներում, որտեղ քաղաքական փոխակերպումների գոր-
ծընթացը նախաձեռնել է հակակոմունիստական ընդդիմությունը, հաստատվել են 
խորհրդարանական համակարգեր  (Չեխիա, Հունգարիա, Սլովակիա):  

Այն երկրներում, որտեղ անցման գործընթացը կրել է ռևոլյուցիոն բնույթ, (Բուլղա-
րիա, Ռումինիա) նոր քաղաքական համակարգի կոնսոլիդացիան, ինչպես նախկինում 
բնութագրվում է անորոշության բարձր աստիճանով: Իսկ այն երկրներում, որտեղ անց-
ման գործընթացը կրել է էվոլյուցիոն (Լեհաստան, Հունգարիա) կամ խառը` (Չեխիա, Ս-
լովակիա) բնույթ, քաղաքացիական հասարակության և իրավական պետության ձևա-
վորման գործընթացը իրականացվում է հետևողականորեն և ունի զարգացման 
հստակ միտումներ:  

Գերմանացի հետազոտող Շ. Մարշալը, ուսումնասիրելով Արևելյան Եվրոպայի 
երկրների ժողովրդավարացման գործընթացները 1980-1990-ական թթ., վեր է հանել 
խորհրդարանի իրականացրած դերակատարության առանձնահատկությունները ժո-
ղովրդավարացման գործընթացներում: Այսպես, նա կարևորում էր Հունգարիայում ար-
դեն իսկ 1985 թ. սկսված խորհրդարանական մշակույթի զարգացումը, որը դրսևորվում 
էր խմբակցությունների միջև բանավեճերով: Խորհրդարանական մշակույթի զարգաց-
ման խթաններից մեկը ընտրական համակարգի փոփոխությունն էր:  

Լեհաստանում քաղաքական կերպափոխումների շարժիչ ուժը, ինչը հանգեցրեց 
քաղաքական վարչակարգի ժողովրդավարացմանը, արհեստակցական «Սոլիդար-
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նոստ» շարժումն էր, որի անդամները մասնակցում էին օրենսդրական գործընթացնե-
րին: Իշխող կոմունիստական կուսակցության դեմ ուժեղ հակադրության և 1989 թ. 
«կլոր սեղանի» տեսքով տեղի ունեցած բանակցությունների շներհիվ իշխանությունը 
խաղաղ ճանապարհով փոխանցվեց ընդդիմությանը: Նման պայմաններում խորհրդա-
րանը դարձել էր ժողովրդավարության պաշտպանը:  

Բուլղարիայում ևս խորհրդարանը սկզբիցևեթ փոխակերպման գործընթացների 
ուղեկիցն էր: Խորհրդարանը (Ժողովրդական ժողովը) դարձել էր բուլղարական ժո-
ղովրդավարության ծնողը և ժողովրդավարական խաղի կանոններ թելադրող կենտրո-
նական ինստիտուտը: Շ. Մարշալը «պատմական պարադոքս» է որակում այն հանգա-
մանքը, որ Բուլղարիայում կոմունիստական կուսակցության գերիշխանությանը վերջ 
տալու որոշումն ընդունել է մի խորհրդարան, որն ամբողջությամբ բաղկացած է եղել 
կոմունիստական կուսակցության անդամներից[16]:  

Կատարված հետազոտության արդյունքների հիման վրա կարելի է կատարել 
հետևյալ եզրահանգումները. 

Հասարակության քաղաքական արդիականացման օբյեկտիվ խնդիրներից մեկը 
պետության քաղաքական կարգի այնպիսի մոդելի ընտրութունն է, որն առավելագույնս 
կհամապատասխանի ազգային շահերին և պահանջմունքներին: 

Այս կամ այն երկրի քաղաքական արդիականացման առաջընթացի մակարդակը 
ցույց տվող յուրօրինակ ինդիկատոր է հասարակության քաղաքական ինստիտուտնե-
րի համակարգում խորհրդարանի զբաղեցրած տեղն ու դերը: Ընդ որում, քաղաքական 
արդիականացման տարբեր փուլերում խորհրդարանի իրականացրած դերակատա-
րության պատկերն այլ է: Իսկ քաղաքական արդիականացման ավարտին, երբ արդեն 
իսկ ստեղծված է կայուն ժողովրդավարական համակարգ, խորհրդարանական ժո-
ղովրդավարության ինստիտուտները դառնում են դրա կարևորագույն և անքակտելի 
մասը: Իշխանության օրենսդիր մարմնի ազատումը ավտորիտար վարչաձևի ճնշումից 
դեռ բավարար պայման չէ: Կարևոր է պառլամենտարիզմի` որպես նորմի ներդրումը և 
ամրապնդումը հասարակության քաղաքական կյանքում, ինչը ենթադրում է ոչ թե 
խորհրդարանի դերի գերարժևորում, այլ պետական իշխանության իրականացման մե-
թոդ, որը կերաշխավորի իշխանության ճյուղերի իրական փոխզսպում և հակակշռում:  

Ուսումնասիրված տարածաշրջանի երկրների քաղաքական համակարգերը, ան-
կախ նրանից՝ կիսանախագահական են, թե խորհրդարանական, բնորոշվում են 
խորհրդարանի` որպես իշխանության գլխավոր օրենսդիր և ներկայացուցչական 
մարմնի գերակա դերի առանձնահատկությամբ: Խորհրդարանների լիազորություննե-
րի ծավալն այստեղ բավականին լայն է, սակայն հավասարակշռված իշխանության 
մյուս ճյուղերի հետ հարաբերություններում:  

Պառլամենտարիզմը կարելի է դիտարկել որպես իրավաքաղաքական երաշխիք-
ների որոշակի համակարգ, որը թույլ չի տալիս նոր ձևավորվող ժողովրդավարական 
համակարգին վերածվել ոչ ժողովրդավարական վարչակարգի որևէ նոր տեսակի: Այս 
տեսանկյունից պառլամենտարիզմն իր մեջ ժողովրդավարական մեծ ներուժ է պարու-
նակում, քանի որ հենց ներկայացուցչական մարմիններն են իրենց ձեռքում կենտրո-
նացնում իշխանության հիմնական գործառույթները, ձևավորում են բարեփոխումների 
իրավական հիմքը և իրենց ներկայացուցիչներին «պատվիրակում են» գործադիր իշ-
խանության մարմիններ:   

Միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ քաղաքական անցման համատեքս-
տում տեղի ունեցող փոփոխությունները կոնֆլիկտածին տարրեր են պարունակում: 
Ուստի պառլամենտարիզմը ինստիտուցիոնալ անորոշության պայմաններում ոչ միշտ 
է ունակ հանդես գալ քաղաքացիական հասարակության և իրավական պետության 
կայացման երաշխավորի դերում: Հարկ է նկատել, որ քաղաքական արդիականացման 
գործընթացը նաև որոշ վտանգներ է պարունակում. արագ ընթացող ժողովրդավարա-
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ցումը երբեմն կարող է տեղի ունենալ վաղաժամկետ և պայմանավորված չլինել քա-
ղաքացիական հասարակության ու քաղաքական մշակույթի զարգացվածության հա-
մապատասխան մակարդակով: Նման պարագայում հնարավոր է ճգնաժամային իրա-
վիճակի առաջացում: 

Արևելյան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկրները ընդունել են «իշխանություն-
ների տարանջատման եվրոպական մոդելը: Այստեղ չկան նախագահական հանրա-
պետություններ: Այս երկրները կամ մաքուր խորհրդարանական հանրապետություն-
ներ են կամ էլ հանրապետություններ, որոնցում պետության գլուխը ընտրվում է բնակ-
չության կողմից, սակայն կառավարությունը ձևավորվում է խորհրդարանի վճռորոշ 
ազդեցությամբ և քաղաքական պատասխանատվություն է կրում վերջինիս առաջ: 
Միևնույն ժամանակ այս երկրներում ավելի, քան Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած 
պետություններում, ի հայտ են գալիս նշված կառավարման ձևի թերությունները, քանի 
որ կայուն և արդյունավետ գործող կուսակցական համակարգն այս երկրներում դեռևս 
լիակատար չի զարգացել, կառավարությունը երբեմն կոալիցիոն բնույթ է կրում և արդ-
յունավետ չի գործում: 

Չնայած 1980-ական թթ. վերջերին տարածաշրջանի երկրներում անցկացված 
կերպափոխումների արդյունքում հաստատվել են ինստիտուտներ և ընթացակարգեր, 
որոնք հատուկ են ժողովրդավարական համակարգերին, ժողովրդավարությունը տա-
րածաշրջանի երկրներում դեռևս հեռու է արևմտաեվրոպական տարբերակից: Դժվար 
է ասել ապագայում խորհրդարանական մոդելը տարածաշրջանի երկրներում կզար-
գանա արևմտաեվրոպական ուղիով, թե կձևավորի սեփական մոդելը` արևելաեվրո-
պական պառլամենտարիզմ:  

Որևէ պետության կողմից խորհրդարանական կառավարման համակարգ հռչակե-
լը դեռևս չի նշանակում այնտեղ խորհրդարանական մշակույթի զարգացում: Այսօր աշ-
խարհում նախագահական կառավարման համակարգ ունեցող երկրներ կան, որոն-
ցում պառլամենտարիզմն առավել զարգացած է: 

Այն երկրներում, որտեղ ժողովրդավարությունը գտնվում է կայացման փուլում՝ 
անգամ քիչ արդյունավետությամբ, մասամբ աշխատող խորհրդարանը իրականաց-
նում է բավականին օգտակար, հավասարակշռող գործառույթ ոչ միայն պետական իշ-
խանության համակարգում, այլև հասարակական փոխհարաբերություններում, նրանց 
միջև հաղորդակցության յուրօրինակ մեխանիզմ է հանդիսանում, որը համախմբում է 
ժողովրդին:  
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Արևելյան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկրների կառավարման համակարգերի 

արդիականացման հիմնախնդիրները  
Խոսրովադուխտ Ազատյան 

 
Հոդվածը նվիրված է Արևելյան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկրների կառա-

վարման համակարգերի արդիականացման առանձնահատկությունների  վերհանմանը 
փոխակերպման համատեքստում: Ցույց է տրվում, որ չնայած տարբերություններին` 
քաղաքական փոխակերպումների սկզբունքներն ու ուղղությունները տարածաշրջանի 
պետություններում շատ ընդհանուր գծեր ունեն: Ուսումնասիրված տարածաշրջանի 
երկրների քաղաքական համակարգերը անկախ նրանից՝ կիսանախագահական են, թե 
խորհրդարանական, բնորոշվում են խորհրդարանի` որպես իշխանության գլխավոր օ-
րենսդիր և ներկայացուցչական մարմնի գերակա դերի առանձնահատկությամբ: 
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РЕЗЮМЕ 
Проблемы модернизации систем управления посткоммунистических стран в 

Восточной Европе 
Хосровадухт Азатян 

 
Ключевые слова: Восточная Европа, политическая модернизация, система управления, 

трансформация, революция, эволюция, постсоциалистическое развитие, парламент. 
Статья посвящена выявлению особенностей модернизации систем управления пост-

коммунистических стран Восточной Европы в контексте трансформации.  
Представляется, что, несмотря на различии, принципы и направления политических преоб-
разований имеют много общего в странах региона. Политические системы стран изучаемого 
региона, будь то полупрезидентские или парламентские, характеризуются доминирующей 
ролью парламента как основного законодательного и представительного органа власти. 
 

 
SUMMARY 

The Issues of Modernization of the Management Systems of Eastern European Post-
Communist Countries 

Khosrovadukht Azatyan 
 

Keywords: Eastern Europe, political modernization, political system, transformation, 
revolution, evolution, post-socialist developments, parliament. 

The article is dedicated to discovering the peculiarities of modernization of the management 
systems of post-communist countries in Eastern Europe in the context of transformation. It should 
be noted, that despite the differences, the principles and directions of political transformation have 
many common lines in the countries of the region. The political systems of the countries of the 
explored region, whether semi-presidential or parliamentary, are characterized by the dominant 
role of parliament as the primary legislative and representative body of power. 
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DISTINCTIVE FEATURES OF THE MODERN STAGE OF THE 
AZERBAIJANI-KARABAKH CONFLICT 

 
Armine Grigoryan 

 
Key words: Artsakh Republic, Republic of Azerbaijan, Azerbaijani-Karabakh conflict. 

protracted armed conflict, ceasefire, large-scale war, security, containment, OSCE Minsk Group 
Co-Chairmanship, elections. 

 
The Azerbaijani-Karabakh conflict, both in its nature and dynamics, falls within the concept 

of protracted armed conflicts, and as such could serve as a subject worthy of inquiry for analyzing 
and systematizing the attributes of protracted armed conflicts, their various types and the 
challenges they pose, as well as the corollaries when it comes to the economy, reversal in 
development processes, infrastructures, livelihoods, the human dimension, the political 
establishments, regional and international developments, and demographic security. 

Common Article 2 to the 1949 Geneva Conventions provides that the conventions “apply to 
all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of 
the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them” [1]. 

The term armed conflict could be defined as a state-based conflict, a contested 
incompatibility that concerns government and/or status of a specified territory where the use of 
armed force by parties of which at least one is the government of a state results in at least twenty-
five battle-related deaths in one calendar year, and a major armed conflict could be defined as a 
conflict between and within states which results in at least one thousand deaths over the course of 
the conflict. Battle-related deaths include traditional battlefield war, guerilla activities, 
bombardments of military units and military installations, indiscriminate bombing of civilian 
residences, crossfire [2]. 

As to protracted armed conflicts, no commonly accepted definition exists of what comprises 
the notion. However, as I believe, this does not lend to protracted armed conflicts being accidental 
combinations of circumstances. Thus, I will try to put my finger on this shortfall and identify some 
distinctive features that account for the prolonged nature of protracted armed conflicts for the 
purpose of describing and explaining the dynamics of a protracted armed conflict situation, and 
singling out certain behavioral and structural characteristics:   

1. There is no concluded peace agreement/the peace agreement is not materialized and 
ambiguous post-war situation; the validity of the peace agreement is contested by one or 
several of the warring parties that signed the agreement [3]; 

2. Alienation from the logic of rational peace is evidenced, there is no balance between the 
logic of peace which focuses on securing the ceasefire and a peace settlement thereafter, 
and the logic of war, aggravation of antagonism between the parties to conflict is 
common [4]; 

3. There is constant quest for maintaining an arms race leading to polarization and budget 
failure, with disproportionate military expenditures as the rationale for defensive 
purposes, compiling off-budget sources of military expenditure [5] (in rentier-state 
models such as Azerbaijan largely dependent on accruing external revenues from the 
export of natural resources, especially oil and gas, this is done via foundations, and the 
revenues are recycled with percentage distribution to military expenditures [6]);  

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 24.03.20: 

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, պ.գ.թ., դոցենտ Ն. 
Բաղդասարյանը: 31.03.20: 
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4. Mutual capacity assessment is made by parties to conflict to test the tensile strength by 
recurrent, small-scale escalations [7];  

5. Pre-eminence of military threat of large-scale war outbreak in military-political forecasts 
and expert conclusions is common; the conflict is likely to erupt as soon as any change in 
the balance of forces or political elites or ecopoloitical conditions occurs [8]; periods of 
differing conflict intensity are involved, with relative peace lasting for months at a time or 
another (In the Azerbaijani-Karabakh protracted armed conflict, the situation remains 
tense following large-scale military hostilities unleashed by Azerbaijan in April 2016 [9] 
that marked the worst bloodshed after the 1994 Ceasefire [10]) 

6. Deliberate multidimensional activities are carried out by one of the parties or the parties 
to conflict just below the threshold of overt military force to gain specific strategic 
objectives; 

7. There is pronounced targeting ideological struggle in war;  
8. Mutually wearing-away attritional warfare is pursued aimed at the destruction of the 

opponent’s forces to the point of compromise and elimination of the long-run conflict 
settlement [11] (Azerbaijani strategy with this regard is the blockade/isolation of 
Nagorno Karabakh, sniper warfare and subversive incursions along the Line of Contact 
(LoC), military operations along the borderlibe as in April 2016 to grasp additional land, 
“salami slicing” employed);  

9. New forms of technology influencing tactics and communications are involved; 
10. Differing levels and moments of internationalization are common; 
11. Third parties are involved in either helping the parties to conflict to regulate the 

incompatibility between them, or acting as intermediaries between the two parties, 
hosting negotiations, or monitoring the ceasefire or peace agreement. This could be a 
state or an organisation. In the Azerbaijani-Karabakh protracted armed conflict 
mediation efforts are made by the OSCE Minsk Group.  

However, as in any attempt to define and neatly categorize something or aspects of 
something as complex as an armed conflict, ample debate around definitions is common, and 
constructive feedback is welcome.  

When it comes to the Azerbaijani-Karabakh conflict, the following issues further load the 
distinctive features singled out above: towards transition from a hotbed of conflict to a protracted 
armed conflict, the crux torpedoed settlement process reframes gradually into a system of 
measures and is repackaged into conflict management. Thus, the reopened armed conflict and 
recurrent escalation should be taken as conflict management crisis [12].  

At least two military clashes – the August 2014 trench warfare and the 2016 April War - 
should be recalled in this context (following the 1992-94 Azerbaijani-Karabakh large-scale war) 
when the protracted armed conflict evolved into an apparent armed clash, transcending the 
threats and counterthreats limits. In fact, this shapes a situation when the conflict being in the 
domain of settlement and management - “soft power” diplomacy – breaks loose and as a result of 
unpredictable chain developments becomes more self-management-oriented [13].  

Under the conditions of the protracted armed conflict the Artsakh Republic has adopted the 
following counteracting, containment and prevention measures [14] which could be classified 
according to their strengths and shortcomings as well as challenges.  

Speaking on the strengths:  
1. The Defense Army and the Republic of Armenia are the guarantors of the Artsakh 

Republic security; the status and security of the Republic of Artsakh is an absolute 
priority of the Republic of Armenia in the negotiation process [15]; 

2. The independence and security of Artsakh are not subject to bargaining [16];  
3. The Defense Army is always in readiness for defensive action and for offensive action when 
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it is necessary [17]; “New war for new territories” strategy and “active deterrence” 
implying counter-offensive or preemptive measures has been introduced[18];  

4. The Defense Army focuses constantly on the rationalization and refining of the military 
sector and existing weapons system [19]; 

5. The recurrent escalations including the trench war enable keeping trench data current;  
6. The Defense Army implements unilaterally synchronized and agreed mechanisms for 

investigation of borderline incidents with ceasefire control devices along the borderline 
to nullify subversive warfare (in 2018, official Stepanakert voiced willingness to provide 
international mediators with data from video surveillance of the situation on the 
borderline) [20].  

When it comes to the shortcomings, the following should be outlined:  
1. High level of unpredictability at some stage of the conflict; 
2. Incommensurability of the use of hard power and soft power, failure to comply with 

commitments in the diplomatic realm as a result of Azerbaijani destructive policy, the 
most recent experiences being obligations under the 2016-2017 Vienna, Saint-Petersburg 
and Geneva agreements which are now often discarded in the political discourse [21]; 

3. Absence of policy by international agencies towards deterrence of the arms race and 
conflict settlement;  

4. Suffering from the protracted armed conflict syndrome Azerbaijan does not see increased 
confidence and stability as an investment towards ultimate peace and fears that the more 
solid the stalemate, the more permanent and legitimate it is, thus, Azerbaijan shows 
reflexive resistance to CSBMs amid calls focusing on the safety and welfare of civilian 
populations close to the line of contact (LoC). 

As for the challenges: 
1. Civilian residents are affected by armed hostilities, and there is irretrievable loss among 

the civilians at a recurrent escalation of the conflict [22]; 
2. The atmosphere of Armenophobia (anti-Armenian sentiments) and intolerance is nurtured 

by Azerbaijan, i.e. fostering of the idea of external enemies and generation-long trend 
toward hostility [23], any demonstration of softening in opinions is perceived as 
treachery, demonization coupled with inefficiency and non-materialization of peace and 
peacebuilding calls and mechanisms [24]; 

3. The negotiation space is jeopardized as a consequence of polarization of standpoints of 
the parties to conflict; negotiations are seen by Azerbaijan as a way of imposing 
unilateral concessions [25]; 

Thus, it could be concluded that the commitment to comply with agreements reached should be 
viewed as prospect of the Azerbaijani-Karabakh protracted conflict settlement. This could spearhead 
the setting up of mechanisms of mutual trust and mitigation of escalation in trench warfare.  

The entire process of conflict settlement has been tailgated and shadowed with Azerbaijani 
destructive stance. Despite peacebuilding calls to the parties to conflict by the OSCE Minsk Group 
Co-Chairmanship [26] and United Nations Secretary-General António Guterres’ appeal for an 
immediate global ceasefire to fight the novel Coronavirus (COVID-19) pandemic [27], on 2 May 
2020, the Azerbaijani Defense Minister pointed to “high probability of resumption of hostilities” 
and that the command staff must be ready for “combat operation along the entire frontline” [28].  

These statements by Azerbaijani officials reflect oil prices close below zero [29] 
in unprecedented collapse bringing the risk of social discontent and unrest. Shifting off the load of 
social unrest in Azerbaijan being causa sine qua non for the Azerbaijani authorities, another 
escalation of the conflict could be just around the corner.  

In the spring of 2020 presidential and parliamentary elections were held in the Artsakh 
Republic [30]. All the 14 candidates, referred in their electoral programs to safeguarding the 
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security and conflict prevention as priorities for the state in the protracted armed conflict.  
President-elect of the Artsakh Republic Arayik Haroutyunyan, a political figure and former 

prime minister, highlighted defense and security as first point of blanket provisions of his electoral 
program with respect to conflict settlement for the years 2020-25 as well as public administration 
and governance under the protracted armed conflict conditions. Namely, consistent reinforcement 
of the defense army through weaponry replenishment, development of engineering infrastructures, 
consistent refining of civil defense assets were highlighted. In this context, ensuring the security 
presupposes conflict containment [31].  

In parallel, in the foreign policy realm, the Artsakh Republic and the Republic of Armenia 
will pursue the policy towards peaceful, definitive and comprehensive settlement of the 
Azerbaijani-Karabakh conflict, focusing on the inalienable rights and security interests of the 
Artsakh Republic people. This means the principles of conflict settlement as proposed by the 
OSCE Minsk Group Co-Chairmanship would be finalized in Stepanakert. Otherwise, without the 
direct participation of the Artsakh Republic, there can be no realistic expectation of any 
diplomatic progress.  

Prevention of the conflict escalation with the security enhancement and counterattack toolkit 
in case of large-scale offensive is an imperative for the Artsakh Republic given the protracted 
armed conflict imposed on it. In this way, the security of the Artsakh Republic is thereby the key 
and the prerequisite for regional stability in the broader South Caucasus region. 
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SUMMARY 
Distinctive Features of the Modern Stage of the Azerbaijani-Karabakh Conflict 

Armine Grigoryan 
 
As Albania took over 2020 OSCE Chairmanship, prevention of conflict escalation and 

enhancing dialogue were declared as priorities [32].  
With this view, it becomes topical to take a look at the Azerbaijani-Karabakh conflict as a 

protracted armed conflict in the OSCE area, Azerbaijani modus operandi under the protracted 
conflict and tasks ahead of the Artsakh Republic as the country held Presidential and 
Parliamentary elections in April 2020.  
 

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության արդի փուլի բնութագրիչները 
Արմինե Գրիգորյան 

 
Բանալի բառեր՝ Արցախի Հանրապետություն, Ադրբեջանի Հանրապետություն, Ադր-

բեջանա-ղարաբաղյան հակամարտություն, «սողացող հակամարտություն», հրադադար, 
լայնամասշտաբ պատերազմ, անվտանգություն, զսպման մեխանիզմներ, ԵԱՀԿ Մինսկի 
խմբի համանախագահություն, ընտրություններ:  

2020թ. Ալբանիան ստանձնել է ԵԱՀԿ Նախագահությունը՝ որպես գերակայություններ 
նշելով հակամարտությունների կանխարգելումը եւ երկխոսության խորացումը: 

Այս համատեքստում կարեւոր է ուսումնասիրել ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամար-
տությունը` որպես ԵԱՀԿ օրակարգում ընդգրկված «սողացող հակամարտություն», խոսել 
ադրբեջանական գործելակերպի դրսեւորումների եւ վերջերս՝ 2020թ ապրիլին Արցախի 
Հանրապետությունում կայացած նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություննե-
րից հետո հանրապետության անելիքների մասին: 

 
 

 
РЕЗЮМЕ 

Характерные черты современного этапа азербайджано-карабахского конфликта 
Армине Григорян 

 
Ключевые слова: Республика Арцах, Республика Азербайджан, азербайджано-

карабахский конфликт, затянувшиеся вооруженные конфликты, режим прекращения огня, 
широкомасштабная война, безопасность, механизмы сдерживания, сопредседательство 
Минской группы ОБСЕ, выборы.  

1 января 2020 года Албания начала председательство в Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Председательство Албании основывается на таких 
важных целях как предотвращение эскалации конфликта и  укрепление диалога.  

В этой связи изучение азербайджано-карабахского конфликта как затянувшегося 
вооруженного конфликта в регионе ОБСЕ, основного образа действия Азербайджана в 
условиях затянувшегося вооруженного конфликта и задач, стоящих перед Республикой 
Арцах, когда в апреле 2020 года в стране прошли президентские и парламентские выборы,  
имеет важное значение.  
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ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Նորայր Նորիկյան 

Բանալի բառեր՝ ռազմական քաղաքականություն, անվտանգություն, զինված ու-
ժեր, բարեփոխումներ, պատերազմական գործողություններ, կառավարման համա-
կարգ, մարտունակություն:  

 
Հարավկովկասյան տարածաշրջանում միջէթնիկական և միջպետական հակա-

սությունները և մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առկայութ-
յունը խոչընդոտում են տարածաշրջանի պետությունների միջև տնտեսական և քաղա-
քական կայունության ձևավորմանն ու փոխհարաբերությունների զարգացմանը (Հա-
յաստանի և Ադրբեջանի պարագայում՝ հաստատմանը): Միաժամանակ երկարամյա 
լարվածությունը, դիվերսիոն հետախուզական և հատուկ ստորաբաժանումների շա-
րունակական գործողությունները վտանգ են ստեղծում տարածաշրջանում նոր  պա-
տերազմի զարգացումների առումով:  

Երկրի ռազմաքաղաքական գործունեությունը սոցիալ-քաղաքական գործունեութ-
յան այն տարատեսակն է, որն անմիջականորեն և ուղղակի կապված է ռազմական 
քաղաքականության սուբյեկտի նպատակներին հասնելու համար բոլոր անհրաժեշտ 
միջոցների նախապատրաստման ու կիրառման հետ: Տվյալ տեսակի գործունեության 
մեջ ռազմական բաղադրիչի առկայությունը այն բնութագրում է զինված միջոցների կի-
րառման տեսակետից, իսկ քաղաքական բնույթը բացահայտում է ռազմական քաղա-
քականության սոցիալական բնույթը: Հայաստանի Հանրապետության ռազմական քա-
ղաքականության ամբողջ համակարգը հիմնականում ձևավորվում, գործարկվում ու 
զարգացվում է ռազմաքաղաքական հարաբերությունների համակարգի վրա ազգային 
շահերին համապատասխանող ազդեցություն գործելու նպատակով: 

Ներկայումս Հայաստանում անցկացվող ժողովրդավարական և կառավարչական 
բարեփոխումները, փոփոխված տնտեսական հնարավորությունները, նյութական, ժո-
ղովրդագրական և այլ պաշարների առկա մակարդակը թելադրում են պետության կող-
մից ռազմական ոլորտի քաղաքականության նոր սկզբունքների ու մեթոդների մշակ-
ման, կիրառման ու կատարելագործման անհրաժեշտություն, զինված ուժերի գործու-
նեության և զինվորական ծառայության քաղաքական-իրավական հիմքերի անընդհատ 
զարգացում։ Ռազմական քաղաքականության հայեցակարգային մասը ապահովում է 
պաշտպանության բնագավառի կառավարական մարմինը, իսկ գործնական մասը` 
զինված ուժերի կառավարման կենտրոնական մարմինը (գլխավոր շտաբը), որը հե-
տադարձ գործառութային կապերի շրջանակներում և իր իրավասության սահմաննե-
րում մասնակցում է նաև ռազմական քաղաքականության հայեցակարգային բաժիննե-
րի փորձաքննության ապահովմանը[1]: 

Հայ հասարակությունը, անկախությունից ի վեր պայքարում է մրցունակ տնտե-
սություն, ապահով պաշտպանական համակարգ և հավասարակշռված արտաքին քա-
ղաքականություն կառուցելու համար, որի արդյունավետության առաջնային գրավա-
կանը նորմատիվային (իրավական) ու հայեցակարգային (քաղաքական) հիմքերի ա-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 08.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Քեռյանը: 17.01.20: 
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պահովումը, առանց որի վերը թվարկված բոլոր նպատակները մեղմ ասած անիրա-
կանանալի են։ 

ՀՀ իրավական համակարգի ձևավորման սկիզբը դրվել է 1991 թ. սեպտեմբերի 
21-ի հանրաքվեի անցկացմամբ և սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն խորհրդի կողմից 
անկախության հռչակմամբ[2]։ Իրավական համակարգը հնարավորություն տվեց ան-
կախ պետականության պայմաններում ձևավորելու մարդու իրավունքները, ազա-
տությունները, օրինական շահերն ու բարեկեցությունը երաշխավորող ինքնուրույն, 
կայուն պետաշինական կառավարչական համակարգ՝ հիմնված օրենսդրական և հայե-
ցակարգային կարգավորումների վրա։ 

Ընդհանուր առմամբ, պետական և հասարակական կյանքի իրավական համա-
կարգի ամրապնդման տեսությունը պահանջում է իրավունքի և դրա արտահայտման 
ձևի՝ օրենսդրության հետ իրավունքի հարաբերակցության հետազոտում: ՀՀ իրավա-
կան համակարգն իր  ձևով և կառուցվածքով ռոմանագերմանական է, և իրավունքի 
կենսագործման գործընթացն անցնում է մի քանի փուլ: Առաջին փուլում իրականաց-
վում է իրավունքի ամրագրում Սահմանադրության մեջ՝ դրան սահմանադրական նոր-
մատիվ ձև տալու միջոցով: Երկրորդ փուլում օրենքը, լինելով  իրավունքի օբյեկտիվ 
որակների արտահայտման ձև, կոնկրետացնում է վարքագծային և այլ կատարողա-
կան պահանջները: Երրորդ փուլը իրավունքի կենսագործման, դրան նորմատիվ ձև 
տալու ենթաօրենսդրական իրավաստեղծագործությունն է, որը որպես գործընթաց 
որոշակիացման ձևով կենսագործում է Սահմանադրության մեջ և օրենքներում ամ-
րագրված իրավունքը[3]: 

Հայաստանի պաշտպանության ոլորտի և ռազմական քաղաքականության ապա-
հովման օրենսդրական զարգացումները կարելի է բաժանել հաջորդական մի շարք 
փուլերի: Առաջին փուլն ընդգրկում է 1990-1997 թ.թ., երբ ԽՍՀՄ որոշ իրավական ակ-
տեր մեխանիկորեն արտացոլվեցին նորանկախ պետության օրենսդրության մեջ, ինչ-
պես նաև առաջին անգամ փորձ արվեց կարգավորելու նոր կազմավորվող պաշտպա-
նական համակարգի իրավահարաբերությունները: Երկրորդ փուլը սկսվում է 1997 թ. և 
ավարտվում 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ի հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա 
ՀՀ Սահմանադրության մեջ կատարված փոփոխություններով: Երրորդ փուլը տևում է 
նշված սահմանադրական փոփոխություններից մինչև 2007-2008 թ.թ., երբ Սահմա-
նադրության մեջ կատարված փոփոխությունները հիմք հանդիսացան ՀՀ պաշտպա-
նության ոլորտի օրենսդրության զարգացման ռազմավարական ծրագրերի մշակման և 
օրենսդրական բարեփոխումների նախաձեռնման համար[4]: Որպես չորրորդ փուլ՝ կա-
րելի է առանձնացնել 2008թ.-ից մինչև 2015-2018 թվականները, երբ ընդհանուր 
պաշտպանական բարեփոխումներին համապատասխան և պաշտպանության համա-
կարգի ռազմավարական վերանայման ծրագրերին համահունչ կատարելագործվում 
էր ոլորտի նորմատիվ իրավական հիմքը, զարգանում էր իրավահարաբերությունների 
կանոնակարգման մակարդակն ու մշակույթը: Այս փուլի շարունակությամբ են դրսևոր-
վում արդի փուլում (կարելի է առանձնացնել որպես հինգերորդ փուլ) ակտիվորեն 
մշակվող և իրականացվող Հայաստանի խորհրդարանական կառավարման ձևին անց-
նելու կապակցությամբ երկրի պաշտպանության համակարգի օրենսդրության արմա-
տական վերափոխումները՝ ի կատարումն 2015 թվականին ընդունված նոր Սահմա-
նադրության համապատասխան պահանջների: 

Ինչպես անվտանգության ընդհանուր քաղաքականությունը, այնպես էլ ոլորտա-
յին ուղղությունների աշխատանքները ամրագրվում են այնպիսի փաստաթղթերում, 
ինչպիսիք են կառավարության ծրագիր, անվտանգության ռազմավարություն, ռազմա-
կան դոկտրին և մյուս ոլորտներին վերաբերող հայեցակարգային փաստաթղթերը, 
որոնցում ռիսկերի գնահատման հիման վրա սահմանում են անվտանգության տարբեր 
ոլորտների մարմինների հետաքրքրությունները և առաջնային խնդիրները: Ռազմա-
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վարական փաստաթղթերը հետագա բարեփոխումների համար ստեղծում են քաղա-
քական դաշտ և հիմք են ծառայում գործադիր մարմինների կողմից ծրագրային 
միջոցառումների պլանավորման ու իրականացման համար: 

Պետության ռազմաքաղաքական հարաբերությունների համակարգում առանձ-
նացվում են ներքին և արտաքին (միջազգային) ոլորտները: Պետության ռազմական 
քաղաքականության վրա դրանց ազդեցությունը միանշանակ չէ. եթե ներքին ռազմա-
քաղաքական հարաբերություններով պայմանավորվում է քաղաքականության սոցիալ-
իրավական էությունը, ապա միջազգային հարաբերությունները որոշում են զինված 
միջոցներով քաղաքական նպատակներին հասնելու այս կամ այն ձևի ու մեթոդի կի-
րառելիության կոնկրետ սահմանները: Փաստորեն, ելնելով ռազմաքաղաքական հա-
րաբերությունների երկու փոխկապակցված համակարգերի (արտաքին և ներքին) առ-
կայության հանգամանքից` բովանդակային առումով տարբերվում են պետության 
ռազմական քաղաքականության երկու կողմերը` արտաքին ու ներքին: 

Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին անվտանգության ռազմա-
վարության ընդհանուր ուղղությունները, մարտահրավերներն ու առաջնահերթություն-
ները ներկայացվել են դեռևս ՀՀ նախագահի՝ 2007 թվականի փետրվարի 7-ի ՆՀ-37-Ն 
հրամանագրով հաստատված ազգային անվտանգության ռազմավարությունում: ՀՀ 
ազգային անվտանգության ռազմավարությունը պետության, հասարակության և ան-
հատի անվտանգության ապահովման, կայուն զարգացման, հայ ինքնության պահ-
պանման պետական քաղաքականության համակարգն է, որն իրականացվում է կեն-
սագործունեության բոլոր ոլորտների համար ժողովրդավարական արժեքների համա-
կարգի վրա հիմնված միասնական պետական քաղաքականության մշակման և իրա-
գործման միջոցով[5]: Ռազմավարությունը սահմանում է ազգային անվտանգության 
հիմնարար արժեքները,  անվտանգության ապահովման գործոններն ու գործողութ-
յունները, ինչպես նաև դրանց դեմ ուղղված սպառնալիքները: Փաստաթղթում արտա-
ցոլված է նաև  ՀՀ դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրի լուծ-
ման հարցում: ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը միտված է պետութ-
յան և հասարակության կայուն զարգացումն ապահովելուն ներքին և արտաքին սպառ-
նալիքների կանխման ու դրանց հետևանքների վերացման միջոցով: 

Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության և ռազմաքաղաքա-
կան հիմնադրույթները, պաշտպանական ռազմավարությունը, ռազմական անվտան-
գության ապահովման համակարգը, ինչպես նաև պետական մարմինների՝ ռազմական 
անվտանգության ապահովմանը նպատակաուղղված գործունեության հայեցակարգա-
յին հիմնադրույթները սահմանվում են ՀՀ Նախագահի՝ 2007թ. դեկտեմբերի 25-ի ՆՀ-
308-Ն հրամանագրով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության ռազմական 
դոկտրինում[6]: Վերջինս պաշտպանական բնույթի փաստաթուղթ է և պետության 
ռազմական անվտանգության ապահովմանն ուղղված ռազմաքաղաքական, ռազմա-
կան-ռազմավարական, ռազմատնտեսական և ռազմատեխնիկական հիմունքները նե-
րառող պաշտոնական հայեցակետերի համախումբն է: Անկասկած, երկրի ներքին 
(ազգային) և արտաքին անվտանգության ապահովման համակարգում ռազմական 
անվտանգությունը պահպանում է իր առանձնացված դերակատարությունը: Միևնույն 
ժամանակ սահմանվել է նաև, որ ռազմական դոկտրինի դրույթները կարող են փո-
փոխվել՝ կախված ռազմաքաղաքական իրադրությունից, ռազմական սպառնալիքների 
ու մարտահրավերների բնույթից, ռազմական անվտանգության համակարգի ապա-
հովման համար անհրաժեշտ այլ գործոններից: 

Հարկ է նաև ընդգծել, որ համաձայն նշված փաստաթղթերի բովանդակային մեկ-
նաբանության՝ դրանցում ներառված պաշտոնական դիրքորոշումներն ու սզկբունքա-
յին մոտեցումները նախանշված են եղել մինչև 2015 թվականը, որից հետո այդ փաս-
տաթղթերը պետք է լրամշակվեին: Հաշվի առնելով, որ 2015 թվականի սահմանադրա-
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կան բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանը անցում կատարեց խորհրդարանա-
կան հանրապետության կառավարման մոդելին, հետևաբար հանրապետությունում ի-
րականացվեցին ծավալային ու բովանդակային փոփոխություններ ռազմական անվ-
տանգության համակարգում և դրա շրջանակներում իրականացվող ռազմական քա-
ղաքականության առումով, անվտանգության ռազմավարության և ռազմական դոկտ-
րինի վերանայման աշխատանքները նախաձեռնվեցին Սահմանադրությունից բխող 
համապատասխան օրենսդրական հիմքերի ընդունումից կամ գործող օրենքներում 
փոփոխություններ կատարելուց հետո, մասնավորապես ընդունվեցին «Կառավարութ-
յան կառուցվածքի և գործունեության մասին»[7], «Անվտանգության խորհրդի կազմա-
վորման և գործունեության մասին»[8], «Պաշտպանության մասին»[9], «Զինվորական 
ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին»[10] և մի շարք օրենքներ:  

Նշված նորմատիվային կարգավորումներից հետո ՀՀ վարչապետի որոշմամբ 
ստեղծվեց ազգային անվտանգության ռազմավարության մշակման միջգերատեսչա-
կան հանձնախումբ՝ նույն որոշմամբ հաստատելով հանձնախմբի անհատական կազ-
մը և գործունեության կարգը: Մասնավորապես, տվյալ որոշման համաձայն՝ ազգային 
անվտանգության ռազմավարության մշակման նպատակով Անվտանգության խորհրդի 
քարտուղարի ղեկավարության ներքո ստեղծվում է ազգային անվտանգության ռազ-
մավարության մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձ-
նախումբ, որի անդամներն են Կառավարության անդամները (բացառությամբ ՀՀ վար-
չապետի և փոխվարչապետերի), ԱԱԾ տնօրենը, ոստիկանության պետը, ԶՈւ ԳՇ պե-
տը, ՊԵԿ նախագահը, ԱԺ արտաքին հարաբերությունների ու Պաշտպանության և 
անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահները, ՀՀ նախա-
գահի աշխատակազմի ղեկավարը, ՊՎԾ պետը, ԿԲ նախագահը, ԳԱԱ նախագահը, 
ՀՀ ԱԽ գրասենյակի ներկայացուցիչը (հանձնախմբի քարտուղար)։ Անվտանգության 
խորհրդի քարտուղարին հանձնարարվել է Ազգային անվտանգության ռազմավարութ-
յան նախագիծը մեկ տարվա ընթացքում ներկայացնել Անվտանգության խորհրդի հա-
վանությանը՝ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելու համար[11]: Միջգերա-
տեսչական հանձնախումբը պարբերաբար հրավիրում է նիստեր և քննարկումներ՝ 
փուլային տարբերակով ամփոփելու կատարված ընթացիկ աշխատանքներն ու 
հստակեցնելու նախատեսվող միջոցառումները[12]: 

Ռազմական քաղաքականության և դրա շրջանակներում իրականացվող ծրագրա-
յին գործառնության հայեցակարգային ապահովման համատեքստում կարևոր է նաև 
ընդգծել գործադիր իշխանության մարմնի գործունեության կարգավորումները: Այս-
պես, ներկա ժամանակահատվածի համար ընդունված և ՀՀ կառավարության 2019թ. 
փետրվարի 8-ի № 65-Ա որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության ծրագիրը» սահմանում է առաջիկա հինգ տարիների համար ՀՀ գոր-
ծադիր մարմինների գործունեության հիմնարար ուղենիշները, այդպիսով, ըստ էութ-
յան, լինելով իշխող քաղաքական ուժի երկարաժամկետ տեսլականը կամ այսպես կոչ-
ված «Մեծ ռազմավարությունը»[13]: Նշված ծրագրում որպես պաշտպանության ոլոր-
տի և զինված ուժերի ընթացիկ գործունեության ու զարգացման երկու առանցքային 
սկզբունքներ են հռչակվել պատրաստականության բարձրացումը և մարդկանց նկատ-
մամբ հոգածության ավելացումը: Թեև բառացիորեն ամրագրված չէ կառավարության 
տեսլականում, փաստաթղթի՝ ռազմական քաղաքականությանը վերաբերող հատվա-
ծում կարմիր թելով անցնում է նաև երրորդ հիմնարար սկզբունքի գաղափարը, այն է` 
պաշտպանության ոլորտի ինստիտուցիոնալ արդյունավետության բարձրացումը: Այս 
համատեքստում հարկ է ընդգծել այն կարևոր հանգամանքը, որ եթե պատրաստակա-
նություն ասելով հասկացվում է ներկա աշխարհաքաղաքական ու անվտանգային 
զարգացումների պայմաններում պատերազմին պատրաստ լինելու մակարդակը, ա-
պա ինստիտուցիոնալ արդյունավետությունը կոչված է երաշխավորելու հնարավոր 
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պատերազմների կամ ռազմական գործողությունների համար բավարար կարողութ-
յուններ գեներացնելու պաշտպանական համակարգի ունակությունը: 

Կառավարության ծրագրի գործնական կատարումն ապահովելու և մշտադիտար-
կելու նպատակով կառավարության 2019թ. մայիսի 16-ի № 650 որոշմամբ հաստատ-
վել է կառավարության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկը, որ-
տեղ նշված երեք գլխավոր սկզբունքների կիրարկումն ապահովող գործնական քայլե-
րը սահմանված են կոնկրետ նպատակների, դրանք սպասարկող միջոցառումների, 
ակնկալվող արդյունքների և ժամկետների տեսքով[14]: Բացի այդ ՀՀ կառավարության 
տվյալ ծրագիրը՝ որպես քաղաքական փաստաթուղթ, պաշտպանական համակարգի 
հնգամյա զարգացման համար սահմանել է բավականին բարձր նշաձող, որին հասնե-
լու համար նախատեսված է նաև պաշտպանության ռազմավարական վերանայման 
(ՊՌՎ) գործընթացի անցկացում:  

Ռազմական քաղաքականության ներքին բաղադրիչի ապահովման համատեքս-
տում հարկ է համառոտ անդրադառնալ քննարկվող սկզբունքների շրջանակներում 
ընդունված և իրագործված (կամ ընթացքի մեջ գտնվող) ծրագրային միջոցառումնե-
րին: Մասնավորապես, այդ սկզբունքներից մեկի` պատրաստականության բարձրաց-
մանն ուղղված միջոցառումները հիմնականում համընկնում են ՀՀ զինված ուժերի 
2018-2024թ.թ. արդիականացման ծրագրի[15] և սպառազինության ու ռազմական 
տեխնիկայի 2018-2024թ.թ.  զարգացման պետական ծրագրի համապատասխան 
դրույթների[16] հետ:   

Ինստիտուցիոնալ արդյունավետության և անձնակազմի նկատմամբ հոգածութ-
յան բարձրացմանը միտված երկու սկզբունքների շրջանակներում կարելի է առանձ-
նացնել հետևյալ աշխատանքների հետևյալ ենթաոլորտային ուղղությունները. զինծա-
ռայողների, պաշտպանության նախարարության համակարգի քաղաքացիական ծա-
ռայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական պաշտպանություն, նյու-
թատեխնիկական ապահովում և կապիտալ շինարարություն, բարեվարքության, զին-
ված ուժերի անձնակազմի կարգապահության և բանակում մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ամրապնդում, տեխնիկական ապահովման կատարելագործում և 
զինված ուժերի՝ սպառազինությամբ ու ռազմական տեխնիկայով համալրում, անձնա-
կազմի կառավարման, կրթության և պատրաստության ոլորտների բարեփոխումների 
իրականացում, հանրային իրազեկման, թափանցիկության և հասարակական վստա-
հության ամրապնդում, աճող սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության և ազգա-
յին ինքնագիտակցության մակարդակի բարձրացում, հավանական հակառակորդի 
տեղեկատվաքարոզչական ազդեցության դեմ պայքարի ուժգնացում և մի շարք այլ 
ուղղություններ: 

Ռազմական քաղաքականության արտաքին բաղադրիչի շրջանակներում միջազ-
գային համագործակցության և հավաքական անվտանգության գործող ընթացակարգե-
րի հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ աշխատանքները նպատակաուղղ-
ված են ՀՀ միջազգային ռազմաքաղաքական դիրքերի ամրապնդմանը և զինված ու-
ժերի զարգացմանը: Հիմնական խնդիրներ են բնորոշվում ԼՂ հակամարտության ռազ-
մական ասպեկտների մասին միջազգային իրազեկվածության բարձրացումը, ռազմա-
կան համագործակցության պայմանագրաիրավական դաշտի ընդլայնումը և կարևո-
րագույն ուղղությունների խորացումը, ինչպես նաև համագործակցության հետագա 
ծառայեցումը զինված ուժերի զարգացմանը՝ ռազմատեխնիկական, ռազմարդյունաբե-
րության, խաղաղապահության, փոխգործունակության և վերափոխումների ոլորտների 
շեշտադրմամբ: Հայաստանը հետևողականորեն շարունակում է հետամուտ լինել հա-
վաքական անվտանգության կառուցակարգերի իրագործմանը` փոխադարձ դաշնակ-
ցային պարտավորությունների կատարման շրջանակներում: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

143 
 

Ռազմական քաղաքականության և ռազմական անվտանգության ապահովման 
համակարգում կարևոր դեր է հատկացվում նաև դիվանագիտությանը, այդ թվում՝ 
ռազմական դիվանագիտությանը, որի առաջնահերթ խնդիրն է ստեղծել արտաքին 
բարենպաստ պայմաններ նվազագույն ուժերով երկրի պաշտպանությունն ապահովե-
լու համար՝ ունենալով հնարավորինս շատ դաշնակիցներ և քիչ հավանական հակա-
ռակորդներ[17]: Հնարավոր ռազմական սպառնալիքները կանխելու գործում կարևոր 
նշանակություն է ստանում երկկողմանի և բազմակողմանի դաշնակցային փոխգոր-
ծակցությունը։ Ուստի ՀՀ ԶՈՒ կարևոր խնդիրներից մեկն է երկրի շահերին համապա-
տասխանող և ռազմական անվտանգությունը, ինչպես նաև միջազգային կայունութ-
յունն ապահովող տարածաշրջանային ուժերի հաշվեկշռի ձևավորման նպաստելը։ Այդ 
ուղղությամբ իրականացվում են գործակցության միջոցառումներ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-
ի, Բելգիայի, Ֆրանսիայի, Վրաստանի, Բելառուսի Լեհաստանի, Կիպրոսի, Չեխիայի, 
Լիբանանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Տա-
ջիկստանի, Հորդանանի և մի շարք այլ երկրների հետ, ինչպես նաև Հայաստանի մաս-
նակցությունն ու ներգրավվածությունը ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի և ՄԱԿ-ի ձևաչափե-
րով ծրագրային միջոցառումներին: 

Որպես ամփոփում կարելի է ընդգծել, որ աշխարհաքաղաքական ու տարածաշր-
ջանային զարգացումների ներկա փուլում Հայաստանի Հանրապետության ռազմական 
քաղաքականության, զինված ուժերի և ռազմական անվտանգության համակարգի 
զարգացման հիմնական գործոններն են պետության տնտեսական հնարավորություն-
ները, ժողովրդագրությունը, տարածքի մակերեսը, ինչպես նաև ռազմական արվեստի 
միտումները: Ռազմական քաղաքականության հայեցակարգային կարգավորումների 
համատեքստում ուշադրության է արժանի նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի 
Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ուժային եղանակով 
լուծելու համար զինված ուժերը, տնտեսությունն ու հասարակությունը հետևողականո-
րեն նախապատրաստում է պատերազմի, և այդ նպատակով իր ռազմավարական 
փաստաթղթերում ամրագրված է «տարածքային ամբողջականությունը վերականգնե-
լու» դրույթը: Հետևաբար, ՀՀ ռազմական քաղաքականության հիմնադրույթների մշա-
կումն ու իրականացումը պետք է բավարարի ժամանակի պահանջներին, արձագան-
քի պաշտպանական-անվտանգային իրավիճակի փոփոխությանը և համարժեք լինի 
զինված ուժերի համար անհրաժեշտ առաջնահերթություններին: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Ռազմական քաղաքականության հայեցակարգային կարգավորումների 

առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 
Նորայր Նորիկյան 

 
Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տիրող լարված ռազմաքաղաքական 

իրադրությունը, հարևան պետության պարբերական սադրիչ հարձակումները պահան-
ջում են մշտական զգոնություն, մարտական պատրաստության պահպանում բարձր 
մակարդակում` զրկելով «փորձի ու սխալի» մեթոդի կիրառման հնարավորությունից: 
Հայեցակարգային հիմքերի վերլուծության համատեքստում հոդվածագիրը եզրակաց-
նում է, որ ռազմաքաղաքական բարեփոխումների արդյունավետությունը կախված է 
պաշտպանական բնագավառում դիտարկվող, միմյանց հետ փոխկապակցված և հա-
ջորդականություն պայմանավորող խնդիրների ու բացթողումների նախանշումից, լուծ-
մանն ուղղված միջոցառումների ծրագրավորումից և դրանց հաջող իրականացումից: 

 
 

РЕЗЮМЕ 
Особенности концептуальных положений военной политики в Республике Армения  

Норайр Норикян 
 
Ключевые слова:  военная политика, безопасность, вооруженные силы, реформы, 

военные действия, система управления, боеспособность. 
Напряженная военно-политическая ситуация на Южном Кавказе, многократные прово-

кационные нападения соседнего государства требуют постоянной бдительности, высокого 
уровня боевой подготовки и исключения метода «попытки и ошибки». В контексте анализа 
концептуальных основ автором делается вывод, что эффективность военно-политических 
реформ зависит от выделения существующих в этой сфере взаимосвязанных и последова-
тельно сменяющихся проблем и задач, и планирования мероприятий, направленных на их 
решение и успешное осуществление этих программ. 

 
 

SUMMARY 
The Features of Conceptual Provisions of Military Policy in the Republic of Armenia 

Norayr Norikyan 
 
Keywords: defense policy, security, armed forces, reforms, war, management system, combat 

readiness 
The tense military and political situation in the South Caucasus and the repeated provocative 

attacks of the neighboring state require constant vigilance and a high level of combat training, 
making it impossible to use the "trial and error" method. In the context of the analysis of the 
conceptual framework, the author concludes that the effectiveness of military and political reforms 
depends on the identification of interrelated and progressive problems and shortcomings observed 
in the defense sphere, the programming of activities aimed at solving these problems, and the 
successful implementation of these programs. 
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԱՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԴԻՍԿՈՒՐՍՈՒՄ 
 

Առնակ Սարգսյան 
 

Բանալի բառեր՝  քաղաքական մասնակցություն, քաղաքական իրավունքներ, 
մասնակցության ձև, կառավարման արդյունավետություն, քաղաքական կամք, իշխա-
նություն-ժողովուրդ, որոշումների ընդունում: 

 
Արդի քաղաքական գիտության համար օրակարգային հարց է ժողովրդավարա-

կան կառավարման համակարգի և քաղաքացիական հասարակության կայացման օրի-
նաչափությունների բացահայտումը: Այս առումով քաղաքական մասնակցության հիմ-
նախնդիրը հանդիսանում է ժողովրդավարական համախմբման կարևոր նախադրյալ: 
Համաշխարհայնացման պայմաններում գիտակցված մասնակցային գործընթացը ժո-
ղովրդաիշխանության դրսևորման ուղենիշն է, երբ հասարակության մեջ առկա խնդիր-
ների լուծման անմիջական հաղորդակիցն է դառնում պետության քաղաքացին, իսկ 
պետական պաշտոնատար անձինք իրենց գործողություններով հաշվետու են նրա ա-
ռաջ: Հետևաբար ժամանակակից քաղաքական իրողություններով պայմանավորված՝ 
մասնակցության տարբեր ձևերի տարածումը արդիականացնում է հիմնախնդրի ու-
սումնասիրության ինչպես գիտական, այնպես էլ մեթոդաբանական ասպեկտները:  

Քաղաքական մասնակցությունը՝ որպես ժողովրդավարական պետության ձևա-
վորման և դրսևորման առանձնահատուկ ոլորտ, հանդես է գալիս քաղաքականության 
սուբյեկտների վարքագծի բնորոշմամբ, որը ազդում է հասարակական-քաղաքական 
կյանքի մասնակցությանը: Ըստ այսմ՝ քաղաքական գիտակցության ներքո հասկաց-
վում են մարդկային ոգու տարբեր դրսևորումները, որոնք արտահայտում են քաղաքա-
կան իշխանության մեխանիզմների գործառնությունն ու քաղաքական հարաբերութ-
յունների ոլորտում մարդկանց ու սոցիալական հանրությունների ուղղորդող վարքը[1]: 
Քաղաքականության ցանկացած սուբյեկտ սեփական գաղափարախոսությունը ձևա-
վորելու կարիք ունի, որը կուղղորդի մարդկանց վարքը քաղաքական հարաբերութ-
յունների ոլորտում, կձևավորի քաղաքական կամքը, կմոբիլիզացնի նրանց ակտիվութ-
յունը, կնպաստի խմբերի սոցիալական ինտեգրմանը, որոնք ներգրավված են քաղա-
քական գործողություններում[2]: 

Մեծ կարևորություն ունի այն հանգամանքը, որ հասարակական-քաղաքական 
կյանքին ներգրավվելով՝ յուրաքանչյուր ոք ունենա մասնակցության մշակույթի որոշա-
կի գիտելիքներ և սոցիալ-հոգեբանական պատրաստվածություն: Համաշխարհայնաց-
ման պայմաններում առանց քաղաքացիների՝ իրենց իրավունքների ընկալման և իրաց-
ման հնարավոր չէ պատկերացնել ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի 
կայացումը: Յուրաքանչյուր ոք հասարակական հարաբերությունների ցանկացած 
ոլորտում պետք է արտահայտի իր համոզմունքները և հանդիսանա դրանք կրողը: 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 23.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ենգոյանը: 04.02.20: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

147 
 

Մինչ պետությունների ժողովրդավարորեն կառավարումը դրսևորվել է քաղաքա-
կան մասնակցության պահպանողական ուղղությունը, համաձայն որի քաղաքական 
կյանքում ժողովրդի մասնակցության ընդլայնումը պետական ապարատի կայունութ-
յան և արդյունավետ գործունեություն ծավալելու վտանգ է պարունակում: Իսկ քաղա-
քականությունը՝ որպես հասարակության շահերի և պահանջմունքների իրացման գոր-
ծընթաց, անհրաժեշտ է, որ նվազեցնի վերջինիս նկատմամբ հասարակության հե-
տաքրքրության շրջանակը և ապահովի, որ քաղաքական որոշումները կայացնեն ա-
ռավել փորձառու և իրազեկ անհատները: Մինչդեռ ազատական մոտեցումը անմիջա-
կանորեն առնչվում է ժողովրդավարական կառավարմանը, որի դեպքում քաղաքացի-
ների ներգրավվածությունը որոշումների ընդունման գործընթացին հանդիսանում է 
ինչպես լեգիտիմ քաղաքական իշխանության ձևավորման, այնպես էլ քաղաքական 
դերակատարների և տարբեր կուսակցությունների մրցակցության ապահովման լավա-
գույն դրսևորում: Հարկ է նշել, որ քաղաքական գործընթացներում մարդկանց ներգ-
րավվածությունը միանշանակ չէ:  

Այսպես, Ջ. Էկմանը և  Ե. Էմնան նշում են, որ հասարակության մի մասը ակտիվ 
մասնակցում է քաղաքական կյանքին, նրանք առավելագույն չափով հետաքրքրված են 
քաղաքականության մեջ տեղի ունեցող գործընթացներով, իսկ հասարակության մյուս 
մասը առանձնապես հետաքրքրված չէ քաղաքական իրադարձություններով: Ոմանք էլ 
ո´չ ակտիվ, ո´չ պասիվ մասնակցություն («չեզոք» մասնակցություն) են ունենում քաղա-
քական կյանքին[3]: Մասնակցության մեկ այլ տեսակ է մասնակցություն հանուն նյութա-
կան խթանների: Մասնակցության այդ ձևը գործում է, երբ մարդիկ սոցիալապես անա-
պահով են: Ըստ այսմ՝ գործում է ժողովրդին խնդրելու կամ պարտադրելու սկզբունքը՝ 
մասնակցել հանրահավաքներին, նախընտրական քարոզարշավին և այլն: Այս դեպքում 
մասնակցային գործընթացին ներգրավված դերակատարները, հասարակությանը նյու-
թական աջակցություն են տրամադրում, լուծում կենսական նշանակություն ունեցող մի 
շարք խնդիրներ, և մարդիկ մասնակցում են հանուն նյութական խթանների: 

20-րդ դարի վերջին տասնամյակից սկսած` բազմաթիվ երկրներ նոր մեխանիզմներ 
էին ներդնում հասարակության կառավարման գործընթացներում քաղաքացիների ներգ-
րավվածությունը ուղղակի և արդյունավետ դարձնելու համար` սկսած նոր, ապակենտ-
րոնացված ինստիտուտներ ստեղծելուց մինչև մասնակցային և խորհրդատվական գոր-
ծընթացների բազմաթիվ ընթացակարգերի կիրառումը: Ընդհանուր առմամբ այն նախա-
ձեռնություններն են հաջողված և նպատակաուղղված քաղաքական զարգացմանը, ո-
րոնք նպաստում են հասարակական-քաղաքական գործընթացներում քաղաքացիների 
ներգրավվածության բարձրացմանը: Այսպիսով՝ մասնակցային գործընթացը կանոնա-
կարգող քաղաքականությունը առավել արդյունավետ է, իսկ իրականացվող ծրագրերը` 
հաջողված, երբ միտված է համընդհանուրի կարիքների բավարարմանը: Ինչպես նշել 
են Ռ. Ադլերը և Ջ. Գոգինը` քաղաքացիական ներգրավվածությունը` որպես համագոր-
ծակցության կամ համատեղ գործողությունների կոլեկտիվ ամբողջություն, հանդես է գա-
լիս հանրային ոլորտում պայմանների բարելավման համար[4]: 

Այս առումով նշենք, որ քաղաքական մասնակցության և կառավարման արդյունա-
վետության միջև փոխհարաբերությունների ինստիտուցիոնալ ամրագրումը և կառա-
վարման գործընթացներում քաղաքացիական ներգրավվածության հնարավորություն-
ները (քաղաքական իրավունքները, քաղաքականության վրա ազդեցությունը, շահերի 
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արտահայտման հնարավորությունները և այլն) ազդում են կառավարման արդյունա-
վետության վրա: Քաղաքական մասնակցության աստիճանը և ընտրված կառավար-
ման արդյունավետության ցուցանիշները (կառավարության արդյունավետությունը, կո-
ռուպցիայի վերահսկողությունը, կառավարման ինդեքսը) ցույց են տալիս ուժեղ և կա-
յուն փոխհարաբերությունների բնույթը: Բացի այդ տնտեսական զարգացման և համա-
կարգի հաշվետվողականության տեսանկյունից հատուկ ուշադրություն է դարձվում 
քաղաքական մասնակցության և կառավարման արդյունավետության փոխհարաբե-
րություններին: Փաստորեն, տարբեր երկրներում քաղաքական մասնակցության 
դրսևորման հնարավորությունները էականորեն կապված են կառավարության արդյու-
նավետության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և հատկապես զարգացող և փոխակերպող 
երկրների կառավարման արդյունավետության հետ: 1989 թ. կոմունիստական հասա-
րակարգում հիմք դրվեց քաղաքական կերպափոխման գործընթացների, որոնք մինչ 
օրս կայացման փուլում են: Մարդիկ սկսեցին ձևավորել նոր քաղաքական կուսակցութ-
յուններ և շարժումներ, զբաղվել հասարակական-քաղաքական խնդիրների լուծմամբ, 
նպաստել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը: Չնայած նախնական էյ-
ֆորիայի և քաղաքականության նկատմամբ հսկայական հանրային հետաքրքրությանը՝ 
ավանդական ազատական ժողովրդավարություններում աստիճանաբար սկսեց ամ-
րապնդվել քաղաքական վերնախավի և կառույցների արդյունավետության հանդեպ 
հավատի զգացումը, վստահության և փոխգործակցության ընդլայնումը քաղաքական 
կուսակցությունների նկատմամբ: Վերոհիշյալ միտումները բնականաբար չկարողա-
ցան անտեսվել ոչ միայն գիտնականների ուշադրությունից, այլև՝ քաղաքական առաջ-
նորդների կողմից: «Նոր ժողովրդավարություններում» քննարկման ամենատարած-
ված թեմաներից մեկը քաղաքական մասնակցության հարցն էր: Քաղաքացիների մաս-
նակցությունը և հնարավորությունների վերհանումը քաղաքական որոշումների կայաց-
ման գործընթացում համարվում էր վերոհիշյալ խնդիրների մեծ մասի լուծման միջոց: 
Ավելին, մասնակցության նոր տեսակների ի հայտ գալը նպաստեց համաժողովրդա-
կան մասնակցության ընդլայնմանը, որը հետագայում էլ ավելի մեծացրեց պետական 
կառավարման բարեփոխումների շրջանակը (ապակենտրոնացում)[5]: 

Կառավարման նոր ձևերը պետք է ընկալվեն որպես համընդհանուր շահերի այ-
լընտրանքային դրսևորում, որոնք լրացնում են կառավարման ավանդական ձևերը ա-
վելի ինստիտուցիոնալ մեթոդներով: Ներկայումս կառավարումը հիմնականում վերա-
բերում է սոցիալական համակարգերի, հանրային-մասնավոր հարաբերությունների 
համադրմանը, իշխանություն-ժողովուրդ երկխոսութային միջավայրի ձևավորմանը: Այ-
սինքն՝ պետությունը և նրա քաղաքական-ինստիտուցիոնալ կարողությունները 
գտնվում են հասարակության հետաքրքրության կենտրոնում (պետական-կենտրոնա-
կան մոտեցում)[6]: 

Այսպես, եթե քաղաքական համակարգը ավելի բաց և մրցակցային է, նրա ինստի-
տուցիոնալ միջավայրը մասնակցության ավելի շատ հնարավորություն է տալիս, ավե-
լի հմուտ քաղաքական դերակատարներ են մուտք գործում քաղաքական աստիճա-
նահարթակ և արդյունավետ կառավարում իրականացնում: Նմանատիպ քաղաքական 
համակարգերի շրջանակներում կառավարությունը արդյունավետ կերպով աշխատում 
է. մարդկանց շահերն ու պահանջմունքները բավարարվում են, և հանրային ծառայութ-
յունների որակը բարձրանում է: Աստիճանաբար իրականացվում է ավելի արդյունա-
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վետ և անկախ պետական կառավարում՝ իրավասու ու փորձառու պետական ծառա-
յողների, վստահելի կառավարության և քիչ կոռումպացված քաղաքական գործիչների 
և պաշտոնատար անձանց միջոցով: Հետաքրքրական է այն կարևոր դերակատարու-
մը, որ քաղաքական մասնակցությունը իրականացնում է հասարակարգերի վերա-
փոխման գործընթացում: Նույնիսկ բարդ պայմաններում գտնվող երկրներում կարող է 
ժողովրդավարական արդյունավետ կառավարում իրականացվել, եթե ավելի լայն և 
բաց հնարավորություններ են ապահովվում հանրության մասնակցության համար: Այ-
նուամենայնիվ, քաղաքական մասնակցության ամրապնդումը և բարձրացումը ոչ բո-
լոր երկրների համար է և ոչ բոլոր իրավիճակներում: Տարբերվող պայմաններ և ազգա-
յին առանձնահատկություններ ունեցող հասարակարգերը պետք է ընտրեն այն լու-
ծումներն ու ռազմավարությունները, որոնք համապատասխանում են իրենց քաղաքա-
կան մշակույթին: Միայն այդ դեպքում վերջիններս կարող են ձևավորել և կայացնել ժո-
ղովրդավարական ինստիտուտները և ամրապնդել մրցունակությունը[7]: 

Քաղաքական մասնակցությունը արտահայտվում է երկու հիմնական ձևերով. 
1. անմիջական 
2. ներկայացուցչական: 
Անմիջական մասնակցության ձևերն են ընտրությունները, հանրաքվեները,                

հանրահավաքները, երթերը, ցույցերը, բոյկոտները, որոնց միջոցով առավելագույնս 
դրսևորվում է քաղաքացիների կամարտահայտման սկզբունքը՝ որպես ժողովրդաիշ-
խանության իրացման և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների փոխ-
գործակցության երաշխիք:  

Ներկայացուցչական մասնակցության ժամանակ ժողովուրդն ընտրում է իր ներ-
կայացուցիչներին՝ պատգամավորներ, պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններ, պաշտոնատար անձինք՝ լիազորելով նրանց քաղաքական իշխանություն 
իրականացնել՝ ներկայացնելով իրենց շահերն ու պահանջմունքները:  

Ասվածից պարզ է, որ ժողովրդավարական կառավարման համակարգը իրագործ-
վում է, երբ քաղաքացիները ակտիվ ներգրավվում են հասարակության քաղաքական 
կյանքում: Քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը պետության կառավարմանը 
հանդիսանում է ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության կայաց-
ման հիմնական սկզբունքներից մեկը: Ինչպես ամրագրված է մարդու իրավունքների 
համընդհանուր հռչակագրում՝ˈ«յուրաքանչյուր ոք, ունի անմիջականորեն կամ ազա-
տորեն ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով իր երկրի կառավարմանը մասնակցե-
լու իրավունք: Կառավարության, իշխանության գործունեության հիմքում պետք է լինի 
ժողովրդի կամքը»[8]: Այսինքն՝ քաղաքացիների կամքի արտահայտումը ժողովրդա-
վարական հասարակարգի ինստիտուտների գոյության և հետագա զարգացման հիմքն 
է: Վերոհիշյալով քաղաքացիները ոչ միայն հանդիսանում են իրենց քաղաքացիական 
և քաղաքական իրավունքների կրողը, այլև վերահսկում են պետական կառավարման 
համակարգի հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը: 

Քաղաքական մասնակցությունը հանդես է գալիս հետևյալ առանձնահատկութ-
յուններով՝ քվեարկություն, անդամակցություն և ակտիվ ներգրավվածություն քաղա-
քական կուսակցություններին, քարոզարշավի կազմակերպում, ցույցեր և գործադուլ-
ներ, քաղաքացիական անհնազանդություն կամ ընդվզում, հանրագիր (պետիցիա) 
ստորագրելու իրավունք[9]: 
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Մասնավորապես, քաղաքացիների ներգրավվածությունը քաղաքական կյանքին 
կախված է տիրող իրավիճակից, քաղաքական համակարգի բնույթից, ինչպես նաև 
մարդու քաղաքական հետաքրքրության շրջանակներից: Վերջին հաշվով մարդն ինքն 
է ձևավորում քաղաքական իշխանություն՝ սեփական քաղաքական գործունեության և 
հասարակության մեջ իր վարքագծի միջոցով: 

Այս առումով նշենք, որ ժողովրդավարական հասարակարգերում քաղաքացիա-
կան անհնազանդությունը ոչ միայն չի համարվում հանցագործություն, այլև կամար-
տահայտման իրավաչափ դրսևորում է: Բացի այդ առավել կարևոր են նաև քաղաքա-
ցիական անհնազանդության համար պատասխանատվության տեսակները և գործո-
ղությունների շրջանակի բնորոշումը: Եթե քաղաքացիական անհնազանդություն ցու-
ցաբերած քաղաքացին պատժվում է օրենքով, ապա դա կիրառվում է ոչ թե քաղաքա-
ցիական անհնազանդություն դրսևորելու համար, այլ այն գործողության, որը իրավա-
կանորեն սահմանված է որպես խախտում. օրինակ՝ այլոց կամ պետական գույքին 
վնաս հասցնելը, ինչպես նաև հակապետական, հակասահմանադրական գործողութ-
յունները: Հարկ է նշել, որ հիմնականում հանցագործություն կատարած անձինք ամեն 
կերպ ձգտում են, որ չբացահայտվի իրենց կողմից կատարված արարքը, իսկ քաղա-
քացիական անհնազանդ անձինք, հակառակը, իրենց գործողությունները չեն թաքց-
նում հասարակությունից և հիմնականում պատրաստ են տեղեկացնել, բացատրել կա-
տարվածը: Այդ քաղաքացիները նաև պատրաստակամ են կրել պատիժը՝՝ այդպիսով 
ցույց տալով, որ իրենք տարբերվում են սովորական իրավախախտներից և չեն վախե-
նում իրենց գործած արարքների համար[10]: Հետևաբար քաղաքական մասնակցութ-
յան հարցում առանցքային դերակատարում ունի հասարակության մեջ քաղաքական 
մշակույթի դրսևորման մակարդակը, որն արտահայտվում է ժողովրդավարության նոր-
մերի և ինստիտուտների ներդրմամբ և ընկալմամբ: Այստեղից կարող ենք եզրակաց-
նել, որ հասարակության քաղաքացիական գիտակցության մեջ որքան խորն է ժողովր-
դավարական արժեքների և նորմերի ըմբռնումը, այնքան բարձր է քաղաքական մաս-
նակցության մակարդակը: Եվ հակառակը՝ որքան ժողովրդավարական հասարակար-
գում ցածր է մարդու իրավունքների և ազատությունների նշանակությունը, այնքան 
բնակչության զգալի մասի մոտ արտահայտվում է հակակրանք և օտարում հասարա-
կական-քաղաքական կյանքից: Իսկ մյուս կողմից քաղաքացիների երկարատև օտա-
րումը և հասարակական-քաղաքական կյանքին չմասնակցելը հանգեցնում է շահերի 
ներկայացման և պահանջմունքների բավարարման անկարողության, հավատի և վս-
տահության կորստի: Ասվածից հետևում է, որ քաղաքական մասնակցության մեջ անձի 
ներգրավման պատճառները կարող են տարբեր լինել. 

 Նրանք չեն հավատում մասնակցության արդյունքին: Հաճախ քաղաքացիներին 
թվում է, որ ամեն ինչ արդեն որոշված է, նաև իրենց ձայնը. ընտրական իրավունք, 
հանրաքվե, կամ մասնակցության այլ ձևերին ներգրավումը որոշիչ չէ: Այդ մարդիկ 
կորցնում են իրենց հավատը սեփական հնարավորությունների նկատմամբ, և 
կարծում են, որ իրենց մասնակցությամբ ոչինչ չի կարող փոխվել քաղաքակա-
նության մեջ: 

 Հասարակական-քաղաքական կյանքին ներգրավվածությունը, տարաբնույթ հար-
ցերի բարձրաձայնումը այդպես էլ չեն ազդում իրենց անձնական կյանքի բարե-
լավման վրա:  
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 Այլ հետաքրքրություններ և նախասիրություններ ունեն: Վերջինս սոցիալական 
ստրատիֆիկացիայի համընդգրկուն դրսևորման արդյունք է: Բնակչության մի մա-
սը աչքի է ընկնում քաղաքական և քաղաքացիական մշակույթի ցածր գիտակ-
ցությամբ, իսկ մյուսը՝ հակառակը. սոցիալապես ապահովված խավի համար վե-
րոհիշյալ գործընթացը երբեմն դառնում է անհետաքրքիր, նրանց ձեռնտու է ան-
փոփոխ կառավարման համակարգի առկայությունը: Այդ իսկ պատճառով էլ 
նրանք հիմնականում չեն մասնակցում քաղաքական և քաղաքացիական գործո-
ղություններին: 

 Չեն վստահում քաղաքական դերակատարներին՝ նրանց խոստումները համարե-
լով անիրագործելի: Նրանք, հիասթափվելով քաղաքական կուսակցությունների և 
պաշտոնատար անձանց տված կեղծ խոստումներից, քաղաքական էլիտայի վե-
րարտադրվելու մեխանիզմից, ինքնաբերաբար օտարվում են քաղաքականությու-
նից: 
Ինչպես նշել է  Ե. Շեստոպալը՝ հասարակական-քաղաքական համակարգը կայու-

նացնելու և զարգացնելու համար անհրաժեշտ է այն համալրել նոր կադրերով[11]: 
Հատկանշական է, որ պետական քաղաքականության արդյունավետության կարևոր 
չափանիշներից է նաև կադրային ճիշտ քաղաքականություն վարելը՝ հիմնվելով մաս-
նագիտական բարձր պատրաստվածության և հմտությունների վրա: Քաղաքական 
ընտրանու հավաքագրումը առանցքային նշանակություն ունի համակարգի կայուն 
գործառնության և զարգացման տեսանկյունից, քանի որ ինչպիսին ընտրանու որակն 
է, այնպիսին նրա կառավարումն է: Նախկինում ՀՀ քաղաքական համակարգում գե-
րիշխում էր էլիտայի հավաքագրման գիլդային (փակ) մոդելը: ՀՀ «Թավշյա» հեղափո-
խությունից հետո քաղաքական էլիտայի հավաքագրման գիլդային մոդելը իր տեղը զի-
ջեց անտրեպրեներականին (բաց մոդելին): Սակայն ՀՀ-ում գործարկվող այս մոդելը 
ունի ինչպես իր դրական, այնպես էլ բացասական կողմերը: Առավելությունն այն է, որ 
ՀՀ-ում տարիներ շարունակ քաղաքական էլիտայի վերարտադրման մեխանիզմը դա-
դարեց՝ համակարգը համալրելով նոր կադրերով, որը պետական ապարատի արդյու-
նավետության բարձրացման գործոններից է: Ներկայիս կառավարությունում քաղա-
քական ընտրանու երիտասարդացումը վկայում է այն մասին, որ քաղաքական էլիտա-
յի հավաքագրման մոդելը փոփոխության է ենթարկվել՝ համապատասխանեցնելով ժո-
ղովրդավարական կառավարման համակարգին: Այն, որ տարիներ շարունակ ՀՀ-ում 
քաղաքական համակարգը չէր համալրվում դրսից եկող ազդակներով, անվիճելի իրո-
ղություն է: Վերջինս հանգեցրել էր ոչ միայն պետական ապարատի միատարրությանը, 
այլև կոռուպցիոն դրսևորումների արմատավորմանը: Այս առումով չենք կարող նախ-
կինում գործող էլիտայի փորձառությունը արդյունավետ և հանրօգուտ քաղաքական ո-
րոշումների ընդունման գրավական համարել, քանի որ գործնականում փորձը ցույց 
տվեց մի շարք պաշտոնյաների՝ անձնական շահը հասարակականից վեր դասելու 
հանգամանքը: Ուստի մենք գործ ունենք երկակի ստանդարտների հետ. համակարգը 
համալրել անփորձ, բայց գրագետ և քաղաքացիական գիտակցության բարձր մակար-
դակ ունեցող անհատներով, թե՞ փորձառու, բայց հանրային շահը ստորադասող կադ-
րերով: Բայց միևնույն ժամանակ երիտասարդ նոր կադրերը, չանցնելով քաղաքական 
սոցիալականացման բնականոն գործընթացը, որոշակի ռիսկայնություն են առաջ բե-
րում քաղաքական որոշումների կայացման տեսանկյունից: Այսինքն չունենալով բա-
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վարար փորձ և հմտություններ՝ նրանք ոչ միայն կարող են ազդել համակարգի զար-
գացմանն ուղղված որոշումների կայացմանը, այլև աստիճանաբար լեգիտիմությունը 
հասցնել ճգնաժամի: 

Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ ժողովրդաիշխանությունը խթանում է հասարա-
կության յուրաքանչյուր անդամի ակտիվ մասնակցությունը և ներգրավվածությունը 
հասարակական-քաղաքական կյանքին, քանի որ միայն ակտիվ մասնակցությամբ է 
հնարավոր ժողովրդի և իշխանության միջև գոյություն ունենցող սահմանագծի վերա-
ցումը և ժողովրդավարական կառավարման համակարգի կայացումը: Միայն այդ դեպ-
քում է հնարավոր «իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին» սահմանադրաիրավա-
կան դրույթի ամբողջովին գործառնումը: Այս առումով առավել քան կարևոր է յուրա-
քանչյուրի մասնակցության կշռադատված կամքի գործադրումը՝առանց ուրիշների 
կողմից ճնշման և պարտադրման միջոցների: Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր քաղաքա-
ցի իր մեջ արմատավորի այն համոզմունքը, որ ժողովրդավարական հասարակության 
մեջ, որտեղ գերակա են իրավունքի և օրենքի հավասարության սկզբունքները, ինքն է 
դրանք կրողն ու իրացնողը:  
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրը արդի քաղաքագիտական դիսկուրսում 

Առնակ Սարգսյան 
 

Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդրի ուսումնասիրությամբ հոդվածում 
հիմնավորվել է, որ մասնակցության ինստիտուցիոնալացման գործոնները հանդիսա-
նում են քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման նախադրյալներ: Համաշ-
խարհայնացման պայմաններում քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացը 
պահանջում է այնպիսի մասնակցային մշակույթի ձևավորում, որը կհամապատասխա-
նի ժողովրդավարության չափանիշներին և կնպաստի ժողովրդաիշխանության իրաց-
մանը: Ուստի գիտակցված մասնակցային գործընթացը արդի հասարակարգի կայաց-
ման ուղենիշն է, երբ հասարակության մեջ առկա խնդիրների լուծման անմիջական հա-
ղորդակիցն է դառնում պետության քաղաքացին, իսկ պետությունն էլ իր գործողութ-
յուններով հաշվետու է նրա առաջ: 
 
 

РЕЗЮМЕ 
Проблема политического участия в дискурсе современной политики 

Арнак Саргсян 
 

Ключевые слова: политическое участие, политические права, форма участия, эффек-
тивность управления, политическая воля, власть и народ, принятие решений. 

В статье исследуются вопросы политического участия и  дается обоснование того,что 
институционализация участия является предпосылкой демократизации политической систе-
мы.В контексте глобализации процесс принятия политических решений требует формиро-
вания культуры участия, которая отвечает стандартам демократии и способствует реализа-
ции демократического суверенитета.Поэтому сознательный процесс участия является 
ориентиром для развития современного общества,когда гражданин государства становится 
непосредственным глашатаем проблем в обществе, и государство подотчетно ему своими 
действиями. 
 
 

SUMMARY 
The Issue of Political Participation in the Discourse of Modern Politics 

Arnak Sargsyan 
 

Keywords: political participation, political rights, form of participation, effectiveness of 
governance, political will, power-people, decision-making. 

The study of the issue of political participation has argued that the institutionalization of 
participation is a prerequisite for the democratization of the political system. In the context of 
globalization, the process of political decision-making requires the formation of a participatory 
culture that meets the standards of democracy and promotes the realization of democratic 
sovereignty.Therefore, a conscious participatory process is the benchmark for the establishment of 
a modern society,when the citizen of the state becomes the direct voice of the problems in the 
society and the state is accountable to him with its actions. 
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ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՈԿՏՐԻՆԸ 
 

Գարիկ Քեռյան 
 

Բանալի բառեր՝ Ադրբեջան, ռազմական դոկտրին, Հայաստան, Հարավային Կով-
կաս, ռազմական անվտանգություն, ռազմական սպառնալիքներ, անվտանգություն:  

 
Հարավային Կովկասը և Կասպյան տարածաշրջանը աշխարհաքաղաքական, աշ-

խարհառազմավարական, աշխարհատնտեսական և աշխարհագրական տեսանկյու-
նից շատ բարդ  և զգայուն են: Հետազոտողների մեծ մասը այն  բնութագրում է որպես 
բաց և արտաքին ազդեցություններին ենթակա տարածաշրջան: Հարավկովկասյան-
մերձկասպյան պետությունների ռազմական դոկտրինները և դրանց հիման վրա վար-
վող ռազմական քաղաքականության հետազոտությունը արդիական է մի կողմից տա-
րածաշրջանային խաղաղության և կայունության բնութագրման և գնահատման, իսկ 
մյուս կողմից՝  լարվածության, բախումների, ճգնաժամերի և հակամարտությունների 
առաջացման վտանգների կանխատեսման առումով: 

Ռազմական դոկտրինը, լինելով պետության ռազմական անվտանգության ոլոր-
տում տեսակետների համակարգի պաշտոնական հայտարարություն, սահմանում է 
երկրի ռազմական անվտանգության ռազմաքաղաքական, քաղաքական-ռազմավա-
րական և քաղաքական-տնտեսական հիմքերը, ներառյալ պետության և նրա զինված 
ուժերի մարտական պատրաստության ուղղությունները, ռազմական ռազմավարութ-
յան իրականացման մեթոդներն ու ձևերը: Անվտանգության ոլորտում ռազմական իրա-
վիճակի փոփոխության հետ կապված ցանկացած պետության ռազմական դոկտրինի 
դրույթները բխեցվում են ռազմաքաղաքական իրավիճակից, ինչպես նաև ներքաղա-
քական զարգացման և ռազմավարական ընտրության հարցում արմատական փոփո-
խություններից: Այս առումով ռազմական դոկտրինի վերանայումը և թարմացումը, ժա-
մանակ առ ժամանակ, բավականին սպասելի երևույթ է: 

Որպեսզի գնահատենք ռազմական դոկտրիններում առկա տեսակետների ազդե-
ցությունը խաղաղության և կայունության կայացման, ազատության և ժողովրդավա-
րության զարգացման, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում մարդկանց բարեկեցութ-
յան վրա, նախ և առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և ճիշտ գնահատել տարածաշր-
ջանի երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի ռազմական դոկտրինները, 
բայց ոչ թե մեկուսի, այլ  տարածաշրջանում  ավանդական հետաքրքրություններ ունե-
ցող Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի ռազմական  դոկտրինների լույսի ներքո:  

Սկզբից ևեթ նշենք, որ Ադրբեջանը ժողովրդավարական պետություն չէ, քաղա-
քական որոշումները ընդունվում են կամ միանձնյա` Իլհամ Ալիևի կողմից, կամ էլ նրա 
մերձավորագույն նեղ շրջապատի մեջ մտնող կառավարական վերնախավի պաշտոն-
յաների կողմից: Այս առումով թերևս բոլորի համար էլ պարզ է, որ քաղաքագիտական 
և այլ հետազոտությունների ժամանակ լուրջ չպետք է ընդունել ինչպես ներքաղաքա-
կան, այնպես էլ արտաքին քաղաքական ոլորտին առնչվող սահմանադրական և 
օրենսդրական ակտերը: Բայց հայ-ադրբեջանական ներկա հարաբերությունների մա-
կարդակը և կիսապատերազմական վիճակը այնուամենայնիվ պահանջում են  լուսա-
բանել Ադրբեջանի արտաքին և անվտանգային քաղաքականության ոլորտին վերա-
բերող ռազմավարական փաստաթղթերը և  օրենսդրական ակտերը` մասնավորապես 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 22.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, պ.գ.թ., դոցենտ Ն. 
Բաղդասարյանը: 30.01.20: 
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ազգային անվտանգության հայեցակարգը և ռազմական դոկտրինը, որոնք հրապարա-
կայնացնում և առանձնացնում են իրենց ընկալմամբ արտաքին վտանգներն ու մար-
տահրավերները: Այն կարևոր է նաև մեր ազգային անվտանգության նոր օրենսդրա-
կան փաստաթղթերի մշակման համար:  

Ադրբեջանի Հանրապետությունը Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության 
համեմատ միակ պետությունն է, որը չի կատարել իր ռազմավարական ընտրությունը: 
Ադրբեջանում պաշտոնական մակարդակով միշտ շեշտադրում են  եվրոատլանտյան 
ինտեգրման կարևորությունը, բայց խուսափում են ՆԱՏՕ-ին կամ ԵՄ-ին անդամակցե-
լու նպատակը դարձնել օրակարգային: Ժողովրդավարացման գործում թերացման հա-
մար  Արևմուտքից եկող քննադատությունը դժկամությամբ է ընդունվում, իսկ ԵՄ Ար-
ևելյան գործընկերության ծրագիրը, ինչպես վերջերս հայտարարեց Ի. Ալիևը, երկրոր-
դային է, անիմաստ և բացառել է երկրի ասոցացումը ԵՄ-ին[1]: Ադրբեջանը նաև ՀԱՊԿ 
անդամ չէ և գերադասում է միջազգային ասպարեզում ներկայանալ որպես չմիացած և 
չեզոք երկիր: Այս իրողություններն իրենց ազդեցությունն են թողել պետական ռազմա-
քաղաքական փաստաթղթերի վրա: Ընդհանուր տպավորություն է նաև այն, որ նկատ-
վում է ռազմավարական ընտրության հարցում ադրբեջանական երկմտանքներն ու ա-
նորոշությունները: 

Պետության ռազմական անվտանգությունն ապահովելու հիմնական փաստա-
թուղթը՝ Ադրբեջանի ռազմական դոկտրինը (այսուհետ Դոկտրին), ընդունվել է 2010 
թվականին[2]: Փաստաթուղթը մշակվել է երկրի ազգային անվտանգության հայեցա-
կարգին համապատասխան, որն ընդունվել էր 2007 թվականին և ըստ իրենց պաշտո-
նական գնահատականի՝ ընդհանուր առմամբ պաշտպանական բնույթ է կրում:  Ժամա-
նակին ընդդիմադիր գործիչները նշում էին, որ փաստաթուղթը հաստատվել է հապշ-
տապ, առանց խորհրդարանական և հասարակական լայն քննարկումների: Մինչ փաս-
տաթղթի հատվածական վերլուծությանն անցնելը նշենք, որ Դոկտրինի տարբեր 
հատվածներում կարմիր թելի պես անցնում է այն գաղափարը, որ երկրի ազգային 
անվտանգության վրա բացասաբար անդրադարձող գլխավոր գործոնը Ադրբեջանի 
տարածքի մի մասի գրավումն է Հայաստանի կողմից և  գրավյալ տարածքներում Հա-
յաստանի կողմից էթնիկ զտման քաղաքականության վարումը և ագրեսիվ գործողութ-
յունների շարունակությունը, որոնք հանգեցրել են տնտեսական և սոցիալական ենթա-
կառուցվածքների ոչնչացման[3]: Այս հանգամանքը համարվում է երկրի ռազմական 
անվտանգության գլխավոր սպառնալիք[4], և հնարավոր ռազմական գործողություն-
ներ սպասվում են միայն Հայաստանից[5]:  

Այժմ փորձենք վերհանել այն դրույթները, որոնք մեզ համար կարող են հետաքրք-
րություն ներկայացնել: Սկզբում, ընդհանուր դրույթների մեջ նշվում է, որ Ադրբեջանը 
ունիտար պետություն է[6]: Ադրբեջան պետության ունիտարության շեշտումը  հերթա-
կան ապացույցն է այն իրողության, որ նախկին ԼՂԻՄ տարածքի  միացումը Ադրբեջա-
նին  քարոզչական մակարդակում է  և  պետական նշանակության տվյալ գործողութ-
յունների ծրագրում՝ ռազմական Դոկտրինում   իրատեսական չի համարվում:      

Դոկտրինի երկրորդ բաժնում նշված են Ադրբեջանի անվտանգության հետ շաղ-
կապված տարածաշրջանային անվտանգային միջավայրի վրա ազդող գործոնները, 
որոնք են՝ աշխարհաքաղաքական անկայունությունը, ռազմաքաղաքական հակամար-
տությունների և ագրեսիվ անջատողականության առկայությունը և դրանց վտանգավո-
րությունը տնտեսական, հաղորդակցային և էներգետիկ ենթակառուցվածքների հա-
մար[7]:  Փաստաթղթում առանձնակի շեշտադրում է արվում սպառազինությունների 
կուտակման և դրանց անվերահսկելիության վրա: Նշվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապե-
տության գրավյալ տարածքները մնացել են միջազգային վերահսկողության ցանկա-
ցած ձևից դուրս: Որպես արդյունք  կուտակվել է զենք, զինամթերք և ռազմական տեխ-
նիկա, որոնք չեն ընդգրկվել 1990 թ.-ին Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի պայ-
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մանագրի և «Վստահության ձևավորման և վստահության ամրապնդման միջոցների 
մասին» բանակցությունների 1990 թ. Վիեննայի փաստաթղթում[8]: Այստեղ միտում կա 
տարածաշրջանի ռազմականացման բարձր աստիճանի մեղքը բարդել միայն Հայաս-
տանի վրա:  Միջազգային հանրության աչքում երևալու համար նշվում է, որ չեն գոր-
ծում մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային և միջազգային մեխանիզմնե-
րը, կան թրաֆիքինգ, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապօրինի արտադրություն, 
զենքի անօրինական առևտրի տարանցիկ ուղիներ:  

Այն դրույթը, որ առանձին ուժերը շարունակում են ջանքեր գործադրել տարբեր 
տարածաշրջաններում անջատողական տրամադրություններ ստեղծելու համար, ար-
տացոլված է Դոկտրինի 2.17 հոդվածում: Չնայած դա բացահայտորեն չի ասվում, սա-
կայն ակնհայտ է դառնում այն փաստը, որ «առանձին ուժեր» ասելով նկատի ունեն  
Ռուսաստանը, Իրանը և իհարկե Հայաստանը: Առանձնացված են «ներքին ռազմական 
և քաղաքական սպառնալիքները»՝ ահաբեկչական, կրոնական ծայրահեղականների, 
ազգային անջատողական կազմակերպությունների և կառույցների ապօրինի գործո-
ղությունները, որոնք իրականացվել են նրանց կողմից ուժի կիրառմամբ և ուղղված են 
երկրի ներքին կայունության և տարածքային ամբողջականության խախտմանը[9]: Դժ-
վար չէ կռահել, որ խոսքը ամբողջությամբ վերաբերում է Արցախին: 

Դոկտրինի չորրորդ բաժինը վերաբերում է Ադրբեջանի պաշտպանական քաղա-
քականության հիմնադրույթներին: Այս հատվածում նույնպես անդրադարձ կա Հայաս-
տանին և Արցախին: Հայաստանի ցանկացած քաղաքական, ռազմական, տնտեսա-
կան և այլ օժանդակություն «գրավյալ ադրբեջանական տարածքներում հաստատված 
անջատողական ռեժիմին» բնութագրվում է որպես Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ 
ուղղված գործողություն[10]: Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում «օգտագոր-
ծել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, ներառյալ ռազմական ուժը, որպեսզի վերականգն-
վի իր տարածքային ամբողջականությունը միջազգային իրավական նորմերին և սկզ-
բունքներին համապատասխան»[11]:  

Ռազմաքաղաքական առումով կարևոր է նշել, որ Դոկտրինը բացառում է երկրում 
օտարերկրյա ռազմական ներկայության հնարավորությունը. «Ադրբեջանի Հանրապե-
տությունը թույլ չի տալիս իր տարածքում տեղակայել օտարերկրյա ռազմական հենա-
կետեր, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են միջազգային պայմա-
նագրերով, որոնցով նա հանդիսանում է կողմ: Միևնույն ժամանակ, ռազմաքաղաքա-
կան իրավիճակի արմատական փոփոխությունների դեպքում Ադրբեջանի Հանրապե-
տությունը իրավունք է վերապահում համաձայնություն տալ իր տարածքում օտա-
րերկրյա ռազմական հենակետերի ժամանակավոր տեղակայմանը կամ այլ ձևով օ-
տարերկրյա ռազմական մասնակցության համար տարածք հատկացնելուն»[12]: Կա-
րելի է եզրակացնել, որ հիշյալ դրույթը որոշակի սողանցք է երկրի տարածքում թուր-
քական ռազմական բազայի կամ հակամարտության գոտում խաղաղապահ զինուժի 
տեղակայման հնարավորություն ստեղծելու համար:  

Ադրբեջանի ռազմական անվտանգության գնահատման գործում կարևորվում է  
հնարավոր պատերազմների, ռազմական ագրեսիայի և ահաբեկչական գործողություն-
ների հավանականությունների գնահատումը: Ըստ Դոկտրինի՝ կայունության և խաղա-
ղության գլխավոր վտանգը  տեղական պատերազմներն ու զինված բախումներն են, 
իսկ արտաքին ռազմական վտանգի առումով նշված է, որ «որևիցե պետության (բա-
ցառությամբ Հայաստանի Հանրապետության) ռազմական ագրեսիայի հավանակա-
նությունը ներկայումս Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ գտնվում է աննշան 
մակարդակի վրա»[13]:  Ադրբեջանի ռազմական անվտանգության համար ռազմական 
սպառնալիքի հիմնական աղբյուր է համարվում Հայաստանի կողմից զինված ագրե-
սիայի «միտումնավոր վերսկսումը», «զինված հակամարտության անվերահսկելի ընդ-
լայնումը», «կրակի գծում տեղական բախումների աճը  և դրանց վերածումը մասշտա-
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բային ռազմական գործողությունների», «տարածքային ամբողջականությունը միջազ-
գային իրավական նորմերին և սկզբունքներին համապատասխան վերականգնելու 
նպատակով» ռազմական գործողությունների վերսկսումը[14]: Ի դեպ, անհասկանալի 
է այն, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսումը 43-րդ հոդ-
վածում որակվում է որպես հակամարտության քաղաքական կարգավորմանն ուղղ-
ված անհրաժեշտ գործողություն: Սրա հետ մեկտեղ, Ադրբեջանի վերլուծաբանները 
գտնում են, որ ռազմական դոկտրինն ունի պաշտպանական բնույթ[15]: Առավել չեզոք 
վերլուծական կենտրոններում գտնում են, որ Դոկտրինի վերոհիշյալ դրույթները շոշա-
փում են նաև հարավկովկասյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի ռազմաքաղաքա-
կան անվտանգության շահերը, քանի որ բացասական են գնահատում ՌԴ-ՀՀ ռազմա-
քաղաքական համագործակցությունը և իջեցնում են ղարաբաղյան հակամարտության 
կարգավորման գործում Ռուսաստանի դերակատարման աստիճանը[16]: Հակասակա-
նություն կա նաև արտաքին ռազմական դաշինքներին չմիանալու մասին դրույթի և 61-
րդ հոդվածի բովանդակության միջև, որտեղ նշվում է, որ «այս փուլում և միջնաժամ-
կետ հեռանկարում զինված ուժերի և պետության այլ զինված ուժերի կազմակերպ-
ման, զարգացման և վերապատրաստման հիմնական գերակայություններից մեկը 
ՆԱՏՕ-ի հետ գործընկերության հնարավոր միջոցների համապարփակ օգտագոր-
ծումն է, «Գործընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում ակտի-
վացումը և ապագա ինտեգրումը:  ՀԱՊԿ անդամության վերաբերյալ պաշտոնական 
դիրքորոշում չկա, դրա պատճառը այս կառույցին Հայաստանի ակտիվ մասնակցութ-
յունն է:  Միաժամանակ Ադրբեջանը բազմիցս բարձրաձայնել է Հյուսիսատլանտյան 
դաշինքին միանալու կարևորության մասին և ստորագրել  համապատասխան պար-
տավորություններ: Բացի այդ, ռազմաքաղաքական կազմակերպությունների հետ հան-
րապետության համագործակցության մասին կա առանձին դրույթ, ըստ որի «Երկկողմ 
և բազմակողմ ռազմաքաղաքական համագործակցության ամրապնդման և միջազգա-
յին անվտանգությանն օժանդակելու ուղղությամբ անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել 
անվտանգության համակարգ ստեղծելու համար Եվրատլանտյան տարածքում, նե-
րառյալ այն տարածաշրջանը, որտեղ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը, շա-
րունակել համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ՝ փոխադարձ հետաքրքրությունների 
հիման վրա»[17]: Անհասկանալի է մնում, թե ինչ նկատի ունեն՝ նշելով Եվրանտլանտ-
յան տարածաշրջանում անվտանգության համակարգ ստեղծելու մասին, կամ Ադրբե-
ջանը ինչով է նպաստելու արդեն յոթ տասնամյակ գոյություն ունեցող դաշինքի ամ-
րապնդմանը: Պետք է հիշենք նաև այն  փաստը, որ 2006 թվականին Ադրբեջանը և 
Միացյալ Նահանգները ստորագրեցին երկկողմանի համաձայնագիր, որի համաձայն 
ռուսական սարքավորումները և ռազմական տեխնիկան պետք է փոխարինվեն 
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում արտադրված համակարգերով[18]: Տրամաբանական է 
ենթադրել, որ միտում կար նվազեցնելու Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմա-
տեխնիկական համագործակցությունը: Գաղտնիք չէ, որ ռազմական անվտանգության 
հարցերում ամենաակտիվ համագործակցությունը Ադրբեջանը զարգացնում է հատ-
կապես Թուրքիայի հետ: Մասնավորապես, 1996 թվականից ի վեր, Ադրբեջանում աշ-
խատում են թուրք ռազմական խորհրդատուները, իսկ ադրբեջանցի զինվորականները 
պատրաստվում և վերապատրաստվում են Թուրքիայում: 1997-ին պետությունների 
միջև ստորագրվեց անվտանգության համագործակցության մասին արձանագրություն, 
իսկ 2002-ին՝ ռազմական համագործակցության նոր համաձայնագիր: 1999 թվականից 
ի վեր, Թուրքիան պարբերաբար ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել Ադրբեջանի 
զինված ուժերի արդիականացման համար: 2007թ. Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին 
ցուցաբերվող օգնության ընդհանուր գումարը կազմել է 170 մլն. դոլար[19]: Ադրբեջա-
նը մասնակցում է նաև ԱՄՆ «Կասպյան պահապան» ծրագրին, որի ընթացքում ԱՄՆ 
Կենտրոնական հրամանատարությունը, Ղազախստանը և Ադրբեջանը համակարգում 
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են իրենց ջանքերը Կասպից ծովում անվտանգության համակարգի ամրապնդման, 
նավթի և գազի օբյեկտների և ածխաջրածնային փոխադրումների ուղիների անվտան-
գությունն ապահովելու ուղղությամբ[20]: Այնուամենայնիվ, որոշ վերլուծաբաններ 
պնդում են, որ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկե-
րության հեռանկարները շատ անորոշ են[21]: Հետաքրքիր է նաև այն, որ Պենտագոնի 
պաշտոնական կայքում 2014 թ. հունվարին Ադրբեջանը նշված էր այն երկրների շար-
քում, որտեղ ամերիկյան զինվորների ներկայությունը կարող է վտանգավոր լինել 
նրանց կյանքի համար[22]:  

Ի վերջո ամփոփելով մեր հետազոտությունը՝ կարող ենք արձանագրել, թե տա-
րածաշրջանային անվտանգության իրավիճակի և անվտանգության միջավայրի բնու-
թագրման մարտահրավերների մասին ինչ դրույթներ է պարունակում Ադրբեջանի Հան-
րապետության  ռազմական դոկտրինը. 

- իրավիճակի աստիճանական բարդացում և սրացում, հատկապես 2008-ի վրա-
ցական ճգնաժամից հետո. 
- տարածաշրջանում Հայաստանի դաշնակից և ՀԱՊԿ-ի առաջնորդ Ռուսաստանի 
ռազմական ներկայության աստիճանի բարձրացում և ուժեղացում. 
- Հայաստանի սպառազինությունների որակական և քանակական աճ. 
- Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը շարունակվում է: Հայաստանի 
և Ադրբեջանի միջև կա ռազմական իրավիճակ, ինչպես նաև հրադադարի ռեժիմի 
պարբերական  խախտումներ. 
- անկայունություն Հարավային Կովկասում: Ռուսաստանի Դաշնությունը այս տա-
րածաշրջանում հավաքում է զինված ուժերը ահաբեկչության դեմ պայքարի 
պատրվակով. 
- Իրանի շուրջ լարվածություն, նրա հրթիռային և միջուկային ծրագրերի նկատ-
մամբ միջազգային պատժամիջոցներ.   
- Ադրբեջանը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում և չունի ռազմաքաղա-
քական դաշնակիցներ, որևէ ռազմական դաշինքի անդամ չէ.     
- Այս իրավիճակը հնարավոր չի դարձնում հավասարակշռել պետությունների 
խախտված տարածաշրջանային ռազմական և ռազմավարական շահերը, ինչը, 
իր հերթին, թույլ չի տալիս նախադրյալներ ստեղծել հակամարտությունների լուծ-
ման համար, ինչպես նաև բարելավել Ադրբեջանի անվտանգության միջավայրը. 
-Ադրբեջանի  ռազմավարական դիրքորոշումների տատանումներ սահմանակից  
Ռուսաստանի, Հայաստանի, Իրանի, Թուրքիայի և Վրաստանի իրար հակասող և 
բախվող արտաքին քաղաքական նպատակների ու շահերի համատեքստում, որը 
բացասաբար է անդրադառնում տարածաշրջանում անվտանգության ապահով-
ման վրա. 
- բնական և հավանական դաշնակիցների հետ հարաբերությունների «անառողջ» 
զարգացման միտումներ: 
Վերջում հավելենք նաև, որ Դոկտրինի հոդվածների մեջ տարբեր ձևակերպումնե-

րով  Հայաստանի Հանրապետությունը նշվում է որպես Ադրբեջանի Հանրապետության 
ռազմական անվտանգության վրա ներազդող հիմնական արտաքին գործոն: Անուղղա-
կի կերպով բացասական է բնութագրվում նաև Ռուսաստանի դերը, որը հիմնավորվում է 
կոնֆլիկտների ձևավորման գործընթացում և դրանց կառավարման մեջ (օրինակ՝ ա-
ջակցություն հայ անջատողականությանը) նրա ունեցած մասնակցությամբ: Այս առու-
մով, առանց նույնիսկ նշելու Ռուսաստանի Դաշնությունը արտաքին սպառնալիքների 
շարքում, ռազմական անվտանգության ոլորտի խնդիրների թվարկումից կարող ենք 
նման եզրակացության հանգել:  Օրինակ փաստաթղթի 3.2 հոդվածը ռազմական սպառ-
նալիք է դիտարկում տարածաշրջանում ռազմական բազաների ստեղծումը: Եթե նկա-
տի ունենանք այն իրողությունը, որ Հարավային Կովկասում միակ օտարերկրյա ռազ-
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մական բազան Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան է, ապա ամեն ինչ 
հասկանալի կդառնա: Ի հավելումն ասվածի՝ նշենք, որ Դոկտրինի մի քանի հոդվածներ 
Ադրբեջանի ժամանակակից անվտանգության քաղաքականության, արտաքին քաղա-
քականության, ներառյալ արտաքին ռազմական քաղաքականության ոլորտներում բնա-
կան և հավանական դաշնակիցներ են համարում հիմնականում Թուրքիան, Վրաստանը, 
ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն և ԵՄ-ն և ոչ Ռուսասատանը[23]: Եվ սա այն դեպքում, երբ Ի. Ալիևը իր 
հրապարակային ելույթներում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները բնութագրում 
է որպես ռազմավարական համագործակցություն:   
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինը 
 Գարիկ Քեռյան 

 
Հարավկովկասյան տարածաշրջանում միջպետական հարաբերությունների մա-

կարդակը, կոնֆլկտները և կիսապատերազմական վիճակը պահանջում են  լուսաբա-
նել Ադրբեջանի անվտանգային քաղաքականության ոլորտին վերաբերող ռազմավա-
րական փաստաթղթերը և մասնավորապես ռազմական դոկտրինը: Այն հրապարակայ-
նացնում և առանձնացնում է Ադրբեջանի պաշտոնական տեսակետը արտաքին 
վտանգների ու մարտահրավերների մասին: Դոկտրինը նշում է նաև միջպետական 
հարաբերություններում հնարավոր ռազմատեխնիկական  համագործակցության արդ-
յունավետությունը: Ադրբեջանի ռազմական անվտանգության գնահատման գործում 
կարևորում է  հնարավոր պատերազմների, ռազմական ագրեսիայի և ահաբեկչական 
գործողությունների հավանականությունների կանխատեսումը: 

 
РЕЗЮМЕ 

Военная доктрина Азербайджана 
Гарик Керян 

 
Ключевые слова: Азербайджан, военная доктрина, Армения, Южный Кавказ, военная 

безопасность, военные угрозы, безопасность. 
Уровень межгосударственных отношений, конфликтов и ситуации «ни войны, ни ми-

ра» в регионе Южного Кавказа требует прояснения стратегических вопросов, связанных с 
политикой безопасности Азербайджана и, в частности, его военной доктриной. Она де-
монстрирует и отражает официальную точку зрения Азербайджана на внешние опасности и 
вызовы. Среди прочего, в доктрине подчеркивается и эффективность возможного военно-
технического сотрудничества на уровне межгосударственных отношений. При оценке воен-
ной безопасности Азербайджана важно прогнозирование вероятностей возможных войн, 
военной агрессии и террористических актов.  
  

SUMMARY 
Military Doctrine of Azerbaijan Republic 

Garik Keryan 
 

Keywords: Azerbaijan, Military Doctrine, Armenia, South Caucasus, military security, 
military threats, security. 

The level of interstate relations, conflicts and the paramilitary situation in the South Caucasus 
region requires clarification of strategic issues related to the security policy of Azerbaijan and, in 
particular, military doctrine. It publishes and shares the official point of view of Azerbaijan on 
external dangers and challenges. The doctrine also mentions the effectiveness of possible military-
technical cooperation in interstate relations. When assessing the military security of Azerbaijan, it 
is important to consider the possibility of possible wars, military aggression and terrorist acts. 
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ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ 
 

ԱՐՑԱԽՑԻՆԵՐԻ ԱՎԱՆԴԸ ՀԱՅ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՏՔԻ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Արթուր Մկրտիչյան 
 

Բանալի բառեր՝ հայ սոցիոլոգիական միտք, արցախահայերի սոցիոլոգիական ժա-
ռանգություն, ազգայնություն, ազատագրական պայքար: 

 
Արցախահայության պատմական նվաճումները մեծ նշանակություն են ունեցել 

հայ ժողովրդի գոյապայքարի ողջ ընթացքում: Այդ մասին շատ է գրվել և գրվում: Չկա 
հայ հասարակական կյանքի որևէ բնագավառ, որի լինելիության մեջ իրենց ավանդը 
չունենային արցախահայերը: Մեծ է այդ ավանդը նաև գիտական մտքի զարգացման 
գործում: Սույն հոդվածում հակիրճ ներկայացվում է արցախահայերի ներդրումը մե-
զանում արդի գիտության գիտակարգերից մեկի՝ սոցիոլոգիայի կայացման մեջ: 

Սոցիոլոգիան,իբրև առանձին գիտություն, ձևավորվել է 19-րդ դարում: Ֆրանսիա-
ցի մտածող Օգյուստ Կոնտը, ի մի բերելով հասարակագիտական մտքի նվաճումները, 
ստեղծեց մի նոր գիտակարգ, որն անվանեց «սոցիոլոգիա»: Նոր գիտությունը շատ ա-
րագ տարածվեց ողջ աշխարհով՝ գրավելով բազմաթիվ հասարակագետների միտքը՝ 
շատերի կողմից հռչակվելով «գիտությունների պսակ»: Սոցիալական հիմնախնդիրնե-
րի հետազոտությամբ զբաղվող գիտությունը ներկայանում է տարբեր հայեցակարգերի 
միջոցով: Բանն այն է, որ տարբեր մեծ ու փոքր ժողովուրդների պատմական զարգա-
ցումը առաջացնում է տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր սոցիալական 
հիմնախնդիրներ և օժտում դրանք կարևորության տարբեր աստիճաններով: Հետևա-
բար մտավորականները յուրովի են իմաստավորում այդ հիմնախնդիրները, փորձում 
են գիտականորեն մշակել դրանց հաղթահարման եղանակները՝ ելնելով կոնկրետ ի-
րավիճակից և հրամայականներից:Այդպես են ձևավորվում սոցիոլոգիական ինքնա-
տիպ հայեցակարգեր: 

19-րդ դարի երկրորդ կեսի և 20-րդ դարասկզբի հայ մտածողների աշխատություն-
ներում լայն տարածված էին սոցիոլոգիական մոտեցումները, կային բազմաթիվ սո-
ցիոլոգիական մտքեր: Իսկ Երվանդ Ֆրանգյանի սուբյեկտիվիստական սոցիոլոգիայի 
հայեցակարգն ազդարարում է հայ սոցիոլոգիայի գիտակարգի կայացումը: Այդ մտա-
ծողների շարքում իրենց արժանի տեղն ունեն արցախահայերը:Բազմաթիվ հոդվածնե-
րում, գրքույկներում սփռված են արժեքավոր սոցիոլոգիական մտքեր, գաղափարներ, 
և դրանք կարևոր ներդրում են «հայ ազգային-ազատագրական պայքարի սոցիոլոգիա-
յի» [1]կայացման մեջ: Արցախահայերի ստեղծած սոցիոլոգիական ժառանգության ու-
սումնասիրությունը փաստում է հայ մտքի միասնությունը  և զորությունը, հայրենասի-
րական բնույթն ու մարդասիրական ուղղվածությունը, ազգայինի և համամարդկայինի 
համադրությունը: 

 
 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 31.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Քեռյանը: 07.02.20: 
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Այդպես, օրինակ՝ Շուշիում և Թիֆլիսում 1882-1884թթ. լույս տեսնող «Գործ» թերթի 
խմբագիր Սիմոն Հախումյանը գրում էր. «…եւրոպական լուսաւորութեանը կուրօրէն 
յետևելը և նրան կուրօրէն ընդունելը, չէ′ կարող ազգին մի մեծ բարիք լինել: Համաձայն 
և ջերմ ջատագովն ինք այն մտքին՝ թէ մեր ժողովուրդը պէտք է օգուտ քաղէ եւրոպա-
կան մտաւոր և հոգեկան ահագին ժառանգութիւնից. բայց այդ ժառանգութիւնը ընդու-
նելիս՝ պէտք է միշտ քննել, թէ եւրոպական կուլտուրայի մէջ ինչ բամ ճշմարիտ ընդհա-
նուր մարդկային է, ինչ բան պտղաբեր է, ինչ բան կարևոր է մեր հայրենիքի զարգաց-
ման և բաղմնաւորութեան համար և ինչ բան նրա մէջ մասնաւոր է, անցողական՝ մինչև 
անգամ կեղծ և վնասակար: … Եւրոպական քաղաքակրթութիւնը մեր բարոյական 
անձնաւորութեան և մեր ստեղծագործական ոյժերի զարգացման միջոց պիտի դառ-
նայ. բայց այդ կուլտուրայի իւրացնելու դժուար գործողութեան մէջ պիտի կարողա-
նանք հաստատել և պահպանել մեր մտաւոր ազատութիւնը և հոգեկան անկախութիւ-
նը, այնքան՝ ի հարկէ, որքան նա արգելք չէ ընդհանուր համամարդկային առաջադի-
մութեան»[2]:Հիրավի, Ս. Հախումյանի այս մոտեցումը շատ արդիական է նաև մեր օրե-
րում և պետք է ուղեցույց լինի մեր պետական այրերի և դիվանագետների համար՝ զա-
նազան միջազգային պայմանագրեր և կոնվենցիաներ ստորագրելիս: 

Ուշագրավ է, որ ազգայինի հիմնախնդիրը կենտրոնական տեղ էր զբաղեցնում 
արցախահայ մտավորականների սոցիոլոգիական հայացքներում: Դա, անշուշտ, 
նրանց ազգային գիտակցության բարձր մակարդակի վկայությունն է: Մեր հասարակա-
գետներն ու հասարակական գործիչները փորձում էին օգտագործել ժամանակի գի-
տական մտքի նվաճումները՝ հասկանալու համար հայ ազգի առջև ծառացած խնդիր-
ները և մշակելու դրանց համապատասխան լուծումները, հիմնավորելու հայ ազգի ի-
րավունքներն ու անելիքները:  

Ազգային մտածողությամբ օժտված հայ հասարակական գործիչներից էր նաև Հայ 
ժողովրդական կուսակցության հիմնադիր Համբարձում Առաքելյանը, ով ժամանակին 
եղել է Շուշիի ռեալական և թեմական դպրոցների տեսուչ և 1881 թ. Շուշիում հիմնադ-
րել է Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության մասնաճյուղը: 1892-1898թթ. եղել է 
Թիֆլիսի ընկերության մասնաճյուղի քարտուղար, 1898թ.՝ ազգային հոգաբարձության 
նախագահ:Հ. Առաքելյանը իր «Ազգայնությունը և նորա պրինցիպները» աշխատության 
մեջ փորձում է հիմնավորել հայ ազգի իրավունքը կազմելու առանձին քաղաքական 
միավոր, «ապացուցանել, արդեօք հայ ազգը կարելի է նկատել իբրև ազգայնութիւն, 
այսինքն իբրև այնպիսի անհատների մի ամբողջությիւն, մի կենդանի հաւաքական 
անձնաւորութիւն, որ ըստ իւր պատմական անցեալի, ըստ իւր առանձին բնաւորու-
թեան, ըստ իւր կուլտուրական և բարոյական ընդունակութեանց՝ իրաւունք ունենալ 
ինքնուրոյն, անկախ մարմին կազմելու և ինքնուրոյնապէս զարգանալու, վերջապէս 
իբրև մի մարմին, որ զուրկ չէ ստեղծագործական ոյժից, ուրեմն որը կարող է մարդկու-
թեան կեանքի կողմերից մինը լրացնել, իրագործել»[3]: 
                                                            
 Սիմոն Գասպարի Հախումյանը ծնվել է 1859 թ. փետրվարի 14-ին Շուշիում: Ծնողները 
արցախյան ազնվական ընտանիքներից էին: Նրա հայտնի ազգականներից Մարիամ 
Հախումյանը 1864-ին Շուշիում բացել է առաջին օրիորդաց դպրոցը: Ս. Հախումյանը, 
ավարտելով Շուշիի թեմական դպրոցը, սովորել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում և Փարիզի 
Սորբոնի համալսարանում, հաճախել Կոլեժ դը Ֆրանսի սոցիոլոգիայի դասընթացներին: Եղել է 
գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ, մի քանի հանդեսների (այդ թվում նաև 
Փարիզի «Ժամանակ»-ի) հրատարակիչ: Մամուլում հանդես է եկել Ահրիման, Մար-
Ամադ, Ծերուկ, Շաիր Ջալալի և այլ ծածկանուններով։ Վախճանվել է 1905թ. Փարիզում: 
 Համբարձում Աստվածատուրի Առաքելյանը ծնվել է 1855թ. ապրիլի 29-ին Շուշի քաղաքում: 
1879թ. ավարտել է Բաքվի ռեալական ուսումնարանը: 1913-1918թթ. «Մշակի» հրատարակիչ 
խմբագիրն էր: Ստորագրել է  Շահրիհար և այլ ծածկանուններով: Սպանվել է 1918թ. հուլիսի 6-
ին Թիֆլիսում: 
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Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման մերօրյա 
պայքարի համատեքստում Հ. Առաքելյանի տեսական մտորումներն ու փաստարկները 
ստանում են նոր գործնական նշանակություն և քաղաքական իմաստ:  

Ամեն մի էթնիկ փոքրամասնություն չի կարող ինքնորոշվել. «սորա համար հար-
կաւոր են մի քանի կարևոր պայմաններ, առանց որոնց իւրաքանչիւր ազգ կամ ժողո-
վուրդ իրաւունք չունի աշխարհիս երեսին գոյութիւն ունենալու իբրև «ազգայնութիւն», 
այսինքն իբրև առանձին քաղաքակրթական մարմին …»[4]: Հիմնվելով գերմանացի 
հայտնի փիլիսոփա Ֆիխտեի ազգայնության հայեցակարգի սկզբունքների վրա՝ Համ-
բարձում Առաքելյանը նշում է ազգ լինելու համար պարտադիր երեք սկզբունք՝ հող, լե-
զու, կրոն:Հենց սեփական հայրենիքում մեկուկես հազարամյակ քրիստոնեություն դա-
վանող և ուրույն լեզվամշակութային ինքնատիպությամբ օժտված արցախահայութ-
յունն է, որ նվաճել է քաղաքական ինքնորոշման իրավունք: Հ.Առաքելյանը քննադա-
տում է «Մեղու» և «Մշակ» պարբերականների հակադիր մոտեցումների միակողմա-
նիությունը՝ ազգային կյանքի համար շատ կարևոր համարելով թե´ Հայ Առաքելական 
եկեղեցու դերակատարությունը, թե´ աշխարհիկացումը (սեկուրալիզացումը):Հայ հա-
սարակական գործիչը գտնում էր, որ «այժմ ևս այս սօցիալականութեան դարում, այն 
կապը, որ կեանքի ընկերական կողմը ունի և պիտի ունենայ կրօնականին հետ չէ լուծ-
ված և բոլորովին ևս չէ կարող լուծուել, ըստ որում այդ կապը բնական է: Սակայն ժա-
մանակակից սօցիալական շարժումը այն խորին տարբերութիունը ունի միջնադա-
րեան կրօնականշարժումից, որ առաջ կրօնական հայեցուածքները ամբողջապէս կլա-
նում էին հասարակական կեանքի զարգացման բոլոր միւս կողմերը, իսկ այժմ այդ 
զարգացման զանազան կողմերը որոշուած են, ջոկուած, ուրոյն բաժանուած, և ի հար-
կէ այդ կողմերի մէջ կրօնական կողմն ևս իր արժանավայել տեղն ունի, ինչպէս ունի 
քաղաքականը, մտաւորը, տնտեսականը»[5]:Ինչպես տեսնում ենք, առաջարկված մո-
տեցումը շատ արդիական է և կարևոր մեր օրերում ևս, տեսական հիմք է արցախյան 
գոյամարտի ներկա իմաստավորումների համար:  

Այս համատեքստում խիստ արդիական է նաև Սպանդար Սպանդարյանի մոտե-
ցումը սոցիալական այնպիսի երևույթին, ինչպիսին արտագաղթն է:«Մշակ» թերթի 
1877թ. օգոստոսի 8-ի համարում լույս տեսած «Ազգայնութեան խնդիրը եւ հայ գաղթա-
կանութեան նշանակութիւնը» հոդվածում նա գրել է.«…Իլուզիա է սպասել առանց հայ-
րենիք լեզուի միութիւն, ազգային գրականութիւն, բանաստեղծութիւն և այլն: Եթէ հայե-
րը հայրենիք չունեն, ուրեմն և ոչինչ չունեն և մինչև անգամ այն, որ անկարող են իրանց 
կեանքը գազանաբարոյ, վախկոտ և ցած քրդերի դէմ պաշտպանելու, այդ ամենը 
պարտական են գաղթականութեան սկզբունքին: Գաղթականութիւնները հայ ազգու-
թեան գերեզմաններն են և գաղթականները ազգութեան գերեզմանափորերը»[6]: 
Իրոք, ինչպես բազմիցս փաստվել է, արտագաղթը եղել է և կա հայության գլխավոր 
հիմնախնդիրներից մեկը: Ս. Սպանդարյանի պնդումը չի կորցրել իր արդիականությու-
նը, քանզի «գազանաբարոյ» հարևաններից եկող վտանգը ոչ միայն չի անհետացել, 
այլև մերօրյա իրադարձությունների համատեքստում էլ ավելի է մեծացել: Ղարաբաղ-
յան հակամարտության պայմաններում, երբ հայ հասարակական կյանքն ախտորոշ-

                                                            
 Հայ հասարակական գործիչ, հրապարակախոս, խմբագիր-հրատարակիչ Սպանդար 
Ամիրջանի Սպանդարյանը ծնվել է 1849 թվականին Շուշիում: Սովորել է Խալիպյան միջնակարգ 
դպրոցում: Այնուհետև սովորել է Գերմանիայի Լայպցիգի համալսարանի իրավաբանական 
ֆակուլտետում և դոկտորի աստիճան ստանալուց հետո վերադարձել Թիֆլիս, որտեղ 1870-
ական թվականներին աշխատակցել է «Մշակ», «Մեղու Հայաստանի» պարբերականներին: 
1882 թվականին հիմնել է «Նոր դար» թերթը, եղել նրա խմբագիրը: Ստորագրել է Դոկտոր 
Սպանդարյան և Յունիուս ծածկանուններով: Վախճանվել է 1922թ. Գերմանիայի Վիսբադեն 
քաղաքում: 
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վում է որպես «ոչ պատերազմի ոչ խաղաղության հասարակություն»[7], հայերի ար-
տագաղթի կասեցումն օրակարգային խնդիր է: Հայտնի բոլշևիկ հեղափոխական Սու-
րեն Սպանդարյանի հայրը մյուս հայ հասարակագետների պես մտահոգված էր ազ-
գության հիմնահարցով՝ սոցիոլոգիական առումով տարբերելով այն պետությունից. 
 «Ամեն մէկ դար ունեցել է իր առաջնակարգ մտքերը, որոնք տւել են նորան իրանց յա-
տուկ գոյնը և տևողապէս ներգործել են նորա ներքին, արտաքին, բարոյական, քաղա-
քական և տնտեսական կեանքի և դրութեան վրա ներկայ դարիս առաջնորդող մտքե-
րից մէկը՝ ազգայնութեան խնդիրն է: …Մենք միայն այսչափ պէտք է ասենք, որ ազգու-
թիւն և պետութիւն բոլորովին միմեանցից տարբեր գաղափարներ են:  Մի ազգութիւն 
կարող է գոյութիւն ունենալ առանց մի որ և իցէ պետութեան, այն ինչ ոչ մի պետութիւն 
գոյութիւն չունի առանց մի ազգութեան. մի և նոյն ժամանակ մի ազգութիւն կարող է 
միայն պետութեան մէջ իր բարձր կատարելութեանը, նպատակներին հասնել: Ազգու-
թիւն և պետութիւն փոխադարձ ներգործում են միմեանց վրայ»[8]:Սա հայ ազգի տեղն 
ու դերը աշխարհում հիմնավորելու տեսակետից կարևոր սոցիոլոգիական մոտեցում է, 
որն ի դեպ հակասում է Արևմուտքում ընդունված հայեցակարգերին: 

Հայ ազգային ազատագրական պայքարի ժամանակաշրջանը գաղափարական 
առումով համընկել է աշխարհով մեկ սոցիալիստական հայացքների տարածման հետ: 
Բանն այն էր, որ սոցիալիզմը ներկայանում էր որպես հասարակագիտական տեսութ-
յան շրջանակներում բավականաչափ հիմնավորված գաղափարակարգ: «Տեսական 
միտքը – նա, որ գիտէ կագնած մնալ իր կոչման բարձրութեան վրայ, ազատ մնալ դա-
սակարգային, կրօնական և այլ տեսակ նախապաշարումներից, ականջ դնել լոկ պատ-
մական էւոլիւցիայի ձայնին, ղեկավարւել ամենուրեք օբ'եկտիվ, առարկայական 
ճշմարտութեան պատւիրաններով – չի հնարում այս կամ այն հասարակագիտական 
վարդապետութիունը, այլ նա միայն պաղ, անխռով արձանագրում է փաստերն ու եր-
ևոյթները, զատում է պատմութեան և ժամանակակից իրականութեան հսկայական 
պրօցէսի մէջ գլխաւորը երկրորդականից, էականը պատահականից և այդպէս արձա-
նագրելով ու զատելով, նա միաժամանակ եզրակացնում է, ընդհանրացնում: … Եւ 
այդպէս, մի շարք գիտական հսկաների աշխատակցութեամբ ստեղծւեց նորագոյն սօ-
ցիալիզմը, իբրեւ հասարակա-փիլիսոփայական աշխարհահայեացք», - գրում էր Մի-
քայել Վարանդյանը[9]:  

Սոցիալիստական գաղափարների ազդեցությունը մեծ էր նաև արցախահայ մտա-
վորականների շրջանում: Շատերն ընդգրկվում էին կուսակցական կառույցներում՝ 
փորձելով կազմակերպված բնույթ տալ իրենց պայքարին, սոցիալիզմի դրոշի ներքո 
համախմբել հայ ազգը: Այդպիսի գործիչներից էր Հովնան Դավթյանը, ով Հայ հեղա-
փոխական դաշնակցություն կուսակցության 1892 թվականի առաջին ընդհանուր ժողո-
վի նախաձեռնողներից էր և  Սիմոն Զավարյանի հետդասակարգային պայքարի սո-
ցիալիստական գաղափարի հիիմնական պաշտպանողներից մեկը։ 1895 թ. լույս տե-
սած «Դրօշակ»-ի իններորդ համարում նա գրել է. «Ինչպէս անհատական կեանքում 
կայ «գոյութեան կռիւ», կայ և հաւաքական կեանքում. – նոյնանման շահեր ունեցող ան-
հատները բնականօրէն համախմբւում են մրցելու, իրենց գոյութիւնը պահպանելու մի 
այլ խմբի՝ հաւաքական ոյժի դէմ: Այս երկու խմբի շահերը հակառակ լինելով միմիանց, 
նրանց մէջ մղւում է հաւաքական գոյութեան կռիւ՝ բացի անհատականից, և այդ դասա-

                                                            
 Հովնան Դավթյանը (Հոնան Նանոյան) ծնվել է 1865թ. Շուշիում: Ավարտել է Շուշիի թեմական, 
ապա՝ Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը, ժնևի համալսարանում ուսումնասիրել հասարակական 
գիտություններ։  1895-1896 թվականներին Ժնևում խմբագրել է դաշնակցական «Դրօշակը»։ 
1905-1906թթ. Թիֆլիսում խմբագրել է «Հառաջ» թերթը։ Վախճանվել է 1918 թ.  Շվեյցարիայի Ժնև 
քաղաքում: 
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կարգային կռիւն է, որ մեր օրերում՝ գործարանական, մեքենաների շրջանում՝ քաղա-
քակրթւած աշխարհում հասել է իւր բարձր աստիճանին: 

Ահա այս դասակարգային կռիւն է, որ քայքայում է ներկա պետութիւնների կեան-
քը, այս դասակարգային կռիւն է, որ այսօր քաղաքակրթւած երկրների հասարակական 
ու քաղաքական կեանքին սպառնում է մի ա′յնպիսի փոթորիկ, որ տակն ու վրայ պիտի 
անի ամենայն ինչ՝ արմատապէս փոխելով թէ տնտեսական ու քացաքացիական յարա-
բերութիւնները և թէ մարդկային հասարակութեան ամբողջ կազմակերպութիւնը: …Խո-
շոր արդիւնաբերութեան այս բնաւորութիւնն է, որ աւելի և ավելի զարգացնում է դասա-
կարգային կռիւը ու սրան տալիս սուր բնաւորութիւն…»[10]:Միևնույն ժամանակ Հ. 
Դավթյանը քաջ գիտակցում էր, որ քաղաքական «ծրագիրը այն ժամանակ է բաւարար 
և կենսական, նա ա′յն ժամանակ կարող է դարմանել ժողովրդի ցաւերը, երբ այդ ծրա-
գիրը կազմւած է նոյն ժողովրդի հասարակական կեանքում գոյութիւնունեցող տնտե-
սական յարաբերութիւնների, փիլիսոփայական-հասարակական հայեացքների, հաս-
կացողութիւնների և սովորութիւնների համեմատ…»[11]:Այս առումով հայ ազգի ազա-
տագրման սոցիալիստական նախագիծը միանշանակ չէր ընդունվում ժամանակի հայ 
հասարակագետների կողմից: Մի մասը ընդունում և քարոզում էր այն, մյուսը գտնում 
էր, որ Հայաստանում չկան սոցիալիզմի ուղղությամբ զարգացման համար անհրա-
ժեշտ նախադրյալներ: 

Ուշագրավ են Լևոն Աթաբեկյանիփաստարկները. «Կովկասահայ ժողովրդի սօ-
ցիալ-տնտեսական արդի կացութիւնը, արդիւնաբերութեան հասարակական ձևերի 
տակաւին թոյլ զարգացումը, կուլտուրայի ցածր աստիճանը, հաղորդակցութեան մի-
ջոցների պակասութիւնը, ազգերի միջև գոյութիւն ունեցող նախապաշարումները և հա-
կակրթութիւնները, դասակարգերի համեմատաբար թոյլ զանազանաւորումը, հայ ժո-
ղովրդի տարբեր դասերը իրար հետ շաղկապող հիմնարկութիւնների և կուսակցու-
թիւնների ներկայութիւնը և զօրեղ ազդեցութիւնը, հայ աշխատաւորութեան բուրժուա-
կան իդէօլօգիին և ղեկավարութեան ենթարկւած լինելը, իսկապես սօցիալիստօրէն 
մտածող ու գործող խմբակցութիւնների փոքրաքանակութիւնը, սօցիալիստական գա-
ղափարի հնչակեան և դաշնակցական վարկաբեկումը և վատասերումը, այս բոլոր 
հանգամանքները մեզ բաւականաչափ հիմք են տալիս կարծելու, որ հայ սօցիալիս-
տական շարժումը ներկայումս և մօտ ապագայում մեծ չափեր չպիտի ունենայ, և հայ 
աշխատաւորութեան ամբողջութիւնը չպիտի կարողանայ ընդգրկել իր մէջ»[12]: Նա 
գտնում էր, որերկու նախապայմանների՝ բանվորական մասսաների և «սօցիալիստա-
կան կամեցողութիւնների» կրող խմբի գործակցության դեպքում է միայն հնարավոր 
սոցիալիստական շարժումը:Շատ մեծ էր Լ.Աթաբեկյանի հեղինակությունը ոչ միայն 
արցախահայ մտավորականության, այլև ողջ հայության շրջանում: Թե´ որպես հասա-
րակական-քաղաքական գործիչ, թե´ որպես հասարակագետ, թե´ որպես բժիշկ, թե´ 
որպես բանաստեղծ (ունի Արցախի բարբառով գրված բանաստեղծություններ): Նա 
պահանջում էր կառուցել քաղաքական պրակտիկան` հաստատուն գիտական դրույթ-
ներից ելնելով. «Ինչ հասարակական շարժում ուզում էք վերցրեք, միշտ նա պատա-

                                                            
 Լևոն Նիկոլայի Աթաբեկյանը ծնվել է 1857թ. Արցախի Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ 
գյուղում՝ հայտնի ազնվական ընտանիքում։ Գերմանիայի Լայպցիգի և Թյուբինգենի 
համալսարաններում ուսումնասիրել է հասարակական գիտություններ, Բեռլինում և Ցյուրիխում 
ուսանել է բժշկագիտություն։ 1903 թվականից ծավալել է հասարակական քաղաքական 
գործունեություն, տարբեր ծածկանուններով (Արնօլդ, Էլվենտ, Րիխարդ, Սմբ. Սմբատեան) 
բազմիցս հանդես եկել ժամանակի քաղաքական մամուլում։ Հարել է Հայ հեղափոխական 
դաշնակցությանը, 1907 թվականից մտել է էսէռների շարքերը՝ հետագա տարիներին դառնալով 
Բաքվի կառույցի առաջնորդ։ 1917 թվականին եղել է Հայոց ազգային խորհրդի Բաքվի 
մասնաճյուղի փոխնախագահը։ Զոհվել է 1918 թվականի մարտի 24-ին Բաքվում՝ հայկական 
ջարդերի ժամանակ՝ սպիտակ դրոշը ձեռքին հաշտարարի առաքելություն կատարելիս:  
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հականութեան ձեռքին պիտի մնայ, մինչև որ անհատական ձգտումները չխարսխւեն 
ռէալ, կօնկրէտ պայմանների հիմնաւոր հողի վրայ»[13]:Ահա թե ինչու «պրակտիկայի 
հետ զուգընթացաբար պիտի առաջ ընթանա տեսական վերլուծումների, վերագնահա-
տումների ճիգերը, յեղաշրջող քայլերի թեօրիական հիմնավորումները…»[14]:  

Արդեն նշվել է, որ հայ սոցիոլոգիայի գիտակարգի կայացումը կապված է 
Ե.Ֆրանգյանի սուբյեկտիվիստական սոցիոլոգիայի հայեցակարգի հետ: Մինչդեռ Լևոն 
Աթաբեկյանը հակադրվում է սուբյեկտիվիստական մոտեցմանը՝ գրելով, որ «ճանաչո-
ղութիւնը լրիւ է միայն այն դէպքում, երբ նա զերծ է լիովին գնահատման սուբյեկտիւ 
տարրից, գիտակցութիւնը լրիւ է միայն այն ժամանակ, երբ նա պարփակում է իր մէջ 
մի նպատակադիտակից գործողութեան փաստը կամ դիտաւորութիւն: Աստղերի ըն-
թացքը և օրգանական աշխարհի զարգացումը կարելի է ճանաչել, իսկ գիտակցելչի 
կարելի: 

Բանւոր ժողովրդի դրութիւնը կարելի է թէ ճանաչել և թէ գիտակցել: 
Գիտակցութիւնը հնարաւոր է այդպիսով կեանքի այն ասպարէզներում, որոնց կարելի 
է ճանաչել, ուսումնասիրել, հասկանալ, գիտենալ և որոնց վրայ, միևնոյն ժամանակ, 
կարելի է ազդել, որոնց հետ կարելի է կապվել զգացումներով, դէպի որոնց կարելի է 
բարոյական պարտականութիւն զգալ:  

Գիտակցութիւնը հնարաւոր է մի խոսքով անհատական և հասարակական կեան-
քի նկատմամբ»[15]: Սոցիոլոգիական այս հարցադրումը շատ արժեքավոր է թե´ սո-
ցիալական ճանաչողության, թե´ սոցիալական պրակտիկայի առումներով, քանզի «սօ-
ցիօլօգիական խնդիրների մէջ առաջնակարգ տեղերից մեկն է բռնում պետութեան 
պրօբլեմը…»[16]:Լևոն Աթաբեկյանի մոտեցումն ուրվագծում է մերօրյա պետականա-
շինության գործում անընդհատ առաջացող խնդիրների լուծման եղանակների բանա-
լին. առանց գիտական ճանաչողության հենքի անհնար է ամբողջությամբ գիտակցել 
այդ խնդիրները, և լոկ նախարարական կաբինետներում հղացած պրակտիկ քաղա-
քականության նախագծերը չեն կարող լինել արդյունավետ: 

«Առանց ճանաչելու ազգի բաղկացուցիչ ոյժերը և նրանց հանրութեանը ծառայելու 
պատրաստակամութիւնը՝ մեր մէջ ձեռնարկվում են գործեր, որոնք ապարդիւն են վեր-
ջանում, քանի որ զլացվում է սպասված աջակցութիւնը», - գրել է մեկ այլ արցախցի 
մտածող՝ Դավիթ Անանունը[17]:Նրան շատ էր մտահոգում հայության հավաքական 
զորության հիմնախնդիրը, որն,ի դեպ, շատ ակտուալ է նաև մեր ժամանակներում:Որ-
պես պատգամ պետք է կարդալ Դավիթ Անանունի հետևյալ տողերը. «Ազգի ֆիզիքա-
կան գոյութեան անվտանգ պահպանումը պիտի դառնար բոլորիս նուազագոյն պա-
հանջը և նրա շուրջը պիտի ծառանայինք բոլորս՝ առանց դասակարգի, քաղաքական 
համոզման և աստիճանի խոշորութեան: … իսկ մենք շարունակում ենք ապրել մեր 
մանր անձնական կամ խմբակցական շահերով ու ձգտումներով...»[18]:Վերլուծելով 
20-րդ դարի սկզբի հայության սոցիալական դրությունը և կառուցվածքային առանձնա-
հատկությունները՝ Դ. Անանունն առաջադրում է կարևորագույն համազգային 
խնդիր.«Հայի ազգային թուլութիւնը բխում է նրա տնտեսական յետամնացութիւնից: … 
Հենց որ մեր երկիրը դարձավ խոշոր արդյունաբերութեան վայր, ամբողջովին կփոխվի 
և մեր նկարագիրը»[19]:Այդ խնդիրը ցայսօր մնում է ազգային օրակարգի մեջ՝ պահան-
ջելով բոլոր հայերի հավաքական կամքի գործադրում: 

                                                            
 Դավիթ Անանունը (Տեր-Դանիելյան) (1879-1942) ծնվել է Արցախի Մարտակերտի շրջանի Մեծ 
շեն գյուղում: Նախապես հարել է ՍԴՀԿ-ին, ապա` Դաշնակցությանը, իսկ 1905 թվականից՝ Հայ 
սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կազմակերպությանը (սպեցիֆիկներ)` դառնալով 
վերջինիս գաղափարախոսը: Բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է: Սոցիոլոգիայի տեսակետից 
առավել ուշագրավ են նրա«Ազգային հարցը և դեմոկրատիան» հոդվածաշարը, «Ռուսահայերի 
հասարակական զարգացումը» (1916-1926) աշխատությունը։ 
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Դավիթ Անանունի կուսակից ընկեր Բախշի Իշխանյանը նույնպես կարևորում էր 
սոցիոլոգիական ճանաչողությունը և գիտակցությունը՝ գտնելով, որ «ով գիտակցաբար 
չէ մօտենում հասարակութեանը, աւելի շուտ նա վնասակար է, քան օգտակար հասա-
րակութեանը»:Նա գտնում էր, որ սոցիալական կյանքում անհատի դերի կարևորությու-
նը պետք է ստորադասվի հասարակության նշանակությանը, իսկի՞նչ է հասարակութ-
յունը հարցը որպես այդպիսին ամբողջապես հետազոտում է հենց սոցիոլոգիան:Քանի 
որ «սօցիօլօգիան կոչուած է քննելու ամբողջը իւր էութեամբ, ամբողջութիւն կազմող 
մասերի յարաբերութիւնները, ընդհարումները, կապակցութիւնները, որոնք միացած 
մասեր են տալիս և ամբողջ պատկերը», ապա «մարդկային հասարակութեան վերա-
բերեալ գիտութիւնները շաղկապողը և մի ընդհանուր նպատակի ծառայեցնողը այս-
պիսով սօցիօլօգիան է», - գրել է Բախշի Իշխանյանը[20]: 

1920 թ. Թիֆլիսում լույս է տեսել Բ.Իշխանյանի հեղինակած «Բագուի մեծ սար-
սափները, Անկետային ուսումնասիրութիւն սեպտեմբերեան անցքերի 1918 թ.»աշխա-
տությունը: Կիրառելով սոցիոլոգիական հարցաթերթի գործիքը՝ արցախցի հետազո-
տողը ողբալի իրադարձություններից անմիջապես հետո փաստագրել է Բաքվի հայերի 
ցեղասպանությունը: Կարելի է ենթադրել, որ եթե Բաքվի հայության լայն զանգվածնե-
րը ծանոթ լինեին խորհրդային տարիներին արգելված այդ աշխատությանը, ապա որո-
շակիորեն կխուսափեին 1990 թվականի ջարդից: Այդ աշխատությունը լրացուցիչ մի 
վկայություն է այն մասին, թե ում դեմ է հիմա պայքարում արցախահայությունը, և ինչու 
անգամ խաղաղության պարագաներում չի կարելի վստահել հակառակորդին:    

Արցախահայ գործիչների սոցիոլոգիական ավանդի մասին խոսելիս պետք է հի-
շատակել նաև հայտնի դաշնակցական գործիչ, հայ ազգային-ազատագրական պայ-
քարի ակնառու ներկայացուցիչ Վանա Իշխանին: Ուշագրավ է պետության էության 
նրա սոցիոլոգիական ըմբռնումը: «Բայց ի՞նչ է պետութեան էութիւնը: Պետութիւն լինի 
դա բռնապետական կամ սահմանադրական ունին միայն միակ հիմունք. կանոնաւորել 
հասարակութիւնների եւ անհատների միմիանց հետ ունեցած յարաբերութիւնը, որպէս 
զի փոխադարձ ոտնձգութիւնները վերանալով, ամէն մէկը կարողանայ միւսի պէս 
պահպանել իւր գոյութիւնը: Կեանքը յայտարարում է, որ ինքը յաւիտենական կռիւ է: 
Իսկ այդ կռւի մէջ անսիրտ կերպով մարդիկ ու հասարակութիւնները իրար ոչնչացնե-
լով չեն կարողանում խաղաղ ապրել. հետապնդել գոնէ իրանց նւազագոյն երջանկու-
թեան: Պետութեան զիջած իրաւունքը, կամ նոյն հասարակութեան որոշ անդամները 
աշխատանքի բաժանումի հիմունքով պարտաւոր եւ իրաւատէր դառնում անելու այդ 
կամ հաստատելու այնպիսի պայմաններ, որոնց մէջ մարդիկ եւ թոյլ եւ ուժեղ կարողա-
նային պահպանել իրանց գոյութիւնը: Նա չարիքը պիտի չեզօքացնի եւ ստեղծի հա-

                                                            
 Բախշի Իշխանյանը (1879-1921) ծնվել է Արցախի Ասկերանի շրջանի Խանցք գյուղում։ Ավարտել 
է Շուշիի թեմական դպրոցը, 1905 թվականին` Լայպցիգի առևտրի ինստիտուտը։ 1903 թվականին 
Ժնևում մասնակցել է «Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայկական կազմակերպության» 
(սպեցիֆիկներ) հիմնադրմանը, 1906 թվականից խմբագրել է  կազմակերպության «Կյանք» 
պաշտոնաթերթը։ 1904 թվականին Ժնևում հրատարակել է Կ. Մարքսի «Վարձու աշխատանք և 
կապիտալ» երկի իր թարգմանությունը։ Ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետության (1918-
1920) վիճակագրական բաժնի տեսչությունը, իսկ խորհրդային ռեժիմի հաստատումից հետո եղել 
է առաջին քաղբանտարկյալը։ 
 Վանա Իշխանը (Նիկոլ Պողոսյան) ծնվել է 1881թ. Արցախ աշխարհի Վարանդա գավառի 
Քռասնի գյուղում: Սովորել է Շուշիի և Երևանի թեմական դպրոցներում։ Թղթակցել է «Դրոշակ», 
«Հայրենիք», «Հառաջ» պարբերականներին, եղել է Վանի «Աշխատանք» շաբաթաթերթի 
խմբագիր (1910-1911): Ղեկավարել է Վասպուրականի ֆիդայական շարժումը:  1915 թ. ապրիլին, 
երբ Վանի թուրք կուսակալը դիմել է ՀՅԴ ԿԿ-ին՝ հարթել հայ-թուրքական միջադեպը, Իշխանը 
խաղարարար առաքելությամբ ուղևորվել է Շատախ՝ բանակցությունների։ Սակայն Հիրճ գյուղում 
գիշերը քնած ժամանակ թուրքերը դավադրաբար սպանել են Իշխանին և նրա ընկերներին։ 
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մանման բարիք բոլորի համար: Ահա պետութեան հիմունքը: Սակայն պատմութեան 
ընթացքում պետութիւնը զարգացրեց իւր ֆունկցիաները, փոխեց իւր ձեւերը ու կազ-
մակերպութիւնները դառցաւ բռնի եւ քմահաճ: Մի տեղ որպէս բացարձակ բռնապե-
տութիւն, մի այլ տեղ սահմանաւորւած, բայց միշտ յենւած սուինի եւ թնդանօթի ուժին», 
- գրել է Վանա Իշխանը[21]: 

Դաշնակցական մեկ այլ խոշորագույն գործիչ, գաղափարախոս, հասարակագետ 
Միքայել Վարանդյանը մեծ հետք է թողել նաև հայ սոցիոլոգիայի պատմության մեջ: «-
Հոսանքներ» (1910) աշխատությունում նա դիտարկում էր սոցիոլոգիան որպես մի գի-
տություն, «որ լինելով ամենաբարդը գիտութիւնների երկարաձիգ սանդուխի վրայ, թա-
ռած այդ սանդուխի գագաթին՝ հանդիսանում է միանգամայն իբրև ամենահետաքրք-
րականն ու հրապուրիչը մեզ համար… քանի որ նա զբաղւում է մեր ցեղի, մեր մարդ-
կային տեսակի արիւնազանգ ճակատագրով, ազգերի և ժողովուրդների կազմակերպ-
ման ու զարգացման օրէնքներով»[22]:Մեկ այլ աշխատությունում նա ընդգծում է սո-
ցիոլոգիայի լուսավորչական և ազատագրական նշանակությունը. «սօցիօլօգիայի,հա-
սարակագիտութեան ծնունդի շնորհիւ, այսօր ենք միայն սկսել թօթափել հասարակա-
կան ուժերի բռնաւոր տիրապետութիւնը, մերկացնելով նրանց ընթացքն ու օրէնքները 
և ազդելով փոխադարձաբար նրանց վրայ»[23]: Մ.Վարանդյանը գտնում էր, որ միայն 
տնտեսական պատճառներն ու դասակարգային հակադրութիւնները չեն պատմության 
շարժիչ ուժը, որ «կայ Գաղափար-Ուժը, սուբյեկտիվ, ենթակայական ազդակը, որ չա-
փազանց նսեմացւում է «տնտեսական մատերիալիզմի» մոլեռանդ դաւանողների կող-
մից, որ սակայն, նոյնպէս ունի իր պատկառելի դերը հասարակական-քաղաքական ու 
այլ տեսակ շարժումների, վերիվայրումների մէջ»[24]: Ղարաբաղի հարցի կարգավոր-
ման համատեքստում մեր դիվանագետները որպես նախազգուշացում պետք է ընկա-
լեն մեծ արցախցու հետևյալ տողերը. «Ազգը ոչինչ է կամ գրեթէ ոչինչ, երբ նա չի օժտ-
ւած պետականութեան, քաղաքական ինքնիշխանութեան ստորոգելիներով: «Ազատ 
զարգացման» իրաւունքը ոչինչ է կամ գրեթէ ոչինչ, քանի դեռ ազգային մարմինը կը 
դեգերէ անպատիւ հպատակութեան մէջ հանդէպ գերիշխող մի տարրի, քանի դեռ նա 
ստիպւած կը լինի իր շարժման իւրաքանչիւր քայլափոխում համակերպել օտար կամ-
քերի, հրամանների ու հրահանգների…» [25]:  

Դաշնակցական գործիչների դեմ անհաշտ գաղափարական պայքար էին մղում 
հայ բոլշևիկները: Սոցիալիստական գաղափարների բոլշևիկյան մեկնաբանության 
դիրքերից նրանք, որպես պատմության շարժիչ ուժ, առաջին պլան էին մղում արդյու-
նաբերական ուժերի տնտեսական զարգացմամբ պայմանավորված դասակարգային 
պայքարի գաղափարակարգը: Բայց քանի որ հայ իրականությունը պարտադրում էր 
հաշվի նստել ազգային խնդիրների հետ, եղել են արցախահայ բոլշևիկներ, ովքեր հե-
տաքրքիր մոտեցումներ են ունեցել հասարակական երևույթների նկատմամբ: Այստեղ 
պետք է նշել Ալեքսանդր Ծատուրյանին: Նրա փաստարկներն՝ ի պաշտպանություն 

                                                            
 Միքայել Վարանդյանը (Հովհաննիսյան) (1870-1934) ծնվել է Արցախի Շուշիի գավառի Քյաթուկ 
գյուղում։ Ավարտել է Շուշիի ռեալական դպրոցը, 1897 թվականին` Ժնևի համալսարանը։ 
Ցյուրիխի, Լոզանի, Բեռլինի, Լայպցիգի և Փարիզի համալսարաններում լսել է աշխարհահռչակ 
սոցիոլոգներ Վ.Պարետոյի, Վ. Զոմբարտի, Լ. Բրյուլի, Վ. Վունդտի դասախոսությունները: 1907 
թվականից ՀՅԴ կուսակցության ներկայացուցիչն է եղել 2-րդ Ինտերնացիոնալում։ Թողել է 
հարուստ տեսական ժառանգություն, հեղինակել է մի շարք մենագրություններ և բազմաթիվ 
հոդվածներ: 
 Ալեքսանդր Միրզաջանի Ծատուրյանը(Ալ. Ռուբէնի) ծնվել է 1881 թվականին Շուշիում։ 1903 թ. 
մտել է «Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության» շարքերը և 
գլխավորել նրա արմատական թևը։ 1909-1913 թթ. սովորել է Մոսկվայի տնտեսագիտական 
ինստիտուտում, որտեղ ընկերական կապեր է հաստատել Ալ. Մյասնիկյանի, Վ. Տերյանի և այլոց 
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ժողովուրդների քաղաքական անջատման, կարծես մեր օրերի համար գրված լինեն: 
«Եթե որևէ բարբարոս ժողովուրդ նւաճում է մի կուլտուրապէս բարձր ժողովրդի և ս-
պառնում է երկար ժամանակ խափանել նրա կուլտուրական կեանքի զարգացումը, ա-
պա այդպիսի պայմաններում հարց չէ կարող լինել նւաճւող ժողովրդի գէթ կուլտուրա-
կան ինքնուրոյն զարգացման երաշխիքների մասին, այլ միայն այդ ժողովրդի իսպառ 
քաղաքական անջատման: Իսկ եթէ որևէ նւաճւած ժողովուրդ գտնւում է կուլտուրա-
պէս համեմատաբար բարձր կամ միանման աստիճանների վրայ գտնւող պետութեան 
սահմաններում, ապա և այդ դէպքում չի կարող խոսք լինել այդ ժողովրդի կուլտուրա-
կան աւտօնօմիայի մասին…»[26]: Բոլշևիկ գործիչը «զարմանալիորեն» կիսել է ՀՅԴ 
հիմնադիր Ք.Միքայելյանի սոցիոլոգիական հայացքները «հարատև կռվի» վերաբեր-
յալ: Իրականում զարմանալու բան չկա: Հայ ազգի պատմական դրությունն է ստիպել 
արցախահայ մտավորականին գրել հետևյալ տողերը.«Սոցիալական միջավայրը դա 
մարդկային հասարակութեան կեանքն է: Մարդկային հասարակութիւնը անհատների 
կօլեկցիա չէ, նա օրգանիզմ է, բայց ոչ Սպենսերի կարծած “օրգանիզմ”, այլ ներհակ ու-
ժերի օրգանիզմն է այդ: Ներհակ ուժերի գոյութիւնը պայմանաւորւած է տնտեսական-
քաղաքական կատեգորեաների յարատև պայքարով: Նշանակում է այդ կեանքը յա-
րատև կռւի, յարատև գործողութեան կեանքն է…»[27]: 

Հայաստանը արդյունաբերական երկիր դարձնելու Դավիթ Անանունի կողմից ա-
ռաջադրված վերոնշյալ համազգային խնդրի հիմնավորումը գտնում ենք մեկ այլ ար-
ցախցի բոլշևիկ գործիչ Սարգիս Կասյանի սոցիոլոգիական աշխատություններում: 
Կարծես թե կանխատեսելով Հայաստանում կապիտալիզմի զարգացման ներկայիս 
վտանգները՝ նա գրել էր. «Ներմուծվող (իմպորտ) կապիտալիզմի սկզբնական շրջա-
նում, վորպես ընդհանուր կանոն, ոտար կապիտալը գործում ե առեվտրական կապի-
տալի դեմքով: Վերջինս ենթարկում ե երկիրը անխնա շահագործության, ծծում ե նրա 
բնական հարստությունը, քայքայում գյուղաբնակչությունը, ավերում հին արտադրաձ-
ևերը: Առևտրական կապիտալի համար երկիրը գաղութ ե:… ոտար կապիտալը խոշոր, 
յեթե չասենք գերիշխող, տեղ եր բռնում: Երկրի արտադրական ույժերի աճումը չեր հա-
մապատասխանում «ժողովրդական» հարստության աճեցմանը, վորոհետև աշխա-
տանքի հավելյալ արժեքը՝ տոկոսների, շահի, ռենտայի միջոցով հոսում եյին երկրից 
դուրս»[28]: Հայ ազգային կյանքի առանձնահատկությունների բացահայտումը Սարգիս 
Կասյանը կապում էր այլ ազգերի հետ հարաբերակցության մեջ դրանք դիտարկելու 
սոցիոլոգիական սկզբունքի հետ, առաջարկում էր ազգայինհարցը քննարկել տվյալ 
ժամանակի հասարակական, քաղաքական շարժումների, դասակարգային կռվի հա-
մատեքստում։«Հասարակական աշխատանքի և սրա արդյունքների բաշխման ընթաց-

                                                                                                                                                                   
հետ։ 1912 թվականից անդամակցել է բոլշևիկյան կուսակցությանը։ 1913 թվականին 
վերադարձել է Շուշի և թեմական դպրոցում դասավանդել պատմություն, ապա վարել տեսուչի 
պաշտոնը։ 1919 թվականին նրա ջանքերով Ղարաբաղում ստեղծվել է բոլշևիկյան կոմիտե, որը 
պայքարում էր երկրամասի խորհրդայնացման համար։ Սպանվել է 1920 թ. մարտի 20-ին 
ազերիների ձեռքով, երբ Շուշվա հայության ջարդի ժամանակ սպիտակ դրոշը ձեռքին 
հաշտարար բանախոսի առաքելություն էր փորձում կատարել: 1981-ին Ստեփանակերտում 
Ալեքսանդր Ծատուրյանի հիշատակին տեղադրվել է հուշարձան: 
 Սարգիս Հովհաննեսի Կասյանը (Քոսյան) ծնվել է 1876 թ. հունվարի 28-ին Շուշի քաղաքում: 
Սովորել է Բաքվի ռեալական ուսումնարանում։ 1900 թ. մեկնել է Գերմանիա, որտեղ ավարտել է 
Լայպցիգի առևտրական համալսարանը, հետո սովորել Բեռլինի համալսարանի 
փիլիսոփայական ֆակուլտետում։ 1920 թվականի նոյեմբերին ընտրվել է Հայաստանի հեղկոմի 
նախագահ և ստորագրել Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելու վերաբերյալ 
դեկլարացիան։ 1924-1927 թվականներին Անդրկովկասյան կոմունիստական համալսարանի 
ռեկտորն էր։ Թողել է հարուստ տեսական ժառանգություն։ 1937թ. դեկտեմբերին դարձել է 
բռնադատման զոհ: 
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քում ձևակերպված հարաբերությունների տվեալ տեղում առաջ եկած երևույթների ամ-
բողջական կոմպլեքսն ե, վոր կազմում ե մարդկային համակեցության իրականությու-
նը: Իրականությունը բարդ ե, բազմաթիվ տարրերից բաղկացած: … Յերևույթների այդ 
կոմպլեքսը ավելի ե բարդանում այն պատճառով, վոր այժմյան ժամանակներում չկա 
մի տեղ, ուր մարդկային համակեցության իրականությունը առանձնացած և մեկուսա-
ցած, ինքնուրույն և անկախ լինի: Նա ենթարկված ե «դրսի աշխարհի», հասարակա-
կան այլ մարմինների իրականության փոխազդեցությանը», - գրել է Ս.Կասյանը[29]: Եվ 
այսօր՝ գլոբալացման ժամանակաշրջանում,մենք ականատեսն ենք «դրսի աշխարհի» 
ազդեցիկ դերակատարությանը Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործում: 

Խորհրդային տարիներին հայ սոցիոլոգիական միտքը նահանջեց իր դիրքերից: 
Մարքսիստական վարդապետությունից բացի բոլոր մյուս սոցիոլոգիական հայեցա-
կարգերը հայտարարված էին «բուրժուական» և արգելված: Սոցիոլոգիական մտածո-
ղության ավանդույթները խզված էին: Բայց դա չի նշանակում, որ մեր հասարակագետ-
ները դադարել են մտաքննել հայ սոցիալական իրականությունը: Խորհրդային Հայաս-
տանում ևս եղել են մեծ մտածողներ, այդ թվում՝ արցախահայեր: Նրանք փորձում էին 
ճանաչել հայ ժողովրդի պատմության ընթացքի օրինաչափությունները, բացահայտել 
ազգային կյանքի շարժիչ ուժը՝ երբեմն հակադրվելով ԽՍՀՄ-ում իշխող գաղափարա-
խոսական կարծրատիպերին: Մեծանուն հայ պատմագետ Լեոն գրում էր. «հայ խոշոր 
առևտրական բուրժուազիան եր, վոր կազմում եր հասարակական առաջնակարգ շար-
ժիչ ույժ ավատական իշխանապետությունից ազատված հայ ժողովրդի մեջ: Այդ ույժն 
ել դառնում ե այն առանցքը, վորի շուրջ պտտում ե հայոց ամբողջ պատմությունը 16-
րդ, 17-րդ, 18-րդ և 19-րդ դարերի ընթացքում»[30]: Հիշատակման է արժանի ակադե-
միկոս Աշոտ Հովհաննիսյանը, ով հեղինակել է «Դաշնակցության սոցիալական ծա-
գումը» սոցիոլոգիական բնույթի աշխատությունը:Կարելի է նշել Միհրան Խաչատրյա-
նին, ով զբաղվել է հասարակական հարաբերությունների և անձի վերարտադրության 
հիմնախնդիրներով: 

Հայ հասարակագետների վերլուծական միտքը դրսևորվել է նաև հետխորհրդային 
անորոշության տարիներին: Օրինակ՝հետխորհրդային հասարակության փոխակերպ-
ման օրինաչափությունների վերլուծության հիման վրա հայտնի իրավագետ, Ռուսաս-

                                                            
 Առաքել Գրիգորի Բաբախանյանը(Լեո) ծնվել է 1860 թվականի ապրիլի 26-ին Արցախ 
աշխարհի Քարին տակ գյուղում։ 1878 թվականին ավարտել է Շուշիի քաղաքային վերակազմյալ 
դպրոցը։ Լեոն աշխատակցել է «Մշակին», թողել է հասարակագիտական, պատմագիտական և 
գրական հարուստ ժառանգություն, բազմաթիվ հրապարակախոսական հոդվածներ: 1925 
թվականին Լեոյին շնորհվել է Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորի կոչում։ 
Վախճանվել է 1932 թվականի նոյեմբերի 14-ին Երևանում և թաղված է Կոմիտասի անվան 
պանթեոնում։ Նրա պատվին փողոցներ են անվանակոչվել Երևանում և Ստեփանակերտում: 
 Աշոտ Գարեգինի Հովհաննիսյանը ծնվել է 1887 թվականի հունիսի 17-ին Շուշի քաղաքում: 
Սովորել է ծննդավայրի ռեալական դպրոցում։ 1906 թվականին ընդունվել է Գերմանիայի Ենայի 
համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Հալլեի 
համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում, ավարտել է Մյունխենի համալսարանը՝ 
1913 թվականին պաշտպանելով դոկտորական ավարտաճառը: Նույն թվականին վերադարձել 
է Շուշի և դասավանդել հոգևոր ճեմարանում։ 1960 թվականին ընտրվել է ՀԽՀ ԳԱ ակադեմիկոս։ 
Վախճանվել է 1972 թվականի հունիսի 30-ին Երևանում: 
 Միհրան Մովսեսի Խաչատրյանը ծնվել է 1930 թ. հուլիսի 1-ին Արցախ աշխարհի Հադրութի 
շրջանի Ուխտաձոր գյուղում: 1953 թ. ավարտել է ՀՊՄԻ պատմության ֆակուլտետը: 1990 թ. 
պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն: 1953-1968 թթ. աշխատել է ԼՂԻՄ-ում՝ որպես 
կոմերիտմիության մարզկոմի առաջին քարտուղար, կոմկուսի մարզկոմի բաժնի վարիչ, մարզային 
խորհրդի պատգամավոր: 1968-ից աշխատել է ԵՊՀ-ում և ՀՊՄՀ-ում՝ որպես պրոֆեսոր: 
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տանի ԳԱ ակադեմիկոս Վլադիկ Ներսեսյանցըգրել է իր հռչակավոր «Ցիվիլիզմի մա-
նիֆեստը» (2000), որտեղ շարադրել է նոր սոցիոլոգիական հայեցակարգ: Խնդիրն այն 
է, որ «առանց քաղաքացիական սեփականության ինստիտուտի ճանաչման ու հաս-
տատման ցանկացած անհատական սեփականություն իր բնույթով կլինի մասնավոր 
սեփականություն՝ դրան ներհատուկ ամբողջ հակամարտությամբ, իսկ որտեղ կա մաս-
նավոր սեփականություն, այնտեղ անխուսափելի է նաև պայքարը դրա դեմ…»[31]: 
Հետևաբար վտանգվում է ներհասարակական համերաշխությունը, ինչը անթույլատ-
րելի է անվտանգության լուրջ մարտահրավերների առջև հայտնված հայ ազգի հա-
մար: Լուծումը կարող է լինել ցիվիլիզմի հայեցակարգի շրջանակներում Վ.Ներսեսյան-
ցի կողմից առաջադրված և իրավագիտորեն հիմնավորված քաղաքացիական սեփա-
կանության գաղափարը, քանզի «ցիվիլիզմը՝ որպես իրավունքի (ազատության, հավա-
սարության, արդարության) զարգացման ավելի բարձր աստիճան, համաշխարհային 
պատմության դիալեկտիկայի նախորդ հայեցակարգերի (ներառյալ՝ հեգելյան և մարքս-
յան) հաղթահարումն է և դիալեկտիկայի նոր (ցիվիլիտար) հայեցակարգի արտահայ-
տությունը, նոր բացասականի դիալեկտիկական (իրավունքի կոմունիստական բա-
ցասման) «վերացումը» և նոր դրականի (ցիվիլիտար իրավունքի) դիալեկտիկական 
հաստատումը»[32]։ 

Նորանկախ Հայաստանի փոփոխված սոցիալական դրությունը սոցիոլոգիական 
տեսության սկզբունքների կիրառմամբ համակարգային վերլուծության է ենթարկել մեկ 
այլ արցախցի հասարակագետ՝ Արամայիս Հովսեփյանը:Ըստ նրա՝ «արդեն պետա-
կանություն ունեցող ազգի գաղափարախոսությունը գործառական, կոնկրետ մարդկա-
յին իմաստ կարող է ունենալ՝ միայն ու միայն այլակերպվելով որոշակի քաղաքակա-
նության, դառնալով վերջինիս ելակետը»[33]:Այսինքն, մեր գաղափարական ժառան-
գությունը, հասարակագիտական նախագծերն ու տեսական մշակումները պետք է 
դառնան պետական քաղաքականության ողն ու ծուծը: Միայն այդ դեպքում հայ հասա-
րակության կառավարումը կլինի արդյունավետ, և պետական իշխանությունները կկա-
րողանան համարժեք լուծումներ տալ ազգային խնդիրներին: Իսկ Ա.Հովսեփյանի 
գրչին պատկանող հետևյալ տողերը լավագույնս են արտահայտում սույն հոդվածի մի-
ջոցով հետապնդվող նպատակը. «Նախ անցյալի շատ իրողություններ կարող են ու 
պետք է նորովի արժևորվեն, և ապա անցյալը, նրա կարևորագույն պատմական իրա-
դարձությունները, մշակութային ձեռքբերումները, ազգային սուբյեկտիվության դրա-
կան դրսևորումները պետք է միջոց դառնան արդիական հիմնախնդիրների լուծման 
համար: Անցյալը պետք է ներառվի ներկայի մեջ` գործառական ակտիվություն հաղոր-
դելով պատմամշակութային միջավայրի այն տարրերին, որոնք ի վիճակի են արթնաց-
նել ժողովրդի կենսական էներգիան՝ ձևավորելու ազգային լիարժեքության զգացում»: 

 

                                                            
 Վլադիկ Սմբատի Ներսեսյանցը (1938-2005) ծնվել է Ստեփանակերտում: 1961 թվականին 
ավարտել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի իրավաբանության 
ֆակուլտետը: 1975 թվականին ստացել է գիտությունների դոկտորի աստիճան: Հեղինակել է 
շուրջ 400 գիտական աշխատանքներ, որոնց թվում՝ 16 մենագրություն: 
 Արամայիս Ազիզբեկի Հովսեփյանը (1931-2006) ծնվել է Ստեփանակերտի շրջանի Ղշլաղ գյուղում 
(այժմ՝ Ծաղկաշատ)։ 1956 թվականին ավարտել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական 
համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժինը։ 1956-1961 թթ. 
ղեկավարել է Ստեփանակերտի քաղաքային կոմերիտական կազմակերպությունը: 1975 
թվականին ստացել է դոկտորի աստիճան, 1976 թվականին՝ պրոֆեսորի կոչում։ 1983-2001 թթ. 
եղել է Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի վարիչ։ 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Արցախցիների ավանդը հայ սոցիոլոգիական մտքի զարգացման գործում 

Արթուր Մկրտիչյան 
 

Արցախահայ վերոնշյալ մտավորականների սոցիոլոգիական ժառանգության հա-
կիրճ ներկայացումն անգամ փաստում է, որ նրանք նշանակալի ավանդ են ունեցել հայ 
սոցիոլոգիական մտքի զարգացման գործում: Նրանց արտահայտած սոցիոլոգիական 
մտքերը, ձևակերպած սոցիոլոգիական սկզբունքները և մոտեցումները չեն կորցրել 
արդիականությունը նաև մեր օրերում և կարող են օգտակար լինել հայությանը՝ սպառ-
նացող մարտահրավերների հաղթահարման տեսակետից ընդհանրապես, Ղարաբաղի 
հարցի լուծման առումով՝ մասնավորապես: Արցախահայերի սոցիոլոգիական ժառան-
գության պատառիկները, որպես այդպիսին, առաջին անգամ են դրվում գիտական 
շրջանառության մեջ: Անհրաժեշտ է, որ հայ հասարակագետների նոր սերունդը պատ-
շաճ ուշադրություն դարձնի հայ սոցիոլոգիական մտքի ավանդույթների վերականգն-
ման գործին և ձեռնամուխ լինի հարուստ հասարակագիտական նյութի մշակմանը: 

 
РЕЗЮМЕ 

Вклад арцахцев в развитие армянской социологической мысли 
Артур Мкртичян 

 
Ключевые слова: армянская социологическая мысль, социологическое наследие ар-

цахских армян, национализм, освободительная борьба. 
Даже краткая презентация социологического наследия представленных армянских мыс-

лителей доказывает, что они внесли значимый вклад в развитие армянской социологической 
мысли. Их  идеи, сформулированные социологические принципы и подходы не утратили ак-
туальности в наши дни и могут быть полезны армянам в плане преодоления вызовов в целом, 
и в решении карабахской проблемы в частности. Фрагменты социологического наследия ар-
мян Арцаха как таковые сейчас впервые вводятся в научное обращение. Новым поколениям 
армянских обществоведов необходимо уделять должное внимание восстановлению традиций 
армянской социологической мысли и разработке богатого научного материала. 

 
 

SUMMARY 
The Contribution of The Artsakh Intellectuals to the Development of Armenian Sociology 

        Artur Mkrtichyan 
 

Keywords: Armenian sociological thought, sociological heritage of Artsakh Armenians, 
nationalism, liberation struggle. 

Even a brief presentation of the sociological heritage of the above-mentioned Armenian 
intellectuals proves that they have made a significant contribution to the development of Armenian 
sociological thought. Their sociological ideas, formulated sociological principles and approaches 
have not lost relevance in our day and can be useful for overcoming the challenges that threaten 
the Armenians in general, and for the resolution of the Karabakh conflict in particular. For the first 
time, the sociological legacies of the Artsakh Armenians are put into scientific circulation. It is 
necessary for the new generations of Armenian sociologists to pay due attention to the restoration 
of the traditions of Armenian sociological thought and to the processing of rich sociological 
material. 
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«ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԿԱՄ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՍԵՐՆԴԱՅԻՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ ԸՍՏ ՐԱՖՖՈՒ 

Սոնա Սաղաթելյան, Վահան Ենգիդունյան  

Բանալի բառեր՝ ազգ, ազգային-ազատագրական պայքար, սերունդ, երիտասար-
դություն, էնտելեխիա, փորձ, հիշողություն: 

Միջսերնդային փոխհարաբերությունների խնդիրը շարունակում է մնալ ոչ միայն 
արևմտյան սոցիոլոգիայի, այլև հայ հասարակագիտական մտքի առանցքային թեմա-
ներից մեկը: Սերունդն այն վերլուծական միավորն է, որը կարող է դիտարկվել իբրև 
ժամանակի և  սոցիալական իրականության ախտորոշման ցուցիչ: Ներսերնդային և 
միջսերնդային փոխհարաբերությունների արդի դրսևորումների սոցիոլոգիական իմաս-
տավորման շրջանակներում առանձնակի կարևորություն է ստանում վերջիններիս 
պատմական հիմքերի վերհանումը, ինչը հնարավորություն է տալիս տեսնելու սե-
րունդների փոխհարաբերությունների փոխակերպումների խորքային գործոնները և 
միտումները: Այդ դիտանկյունից հատկապես ուշադրության են արժանի 19-րդ դարի 
ներսերնդային և միջսերնդային գործընթացների ուսումնասիրությունները, որոնց հան-
դեպ հետազոտական հետաքրքրությունը պայմանավորվում է երկու գործոններով՝ 
ներգիտական և սոցիալ-պատմական: Առաջին դեպքում խոսքը ժամանակաշրջանի 
հանդեպ հետաքրքրությունը պայմանավորող էնդոգեն (ներգիտական) գործոնների 
մասին է, որոնք թույլ են տալիս դիտարկել այդ պատմական շրջանը՝ իբրև հայ հասա-
րակագիտական մտքի գեներացման, ինչպես նաև  ներսերնդային  և միջսերնդային 
փոխհարաբերությունների իմաստավորման տեսական ռեսուրսների ձևավորման ժա-
մանակաշրջան: Միևնույն ժամանակ այդ շրջանի հանդեպ հետազոտական հետաքրք-
րությունը պայմանավորված է հայ հասարակության զարգացման սոցիալ-պատմական 
առանձնահատկություններով, որոնց շարքում առավել հատկանշական են տնտեսա-
կան և հոգևոր ոլորտների փոխակերպումները, ազգային պետականության բացակա-
յության պատմական հանգամանքները, որոնք մեծապես նպաստեցին ներսերնդային և 
միջսերնդային փոխհարաբերությունների նոր տիպերի ձևավորմանը[1]:  

19-րդ դարի հայ երիտասարդության սերնդային փոխհարաբերությունների մեկնա-
բանություններ ենք գտնում Գրիգոր Արծրունու[2] և Երվանդ Լալայանի[3] աշխատութ-
յուններում, որոնցում քննության են առնվում սերնդային փոխհարաբերությունների դի-
նամիկայի խնդիրները՝ կրթության, ավանդույթների պահպանման ու փոխանցման հա-
մատեքստում: 19-րդ դարի հայ իրականության փոփոխվող պայմաններում սերունդների 
փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունների հետ կապվող հարցադրումներն 
առաջ են քաշվում հատկապես Րաֆֆու «Հայ կինը և հայ երիտասարդությունը» աշխա-
տությունում, որն առանձնանում է խնդրի ձևակերպման և մեկնաբանման ուրույն մոտեց-
մամբ: Րաֆֆին նկարագրում է 19-րդ դարի հայ հասարակության միջսերնդային փոխ-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 21.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ս.գ.թ., դոցենտ Հ. Վերմիշյանը: 29.01.20: 
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հարաբերությունները հասարակական հարաբերությունների ողջ տիրույթում, ինչը 
սկզբունքային նշանակություն ունի հիմնախնդրի սոցիոլոգիական ըմբռնման դիտանկ-
յունից:Հեղինակի վերլուծության առարկան հայ երիտասարդությունն է, որը հանդես է 
գալիս որպես համակարգ: Ավելին, Րաֆֆին փաստարկում է 19-րդ դարի հայ երիտա-
սարդության վերլուծության միջոցով տվյալ ժամանակաշրջանի հայ իրականության մեկ-
նաբանման սկզբունքային հնարավորությունները՝ գտնելով, որ երիտասարդությունն 
այն «թարմ ուժն է», որը պայմանավորում է ազգի առաջընթացն ու ապագան»[4]: Հեղի-
նակը դիտարկում է հայ երիտասարդության բնութագիրը՝ որպես ժամանակաշրջանի 
գնահատման ցուցիչ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում վերհանել19-րդ դարի հայ իրա-
կանության ախտորոշման հնարավորությունները հայ երիտասարդության՝ միջսերնդա-
յին փոխահարբերություններով պայմանավորվող նկարագրի դուրսբերման ճանապար-
հով: 

Համադրելով Րաֆֆու և Կ. Մանհայմի տեսական մոտեցումները` դիտարկենք 19-
րդ դարի հայ երիտասարդությունը՝ իբրև յուրահատուկ սոցիալական կոնստրուկտ՝ ա-
ռանձնացնելով այն կառուցվածքային բնութագրերը, որոնք թույլ կտան հասկանալ ներ-
սերնդային և միջսերնդային գործընթացների սոցիալական առանձնահատկությունները: 
Ըստ Մանհայմի` սերունդներն ունեն իրենց հատուկ կառուցվածքը, որն ապահովում է 
միջսերնդային փոխհարաբերությունները: Վերջիններս պայմանավորված են ներսերն-
դային կառուցվածքային - ստատիկ հիմքերով՝ «էնտելեխիաներով», որոնք պետք է 
հասկանալ՝ իբրև տվյալ սերնդի աշխարհընկալումները կերտող՝ ներսերնդային նպա-
տակադրումներ[5]: Էնտելեխիաները սոցիալական պրակտիկաների այն հիմնարար 
միավորներն են, որոնք ձևավորում են ներսերնդային մտածողության հիմքերը՝ ծառայե-
լով իբրև սերունդների կայուն գործառնման խթաններ: Էնտելեխիկ հիմքը կերտում է 
սերնդի արժենորմատիվային համակարգի միջուկը, որն ապահովում է ինչպես գիտելի-
քի և փորձի փոխանակման հնարավորությունները սերունդների միջև, այնպես էլ՝ գիտե-
լիքի և փորձի կուտակումը: Այսպիսով՝ Մանհայմի հայեցակարգումների համադրումը 
Րաֆֆու մոտեցումներին հնարավորություն է տալիս բացահայտելու 19-րդ դարի հայաս-
տանյան հասարակության միջսերնդային փոխազդեցությունների կառուցվածքը, ինչպես 
այդ ժամանակաշրջանի հայ երիտասարդության՝ որպես հարաբերականորեն առանձին 
սերնդի, այնպես էլ այլ սերունդների հետ փոխհարաբերությունների կառուցվածքային 
առանձնահատկությունների դուրսբերման միջոցով: Մասնավորապես այս տեսական 
համադրումը թույլ է տալիս դիտարկել 19-րդ դարի հայ երիտասարդության ներքին փո-
խազդեցությունները, ինչպես նաև պարզել վերջինիս ձևավորման և կայացման օրինա-
չափությունները միջսերնդային փոխազդեցությունների համատեքստում:  

Հայ երիտասարդության բազմաբարդ բնույթը առավել ակներև է դառնում գյուղաբ-
նակ և քաղաքաբնակ հայ երիտասարդության տարբերակման միջոցով: Այդ տարբերա-
կումը հիմնվում է միջսերնդային փոխհարաբերությունների պոստֆիգուրատիվ և պրե-
ֆիգուրատիվ տիպերի վրա, որոնք բնորոշում են երիտասարդության տարեց սերնդի 
հետ փոխհարաբերությունների բնույթը: Փոխհարաբերությունների պոստֆիգուրատիվ 
տիպում երիտասարդությունը կարևորում է տարեց սերնդի փորձն ու սոցիալականաց-
ման միջսերնդային ուղղվածությունը, իսկ պրեֆիգուրատիվի դեպքում երիտասարդութ-
յունը հիմնվում է բացառապես ներկայի վրա՝ հրաժարվելով նախկին փորձից ու նորմե-
րից[6]: Այս համատեքստում խոսելով 19–րդ դարի գյուղաբնակ հայ երիտասարդության 
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մասին՝ անհրաժեշտ է նշել, որ այն միջսերնդային պոստֆիգուրատիվ հարաբերություն-
ների արդյունք է: Այս համատեքստում գյուղաբնակ հայ երիտասարդությունը   ձևավոր-
վում և կայանում է ավանդական նորմերի հիմքով: Նյութական ոչ բավարար ապահով-
վածությունը ստիպում է երիտասարդությանն առավել շատ ժամանակ հատկացնել գյու-
ղատնտեսական գործունեությանը, քան ուսմանը: Արդյունքում հասարակության մեջ գե-
րակայում է առավելապես գյուղատնտեսական տիպի և ոչ թե կրթված երիտասարդութ-
յունը: Այսպիսի պայմաններում գյուղաբնակ հայ երիտասարդությունը չի կարող արագ 
զարգացում ապրել, քանի որ ճկուն չէ փոփոխվող գործընթացների նկատմամբ: Ինչ վե-
րաբերում է քաղաքաբնակ հայ երիտասարդությանը, կարելի է նշել, որ այն միջսերնդա-
յին պրեֆիգուրատիվ հարաբերությունների արդյունք է, քանի որ հիմնվելով բացառա-
պես ներկայի վրա՝ հրաժարվում է նախկին փորձից և նորմերից: Այն վերածվում է յուրա-
հատուկ ենթամշակույթի, որի նյութական ապահովվածությունն անգամ չնայած հնարա-
վորություն է տալիս ստանալ բարձրագույն կրթություն, բայց հիմնականում չի իրացվում 
հենց այդ նպատակներով[7]: Ահա սա է 19–րդ դարի հայ երիտասարդության փոխգոր-
ծառնման  առանցքային ձևը: Այստեղ գուղաբնակ և քաղաքաբնակ հայ երիտասարդութ-
յունը կարելի է դիտել իբրև մեկ սերնդի մեջ գործառող առանձին միավորների ամբող-
ջություն, որոնք, պատկանելով միևնույն սոցիալ-պատմական տարածությանը, չեն կի-
սում արժենորմատիվային միևնույն համակարգը: Սակայն ներսերնդային այս երկատ-
վածությունն առավել հասկանալի է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ քննության են 
ենթարկվում այդ հարաբերականորեն մեկուսացված ներսերնդային խմբերի կառուց-
վածքային հիմքերը՝ «էնտելեխիաները»: Ներսերնդային էնտելեխիկ կառուցվածքի հե-
տազոտությունից պարզ է դառնում, որ գյուղաբնակ և քաղաքաբնակ հայ երիտասար-
դության էնտելեխիաները բնավ նույնական չեն, քանի որ առաջինի դեպքում էնտելե-
խիան կրում է առավելապես «պահպանողական», իսկ երկրորդի դեպքում՝ «ազատա-
կան» բնույթ: Ընդ որում, «պահպանողական» էնտելեխիան միջսերնդային պոստֆիգու-
րատիվ փոխհարաբերությունների վերարտադրողն է հանդիսանում, իսկ  «ազատա-
կան» էնտելեխիան՝ պրեֆիգուրատիվ (տե՛ս  գծապատկեր 1):   

 

 
Գծապատկեր 1.Գյուղաբնակ երիտասարդության ֆիգուրատիվ կառուցվածքը19-րդ դարի հայ 

իրականությունում 
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Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ երիտասարդության այս խմբերը, չնայած տարբեր 
էնտելեխիկ հիմքերին, այնուամենայնիվ կազմում են մեկ միասնական սերունդ: Այն էն-
տելեխիաները, որոնք այդ սերունդների տարբերակման հիմքում են, կազմում են ընդ-
հանուր էնտելեխիա կամ ընդհանուր հիմք, որը թույլ է տալիս միավորման եզրեր 
գտնել այս երկու կառուցվածքների միջև (տե՛ս գծապատկեր 2): 

Միասնականության հնարավորությունը թույլ է տալիս դիտարկել երիտասարդութ-
յունը՝ իբրև միասնական սերունդ, տարեց սերնդի հետ փոխհարաբերությունների մա-
կարդակում, ուր առաջ են գալիս այդ հարաբերությունների արդյունք հանդիսացող 
այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են մշակութային գործընթացներում նոր մասնա-
կիցների առաջացումը, նախկին մասնակիցների հեռացումը, մասնակցությունը կոնկ-
րետ պատմական գործընթացին սահմանափակ ժամանակամիջոցում, կուտակված 
մշակութային ժառանգության փոխանցումը և մի սերնդից  մյուսին անցման անընդհա-
տությունը [8]: 

 

Գծապատկեր 2. Սերնդի էնտելեխիկ կառուցվածքը  

Միջսերնդային փոխհարաբերությունները կրում են անընդհատ բնույթ. մշտապես 
տեղի են ունենում փորձի և հիշողության կուտակումներ: Հենց սա է պայմանավորում 
հայ երիտասարդության ձևավորումն ու կայացումը: Փորձի և հիշողության կուտակու-
մը, որը կարելի է դիտել իբրև տարեց սերնդի կողմից երիտասարդ տարիքում կու-
տակված  փորձ, կարող է ազդեցություն ունենալ տվյալ երիտասարդության ներկա 
փորձի վրա: Փորձի և հիշողության կուտակման աստիճանն ուղղակիորեն կախված է 
այն միջսերնդային փոխհարաբերությունների տիպից, որը որդեգրվել է փոխհարաբեր-
վող սերունդների կողմից[9]: 

Հարկ է նշել, որ պրեֆիգուրատիվ փոխհարաբերությունների պարագայում փորձի 
և հիշողության կուտակումը գտնվում է ցածր մակարդակի վրա, քանի որ տվյալ ժա-
մանակաշրջանի երիտասարդությունը ժխտում է անցյալի փորձն ու նորմատիվային 
չափանիշները: Փորձի և հիշողության կուտակումները կարևորվում են նաև այն պատ-
ճառով, որ արդյունքում ստացված գիտելիքի կրումը երիտասարդությանը թույլ է տա-
լիս ծավալել առավել ճկուն գործունեություն և զարգացնել առկա սոցիալական իրա-
կանության փոփոխվող բնույթին հարմարվելու ունակությունները[10]: Սա է այն հիմ-
նարար եղանակը, որի միջոցով, ըստ Րաֆֆու, հնարավոր կլինի լուծել սերունդների 
հերթափոխի անընդհատության ապահովման խնդիրը, ինչն առանձնակի հնչեղություն 
է ստանում ազգային-ազատագրական պայքարի ծավալման համատեքստում: Խոսե-
լով ազգային-ազատագրական պայքարի՝ որպես հայի ինքնության պահպանման միջո-
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ցի կարևորության մասին՝ Րաֆֆին գրում է. «Ժողովուրդը ինքն է բողոք բարձրացնում, 
թե՛ զենքով և թե՛ խոսքով… դրան ասում ենք, թե ազատության զգացմունքը արմա-
տիցն է ծագում, ամբոխի սրտիցն է բխում, ցածրից վեր բարձրանում» [11]: 

Ընդհանրացնելով կարող ենք նշել, որ 19-րդ դարի քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ 
հայ երիտասարդության հատվածներն իրենց հիմքում ունեն էնտելեխիկ հակադրութ-
յուններ: Էնտելեխիաների այսպիսի հակադրությունները հաճախ դժվարացնում է երի-
տասարդության ներսերնդային կայուն փոխհարաբերման հնարավորությունները: Սա-
կայն եթե դիտենք այդ հարաբերությունները սոցիալ-պատմական հոլովույթում, ապա 
ուրվագծվում են սերնդի միասնականության հիմքերը, որոնք կապվում են գոյապայ-
քարի հրամայականի հետ: Սոցիալական դիրքի հետ կապվող էնտելեխիկ հակադ-
րությունները փոխհատուցվում են խմբի գոյության ու ազգային ինքնության պահպան-
ման առաջնահերթություններով: Այս միասնությունը թույլ է տալիս երիտասարդությանը 
միավորվել մեկ ընդհանուր էնտելեխիայի շուրջ, որի հիմքում ընկած են ազգային-էք-
զիստենցիալիստական և ազգային-ազատագրական գաղափարները: Դառնալ ազգա-
յին ինքնության և սեփական գոյության պահպանման մասնակիցը սա է այն ընդհանուր 
հենքը, որն, ըստ Րաֆֆու, ընկած է ոչ միայն ազգային-ազատագրական պայքարի, 
այլև երիտասարդ սերնդի՝ իբրև միասնական սոցիալական միավորի գործառության 
հիմքում [12]: Այն հնարավոր է դառնում նաև շնորհիվ սերունդների միջև փորձի և հիշո-
ղության կուտակման, որը վերարտադրում և պահպանում է ազգային գիտակցությու-
նը: Այդ վերարտադրության հիմքում երիտասարդ և տարեց սերունդների միջև փոխ-
հարաբերություններն են, որոնք հիմնվում են էնտելեխիկ հարաբերությունների վրա: 
Վերջիններս շատ հաճախ հակասական են՝ պայմանավորված երիտասարդության և 
տարեց սերնդի էնտելեխիաների տարբերություններով: Միևնույն ժամանակ այդ տար-
բերությունները «սոսնձվում են» համասերնդային էնտելեխիկ հենքի՝ միասնական ազ-
գային շահի գաղափարի հիմքով, որն ապահովում է հիշողության և փորձի կառուցո-
ղական կուտակումը: Այս դիտանկյունից ազգային-ազատագրական պայքարը կարող 
է դիտարկվել որպես սերունդները միավորող և նպատակադրված գործողությունները 
խթանող գործոն, որը հիմնվում է համազգային էնտելեխիկ հիմքի գիտակցման 
սկզբունքի վրա: Այս տրամաբանությամբ ազգային-ազատագրական պայքարը վերած-
վում է փուլային գործընթացների շղթայի, ուր առաջնային փուլը էքզիստենցիալ իրա-
վիճակի գիտակցումն է, իսկ ավարտականը՝ առաջադիմական արդյունքը: Այստեղ ե-
րիտասարդությունը շարժվում է սեփական և  փորձի համադրության ճանապարհով՝ 
զարգացնելով ներսերնդային և ազգային գիտակցությունը, որը դեռևս վաղ մանկութ-
յան տարիքում սկսված սոցիալականացման արդյունք է: 19–րդ դարի հայ իրականութ-
յան մեջ, ուր բացակայում է հայ ազգային պետականությունը, էլ ավելի է կարևորվում 
տարեց սերնդի և մասնավորապես ընտանիքի ազդեցությունը երիտասարդների ազ-
գային ոգու և գիտակցության ձևավորման գործում: Տարեց սերունդն է դառնում այն 
սոցիալական միավորը, որը որդեգրելով որոշակի քաղաքականություն՝ նպաստում է 
ազգային գիտակցության ձևավորվորմանը: Այսպիսով սերունդների փոխհարաբերութ-
յունները վերածվում են սոցիալական փորձի և հիշողության կուտակման, սերունդների 
հերթափոխի բարդ գործընթացի: Գործընթաց, որում տարեց սերունդն առաջ է բերում 
նոր սերունդ՝ երիտասարդություն, որը, համադրելով տարեց սերնդի կուտակած անց-
յալի փորձն իր փորձի հետ, կառուցում է սեփական ինքնագիտակցությունը: Սա է այն 
ճանապարհը, որը զարգացնում է նոր սերնդի ազգային գիտակցությունը, դնում այն 
կառուցվածքային առավել բարձր մակարդակի վրա՝ նպաստելով վերջինիս հետագա 
վերարտադրմանը [13]: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
«Հայ երիտասարդությունը» կամ 19-րդ դարի հայաստանյան հասարակության 

միջսերնդային փոխազդեցությունների կառուցվածքը՝ ըստ Րաֆֆու 
Սոնա Սաղաթելյան, Վահան Ենգիդունյան  

 
Իրականացված աշխատանքում համադրելով Րաֆֆու հայ երիտասարդության 

բնութագրումները և Կ. Մանհայմի սերնդային փոխհարաբերությունների սոցիոլոգիա-
կան հայեցակարգման մոտեցումները, դիտարկելով 19-րդ դարի հայ երիտասարդութ-
յան էնտելեխիկ կառուցվածքը՝ պարզ է դառնում վերջինիս գործառման առանձնա-
հատկությունները միջսերնդային փոխհարաբերությունների համատեքստում: Մասնա-
վորապես, առաջ է քաշվում թեզն առ այն, որ 19-րդ դարի հայ երիտասարդության 
շրջանում միջսերնդային ֆիգուրատիվ հարաբերությունների տարբեր տիպերի որդեգ-
րումը ներսերնդային էնտելեխիկ երկատվածության արդյունք է: Արդյունքում պարզ է 
դառնում ժամանակի սոցիալ-պատմական համատեքստում այլընտրանքային համա-
սերնդային էնտելեխիայի առկայությունը, որը հիմնվում է ազգային շահի առաջնահեր-
թության գիտակցման վրա և թույլ է տալիս սերունդներին միավորվել գոյաբանական 
պայքարի շուրջ: 
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РЕЗЮМЕ 
«Армянская молодежь», или структура межпоколенческого взаимодействия в 

армянском обществе в XIX веке по Раффи 
Сона Сагателян, Ваан Енгидунян  

 
Ключевые слова: нация, национально-освободительная борьба, поколение, молодежь, 

энтелехия, опыт, память. 
Проведя анализ работы Раффи «Армянская женщина и армянская молодежь» с по-

мощью теоретических подходов К. Мангейма, связанных с выявлением структурных осо-
бенностей внутрипоколенческих и межпоколенческих отношений, и в частности, проводя 
анализ энтелехической структуры армянской молодежи XIX века с целью выявления осо-
бенностей функционирования армянской молодежи в контексте межпоколенческих отноше-
ний, становится ясно, что среди армянской молодежи 19-го века наблюдается внутреннее 
энтелехическое раздвоение, которое является результатом принятия различных типов фигу-
ральных отношений между поколениями. В то же время, принимая во внимание социаль-
ный контекст отношений между поколениями в армянской реальности XIX в., становится 
понятным существование единой энтелехической основы, национальной энтелехии, кото-
рая, формируя общую ценностно-нормативную систему, объединяет поколения в борьбе за 
независимость. 

 
 

SUMMARY 
“The Armenian Youth” or the Structure of Intergenerational Interactions in the Armenian 

Society in the XIX Century According to Raffi 
Sona Saghatelyan, Vahan Engidunyan 

 
Keywords: nation, national liberation struggle, generation, youth, statics, dynamics, 

entelechy, experience, memory. 
Conducting an analysis of Raffi's "The Armenian Woman and the Armenian Youth" work 

through Mannheim's theoretical approaches linked to the discovery of structural features of 
intragenerational and intergenerational relationships, in particular, a study of entelechic structure 
of the Armenian youth of the 19th century becomes clear that among the Armenian youth of the 
19th century there is an intragenerational partition, which is the result of the adoption of different 
types of intergenerational figurative relations. At the same time, taking into account the social 
context of the intergenerational relations of the 19th century, the existence of a common entelechic 
basis, the existence of a national entelechy, which, by forming a common value-normative system, 
allows the unity of generations in the struggle for a national liberation becomes clear.  
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ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՕՐՈՐԸ ՄԻՀՐԱՆ ԹՈՒՄԱՃԱՆԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 
Անի Հակոբյան 

 
Բանալի բառեր` Միհրան Թումաճան, օրոր, ավանդական, ազգագրական գոտի, 

ձայնակարգ, կառուցվածք: 
 
Խմբավար, կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, հրապարակախոս-լուսավորիչ Միհրան 

Թումաճանի գործունեության  ոլորտներից թերևս պատմական  առումով ամենանշա-
նակալին եղավ նրա բանահավաքչական գործունեությունը: Հատկապես որ նա այդ ա-
մենը սկսեց ցեղասպանությունից անմիջապես հետո, երբ փրկվածները ձևավորել էին 
նոր գաղթօջախներ կամ վերահաստատվել հներում՝ իրենց հետ «էրգրից» տանելով ի-
րենց միակ «ժառանգությունը»` բանավոր ավանդը: Ճակատագրի իսկական նվեր էր 
հայ ժողովրդի արժանավոր զավակի, Կոմիտասի ամենատաղանդավոր սաներից մե-
կի ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվելը: Առավել ևս այն առումով, որ Հայաս-
տանում բնակվող ֆոլկլորագետներին հասու չէր այն նյութը, որը Թումաճանը շրջեց ու 
գրառեց սփյուռքի հայաշատ համայնքներում՝ Ֆրանսիայում, Բուլղարիայում, ԱՄՆ-ում 
[1], իսկ 1966 թվականին ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտի հրավերով հայրենիք տեղա-
փոխվելուց հետո ամբարված նյութը խնամքով ուսումնասիրեց և պատրաստեց հրա-
տարակման... 

Արդյունքում ուսումնասիրողներիս և կատարողների սեղանին դրվեց «Հայրենի 
երգ ու բան» ժողովածուների չորսհատորյակը[2], որն իսկական գանձ է հայ արդի 
ֆոլկլորագիտության մեջ թե՛իր ծավալով, թե՛ ժանրային ընդգրկմամբ և թե՛ երաժշտա-
կան-բանահյուսական նյութի որակի առումով[3]: 

Մեզ հետաքրքրող օրորի ժանրը հավաքածուում ներկայանում է ազգագրական 
գոտիների ոչ այնքան համաչափ, (երբեմն ժանրի «նեղ անձնական»բնույթով պայմա-
նավորված` որոշ ազգագրական գոտիների դեպքում ուղղակի ժանրը ներկայացված 
չէ) սակայն արժեքավոր, ծանրակշիռ նյութով: «Հայրենի երգ ու բան» հավաքածուում 
ընդհանուր հրատարակված է 12 օրորերգ, որոնք ներկայացնում են Բութանիան, Կե-
սարիան, Ակնը, Տիգրանակերտն ու Խլաթը: Նկատենք՝ արևմուտքից արևելք աշխար-
հագրությամբ... 

Առաջին հատորը, որ Բութանիայի ու նաև Իզմիրի երաժշտական և ազգագրական 
նյութն է պարունակում, հեղինակի հիմնավոր պատճառաբանությամբ բաժանված է 2 
մասի՝ ավանդական և տեղական-կենցաղային: Երգերի խմբավորման այսպիսի 
սկզբունքը Թումաճանը պայմանավորում է Բութանիայի հայկական գաղութի մի կող-
մից ավանդապահ՝ ակնհայտորեն հնագույն շերտերից եկող ու հայեցի մտածողության 
վառ կնիք ունեցող նմուշների, և մյուս կողմից՝ օտարի լծի տակ ապրելու հետևանքով՝ 
քաղաքային արևելյան մշակույթին տեղի տալով կամ որևէ կենցաղային դիպված նկա-
րագրելու և այն այլազգի լայն զանգվածներին լսելի դարձնելու նպատակով թրքաոճ ու 
քրդաոճ երգվածքների առկայությամբ: 

Ավանդական ասելով` հեղինակը  նկատի ունի առաջին հերթին մեզ հետաքրքրող 
օրորները, ինչպես նաև պանդխտության, ծիսական երգերը՝ մասնավորաբար հարսի 
լաց, մահվան ողբ ու գովքերը, պարերգերը: Վերջիններս այդ բաժնի վերջնամասում 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 08.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. 
Ասատրյանը: 14.02.20: 
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են և ըստ բանահավաքի` լինելով ավանդական, նաև «պարունակում են տեղական 
կենցաղի որոշ տարրեր»:[4]  

Թումաճանի հավաքածուի առաջին մասում մեզ հետաքրքրող ժանրը ցուցադր-
ված է ոչ այնքան մեծաքանակ, սակայն գեղարվեստական մեծագույն արժեք ներկա-
յացնող 3 նմուշով (N1, 2 և 3): 

Կարևորելով այս ժանրի դերը և դրա ուսումնասիրման հրատապությունը` հեղի-
նակը ծանոթագրության մեջ հանգամանալի վերլուծում է այս 3 նմուշի հատկապես բա-
նաստեղծական տեքստերը, բերում մեկ այլ` 4-րդ օրորի տեքստային նմուշ, ինչպես 
նաև «Ազգագրական հանդես»-ում Հր. Աճառյանի հրատարակած օրորի տեքստի ևս մի 
տարբերակ և հստակ հիմնավորմամբ դրանց մտածողությունը համեմատում է Ակնա 
երգերի հետ: 

Հայտնի փաստ է, մենք ևս ունենք անդրադարձ [5], որ օրորերգերը սկզբունքորեն 
բաժանվում են 2 խմբի. ա) հանպատրաստից՝ գործառույթով պայմանավորված ու 
տեղնուտեղը հորինված երգեր, որոնց Կոմիտասը բնության երգեր անվան տակ դաս-
դասում է աշխատանքային երգերի հետ և բ) հնագույն շերտեր պարունակող, ավան-
դաբար փոխանցվող երգեր [6], որոնց բանագետ Հ. Պիկիչյանը իրավամբ անվանում է 
ժանրի կայուն դրսևորումներ:[7] 

Ահա այս վերջին խմբի վառ նմուշներ են Բութանիան ներկայացնող 3 օրորները: 
Առաջին երկուսը նույն երգանմուշի տարբերակներ են, որ Թումաճանը գրառել է տար-
բեր բանասացներից[8]: Երկուսն էլ ծավալվում են էոլական ձայնակարգում, ունեն մե-
ղեդու ծավալման ու զարգացման միևնույն սկզբունքը, նույնն են նաև երգերի բանաս-
տեղծական տեքստերը: Չնայած մեղեդու ծավալման հիմնական կառույցի նմանությա-
նը` N2-ը նույն երգի ավելի համեստ տարբերակ է. N1-ը աչքի է ընկնում առատ մելիզմ-
ներով, եղանակավորմամբ, ինչպես նաև ավելի ընդգրկուն ձայնածավալով (N1 երգը 
հիպո հատվածում դիխորդ+պենտախորդ ամբիտուսով, իսկ N2-ը՝ դիխորդ+տետրա-
խորդ): 

Հատորում ներկայացված վերջին՝«Սալնջախ եմ ձգեր» շքեղագույն օրորը «Օրիմ, 
օրիմ»-ի 2-րդ տարբերակը կատարող բանասաց Պարտիզակում ծնված Մարիամ Մի-
նասյանը լսել էր մի տարեց կնոջից՝ Չենկիլերում, ուր ինքը հարս էր գնա-
ցել:
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Սա օրորի ժանրի վերը նշված կայուն երգային նմուշի կատարյալ դրսևորումնե-

րից է: Երգը, ինչպես և նախորդ նմուշները, ունի հստակ կառուցվածք՝ լայնաշունչ մե-
ղեդիով և եղանակավորված բանաստեղծական տող  և ֆրազն ավարտող՝ ասերգային 
բնույթի կրկնակ. «է՜յ, յավրում, է՜յ…»: Երգը ծավալվում է կվինտային հենակետով էոլա-
կան պենտախորդի սահմաններում, որին ֆորշլագի տեսքով հարմոնիկ երանգ է հա-
ղորդում բարձր 6-րդ աստիճանի առկայությունը: Ողջ երգում կես տոն իջեցված 5-րդ 
աստիճանը յուրօրինակ երանգ է հաղորդում օրորին՝ ստեղծելով վառ հուզական 
դաշտ: Հետաքրքրական է, որ Չենկիլեր տեղավայրից մեզ հասած օրորն անմիջական 
ոճական կապ է դրսևորում Ակնա օրորների հետ հատկապես այդ իջեցված հինգերորդ 
աստիճանի շնորհիվ: 

Երկրորդ հատորը, որ ցավոք հրատարակվեց բանահավաքի մահվանից հետո, 
կարելի է ասել, հավաքածուների մեջ ամենալայն «աշխարհագրությունն» ունի:Տեղա-
վայրերի նման լայն ընդգրկմամբ հանդերձ օրորի ժանրը հատորում ներկայացված է 
միայն 2 ազգագրական գոտում՝ Կեսարիա (1 նմուշ) և Ակն (8 նմուշ): 

Եղեռնից մազապուրծ եղած և Բոստոնում հաստատված բնիկ կեսարացի[9] Ֆի-
լոր Ղազարիկյանից 1936 թվականին Թումաճանը գրի առավ 4 նմուշ, որոնցից մեկը 
«Էյուր կէնիմ» ավանդական օրորն է: 

Հետաքրքրական է, որ իր մյուս երգվածքներում տիկին Ֆիլորը, որ ըստ Թումա-
ճանի իր օժտված բանասացներից էր, բավականին «առատաձեռն» է բանաստեղծա-



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

184 
 

կան վանկերը եղանակավորելու, մելիզմների առումով: Նույնը չենք կարող ասել այս 
չափազանց պարզ, ասկետիկ բնույթով, մելիզմներից գրեթե զուրկ երգվածքում, որ-
տեղ բանասացը երեխային գովելիս ու քաղցր խոսքերով քնեցնելիս մեղեդու «ասեր-
գային» բնույթով առաջին պլան է մղում բանաստեղծական տեքստը:Ինչպես Թումա-
ճանն է ծանոթագրությունում նշում. «անսեթևեթ է երգել,… այս «պատառիկը» ամբող-
ջովին կապույտ երկինքն է կարծես, ուր մայրական սիրազեղ շունչը ցոլանում է ման-
կան վարդաբույր այտերի վրա»:[10] 

Երգը ծավալվում է էոլական տետրախորդի սահմաններում, AAV[11] կառուցված-
քով՝ 2 համարժեք երաժշտական նախադասության սահմաններում: Սա երաժշտական 
ու բանաստեղծական կուռ կառույցի և հայեցի մտածողության վառ նմուշ է, որտեղ բա-
նաստեղծական տողը բաղկացած է երեք ոտքից՝ 4+4+2 վանկային կազմով, այսինքն 
տողին համապատասխանող երաժշտական նախադասությունը նույնպես բաժանվում 
է երեք ոտքի՝ երկու չորրորդ պեոնի և յամբի: Հատկանշական է, որ այդ ոտքերն առա-
վել բնորոշ են հայեցի երաժշտական մտածողությանը, քանի որ ֆրազների իմաստա-
յին շեշտը և բառի շեշտը համընկնում են այդ ոտքերի երկար տևողության հետ[12].      

«Էյուր կէնե՛մ՝ քընացունե՛մ, Նեննի՜ 
Անուշ քունո՛վ արթընցունե՛մ, Նեննի՜…»: 

Տիկին Ֆիլորը երգը երգել է հայերեն և թուրքերեն տեքստով, ինչը բնորոշ էր Օս-
մանյան կայսրության հատկապես խոշոր քաղաքներում, ուր հաճախ հայերենն արգել-
ված լեզու էր:  

Երկրորդ հատորի և առհասարակ ողջ հավաքածուի ամենաառատ ու բարձրար-
ժեք երաժշտական նյութով ներկայանում է Ակնի շրջանը: Այն դեռևս հնագույն ժամա-
նակներից աչքի է ընկել երաժշտաբանաստեղծական փայլուն դրսևորումներով:[13] 

Ինչպես վերը նշվեց, Ակնը Թումաճանի հավաքածուում ներկայանում է նմուշների 
բավականին պատկառելի քանակությամբ, ընդ որում նկատենք, որ «ավանդական» 
կոչվող բաժինը երգերի քանակով երեք անգամ գերազանցում է «տեղական-կենցա-
ղային երգեր» բաժինը:[14] 

Օրորները թվով վեցն են, որոնցից 3-ը իր ուսուցչի՝ Կոմիտասի գրառած «Ակնա 
շար»-ից «Աղվոր ես, չունիս խալատ» երգի տարբերակներ են: Թումաճանը դրանք 
գրառել է 1923 թվականին 45-50 տարեկան Մեծատուրյան Զմրուխտից, Ֆիլիպեում 
(ԱՄՆ), իսկ մյուս 2-ը, որ չնչին տարբերություն ունեն և ներկայացված են իբրև նույն եր-
գի Ա և Բ տարբերակներ՝ 1935 թվականին Նյու Յորքում, 60-65 տարեկան Ղազարյան 
Վերգինից, ով 19 տարբեր ժանրի նմուշներ է հաղորդել բանահավաքին: Ակնա շրջանի 
երաժշտական մտածողությունը այնքան է հետաքրքրել Կոմիտասին իր ինքնատի-
պությամբ, որ նա իր «Հայ գեղջուկ երաժշտություն» աշխատության մեջ Ակնի երգերը 
խմբավորում է՝ իբրև առանձին երաժշտական բարբառի նմուշներ: Ակնա երգերի մեղե-
դիների գրառման գործում մեծ է Հովսեփ Ճանիկյանի և Կոմիտասի համագործակցութ-
յան դերը[15]: Ռ. Աթայանը գրում է. «Ակնա բանահյուսությունը բավականաչափ հա-
վաքված և հրատարակված է, և այս բնագավառում առանձնապես մեծ է Հովսեփ Ճա-
նիկյանի վաստակը, որը նաև նախաձեռնողը եղավ Ակնա ժողովրդական երաժշտութ-
յան նմուշները հավաքելուն ու գրանցելուն, ինչը նրա հանձնարարությամբ հաջողութ-
յամբ իրականացրեցին Կոմիտասը, մասամբ և Գ. Մեհտերյանը»[16]: Ինչպես վերը 
նշվեց բանագետները այս գավառի հետ են կապում միջնադարյան անտունիների, հայ-
րենների ավանդույթը, ինչպես նաև գուսանական, տաղային արվեստի ծաղկումը: 

Փաստ է, որ տարբեր վայրերում, 12 տարի տարբերությամբ տարբեր ինֆոր-
մանտներից գրառած երգերը ինչպես նաև Կոմիտասի գրառած տարբերակներն ակն-
հայտ  ունեն նույն մեղեդիական կաղապարը, ձայնակարգը, չափածո տեքստը… 

Թերևս Ակնի օրորների թումաճանական և կոմիտասյան գրառումները մի առան-
ձին ուսումնասիրության նյութ են, որոնց կարող են ոճով ու մտածողությամբ հարել, 
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ինչպես վերը նշեցինք, նաև Բութանիայի օրորները, սակայն թեմայի շրջանակում մյուս 
նմուշների սկզբունքով անդրադառնանք նյութին: 

Առաջին երեք երգերը (N110, 111Ա, 111Բ) ծավալվում են իջեցված 5-րդ աստիճա-
նով էոլական պենտախորդի սահմանում a հիմնաձայնով, որոնցից առաջինը ունի 
տերցիային (c) օժանդակ հենակետ: Երեքում էլ հիմնաձայնը հայտնվում է միայն վեր-
ջում՝ «օ՜ր, օ՜ր, օ՜ր» կամ «է՜յ, է՜յ, է՜յ» կրկնակ բառերի վրա՝ թռիչքային օկտավա կամ 
սեպտիմա «նետումով» [17]: 

Տիկին Զմրուխտի երգած առաջին տարբերակը, չնայած կրկնակի կարճ է տիկին 
Վերգինի երգածներից (I՝ երկտող+կրկնակ բառեր, II և III՝ քառատող+կրկնակ բառեր), 
այնուամենայնիվ ավելի «հարուստ» է և շատ ավելի «հարազատ» կոմիտասյան տար-
բերակներին (հատկապես տպավորիչ են 4-րդ աստիճանի շրջազարդումով ֆրազների 
մուտքերը): 

Վերգին Ղազարյանի երգած մեկ այլ՝ «Օրոր, օրոր» երգը (N112), չնայած նոտագ-
րության մեջ ավարտվում է h-ով, սակայն ակնհայտ է, որ երգի հիմնաձայնը a-ն է: Ձայ-
նակարգը բավականին հետաքրքիր երանգավորմամբ դրսևորված էոլական մինորն է՝ 
4-րդ աստիճանի շրջազարդումների արդյունքում այդ ոլորտի ընդգծում, ինչպես նաև 
5-րդ աստիճանի «տատանումով» և 6-րդ աստիճանի բարձրացումով 4-րդ աստիճա-
նից վեր տրիխորդում հարմոնիկ գոյացում և երանգ: 

Հաջորդ` «Բյուլբյուլը բաղչան իջավ» օրորը (N113) բանագետը գրի է առել 1936 
թվականին Նյու Յորքում՝ ծնունդով Բինկյանից Վարդանուշ Եղիկյանից[18]: Հետաքրք-
րական է, որ մտածողությամբ ու մեղեդու շարադրանքով նմուշը ազգագրական գո-
տուն բնորոշ է, սակայն ձայնակարգն այլ է՝ h հիմնաձայնով փռյուգիական պենտա-
խորդ՝ 3-րդ աստիճանի վրա հարմոնիկ տրիխորդով` es-fis: 

Ակնի հարուստ օրորների շարքն ավարտում է Օվսաննա Օրմանյանից (ծնված 
Արմտանում) 1923թվականին Ֆիլիպեում գրառված «Օրոր, օրոր»-ը: Երգն աչքի է ընկ-
նում հստակ կառուցվածքով՝ Aav և ծավալվում է առանց որևէ «շեղման», բնական, 
կվարտային օժանդակ հենակետով էոլական պենտախորդի սահմաններում: 

3-րդ հատորում ընդգրկված օրորերգի միակ երաժշտական նմուշը՝ «Նեննի ը-
սիմ», ներկայացնում է Տիգրանակերտը[19]: 

Պատահական չէ, որ ակնհայտ հայեցի մտածողությամբ հորինված օրորը տողա-
տակում հայերեն տեքստից բացի ունի նաև թուրքերեն տարբերակ, որոնց բովանդա-
կությունը համարժեք են: 

Սա օրինաչափ է հատկապես Տիգրանակերտի շրջանի պարագայում, քանի որ 
խոշոր քաղաքներին հատուկ բարքերով, նիստուկացով պայմանավորված և հարևա-
նությամբ հայկական գյուղեր չլինելու պատճառով այստեղի կենցաղում ևս թուրքերենը 
գերակայում էր: 

Թումաճանը օրորը գրառել է 1930-35թթ ընթացքում Նյու Յորքում բնակվող, մեծա-
քանակ երգերի կրող (19 նմուշ) Կիրակոս Զարզավաթճյանից: 

Երգը ծավալվում է դորիական հեպտախորդի սահմաններում: Կառուցվածքը 
շատ հստակ է, բաղկացած է երկու երաժշտական նախադասությունից, ընդ որում երկ-
րորդը առաջինի տարբերակն է: Երգն ունի ասերգային բնույթ՝ մեծավ մասամբ վանկե-
րի զուսպ եղանակավորմամբ, բայց հուզական ներգործության հսկայական ներուժ: 
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Խլաթի շրջանը[20] Միհրան Թումաճանի 4-րդ հատորում ներկայանում է 2 բանա-
սացների՝ Լևոն Սեֆերյանի և Անուշ Գրիգորյանի հիշողության ծալքերում խնամքով 
պահպանված նյութով: Ցավոք, բանասացներից առաջինի մասին որևէ տեղեկություն 
չկա, իսկ հատորի միակ օրոր երգած Անուշ Գրիգորյանը՝ ծնված 1903թ. փետրվարի 
15-ին Խլաթ գավառում, երգերը սովորել էր հորից, ով ունեցել է գեղեցիկ ձայն, ինչպես 
նաև Բայազետի որբանոցում, ուր նա ապրել է 6 տարի ցեղասպանությունից փրկվե-
լուց հետո՝ ԱՄՆ տեղափոխվելուց առաջ: Բանասացը մահացել է 2004թ. մայիսի 29-ին, 
Նյու Ջերսիում: 

«Հայրուրուրի» սկզբնատողով սկսվող օրորերգը իրականում Հայաստանի տար-
բեր ազգագրական շրջաններում (Մուշ, Բուլանըխ, Ալաշկերտ, Խլաթ, Վան)հանդիպող 
«Իմա՞լ էնեմ» քնարական սիրերգն է, որ տարբեր խոսքային և եղանակային տարբե-
րակներով «հանդիպում» է տարբեր ժանրերում[21]:  

Հետաքրքրական է, որ նույն սկզբնատողով և վերը նշված թեմատիկայով երկու 
նմուշ (N13, 161), որ կատարել են այլ բանասացներ, շարադրված են «Հայրուրու-
րի»(N7) երգի ձայնակարգում, ընդ որում երեքի դեպքում էլ միևնույն յուրօրինակ 
դրսևորմամբ՝ էոլական պենտախորդ, որի օժանդակ հենակետը պարբերաբար փո-
փոխվում է՝ կվարտային, տերցիային, կվարտային, տերցիային:  
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Երգի՝ օրորի ժանրին դասվելու փաստը հիմնավորված է ոչ միայն «Հայրուրու՜րի, 
հայրուրու՜րի»սկզբնատողով, այլ նաև բանաստեղծական տեքստում օրորերգերին հա-
տուկ «թափառող սյուժեի» առկայությամբ.  

«...Դարի գըլլուխ ճըղոր զանիմ, 
Հարաֆ քամին տանի, բերա. 
Վերու էծ գա, քեզի ծիծ տա, 
Մեկիկ Ասպած քեզի պախա...»:[22]  
Այս սյուժեն բարբառային տարբեր դրսևորումներով ամենից հաճախն ենք հանդի-

պում օրորներում: Հիմքում հայտնի ժողովրդական ավանդությունն է,[23]  ըստ որի 
գաղթի ճամփան բռնած դեռատի աղջիկը ծննդաբերելուց հետո անտառում իր գոգնո-
ցից օրրան է պատրաստում և մի վերջին անգամ օրոր ասելուց հետո, երեխային թող-
նելով Աստծո ու բնության բարեգթությանը, հեռանում է...[24] 

Ահա այսպիսի պատկեր ունեն հայ ավանդական օրորները Միհրան Թումաճանի 
բարձրարժեք այս հավաքածուում, որոնց ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս պատկե-
րացում կազմել սերունդների միջև կարևորագույն «երկխոսություն» ապահովող այս 
ժանրի մասին: Ամբողջացնելով վերը ասվածը՝ կարելի է հստակեցնել, որ սրանք հնա-
գույն, ավանդական մտածողության վառ կնիքով նմուշներ են, որոնցում կուռ է մեղեդու 
և բանաստեղծական կառույցի միասնականությունը, հստակ ժանրում նախընտրելի 
ձայնակարգերը՝ էոլական մինորներ՝ տարբեր երանգային դրսևորումներով:[25] 

Հոդվածն իրենից ներկայացնում է Միհրան Թումաճանի «Հայրենի երգ ու բան» 
հավաքածուի 4 հատորում ընդգրկված 12 օրորերգի ուսումնասիրություն:  

Գրառված նմուշները բացառիկ արժեք են ներկայացնում, քանի որ երաժշտա-
գետ-բանահավաքը շրջել է սփյուռքի հայկական գաղութներում ցեղասպանությունից 
շատ չանցած, երբ մազապուրծ եղածները հիշողության մեջ դեռ վառ էին կրում նախ-
նիներից ավանդված բանահյուսությունը: Մյուս կողմից նյութը բացառիկ է ազգագրա-
կան գոտիների ընդգրկմամբ. Արևմտյան Հայատանի մի շարք գավառներ մեզ են ներ-
կայանում տարբեր երգատեսակներով, ընդ որում նկատենք՝ արևմուտքից արևելք աշ-
խարհագրությամբ:  

Օրորերգերն ընդունված է բաժանել երկու խմբի. ա) հանպատրաստից՝ գործա-
ռույթով պայմանավորված ու տեղնուտեղը հորինված երգեր, որոնց Կոմիտասը բնութ-
յան երգեր անվան տակ դասդասում է աշխատանքային երգերի հետ և բ)հնագույն շեր-
տեր պարունակող, սերնդեսերունդ փոխանցվող, ավանդական օրորներ: 

Վերջինս բնորոշ է Թումաճանի գրառած բոլոր օրորներին. սրանք վառ արտա-
հայտված ավանդական օրորերգեր են, որոնց բնորոշ է ավանդական մտածողություն՝ 
բանաձևային «թափառող» սյուժեներ, մեղեդու և բանաստեղծական կառույցի միասնա-
կանություն, կառուցվածքային հստակություն, հստակ են նաև ժանրում նախընտրելի 
ձայնակարգերը՝ 12 երգից 10 էոլական ՝ տարբեր երանգային դրսևորումներով, 1՝ դո-
րիական, 1 փռյուգիական մինորներ:        
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նախադասություն է՝ A և A տարբերակ (վարիանտ՝ v): 
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17. Մեր կարծիքով «նետված» հնչյունի հստակ բարձրությունն այնքան էլ էական 
չէ, և արդի ֆոլկլորագիտության մեջ ընդունված չափորոշիչներով այդ հնչյունը 

կֆիքսվեր ընդունված նշանով ( z\ ), ինչը կնշանակեր օկտավ ամբիտուսով 
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2007, N3, էջ 3-29): 
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21. Թումաճան Մ., ՀԵԲ IV թիվ 13, 161,  ինչպես նաև Կոմիտաս, երկերի ժողովա-
ծու հ. 12, թիվ36: 

22. Թումաճան Մ., ՀԵԲ IV, էջ 25: 
23. Այս ավանդությունն էլ ընկած է Ղ. Աղայանի հայտնի «Անտառի մանուկը» հե-
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25. 12 երգից 10-ը էոլական, 1՝ դորիական և 1՝ փռյուգիական մինորներ: 

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ավանդական օրորը Միհրան Թումաճանի գրառումներում 
Անի Հակոբյան 

 
Հոդվածը Միհրան Թումաճանի «Հայրենի երգ ու բան» հավաքածուի 4 հատորում 

ընդգրկված 12 օրորերգի ուսումնասիրություն է: Գրառված նմուշները բացառիկ ար-
ժեք են ներկայացնում, քանի որ երաժշտագետ-բանահավաքը շրջել է սփյուռքի հայ-
կական գաղութներում ցեղասպանությունից շատ չանցած, երբ մազապուրծ եղածները 
հիշողության մեջ դեռ վառ էին կրում նախնիներից ավանդված բանահյուսությունը: Մ-
յուս կողմից նյութը բացառիկ է ազգագրական գոտիների ընդգրկմամբ. արևմտյահայա-
տանի մի շարք գավառներ մեզ են ներկայանում տարբեր երգատեսակներով, ընդ ո-
րում նկատենք՝ արևմուտքից արևելք աշխարհագրությամբ: Օրորերգերն ընդունված է 
բաժանել երկու խմբի. ա) հանպատրաստից՝ գործառույթով պայմանավորված ու տեղ-
նուտեղը հորինված երգեր, որոնց Կոմիտասը բնության երգեր անվան տակ դասդա-
սում է աշխատանքային երգերի հետ և բ)հնագույն շերտեր պարունակող, սերնդեսե-
րունդ փոխանցվող ավանդական օրորներ: Վերջինս բնորոշ է Թումաճանի գրառած 
բոլոր օրորներին. սրանք վառ արտահայտված ավանդական օրորերգեր են, որոնց 
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բնորոշ է ավանդական մտածողություն՝ բանաձևային «թափառող» սյուժեներ, մեղեդու 
և բանաստեղծական կառույցի միասնականություն, կառուցվածքային հստակություն, 
հստակ են նաև ժանրում նախընտրելի ձայնակարգերը՝ 12 երգից 10 էոլական ՝ տար-
բեր երանգային դրսևորումներով, 1՝ դորիական, 1՝ փռյուգիական մինորներ: 
 

РЕЗЮМЕ 
Колыбельные песни в записях Миграна Тумаджана 

Акопян Ани 
 

Ключевые слова: Мигран Тумаджан, колыбельная, традиционный,    этнографическая 
зона, модус, структура. 

Статья представляет собой исследование 12 колыбельных песен из четырех томов 
сборника Миграна Тумаджана «Песнь Родины». 

Записанные образцы представляют исключительную ценность, так как музыковед-исс-
ледователь собирал данный фольклорный материал за пределами своей исторической роди-
ны, а информанты этих песен — это спасшиеся от геноцида западные армяне, нашедшие 
приют в Европе, Америке, которые еще помнили о фольклоре своих предков. Материал 
уникален с точки зрения этнографических регионов с географией с запада на восток, где ряд 
провинций и каждая из  исторических областей  Западной Армении имеет свой диалект и 
свои мелодические,  ладовые, интонационные  особенности.  

Колыбельные, как правило, делятся на две группы. а) импровизационного склада, ко-
торые создаются «мгновенно» - т.е. прямо в процессе убаюкивания ребенка, и б) тради-
ционные колыбельные – издревне бытующие в среде армян и имеющие родство с эпически-
ми и обрядовыми песнями, корни которых - в древнейших слоях армянского песнетворчест-
ва. В записях Тумаджана превалирует  вторая группа колыбельных - с единством мелоди-
ческого мышления и поэтического текста. В процессе музыкального анализа нами выявлен 
ряд характерных особенностей, которые присущи данным колыбельным: доминирование 
эолийского лада, типологические обороты  музыкального мышления, взаимосвязь мелодии 
и текста  и т.д.  

 
SUMMARY 

The Lullabies of M. Toumajan's Collection 
Hakobyan Ani 

 
Keywords: Mihran Toumajan, lullaby, traditional, ethnographic zones, modal scale. 
The article is a study of 12 lullabies from four volumes of Mihran Toumajan's "The Song of 

the Homeland" collection. 
The recorded samples are of exceptional value, as the musicologist-analyst has toured the 

Armenian colonies of the Diaspora shortly after the genocide, when the survivors were still 
remembered of the folklore of their ancestors. On the other hand, the material is unique with the 
inclusion of ethnographic zones, and a number of provinces of western Armenia come in different 
styles, with west-to-east geography. 
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Lullabies are commonly divided into two groups. a) songs made by improvised, functionally-
built, which Komitas classifies with work songs under the ganre of nature songs; and (b) 
conventional songs with ancient layers. 

The latter is characteristic of all the Toumajan's writings, these are traditionally bright 
conventions, typical of traditional thinking: the ordinary "wandering" stories, the unity of the 
melody and the poetic structure, the clarity of structure also we can see the exact choices in the 
tonality's: 10 songs from 12 are in Eolian, with different manifestations, 1:Dorian, 1:Phrygian 
Minor. 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՀԱՅ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ 

Գայանե Հարությունյան 

Բանալի բառեր՝  Ազգային ինքնություն, բարոյական կերպար, Օրֆ-Շուլվերկ, ժո-
ղովրդական երգաստեղծություն, ազգային ինքնաճանաչում, երաժշտական լեզու, 
մշակութային գանձարան, ազգային երաժշտություն: 

 
Մշակութային արժեքները ժողովրդի անցյալի խոսուն վկաներն են, որոնք ծնվել 

ու հարատևել են ժողովրդի հետ: Հայ երաժշտարվեստը, լինելով հայ մշակույթի բացա-
ռիկ նվաճումներից մեկը, նույնպես գալիս է դարերի խորքից: Այն մեր ազգային դիմագ-
ծի յուրատեսակ նկարագիրն է, ժողովրդի անցած ուղու պատմությունը:  

Անաղարտ հայ երաժշտությունն այսօր մեր անձնագիրն է` աշխարհին ուրույն ազ-
գային ոճով ներկայանալու և համաշխարհային մշակույթի գանձարանում տեղ ունենա-
լու համար: 

Ազգային երաժշտությունը հայրենի բնաշխարհի նկարագիրն է, նրանում պատ-
կերված են հայ մարդու ապրելակերպն ու ներաշխարհը, ձգտումներն ու իղձերը, նրա-
նում է ամփոփված ժողովրդի իմաստնությունն ու փիլիսոփայությունը: Ազգային 
երաժշտությունը այն կարևորագույն հիմնասյուներից մեկն է, որ ծառայում է հայ մար-
դու ձևավորմանն ու զարգացմանը, նպաստում հայեցի դաստիարակությանը: 

Վաղ մանկությունից ազգային երաժշտության հետ հաղորդակցումը զարգացնում 
է երեխայի ներաշխարհը, նպաստում անձի բարոյական կերպարի ձևավորմանը: 
Իզուր չէ, որ երեխայի ծնվելուն պես իմաստուն մայրերն ու տատիկները նրա համար 
մայրենի լեզվով օրոր են երգում: 

Ազգային երաժշտությունը օգնում է երեխաներին հասանելի դարձնել ազգային 
գաղափարները, սերմանել հայրենասիրություն, դաստիարակել ազգային արժեհամա-
կարգը գնահատող սերունդ: Այն նպաստում է ազգային գիտակցության ամրապնդմա-
նը, պատմամշակութային արմատների պահպանմանը: Հիշենք, թե ինչ տեղի ունեցավ 
մեր հայրենիքում Արցախյան ազատամարտի տարիներին. երգը պայքարի էր տանում 
մարդկանց, երեխաներն էլ մեծ ոգևորությամբ ու սիրով կատարում էին ռազմահայրե-
նասիրական երգեր, ոգեշնչվում ազգային գաղափարներով: Այդ տարիներին փոխվեց 
մանուկների երգացանկը, վերաարժևորվեցին շատ մոռացված երգեր, որոնց կրողնե-
րը դարձան երեխաները, ինչը և ազգային ակունքներին առավել մոտ կանգնելու հնա-
րավորություն տվեց: 

Աշխարհում գոյություն ունեցող լավագույն երաժշտական կրթական համակարգերը 
ստեղծվել են ազգային երաժշտության հիմքի վրա: Օրինակ` Հունգարիայում երաժշտա-
կան կրթությունը կազմակերպվում է հունգարացի կոմպոզիտոր, մանկավարժ Զոլտան 
Կոդայի ստեղծած համակարգով: Այստեղ առաջնահերթությունը տրվում է ազգային 
երաժշտության ուսուցմանը, քանի որ ըստ հեղինակի՝ երեխան նախ պետք է սովորի 
«խոսել» իր մայրենի երաժշտական լեզվով, յուրացնի հարազատ ժողովրդի մեղեդիները, 
ինչը թույլ կտա զգալ և հասկանալ այլ ազգերի երաժշտությունը:  

Նշենք նաև 20-րդ դարի կեսերին գերմանացի երաժիշտ-մանկավարժներ Կ. Օրֆի 
և Գ. Կեետմանի կողմից ստեղծված հանրահայտ «Օրֆ-Շուլվերկի» մասին, որը աշ-
խարհում հայտնի է որպես երաժշտության ուսուցման կազմակերպման արդյունավետ 
համակարգ: Հեղինակները համոզված են և առաջնորդվում են այն սկզբունքով, որ  

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 14.12.19: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել մ.գ.դ., պրոֆեսոր Յ. Յուզբաշյանը: 25.12.19: 
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երաժշտական դաստիարակությունը պետք է հենվի ազգային երաժշտական արմատ-
ների և ժողովրդական բանահյուսության մեջ ամրակայված հնչերանգային խորը շեր-
տերի վրա: «Շուլվերկը» բացառիկ համակարգ է, և այն օրինակ է դարձել տարբեր 
երկրների համար: Յուրաքանչյուր երկրում տպագրվելով` այն հարստացվում է տվյալ 
երկրի ազգային երաժշտական նվաճումներով, մասամբ` մանկական ֆոլկլորով: Եվ 
այստեղ նպատակը ոչ թե նորը հորինելն է, այլ սեփական ազգային հարստության մեջ 
այդ նորը գտնելն ու ժամանակակից շնչով մատուցելը: 

Հայ իրականության մեջ երաժիշտ-մանկավարժները նույնպես կարևորել են ազ-
գային երաժշտության դերը մատաղ սերնդի կրթման գործում: Կոմիտասը գտնում էր, 
որ ժողովրդական երգերն ու պարերը, լինելով ժողովրդի կյանքի բազմազան կողմերն 
արտահայտող գանձեր, պետք է դառնան երեխաների երաժշտական դաստիարա-
կության և պարային կարողությունների զարգացման հիմնաքարը:  

Ռոմանոս Մելիքյանն էլ ընդգծել է. «Նա, ով չի զգում, չի սիրում իր մայրենի երաժշ-
տությունը, նա չի զգա ու չի սիրի ուրիշի երաժշտությունը»:[1] 

«Մենք այն կարծիքին ենք, թե մատաղ սերնդի ականջին ժողովրդական երգը որ-
քան շատ հնչի, այնքան լավ, որովհետև այդպիսով միջոց տված կլինենք նրան, գի-
տակցորեն, թե անգիտակցորեն հայի ստեղծագործության ինքնուրույն գծերն ըմբռնե-
լու և սիրելու»[2]: 

Ազգային երաժշտությունն այն հիմնական ու կարևոր աղբյուրն է, որը հնարավո-
րություն է տալիս իրականացնելու երեխաների երաժշտական դաստիարակության, ե-
րաժշտական մտածողության զարգացման գործընթացը: Ինչպես աշխարհի շատ 
երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում այսօր կիրառվում է այնպիսի երաժշտական 
կուռ համակարգ, որը լիովին հենվում է ազգայինի վրա: Հետևելով համաշխարհային 
երաժշտամանկավարժության լավագույն օրինակներին ու առաջնորդվելով ազգայինի 
յուրացումից հետո միայն համամարդկային արժեքների ճանաչմանն անցնելու 
սկզբունքին՝  գիտնական, մանկավարժ Յու. Յուզբաշյանը ստեղծել ու մշակել է հայկա-
կան դպրոցներում կիրառվող լիարժեք ազգային երաժշտական համակարգ: 

Հայ երաժշտության զարգացման ընթացքում ստեղծվել են բազմաթիվ ժանրեր, ո-
րոնք թեմաների ընդգրկուն լայն շրջանակ ունեն: Ժողովրդի շուրթերից հնչել են աշխա-
տանքային գործընթացը նկարագրող հորովելներ, կանանց աշխատանքային երգեր, 
հայի կամքն ու ուժը գովերգող վիպերգեր, դաստիարակչական նշանակություն ունե-
ցող երգիծական, սիրո, ազգային – հայրենասիրական, բարքեր ու սովորույթներ ներ-
կայացնող ծիսական երգեր: 

Հատկապես մանուկների համար են հորինվել օրորոցայինները, մանկան գովքի 
ու գորովի երգերը, ինչպես նաև երեխաների կատարման համար երգեր ու խաղերգեր, 
ասելուկներ ու հանելուկներ:   

Մանկական ստեղծագործություններում նկատելի են տարիքային որոշակի սահմա-
նազատումներ, օրինակ` օրորի, գովքի, գորովի երգերը ասվել են երեխայի կյանքի ա-
ռաջին տարիներին, խաղերգերը, բառախաղերը, հանելուկները շրջանառվել են առավել 
հասուն տարիքի երեխաների կյանքում: Օրորների կրողները, իհարկե, մեծահասակներն 
են` մայրերը, տատիկները: Օրորը, լինելով ժողովրդական երգաստեղծության հնագույն 
ժանրերից մեկը, նաև կարևոր աղբյուր է երեխայի դաստիարակության համար: Օրորնե-
րի թեմատիկան շատ լայն է, քանի որ մայրը երգով արտահայտում է ոչ միայն իր հույ-
զերն ու ապրումները, այլև նկարագրում է հայրենի բնությունը, կենդանական ու բուսա-
կան աշխարհը, մանկանը հաղորդակից է դարձնում իր ժողովրդի անցյալին, նրա մեջ 
արթնացնում ազգի հերոսական ոգին: Օրորը չի կարող միայն քնեցնելու երգ համարվել, 
այն տեղեկություն է տալիս անցյալի կենցաղի, հասարակական բարքերի մասին, իր մեջ 
ամփոփում է ողջ ժողովրդի պատմությունը: Մոր երգի միջոցով երեխան ստանում է իր 
առաջին երաժշտական տպավորությունները, ինչն էլ նրա նախնական գեղագիտական 
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ընկալումների ձևավորման համար հիմք է դառնում: Օրորները աշխարհագրության, 
պատմության, հայրենասիրության «առաջին դասերն» են, որ մեծապես նպաստում են 
ազգային ինքնագիտակցության ձևավորմանը:  

Երեխաների առօրյայում իրենց տեղն են ունեցել խաղերգերը, հաշվերգերը, որոնք 
նպաստել են երեխայի մտքի ճկունության զարգացմանն ու նաև եղել ժամանցի միջոց:  

Երեխաները բոլոր ժամանակներում սիրով ու ոգևորությամբ մասնակցել են ժո-
ղովրդական տոնախմբություններին, դարձել են այն երգերի կրողները, որոնք ասել են 
մեծահասակները տարբեր արարողությունների ու ծեսերի ժամանակ: Երեխաները 
շրջել են տնետուն, երգել ծիսական այդ երգերը` նվերներ ստանալու ակնկալիքով: 
Վաղնջական ժամանակներից են մեզ հասել օրացուցային որոշակի ծեսերի հետ կապ-
ված խաղերգեր - խաղիկները, որոնք կատարվել են «Ջան գյուլում» գարնանային 
շուրջպարի, սիրո և պտղաբերության Աստղիկ աստվածուհուն նվիրված Վարդավառի, 
Նավասարդի, Տրնդեզի և այլ տոնախմբությունների ժամանակ: Դրանք կենսուրա-
խությամբ, սիրո տրամադրությամբ, հումորով հագեցած երգեր են, որոնք ունեն 
հստակ, պարզ ձևեր, ինչի շնորհիվ դիմացել են դարերի փորձությանը և պահպանել 
կենսունակությունը: Այսօր էլ ականատես ենք լինում, թե նախադպրոցական տարիքի 
երեխաները ինչ մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում ազգային տարբեր տոնակա-
տարությունների ժամանակ կատարվող երգերի հանդեպ: Մեծ սիրով են սովորում 
Բարեկենդանի, Զատիկի, Համբարձման, Վարդավառի տոներին նվիրված երգերը և 
դրանք կատարելիս առույգանում ու ոգևորվում են: Օրինակ` («Թագվորի մեր, դուս ա-
րի», «Այլի հո՛», «Խնոցի», «Ճորերգ», «Յալալի», «Ջա՛ն, ծաղիկ», «Սոնա յար»): Հար-
յուրամյակների ընթացքում այդ երգերը կատարելագործվել ու բյուրեղացել են, մեծա-
հասակների շատ ստեղծագործություններ դարձել են երեխաների սեփականությունը, 
հարմարեցվել նրանց հետաքրքրություններին ու վերամշակվել հենց երեխաների կող-
մից: Այսինքն` երեխաները նույնպես իրենց ավանդն են ներդրել երաժշտական ազգա-
յին ստեղծագործության պահպանման ու զարգացման գործում:  

Ազգային երաժշտարվեստի հարուստ ժառանգությունը` վիպերգերը (Հայկ ու Բե-
լի, Արամի, Տորք Անգեղի մասին, «Սասունցի Դավիթ» էպոսը), ավանդազրույցները, 
պատմական, ծիսական երգերն ու խաղիկները մեր ակունքներն են, որոնց միջոցով 
կարողանում ենք երեխաներին մատչելի ձևով բացատրել, թե ով ենք մենք և որտեղից 
ենք գալիս: 

Յուրաքանչյուր ազգ ունի իր երաժշտությունը, յուրահատուկ երաժշտական լե-
զուն: Ամեն երեխայի ոչ միայն  հոգեհարազատ է իր ազգային երաժշտությունը, այլև ա-
ռավել հասկանալի է ու մատչելի: Իհարկե, դա պայմանավորված է այն հանգաման-
քով, որ ազգային երաժշտության զգացողությունը ժառանգաբար է փոխանցվում սե-
րունդներին: Ուրեմն նպատակահարմար է նախ և առաջ լավ իմանալ, յուրացնել իր 
ազգի երաժշտական լեզուն, այնուհետև, այլ ժողովուրդների երաժշտական լեզուները 
սովորել ու գնահատել:  

Նախադպրոցական տարիքը երեխայի կյանքում  կարևոր փուլ է երաժշտական 
մշակույթի յուրացման առումով: Այս տարիքում արդեն երեխաները զգում են մեղեդու 
արտահայտչականությունը, քնարականությունը, համապրում են երաժշտության միջո-
ցով փոխանցվող իրադարձություններն ու հույզերը: Երեխայի համար շատ կարևոր է 
վաղ տարիքում երաժշտական տպավորություններ  ստանալը, որոնք ամրապնդվում 
են նրա հիշողության մեջ, հոգեհարազատ են դառնում և ուղեկցում ողջ կյանքի ընթաց-
քում: Հաշվի առնելով երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները, բնավո-
րության գծերը, ընկալման և կատարման հնարավորությունները` նրանց երաժշտա-
կան մտածողության զարգացման նախնական փուլում նպատակահարմար է օգտվել 
հայկական ժողովրդական պարերգերից և կատակերգերից: Այդ երգերը կենսուրախ 
են, ակտիվացնող, ծավալով փոքր, պարային ռիթմով և հեշտությամբ են յուրացվում ե-
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րեխաների կողմից: Այն, որ նախադպրոցական հասակում երեխաների երաժշտական 
մտածողության զարգացմանը նպաստում են հատկապես ժողովրդական երգերը, 
շեշտվել է շատ մասնագետների կողմից:  

Այսպիսով, պատմական, ազգագրական փաստերը, մանկավարժական գիտա-
փորձի տվյալները հիմնավորում են, որ տրիքորդային, տետրաքորդային և պենտա-
քորդային փոքրածավալ հնչյունաշարով հայկական ժողովրդական երգերն ունեն ինք-
նուրույն լադային ուղղվածություն: Այդ երգերը կարող են դառնալ այն հիմնական կորի-
զը, որի շնորհիվ հնարավոր է զարգացնել կրտսեր դպրոցականների երաժշտական 
մտածողությունը:[3]   

Մինորային լադում ծավալվող կանանց աշխատանքային երգերը ևս մատչելի են 
երեխաների համար: Երեխաների երաժշտական  մտածողության զարգացման համար 
ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում հարկավոր է նրանց ունկնդրմանը 
ներկայացնել ազգային երաժշտությունը բնութագրող օրորոցային, քնարական, ծիսա-
կան, պանդխտության ժանրերը: Այս ժանրերի երգերը մանկավարժներին հնարավո-
րություն են տալիս կիրառելու «նմանության և զանազանության» սկզբունքը, ինչը ա-
վելի է ակտիվացնում երեխաների երաժշտական զարգացումը: 

Ժողովրդի ստեղծագործությունը, աշխարհի կերպարահուզական արտացոլումը 
լինելով, անմիջականորեն առնչվում է երեխայի զգացմունքայնության հետ, ազդում է  
հույզերի,  գիտակցության և ընդհանրապես անձի ձևավորման վրա: Եթե դասական ե-
րաժշտությունը նախադպրոցական հասակի երեխաների ընկալման և գիտակցման 
համար դեռևս բարդ է, ապա ազգայինը հասկանալի ու մոտ է բոլորին: Եվ ազգային ե-
րաժշտության ինտոնացիոն փորձի կուտակումը զգալիորեն նպաստում է, որ հետա-
գայում երեխան հեշտությամբ  յուրացնի  դասական երաժշտությունր: 

Ազգային երաժշտության յուրահատուկ երաժշտական լեզուն թույլ է տալիս ար-
տահայտելու ժողովրդի հույզերն ու զգացմունքները, մտքերն ու ապրումները: Յուրա-
քանչյուր ազգի խոսակցական լեզվի և երաժշտության ռիթմաինտոնացիայի միջև որո-
շակի կապեր գոյություն ունեն: Խոսակցական լեզվի շեշտերը` ֆրազային, տրամաբա-
նական, զգայական, կարևոր դեր են կատարում նաև երաժշտության երանգավորման 
համար: Եվ ինչքան կարևոր է լավ իմանալ մայրենի խոսակցական լեզուն, այնքան էլ 
անհրաժեշտ է երաժշտականի իմացությունը, քանի որ դրանք միշտ գտնվում են փո-
խադարձ կապի մեջ, զարգացնում են ազգային մտածողությունը և միասին դառնում 
ազգային ինքնության պահպանման միջոց: Երաժշտական լեզուն էլ ունի իր զարգաց-
ման, արտահայտման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները, որոնց 
տիրապետելու համար պետք է յուրացնել երաժշտական լեզվի տարրերը: Երաժշտա-
կան լեզուները միմյանցից տարբերվում են լադաինտոնացիայի, մետրառիթմական, 
կառուցվածքային առանձնահատկություններով : 

Մեր ազգային երաժշտական լեզվի առանձնահատկություններն ու օրինաչա-
փությունները թույլ են տալիս ազգային հիմքով կազմակերպելու երեխաների երաժշ-
տական մտածողության զարգացումը, այսինքն` երաժշտական դաստիարակությունը: 

Երաժշտության ազգային պատկանելությունը բնորոշվում է ոչ միայն ինտոնա-
ցիայի, ռիթմի առանձնահատկություններով, այլև կառուցվածքով, ինչը ևս ժողովրդի ե-
րաժշտական մտածողության արդյունքն է: Հայկական ազգային երաժշտությունը աչքի 
է ընկնում մետրառիթմական և կառուցվածքային բազմազանությամբ: Հայ երեխաների 
մոտ նկատվում է մինոր լադային թեքումով երաժշտությանը նախապատվություն տա-
լը, որը պայմանավորված է ծնողներից փոխանցվող ժառանգական նախադրյալներով:    

Ժողովրդական ստեղծագործության ողջ հարստությունը օգնում է երեխային առա-
վել հեշտությամբ  յուրացնելու սեփական ժողովրդի լեզուն, նրա բարքերը, սովորույթ-
ները, բնավորության գծերը, ինչպես նաև նպաստում է աշխարհայացքի ձևավորմանը: 
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Ժողովրդական երգերի գաղափարակերպարային հարուստ բովանդակությունը երե-
խայի գեղարվեստական ճաշակն է ձևավորում: 

Զարմանալի չէ նաև այն, որ հասարակության մեջ հոգևոր վերածննդի արթնաց-
ման համար նույնպես կարելի է դիմել ժողովրդական ստեղծագործությանը: Ժամանա-
կին դրա անհրաժեշտության մասին էր գրում նաև Կոմիտասը. «Ամբողջ մտահոգութ-
յունս է հասցնել աշակերտներին, որոնք դպրոցներու մեջ են, որ նվիրվեն ազգային ե-
րաժշտության ուսումնասիրությանը, տարածեն ժողովրդի մեջ հայ երաժշտության ո-
գին, որպեսզի ժողովրդի մեջ ազգային երաժշտության խոսքը մարմնանա և այդ ազդե-
ցության տակ ժողովուրդը, թոթափելով պատյանը, մտնե վերակենդանացման շավիղի 
մեջ»:[4]  

Ամփոփելով ուզում ենք ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ հայ ազգային երաժշտությունն 
իր գեղարվեստական արտահայտչամիջոցներով հարազատ ժողովրդի պատմությունն 
է արձանագրում և պատմաճանաչողության   կարևոր արժեք է: 

Ազգային երաժշտությունը հայեցի դաստիարակության լավագույն աղբյուրն է, որ 
նպաստում է ազգային ինքնագիտակցության ձևավորմանը: 

Ազգային երաժշտության իմացությունը օգնում է հասկանալ և արժևորել ուրիշ ժո-
ղովուրդների երաժշտությունը:  

Չմոռանանք նաև` հայ ազգային երաժշտությունը սերնդեսերունդ փոխանցվող 
այն արժեքն է, որ ազգապահպանման կարևոր գործառույթ է կատարել դարերի ըն-
թացքում: Այն  այսօր հասել է մեզ, և մենք էլ պարտավոր ենք անաղարտ պահել ու մա-
տաղ սերնդին փոխանցել մեր ժողովրդի ստեղծած հարուստ  երաժշտական ժառան-
գությունը: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ազգային երաժշտության դերը հայ երեխայի կյանքում 
Գայանե Հարությունյան 

 
Հայ երաժշտությունը ժողովրդի անցյալի խոսուն վկան է, որը ծնվել է ժողովրդի 

հետ և հանդիսանում է մեր ազգային դիմագծի յուրօրինակ նկարագիրը: 
Հայ իրականության մեջ երաժիշտ-մանկավարժները միշտ կարևորել են ազգային 

երաժշտության դերը մատաղ սերնդի կրթման գործում: 
Կոմիտասը գտնում էր, որ ժողովրդական երգերն ու պարերը, լինելով ժողովրդի 

կյանքի բազմազան կողմերն արտահայտող գանձեր, պետք է դառնան երեխաների ե-
րաժշտական դաստիարակության հիմնաքարը: Վաղ տարիքում ստացած երաժշտա-
կան տպավորությունները միշտ մնում են երեխաների հիշողության մեջ: 
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Ազգային երաժշտությունը այն հիմնական ու կարևոր աղբյուրն է, որը հնարավո-
րություն է տալիս իրականացնելու երեխաների երաժշտական դաստիարակությունը և 
երաժշտական մտածողության զարգացումը, ինչպես նաև նպաստում է ավելի լավ 
հասկանալ և սիրել այլ ժողովուրդների երաժշտությունը: 

Ինչպես աշխարհի շատ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում, այսօր կիրառվում 
է այնպիսի երաժշտական կուռ համակարգ, որը լիովին հենվում է ազգային և համա-
մարդկային լավագույն փորձի վրա: 

 
РЕЗЮМЕ 

Роль и значение национальной музыки в жизни армянского ребенка 
Гаяне Арутюнян 

 
Ключевые слова: национальная идентичность, нравственный образ, Орф-Шульверк, 

создание народной песни, национальное самосознание, легенда, музыкальный язык,  куль-
турная сокровищница, национальная музыка. 

Армянская музыка - красноречивый свидетель прошлого народа, уникальное описание 
нашей национальной идентичности. Армянские педагоги всегда придавали большое значе-
ние роли и значению национальной музыки в воспитании подрастающего поколения. 

Комитас считал, что народные песни и танцы должны стать краеугольным камнем му-
зыкального воспитания армянских детей. Полученные в раннем детстве музыкальные впе-
чатления навсегда остаются в детской памяти. 

Национальная музыка является лучшим и важнейшим источником формирования му-
зыкального образования и мышления детей, способствующим пониманию и любви к музы-
ке других народов. Сегодня в Армении существует система музыкального воспитания 
школьников, основанная на лучшем отечественном и мировом опыте в этой области. 

 
 

SUMMARY 
The Role and Importance of National Music in an Armenian Child's Life 

Gayane Harutyunyan 
 

Keywords:  National character, moral character, Orph-Shulverk, folk singing, national 
consciousness, traditional legend, musical language, music treasures, national music. 

Armenian music is a witness of the people's past, a unique description of our national 
identity. 

Armenian musical educators have always attached importance to the role and importance of 
national music in the upbringing of the younger generation. 

 Komitas finds that folk songs and dances should become the cornerstone of musical 
education of Armenian children. The musical impressions received in early childhood will always 
remain in the child's memory. 

National music is the best source of the development of national self-consciousness and 
Armenian education, which helps to understand and appreciate the music of other peoples. Today, 
in Armenia, there is a solid system of music education based on national music and the best 
domestic and world experience in this field.     
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ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՅԼԵՐԸ 

Աշոտ Ներսիսյան,  Արշակ Ներսիսյան 

Բանալի բառեր՝  Հայաստան, Խորհրդային, կերպարվեստ, «Կերպարվեստագետ-
ների միություն», նկարիչներ, «Հայարտուն», «Արվեստաշեն», ցուցահանդես: 

 
Հայաստանի խորհրդայնացումից առաջ հայ կերպարվեստը  հիմնականում զար-

գանում էր նրանից դուրս: Արևելահայ մշակույթի գլխավոր կենտրոնը Թիֆլիսն էր, որ-
տեղ 1916թ. մայիսի 1-ին ստեղծվում է «Հայ կերպարվեստագետների միությունը»[1]: 
Այս միության հիմնադիրներն էին  Վ. Սուրենյանցը, Մ. Սարյանը, Ե. Թադևոսյանը, Փ. 
Թերլեմեզյանը, Ս. Խաչատրյանը, Գ. Լևոնյանը, Գ. Շարբաբչյանը և ուրիշներ: Միության 
հիմնադիր ժողովը նախագահում էր Ա. Շիրվանզադեն, իսկ Հ. Թումանյանը հանդես էր 
գալիս ողջույնի խոսքով: Հիմնական զեկուցողը Վ. Սուրենյանցն էր: Միության նախա-
գահ է ընտրվում Եղիշե Թադևոսյանը: Կարելի է համաձայնել, որ «Հ. Ա. Միության թե-
կուզ լոկ հիմնադրման փաստն ինքնին վկայում է  այդ շրջանի հայկական կերպարվես-
տի հասունությունը, ներկայացուցիչների արդեն ակնառու թիվը և նրանց պատրաս-
տակամությունը` անկախ գործունեության վայրից ու գեղարվեստական համոզմունք-
ներից` ծառայելու հարազատ ժողովրդի կուլտուրային» [2]: 

Այս միությունը կազմակերպել է 4 ցուցահանդեսներ, համախմբել զգալի թվով հայ 
արվեստագետների, «օժանդակել նրանց` Հայաստանի (իսկ հետագայում` Սովետա-
կան Հայաստանի) հետ կապվելու, իրենց ստեղծագործություններում հայկական թե-
մաներ պատկերելու գործին» [3]: 

1919թ. մայիսի 25–ին Միությունն իր երրորդ ցուցահանդեսը բացում է Երևանում: 
Ցուցահանդեսում ընդգրկված էին Ս. Գարայանի և  Ս. Խաչատրյանի մարտանկարնե-
րը, «որոնց մեջ սիրով վեր էին հանված ռուսական բանակը, նրա մարտիկները, և որ 
կարևորն է` դաշնակցականների համար ամենաանցանկալին` Ս. Խաչատրյանի 3 
ջրաներկերը՝ նվիրված բոլշևիկների գործունեությանը Հյուսիսային Կովկասում»[4]: 

«Հայ կերպարվեստագետների միությունը» ապաքաղաքական կազմակերպութ-
յուն էր, որում ներգրավված արվեստագետներից շատերը հետագայում որդեգրեցին 
սոցռեալիզմի մեթոդը:   

Միության գործունեությանը  ծայրահեղ գնահատականներ են տրվել 1930 - ական 
թթ.: Այսպես, Գաբրիել Գյուրջյանը իր մի ընդարձակ հոդվածում գրում է.«Մինչև նոյեմ-
բերը բուրժուազիան ճիգեր է թափել ստեղծելու իր ոճը` արվեստի բոլոր ճյուղերում» 
[5], իսկ «Կերպարվեստի բնագավառում Վ. Սուրենյանցի տիպի նկարիչները մի կող-
մից կրոնական բովանդակություն ունեցող եկեղեցական նկարչության տրադիցիա-
ներն եյին շարունակում, մյուս կողմից հայ ազգայնական ոգով լուսաբանված հայ 
պատմական նկարչություն ստեղծելու փորձեր էին անում»[6]: 

Նա գրում է, որ Թիֆլիսի հայ արվեստագետների միության 1917թ. ցուցահանդեսի 
268 գործերից 159–ը կամ 59 տոկոսը եղել են նատյուրմորտներ ՙառանց ոչ մի հատիկ 
հեղափոխական գործի՚ և ՙցուցահանդեսի զգալի մի մասը կազմում եյին ռետրոսպեկ-
տիվ (հետահայաց) ռոմանտիկական, ազգայնական և միստիկական թեմատիկա ունե-
ցող գործեր՚ [7]: Նույն մեղադրանքն է Գ. Գյուրջյանը ներկայացնում ընկերության 
1919թ. կազմակերպած ցուցահանդեսին, որի 258 գործերից ոչ մեկի թեմատիկան հե-
ղափոխական չէր: Իշխողը դարձյալ հետահայացային, ռոմանտիկական և միստիկա-
կան թեմատիկան էր: Գ. Գյուրջյանի ծայրահեղ մոտեցումները չի կիսում Վ. Հարութ-
                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 11.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Քեռյանը: 19.02.20: 
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յունյանը: Նա գրում է, որ Հայաստանի խորհրդայնացման առաջին իսկ ամիսներից այս 
միությունը «սերտ կապեր է հաստատում Սովետական Հայաստանի հետ` կանգնելով 
նրա ջերմ պաշտպանի դիրքերում՚ [8]: 

1921թ. փետրվարի 29–ին Թիֆլիսում գտնվող հայ մտավորականության տարբեր  
ներկայացուցիչներ ստեղծում են մշակութային մի կազմակերպություն` Հայ արվեստի 
տունը (Հայարտուն), որն ուներ չորս սեկցիա` գրականության (ղեկավար` Դ. Դեմիրճ-
յան), երաժշտության (ղեկավար` Ռ. Մելիքյան), դրամատիկական (ղեկավար Ս. Քա-
պանակյան) և նկարչության (ղեկավար` Գ. Շարբաբչյան), որին փաստորեն միանում է 
Հայ կերպարվեստագետների կամ նկարիչների միությունը: Գ. Շարբաբչյանը Հայար-
տանը ստեղծում է նկարչական ստուդիա, որտեղ վարպետություն են ձեռք բերում 
բազմաթիվ երիտասարդ նկարիչներ, հատկապես բնանկարի բնագավառում: 1925թ. 
ստուդիան արդեն ուներ 40 աշակերտներ[9] : 

1921թ. հուլիսի 19–ին ՀԽՍՀ-ում առաջին անգամ «Հայ կերպարվեստագետների 
միությունը» Երևանում՝ Ստ. Շահումյանի անվան բանվորական ակումբում, բացում է 
իր հինգերորդ ցուցահանդեսը:  Ցուցահանդեսի մասին Գ. Գյուրջյանը գրում է, որ այն 
Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո «21թվին Յերևանում բացված առաջին ցուցա-
հանդեսն էր, «վորին գլխավորապես Թիֆլիսի հայ նկարիչներն եյին մասնակցում, թե-
մատիկայի տեսակետից վոչնչով չի  տարբերվում նախորդներից: 21 – 22 թվերին կեր-
պարվեստի թեմատիկայում մասնակի բացառություն եյին մի քանի նկարիչների կող-
մից «Արմկավրոստրա»ի համար կատարված քաղաքական  ծաղրանկարները և 
շարժ-պլակատները» [10]: 

Գ. Գյուրջյանն այստեղ սխալ է նրանում, որ չի գնահատում այն ստեղծագործութ-
յունները, որոնք չեն արտացոլում խորհրդային սոցիալիզմի գաղափարախոսությունը, 
որից  բխողները սոսկ քաղաքական բնույթի ծաղրանկարներն էին և պաստառները: 
Ցուցահանդեսի բացման օրը միության նախագահ Ե. Թադևոսյանն իր ելույթում մաս-
նավորապես հետևյալն է ասում. «Մեր ուժերը տրամադրելով Խորհրդային Հայաստա-
նի կառավարությանը, որին շնորհակալական խոսք ունենք ասելու հայ նկարիչներս 
այսպիսի ծանր օրերին մեր կառավարության կողմից ցույց տված լայն աջակցության  և 
քաջալերանքի համար» [11]:  

Ցուցահանդեսում հանդես են գալիս  դեմքեր, որոնցից հատկապես հիշարժան են  
Գ. Բաշինջաղյանը և Էդգար Շահինը: Ըստ Վ. Հարութունյանի` դարձյալ բացակայում 
էին խորհրդային թեմաները: Գնահատելի գործերից էին Գ. Բաշինջաղյանի պեյզաժնե-
րը, Հմ. Հակոբյանի դիմանկարները, նատյուրմորտներն ու պեյզաժները, Փ. Թերլեմեզ-
յանի «Լոռեցի տղան» և «Կոմիտաս վարդապետը» Վ. Խոջաբեկյանի կենցաղային մա-
տիտանկարները, Է. Շահինի օֆորտները, որոնցում ներկայացված էր արտասահման-
յան աշխատավորության ծանր դրությունը («Աշխատանք» «Բանվորուհին», «Դժ-
բախտ բանվորը»)  և այլն:  

Ճիշտ է Վ. Հարությունյանը, երբ գրում է  «Հայ Արվեստագետների Միության ցու-
ցահանդեսի նշանակությունը ոչ մի կերպ չի կարելի թերագնահատել: Ցուցահանդեսը 
հայ նկարիչների առաջին ցուցադրումն էր Սովետական Հայաստանում, և դա ըստ ա-
մենայնի խոշոր ազդակ հանդիսացավ նրանց քաղաքական կողմնորոշման խնդրում, 
ավելի սերտ ու անմիջական դարձրեց Հայաստանից դուրս գտնվող հայ արվեստա-
գետների կապը Սովետական Հայասատանի, նրա աշխատավորության, նրա ինտելի-
գենցիայի, հետ, հող պատրաստեց նրանցից շատերի Երևան տեղափոխվելու համար, 
վերջապես, ցուցահանդեսը բովանդակ հայ ժողովրդին մի իրական ապացույց ևս տ-
վեց ազգային արվեստի բարգավաճման համար սովետական Հայաստանում  ստեղծ-
վող հնարավորությունների մասին…»[12]: 
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Իսկապես Խորհրդային Հայաստանի  կառավարությունն Ալ. Մյասնիկյանի գլխա-
վորությամբ ամեն ինչ անում էր ոչ միայն հայ կերպարվեստը, այլև մշակույթի մյուս 
ճյուղերը մայր հայրենիքում զարգացնելու համար:  

 «Հայարտուն» կազմակերպության ստեղծմամբ փաստորեն «Հայ արվեստագետ-
ների միության» շատ անդամներ մտնում են նրա նկարիչների սեկցիայի, իսկ մյուսնե-
րը` Հայաստանի կերպարվեստի աշխատավորների ընկերության մեջ: 

Այսպիսով,  «Հայ արվեստագետների միությունը»  հայ կերպարվեստի ներկայա-
ցուցիչների առաջին միավորումն էր, որն իր մեջ ներառում էր կերպարվեստի տարբեր 
ուղղությունների ներկայացուցիչների: Այն մեծ դեր է ունեցել հայ կերպարվեստագետ-
ներին համախմբելու, կերպարվեստը զարգացնելու գործում: 

Այժմ փորձենք ներկայացնել այդ ձևավորման գործընթացը: 
1921թ. օգոստոսին Հայաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունում Հայաս-

տանի պետական թանգարանի ստեղծման մասին, որն ուներ պատմության, հնագի-
տության, ազգագրության, մշակույթի և հեղափոխական շարժման պատմության բա-
ժիններ: Այստեղի նկարչական հավաքածուի հիմքում ընկած էին «Հայ արվեստագետ-
ների միության»՝ Երևանում կազմակերպած 3 – րդ ցուցահանդեսից նմուշներ, ինչպես 
նաև նմուշներ նախկին արվեստի թանգարանից, որը կազմավորվել էր Հայաստանի 
Հայլուսգլխվարին կից այնտեղ խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո: Պետա-
կան թանգարանի դիրեկտոր է նշանակվում Մ. Սարյանը, իսկ նկարչության բաժնի վա-
րիչ` Վ. Հախիկյանը: Բավական երկար ժամանակ այս բաժինը չի գործել և փաստորեն 
կատարել է պահեստի դեր, և այս պատճառով էլ այնտեղի այցելուները բացասական 
տպավորություն են ստացել[13] : 

1924թ. օգոստոսին եռօրյա այցով Հայաստան ժամանած ՌԽՖՍՀ  լուսժողկոմ Ա. 
Բ. Լունաչարսկին նույնիսկ հայտարարում է, որ այդպիսի թանգարանները իրենց մոտ 
խորհրդային առաջին տարիներին փակել են [14]: 

1921 - 22թթ. բաժինը համալրվում է 18 -19 – րդ դարերի ռուս նկարիչների ոչ մեծ 
հավաքածուով, որը պատկանում էր Լազարյանների ընտանիքին: Նկարներ են բեր-
վում Նոր Նախիջևանի գավառական թանգարանից, Էրմիտաժից, Մոսկվայի և Լենինգ-
րադի պետական թանգարաններից: Նկարիչ Ս. Խաչատրյանին հաջողվում է փրկել 
Կարինի Սանասարյան վարժարանի հավաքածուի մի մասը, այդ թվում և Ստեփանոս 
Ներսեսյանի «Պիկնիկ Կուրի ափին» կտավը` նոր ժամանակների հայ գեղանկարչա-
կան ժանրի առաջին գործը [15]: 

1925թ. գեղանկարչության համառոտ տեղեկությունների ցուցակում  արդեն կային 
400 անուն գործեր, որոնք ներկայացնում էին եվրոպական` իտալական, նիդերլանդա-
կան, ֆլամանդական, իսպանական, ֆրանսիական, գերմանական, ինչպես նաև ռու-
սական և հայկական գեղանկարիչների և քանդակագործների [16]: 

Հայ կերպարվեստի հետագա զարգացմանը իր նպաստն է բերում Երևանի Պե-
տական նկարչատեխնիկական դպրոցի բացումը 1921թ.օգոստոսին, որը 1941թ. կոչ-
վում է Փ. Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարան: 1921 հոկտեմբերի 27-ին 
նկարչատեխնիկական դպրոցը բացվում է 50 սովորողներով: Դիրեկտոր է նշանակ-
վում Ե. Թադևոսյանը, իսկ որպես առաջին դասավանդողներ հրավիրվում են Վ. Հա-
խիկյանն ու Ս. Առաքելյանը: Բայց քանի որ Ե. Թադևոսյանը չի կարողանում Հայաս-
տան գալ, դիրեկտոր է նշանակվում գեղանկարիչ Հովհ. Տեր–Թադևոսյանը, որը Հա-
յաստան է գալիս Սամարղանդից: 1922թ. վերջերին կամ 1923թ. սկզբներին վերջինիս 
փոխարինում է Ս. Առաքելյանը, իսկ 1924–ին դիրեկտոր է դառնում Վ. Գաֆեջյանը: 
Դպրոցը սիստեմատիկ կերպով սկսում է աշխատել 1922թ. փետրվարից: Այն միջնա-
կարգ կրթական հասատություն էր, ուր ստանում էին ընդհանուր և գեղանկարչական 
կրթություն: Մինչև 1924թ. դասերն ընթանում էին առանց հստակ ծրագրերի: Հատուկ 
հանձնաժողովը  ճարտարապետ Ալ. Թամանյանի գլխավորությամբ ծրագիր է մշա-
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կում` դպրոցը եռաստիճան դարձնելու` ցածր, միջին և բարձր, բայց այն  չի իրականա-
նում: Դպրոցում երբեմն բացվում էին նաև ցուցահանդեսներ: 

1920–ական թթ. սկզբներին արդեն Հայաստանում էին հաստատվել հայ մշակույ-
թի, այդ թվում բնականաբար և կերպարվեստի բազում ներկայացուցիչներ: Դրանում 
մեծ ավանդ ուներ Ալ. Մյասնիկյանը: Միանգամայն ճիշտ է ասված, որ «երբ Մյասնիկ-
յանը եկավ, կովկասահայ մտավորականության ընտրանին գտնվում էր Թիֆլիսում և 
այլուր: Միշտ այդպես էր եղել: Նա այդ վիճակը չհանդուրժեց ու Հայաստան բերեց 
Հովհաննես Թումանյանին, Մարտիրոս Սարյանին, Ալեքսանդր Սպենդիարյանին, Լեո-
յին, Ռոմանոս Մելիքյանին, օրվա հարց էր Ավետիք Իսահակյանի վերադարձը…Բե-
րում էր նրանց, ում գրածները ժողովրդի շուրթերին էին, նկարները` աչքերի առջև, որ 
ժողովուրդը չգնար Հայաստանից, որ ժողովուրդը վերադառնար Հայաստան»[17]: 

Աշխարհասփյուռ հայ կերպարվեստագետներից 1920–ական թթ. սկզբին Հայաս-
տանում էր Մարտիրոս Սարյանը(1921թ.-ից): «Հայ կերպարվեստագետների միութ-
յան» կազմակերպած 5–րդ ցուցահանդեսից հետո Հայաստանում հաստատվեց Վրթա-
նես Հախիկյանը: 1922թ. Նոր Նախիջևանից Հայաստան է գալիս Ստեփան Աղաջանյա-
նը, Պենզայից` Գաբրիել Գյուրջյանը: 1923թ. Իրանից Հայաստան է ժամանում Հակոբ 
Կոջոյանը: Հայաստանում էին հաստատվել Տաճատ Խաչվանքյանը, Վաղարշակ Մե-
լիք Հակոբյանը, Սեդրակ Առաքելյանը, նկարչուհի Անուշ Սահինյանը (Վաղարշա-
պատ), դիմանկարիչ Ենոք Նազարյանը(Ալեքսանդրապոլ) և ուրիշներ: Նկարիչների մի 
ոչ մեծ խումբ աշխատում էր Ալեքսանդրապոլում(Ս. Ալթունյանը, Յու. Վերժբիցկայան, 
Ե. Պատկանյանը, Ալիկ և Արշալույս Սաֆարյանները և ուրիշներ), որտեղ էլ 1923թ. 
կազմակերպում են խորհրդային իշխանության տարիների իրենց առաջին ցուցահան-
դեսը: 

Խորհրդահայ մշակութային կյանքի նշանակալի իրադարձություններից  էր «Հա-
յարտան» օրինակով «Արվեստաշեն» միության ստեղծման փորձը, որի գլխավոր նա-
խաձեռնողն էր Մ. Սարյանը: Մեր տրամադրության տակ է այն փաստաթուղթը, որով 
նախաձեռնող խմբակը Մ. Սարյանի գլխավորությամբ ներկայացնում է ստեղծվելիք 
միության կանոնադրությունը 1922թ. դեկտեմբերի 1-ին: Դրա տակ ստորագրել են Մ. 
Սարյանը, Ց. Խանզադյանը, Ստ. Զորյանը, Մ. Գևորգյանը, Տ. Նալբանդյանը, Ռոմանոս 
Մելիքյանը, Լ.Քալանթարը, Կ. Զարյանը և այլք [18]: 

Նախաձեռնող խմբի կազմից ենթադրվում է, որ այս միությունը իրենից ներկայաց-
նելու էր մի մարմին, որի կազմում ընդգրկվելու էին մշակույթի գրեթե բոլոր ուղղություն-
ների ներկայացուցիչները: 

Կանոնադրությունը կցվել է Խորհրդային Հայաստանի Լուսավորության ժողովր-
դական կոմիսարին ուղղված գրությանը, որի տակ ստորագրել են նույն անձինք:  

«Ներկայացնելով Յերևանում աշխատող արվեստի մշակների` ՙԱրվեստաշեն՚ 
կուլտուրական միության կանոնադրությունը, - կարդում ենք այնտեղ, - նախաձեռնող 
խմբակը խնդրում է Ձեզ նրա քննության և հաստատության հարցը դնել Հայաստանի 
Ժողովրդական Կոմիսարների խորհրդի առաջ և` ի պարզաբանումն իր կազմակեր-
պության հիմքերի` անհրաժեշտ է համարում Ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն խոշոր 
բացի վրա, որից այսօր զգալիօրեն տուժել է մեր յերկրի գեղարվեստական կուլտու-
րան» [19]:  

Ինչպես համոզվում ենք` նախաձեռնող խմբակին մտահոգում էր խորհրդահայ 
մշակույթի զարգացման խնդիրը: Այնուհետև նրանք գրում են, որ հայ մշակույթի ներ-
կայացուցիչները կամ իրենց իսկ արտահայտությամբ` «գեղարվեստագետները՚ նախ-
կինում ցրված են եղել և առանձին–առանձին են իջել մշակույթի ասպարեզ, մինչդեռ 
Հայաստանի պայմանները, մանավանդ խորհրդային շրջանում, առաջադրում են գե-
ղարվեստական աշխատանքի համագործակցության սկզբունք, «վորի կիրառման մի-
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ջոցով միայն կարող է բեղմնավոր արտահայտություն և արգասավոր թափ ստանալ 
գեղարվեստական կուլտուրայի աշխատավորների եռանդը» [20]: 

Այսպիսով, խմբակը փաստորեն առաջադրում էր մշակութային բոլոր գործիչների 
համագործակցության հարցը, որի դեպքում էր միայն հնարավոր այդ բնագավառի ար-
գասաբերությունը: Նրանք առաջարկում էին այդ համագործակցությունը ստեղծել մշա-
կույթի ներկայացուցիչների «Արվեստաշեն» միության մեջ ներգրավելով, որը հետևե-
լով Ռուսաստանում գոյություն ունեցող նման կազմակերպությունների փորձին և օրի-
նակին՝ «կոչված է հավաքական աշխատանքի շուրջը հայտնաբերել իր բոլոր անդամ-
ների ստեղծագործական կարողությունները, հնարավորություններ տալ նրանց աշխա-
տանքներին պլանաչափ ընթացք տրամադրելու և ապա` իր ույժերը ի սպաս դնելով 
արվեստի բոլոր ճյուղերին` հանրության և լայն մասսաների սեփականություն դարձնել 
այն ամենը, ինչ ձեռք կբերվի նմանօրինակ աշխատանքի միջոցով և նրա շնոր-
հիվ»[21]: 

Դիմումի այս մասում արդեն ակնհայտ է խորհրդային գաղափարախոսության ազ-
դեցությունը, մանավանդ արվեստն աշխատավոր մասսաների սեփականությունը 
դարձնելու մասով: 

Հեղինակներն այնուհետև չկասկածելով, որ իրենց խնդրանքն իրական կդառնա, 
կառավարությանն առաջարկում են միության համար տրամադրել շենք և ապա` որո-
շակի գումար` աշխատանքներն սկսելու և իր գոյությունն ամրապնդելու համար[22]: 

Վերջում նրանք նպատակահարմար են համարում իրենց ներկայացուցչի մաս-
նակցությունը Ժողկոմխորհի այն նիստին, որում կքննարկվի իրենց դիմումը: 

Բավականին հետաքրքիր է դիմումին կցված կանոնադրությունը: Այն բաղկացած 
է 15 կետերից, որոնցից կվերլուծենք մեր համոզմամբ ամենակարևորները: Դրանցից է 
երկրորդ կետը, ուր կարդում ենք. «Արվեստաշենի» նպատակն է` զարգացնել, ազն-
վացնել և ժողովրդականացնել արվեստը՝ համաձայն նոր կյանքի նոր պայմաննների»: 
Այն համարվում էր «աշխատանք» արվեստով զբաղվելու, ամբիոն` արվեստ` տարա-
ծելու, խորհրդակցություն` արվեստի խնդիրները լուծելու և վայր` արվեստի մշակների 
մշտական հանդիպումների համար» : 

Վերոհիշյալ նպատակն իրագործելու համար 3–րդ կետում «Արվեստաշենն» իր 
առջև դնում է հետևյալ խնդիրները` 

1. համախմբել  և կազմակերպել արվեստի կարող ուժերին` ստեղծելով նրանց 
համար արդյունավետ աշխատանքի պայմանններ, 

2. թե՜ իր անդամների և թե՜ աշխատավորական «լայն մասսաների համար» կազ-
մակերպել դասախոսություններ, ընթերցումներ, ասուլիսներ, համերգներ, ցուցահան-
դեսներ և այլ հավաքույթներ, կատարել է հրատարակություններ, կազմակերպում գրա-
դարաններ, ըներցարաններ, թանգարաններ, պատկերասրահներ և այլն[23], 

3. իր ուժերը տրամադրել պետական, կառավարական, գիտական և այլ հիմնարկ-
ներին` օգնելով լուծել մշակույթի բնագավառում նրանց առաջադրած ծրագրերը, 

4- րդ կետով սահմանվում է միությանն անդամակցելու պայմանը, համաձայն որի՝ 
նրա անդամ կարող է լինել ամեն մի արվեստագետ, ով արվեստի որևէ ճյուղում իրեն 
դրսևորել էր՝ նկատելի արժեքներ ստեղծելով, 

6 – րդ կետում նշվում է, որ միությունն ունի չորս գլխավոր ճյուղեր` գրական ե-
րաժշտական, կերպարվեստի և թատերական: Յուրաքանչյուր բաժին կազմակերպ-
ված է համարում, եթե ունի առնվազն ութ անդամ: Բաժնի անդամներն իրենց միջից 
ընտրում են 3 հոգուց բաղկացած նախագահություն, որը վարում է բոլոր գործերը: 

7 – րդ  կետով սահմանվում է գործադիր մարմինը, որը խորհուրդն էր` բաղկացած 
ինը անդամներից, որոնցից 4-ը բաժինների ղեկավարներն էին, իսկ մնացած հինգը 
ընտրվում էին ընդհանուր ժողովի կողմից: Խորհուրդը վարում էր բոլոր կազմակերպ-
չական գործերը` առաջնորդվելով ընդհանուր ժողովի հրահանգներով: 
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«Արվեստաշենի» գերագույն մարմինը ընդհանուր ժողովն էր, որն ընդունում էր 
միության գործունեության ծրագիրը և բյուջեն, մատնանշում նրա գործունեության ուղ-
ղությունները, ընտրում էր խորհուրդը ոչ ավել, քան մեկ տարի ժամանակով: 

Այնուհետև կանոնադրության մեջ մատնանշվում էին այն նյութական միջոցների 
աղբյուրները, որոնցով պետք է միությունը ապահովեր իր գործունեությունը [24]:  

Այսպիսով, «Արվեստաշեն» միությունն իր առջև դրել էր կարևորագույն նպատակ` 
համախմբել հայ մշակույթի գործիչներին ստեղծագործական ընդհանուր տանիքի 
տակ, նպաստել նրա առանձին ճյուղերի զարգացմանը, մշակույթը հասանելի դարձնել 
ժողովրդական լայն մասսաներին: Սակայն ենթադրելի է, որ այս միությունը չի կայացել 
թերևս այն պատճառով, որ կառավարությունը չի հասատատել ներկայացված կանո-
նադրությունը: Հակառակ դեպքում նրա հետագա գործունեության մասին տեղեկութ-
յուններ կպահպանվեին: Ա. Ավագյանը, որը մի ուսումնասիրություն է նվիրել Հայաս-
տանի կերպարվեստի պատմությանը, նույնպես բավարարվում է այս միության մասին 
հիշատակելով և ոչ մի այլ տեղեկություն չի հաղորդում, թե ինչ ընթացք է տրվել նախա-
ձեռնող խմբի դիմումին, ինչը հաստատում է  մեր եզրակացությունը[25] : 

Գեղարվեստական մշակույթի տարբեր ներկայացուցիչներին միավորելու փորձե-
րից էր 1923թ. մարտին այսպես կոչված Երկխոսությունների ակումբի ստեղծումը, որի 
նախաձեռնող խմբի անդամներից էին Կ. Հալաբյանը, Տ. Հախիկյանը, Մ. Մանվելյանը, 
Մ. Սարյանը, Վ. Թոթովենցը և Ե. Չարենցը: Բայց այս ակումբը ևս մի քանի դասախո-
սությունների կազմակերպումից հետո  այլևս չի գործում: 

Մենք արդեն հիշատակել ենք «Հայաստանի կերպարվեստի աշխատավորների 
ընկերության» մասին, որն ստեղծվել է 1923թ. դեկտեմբերին: Ստեղծմանը մասնակցել 
են Ալ. Թամանյանը, Մ. Սարյանը, Վ. Հախիկյանը, Ս. Առաքելյանը, Ս. Աղաջանյանը, Վ. 
Մելիք - Հակոբյանը, Գ. Գյուրջյանը, Գ. Հովսեփյանը և Հ. Կոջոյանը: 

1924թ. փետրվարի 24–ին տեղի է ունենում ընկերության  առաջին լիագումար 
նիստը, որն  ընտրում է ղեկավար խորհուրդ՝ հետևյալ կազմով`  Ալ. Թամանյան՝ նա-
խագահ, Մ. Սարյան՝ նախագահի տեղակալ, Վ. Հախիկյան՝ գանձապահ, Գ.  Գյուրջյան՝ 
մշակութային հանձնաժողովի նախագահ և Գ. Հովսեփյան՝ քարտուղար: Ընկերության 
մեջ են մտնում նաև ճարտարապետներ Թ. Թորամանյանը և Ն. Բունիաթյանը, նկարիչ-
ներ Գ. Բրուտյանը, Ա. Սահինյանը և Տարագրոսը, գրականագետ Գ. Լևոնյանը, հնա-
գետ  Ա. Քալանթարը: Ավելի ուշ ընկերությանն անդամակցում են գեղանկարիչ Վ. Գայ-
ֆեջյանը, քանդակագործ Արա Սահակը, նկարիչ-նախագծող Մ. Արութչյանը: 

Գ. Գյուրջյանն այս ընկերության մասին գրում է. ՙՍա առաջին կազմակերպութ-
յունն եր, վորն իր շուրջը համախմբեց կերպարվեստի հետ առնչություն ունեցող գոր-
ծիչներին: Բայց այդ ընկերությունը տոգորված եր նախահոկտեմբերյան հայ արվեստի 
ոգով, նրա կանոնադրության գլխավոր կետը կազմում էր ազգային ոճի զարգացումը: 
Ընկերության անդամներից մի մասն այդ զարգացումը հասկանում եր համարյա հին  
վոճերի վերականգնման վոգով, իսկ  փոքրամասնությունը, վոր այլ կերպ եր ըմբռնում 
այդ խնդիրը, ոպոզիցիոն դիրք եր բռնել, և հետագայում հեռացավ ու կազմեց Հեղափո-
խական Արվեստագետների Ֆիլիալ(AXP) ՚[26]: 

Գյուրջյանը կարծես  թե չի սխալվում: Կերպարվեստի զարգացման տեսական 
հիմքերի բացակայության պայմաններում դժվար էր համախմբվել ընդհանուր գաղա-
փարների շուրջ, մանավանդ որ այս ընկերությունն իրենից ներկայացնում էր տարբեր 
սերունդների ներկայացուցիչների մի միավորում: 

Նույն Գյուրջյանը դեռևս 1924թ. տպագրած մեկ այլ հոդվածում փաստորեն ճշտո-
րեն բացահայտում է այն խնդիրը, թե ինչու ոչ արդյունավետ ավարտ են ունենում այս 
կազմակեպությունները: Նա մասնավորապես գրում է. «Այսորվա մեր հայ նկարիչների 
և կերպարվեստագետների առջև կանգնած ե վոճի պրոբլեմը. նոր կուլտուրայի պայ-
մաններում մենք ծարավի յենք այնպիսի մի  դպրոցի, վորը հենվելով մեր ժողովրդա-
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կան պարզ և խորունկ արվեստի նմույշների վրա և ուսումնասիրելով մեր հին վեճերը, 
կարող կլինի կերտել և ստեղծել մեր օրերին ու նրանց շնչին համպատասխան այսոր-
վա նոր արվեստ» [27]: 

Գ. Գյուրջյանը ճշտորեն գտնում է, որ իսկապես չկա այն նոր դպրոցը՝ խորհրդա-
յին կամ խորհրդահայ կերպարվեստի դպրոցը, որը կմատնանշի այն ուղին, որով կըն-
թանա կերպարվեստը: Նա գտնում էր, որ «Ընկերությունն արվեստի քաղաքացիական 
– ծառայողական դերի պաշտպան ե հանդիսանում» [28]` այս առումով դառնալով 
օպոզիցիա նրա շատ այլ անդամների նկատմամբ: 

Մի կողմ թողնելով այն խնդիրը, թե հետագայում պարտադրված սոցռեալիզմի մե-
թոդը որքանով էր կաղապարում արվեստագետի միտքը, քանի որ պլանավորումը կա-
րող է արդյունավետ լինել տնտեսության  և ոչ թե մշակույթի զարգացման առումով, 
խոսոտվանենք, որ Գ. Գյուրջյանը ճշտորեն էր լուսաբանում կերպարվեստագետների 
տարաձայնությունների պատճառները ձևավորվող խորհրդային ամբողջատիրական 
քաղաքական հանգամանքների պայմաններում: Անհնար է չհամաձայնել նրա հետևյալ 
դատողությանը ևս. «Աշխարհի զանազան մասերից Խորհրդային Հայաստան հավաք-
ված արվեստագետներն ոտար եյին իրար, զանազան դպրոցներում կրթություն առած, 
վորպես տարբեր տրադիցիաների, քաղաքական համոզմունքների ներկայացուցիչ-
ներ, և արտահայտվում եյին գեղարվեստական տարբեր բարբառներով, վորտեղ 
դեռևս չկար իրար միավորող հողը»[29]: 

Եզրակացությունը մեկն էր. ընկերությունը չուներ զարգացման միասնական հայե-
ցակետ: 

1924թ. ապրիլ–մայիս ամիսներին բացվում է հիշյալ ընկերության առաջին ցուցա-
հանդեսը, ուր ներկայացված էին 27 վարպետների  300 աշխատանքներ` գեղանկար-
չությանը, քանդակագործությանը և գրաֆիկային վերաբերող: Դրանց մեկ չորրորդը 
Թիֆլիսի «Հայարտան» նկարիչների (Լ. Ասլամազյանի, Ի. Կարլյանովի, Մ. Խունունցի, 
Ս. Կիրակոսյանի, Մ. Մարգարյանի, Ե. Թադևոսյանի և այլք) գործերն էին: 

Ցուցահանդեսի 300 գործերից  213–ը կամ 71 տոկոսը կազմում էր պեյզաժը կամ 
բնանկարը: Նորը Հայաստանի լեռնային պեյզաժը ներկայացնող գործերն էին (Ս. Ա-
ղաջանյան, Ս. Առաքելյան, Գ. Գյուրջյան, Մ. Սարյան, Վ. Գայֆեջյան): Այստեղ նկարիչ-
ները ՙցանկացել են տալ Հայաստանի պեյզաժն իր առանձնահատկություններով, 
տարբեր այլ երկրների նման ժանրից» [30]: 

Պեյզաժներում բավական տեղ էին զբաղեցնում գյուղական թեմաները: Ներկա-
յացված  էր պատերազմից հետո վերականգնվող գյուղը:  

Ցուցահանդեսում աչքի էին ընկնում նաև Մ. Սարյանի մի քանի դիմանկարները 
(Ռ. Մելիքյանի, Վ. Փափազյանի, Ա. Ոսկանյանի և այլն): 

Ընդհանուր առմամբ, պետք է շեշտել, որ սոցիալիստական շինարարության թե-
մայով գործեր գրեթե չկային, և հայ գեղանկարչությունը որոնումների մեջ էր: Սա է ըն-
դունված տեսակետը 1920–ական թթ. հայ կերպարվեստի մասին: Բայց իրականում 
այս ժամանակահատվածում ստեղծվում էին գործեր, որոնք այսօրվա իրականության 
մեջ պետք է գնահատվեն մեծ և արժեքավոր:  Օրինակ, ժամանակին Մ. Սարյանի մա-
սին նույնիսկ գրվել են այսպիսի տողեր. «Ներկայումս նա գտնվում ե մեծ տարուբեր-
ման մեջ: Յերբեմն նա մոտենում ե ռեալիզմին, հափշտակում առարկայական մոմենտ-
ներ, բայց վերջ ի վերջո կուլ  գնում իր տարերային յենթակայականությանը: Ըստ յեր-
ևույթին նրա համար չափազանց ծանր ե և դժվարին սեփական «ներքին» բնության վե-
րամշակումը, յենթակայապաշտության հաղթահարումը: Նրա համար ստեղծվել ե  կրի-
զիս. նա ձգտում ե ասել, վերջացնել իր խոսքը, բայց խորտակվում ե, վորովհետև նրա 
խոսքը ներկայումս եպոխա չի ստեղծում, այդ ըստ եության նոր խոսք չի , նա չի հիմ-
նադրում նոր ուղղություն, նրա ուղիները չեն գնում ժամանակի ուղիների հետ…» [31]: 
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Դժվար է այս խոսքերի, ինչպես նաև ժամանակի այլ նկարիչներին վերաբերող 
նմանատիպ այլ կարծիքների ճշտության մեջ համոզվելը: Եթե ուղիները չէին համընկ-
նում սոցիալիստական գաղափարախոսությանը, ապա ամենևին չի նշանակում, թե 
այդ ուղիների որդեգիրները չէին կայանում: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Խորհրդահայ կերպարվեստի ձևավորման առաջին քայլերը 

Աշոտ Ներսիսյան,  Արշակ Ներսիսյան 
 

Խորհրդահայ կերպարվեստը և առհասարակ մշակույթը իր ձևավորման առաջին 
քայլերն սկսել է 1920 – ական թթ. առաջին կեսից՝ Ալ. Մյասնիկյանի կառավարության 
շրջանում: Դրան նպաստել են մինչև խորհրդայնացումը Հայստանից դուրս գործող 
մշակութային միությունները: Մասնավորապես Թիֆլիսում ստեղծված Հայ կերպար-
վեստագետների միությունն աստիճանաբար իր գործունեությունը ծավալել է Խորհր-
դային Հայաստանում և դրա անդամները հանդիսացել են խորհրդահայ կերպավեստի 
ռահվիրաները: Խորհրդահայ մշակույթի հիմքերի ստեղծմանը նպաստել են նաև այլ 
կազմակերպություններ՝ Հայարտունը, Արվեստաշենը և այլն: Բացի այդ Ալ. Մյասնիկ-
յանը վարել է մշակութային գործիչներին Հայաստանում համախմբելու քաղաքակա-
նություն, որը տվել է իր դրական արդյունքը: Խորհրդահայ մշակույթը հիշյալ ժամանա-
կահատվածում ձևավորվել է  խորhրդային  չափանիշների ճշգրտման  շուրջ մղված 
տեսական  պայքարում, որը շարունակվել է նաև հետագայում: 

 
РЕЗЮМЕ 

Первые шаги в развитии советского армянского изобразительного искусства 
Ашот Нерсисян, Аршак Нерсисян 

 
Ключевые слова: Армения, Советский Союз, Союз художников, изобразительное ис-

кусство, художники, «Айартун», «Арвесташен», выставка. 
Советское изобразительное искусство и культура в целом начали свое развитие в пер-

вой половине 1920-х годов под руководством Александра Мясникяна. Этому способствова-
ли культурные союзы, действовавшие за прделами Армении до ее советизации. В част-
ности, созданный в Тифлисе союз армянских художников постепенно начал действовать в 
Советской Армении, и члены этого союза и стали основоположниками изобразительного 
искусства. Другие организации, такие как «Хаятун», «Арвесташен» и т.п. также внесли свой 
вклад в создание основ советско-армянской культуры. Кроме того, Эл. Мясникян провел 
политику объединения художников Армении, которая дала положительный результат. В 
этот период советская армянская культура формировалась в рамках борьбы различных со-
ветскихконцепций, которая продолжилась в будущем. 

 
SUMMARY 

The First Steps in the Development of Soviet-Armenian Fine Arts 
Ashot Nersisyan, Arshak Nersisyan 

 
 Keywords: Armenia, Soviet, Union of Fine artists, Fine arts, painters, “Hayartun”, 

“Arvestashen”, exhibition. 
  The Soviet fine arts, and the culture in general, started its development steps in the first part 

of 1920s, under the management of Alexander Myasnikyan. It was contributed by the cultural 
unions acting abroad till the sovietization of Armenia. Especially, the Union of Armenian fine 
artists created in Tiflis gradually started to act in Soviet Armenia and the members of this union 
became the founders of fine arts. The other organizations like “Hayatun”, “Arvestashen” and 
others also contributed to the creation of the fundamentals of Soviet-Armenian culture. Besides, 
Al. Myasnikyan held the policy to unify the artists in Armenia which gave the positive result. The 
Soviet-Armenian culture held the theoretical struggle for the correction of Soviet criteria during 
the aforementioned years and continued it later. 
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ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ՝ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
(1988-1991ԹԹ.) 

Աննա Մկրտիչյան 

Բանալի բառեր՝  հայաստանյան մամուլ, իրավական պայքար, Ղարաբաղյան շար-
ժում, հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, տեղեկատվություն: 

 
1988-1991թթ., հասարակական-քաղաքական կյանքում արձանագրվող տեղա-

շարժերով պայմանավորված, լրատվական դաշտի ընդհանուր պատկերը շեշտակիո-
րեն փոխվեց: Այն դեռևս կրում էր խորհրդային գաղափարախոսության կնիքը, բայց ա-
զատականացման քայլերն էլ բավականին ակտիվ էին և ընդգծված բնույթ ունեին: Այդ 
շրջանի հայաստանյան մամուլը հասկանալիորեն ուղղված էր ղարաբաղյան շարժմա-
նը՝ իր բոլոր դրսևորումներով: Ցանկացած ոլորտի առնչվող հրապարակում տարբեր 
թելերով կապվում էր Ղարաբաղին՝ սկսած Ղարաբաղի խնդիրը վերակառուցման քողի 
ներքո և հրապարակայնության ոգով ներկայացնելուց մինչև «ազգայինի» վերաիմաս-
տավորում, և, իհարկե, իրավական պայքար, որն արտահայտվում էր հանրաքվեի և 
ընտրությունների անցկացմամբ, անկախության ճանապարհի հարթեցմամբ, Ղարաբա-
ղի կայացման գործընթացի իրականացմամբ և այլն: 

Եթե սկզբնական շրջանում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ներկայացվում էր բացա-
ռապես վերակառուցման քողի ներքո, ինչը դրսևորվում էր թե՛ քաղաքական հարթակ-
ներում, թե՛ լրահոսում, ապա Ղարաբաղյան շարժման մեկնարկին հաջորդող իրադար-
ձությունները պահանջատեր հայության համար պայքարի նոր ուղղություններ էին ուր-
վագծում: 

Եվ պատահական չէր, որ դեպքերի աննախադեպ սրընթաց զարգացումները 
հարստացնում էին մամուլի բովանդակությունը: Հանրահավաքներն ու գործադուլներն 
ապարդյուն էին, կրակոցները հաճախակիանում էին, կորուստները` ավելանում, զոհե-
րի թիվը` աճում: Հետևաբար հրապարակ դուրս եկած հայը փոխեց պայքարի ուղղութ-
յունը` փորձելով խնդրի լուծմանը հասնել իրավական ճանապարհով: Արցախում կազ-
մակերպվեց հանրաքվե, անցկացվեցին ընտրություններ, մարզը հռչակվեց հանրապե-
տություն, ու մեկնարկեց անկախության երթը: 

Իրավական պայքարն ընթանում էր միտինգներին, գործադուլներին ու դասադուլ-
ներին զուգահեռ, և այդ մասին տարբեր ամբիոններից բարձրաձայնում էին պաշտոն-
յաները: Իրավական պայքարի ուղին էլ դյուրին չէր, ինչի մասին հաճախ խոստավա-
նում էր մամուլը. «Մինչև 88-ի փետրվարյան դեպքերը Ղարաբաղի մասին խոսում էինք 
շշուկով, մեկուսի, հետո այդ շարժմանը հասցեագրվեց պաշտոնական զրպարտությու-
նը` ծայրահեղականություն, ազգայնամոլություն և այլն: Իսկ այսօր հարցի լուծումը 
դրված է պետական հիմքերի վրա, որը սակայն աղետալիորեն ձգձգվում է»[1]: Ըստ Ս. 
Հարությունյանի՝ «Հենց մարզի բնակչությունն ինքը հանրաքվեի միջոցով, կամքի ա-
զատ արտահայտմամբ պետք է վճռի իր բախտը»[2], քանի որ «վհատված չէ արցախ-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 17.03.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել բ.գ.թ., դոցենտ Վ. Պետրոսյանը: 28.03.20: 
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ցին, վստահ է իր պահանջի արդարացիությանը և իրեն բնորոշ համառությամբ սպա-
սում է դրա իրականացմանը: Այդ պահանջը երազանք է նրա համար, որ տասնամյակ-
ներ շարունակ բանտված` չի խամրել բնավ… ու այսօր հանկարծ ճիչ է դարձել»[3]: 

Այս ժամանակաշրջանում Ղարաբաղ էին գալիս տարբեր պատվիրակություններ: 
Հարցին իրավական լուծում գտնելու նպատակով Ստեփանակերտ ժամանեցին 
ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի հանձնաժողովի անդամները, ովքեր հանդիպումների ըն-
թացքում լսեցին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի ակունքների, 1988թ. փետրվարի 20-ին 
ընդունված որոշման մասին[4]: Արցախցիները վերահաստատեցին իրենց ցանկությու-
նը, այն է` «պրոբլեմի միակ ճիշտ լուծումը ինքնավար մարզի վերամիավորումն է Հայ-
կական ԽՍՀ-ի հետ»[5]: Հանձնաժողովի անդամների մեկշաբաթյա այցը ԼՂԻՄ աչքի 
ընկավ բազմաթիվ հանդիպումներով ու զրույցներով, իսկ հանձնաժողովի ընդհան-
րացված նյութերը և առաջարկությունները նախատեսվում էր ներկայացնել ԽՍՀՄ Գե-
րագույն խորհրդի քննարկմանը[6]: 

Որպես կանոն` ղարաբաղյան հիմնախնդրի նկատմամբ ընդգծված սրտացավութ-
յամբ աչքի էին ընկնում «Ավանգարդ»-ի այն համարները, որոնք ստորագրում էր թերթի 
խմբագրի տեղակալը` Այդին Մորիկյանը: Այս և հաջորդող համարներում ղարաբաղյան 
շարժումն առանցքային թեմա էր «Ավանգարդ»-ի համար, իսկ նման հրապարակում-
ներն առանձնանում էին համարձակությամբ, սրությամբ[7]: 

ԽՍՀՄ-ում ազգային հարցի արմատական լուծման ուղիների մասին մտորելիս 
հետևողականորեն սկսեց ընդգծվել այն գաղափարը, որ «Խորհրդային Միության հան-
րապետությունների, ազգային-տերիտորիալ կազմավորումների միջև վիճելի հարցերը 
պետք է կարգավորվեն ոչ թե փոխզիջման, այլ արդարության սկզբունքով, դրանց ար-
մատական լուծման ճանապարհով»[8]: Հետևաբար, Հայկական ԽՍՀ Գերագույն 
խորհրդի նախագահությունը դիմեց ԽՍՀՄ և Ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խոր-
հուրդների նախագահություններին` պահանջելով «վերացնել ԼՂԻՄ շրջափակումը և 
ապահովել Ադրբեջանում հայ բնակչության անվտանգությունը»[9]: Հայկական կողմի 
պահանջները դարձյալ անարձագանք մնացին: 

Ինչպես Հայկական ԽՍՀ 11-րդ Գումարման Գերագույն խորհրդի 10-րդ արտա-
հերթ նստաշրջանի ընթացքում հնչած Ս. Հարությունյանի ելույթում, այնպես էլ մամու-
լում առանցքային էր «Ղարաբաղի խնդիրն ու հարցը հրատապ լուծելու անհրաժեշ-
տությունը»[10]: ԽՄԿԿ Կենտկոմի 1989թ. սեպտեմբերյան պլենումում Հարությունյանը 
նշեց, որ «արդեն 2-րդ տարին է` մամուլը և հեռուստատեսությունը մեր ռեգիոնն ան-
վանում են ոչ այլ կերպ, քան թեժ և պայթյունավտանգ»[11], «պայթուցիչ դարձան նախ 
և առաջ ազգային հարցի աղաղակող ձևախեղումները, որոնք մերկացվեցին հրապա-
րակայնությամբ և վերակառուցմամբ»12]: 

Ոչ թե զենքի ուժով, այլ օրենքի շրջանակում խնդրի լուծմանը սպասողներն ու հա-
վատացողները շատ էին, թեպետ ժամանակ առ ժամանակ կրակոցներ էին լսվում: 

Այս շրջանում իրավական առումով կարևոր քայլ էր Հայկական ԽՍՀ Գերագույն 
խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 
համատեղ նիստում ընդունված որոշումը, ըստ որի՝ Լեռնային Ղարաբաղը վերամիա-
վորվում էր Հայկական ԽՍՀ-ին [13]: Որոշումն ընդունվեց` հենվելով ազգերի ինքնո-
րոշման համամարդկային սկզբունքների վրա և արձագանքելով հայ ժողովրդի` բռնի 
ուժով բաժանված երկու հատվածների վերամիավորման օրինական ձգտմանը, իսկ 
մամուլն ուրախությամբ արձանագրեց, որ «Արցախը ողջունում է Հայաստանի և Լեռ-
նային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին որոշումը»[14] և «ի լուր աշխարհի հայտա-
րարեց, որ այսուհետ Արցախն ու Հայաստանը միասին կլինեն»[15]: 

Ի տարբերություն 1988-ի, արդեն 1989 թվականն ամփոփելիս մամուլը համար-
ձակ հայտարարեց, որ «վերջին երկու տարում մենք իմաստնացանք հարյուր տա-
րով»[16]` նկատի ունենալով, որ «Մենք արթնացրինք աշխարհը, Մենք առաջինը ե-
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ղանք պայքարի ճամփին, Մենք ցույց տվինք հաղթանակի ուղին, Մենք կհաղ-
թենք»[17]: 

Ռիգայում Բալթյան խորհրդի միջնորդությամբ սկսվեցին քաղաքական խորհր-
դատվություններ` Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի և Հայոց համազգային շարժ-
ման միջև[18]: Իրավական հարթությունում պայքարը չէր դադարում. ԽՍՀՄ ժողովր-
դական մի խումբ դեպուտատներ դիմեցին ԽՍՀՄ դեպուտատների միջռեգիոնալ 
խմբին[19]. «...Հիմա դեպքերը զարգանում են վայրկյաններով», և հարկ է հաշվի առնել 
«Փորձության օրերի խորհուրդը»[20]: 

Իրադրությունը սրվում էր, ուստի մամուլն ուշադրության դիտակետում էր պահում 
զարգացող իրադարձություններն ու ձգտում հետևողականորեն արձագանքել դրանց: 
Թեև թերթերում դեռևս շատ չէին վերլուծություններն ու մեկնաբանությունները, սակայն 
ղարաբաղյան շարժման երկրորդ տարին ամփոփելիս մամուլը փորձեց ընդհանուր գծե-
րով ներկայացնել շարժման պատմությունը, ներկան, նաև ուրվագծել անելիքները[21]՝ 
միաժամանակ զուգահեռներ անցկացնելով 1988թ. և 1990թ. նույն ժամանակահատվա-
ծի միջև[22]: Գրելով Հայաստանի անկախության ու արցախյան շարժման մասին՝ մամու-
լը նշում էր. «… Ցայսօր մամուլում հանգամանալից վերլուծություններ չեն արվել Անկա-
խության և Վերամիավորման գաղափարական զուգակցման առնչությամբ … »[23]: 

1990 թ. մայիսից սկսվեց հայ-ադրբեջանական հակամարտության ամենածանր, 
արյունոտ ժամանակաշրջանը. օր օրի ավելացող հասարակական-քաղաքական կազ-
մակերպությունները նախապատրաստվում էին Գերագույն խորհրդի ընտրություննե-
րին: Ի դեպ, նախկին քաղբանտարկյալներն առաջին անգամ հնարավորություն ստա-
ցան իրենց թեկնածություններն առաջադրելու խորհրդարանական ընտրություններում, 
շատերը դարձան Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավորներ, ոմանք (Ա. 
Նավասարդյան, Ա. Արշակյան) հիմնադրեցին ու ղեկավարեցին քաղաքական կուսակ-
ցություններ: Նման ազատությունը գորբաչովյան վերակառուցման և ժողովրդավա-
րացման առարկայական դրսևորումն էր, ուստի պատահական չէր խորհրդարանական 
գալիք ընտրությունների հանդեպ հասարակության հետաքրքրությունը, ինչը, ան-
շուշտ, իր դրսևորումը գտավ նաև մամուլում: Իրերն իրենց անուններով կոչելու 
ձգտումն ավելի ակնհայտ դարձավ, և սկսեցին բացահայտ քննադատություններ հնչել 
կենտրոնական մամուլի դեմ` հրապարակումներով ու ծաղրանկարներով[24]. «Մեր 
գործն է տպել, վերադասինը` խփել»[25]: 

Այս շրջանում մամուլի ուշադրությունը փոքր-ինչ կիսվեց` ղարաբաղյան խնդրին 
ավելացավ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի աշխատանքների լուսաբանման հար-
ցը[26]: Մի կողմից Հայաստանը բռնել էր անկախացման ճանապարհը, նախապատ-
րաստվում էր սեպտեմբերի 21-ի հանրահավաքին, մյուս կողմից` ԼՂ-ում հայ ժողովրդի 
պայքարը ստանում էր «ազգային-ազատագրական» անունը: Մամուլում տպագրվեց 
հարցազրույցների շարք Արցախի հետագա ճակատագրի, հայության պայքարի վերա-
բերյալ, քանի որ «Չհայտարարված պատերազմը շարունակվում էր»[27]:  

1991 թ. սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (ԼՂՀ)[28] 
ստեղծումով արցախահայության ազգային-ազատագրական պայքարը թևակոխեց նոր 
փուլ: Իրական անկախության ճանապարհին ԼՂՀ ստեղծումն ամենավճռորոշ և գործ-
նական քայլն էր: Դրան հաջորդեցին իրավական, քաղաքական, ռազմական և դիվա-
նագիտական ինքնահաստատման գործողությունները[29]: ԼՂՀ հռչակումը չէր կարող 
անտարբեր թողնել ռազմատենչ Բաքվին և նրա գլխավոր հովանավոր Թուրքիային: 
Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահության` 1991թ. սեպտեմբերի 3-ի որոշու-
մով արցախցիների այդ քայլը որակվեց որպես դավաճանություն «Ադրբեջանի ամբող-
ջականության և անկախության դեմ»[30]: Ի պատասխան արցախցիների դրսևորած 
աննկուն կամքի` ազերիները զանգվածային հարձակումներ իրականացրին Արցախ-
Շահումյանի, Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների վրա: 1991 թ. սեպտեմբերին այն 
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համոզմունքը կար (նման տրամադրություն կար նաև մամուլում), որ մոտ է ղարաբաղ-
յան հիմնախնդրի լուծումը: Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նստաշրջանում սեպ-
տեմբերի 9-ին հայտարարվեց, որ շուտով կվերականգնվեն մարզային իշխանություն-
ները, մարզի տարածքից դուրս կբերվի ադրբեջանական օմոնը, և բանակցություններ 
կսկսվեն Հայաստանի ու Ադբեջանի միջև[31]: Ստեղծված նոր պայմաններում Լեռնա-
յին Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման միջնորդի ու երաշխավորի դերը ստանձնեցին 
Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահներ Բորիս Ելցինն ու Նուրսուլթան Նազար-
բաևը: Նրանք, ժամանելով Անդրկովկաս, սեպտեմբերի 22-ին Ստեփանակերտում բա-
նակցություններ վարեցին ԼՂԻՄ ղեկավարության հետ, իսկ հաջորդ օրը Ժելեզնովոդս-
կում ընդունվեց հայտարարություն, որով փաստորեն դրվեց Արցախի հիմնահարցը 
բանակցությունների միջոցով լուծելու գործընթացի սկիզբը: Իրադարձությունների 
զարգացմամբ պայմանավորված` ղարաբաղյան թեման մամուլում առաջնային դար-
ձավ, թեև ներքաղաքական կյանքն ու Հայաստան-Սփյուռք կապերը ևս չէին շրջանց-
վում, կտրուկ ավելացավ լուրերի և թղթակցությունների քանակը, նաև նկատվեց ժան-
րային բազմազանություն: Նախկինի նման քիչ չէին նաև Հայաստանին ու Արցախին 
վերաբերող արտատպումները: Թերթերի էջերում առաջին անգամ հայտնվեցին մեծա-
դիր գովազդներ ու հայտարարություններ:  

ԼՂՀ հռչակումից հետո սեպտեմբերի 21-ին ՀՀ-ում անցկացվեց հանրաքվե, որի 
հիման վրա սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն խորհուրդը հռչակեց Հայաստանի Հանրա-
պետության անկախությունը: Հաջորդ օրը Գերագույն խորհուրդը դիմում հղեց ՀՀ քա-
ղաքացիներին և աշխարհասփյուռ հայությանը` նշելով, որ «վերադարձը դեպի ինքնու-
րույնություն հեշտ չի լինելու, և ազատության ճանապարհին սպասվում են նոր փոր-
ձություններ»[32]: Դեռ 1991 թ. օգոստոսի 24-ից էին դադարել ինքնաթիռային թռիչքնե-
րը Ստեփանակերտ: Օր օրի ավելանում էին սպանությունների ու մարդկանց պա-
տանդ վերցնելու դեպքերը: Ստեփանակերտում հոկտեմբերին քննարկվեց ԼՂՀ 
պաշտպանության խորհուրդ և զինված ուժեր ստեղծելու հարցը: Լեռնային Ղարաբա-
ղի, հատկապես Ստեփանակերտի շուրջ գտնվող ադրբեջանական բնակավայրերը, 
մանավանդ Շուշին, վերածվել էին ռազմական հենակետերի: Ստեփանակերտն ու մո-
տակա հայկական գյուղերը 1991թ. սեպտեմբերից սկսած անընդհատ կրակի տակ էին: 

ԼՂՀ իշխանությունները երկրամասի պաշտպանությունը կազմակերպելուց և բ-
նակչության անվտանգությունն ապահովելուց բացի ունեին մեկ այլ կարևոր խնդիր` ա-
րագացնել հանրապետության կայացման գործընթացը: Այդ առումով կարևոր նշանա-
կություն ունեցավ 1991թ. նոյեմբերի 26-ին տեղի ունեցած ԼՂՀ ժողովրդական պատգա-
մավորների Գործադիր խորհրդի նստաշրջանը, որը որոշում ընդունեց ԽՍՀՄ Գերա-
գույն խորհրդի 1990թ. ապրիլի 3-ի որոշման հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղում հան-
րաքվե անցկացնելու մասին: Այն նշանակվեց դեկտեմբերի 10-ին` մարդու իրավունք-
ների պաշտպանության օրը, Ադրբեջանում անցկացվելիք համանման հանրաքվեից 
մեկ շաբաթ շուտ: Այդ օրը արցախահայությունը համաժողովրդական քվեով հաստա-
տեց 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին հռչակված ԼՂՀ անկախությունը:  Աշխարհի տարբեր 
երկրներից ժամանած 40 անկախ դիտորդները ոչ մի խախտում չհայտնաբերեցին 
հանրաքվեի անցկացման ընթացքում, ավելին` նրանք արձանագրեցին, որ ադրբեջա-
նական կողմը «վարում է զավթողական պատերազմ` ազատության և ժողովրդավա-
րության համար մարտնչող Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ»[33]: Փաստորեն, ԽՄ 
փլուզումից մի քանի օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցավ հանրաքվե, 
որից հետո զինված հակամարտությունը նոր փուլ թևակոխեց: 

Դեկտեմբերի 8-ից 11-ը Բելառուսի Բելովեժյան թավուտում Ռուսաստանի, Ուկրաի-
նայի և Բելառուսի առաջնորդների նախաձեռնությամբ սկսվեց Անկախ պետությունների 
համագործակցության (ԱՊՀ) կազմավորումը: Մեկ օր անց Ռուսաստանի խորհրդարանն 
ընդունեց 1922 թ. դեկտեմբերի 21-ի` ԽՍՀՄ կազմավորման պայմանագիրն ուժը կորց-
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րած լինելու որոշում…[34], մամուլը տեղեկացրեց նաև Գորբաչովի հրաժարականի մա-
սին[35]: ԼՂՀ Գործադիր խորհրդի՝ դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած նիստի որոշմամբ 
դիմեցին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Ա.Մութալիբովին և ժողովրդին, ո-
րով ԼՂՀ-ն պատրաստակամություն էր հայտնում հավասար իրավունքներով և պարտա-
կանություններով բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ և պար-
տավորվում էր միջազգային նորմերին համապատասխան իր տարածքում հարգել ազ-
գային փոքրամասնությունների շահերն ու իրավունքները[36]: Հանրաքվեից հետո ար-
ցախցիների հիմնական խնդիրը դարձավ Գերագույն խորհրդի ձևավորումը: Դեկտեմբե-
րի 28-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի ընտրություններն անցան Ադրբեջանի պարտադրած 
պատերազմական գործողությունների պայմաններում: Միայն այդ օրը արցախցիները 
տվեցին 18 զոհ, տասնյակ վիրավորներ, գնդակոծվեց ավելի քան 40 բնակավայր, ա-
վերվեցին Ստեփանակերտի մարզային ու մանկական հիվանդանոցները և բազմաթիվ 
այլ շինություններ: Մամուլը ցավով արձանագրեց, որ «Լավագույն տղերքը հեռանում 
են»[37] և թերթի մի էջում լուսաբանեց ՀՀ նախագահի թեկնածուների քարոզարշավը, 
մյուսում` ԼՂ-ում տիրող պատերազմական իրավիճակը, նաև առաջին հաղթանակները. 
«Տողն ազատագրվեց»[38] (Ըստ էության` ԼՂՀ կանոնավոր բանակի առաջին զորամիա-
վորման կորիզը հանդիսացավ հենց Տողի ջոկատը): 

Փաստորեն, ավարտվեց ևս մեկ տարի, փլուզվեց խորհրդային իշխանությունը, 
բայց Ղարաբաղի հիմնախնդիրը չլուծվեց: Միայն 1988թ. փետրվարից մինչև 1990 
թվականի վերջը Արցախի խնդրի առնչությամբ ընդունվեց 7 միութենական որոշում 
(չհաշված այն բազմաթիվ իրավական ակտերը, որոնք ընդունվել են Հայկական ԽՍՀ, 
Ադրբեջանական ԽՍՀ և ԼՂԻՄ-ի պետական իշխանության ու կառավարման մարմին-
ների կողմից): 

Այդ ծանր ժամանակաշրջանում մասնագիտական մարտահրավերների առաջ էր 
կանգնած նաև հայաստանյան մամուլը: Տեղեկատվական միջավայրը լուրջ խնդիրներ 
ուներ թե՛ բովանդակային, թե՛ տեխնիկական առումներով, որոնց լուծմամբ էին պայ-
մանավորված տեղեկատվության տարածման հնարավորությունները: Կիսատ տեղե-
կատվություն հաղորդող, հաճախ նաև լռություն պահպանող մամուլը սկզբնական 
շրջանում հիասթափեցնող գործունեություն էր իրականացնում: Վստահության ճգնա-
ժամի մթնոլորտում մամուլը չէր իրականացնում իրեն վերապահված գործառույթները: 

Արցախյան հուժկու շարժումն անակնկալի բերեց Հայաստանի գիտական, գաղա-
փարախոսական և լրատվական համակարգի հաստատություններին: Այդ կենտրոննե-
րը կարծես պատրաստ չէին և ոչ էլ կարողություն ու հաճախ նաև մտադրություն ու-
նեին հակազդելու ու խափանելու հակառակորդի սանձազերծած լրատվական ագրե-
սիան, ճեղքելու խարդավանքները երեսպատող տեղեկատվական  շրջափակումները: 
Խորհրդային Միության վերջին տարիներին ամբողջական և հավաստի տեղեկատ-
վության պակասը, ոչ հազվադեպ դրսևորվող միակողմանիությունն ու կանխակալութ-
յունը հաղթահարելու նպատակով խոսվում էր լրատվական շրջափակման ճեղքման 
մասին ավելի հաճախ հենց մամուլի կողմից: Բայց հայաստանյան մամուլը սկսեց ակ-
տիվորեն անդրադառնալ ղարաբաղյան շարժմանն ու դրա զարգացումներին 1991-ի 
գարնանը, երբ ակնհայտ էր, որ փլուզվում է Խորհրդային Միությունը: Թե՛ հայկական, 
թե՛ ռուսական մամուլը որակական փոփոխություն կրեցին. մինչ այդ կոմունիստական 
թերթերը ղարաբաղյան շարժման մասին կա՛մ գրում էին բացասական լույսի ներքո, 
կա՛մ ոչինչ չէին գրում. անկախ մամուլ գոյություն չուներ: Թեև հարկ է նկատել, որ 
խորհրդային ապատեղեկատվության կազմակերպած արշավը դրական կողմ ունե-
ցավ. այն ավելի հրատապ ու անհրաժեշտ դարձրեց ազատ մամուլի նոր անունների 
ծնունդը: 
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15. Նույն տեղում, 30 դեկտեմբերի, 1989թ., Երևան: 
16. «Ավանգարդ», 29 դեկտեմբերի, 1989թ., Երևան: 
17. Նույն տեղում, 31 դեկտեմբերի, 1989թ., Երևան: 
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28. «Ավանգարդ», 5 սեպտեմբերի, 1991թ., Երևան: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Իրավական պայքարի առանձնահատկությունները և դրա դրսևորումները 

խորհրդահայ մամուլում՝ ղարաբաղյան շարժման համատեքստում (1988-1991թթ.) 
Աննա Մկրտիչյան 

 
1988-1991 թթ., հասարակական-քաղաքական կյանքում արձանագրվող տեղա-

շարժերով պայմանավորված, լրատվական դաշտի ընդհանուր պատկերը շեշտակիո-
րեն փոխվեց: Այդ շրջանի հայաստանյան մամուլը հասկանալիորեն ուղղված էր Ղա-
րաբաղյան շարժմանը. ցանկացած ոլորտի առնչվող հրապարակում տարբեր թելերով 
կապվում էր Ղարաբաղին՝ սկսած Ղարաբաղի խնդիրը վերակառուցման քողի ներքո և 
հրապարակայնության ոգով ներկայացնելուց մինչև «ազգայինի» վերաիմաստավո-
րում, և, իհարկե, իրավական պայքար, որն արտահայտվում էր հանրաքվեի և ընտ-
րությունների անցկացմամբ, անկախության ճանապարհի հարթեցմամբ, Ղարաբաղի 
կայացման գործընթացի իրականացմամբ և այլն: Ղարաբաղյան շարժման մեկնարկին 
հաջորդող իրադարձությունները պահանջատեր հայության համար պայքարի նոր ուղ-
ղություններ էին ուրվագծում: 

 
РЕЗЮМЕ 

Особенности правовой борьбы и ее выражения в советско-армянской прессе в 
контексте карабахского движения (1988-1991) 

Анна Мкртичян 
 

Ключевые слова:  пресса Армении, прававая борьба, Карабахское движение, армяно-
азербайджанский конфилкт, информация. 

В 1988-1991 гг. общая картина медии резко изменилась из-за сдвигов в общественной 
и политической жизни. Армянская пресса того периода была явно нацелена на карабахское 
движение. Пресса данной времени связана с Карабахом: начиная с представления вопроса 
Карабаха в духе перестойки и  гластности, переосмысления «национального», и, конечно, 
правовой борьбы, которая выражалась путем проведения референдума и выборов, Форми-
ровании пути независимости, реализации процесса создания карабаха и так далее. События, 
которые последовали за началом карабахского движения, наметили новые направления 
борьбы для армян. 

 
SUMMARY 

The Peculiarities of Legal Struggle and its Expressions in the Soviet Armenian Press in the 
Context of the Karabakh Movement (1988-1991) 

Anna Mkrtichyan 
 

Keywords: Armenian's press, legal struggle, Karabakh movement, conflict between Armenia 
and Azerbaijan, information. 

The overall picture of the media field has changed radically due to the shifts in public and 
political life in 1988-1991. The Armenian press of that period was aimed at the Karabakh 
movement: any article related to different spheres connected to Karabakh, starting with presenting 
the Karabakh problem under the veil of reconstruction and in the spirit of publicity and rethinking 
“the national”, and of course the legal struggle that was expressed through the referendum and 
elections, paving the way for independence, implementation of the Karabakh peace process, and so 
on. The events that followed the start of the Karabakh movement outlined new directions for the 
demanding Armenians. 
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ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРИНЕ АБГАРЯН 

    Рузанна Саркисян 

Ключевые слова: автобиографические произведения, магический реализм, система 
персонажей, символика имени персонажа, формы речи. 

 
 Армянские и российские издания называют Нарине Абгарян российской писательни-

цей армянского происхождения. «Кто-то из критиков сказал, что я пишу на армянском, 
просто русскими словами», ‒ говорит о себе писательница [1].  

В трудные 90-е годы она переехала в Москву и поначалу стала «понаехавшей» (так 
потом она назовет свою вышедшую в 2011 году книгу о первых годах своей жизни в рос-
сийской столице), а когда вышла ее первая повесть «Манюня», к ней пришла настоящая ли-
тературная слава. Потом появились еще два романа о Манюне, потом ‒ следующие ее кни-
ги, среди которых ‒ романы «С неба упали три яблока», «Люди, которые всегда со мной», 
сборник рассказов «Зулали», а в начале 2018 года ‒ роман «Дальше жить». 

 Вот уже около двадцати пяти лет Нарине Абгарян живет и работает в Москве, из-
дает свои произведения, является членом попечительского совета благотворительного 
фонда «Созидание». Но в каждой своей книге она вновь и вновь возвращается на родину, в 
маленький приграничный городок Берд. 

Одним из вопросов, которым часто задаются читатели, является вопрос о прототи-
пах любимых героев, о том, с кого написан тот или иной персонаж, существовали или су-
ществуют ли на самом деле люди, о которых написано в полюбившемся литературном 
произведении.  

Особенно часто интересует этот вопрос читателей семейных и автобиографических 
произведений, к которым можно отнести повести и романы Наринэ Абгарян о Манюне: 
«Манюня пишет фантаскическЫй роман», «Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения».   

«Я была бы рада сказать, что я все это выдумала, но, увы, «Манюня» — абсолютно 
документальная повесть, признается автор в одном из своих интервью. ‒   Все эти смеш-
ные истории случились в детстве со мной, моей подружкой и сестрами. Конечно, это ху-
дожественная проза, и чтобы написать любую книгу, нужны сквозные персонажи, кото-
рые будут связывать и выстраивать сюжет. …Манюня реальна. Как и все главные персо-
нажи — я, мои сестры, мои родители, бабушка Манюни. А вот второстепенных персона-
жей я выдумала. Они переносились из других городов и историй. И другого времени. Но они 
вписывались в канву, поэтому я позволила себе так сделать» [2].  

На автобиографическом материале построены и два других романа Нарине Абгарян: 
«Люди, которые всегда со мной» и «С неба упали три яблока» и повесть «Зулали». 

Роман «Люди, которые всегда со мной» охватывает 90 лет истории семьи автора. 
«События детства, о которых я в ней пишу, произошли еще до моего знакомства с Маню-
ней. У меня, действительно, тогда был лучший друг Витька. Моя старшая сестра умерла в 
младенчестве, еще до моего рождения, как и в книге, и маме даже не позволили присутст-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 11.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ՄՄՀ Ռուսաց լեզվի և  գրականության ամբիոնը: 

19.02.20: 
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вовать на ее похоронах, о чем она сожалеет всю свою жизнь — но таковы армянские тра-
диции. Мамину косу я, на самом деле, выбросила в сортир, а не в реку, этот факт я переде-
лала для книги. Я боялась, что в реке ее смогут найти. Под конец книги у меня появляется 
маленькая сестренка, а в «Манюне» их уже три, хотя брат пока еще не успел родиться. 

К сожалению, мои бабушки и дедушки ушли намного раньше, чем вышла эта книга. 
Бабушка умерла, когда ей было 56 лет. Прабабушка в 72, а мне на тот момент было 15 
лет. По тем временам она считалась старенькой. Дольше всех прожил дедушка, он на два 
года пережил прабабушку Тамар. Дедушка застал войну 90-х и очень сильно переживал за 
детей и внуков. Он пережил геноцид и Вторую мировую войну и был уверен, что эта беда 
не может вернуться». [3] 

Очевидно, что роман «Люди, которые всегда со мной» в большей степени докумен-
тальное произведение, однако автор плетет полотно повествования, художественно пе-
реосмысливая события своего детства, наполненного, казалось бы, простыми, привычны-
ми, но важными, необходимыми образами родного города и родных людей. Очевидно так-
же, что в образе Девочки, героини романа (именно так, не называя ее по имени, обозна-
чает автор), Нарине видит себя маленькую, и улицы, по которым она ходит, речка, куда ее 
приводит нани Тамар, родной дом и шелковица перед ним, дом бабушки и прабабушки, 
«младших бабушек», дом уста Саро, бабушки Лусинэ ‒ все места, где Девочке хорошо, спо-
койно, где ее любят и оберегают.  Герои романа «Люди, которые всегда со мной» ‒ это 
семья  и, самое главное, по мысли автора,  это история семьи, память о предках, которая 
живет в предании о том, как четыре  тавушских рода спаслись от персидских завоевате-
лей в неприступном Карабахе, а потом их потомки, спустя два века вернулись на землю 
предков восстанавливать разрушенные дома; в истории прапрабабушки Шаракан, чудом 
спасшейся во время Геноцида и потерявшей  разум от кошмара увиденного,  в  карабахском 
ковре технаухндж, который ткала бабушка Кнарик, в истории деда Овакима, в кирова-
бадском детстве и юности матери, благодарственном возгласе любимой нани: «Пусть 
слава Твоя будет вечной, Господь-джан!» 

Существует расхожая фраза о том, что «ребенок, которого любят, вырастает во 
взрослого, который умеет любить». Героиня романа, Девочка, растет в абсолютной люб-
ви, и все ее беды лечатся любовью близких. Эти персонажи романа ‒ обычные люди, но в 
каждом из них можно увидеть свет тот самой любви, который оберегает не только Де-
вочку, но и всех вокруг. Вся их жизнь состоит из одних поступков, которыми движет лю-
бовь: нани Тамар когда-то стала матерью пятерым осиротевшим детям, Вера с риском 
для жизни отправилась в залитый кровью Кировабад вызволять мать, Девочка выбросила 
косу матери в реку, чтобы та навсегда унесла из их жизни горести и страдания; уста Са-
ро и бабушка Тамар скрывают за вечной шутливой перебранкой взаимную симпатию и рас-
положение. 

О двух своих других произведениях Нарине Абгарян говорит: «И (роман) «С неба упали 
три яблока», и… книга «Зулали» полностью выдуманы мною…. Там (в романе) единствен-
ное документальное — имена главных героев, Анатолии и Василия — так звали моих прап-
рабабушку и прапрадедушку. Я хотела, чтобы их имена остались. Во-вторых, я очень пере-
живаю за стариков, поэтому эта книга о них. Старики — самая наболевшая для меня те-
ма… 

Единственная документальная деталь в этой книге («С неба упали три яблока») — за-
шифрованные реальные исторические события, война. Но я хотела подняться над нацио-
нальной темой. Война и одиночество стариков — это не беда и боль одного народа. Это 
общечеловеческая беда, поэтому мне хотелось создать такую деревню стариков, где вдруг 
все заканчивается хорошо…У героев нет прототипов. Я только дала главным персонажам 
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имена моих прапрабабушки и прапрадедушки. Мой прапрадедушка Василий тоже был куз-
нецом. Это единственное, что документально в этой книге». [4] 

Нетрудно заметить, что и название романа, и его композиция отсылают читателя к 
армянским народным сказкам, которые традиционно заканчиваются сказочной формулой 
«С неба упало три яблока: одно тому, кто видел, второе ‒ тому, кто рассказывал, третье 
‒тому, кто слушал».  Нарине Абгарян часто говорит о том, что эта ее книга ‒ дань ува-
жения памяти ее любимого писателя Гарсия Маркеса, и повествование и «сказочная» ком-
позиция романа очень сильно перекликается с романом Маркеса «Сто лет одиночества» и 
вообще с его стилем магического реализма. 

Деревня где-то далеко в горах, изолированная от всего мира, обилие героев, которые 
все каким-то образом связаны друг с другом, бродячий цирк, цыгане, заклинатели змей, 
чтецы снов, дожди из мух, ожившие мертвецы-привидения,  священник, который позво-
ляет недоверчивому почтальону, подобно почтальону из романов Маркеса  возникающему в 
деревне с новостями из долины, вовлечь себя в споры о существовании и деяниях Бога, по-
койник, обидевшийся на жену из-за ненадеванных  новых туфель, покойница, гротескно не 
помещающаяся в гробу и т.д.  – все эти персонажи характерны для произведений с мисти-
ческой, магической атмосферой. Можно предположить, что такая обособленность 
места действия романа не случайна. Если собрать воедино все приметы Марана, а именно: 
она расположена на вершине горы, находится в стороне от большого мира и почти всегда 
отрезана от него, то можно предположить, что автор видит в своей деревне некий 
прообраз рая. В романе «Люди, которые всегда со мной» Нарине Абгарян высказывает 
мысль, которая может быть отнесена и к роману «С неба упали три яблока»: «Ближе 
всего к небесам старики и дети. Старики потому, что им скоро уходить, а дети потому, 
что недавно пришли. Первые уже догадываются, а вторые еще не забыли, как пахнут не-
беса. [5] Расположенная под самым небом деревня, населенная стариками, в которой в фи-
нале романа появляются дети, представляется тем самым прообразом рая, где нет места 
злу просто потому, что там нет ни одного злого человека, зато есть место чуду, и эти 
чудеса происходят там на протяжении всего повествования. 

С другой стороны, повествование в романе наделено реалистическими чертами, и его 
герои ‒ вполне реалистичные персонажи. Кажется, нет ничего необычного или 
сверхъестественного в образах Анатолии, Василия, Ованеса, Ясаман, Мукуча, Валинки и 
других жителей Марана. Они живут обычной деревенской жизнью, радуясь и печалясь, 
давно смирившись со своей судьбой и своим одиночеством. И все же они отмечены особой 
печатью: они знают самое главное о жизни, о том, что надо верить, любить и терпеть, и 
тогда каждому воздастся по заслугам. Такова философия книг и героев Нарине Абгарян, 
поэтому и с Богом у них свои, личные отношения. Они спорят с Ним, иногда даже настав-
ляют, задают вопросы, пытаются понять Его и не обижаются на Него, даже если Он не 
всегда облегчает им жизнь и просто называют Его «Господь-джан».  

 В историях Нарине Абгарян очень мало отрицательных персонажей. Без преувели-
чения можно сказать, что все ее герои – люди высоких душевных качеств, тех, что назы-
вают «сокровищами духа», «солью земли».  Правда, они сами этого о себе не знают. Они 
живут по совести, по своему внутреннему нравственному закону, который формировался 
веками, передавался из поколения в поколение, от отца к сыну, от бабушки внучке. 

В произведениях Нарине Абгарян есть персонажи, о которых можно сказать, что они 
живут «ближе к Богу», чем к людям, к земле. Это «странные» герои, такие, как городской 
«дурачок» Вачо из романа «Люди, которые всегда со мной», Акоп из романа «С неба упали 
три яблока» и Зулали из одноименного рассказа, написанного в 2016 году. 

Значение образов этих героев раскрываются через отношение к ним детей.  
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Дурачок, или «шаш» Вачо оказался единственным человеком, к которому обратилась 
за помощью Девочка, когда услышала новость, потрясшую до основания ее теплый, защи-
щенный мир: соседка Вардик, вымещая непонятную злобу на благополучных, с ее точки зре-
ния соседей, на Девочке, выдала ей тайну, которую скрывали от ребенка. Ее любимая нани 
Тамар им не родная, она мачеха бабушки Таты и ее сестер, «младших бабушек» девочки. 
Пятилетний ребенок, очень привязанный к прабабушке, прибегающий к ней со всеми своими 
бедами и горестями, утыкающийся в подол ее фартука и получающий утешение, и ласку, в 
отчаянии кинулся из дома прочь, узнать, выяснить, спросить, чтобы кто-нибудь сказал ей, 
что это ошибка, неправда, встретила Вачо и попросила проводить ее. Она не считает Ва-
чо дурачком, для нее он друг, просто не умеющий хорошо говорить и которому надо все 
несколько раз объяснять. Она без умолку болтает с ним, заглядывая ему в глаза, проверяя, 
слушает он ее, понимает ли.  

Точно также любят и доверяют дети Акопу из романа «С неба упало три яблока». По 
ночам Акопу видятся синие столбы света, которые спускаются с небес на землю. Люди 
догадались, что мальчик видит ангелов смерти, которые спускаются с неба забирать ду-
ши умерших от голода людей. Несколько лет спустя Акоп предсказал смертоносный ледя-
ной сель, который снес бы всю деревню, если бы жители не поверили ему и не построили 
бы каменную стену вдоль восточного края деревни, где каждый год по весне сходит стре-
мительная лавина селя. Этого странного мальчика боятся и сторонятся взрослые, а дети, 
умеющие сердцем чувствовать плохих и хороших людей, тянутся к нему и заботятся о 
нем. 

Зулали – молодая женщина, еще в детстве повредившаяся умом после страшного по-
жара, в котором сгорели ее мать и двухлетние братья-близнецы. Она навсегда осталась 
маленькой девочкой, едва умеющей произносить   несколько слов и с трудом понимающая 
самые простые вещи, еще беспомощнее и слабее, чем ее сын Назарос, которого она родила 
от насильника. Пожалуй, главное чувство, которое она испытывает ‒ это чувство любви. 
Она любит Мамиду, которая заменила ей мать, отца, Назароса, доверяет всем вокруг; 
поэтому автор и дал ей такое имя: Зулали означает «пречистая». Она сродни блаженным 
святым, которые не верят в существование зла, готовы всех любить и всем прощать.  

Всех этих персонажей объединяет не только их странность, непохожесть на дру-
гих., Большинство из них наделены такими чертами, как доброта, понимание, способность 
сострадать и пожалеть других людей. И все же Вачо, Акоп и Зулали обладают другим зна-
нием: они умеют слушать и видеть то, что не слышат и не видят обычные, хоть и умею-
щие любить люди. У каждого из этих персонажей свое умение: Вачо слушает, Акоп видит, 
Зулали молчит, но умеет слышать мысли живых и голоса уже умерших, но по-прежнему 
любимых людей. Она все понимает и все знает, блаженная дурочка Зулали, оставшаяся в 
детстве, потому что, как мы помним, «ближе всего к небу дети и старики».  

Продолжая тему значения имен персонажей произведений Нарине Абгарян, можно 
отметить, что некоторые из них также имеют символическое значение. Особенно ярко 
символический подтекст имен героев проявляется в романе «С неба упало три яблока». 

Стоит отметить, что, говоря о том, что эта книга полностью выдумана, автор 
несколько исказила истину, очевидно, имея ввиду то, что придуманы персонажи, герои. Чи-
тателю, знакомому с блогом Нарине Абгарян и ее страничкой в одной из социальных се-
тей, кажутся знакомыми не столько имена героев романа «С неба упало три яблока», 
сколько их семейные прозвища. Так, в одном из ее постов в Сети рассказывается о соседе 
Борике, который известен в Берде как Неме´цанц  Борик. И читатель настолько верит в 
реальность деревни Маран и ее жителей, что задается вопросом, не дедом ли приходится 
реальному бердскому мяснику маранский почтальон Неме´цанц Мукуч. 
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Рассказывая истории своих героев, автор непременно сообщает и их семейные прозви-
ща, и то, как они появились.  Читатель узнает истории Шалваранц Ованеса, Шлапканц 
Ясаман, Кудамац Василия и его брата, Ейбоганц Валинки и других жителей деревни Маран. 
Но есть несколько персонажей, имена которых имеют особое значение для раскрытия за-
мысла и идеи романа. 

Одно из них ‒ имя первой жены Кудаманц Василия, Матахинэ. Слово «մատաղ» («ма-
тах»), от которого происходит это имя, означает «жертва» в значении «ритуальное под-
ношение, дар». Дословно «матах» означает «вознести соль» — матуцанел (вознести) и ах 
(соль). Главный смысл матаха — дар Богу через сотворение милостыни бедным, пожерт-
вования. Совершается либо в виде благотворительной трапезы, либо — раздачей мяса по-
жертвованного животного. Матах является не установлением Церкви, а формой народно-
го верования. Однако народная лексика вкладывает в это слово и другое значение: 
«մատաղ անել» - «մատաղ ինիմ» (карабахское диалектное) значит «стану жертвой ради 
тебя». Это выражение чаще всего обращено к детям.  

Кажется, что появление призрака Матахинэ перед рождением Воске и то, что ее ви-
дит Василий означает, что она, Матахинэ, и «станет жертвой» ради Воске. Не случайно 
после рождения девочки Василий больше не видит призрак своей умершей жены: теперь 
она незримо охраняет маленькую Воске.  

Имя самой девочки тоже имеет символическое значение: ее назвали так не только в 
честь бабушки и не только потому, что она унаследовала золотые волосы женщин своего 
рода, но и потому, что она ‒ «чистое золото», «сокровище», «ոսկի» для жителей на-
селённой одними стариками деревни.  

Имя еще одного ребенка, на пару с именем Воске, стало для Марана судьбоносным: 
имя маленького сына Тиграна (традиционно воспринимаемое как «царское» имя), которого 
зовут Киракос. Киракос ‒ имя армянского (Կիրակոս) и греческого (Κυριακή) происхожде-
ния, оно означает «летоисчисление», «воскресенье».  

Таким образом, с появлением Воске и Киракоса Маран воскрешает, в нем наступает 
«золотой век», начинается «ոսկե կիրակոս», «золотое летоисчисление». И неожиданно 
для всех не знающая армянского русская жена Тиграна Настасья обнаруживает на памят-
нике белому павлину две армянские буквы: «Ո» ([во] и «Կ» ([к]. Словно белый павлин объе-
динил имена двух детей, сплел их судьбы воедино. 

 Следует отметить и имя Настасьи, матери Киракоса. Это русское имя перекли-
кается с армянским именем ее сына: в переводе с греческого оно означает «воскресшая». В 
каком-то смысле с приездом в Маран Настасья «воскрешает»: она снова начинает рисо-
вать, пропавшее молоко возвращается, и она снова начинает кормить сына грудью. 

Символическое значение имеет и настоящее имя Мамиды, героини повести «Зулали». 
Мамида ‒ одинокая женщина, которая «прибилась» к дому отца Зулали после страшного 
пожара. «У Мамиды широкая мужская спина и такие руки, что иной раз остерегаешься 
подойти – а вдруг она тебя нечаянно ими заденет. Костей ведь тогда не соберешь. Мами-
да ступает медленно, вразвалочку, вперив правый кулак в бок, левая рука качается, словно 
маятник, юбка топорщится оборками на большом животе, Мамида отчего-то решила, 
что чем больше на одежде складок, тем меньше видно полноты. Полнота у нее такая, что 
порой удивляешься, как у нее получается так ловко при своих размерах двигаться. Носит 
Мамида большие мужские туфли, говорит громко, схлопотать от нее подзатыльник ниче-
го не стоит» [6]. Мамида ‒это ее прозвище, а зовут ее Майрануш, «нежная мать». Она и 
есть мать двум сиротам, Зулали и Назаросу.  

Рассматривая систему образов произведений Нарине Абгарян, стоит упомянуть и об-
разы животных.  Во-первых, в том, как автор рассказывает о них (от своего ли лица или 
от имени своих героев), сквозит неподдельная любовь к животным, во-вторых, в ее по-
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вестях и романах животные всегда находятся рядом с героями, помогают им, становятся 
их друзьями, а иногда и их покровителями, как в случае с белым павлином Лузиьнянов. 
Можно сказать, что к животным у персонажей книг Абгарян особое отношение, они в 
буквальном смысле являются «меньшими братьями»: «И что это за вопрос такой – зачем 
мы Сето (ослика) взяли? Не торчать же ему целый день в хлеве! Он тоже человек, ему то-
же хочется прогуляться»- говорит нани Тамар в романе «Люди, которые всегда со мной» 
[7]. 

Герои с ними разговаривают, делятся своими бедами и горестями: «– Марал! – охала 
она. – Ну что ты за вредная скотина такая! Ни росту в тебе, ни красоты. Сама малень-
кая, кургузая, молока даешь три капли. Пусть у тебя вымя отсохнет, Марал! Чем я буду 
детей кормить? 

Марал обиженно замычала в ответ. Пратеща покачала головой, ушла, побродила по 
двору, вернулась, обняла корову, заплакала: 

– Марал-Марал! Ты ж моя умничка! Ты ж моя красавица! И глаза у тебя навыкате, и 
сама ты высокая, стройная, и молока даешь много. Никогда больше не опрокидывай ведро, 
Марал-джан. Детям нечего есть, с голоду помрут – что я внучке своей скажу? 

Марал горько замычала в ответ» [8]. 
Особенное расположение и симпатию вызывают образы собак ‒ Боцмана из романа 

«Люди, которые всегда со мной» и Патро из романа «С неба упали три яблока». Боцман 
‒мудрая собака настоящий друг, умеющая, казалось, понять всех: и маленькую Девочку, и 
ее страдающую мать, и бабушку Тату, и старую нани Тамар, и отца Девочки Петроса.  
Собака чувствует беду: «Когда Боцман вспомнил о Девочке, рядом ее не оказалось. Бидон с 
молоком стоял на земле, садовая тропинка, мелко петляя, исчезала в густом тумане. Боц-
ман добежал до калитки, толкнулся в нее грудью, та распахнулась, впуская его во двор. Он 
помчался к дому, пролетел вверх по лестнице, встал на задние лапы, ткнулся носом в окно 
кухни…Пес залаял, вцепился зубами в подол Вериной юбки, потянул за собой. Вера выскочи-
ла из дома в чем была, полетела вниз по ступенькам, побежала по двору, зовя дочь…Боц-
ман бестолково путался под ногами, обнюхивая каждый камень…» [9] 

Тема предков и их неизменного присутствия в жизни проходит через все произведения 
Нарине Абгарян и реализуется с помощью различных литературных приемов, в том числе и 
через имя загадочной цыганки Патрины из романа «С неба упало три яблока», спрятавшей 
перстень бабушки маленькой Воске, и кличку пса Патро, который через много лет нашел 
этот перстень под засохшей яблоней. У цыган имя «Патрина» означает «листок, листо-
чек, картинка», а с греческого переводится как «отцовская» ‒«pateras»; кличка пса Патро, 
очевидно, от того же греческого корня. То есть и Патрина, и Патро «посланы» предками 
для того, чтобы началась и очертила свой круг семейная история Воске-старшей, Анато-
лии и Воске-младшей.  Пес Патро играет в романе важную роль: в соответствии со значе-
нием и символикой его клички, он ‒ посланец предков и выполняет роль хранителя семьи Ва-
силия и Анатолии, недаром он белый гампр ‒ армянская порода сторожевой собаки. 

Самым загадочным, необычным персонажем является кипенно-белый павлин из того 
же романа, неизвестно как затесавшийся в стаю птиц, которую прислали из долины в Ма-
ран, чтобы в деревне после случившегося там Великого голода вновь стали разводить до-
машнюю птицу. Как известно, эта птица символизирует любовь, бессмертие, долголетие 
и т.д. Павлин становится покровителем первого родившегося после голода ребенка, маль-
чика Тиграна. Кроме того, павлин еще и своеобразная «родовая» птица Тиграна: павлин-
царская птица, а в семье мальчика хранится портрет Левона Шестого Лузиньяна, послед-
него короля Киликии, рыцаря Ордена Меча и сенешаля Иерусалима в доспехах крестоносца, 
с развевающимся за спиной флагом с бело-синим гербом Лузиньянов. Семейное предание 
гласило, что прапрапрадед Тиграна был потомком киликийской ветви Лузиньянов. Видимо, 
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поэтому предки мальчика определили ему в ангелы-хранители царскую птицу павлина. Пав-
лин живет в семье мальчика до тех пор, пока выросший и ставший военным Тигран, избе-
жав смерти, не возвращается домой после войны. (Потом Тигран уезжает в Россию, же-
нится и у него рождается сын- продолжатель рода маранских потомков кикиликийских 
Лузиньянов). Посчитав свою миссию выполненной, павлин умирает на руках вернувшегося с 
войны юноши. На наш взгляд, белый окрас Патро и белый цвет перьев павлина- аллюзия на 
архетип ангела-хранителя. 

Характерной чертой романов и повестей Нарине Абгарян является использование раз-
личных видов внутренней речи и несобственно-прямой речи персонажей. Чтобы передать 
душевное состояние своих героев, автор прибегает к внутреннему монологу и различным 
его формам. Так, в романе «Люди, которые всегда со мной» главным рассказчиком являет-
ся Девочка, поэтому читатель чаще всего слышит ее голос, голос пятилетнего ребенка, 
который судит обо всем по своему разумению: «Я обнимаю одной рукой нани, а другую 
протягиваю уста Саро, чтобы и его обнять. Он гладит меня по ладошке, целует ее. А по-
том быстро рисует пальцем на месте поцелуя крест. Я сердито отмахиваюсь, но уже 
поздно. 

– Зачем ты так? – говорю ему. 
– Мне для тебя ничего не жалко, – улыбается он. 
Я не зря сержусь – если целуешь кого-то в ладонь, отнимаешь у него несколько дней 

жизни. А когда ставишь сверху крест – возвращаешь ему эти дни и добавляешь еще год. Из 
своей жизни. Зачем мне нужен год жизни уста Саро? Он и так старенький. Пусть лучше 
сам живет. Много-много лет» [10] 

  Девочка слышит и передает читателю интонации того или иного персонажа, ха-
рактерные слова, присказки, присловья. «Ну-ка, подойди, джигяр-балам!» ‒ говорит уста 
Саро. «Люди, эли», ‒ вздыхает нани. А Боцман, по словам нани, «лает так, словно за каж-
дый «гав» ему десять копеек платят» [11] 

Таких речевых оборотов в произведениях Нарине Абгарян множество. Они передают 
колорит армянского разговорного языка, придают взаимоотношениям персонажей особый, 
неповторимый оттенок, а речевой ситуации – различный характер, от иронично-добро-
душного до трагического. 

«Kировабадци!»- в сердцах обзывает маму Надю папа Юрик. 
«Бердский ишак!»-парирует мама. 
«Носовой волос!»- не отстает папа [12] 
«Захрмар!» – отвечает нани Тамар на недовольное фырканье ослика Сето. 
«Чор, вах, брахи эс рехин, кпи халхи карин, халхи чорин, халхи вахин», – заговаривает 

страх Девочки знахарка Забел. 
Витькина бабушка подходит к портрету погибшего на войне сына, гладит его ла-

донью и говорит: «Цавд танем». 
«Лао, берешься крест-накрест руками за край, ‒ учит маленького Овакима мама, 

‒стягиваешь архалук через голову…» [13] 
Армянскому читателю не нужно объяснять значение этих слов и оборотов, их эмо-

циональную окраску; русский читатель (а именно на русском пишет Нарине Абгарян) ока-
зывается погружен в армянскую речевую стихию. В ее произведениях есть феномен, кото-
рый трудно объяснить: написанные на русском языке, они абсолютно «армянские», при 
этом они интересны не только армянскому читателю, но читателям самых разных нацио-
нальностей и даже разных вероисповеданий. 

Казалось бы, в этих книгах и нет ничего особенно захватывающего, нет динамичного 
сюжета, который не отпускает читателя до самого финала. Как правило, это неспешное 
повествование о самых обычных детях и взрослых, истории их детства, их семей. Порой 
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даже трудно запомнить и разобраться в многообразии родственных и дружеских связей 
персонажей: кто кому приходится бабушкой и прабабушкой, «младшей бабушкой» и двою-
родной тетушкой, первой или второй женой, свекровью, братом и т. д. И все же книги 
Нарине Абгарян касаются каких-то тайных струн в душе читателя, и он с удивлением об-
наруживает себя то неудержимо хохочущим, то тихо плачущим. 

Конечно, обычного, доброго и простого человека не могут не трогать истории о де-
тях и стариках, о войне и Геноциде, о любви и одиночестве. И все же книги Нарине Абга-
рян не только об этом. В них рассказывается об основах основ человеческого бытия: о 
предках и родителях, о том, как они женились, рожали детей, строили дома, сажали де-
ревья, переживали Геноцид, резню и войны, хоронили детей и родителей и жили дальше, 
чтобы снова возродиться в своих детях и внуках. В ее книгах говорится о том, что помо-
гало ее героям выжить: простая жизнь, память о народе, о своей истории, заключенной в 
историю предков, любовь к родной земле, а главное, любовь друг к другу: «Нани Тамар гово-
рила – любовь – это все. Это то, ради чего стоит жить. Ты маленькая, ты еще ничего не 
знаешь. Потом меня поймешь. А сейчас просто запомни – любовь – это то, ради чего 
стоит жить» [14]. 
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РЕЗЮМЕ 

О некоторых особенностях системы персонажей произведений Нарине Абгарян 
Рузанна Саркисян 

 
Современная писательница Нарине Абгарян живет и работает в Москве, но действие 

всех ее произведений происходит в Армении, в ее родном городе Берд и придуманном ею 
Маране, деревушке на самой вершине горы. Ее произведения населены самыми разными ге-
роями, имена и судьбы которых имеют особое, а порой и сакральное значение. Их объеди-
няет любовь друг к другу, мудрость, доброта, сострадание, а главное, память о покинутой 
родине, потерянных близких, далеких предках. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Նարինե Աբգարյանի ստեղծագործությունների կերպարների համակարգի 

առանձնահատկությունների մասին 
Ռուզաննա Սարգսյան 

 
Բանալի բառեր՝ ինքնակենսագրական ստեղծագործություններ, կախարդական 

ռեալիզմ, կերպարների համակարգ, կերպարի անվան սիմվոլիկա,խոսքի ձև: 
Ժամանակակից գրող Նարինե Աբգարյանը ապրում և աշխատում է Մոսկվայում, 

սակայն նրա բոլոր ստեղծագործություններում նկարագրված իրադարձությունները 
տեղի են ունենում Հայաստանում, նրա հայրենի Բերդ քաղաքում և մտացածին լեռան 
գագաթին գտնվող փոքրիկ Մարան գյուղում։ Նրա ստեղծագործություններում  գոր-
ծում են ամենատարբեր հերոսներ, որոնց անուններն ու ճակատագրերը հատուկ, եր-
բեմն էլ կախարդական նշանակություն ունեն: Նրանց միավորում է սերը միմյանց հան-
դեպ, իմաստությունը, բարությունը, կարեկցանքը, իսկ գլխավորը ՝ լքված հայրենիքի, 
կորցրած մերձավորների, հեռավոր նախնիների հիշատակը ։ 
 

 
SUMMARY 

Some Features of the Character System of Narine Abgaryan's Imaginative Writings  
Ruzanna Sargsyan 

 
Keywords: autobiographical writings, magic realism, the character system, the symbolism of 

the character’s name, speech manner. 
Narine Abgaryan is a modern writer who lives and works in Moscow, but the development of 

the actions of her imaginative writings takes place in Armenia in her native town Berd and the 
created Maran – a village on the top of the mountain. Her writings are inhabited by various heroes, 
names and destinies having a special and even sacral purport. They are united in love for each 
other, wisdom, kindness, compassion, and the most important thing – memories of the abandoned 
homeland, the lost people closest to their heart and distant ancestors. 
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՆՁԻ  ՀԱՏԿԱՆԻՇ  ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ  ԱՆՎԱՆՈՂՈԿԱՆ  ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ 

ՊԱՐՍԿԵՐԵՆՈՒՄ 
 

Հռիփսիմե Թորոսյան 
 
Բանալի բառեր՝ անվանողական դարձվածքներ, գոյականական դարձվածք-

ներ, ածականական դարձվածքներ, բայական դարձվածքներ, շարահյուսական ա-
ռանձնահատկություններ: 
 

Դարձվածքների իմաստային խմբերի մեջ առանձնանում են անձի հատկանիշ ար-
տահայտող կապակցությունները, որոնք բնութագրում են անձին (կամ անձանց) տար-
բեր տեսանկյուններից՝ արտահայտելով անձի արտաքին կամ ներքին հատկանիշներ, 
կամային և բնավորության որակներ (քաջություն, համարձակություն, վախկոտություն, 
մտավոր կարողություն, իմացություն, համառություն, նպատակասլացություն, հնարամ-
տություն և այլն)[1]: Այս կարգի կապակցությունները դրսևորում են իմաստակառուց-
վածքային յուրահատկություններ՝ արտահայտության պլանում հանդես գալով երկան-
դամ, եռանդամ կամ բազմանդամ կառուցատիպերով[2]: Այդպիսի կապակցություննե-
րի բաղադրիչների դերում կարող են հանդես գալ՝ 

 ա) կենդանի նշանակող բառեր (հայ. առյուծի սիրտ ունենալ, ուղտի ականջում 
քնել, պրսկ.  gorbe dar bağal dāštan` խորամանկություն անել (բռց.  գրկում կատու 
ունենալ)), muš davāndan՝ կռիվ գցել (բռց. կատու վազացնել),  

բ) թռչուն կամ սողուն նշանակող բառեր (հայ. աղավնու պես անմեղ,  օձի պես 
իմաստուն, պրսկ. mesl-e mār-e zaxm xorde` վիրավոր օձի պես), 

 գ) մարդու մարմնի մասերի անվանումներ (հայ. լեղին ջուր կտրել, քար սիրտ, 
գլուխը բարձր, պրսկ. pošt-e sar-e kasi namāz xandan՝ վստահել մեկին (բռց. մեկի գլխի 
հետևում նամազ կարդալ),  guš-aš sangin ast՝ լավ չի լսում (բռց. ականջը ծանր է)), 

 դ) գերագույն ոգու կամ աստվածության անվանումներ (Աստծո պես՝ նման, Քրիս-
տոսի պես՝ նման),  

ե) կրոնական, պատմական անձնավորության անվանումներ (պրսկ. mesl-e 
Rostam` Ռոստամի նման, mesl-e Majnun` Մաջնունի նման,  mesl-e barādarān-e Yusef` 
Հովսեփի եղբայրների նման)[3],  

զ) հատկանշային առարկաների անվանումներ (հայ. մեղրի պես քաղցր, ծաղկի 
պես հոտավետ),  

է) գունանուններ  (հայ. պատի պես ճերմակ, ածուխի պես սև, նռան՝ նռան հատի-
կի նման կարմիր, պրսկ. siyāh šodan՝ դժբախտանալ (բռց. սև դառնալ))[4] ։ 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 02.03.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ՄՄՀ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը: 10.03.20: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

224 
 

Հայերենի դարձվածքների  շարահյուսական առանձնահատկություններին իրենց 
աշխատանքներում անդրադարձել են Պ. Բեդիրյանը, Խ. Բադիկյանը, Լ. Խաչատրյանը, 
Մ. Բադադյանը[5]: Պարսկերենի դարձվածքների շարահյուսական գործառույթներին 
անդրադարձել են Յու. Ռուբինչիկն ու Գ. Գոլևան[6]:   

Սույն հոդվածում առանձին ներկայացվում են անձի հատկանիշ արտահայտող 
դարձվածքների խմբերը՝ գոյականական, ածականական, բայական, և մեկնաբանվում 
են նրանց շարահյուսական յուրահատկությունները:  

 
Ա. Գոյականական դարձվածքների շարահյուսական առանձնահատկությունները.  
Անձի հատկանիշ արտահայտող գոյականական դարձվածային միավորները գո-

յականական կայուն բառակապակցություններ են, որոնց գերադաս անդամը գոյական 
է կամ փոխանվանաբար գործածված որևէ այլ խոսքի մաս[7]: 

Անձի հատկանիշ արտահայտող գոյականական դարձվածքները շարահյուսական 
մակարդակում ձեռք են բերում գոյական խոսքի մասին բնորոշ քերականական հատ-
կանիշներ: Գոյական խոսքի մասը նախադասության մեջ կարող է հանդես գալ ենթա-
կայի, կոչականի, վերադրի, որոշչի, խնդրի ու պարագայի պաշտոններով: Օրինակ, 
 ենթակա - Քե նման մի խատ գրի սևն ու սպիտակը ճանաչող մեր մեջ նստած էլներ 

ու ինձի ասեր (ՀԼԴԲ, 177 [8], 
 կոչական - Իմ խելո~ք, Աբրահամի գա~ռ, − լսվեց մոր գորովալի ձայնը (ՀԼԴԲ, 1),  
 ստորոգելիական վերադիր -  Անդուռ բերան է, ամեն ինչ կասի. նրան վստահել  չի 

կարելի (ՀԼԴԲ, 21),  Նա որոշել է վերջապես մեզ համար մի−մի զույգ նալիկ պատ-
րաստել, որի շնորհիվ էլ Արուսի աչքի լույսն է դարձել (ՀԼԴԲ, 49), 

 ձևի պարագա - Դու դեռ անպոչ գդալի պես մեջ մի´ ընկնի. քեզ ո՞վ խոսեցրեց 
(ՀԴԸԲ, 279; 208)[9],  

 անուղղակի խնդիր - Գնացիր եկար, էդ շուն բռնողի հետ ընկերացար (ՀԼԴԲ, 465),  
 որոշիչ - Թո´ղ, թո´ղ, դու ավելի ես աննամուս դարձել, դե ե´լ, քո ցամաք ձորի աղ-

վես պառավին գրկի ու տրտինգ տուր (ՀԼԴԲ, 38):  
Պարսկերենի գոյականական դարձվածքները շարահյուսական մակարդակում 

հիմնականում հանդես են գալիս ենթակայի կամ ստորոգելիական վերադրի  պաշտոն-
ներով, օրինակ, 
 ստորոգելիական վերադիր 

 انا اوست. و ميوه دل و قوت زانوی من هم نورچشم... پسری دارم که يکتا فرزند من است و دنيای من و جان من و اميد من و 
… pesari dāram ke yektā farzand-e man ast va donyā-ye man va jān-e man va omid-e 
man va nur-e  čašm va mive-ye del va qovat-e zānu-ye man hamānā ust (ФРФС, 
510)[10].   …մի տղա ունեմ, որ իմ մի հատ զավակն է, իմ աշխարհը, իմ հոգին, իմ հույ-
սը,  իմ աչքի լույսը, սիրելին և ծնկիս ուժը հենց նա է:  

 ل می گفتند گل می شنفتند. بودند گ شمع مجلس... روزنامه نگاران ممتاز ايرانی 
… ruznāmenegārān-e  momtāz-e irāni šam’-e majles budand gol mi goftand gol mi 
šenoftand (ФРФС, 354). … իրանցի հայտնի լրագրողները հասարակության սիրելին 
էին (բռց. երեկույթի մոմը), փայլում էին իրենց ճարտարախոսությամբ:  

 کالس بود. از تمام شاگردان آن دبستان متشخص تر بود. بدگل سر سفريدون 
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Fereydun gol-e sar-e sabad-e kelās bud. Az tamām-e šāgerdān-e ān dabestān 
motašaxestar bud (ФРФС, 450). Ֆերեյդունը դասարանի աստղն էր (բռց. զամբյուղի 
ծաղիկ): Այդ դպրոցի բոլոր աշակերտներից ամենահայտնին էր:  

  بود پيش کدخدا گفته بود تا انتقام نگيرد آرام نخواهد نشست. مثل گراز تير خورشهاحمد خان بعد از اين واقعه 
Ahmad xān ba’d az in vāqe’e mesl-e gorāz-e tir xorde bud piš-e kadxoda gofte bud tā 
enteqām nagirad ārām nemišavad (ФРФС, 440). Ահմադ խանը այդ դեպքից հետո 
վիրավոր վարազի էր նման, գյուղապետի մոտ ասել էր, որ մինչև վրեժ չլուծի, չի 
հանգսատանալու:  
 

Բ. Ածականական դարձվածքների շարահյուսական առանձնահատկությունները.  
Անձի հատկանիշ արտահայտող ածականական դարձվածքները գոյականական 

դարձվածքների նման ունեն անվանողական իմաստ և զուրկ են հաղորդակցական 
հատկանիշներից: Ածականական դարձվածքները վերաիմաստավորված կապակ-
ցություններ են, հարաբերակից են ածականներին կամ հատկանիշային այլ խոսքի մա-
սերին: Ըստ Խ. Բադիկյանի`  «ածականական ԴՄ−ների իմաստաքերականական հիմ-
նական առանձնահատկություններից մեկն էլ այն  է, որ բոլորովին պարտադիր չէ, որ 
ածականական դարձվածքի գերադաս անդամը անպայման ածական լինի, ինչպես 
պնդում են ուսումնասիրողներից շատերը»[11]: Իսկ Լ. Սակաևան,  Ֆ. Ֆատկուլլինան, 
Ռ. Յալալովան նշում են, որ ածականական դարձվածքները արտահայտում են անձի 
կամ իրի որակական հատկանիշ, և այս կապակցությունների գլխավոր անդամն ար-
տահայտված է ածականով[12]:  Պ. Բեդիրյանի՝ ածականական դարձվածքների գլխա-
վոր բաղադրիչի արտահայտության մասին  տեսակետը համընկնում է վերոնշյալ տե-
սակետի հետ: Նա նշում է, որ ինչպես բայական դարձվածքների գլխավոր բաղադրիչն 
է արտահայտված բայով, այնպես էլ գոյականական և ածականական դարձվածքների 
գլխավոր բաղադրիչը՝ գոյականով և ածականով[13]:   

Անձի հատկանիշ արտահայտող ածականական դարձվածքները շարահյուսական 
մակարդակում կատարում են ածական խոսքի մասին բնորոշ պաշտոններ: Հայերենի 
ածականական դարձվածքները հանդես են գալիս հետևյալ պաշտոններով. 
 ձևի պարագա. Մերկ, բոլորովին մերկ, ինչպես ասում են՝ Ադամի (Եվայի) զգեստ-

ներով մտել էր արտաքնոց և ինքնասպանություն էր գործել (ՀԴԸԲ, 11; 61),  
 սոտորոգելիական վերադիր. Մամիկոնը խոտը բերանին անասուն է: (ՀԼԴԲ, 297), 

Նրանք կգան, կլակեն կթափեն, կջարդեն, կերգեն, կգնան ու չեն տպի, քանի որ 
Արմենի կողը հաստ է ու մարդամոտ չէ (ՀԼԴԲ, 327), 

 միջոցի անուղղակի խնդիր. Դե, որ նախանձ ասած բանը չլինի աշխարհի երեսին, 
այն ժամանակ ամենքն էլ իրարու հետ պարզ կլինեն, իրարու կսիրեն: Իմ կարճ 
խելքով այսքանն եմ հասկանում (ՀԼԴԲ, 281),   

 որոշիչ. Մեզ մի ոտքը թեթև տղա է հարկավոր, − այստեղ−այնտեղ ուղարկելու: 
(ՀԼԴԲ, 482)  Նա սպառնաց, որ հենց հիմա կգնա ու զանգ կտա կենտկոմ, այդ 
կապը կտրած Գարեգինին ու Ռուբենին սանձելու համար (ՀԼԴԲ, 313): 

Պարսկերենում այդ կապակցությունները հիմնականում հանդես են գալիս որպես 
որոշիչ, օրինակ,  

 به آفتاب می گويد تو در نيا من در بيايم. مثل آفتابدارد اين دختر صورت قشنگی 
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In doxtar surat-e qašangi dārad, mesl-e āftāb, be āftāb mi guyad to dar nayā man dar 
biāyam (ФРФС, 25). Այս աղջիկը գեղեցիկ դեմք ունի՝ արևի նման, արևին ասում է՝ դու 
դուրս մի´ արի, ես դուրս գամ:  

ی دسته آدم هاباين دنيايی که در آن زندگی می کنم انس نگرفته ام و حس می کنم که دنيا برای من نيست بلکه برای يک من هنوز
 . چشم و شش گرسنهبی حيا، پررو، گدامنش، معلومات فروش، چهارپادار و 

Man hanuz be in donyā-yi ke dar ān zendegi mikonam ons nagerefte-am va hes mi 
konam ke donyā barāye man nist balke barāye yekdaste ādamhā-ye bi hayā, por ru, 
gedāmaneš, ma’lumāt foruš, čahārpādār va češm va del gorosne (ФРФС, 157). Այս 
աշխարհում, որ ես ապրում եմ, դեռ չեմ վարժվել և զգում եմ, որ աշխարհը ինձ համար 
չէ, այլ մի խումբ մարդկանց՝ անամոթ, պնդերես, փոքրհոգի, ծախու, ագահ (բռց. աչքն 
ու սիրտը սոված):  

ر  ن دخت ه م رد ک ی ک م و اله س ١٧مادرم اصال يادش رفته بود که من پنجسال تمام در پاريس آزاد بوده ام و باز هم خيال م چش
 هستم.  گوش شسته ای

Mādaram aslan yād-aš rafte bud ke man panj sāl-e tamām da pāris āzād bude-am va bāz 
ham xiyāl mi kard ke man doxtar-e 17 sale-ye češm va guš baste-yi hastam (ФРФС, 
157). Մայրս ընդհանրապես չի հիշում, որ ես ամբողջ հինգ տարի Փարիզում ազատ եմ 
եղել, և նորից կարծում էր, որ ես 17 տարեկան անփորձ (բռց. աչքն ու ականջը փակ) 
աղջիկ եմ:  

 است حيا را خورده و آبرو را قی کرده است.  شی چشم و رويیشخص 
Šaxs-e bi češm o ru-yi ast hayā ra xorde va āberu ra qey karde ast (ФРФС, 73). 
Անամոթի (բռց. անաչք ու անդեմք) մեկն է, ամոթը կերել է, համբավը՝ թքել:  

Հայերենի ածականական դարձվածքները արտահայտում են լրացում-լրացյալի 
հարաբերություններ. ինչպես, խոտը բերանին – խեղճ, հիմար, աչքի լույս − սիրելի, 
աչքի փուշ – չսիրված, ատելի, աչքից ընկած – արհամարհված, անտարբերության 
մատնված, օձի կծած – չար, չարակամ: Պարսկերենում հանդիպում են իզաֆեթային 
կապով, նախդրային կապով: Իզաֆեթային կապով  ձևավորված  դարձվածքներից է.  
ار ر م رج زه -  ب borj-e zahr-e mār  - չար, ջղային,  اب ه آفت  ,panje-ye āftāb – շատ գեղեցիկ – پنج
از  ه ب  dar-e xāne bāz –հյուրընկալ[14]:  Իզաֆեթային կապն իրանական որոշ  در خان
լեզուներին բնորոշ բառերի կապակցման շարահյուսական եղանակ է, որ իրացվում է 
լրացուցիչ մասնիկի օգնությամբ:  

Նախդրային կապով են ձևավորվել -  ر ه زي سر ب  sar be zir – խոնարհ, հնազանդ,   ر س
پا به راه  -  ,sar be havā − ցրված − به هوا  pā be rāh –լսող, հեզ:       

Պարսկերենում հանդիպում են համաստորադասական կապով ձևավորված 
հետևյալ կապակցությունները՝  

 
 
 

 دست و دل باز

dast o del bāz 

առատաձեռն, մեծահոգի 

բռց. ձեռքն ու սիրտը բաց 

  արտաբաց چشم و دل پاک
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čašm o del pāk բռց. աչքն ու սիրտը մաքուր 

 چشم و دل گرسنه

češm o del gorosne 

ժլատ, հաշվենկատ 

բռց. աչքն ու սիրտը բաց 

Վերոբերյալ օրինակներում դարձվածքների առաջին և երկրորդ բաղադրիչներն 
արտահայտում են համադասական հարաբերություն, որոնք երրորդ բաղադրիչի 
նկատմամբ ցուցաբերում են  ստորադասական հարաբերություն: 
 

Գ. Բայական դարձվածքների շարահյուսական առանձնահատկությունները. 
Հայերենի և պարսկերենի անձնանիշ բայական դարձվածքները անվանողական 

դարձվածքներ են, որոնք, հարացույցային ձևեր ընդունելով, ձեռք են բերում նաև հա-
ղորդակցական գործառույթ: 

Բայական դարձվածքները շարահյուսական մակարդակում հանդես են գալիս թե´ 
անդեմ, թե´ խոնարհված ձևերով: Առաջին դեպքում դարձվածքն ունի անվանողական 
արժեք և կարող է կատարել տարբեր շարահյուսական պաշտոններ: Երկրորդ դեպ-
քում դարձվածքը հանդես է գալիս որպես ստորոգյալ, և գործածավում է սահմանա-
փակ ժամանակաձևերով: Հմմտ. հայերենի բայական դարձվածքների գործառական 
դերը շարահյուսական մակարդակում. 
 անցյալ անկատար – Բարսեղը հոգսերից աչք չէր բացում, որ սիրտ ու ժամանակ 

ունենար նրանց տրամադրելու (ՀԼԴԲ,  57),   
 անցյալ անկատար - Երեք օր ու գիշեր քեֆ ուրախությունից աչք չէին բացում 

(ՀԴԸԲ, 125; 1814), 
 անցյալ կատարյալ - Ինձ տեսնելուն պես կերպարանափոխվեց, բակլայի ջուր 

դարձավ (ՀԼԴԲ, 103):  Թոլին երեսանց աչքով աչք չուներ Վանեսի հետ, բայց 
ներքնապես նա չէր կարող որևէ մեկին չսիրել (ՀԴԸԲ, 122; 1787), 

  անկատար ներկա - Մենք աշխատում ենք, որ դրանք դպրոց ունենան, ուսում 
առնեն, աչքերը բացվի, կույր չմնան, բայց դրանք չեն հասկանում, էլի իրենց էշն 
են քշում (ՀԼԴԲ, 103):  

Բայական դարձվածքները երբեմն կարող են կիրառվել որպես որոշիչ, օրինակ, 
Բոլորն  աշխատում են, սա էլ իր համար ճանճ քշելու տեղ է գտել (ՀԴԸԲ, 887, 358):  

Պարսկերենի բայական դարձվածքներնը գործածվում  են հետևյալ ժամանակաձ-
ևերով. 
 անցյալ կատարյալ. 

ک ک شاش شر آستينش انداختمو آنقدر  سبزيش را پاک کرشم...هر چه ممکن بود  رد بي ی ک ور م تی تص تی راس ه... راس ه او ک لم
 خواهد نمود!  خود جنرال باراتوف هم با کمال افتخار چمباتمه زده آتش بافورش را پف

… har če momken bud sabziš ra pāk kardam va ānqadr bād dar āstinaš andāxtam ke… 
rāsti rāsti tasavor mi kard be yek kalame-ye u xod-e jenerāl-e Bārātof ham bā kamāl-e 
eftexār čombātme  zade āteš-e  bāfur-aš rap of xāhad nemud! (ФРФС, 312) … ինչքան 
հնարավոր էր՝ շողոքորթեցի (բռց. մեկի համար կանաչի մաքրել), գովաբանեցի (բռց. 
թևքը քամի գցել)… որ ճիշտ ճիշտ պատկերացնում էր, որ իր մի խոսքով հենց ինքը՝ 
գեներալ Բարատոֆը, ամբողջ հպարտությամբ ծնկի իջնելով, կվառի իր ծխամորճը:  
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 و بکلی محو جمال آن دختر شده بودم.  دمشر پوست خوش نميگنجيمن از شادی 
Man az šādi dar pust−e xod nemiganjidam va bekoli mahv-e jamāl-e ān doxtar šode 
budam. (ФРФС, 100) Ես ուրախությունից տեղս չէի գտնում (բռց. կաշվի մեջ 
չտեղավորվել) և ամղջությամբ ոչնչացել էի այդ աղջկա գեղեցկությունից:  

 . زهر خوش را شر من  ريختالخره کينه درونيش ظاهر شد و او با
Belāxare kine-ye daruniš zāher šod va u zahr-e xod  ra bar man rixt. (ФРФС, 306) 
Վեջապես ներսի քենը դուրս եկավ և իր թույնը թափեց ինձ վրա:  

 վաղակատար ներկա.  
 . نبه شر گوش گذاشته استپهر چه بيشتر نصيحتش کنم کمتر توجه کند گويی 

Man har če bištar nasihat-aš konam kamtar tavajoh konad guyi pambe dar guš gozāšte 
ast. (ФРФС, 98) Ես ինչքան շատ խրատեմ, քիչ է ուշադրություն դարձնում, կարծես 
ականջը բամբակ դրած լինի:  

 անցյալ անկատար.  
  .گل می گفتند گل می شنفتندشمع مجلس بودند  ... روزنامه نگاران ممتاز ايرانی

… ruznāmenegārān-e momtāz-e irāni šam’-e majles budand gol mi goftand gol mi 
šenoftand. (ФРФС, 354) … իրանցի հայտնի լրագրողները հասարակության սիրելին 
էին, փայլում էին իրենց ճարտարախոսությամբ (բռց. ծաղիկ ասել, ծաղիկ լսել):  
 Պարսկերենի  բայական դարձվածքներ կարող են հանդես գալ  ուղիղ խնդիր,   

 و خوش آمدگويی و تملق را گذشت...  شم شنبانيدن... بنای 
… banā-ye dom jombānidan va xošāmadguyi va tamaloq ra gozašt (ФРФС, 254). Սկսեց 
պոչ խաղացանել, հաճոյախոսել և շողոքորթել:  

 .شم شجنبانديشه کارش اينستکه نزد اين و آن هم
Hamiše kār-aš in ast ke nazd-e in va ān dom bejombānad. (ФРФС, 254) Նրա գործն այն 
է, որ միշտ սրա նրա մոտ պոչ խաղացնի:  

Հայերենի բայական դարձվածքները հիմնականում ձևավորվում են ստորադասա-
կան կապով, ինչպես, հայ. անձնական հաշիվները մաքրել, արյունը երեսին խփել, 
բակլայի ջուր դառնալ, անունը գողանալ, աչքը չբանալ: Այս կապակցություններում գե-
րադաս բաղադրիչը բայն է, որին լրացնում են անվանական բաղադրիչները: Պարսկե-
րենի բայական դարձվածքներում  ստորդասական հարաբերություններից բացի հան-
դիպում են նաև համազոր հարաբերություններ, օրինակ, 

 سياه شدن

siyāh šodan 

դժբախտանալ 

բռց. սև դառնալ 

 آتشی شدن

ātaši šodan 

բռնկվել 

բռց. կրակոտ դառնալ 

Այս կապակցություններում անվանական մասը ոչ թե ստորադասական հարա-
բերությամբ է կապակցված բայական անդամին, այլ՝ համազորությամբ:  

Ստորադասական հարաբերությամբ դարձվածքներում գլխավոր անդամը բա-
յական բաղադրիչն է, իսկ անվանական մասը՝ երկրորդական, ինչպես՝  

  ծուլություն անել  مگس پراندن
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magas parāndan բռց. ճանճ թռցնել 

سماق مکيدن

somāq makidan 

սին  հույսեր ունենալ 

բռց. սոմախ ծծել  

 دم جنباندن

dom jombāndan

պոչ խաղացնել 

բռց. պոչը շարժել 

 
Հայերենում կան նաև համաստորադասական կապով ձևավորված դարձվածք-

ներ, իսկ պարսկերենում զուգադրական (կոպուլյատիվ) կապով ձևավորվածներ: Հայե-
րենի համաստորադասական կապով բայական դարձվածքներից են, օրինակ, աղ ու 
հացը մոռանալ – ապերախտ լինել, աշխարհի խերից−շառից հասկանալ – բանիմաց 
լինել, կյանքի գաղտնիքները հասկանալ, աչքն ու հոնքը բացվել – ուրախանալ, տրա-
մադրությունը բարձրանալ, բահով – փայտով կարդալ գիտցող – կարդալ չիմացող, 
անգրագետ կամ կիսագրագետ: Համաստորադասական կապով ձևավորված վերոնշ-
յալ կապակցություններում միաժամանակ գործում է և´ համադասություն,  և´ ստորա-
դասություն: 

Պարսկերենի զուգադրական կամ կապուլյատիվ կապով ձևավորված բայական 
դարձվածքները համադասական va շաղկապով ձևավորված կապակցություններ են, 
որոնց բովանդակությունը բխում է երկու հավասարազոր բաղադրիչ մասերի իմաստ-
ներից. բաղադրիչ մասերն առանձին իմաստ չեն արտահայտում և կարող են պատկա-
նել նույն իմաստային դաշտին կամ լինել իմաստով հականիշ միավորներ:  Ա. Վերե-
տեննիկովը դարձվածքների այս տեսակը համարում է դարձվածքների առանձին 
խումբ, քանի որ վերջիններս օժտված են իմաստակառուցվածքային այնպիսի հատ-
կանիշներով, որոնք բնորոշ չեն դարձվածքների այլ տեսակների[15]: Օրինակ՝  

  گندم نمودن و جو فروختن

gandom nemudan o jou foruxtan 

խաբեությամբ զբաղվել 

բռց. ցորեն ցույց տալ և գարի վաճառել 

 گل گفتن و گل شنيدن

gol goftan o gol šenidan

ջան ասել, ջան լսել 

բռց. ծաղիկ ասել ու ասել լսել 

 لب رودخانه بردن و تشنه بر گرداندن

lab-e rudxāne bordan o tešne 
bar-gardāndan 

տանելը ծովը, ծարավ հետ բերել 

բռց. տանել գետը ու ծարավ հետ բերել 

 مار خوردن و افعی شدن

mār xordan o af’i šodan

փորձառու դառնալ 

բռց. օձ ուտել և իժ դառնել 
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Հայերենի և պարսկերենի անվանողական դարձվածքների գործառական արժեքի 
քննությունը բացահայտում է այդ կապակցությունների քերականական յուրահատկութ-
յունները: Անվանողական դարձվածքները շարահյուսական մակարդակում հանդես են 
գալիս գոյական, ածական, բայ խոսքի մասերին բնորոշ պաշտոններով: Այդ կարգի 
քննությունը, անվանողական դարձվածքների իմաստակառուցվածքային ընդհանրութ-
յունները ցուցաբերելով հանդերձ, ի հայտ է բերում նաև նրանց շարահյուսական յուրա-
հատկությունները, որոնք պայմանավորված են տարբեր լեզվակիր հանրությունների 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Անձի   հատկանիշ արտահայտող  անվանողական  դարձվածքների  շարահյուսական 

առանձնահատկությունները  հայերենում և պարսկերենում  
Հռիփսիմե  Թորոսյան 

 
Հոդվածում տրվում են հայերենում և պարսկերենում անձի հատկանիշ արտահայ-

տող  անվանողական դարձվածքների շարահյուսական առանձնահատկությունները և 
բացահայտվում են այդ կապակցությունների գործառական արժեքները: Անվանողա-
կան դարձվածքները, դառնալով նախադասության անդամ, հանդես են գալիս գոյա-
կան, ածական, բայ խոսքի մասերին բնորոշ շարահյուսական պաշտոններով: Այս կա-
պակցությունների շարահյուսական կիրառությունները ցույց են տալիս, որ զուգադրվող 
լեզուների դարձվածքները, ընդհանրություններ ցուցաբերելով հանդերձ, ի հայտ են 
բերում նաև շարահյուսական յուրահատկություններ: 

 
РЕЗЮМЕ 

Синтаксические особенности фразеологических единиц показывающие признак 
личности в армянском и персидском языках 

Рипсиме  Торосян 

Ключевые слова и выражения: номинативные фразеологичекие единицы, субстан-
тивные фразеологичекие единицы, адъективные фразеологические единицы, глагольные 
фразеологиеские единицы, синтаксические особенности. 
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В статье представлены синтаксические особенности номинативных фразеологичес-
ких единиц показывающий признак личности и выявлены практические значения этих соче-
таний. Номинативные фразеологические единицы, выступая в роли членов предложений, 
выявляют синтаксические особенности существительных, прилагательных, глаголов. Син-
таксические употребления этих сочетаний показывают, что идиомы сравниваемых язы-
ков, не смотря на общность, имеют  синтаксическую оригинальность. 

 
SUMMARY 

The Syntax Peculiarities of  Phraseological Units Denoting a Human’s Appearance in 
Armenian and Farsi 
Hripsime Torosyan 

Key words:  nominal idioms, substantive idioms, adjective idioms, verbal idioms, syntax 
peculiarities. 

The syntax peculiarities and practical significance of idiomas denoting a human’s 
appearance are shown in this article. The linguistic material attests that  nominal pharseological 
units as a sentence member show syntax functions of nouns, adjectives and verbs. The syntax 
applications of these units reveal that the idioms of comparable languages while having 
universalities, at the same time are distinguished by their originality.  
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

Ռոզա Ավագիմյան 

Բանալի բառեր՝  նորամուծություններ, հանրակրթական դպրոց, դպրոցի կառա-
վարում, նորարարական տեխնոլոգիաներ, հայեցակարգ, ռազմավարություն, դպրոցի 
զարգացման կառավարում, կրթության որակ, բարեփոխումներ: 

 
Կրթության ոլորտի բարեփոխումներն ու նորամուծությունները կենսական պա-

հանջ են և հատուկ են բոլոր երկրներին: Համաշխարհային կրթական համակարգի 
ճգնաժամի ընդհանուր գծերը արմատներով գնում են դեպի աշխարհի ընկալման մի-
ջոցների փոփոխության հիմնախնդրի ակունքները: Ժամանակակից պատմական իրա-
վիճակում սկզբունքային նշանակություն է ձեռք բերում աճող սերնդի կողմից աշխար-
հընկալման նոր մոդելի յուրացման անհրաժեշտությունը: 

Դպրոցը՝ որպես հասարակական ինստիտուտ, անմիջականորեն արձագանքում է 
հասարակության մեջ ընթացող սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական փոփոխություննե-
րին և շուկայական հարաբերություններին և, ընդհանրապես, սոցիալական այն միջա-
վայրում կատարվող բարեփոխումներին, որտեղ գործում է, և, բնականաբար, հար-
մարվում է նրանում  ընթացող զարգացումներին ու փոփոխություններին: 

Ժամանակակից հասարակության մեջ ընթացող սոցիալ-քաղաքական, տնտեսա-
կան գործընթացները, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները երկակի 
ազդեցություն են թողնում ժամանակակից մարդու մտածողության, գիտելիքների,  դիր-
քորոշումների արժեհամակարգի և աշխարհընկալման վրա, որի արդյունքում այսօր 
առկա են կրթության զարգացման և անձի ձևավորման նկատմամբ բազմաթիվ մոտե-
ցումներ. դրանց թվում են պատմական, տեխնոկրատական (ոչ մարդասիրական), 
մարդակենտրոն, մարդասիրական, մշակութաբանական, կոմպետենտային, գործու-
նային և այլ մոտեցումները:  

Կարծում ենք, որ կրթական համակարգի  հիմնարար բարեփոխումներից մեկն էլ 
կրթության մարդասիրացումն է, որը մեր կարծիքով ունի հետևյալ հիմնական միտում-
ները` կրթության բովանդակության և դրա իրացման մեթոդաբանության փոփոխությու-
նը, սովորողի ընկալումը  որպես բարձրագույն արժեքի, ուսուցման գործընթացի ուղղ-
վածությունը դեպի նրա կրթական պահանջմունքներն ու հնարավորությունները, սովո-
րողի՝ իր ուսուցման և դաստիարակության գործընթացի կառավարման սուբյեկտ հա-
մարվելը,  դպրոցի կառավարման նոր մոդելների ձևավորումը, շրջանավարտի նոր մո-
դելի ձևավորումը և բարեփոխումների այդ գործընթացի տեխնոլոգիական ու ռեսուր-

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 22.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել մ.գ. դ., պրոֆեսոր Լ. Ասատրյանը: 01.02.20: 
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սային ապահովումը։ Այս մոտեցումները դիտարկված են Վ.Ս. Բիբլերի, Գ.Մ. Խոջաս-
պիրովայի, Տ.Ֆ. Կուզնեցովայի, Ա.Ա. Մելիք Փաշաևի, Բ.Մ. Նեմենսկու, Ե.Ն. Շինյանո-
վի, Մ.Վ. Արտյուխովի, Լ.Թ.Ասատրյանի, Ա.Ա. Ղուկասյանի Ա.Օ. Թոփուզյանի, 
Ռ.Ե.Պետրոսյանի, Ս.Մ.Խրիմյանի,  Հ.Հ.Կարապետյանի և այլոց աշխատություններում: 

Դպրոցը կատարում է պետության, հասարակության  և կրթության շահառուների 
սոցիալական պատվերը, որը մշտապես  փոփոխական է: Կրթության արդիականաց-
ման և մարդասիրացման ժամանակակից պայմաններում վերաիմաստավորվում են 
հանրակրթական դպրոցի նպատակներն ու խնդիրները, փոփոխվում են կրթության բո-
վանդակային, գիտական և որակական չափանիշներն ու դպրոցի շրջանավարտի 
նկատմամբ պահանջները. ձևավորվում են դպրոցների և շրջանավարտների  նոր մո-
դելներ: 

Դպրոցի գործունեության մեջ էական փոփոխութունների անհրաժեշտությունը 
հիմնավորվում է նաև օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կողմից նոր նորմատի-
վաիրավական ակտերի ընդունմամբ: 

Այսպես` Հայաստանի Հանրապետության և ԱՀ «Կրթության մասին» օրենքով 
դպրոցը դրվեց կենսագործունեության որակական այլ պայմանների մեջ։ Առաջին հեր-
թին դպրոցը ապակենտրոնացվեց: Կառավարության կողմից ընդունված նոր հենքա-
յին պլանի ընդունումը հնարավորություն  ընձեռեց դպրոցներին բարձրացնելու կրթա-
կան գործընթացի տարբերակայնությունը  և դպրոցական պարտադիր պլանում 
ընդգրկելու նոր առարկաներ [2]: 

Այդպիսի դիրքորոշման իրացումը հանրակրթական դպրոցի կառավարման սուբ-
յեկտներից պահանջում է  մեծ ջանքեր և գոյություն ունեցող հնարավորությունների հա-
մարժեք գնահատում: 

Դպրոցի ներքին փոփոխությունների ռազմավարության ընտրությունը և դրան հա-
մապատասխան զարգացման մարտավարության մշակումն առաջին հերթին պայմա-
նավորված է դպրոցի զարգացման առկա մակարդակով, դպրոցում ներդրված նորա-
րարական (ինովացիոն) նախագծերի մշակման և իրականացման ուղղությամբ ման-
կավարժական կոլեկտիվի փորձի առկայությամբ: 

Կախված նորարարական գործընթացի ընտրված ռազմավարությունից` դպրոցի 
կառավարման սուբյեկտները կարող են իրականացնել տարբեր գործառույթներ` կի-
րառելով կառավարման ժամանակակից միջոցներ (կառավարչական, հոգեբանաման-
կավարժական և հուզական), ձևեր (ինստիտուցիոնալ և ծրագրանպատակային), ժա-
մանակակից մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ ( կառավարման և ուսուցման): 

Դպրոցում նորամուծությունների իրականացման գործընթացի  կառավարումը 
նպատակաուղղված է կրթության շահառուների պահանջմունքների և դրա իրացման 
հնարավորությունների ու տեխնոլոգիական ռեսուրսների ապահովմանը:  

Ելնելով այս դրույթից` դպրոցում նորամուծությունների իրականացման գործըն-
թացի կառավարումը պետք է սահմանել որպես նրանում իրականացվող  կանխատես-
ման, հայտորոշման, պլանավորման, կազմակերպման, ղեկավարման, կարգավորման, 
որոշումների ընդունման, խորհրդատվական, խթանման, գնահատման և վերահսկ-
ման, շտկման գործառույթների իրականացման համատեքստում նորամուծությունների 
ներդրման ու յուրացման՝ տեխնոլոգիապես ապահովված գործընթաց, որի շնորհիվ ա-
պահովվում են նաև դպրոցի կառավարվող ենթահամակարգերի՝ մանկավարժական և 
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աշակերտական կոլեկտիվների գործունեության, ուսումնադաստիարակչական գոր-
ծընթացի ուղղվածությունը, կազմակերպվածությունն ու ռազմավարությամբ նախա-
տեսված ելքային   արդյունքները:  

Այսօր  որպես ներդպրոցական կառավարման օբյեկտներ հանդես են գալիս ման-
կավարժական կոլեկտիվի նորարարական գործունեությունը, նորամուծությունների ա-
ռաջադրման և դրանց իրականացման գործընթացները: 

Նորամուծությունները իրականացվում են դպրոցի բոլոր աստիճաններում` տար-
րական, միջին և ավագ: Նորամուծությունների ներդրման գործընթացները վերաբե-
րում են ոչ միայն դպրոցի կառավարման և կրթական գործընթացների կազմակերպ-
ման տեխնոլոգիաների արդիականացմանը, կրթական նոր ծրագրերի իրականացմա-
նը, այլև դպրոցի ուսումնատեխնիկական, մեթոդական, տեխնոլոգիական հագեցվա-
ծությանը, դասագրքերի ֆոնդի ապահովմանը, դպրոցի գործունեության մոդելի փոփո-
խությանը, ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների որոնմանը և տնտեսական գոր-
ծունեության կառավարմանը: 

Այսինքն՝ դպրոցի կառավարման հիմնական օբյեկտներից մեկը կառավարվող բո-
լոր ենթահամակարգերում նորամուծությունների (ինովացիաների) ներդրման ամբող-
ջական գործընթացն է, որն արդյունավետ իրականացվում է կառավարման, տեղե-
կատվական-հաղորդակցական, հոգեբանական, մանկավարժական ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով:  

Այս տեսանկյունից ելնելով` մենք կառավարման նորարարական տեխնոլոգիանե-
րը սահմանում  ենք որպես դպրոցում կրթական գործընթացի արդյունավետությունն ու 
որակը, ինչպես նաև նորամուծությունների սպասվող արդյունքներն ապահովող միջոց-
ների, ձևերի, մեթոդների, տեխնոլոգիաների  և դրանց կիրառման գործողությունների 
հերթագայության և տեխնոլոգիական առանձին տարրերի ամբողջական  համակարգ: 

Կառավարչական նորարարական տեխնոլոգիաներն օգտագործվում են ինչպես 
ավանդականորեն կազմակերպվող կրթական, այնպես էլ նորամուծությունների (ինո-
վացիաների) ներդրման գործընթացում: Մեր հետազոտության հիմնախնդրի տեսանկ-
յունից էական նշանակություն ունի Վ.Ս. Դուդչենկոյի «ինովացիոն տեխնոլոգիա» հաս-
կացության սահմանումը որպես գործողությունների և տեխնիկայի համակարգ, սոցիա-
լական այս կամ այն գործընթացի իմաստավորում, նոր որակների և տեսանկյունների 
որոնում, ինչպես նաև նոր խնդիրների լուծում, որոնք ծագում են այդ գործընթացները 
իրականացնելիս: Ըստ նրա` ինովացիոն տեխնոլոգիաները հանդես են գալիս եր-
կու ձևով` որպես ինչ-որ ծրագրեր, փաստաթղթեր և այդ ծրագրերին համապատաս-
խանող ռեալ զարգացող գործընթաց [3]: 

Մոդելավորելով դպրոցի կառավարման տեխնոլոգիական համակարգը` պետք է 
այդ կազմից առանձնացնել դպրոցի կենսագործունեության ռեժիմի բնութագիրը և կա-
ռավարման ռազմավարության յուրահատկությունը` ըստ դպրոցի գործունեության մո-
դելի և զարգացման մարտավարության: 

Այսօր միջազգային փորձում առկա են դպրոցի  հետևյալ մոդելները` առարկայա-
կան-մակարդակային, «խառը ընդունակությունների», անհատական զարգացման, 
մատրիցային և մոդուլային [3]: 

Միջազգային փորձը  և մանկավարժական կանխատեսումները վկայում են, որ ա-
պագան մոդուլային դպրոցներինն է,  քանի որ դրանք  ուղղորդված են սովորողների 
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անհատական զարգացմանը  և իրական սուբյեկտ-սուբյեկտային հարաբերություննե-
րին [4]: 

Դպրոցի գործունեության արդյունավետ  կառավարմամբ է ապահովվում դպրոցի 
զարգացման ռազմավարական ուղղությունների լիարժեք իրականացումը, նրանում 
առկա կրթական ներուժի օգտագործման, մանկավարժական կադրերի կայուն կազմի 
պահպանման միջոցով, իսկ նրա զարգացման կառավարումը կոչված է ապահովելու 
մանկավարժական կոլեկտիվի նորարարական, ստեղծագործական ներուժի աստի-
ճանական կուտակումը և նրա անցումը որակական նոր մակարդակի: 

Դպրոցի կառավարման սուբյեկտների նորարարական  գործունեության ռազմա-
վարություն մշակելու համար կառավարող սուբյեկտը պետք է հաշվի առնի ինչպես 
արտաքին, այնպես էլ ներքին միջավայրային և ինստիտուցիոնալ գործոնները: 

Եթե դպրոցի գործունեության վրա ազդող արտաքին գործոնները (երկրի սոցիալ-
քաղաքական, տնտեսական, էկոլոգիական վիճակը, ժողովրդագրական տեղաշարժե-
րը) փոփոխվում են, ապա փոփոխվում են նաև կրթության արդյունքների նկատմամբ 
պահանջները, այդ պարագայում փոփոխվում են նաև ներքին գոծոնները, որոնք իրենց 
հերթին պահանջում են ինչպես կառավարման սուբյեկտների, այնպես էլ մանկավար-
ժական կոլեկտիվի նորարարական գործելակերպի փոփոխություն, կրթական գործըն-
թացի կազմակերպման նոր տեխնոլոգիաների և մեթոդների ներդրում։ Եթե այդ պայ-
մաններում դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը ակտիվ չի գործում, ապա նրա 
զարգացումը որոշակիորեն  դանդաղում է կամ  կասեցվում։ 

Ներքին բարեփոխումների և նորամուծությունների ներդրման ճիշտ ռազմավա-
րության մշակումը կախված է դպրոցի` արդեն ձեռք բերած զարգացման մակարդա-
կից, մանկավարժական կոլեկտիվի ստեղծագործական ակտիվությունից, նրա հասու-
նությունից և նորարարական նախագծերի մշակման ու իրացման փորձից: 

Նշելով դպրոցի զարգացման գործում նորարարությունների առաջատար դերը` 
մենք գտնում ենք, որ նրա զարգացումը պայմանավորող կարևորագույն գործոններից 
են  կառավարման գործընթացում նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրումը, ու-
սումնադաստիարակչական գործընթացի տեխնոլոգիական ապահովումը, մանկա-
վարժական կոլեկտիվի նորարարական ներուժը, մասնագիտական ստեղծագործա-
կան մտածողությունը, ռեֆլեքսիայի ընդունակությունը, մանկավարժական մշակույթը, 
որոնք էլ վճռորոշ դեր են խաղում դպրոցի առաջընթացը ապահովելու գործում և ընդ-
հանուր առմամբ կազմում են դպրոցի նորարարական (ինովացիոն) ներուժը։ 

Ըստ Լ.Թ. Ասատրյանի և համահեղինակների՝ «Դպրոցի ինովացիոն ներուժ ասե-
լով պետք է հասկանալ ուսուցիչների ինքնազարգացման պատրաստակամությունը, 
կրթամշակութային միջավայրի բազմազանությունը (մշակույթի օջախների, կրթական 
նոր հաստատությունների առկայությունը) և անձի ինքնազարգացումն ապահովող  
պայմանները, ինչպես նաև հաղորդակցական կապերի զարգացման բարձր մակար-
դակը» [1, էջ 233]: 

Ժամանակակից սոցիոլոգիական հետազոտություններում դիտարկված և առանձ-
նացված  են նորամուծությունների  իրականացմանը պատրաստ ուսուցիչների խմբե-
րը: Այսպես օրինակ, ըստ Կ. Ռոջերսի՝  դրանք բաժանվում են հինգ խմբի. 

Առաջին խումբ` նորարարներ, որոնք մշտապես ձգտում են նորի իրագործմանը, 
կլանված են նորամուծություններով: 
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Երկրորդ խումբ` նորամուծությունները վաղ իրականացնողներ, որոնք անմիջա-
պես գնում են նորարարների հետևից, բայց նրանցից տարբերվում են իրենց ցածր 
ռիսկի աստիճանով և մեծ մասամբ հանդես են գալիս որպես տեղեկատուներ, խորհր-
դականներ, այսինքն` նորարարությունները խելացի իրականացնողներ են: 

Երրորդ խումբ` նրանք յուրացնում են նորամուծությունները անմիջապես վաղ ի-
րականացնողների հետ, բայց հազվադեպ են հանդես գալիս առաջնորդի դերում: 

Չորրորդ խումբ՝ նորամուծությունները ուշ իրականացնող մեծամասնություն. 
նրանց հատուկ է սկեպտիցիզմը, նորամուծությունները յուրացնում են որպես «միջին» 
սուբյեկտներ: 

Հինգերորդ խումբը կազմում են տատանվողները, որոնք ամենավերջինն են յու-
րացնում նորամուծությունները, նրանց հատուկ են բավականին կայուն վերաբերմունք 
և կողմնորոշումները դեպի ավանդական  արժեքները, անցյալի փորձը և իրականում  
արգելակում են նորամուծությունների տարածումը [7]:  

Իհարկե, ակնհայտ է, որ այսօրվա նորամուծությունների և մանկավարժական կո-
լեկտիվի հետազոտական ու ստեղծագործական ձեռքբերումները վաղը կդառնան 
դպրոցի զարգացման և սովորողների  կրթության իրական մակարդակ: 

Սակայն եթե հաշվի չեն առնվում դպրոցի մանկավարժական կոլեկիտիվի նորա-
րարական ներուժի իրական մակարդակը, ստեղծագործական հնարավորությունները, 
նյութատեխնիկական, տեխնոլոգիական, ֆինանսատնտեսական պայմանները, ինչ-
պես նաև մանակավարժական գիտության ժամանակակից նվաճումները և այլ ուսում-
նական հաստատություններում իրականացվող կրթական նորամուծությունները մեկ 
այլ դպրոցի կենսագործունեության մեջ ներառվում են մեխանիկորեն` արհեստական 
ձևով, ապա այն որակական առաջընթաց չի կարող ապահովել տվյալ դպրոցի համար, 
քանի որ դպրոցի նորարարական կողմնորոշումը  առաջին հերթին ենթադրում է ար-
մատական բովանդակային փոփոխություններ: 

Մեր կարծիքով դպրոցի նորարարական ուղղվածություն ասելով պետք է հասկա-
նալ կառավարող սուբյեկտների և մակավարժական կոլեկտիվի կողմից դպրոցի գոր-
ծունեության ինովացիոն ռազմավարության մշակում, նորամուծությունների մշակում և 
ներդրում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման մեթոդիկայում 
և տեխնոլոգիական համակարգերի, ձևերի, միջոցների, ինչպես նաև կառավարման 
գործընթացի սկզբունքների, գործառույթների, մեթոդների և տեխնոլոգիաների մեջ և 
մշտապես դրանց առաջանցիկ փոփոխության յուրահատուկ կողմնորոշում` որպես 
նրա ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի գործառնության և ռազմավարության արդյունք-
ների դրական որակական  շարժընթաց:  

Այս դրույթները մեր կողմից ընդունվել  են որպես հիմք` դպրոցի զարգացման գոր-
ծընթացի վերլուծության և հանրակրթական դպրոցի նոր մոդելի մշակման համար: 

Արդեն նշվել է, որ դպրոցի զարգացումն ապահովում են մշտական փոփոխութ-
յուններն ու նորամուծությունները։ 

Գիտական գրականության մեջ «փոփոխություն» հասկացությունը դիտարկվում է 
երկու տեսանկյունից` 

ա) փոփոխությունը`որպես գործունեություն, 
բ) փոփոխությունը` որպես զարգացում(Լ.Թ.Ասատրյան,Վ.Պ.Ալեքսեև, Լ.Ա.Բաև, 

Յու. Ն.Մյաչին և այլք): 
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Ըստ Յու.Ն. Մյաչինի` գործունեության փոփոխությունը դիտվում է որպես զարգա-
ցում մեկ հարթության վրա: Այդպիսի զարգացումը ( մեկ հարթության վրա) չի ընդ-
լայնում համակարգի էական հնարավորությունները, բայց այդ վիճակում էլ նկատելի է 
որոշակի  աճ, համակարգի կեսագործունեության բարձրացում [5]: 

Մանկավարժական գրականության մեջ դիտարկվում և հիմնավորվում են դպրոցի 
զարգացման ուղիները, դպրոցի կենսագործունեության ռեժիմը, կառավարչական նոր 
գործառույթները, սկզբունքները, նորամուծությունների տեսակներն ու բովանդակութ-
յունը, դպրոցների նոր մոդելների բնութագրերը` կախված դրանց զարգացման ընդհա-
նուր միտումներից: 

Կառավարման տեսության մեջ առկա է այն կարծիքը, որ դպրոցի կենսագործու-
նեությունն ընթանում է հետևյալ ընթացակարգային փուլերով` 

1. կազմավորում, 
2. կայուն գործունեություն, 
3. նորամուծությունների ներդրում, 
4. զարգացում, 
5. անկում, լճացում: 
Մեր կարծիքով, այս ընթացակարգային փուլերին պետք է ավելացնել ևս մեկը`  նո-

րարարական տեխնոլոգիաների կիրառման փուլը, որը ապահովում է դպրոցի զարգա-
ցումը։ 

Դպրոցի կառավարման գործընթացում նորամուծությունները, այդ թվում նաև նո-
րարարական տեխնոլոգիաների ներդրումը վարչական կառավարման և ուսումնա-
դաստիարակչական գործընթացի կառավարման  մեջ պետք է դիտարկել որպես զար-
գացման երկճյուղվող հիմնական ձևերի դիալեկտիկական միասնություն` հաշվի առնե-
լով նորացման անընդհատությունը` որպես նրա ինքնաշարժման և ինքնակազմա-
կերպման էական պայման: 

Այսինքն` դպրոցի կառավարման արդյունավետությանն ուղղված  նորարարական 
տեխնոլոգիաների` դպրոցի կառավարման տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխ-
նոլոգիաների, որոշումների ընդունման աջակցման, կառավարչական ներգործության , 
նորամուծությունների իրացման, պրոբլեմային իրավիճակների լուծման, իշխանության 
իրականացման, ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման, նրա 
արդյունքների կառավարման և այլ տեխնոլոգիաների ներդրումը պետք է համարել 
դպրոցի զարգացմանն ուղղված նորարարություններ (ինովացիաներ): 

Դպրոցը կարող է զարգանալ միայն կառավարման և կրթական գործընթացում նո-
րարարական տեխնոլոգիաների, մեթոդների ներդրման, դրանց յուրացման, դաստիա-
րակության ազգային հայեցակարգի, դպրոցի զարգացման, ռազմավարության և մար-
տավարության, ինչպես նաև դպրոցի գործունեության նոր մոդելների  մշակման և ի-
րացման ճանապարհով, որի արդյունքում տեղի  կունենա նրա բովանդակային և որա-
կական առաջընթացը, հետևապես  նաև կրթական համակարգի զարգացումը: 

Նորամուծությունները տարբերվում են ինչպես իրենց բնութագրերով, այնպես էլ 
իրացման փուլերի բովանդակությամբ, ներդրման և իրագործման ժամանակահատ-
վածով ու որակով, որի պատճառով նրանց յուրացումը իրականացվում է տարբեր կա-
ռուցվածքի և պլանի գործողությունների իրացման միջոցով, որոշակի պայմանների 
առկայությամբ՝ վերածվելով նորարարության: 

Նորարարությունների ներդրումը դպրոցում ընթանում է հետևյալ փուլերով. 
 Ուսուցչի ստեղծագործական և նորարարական գործունեության մոտիվացիայի  

խթանում, դրա հիման վրա նորարարական գործունեության նկատմամբ դրդա-
պատճառային-ճանաչողական  պատրաստության  ապահովում,  
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 Գիտակցված նորարարական վարքի և ռեֆլեքսիայի ձևավորման համար սոցիալ-
մշակութային և զարգացման պայմանների ստեղծում, 

 Փոփոխությունների և նորամուծությունների ներդրման նկատմամբ մանկավար-
ժական կոլեկտիվի պահանջմունքների որոշակիացում, 

 Իրավիճակի վերլուծություն և տեղեկատվական բանկի ստեղծում, 
 Այլ նորարարական փորձի նախնական ուսումնասիրում և նորամուծության ծրագ-

րի ինքնուրույն մշակում, 
 Դպրոցի կառավարման ենթահամակարգերում համապատասխան նորարարա-

կան տեխնոլոգիաների կիրառման և նորամուծության ներդրման որոշման ընդու-
նում, 

 Նորամուծության փորձարկում, 
 Դպրոցի մանակվարժական կոլեկտիվի կողմից նորամուծության յուրացում     և 

դպրոցի կառավարման աշխատանքներում առաջընթացի ապահովում, 
 Դպրոցում իրականացված նորամուծությունների  տարածում և հասարակայնա-

ցում: 
Այդ փուլերի իրականացումն էլ կազմում է դպրոցում նորամուծությունների ներդր-

ման ամբողջական գործընթացը, որը ինտեգրատիվ բնույթ ունի և համապատասխա-
նում է որոշակի չափանիշների` նորամուծությունների համապատասխանությունը 
դպրոցում նորամուծությունների ներդրման ռազմավարությանը, կառավարման նպա-
տակներին և սովորողների  կրթական պահանջմունքներին, կրթական գործընթացի 
գիտամեթոդական,  նյութատեխնիկական և տեխնոլոգիական   ապահովվածությանը։  

Ելնելով վերոբերյալից` կարծում ենք, որ այսօր կրթության արդիականացման 
նպատակով Արցախի հանրակրթական դպրոցին անհրաժեշտ է նորամուծությունների  
մշակման և ներդրման գործընթացի ակտիվացում, որը առաջին հերթին ենթադրում է 
նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրում հետևյալ ուղղություններով` 

1. դպրոցի կառավարման նոր հայեցակարգի, զարգացման ռազմավարության և  նո-
րագույն տեխնոլոգիաների ներդրում, 

2. ուսուցման ժամանակակից փոխներգործուն մեթոդների,  միջոցների, տեխնոլո-
գիաների և ՏՀՏ-ների ներդրում ուսումնադաստիարակչական գործընթացում, 

3. դպրոցի գործունեության բովանդակության նոր մոդելի մշակում և ներդրում` հեն-
վելով միջազգային փորձի վրա, 

4. կրթական նոր ծրագրերի ու մոդելների  ներդրում դպրոցի կառավարման գործըն-
թացում, 

5. մանկավարժական լավագույն կադրերով դպրոցի ապահովման համար ակտիվ 
համագործակցություն ուսուցչական կադրեր  պատրաստող բուհերի հետ, 

6. Դպրոցի կառավարման և շրջանավարտի նոր մոդելի մշակում և ներդնում՝ հաշվի 
առնելով միջազգային միտումներն ու փորձը այդ ուղղությամբ: 
Այսպիսով, ընդհանրացնելով մեր դիտարկումները՝ կարող ենք վստահաբար ա-

սել, որ կառավարչական նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրումը հանրակրթա-
կան դպրոցի կառավարման գործընթացում և դրան համապատասխան դպրոցի զար-
գացման հայեցակարգի ու ռազմավարության մշակումն ու դրանցով առաջնորդվելը 
էականորեն կբարձրացնեն ուսումնադաստիարակչական գործընթացի որակը, 
կնպաստեն դպրոցի զարգացմանը և նորամուծությունների ներդրման արդյունավե-
տության ապահովմանը:  

Դպրոցի կառավարման համակարգում հայեցակարգային և ռազմավարական փո-
փոխություններն այսօր անհրաժեշտություն են: Դրանք պայմանավորված են առկա 
սոցիալ-տնտեսական հակասություններով՝ որպես օբյեկտիվ համաշխարհային մի-
տումներ, նոր կրթական չափորոշիչների կիրառման  և սովորողների անհատական ա-
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ռաջընթացի խթանման, կրթության որակի վերահսկման նոր մեխանիզմների ձևավոր-
ման անհրաժշտությամբ: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Հանրակրթական դպրոցի կառավարման համակարգում նորամուծությունների 

ներդրումը՝ որպես սոցիալ-մանկավարժական հիմնախնդիր 
Ռոզա Ավագիմյան 

          
Հոդվածում  դիտարկված  է  նորամուծությունների դերն ու նշանակությունը 

հանրակրթական դպրոցի զարգացման գործում: Ներկայացված են դպրոցի 
կառավարման արդյունավետությանն ուղղված նորարարական տեխնոլոգիաների 
տեսակները: 

Բնութագրվել են դպրոցում նորամուծությունների ներդրման փուլերը: 
Հիմնավորվել է, որ դպրոցը կարող է արդյունավետ զարգանալ միայն 

կառավարման և կրթական գործընթացներում  նորամուծությունների և նորարարական  
տեխնոլոգիաների ներդրման, դրանց յուրացման և կիրառման, դպրոցի  զարգացման  
ռազմավարության և գործունեության նոր մոդելների մշակման ու իրացման  
ճանապարհով, որի արդյունքում տեղի կունենա բովանդակային և որակական 
առաջընթաց: 

Նորովի է սահմանված  «դպրոցի զարգացման կառավարում»  հասկացությունը: 
Ներկայացված են հեղինակի կողմից առաջարկվող Արցախի հանրակրթական 

դպրոցի արդյունավետ կառավարման և զարգացման համար անհրաժեշտ 
բովանդակային  բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները: 
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РЕЗЮМЕ 
Внедрение инноваций в систему управления общеобразовательной школой как 

социально-педагогическая проблема 
Роза Авагимян 

 
Ключевые слова: инновации, средняя школа, управление школой, инновационные 

технологии, развитие, стратегия развития школы, управление развитием школы, арцахская 
средняя школа, реформы. 

В статье рассматриваются роль и значение инноваций в развитии средней школы, 
представлены виды инновационных технологий, направленных на повышение 
эффективности управления школой и описаны этапы внедрения инноваций в школе. 

 Утверждается, что школа может эффективно развиваться только благодаря внедрению 
инноваций и инновационных технологий в процессы управления и образования, разработке 
и внедрению новых моделей стратегий и действий по развитию школы, которые приведут к 
значимому и качественному прогрессу. 

Понятие «управление развитием школы» является новым. 
Автором предложены основные направления содержательных реформ, необходимых 

для эффективного управления арцахской средней школой и ее развития. 
 

 
SUMMARY 

Introduction of Innovations in the Management System of Secondary Schools as a Social and 
Pedagogical Problem 

Roza Avagimyan 
 

Keywords: innovations, secondary school, school management, innovative technologies, 
development, school development strategy, school development management, Artsakh secondary 
school, reforms. 

The article discusses the role and significance of innovations in secondary school 
development. Types of innovative technologies aimed at the effectiveness of school management 
are presented. 

The stages of introducing innovations in the school have been described. 
It has been argued that the school can only develop effectively through the introduction and 

implementation of innovations and innovative technologies in management and education 
processes, the development and implementation of new models of school development strategies 
and activities that will result in meaningful and qualitative progress. 

The notion of "school development management" is a new one. 
The main directions of the content reforms necessary for effective management and 

development of the Artsakh Secondary School proposed by the author are presented. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СТУДЕНТА С ОВЗ 

Владимир Беляков 

Ключевые слова: образовательное пространство субъекта, гуманизация и глобализация 
образовательной среды, субъективированная версия социокультурной среды, ответствен-
ный выбор студента с ОВЗ и его особенности. 

 
Наступление нового века для многих государств, в том числе и для России, ознамено-

валось сменой приоритетов и ценностей общественного развития, смещением акцента с 
экономической составляющей на «человеческий ресурс», то есть на потенциал личности, 
ее интеллект, образование. В современном мире приспособление личности к динамическим 
социальным и профессиональным изменениям во многом определяется качественным про-
фессиональным образованием. Но интенсификация образовательного процесса, его актив-
ные трансформации часто приводят к истощению резервов организма человека, сниже-
нию психофизического потенциала. Этот процесс значительно усугубляется в отношении 
тех, кто испытывает трудности полноценной адаптации, интеграции и эффективного 
социального функционирования в обществе вследствие ограниченных возможностей здо-
ровья (ОВЗ). В результате нарушается возможность поддержания баланса между нега-
тивными внешними воздействиями и способностью личности преодолевать различные рис-
ки, угрозы, опасности, что актуализирует научный интерес к проблемам, связанным с изу-
чением факторов и условий, влияющих на процесс социализации человека с ОВЗ. 

Следует отметить, что в западных странах система инклюзивного образования на-
ходится на гораздо более высоком уровне и теоретически лучше разработана. Можно от-
метить такие труды, как «Совершенствование образования» (Improving Education. The 
Promise of Inclusive Schools) Национального Института совершенствования городского об-
разования США, «Инклюзивное образование при ограниченных ресурсах» (Sue Stubbs. 
Inclusive Education Where There few 3 resources, 2002) и др. 

В нашей стране вопросом повышения качества инклюзивного образования также на-
чинают широко заниматься, что получило отражение в трудах И.И. Лошаковой, Е.Р. Ярс-
кой-Смирновой «Интеграция в условиях дифференциации: проблемы инклюзивного обучения 
детей – инвалидов», Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, М.Л. Семенович, Т.П. Дмитриевой, И.Е. 
Авериной «Инклюзивное образование: от методологической модели к практике» и др. 

Обычное образование нацелено на здоровых обучающихся, включает в себя обычных 
преподавателей. Специальное образование подразумевает работу с особыми обучающими-
ся, под них должны подстраиваться и высшие учебные заведения, и преподаватели. Интег-
рированное образование с помощью реабилитации и адаптации подстраивает специально-
го обучающегося к обычному образованию. И  наконец, инклюзивное образование, восприни-
мая обучающегося таким, каким он есть, подстраивает под него всю свою систему. Обра-
зование в современных условиях требует также и подготовки конкурентно способных пе-
дагогов, обладающих высоким уровнем знаний, умений и навыков в области инклюзивного 
образования, а также обладающих высоким креативным потенциалом. 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 25.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ, պ.գ.թ., դոցենտ Ն. 
Բաղդասարյանը: 04.02.20: 
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Вместе с тем только специально подготовленный педагог сможет обеспечить сту-
денту с ограниченными возможностями здоровья помощь и поддержку, психолого–педаго-
гическое сопровождение в его взаимодействии с обществом. Стремление сопровождающе-
го педагога найти диалог с каждым из студентов с ОВЗ является основой профессиональ-
ного успеха. Важным фактором в работе таких педагогов является соответствие их лич-
ностных качеств требованиям, предъявляемым к его работе с такой категорией студен-
тов. 

В этом контексте существенно возрастает роль преподавателя современного вуза, 
расширяется диапазон его психологического и педагогического воздействия на студентов. 
Преподаватель уже не может быть только транслятором знаний и информации. Он дол-
жен быть и педагогом, и психологом, а также и психотерапевтом как для самого себя, 
так и для других: уметь снимать нервно-психическое напряжение, помогать своим учени-
кам разрешать психологические кризы, выводить их из депрессивных состояний. От этого 
во многом зависят успешность его педагогической деятельности и его авторитет [11]. На 
фоне потребности в новом, современном, подходе к образованности специалиста в сферу 
высшего образования, на наш взгляд, необходимо ввести представление о творческом по-
тенциале педагога как о его способности эффективно решать сложные проблемы, как о 
саморазвивающейся личности, способной самостоятельно решать проблемные ситуации, 
возникающие в жизни студентов, рефлексировать их как позитивный, так и негативный 
опыт, а также управлять самоопределением личности студента. 

Ситуация самоопределения всегда способствует личностному росту, помогает луч-
шей ориентации студента в образовательном процессе. Основным направлением по усо-
вершенствованию преподавания в вузе может стать включение различных инноваций в об-
разовательный процесс для формирования творческого подхода не только в восприятии, но 
и в переработке и продуцировании информации. Одним из возможных путей достижения 
этой цели должно являться не только (и не столько) передача студентам соответствую-
щих знаний, сколько освоение ими определенных методов саморегуляции и самоорганизации 
творческой деятельности. 

Другими словами, процедура преподавания может быть основана на активной работе 
студентов по разрешению проблемных ситуаций, в контексте которых у них возникает 
потребность в соответствующих знаниях, в их расширении и конкретизации. Приобретен-
ные при этом знания становятся внутренними средствами деятельности студентов, тем 
самым способствуя дальнейшему развитию их творческих возможностей. Самообучение 
(или значимое для студента обучение) является наиболее прочным, оно долго сохраняется, 
так как вовлекает в себя всего обучаемого как человека – его чувства, отношения, мысли и 
действия. При таком обучении студент становится ответственным, независимым, твор-
ческим, опирающимся на себя. Для него главным является самокритика и самооценка, а 
оценка других – второстепенна. Если же внутренний опыт не изменяется, то механически 
приобретенные когнитивные знания бесполезны, они забываются, не играя никакой роли в 
жизни, а сам студент не развивается [3]. Роль преподавателя должна сводиться к тому, 
чтобы обеспечить совместное исследование, совместное прохождение того или иного пу-
ти открытия и исследования, который к ним приводит, а не догматическое сообщение и 
механическая рецепция готовых результатов. ''Развитие творческой самодеятельности – 
основа и цель системы образования'', – считает С.Л. Рубинштейн.  

Преподаватель должен предоставить студентам все возможные средства для са-
мообучения. Сам он тоже выступает как средство обучения, поскольку студенты будут 
консультироваться у него и спорить с ним. Эти установки учителя-фасилитатора связа-
ны с изменением его мышления, они основаны на перестройке личностных установок и цен-
ностей преподавателя, которые реализуются в межличностном общении с учащимися с 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

244 
 

помощью деятельностных методов обучения [7]. К. Роджерс считает, что ученик должен 
уметь обучаться сам, так как учение – не просто усвоение знаний, а изменение внутренне-
го чувственно – когнитивного опыта ученика, связанного со всей его личностью. Этот 
опыт передать невозможно, так как он у всех разный. Учащийся может научиться чему-
либо только самообучаясь, лишь в этом случае происходит значимое научение (significant 
learning) [8].  

Методология проектирования образовательного пространства студента с ОВЗ, 
предлагаемая нами, требует, что для работы в таких группах необходимо использовать 
методы преподавания и ведения занятий, которые активизировали бы творческий потен-
циал каждого конкретного студента, чтобы образование перестало быть простым пот-
реблением информации и превратилось бы в творческий процесс создания своеобразного 
комплекса "Я" в личности студента как саморазвивающейся открытой системы, стремя-
щейся к самосовершенствованию и самоактуализации. Мы считаем, что социальная адап-
тация студентов в условиях современного вуза связана с включением их в творческую дея-
тельность по освоению новой социальной среды и с активным действием в этой среде. 

Творческая активность и способность к самоопределению проявляются только в си-
туации проблемного обучения. При деятельностной позиции студента все, что происхо-
дит на занятии, идет на наращивание его собственной позиции, а если при этом парал-
лельно идет еще и объяснение сложившихся ситуаций, то возникает как раз искомый обра-
зовательный момент. То есть в контексте современного подхода к образованию препода-
ватель для успешного проектирования образовательного пространства студента с ОВЗ 
должен иметь хорошую психологическую подготовку, в которой можно выделить три 
компонента:  

1. Владение психологической культурой; 
2. Обладание психологической компетентностью в педагогической деятельности; 
3.  Умение объективно оценивать возможности и перспективы своей деятельности 

и деятельности своих студентов. 
Представления о психологической культуре педагогов, работающих со студентами с 

ОВЗ, в научной литературе описано в виде таких составляющих, как:  
- психологическая грамотность; 
- коммуникативный компонент; 
- ценностно-смысловой компонент; 
-перцептивный компонент; 
- рефлексивно-чувственный компонент; 
- регулятивно-волевой компонент [2]. 
Дадим им краткую характеристику. Психологическая грамотность, означает владе-

ние преподавателем психологическими знаниями, умениями, символами, правилами и норма-
ми в сфере выстраивания пространства общения. Это система психологических знаний о 
людях вообще, о людях с ОВЗ, о себе самом, а также умения применять эти знания на 
практике. Психологическая грамотность позволяет принимать более эффективные реше-
ния и действовать в трудных ситуациях, связанных с обучением студентов с ОВЗ. Комму-
никативный компонент психологической культуры предполагает эффективное использова-
ние предметно-специфических знаний в контексте установления оптимальной дистанции 
общения. Это умение общаться со студентами с ОВЗ помогает оптимально передавать 
им информацию, а также воспринимать ее от них (обратная связь). Ценностно-смысло-
вой компонент психологической культуры педагога при работе со студентами с ОВЗ реа-
лизуется в совокупности с их личностно-значимыми и личностно-ценностными стремле-
ниями, идеалами, убеждениями и позициями в области психики человека, особенностями их 
взаимоотношений с однокурсниками. Рефлексивно-перцептивная составляющая психологи-
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ческой культуры педагога, работающего со студентами с ОВЗ, представляет собой отс-
леживание процесса и результатов своей деятельности, понимание внутренней динамики 
изменений у студентов. Это наблюдательность, психологическая проницательность, уме-
ние адекватно воспринимать студентов с ОВЗ, прогнозировать их поведение и т.п. Эмо-
ционально-чувственный компонент психологической культуры педагога включает бо-
гатство чувств и переживаний, развитую эмпатию, умение сочувствовать студентам с 
ОВЗ. Регулятивно-волевой компонент – это самоконтроль, владение собой, умение управ-
лять своим умом и своими состояниями. Это умение отстаивать нравственные принципы 
и утверждать свои ценности.  

Анализируя такое хорошо известное понятие как ''субъектность'', которое рассмат-
ривается как системное человеческое качество, мы уточним его трактовку с точки зрения 
культурного и психологически грамотного преподавателя, умеющего адекватно взаимо-
действовать со студентами с ОВЗ. Субъектность – это специфическая организация пси-
хического состояния студента, способствующая активной сознательной и целенаправлен-
ной реализации накопленного опыта при решении задач своей жизнедеятельности (А.Б. Се-
рых). С точки зрения А.Б. Серых, субъектность характеризуется интегративными 
свойствами личности такими, как:  

1. Самодетерминация (самопричина) – способ выступать причиной самого себя, своих 
изменений и внешней активности, актуализация и реализация своих ресурсов, волевая само-
регуляция; 

2. Самоорганизация (самоупорядочивание) – способность структурировать систему 
собственных побуждений, желаний, стремлений, умение приводить в порядок свое миро-
восприятие; 

3. Саморазвитие (самопостроение) – способность к порождению качественных и ко-
личественных изменений в своем собственном внутреннем и окружающем мире [10].  

На базе этих фундаментальных положений субъектного подхода автор представ-
ляет структурно-содержательную модель субъектности педагога, работающего со сту-
дентами с ОВЗ.  

Во-первых, это важно для познания сущности психолого-педагогического взаимо-
действия со студентом с ОВЗ (гноссеологическая подструктура), а также для выработки 
субъективного отношения к такому взаимодействию (аксиологическая подструктура) и в 
то же время для творческого преобразования имеющихся способов психолого-педагогичес-
кого взаимодействия (праксиологическая подструктура). Во-вторых, в отношении разви-
тия сущностных свойств человека как субъекта – самодетерминации, саморазвития и са-
моорганизации. Оба эти направления, по мнению А.Б. Серых, в конечном итоге ведут к еди-
ному результату – становлению субъектности студента как в содержательном, так и в 
структурно-формальном плане [10]. 

Субъектность – это, прежде всего, необходимое качество самого педагога как носи-
теля психологической культуры, способного выступать причиной самого себя, способного 
приводить в порядок свое мировосприятие, являться активным творцом собственной 
жизни и окружающего мира и, конечно, значимой личностью для студентов с ОВЗ, кото-
рый способен грамотно проектировать их образовательное пространство. 

Согласно многим исследованиям, успех инклюзивного образования зависит от грамот-
ного использования целого ряда ресурсов: профессиональной компетентности педагогов, 
положительного отношения к самому феномену инклюзии у педагогов, от их способности 
грамотно проектировать образовательное пространство субъекта с ОВЗ [7, 8, 10, 20]. 

При проектировании этого пространства не следует забывать еще о двух важней-
ших аспектах: 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

246 
 

1. В связи с интенсивным использованием в образовательном процессе информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) стало бурно развиваться дистанционное образо-
вание, которое не может не коснуться и студентов с ОВЗ; 

2.  В наших отечественных исследованиях стали активно разрабатываться програм-
мы психолого-педагогического сопровождения обучения студентов с ОВЗ, что значительно 
обогащает методологию и технологию проектирования образовательного пространства. 

Систематизируем основные направления использования ИКТ при проектировании об-
разовательного пространства студента с ОВЗ, представив их в виде следующей таблицы 
(таблица 1) 

Основные направления работы со студентами с помощью ИКТ. 

Таблица 1. 

Основные направления работы со 
студентами с ОВЗ с помощью ИКТ 

Характерные черты этого направления 

1.Тренинги, проводимые психологами Должны проводиться с первых дней поступления 
студента в университет. Они позволят 
формировать у студентов установку на 
необходимость постоянного развития 
собственного опыта, приобретения навыков 
самоанализа 

2.Проведение в интерактивном режиме веб-
семинаров, интернет-конференций интернет-
консультации. 

Все эти интернет-мероприятия должны 
проводиться с обратной видеосвязью: студенты 
видят друг друга и преподавателя в режиме 
онлайн, могут задать вопрос или высказать свое 
мнение. 

3. Проведение таких пропедевтических курсов 
как: «Введение в дистанционное обучение», 
«Технологии и методики самоорганизации», 
«Методика работы с учебной литературой» и 
др. 

Основная цель таких курсов – как можно раньше 
ознакомить студентов с особенностями 
дистанционного обучения, помочь 
сориентироваться в структуре учебного 
процесса и учебном плане, освоить ИКТ.  

4. Систематическая работа с родителями 
студента с ОВЗ 

Сами родители нуждаются в психологической 
поддержке, а для этого для них проводятся 
встречи со специалистами, организуются лекции 
и консультации, тренинги и личные беседы. 

5. Работа над социальными проектами Студентам предлагается создавать и развивать 
отдельные проекты, значимые для них как в 
личностном, так и в социальном плане (например, 
оказание профориентационной помощи 
школьникам) 

6.Проведение выездных занятий по отдельным 
учебным дисциплинам в исследовательских 
институтах, психологических центрах, музеях 

У студентов повышается мотивация к 
обучению, становятся разнообразными формы 
проведения занятий, расширяется их кругозор, 
повышается  общекультурный уровень 

Вместе с тем у проблемы, связанной с сопровождением процесса адаптации студен-
тов с ОВЗ к условиям обучения в вузе есть и другая сторона. Студент с ОВЗ потенциально 
находится в стрессе от ощущения своей неполноценности и поэтому при проектировании 
образовательного пространства такого обучаемого необходимо исходить из позиции, при 
которой педагог рассматривает такого студента наравне со всеми остальными [2, 8, 10, 
13]. 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

247 
 

Как показали наши наблюдения и беседы со студентами, зачастую именно ограничен-
ные возможности здоровья, инвалидность определяют реальную и потенциальную пред-
расположенность таких студентов становиться «жертвами социализации» Это подт-
верждают и исследования A.B. Мудрика[12], который считает, что в силу повышенной 
уязвимости, которая приобретается ими в специфических био-социально-психологических 
условиях их развития и жизни в целом. Сегодня в образовательных организациях остаются 
еще условия, способствующие предрасположенности студента продолжать оставаться 
жертвой, вследствие дефицитности или полного отсутствия механизма социогенеза (Е.В. 
Руденский) [14], а также нарушений психологической безопасности образовательной сре-
ды (О.О. Андроникова) [2] и нарушений духовного и физического здоровья студентов в силу 
специфики этой среды (Д.И. Фельдштейн) [17], проблем барьерной среды.  

Обобщая все, что касается организации педагогической среды в ВПО, нужно 
отметить, что ее проектирование необходимо осуществлять с центрального компонента 
– системы ценностей и мировоззренческих установок в их целостности, а одним из основ-
ных направлений ее реализации рассматривать гуманизацию образовательного прост-
ранства субъекта с ОВЗ [3, 4, 6, 9].  

В стратегическом плане гуманизацию можно охарактеризовать как построение от-
ношений участников образовательного процесса на основе смены стиля педагогического 
общения – от авторитарного к демократическому [2, 3, 4]. При этом главным является 
принцип уважения личности студента с ОВЗ и учета в содержании образования его внут-
ренней склонности стать жертвой сложившихся обстоятельств, его духовного и физи-
ческого потенциала путем приобщения к человеческой культуре, рассматриваемой в аспек-
те социального опыта [15, 17]. Сущность образовательного процесса в этом случае раск-
рывается в тесной взаимосвязи таких понятий как, «образование», «культура», «культур-
ный факт», «образовательная среда», «образовательное пространство субъекта». По су-
ти, это целенаправленное превращение имеющегося у него деструктивного социального 
опыта в опыт личностно - позитивный, направленный на адаптацию к сложившимся усло-
виям, развитие этого опыта, его коррекция в соответствии с нарастающими социально-
экономическими ситуациями неопределенности и способности студента принимать в них 
ответственные решения и делать свой собственный выбор. [1, 10, 18, 21]. 

Обобщенной позицией, объединяющей выводы этих и других авторов, необходимой 
предпосылкой, задающей характер образовательного взаимодействия студента и препода-
вателя, по освоению образовательной среды (культуры), должно являться особое действие 
со стороны последнего, цель которого – оказать конструктивное влияние на деятельность 
обучаемого, на его саморазвитие. От специфики воздействия обучающего на обучающего-
ся зависит возможность возникновения между ними реального взаимодействия и, как 
следствие этого, появления образовательных событий, свидетельствующих о процессе 
формирования субъектного образовательного пространства [3, 6, 11, 12, 13]. 

Исходя из этой предпосылки, мы имеем в виду то, что сознательное развитие субъек-
та происходит как сопричастие его бытия вместе с другими и сопровождается потреб-
ностью в значимых других, в тех, без кого он сам не может быть самим собой [2, 18]. Од-
нако, как показывает практика внедрения дистанционной формы обучения, одним из ос-
новных рисков является возможность развития замкнутости у студента, недостаток 
развития коммуникативных умений. Данное ограничение снимается при реализации тех 
направлений, о которых речь шла выше. Их реализация способствует решению нескольких 
задач: обогащение социального опыта, расширение круга общения, создание условий для са-
мореализации. Эти направления могут рассматриваться как дополнительное средство 
проектирования и организации учебного процесса. С точки зрения Э. Фромма,  чем глубже 
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человек уходит внутрь себя, в процессы своего саморазвития, тем более он расширяет и 
обретает естественную и необходимую связь со всеми остальными людьми [16]. 

Категория образовательного пространства в этом контексте рассматривается на-
ми как операциональная единица для анализа многоуровневой и многокачественной образо-
вательной реальности в целом, приобретающей особый смысл для студента с ОВЗ. Необ-
ходимость этой образовательной реальности заключается в формирующем и корректи-
рующем образовательном воздействии на личность как на явленную его сущность. На 
научно-теоретическом уровне мы сталкиваемся с противоречием между необходимостью 
коррекции предрасположенности студента с ОВЗ становиться жертвой и его трансфор-
мацией в сознательного и ответственного субъекта своей жизни и отсутствием доста-
точной теоретической разработанности адекватного содержания и условий процесса 
психолого-педагогического сопровождения таких студентов в образовательной среде вуза. 
А на методическом уровне между возможностями образовательной среды вуза в организа-
ции и функционировании психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ и не-
достаточной реализацией этого процесса в высшем образовании ввиду отсутствия полно-
ценного научно-методического обеспечения. Все это серьезным образом усложняет про-
цесс проектирования образовательного пространства студента с ОВЗ.  

Тем не менее, в нашем представлении «образовательное» проявляется в изменении 
субъектных характеристик студента, таких, как потребности, установки, отношения, 
состояния, модели поведения и т. п. Эти выработанные в индивидуальном опыте студен-
та субъектные характеристики по отношению к внешнему образовательному воздейст-
вию могут выступать в самых различных качествах (черт характера, психологических за-
щит, барьеров, ресурсов здоровья и т. д.). 

Исходя из представления о ВПО как результата освоения субъектом с ОВЗ прост-
ранства культуры следует то, что оно являет собой отраженное и присвоенное им об-
щественное бытие, субъективированную версию социокулькультурной среды, характери-
зующейся нестабильностью и неопределенностью глобального масштаба. Результатом 
присвоения социокультурной среды является образованность субъекта, а ее ход – образо-
вательным процессом. Внутренняя культура (образованность субъекта) преломляет через 
себя внешние воздействия и влияет на процесс интериоризации. Таким образом, образова-
тельное пространство в самом общем виде представляет собой определенную систему со-
бытий в единстве пространственных и временных характеристик.  

В процессе исследования мы хорошо понимали, что склонность студента с ОВЗ оста-
ваться жертвой - это свойство его личности, обуславливающее его предрасположенность 
и дальше ею оставаться, которое проявляется в форме социального, психологического и 
морального деформационного отклонения, закрепленного в поведении; это системное 
свойство, включающее механизмы сниженной психологической устойчивости, дефекты са-
мопознания и восприятия реальности, инфантилизм, депривированную суверенность, дис-
социабельность, деформации и дисгармонии социальных отношений, фиксацию негативно-
го опыта и установок; динамическое свойство, представленное потенциальными процесса-
ми, связанными с ощущением своей неполноценности и ущербности. Деструктивными для 
студентов с ОВЗ являются и риски, возникающие в системе взаимодействия «студент с 
ОВЗ - образовательная среда вуза»: социальная роль студента с ОВЗ, несоответствие пе-
дагогических технологий и организационно-методического обеспечения образовательного 
процесса их био-социально-психологическим особенностям, их особым потребностям, на-
рушение психологической безопасности среды в сфере взаимодействий ее субъектов в фор-
мальной, полуформальной, неформальной подсистемах. 

Следовательно, мы будем исходить именно из того, что чаще всего образовательная 
среда вуза – это совокупность факторов, компонентов и параметров, планируемых на 
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уровне всей системы образования. В широком смысле образовательная среда представ-
ляет собой бытие, которое связано с целеполаганием образования в целом и содержанием 
ВПО как производной от общего содержания образования, его социально-ценной и куль-
турной направленности.  

Таким образом, проектирование образовательного пространства субъекта с ОВЗ 
должно быть основано на идее поиска адекватных форм и методов обучения, направлен-
ных на формирование у него позиции принятия самостоятельных решений в условиях сво-
бодного выбора и личной ответственности за результаты этих решений. Ключевой идеей 
здесь становится идея развития умственной самостоятельности как важнейшего качест-
ва личности, лежащего в основе творческой направленности педагога, развивающего эту 
самостоятельность. 

Для осуществления субъектом с ОВЗ ответственного выбора необходима определен-
ная смыслообразующая работа. Во-первых, для определения спектра всех реальных воз-
можностей в окружающей действительности и в самом себе, и во-вторых, для анализа 
этих возможностей на основании представлений о перспективах личностного роста с пос-
ледующим выделением явно выраженных критериев для соотнесения. 

Принципиально важно, что для первого и второго моментов характерно то, что по-
добная работа направлена на определение «значения для себя» или «личностного смысла» 
(по А.Н.Леонтьеву). Она связана с соотнесением элементов образовательного окружения с 
индивидуальными представлениями субъекта, с его жизненным опытом и возможностями 
здоровья. В процессе такого соотнесения осуществляется семиотическое опредмечивание 
образовательного пространства, а его результатом будет объективная оценочная систе-
ма субъекта с ОВЗ, которая будет исключать его склонность быть жертвой. В нашем 
представлении, только после осуществления такого рода деятельности и достижения 
поставленных целей можно говорить о готовности его личности к ответственному выбо-
ру. 

Следовательно, представленная система проектирования образовательного прост-
ранства субъекта с ОВЗ в вузе дает возможность не воспринимать слишком детально (в 
условно-моделирующем плане) различные отклонения, связанные с ограничениями в разви-
тии студента, что может привести к выпадению его из социально и культурно обуслов-
ленной образовательной среды. При этом не должна нарушаться связь такого студента с 
социумом и культурой как источником его развития. Более того, при организации образо-
вательного пространства необходимо сделать все максимально возможное для того, что-
бы он не отделялся от остальных студентов и чувствовал себя равным им. Поэтому ос-
новным критерием эффективности в организации такого образовательного пространства 
должен быть критерий, связанный с успешностью социализации студента с ОВЗ, с эффек-
тивным введением его в культуру общества, с развитием у него социального опыта наряду 
с освоением академических знаний. Обязательным условием применения такой методоло-
гии в образовательном процессе должна являться систематическая специальная психоло-
го-педагогическая поддержка, направленная на создание адекватных условий для реализа-
ции особых образовательных потребностей таких студентов, включая индивидуальную по-
мощь в формировании полноценной профессиональной и жизненной позиции, которая поз-
волит успешно справиться с возникающими трудностями.  
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РЕЗЮМЕ 
Методологические аспекты проектирования образовательного пространства студента 

с ОВЗ 
Владимир Беляков 

 
В настоящей статье представлены методологические подходы к проектированию обра-

зовательного пространства студента с ОВЗ. Эти подходы основаны на том, что при его 
проектировании необходимо сделать все максимально возможное для того, чтобы такой 
студент не отделялся от остальных студентов и чувствовал себя равным им. Поэтому основ-
ным критерием эффективности при проектировании такого пространства должен быть кри-
терий, связанный с успешностью социализации студента, с эффективным введением его в 
культуру общества, с развитием у него социального опыта наряду с освоением академичес-
ких знаний. Непременным условием применения такой методологии в образовательном 
процессе должна являться специальная психолого-педагогическая поддержка студента с 
ОВЗ, направленная на создание условий для реализации его особых образовательных пот-
ребностей, включая индивидуальную помощь в формировании полноценной профессио-
нальной и жизненной позиции.  

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՀԻԱ ուսանողի կրթական տարածքի նախագծման մեթոդաբանական հիմքերը 
Վլադիմիր Բելյակով 

 
Բանալի բառեր՝ անհատի կրթական տարածք, կրթական ոլորտի հումանիզացում 

և համաշխարհայնացում, սոցիալ-մշակութային ոլորտի անհատականցված տարբե-
րակ, ՀԻԱ ուսանողի պատասխանատու ընտրություն և նրա առանձնահատկություննե-
րը: 

Հոդվածում ներկայացված են ՀԻԱ ուսանողի կրթական տարածքի նախագծման 
մեթոդական մոտեցումները: Դրանց հիմքում ընկած է այն գաղափարը որ նախագծ-
ման ժամանակ պետք է հնարավորինս ձգտել, որ նման ուսանողը չմեկուսանա մյուս 
ուսանողներից և իրեն լիարժեք համարի: Հետևաբար, նման տարածքի նախագծման 
արդյունավետության հիմնական չափանիշը պետք է կապված լինի ուսանողի սոցիա-
լականացման հաջողության և վերջինիս հասարակության մշակույթի մեջ արդյունա-
վետ ներդրման նաև ուղղված լինի ուսանողի՝ ակադեմիական գիտելիքների յուրացմա-
նը զուգընթաց սոցիալական փորձի զարգացմանը: Կրթական գործընթացում այսպիսի 
մեթոդաբանության կիրառման կարևոր պայմանը պետք է հանդիսանա հատուկ հոգե-
բանամանկավարժական աջակցությունն ՀԻԱ ուսանողին՝ ուղղված նրա հատուկ 
կրթական պահանջարկների իրացման պայմանների ստեղծմանը, ներառյալ մասնա-
գիտական ու կենսական առումներով լիարժեք դիրքի ձևավորմանն ուղղված անհա-
տական օգնությունը: 
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SUMMARY 
Methodological Aspects of Designing an Educational Space for Students with Disabilities 

Vladimir Belyakov 
 

Keywords: educational space of an individual, humanization and globalization of the 
educational environment, subjective version of the socio-cultural environment, responsible choice 
of students with disabilities and its features. 

The given article presents methodological approaches to the design of educational space for 
students with disabilities. These approaches are based on the fact that when designing the space, it 
is necessary to do everything possible to ensure that such a student is not separated from other 
students and feels equal with them. Therefore, the main criterion for effectiveness in designing 
such a space should be the criterion associated with the success of socialization of the student, with 
the effective introduction of him into the culture of society, with the development of his social 
experience along with the development of academic knowledge. A prerequisite for the application 
of this methodology in the educational process should be special psychological and pedagogical 
support for students with disabilities, aimed at creating conditions for the implementation of their 
special educational needs, including individual assistance in the formation of a full-fledged 
professional and life position. 
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ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՖԱՆՏՈՄ ՑԱՎԻ ՖԵՆՈՄԵՆԸ ԱՄՊՈՒՏԱՆՏՆԵՐԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

Մարիամ Գասպարյան 

Բանալի բառեր՝ ֆանտոմ ցավ, ֆանտոմ վերջույթ, ցավի հիշողություն, 
ամպուտանտ, նևրոմաներ, սոմատիկ դրսևորում, անձնային խանգարում, գլխուղեղի 
սենսորային կեղև, սթրես: 

 
Ֆանտոմ վերջույթի ֆենոմենը դարեր շարունակ հետաքրքրել է մասնագետներին:  

Առաջին անգամ 1552 թվականին այն նկարագրել է Պարե Ամբրուազը, ով առաջինն է 
ուսումնասիրել ու նկատել զինվորների մոտ  գոյություն չունեցող՝ ամպուտացված վեր-
ջույթի ցավը, իսկ «ֆանտոմ վերջույթ» եզրույթը ներմուծվել է վիրաբույժ Ս. Վ. Միտչել-
լայի կողմից (1872 թ.): Ս. Վ. Միտչելլան հետաքրքրված էր զինվորների պատմություն-
ներով, որոնք «ուրվական-օրգանների» ցավերի կենդանի զգացողության մասին էին: 
Ի՞նչն է առաջացնում ցավի նման զգացողություն, իրակա՞ն է այն, թե թվացյալ. այս 
հարցադրումների համատեքստում կդիտարկենք ֆանտոմ ֆենոմենի ընկալումը: 

Վերջույթում ֆանտոմ ցավի առկայությունը լուրջ ցավային սինդրոմներից մեկն է: 
Ձեռքի կամ ոտքի ամպուտացումից հետո մարդը կարող է շարունակել զգալ իր վեր-
ջույթը, զգալ դրանում ցավ, մոռանալով, որ վերջույթը ամպուտացված է, փորձել օգտ-
վել դրանից: Մեծահասակների մոտ, ամպուտացումից հետո գրեթե  միշտ  նկատվում 
են ֆանտոմ ցավեր: Ոմանց մոտ այդ զգացողությունները անցնում են, ոմանց մոտ էլ՝ 
պահպանվում ամբողջ կյանքի ընթացքում: 

Շատ հիվանդներ ձեռքի կամ ոտքի ամպուտացիայից հետո շարունակում են զգալ 
ֆանտոմ վերջույթը[9]: Սովորաբար այն նկարագրվում է  նույն ձևով և նույն բնութագ-
րականներով, ինչպես իրական վերջույթը մինչև ամպուտացնելը: Ստեղծվում է տպա-
վորություն, որ ֆանտոմ վերջույթը զբաղեցնում է այն նույն դիրքորոշումը տարածութ-
յան մեջ, որը կզբաղեցներ իրական վերջույթը, օրինակ նստելիս, քայլելիս կամ մահճա-
կալի վրա պառկելիս: Սկզբնական փուլում վերջույթը զգացվում է նորմալ չափով և 
ձևով. օրինակ, ամպուտանտը փորձում է վերցնել առարկան բացակայող ձեռքի օգ-
նությամբ: Հետազոտությունները փաստում են, որ փակ աչքերով ֆանտոմ վերջույթը 
ընդունում է նախկին  դիրքը[8]: Դա հանգեցնում է այն մտքին, որ ֆանտոմի առկայութ-
յունը պայմանավորված է գլխուղեղի կեղևի կենտրոնների ակտիվությամբ, որոնք պա-
տասխանատու են մարմնի սխեմայի համար: Տեսողության վերահսկողության բացա-
կայության դեպքում տարածության մեջ դիրքորոշման ընկալումը կարող է էապես 
տարբերվել իրականից [1]: 

Մարմնի`գոյություն չունեցող ցավի վերաբերյալ նախնական ենթադրությունները 
վերագրվում էին հալյուցիանցիայի ինչ-որ ձևի` որպես գոյություն չունեցող օրգան, և 
մասնագետներն ինչպես ցանկանում, բացատրում  էին այդ երևույթը: Ականավոր հո-
գեբույժ Դ. Կացը հայտնում է, որ ֆանտոմ վերջույթը  կարող է աստիճանաբար դառ-
նալ «պաշտամունքի առարկա» և ի վերջո, ամպուտացվածների մոտ  զգացվել որպես 
«փոքր ձեռք կամ ոտք»: Նա նկարագրում է հետևյալը. «Երբ ամպուտացված ձեռքով 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 24.03.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել է ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնը: 31.03.20: 
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հիվանդը մոտենում է որևէ պատի, նրան թվում է, թե ֆանտոմ ձեռքը անցնում է պատի 
միջով:  Կարծես այլևս դադարում է գործել երևույթների անանցանելիության օրենքը: 
Մենք մեծացել ենք՝ հավատալով կոնկրետ իրականության, որը որոշվում է նյութից և 
զբաղեցնում է տարածք, ինչպես նաև ընկալվում է մեր զգայարանների կողմից կամ 
չափվում է այլ գործիքներով: Մարդիկ հակված են իրենց մասին մտածել որպես միաս-
նական ամբողջություն: Այս «ամբողջի» տարբեր մասերի իրականությունն ապացուց-
վում է մեզ ամեն օր՝ մեր զգայական փորձի միջոցով: Մենք անընդհատ տեսնում, լսում 
և զգում ենք աշխարհը մեր զգայարանների միջոցով: Այդ դեպքում, բնական է, որ  ցան-
կացած զգացողություն այդ օրգաններում, այդ թվում՝ ցավը, պետք է համարել «նորմալ», 
իհարկե ոչ միշտ ողջունելի, բայց մեր մարմնի մասերը իրավունք ունենք զգալու»: 

Ֆանտոմ ցավը նկարագրվում  է տարբեր հատկանիշներով, ինչպիսիք են` ծակծ-
կոց, քոր, այրոց, մզզոց: Ցավը սովորաբար զգացվում է պարբերաբար և հիմնականում 
տեղայնացվում է բացակայող վերջույթի այն մասում, որը ամենից հեռուն է ամպու-
տացված տեղից, օրինակ՝ ամպուտացված վերջույթով հիվանդի ձեռքի մատները: 
Տարբեր գործոններ կարող են առաջացնել ֆանտոմ ցավ, ներառյալ որոշակի շարժում 
կամ ճնշում: Որոշ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ ցավը նվազում է ժամանա-
կի ընթացքում, իսկ մեկ այլ հետազոտություն վկայում է ցավի կրճատման կամ բացա-
կայության մասին: Ցավը հաճախ կարող է լինել տանջող և կարող է ներառել կամավոր 
շարժման փորձ: 

Ֆանտոմ ցավերով տառապող  ամպուտանտների տոկոսը զարմանալիորեն 
բարձր է: Այս ոլորտում առավել  մանրամասն ուսումնասիրություններից մեկը պարզել 
է [2,7],  որ 72 տոկոս  ամպուտանտների մոտ ֆանտոմային ցավեր առաջացել են  վի-
րահատությունից հետո՝ արդեն առաջին 8 օրվա ընթացքում: 6 ամիս հետո այն նկատ-
վել է 65 տոկոսի մոտ, 2 տարի անց` 60 տոկոսի մոտ, 7 տարի անց ֆանտոմային ցա-
վերից բողոքում էր  հիվանդների 60 տոկոսը: Այս տվյալները նաև հաստատվել են այլ 
հետազոտողների կողմից [3]:  Նկատել է պետք, որ ֆանտոմ ցավը ազդեցություն է ու-
նենում ամպուտանտների սոցիալական կարգավիճակի և աշխատունակության վրա: 

Բավականին դժվար է վերջույթներում ֆանտոմ ցավի ուսումնասիրությունը, ինչը  
պայմանավորված է մի շարք գործոններով: Շատ ուսումնասիրություններ ունեն քիչ 
ընտրանք և կարճ դիտարկման ժամանակահատված: Բացի այդ, ամպուտացումից հե-
տո մարդկանց  կողմից նկարագրված ցավը կարող է լինել ոչ հստակ: Մարդիկ ամպու-
տացված վերջույթներով ունեին տարաբնույթ զգացողություններ: Ըստ որում, այդ 
զգացողությունները առանձնանում էին  տարբեր բնութագրերով: Հիվանդները երբեմն  
չէին ցանկանում հայտնել ցավի առկայության մասին՝ խելագարության պիտակի հետ 
կապված մտահոգությունների պատճառով: Այդ գործոնները նույնպես ստեղծում են 
դժվարություն ֆանտոմ վերջույթի ցավի համեմատման ժամանակ:   

Այսպիսով, ինչպե՞ս կարելի է զգալ ցավ մարմնի այն մասում, որն այլևս չկա: Ինչ-
պե՞ս կարելի է ազատվել  այդ անցանկալի զգացողությունից: Ահա սրանք այն հար-
ցերն են, որոնք առաջացրել են հետաքրքրություն հետազոտողների մոտ` ուսումնասի-
րելու ամպուտացված վերջույթի ցավի մեխանիզմը: Նկատելի է, որ եթե մարդն ունեցել 
է վերջույթներում խրոնիկ ցավ մինչև ամպուտացվելը, ապա դրանից հետո ֆանտոմ 
վերջույթում ցավը հաճախ է զգացվում: Այն ունի ավելի ցածր հաճախականություն, ե-
թե ամպուտացումը կատարվել  է ավելի երիտասարդ տարիքում: Բացի դրանից, ֆան-
տոմ ցավը, որակապես նման է մինչև ամպուտացիան զգացած ցավին: Օրինակ՝ եթե 
հիվանդը տառապում է ոտքի հիվանդագին խոցով մինչև ամպուտացվելը, ապա նա 
ավելի ուշ կարող է գանգատվել ֆանտոմ ցավից՝ այն նույն բնութագրող ցավերով, ո-
րոնք նա ունեցել է խոցային հիվանդության ժամանակ: Այդ հետազոտությունները 
հանգեցրել են հետևյալ ենթադրությանը` «ցավի հիշողությունը» վերջույթում ձևավորում 
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է ֆանտոմ ցավ: Ուշագրավ է թերևս այն, որ վերջույթում ֆանտոմ ցավերը կարելի է 
նկատել նաև այն մարդկանց մոտ, ովքեր ծնվել են առանց վերջույթների (չնայած վեր-
ջույթներում այդ բնածին  ֆանտոմ ցավը, ինչպես նշվում է, նկատվում է հազվադեպ, 
բայց այն կարող է կասկածի տակ դնել «ցավի հիշողության»  կարևորությունը): 

Ավելի վաղ ուսումնասիրությունները ուշադրություն են դարձրել ծայրամասային 
նյարդային ազդակին: Պարզվել է, որ ամպուտացված նյարդային վերջույթները ձևավո-
րում են «նևրոմաներ կոչվող կառույցներ: Նևրոմաները, որոնք բավականին զգայուն 
են, ունակ են սպոնտան նեյրոնային ակտիվության, կարող են առաջացնել իմպուլսներ, 
որոնք հասնում են գլխուղեղ և ընկալվում են որպես ցավ:  Այս վարկածի հաստատվելը 
եկել է նրանից, որ շատ հիվանդների մոտ վիրաբուժական նևրոմաների հեռացումը 
հանգեցրել է ցավի թեթևացման: Սակայն ոչ բոլորի մոտ է դա նկատվել: Բացի դրա-
նից, պերիֆերիկ տեսությունը չի բացատրում, թե ինչու ոմանք  ամպուտացված վեր-
ջույթներով  տառապում են ցավից,  իսկ ոմանք՝ ոչ: Չնայած պերիֆերիկ նյարդային մե-
խանիզմը կարող է դեր խաղալ վերջույթներում  ֆանտոմ ցավի  առաջացման մեջ, 
բայց այն չի կարող լինել ֆանտոմ ցավը բացատրող միակ միջոցը: 

Հասկանալու համար վերջույթներում ֆանտոմ ցավի առկայությունը կատարվել է 
ևս մեկ փորձ. գլխուղեղի և ողնուղեղի հետազոտություն: Ենթադրվում էր, որ ամպու-
տացումից հետո կորցնելով զգայական մուտքը ողնուղեղ՝ առաջանում է փոփոխութ-
յուն ողնաշարի կառուցվածքում, որը նախկինում ստանում էր տվյալներ բացակայող 
վերջույթից: Այս փոփոխությունները ներառում են բարձր գրգռվածություն և բարձր ակ-
տիվություն ռեցեպտորի շրջանում, որը կարող է հանգեցնել ցավի ընկալման[4]: Մեկ 
այլ տեսություն գտնում է, որ գլխուղեղում կա գենետիկորեն դետերմինացված փոխ-
կապակցված նեյրոնների «մատրիցա», և ֆանտոմ վերջույթի ցավը առաջանում է, երբ  
«մատրիցան զրկվում է» վերջույթի նորմալ, սենսորային  կապից:  Դեպրիվացիան ստի-
պում է նեյրոններին  սխալ աշխատել` ցավ պատճառելով: 

Նաև կան հետաքրքիր փաստեր գլխուղեղի սենսորային կեղևի մասին: Վաղուց 
հայտնի է, որ մարմնի տարբեր մասերը տալիս են իրենց սենսորային հաղորդագրութ-
յունը սենսորային կեղևի տարբեր մասերին: Երբ ամպուտացումը հանգեցնում է  մարմ-
նի կոնկրետ մասերից սենսորային կապերի չընդունման, սենսորային կեղևի շրջանը՝ 
համապատասխան մարմնի այդ մասի, հաճախ «գրավվում է» հարակից մասերի կող-
մից[5]: Օրինակ` նկատելի էր, երբ ձեռքի վերջույթի ամպուտացում ունեցող անձը դիպ-
չում էր իր  դեմքին,  կարծես թե  նա  զգում էր իր թվացյալ ձեռքի հպումը:  Դա կարող է 
կապված լինել «ներխուժման հետ», քանի որ դեմքի և ձեռքի դաստակի տարածքը 
գտնվում է սենսորային կեղևի շրջանում: Այնուամենայնիվ, արմատական վերակազ-
մակերպումը չի բացատրում վերջույթների հետ կապված բոլոր երևույթները:  

Չնայած նյարդաբանական  հետազոտությունները մեծ ներդրում են ունեցել ֆան-
տոմ ցավի էությունը հասկանալու համար, այնուհանդերձ հոգեբանական բացատրութ-
յուններն այս առումով նույնպես նշանակալի դեր ունեն: Այն կարծիքը, որ վերջույթում 
ֆանտոմ ցավը կա միայն անձի ուղեղում և համարվում է հիմնական մտահոգության 
սոմատիկ դրսևորում կամ անձնային խանգարում, դեռևս ընդունվում է (չնայած էմպի-
րիկ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այդ մարդիկ գտնվում են հոգեբանական 
նորմալ վիճակում):  Կարևոր է նշել, որ ֆանտոմ վերջույթի ցավը կարող է առաջանալ 
տարբեր հոգեբանական գործոներից, մասնավորապես՝ սթրեսից: Այստեղ կարող են 
դեր խաղալ կոգնիտիվ գործոնները, օրինակ՝  ցավի բարձր  գնահատականով և հաղ-
թահարման լավագույն ռազմավարություններով այցելուները կարող են  քչացնել ֆան-
տոմ ցավի քանակական  զգացողությունը: 

 Չնայած վերոնշյալ արդյունքներին՝ վերջույթում  ֆանտոմ ցավի երևույթը մնում 
է քիչ ուսումնասիրված:  Դեղորայքային բուժումը մնում է ամենից հաջողված բուժման 
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ձևերից մեկը:  Բոլորովին վերջերս առաջարկվել են այլընտրանքային մոտեցումներ, 
ինչպիսիք են ասեղնաբուժությունը և վիրտուալ իրականության օգտագործումը (հայե-
լային գզրոցի փորձարկումը): Նախնական ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ո-
րոշակի օգուտ կա այդ մեթոդներից, բայց ինչ-որ վերջնական արդյունք այնուհանդերձ 
գրանցել չի ստացվել:   

Թեև գոյություն ունի ֆանտոմ ցավի համախտանիշի թերապիայի ավելի քան 40 
մեթոդ, այնուամենայնիվ հիվանդների մոտ 15%-ն է լիովին ազատվում այս տառա-
պանքից, որն էլ կարող է պայմանավորված լինել ֆանտոմ ցավի մեխանիզմների ոչ 
լրիվ բացահայտմամբ[6]: Այն մեխանիզմները, որոնք ընկած են դրա հիմքում, լրիվութ-
յամբ բացահայտված չեն, իսկ դրանց արագ վերացման հեռանկարները դեռևս հու-
սադրող չեն: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ֆանտոմ ցավի ֆենոմենը ամպուտանտների ընկալումներում 
Մարիամ Գասպարյան 

 
Ֆանտոմ ցավի առկայությունն ամպուտանտների մոտ դեռևս չբացահայտված եր-

ևույթներից մեկն է: Այն հոգեբանական մեխանիզմները, որոնք ընկած են ֆանտոմ ցա-
վի հիմքում, շատ քիչ են ուսումնասիրված: Ֆանտոմ վերջույթի ուսումնասիրությունը 
այսօր քան երբևէ ցպահանջ է: Կան բազում փաստարկումներ ֆանտոմ վերջույթի վե-
րաբերյալ, բայց դրանցից ոչ մեկը հաստատված չէ: Ֆանտոմ ցավն ու ֆանտոմ վեր-
ջույթը այն առեղծվածային երևույթներից են, որոնք մտահոգիչ են անգամ ամպուտան-
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տի համար: Ֆանտոմ ցավը այն եզակի դրսևորումներից է, որին չենք կարող տալ 
լիարժեք բացատրություն: Վերջինս երևի թե ամենահետաքրքրական երևույթներից է, 
որը գտնվում է գիտնականների ուշադրության ներքո: 

 
 

РЕЗЮМЕ 
Феномен фантомной боли в восприятии ампутантов 

Мариам Гаспарян 
 

Ключевые слова: Фантом-боль, фантом-конечность, память боли, ампутант, невромы, 
соматическое проявление, личностная марионетка, сенсорная кора головного мозга, стресс. 

Фантомная боль у ампутантов-это одно из необъясненных явлений.Те психологичес-
кие механизмы которые лежат в основе фантомной боли, очень мало изучены.Изучение 
фантомной  конечности сегодня более, чем когда-либо, является необходимым.Есть много 
аргументов в пользу фантомной конечности, но ни один из них не подтверждён. Фантомная 
боль и фантомная конечность являются одними из тех загадочных явлений, которые  беспо-
коят даже ампутантов.Фантомная боль -одно из тех уникальных проявлений, которым мы 
не можем дать полноценного объяснения. Последнее, очевидно, одно из самых интересных 
явлений, которое находится в центре внимания учёных. 

 
 

SUMMARY 
Phantom pain Phenomenon with Amputation Perceptions 

Mariam Gasparyan 
 

Keywords: Phantom pain, Phantom limb, pain memory, amputee, neuromas, somatic 
manifestation, personal puppet, sensory cortex of the brain, stress. 

The presence of phantom pain in amputees is still one of the undiscovered phenomena. The 
psychological mechanisms underlying Phantom pain are very little known. Phantom limb 
examinations are needed today. There are many arguments about the phantom limb but one of 
which has not been revealed. Phantom pain and Phantom limb are one of the mysterious 
phenomena that worries even amputators. Phantom pain is one of the unique manifestations that 
cannot be fully explained. It is perhaps one of the most interesting aspects that is under the 
attention of scientists. 
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ԱՆՑՅԱԼԻ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԻ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ԹՈՒՐՔ ԳՐՈՂ ԷԼԻՖ ՇԱՖԱԿԻ «ՍՏԱՄԲՈՒԼԻ ԲԻՃԸ» ՎԵՊԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

(«Թուրքերի աչքերում անցյալն այլ աշխարհ է Է. Շաֆակ) 

Լուսինե Ղարախանյան 

Բանալի բառեր՝ անցյալի ըմբռնում, կառուցողական ներկա, սահման, ապաշխա-
րություն, սիմվոլացում, ազգային հիշողություն, կարծրատիպեր, ֆունդամենտալ հա-
յացքներ, սերունդների փոխհարաբերություն: 

 
Անցյալի ու ներկայի, «օտարի» ու «յուրայինի»  փոխհարաբերության հարցի դի-

տարկումը արդիական է բոլոր ժամանակների, հատկապես մեր օրերի համար:  «Ս-
տամբուլի բիճը» վեպի հրատարակումից հետո Էլիֆ Շաֆակին մեղադրանք է առա-
ջադրվել Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով, որը վերաբերում է ազգային 
ինքնությունը վիրավորելուն: «Ստամբուլի բիճը» թուրք և ամերիկահայ ընտանիքների, 
մասնավորապես նրանց իրար հետ կապող գաղտնիքների մասին է, որոնք առաջացել 
են պատմական դաժանությունների հետևանքով: 

Հեղինակը նկարագրում է թուրքական ընտանիք, որտեղ միայն կանայք են ապ-
րում, մեկը ֆունդամենտալ մուսուլման է, մյուսը` ժամանակակից հայացքների տեր: Ս-
տեղծագործության մեջ նաև հայկական ընտանիքի պատմություն է՝ անցյալի ծանր բե-
ռով և վիճահարույց ներկայով: Ինքը՝ Էլիֆ Շաֆակը, կախված չէ ինքնության պատկա-
նելության զգացողությունից: Նրա ինքնությունն, ըստ էության, ժամանակի ընթացքում 
փոփոխության է ենթարկվում: Եվ մենք գործ ենք ունենում ոչ թե ինքնությունից հրա-
ժարվելու, այլ անձի լիակատար ինքնահաղթահարման և ապաշխարման գործընթացի 
հետ: Սա հեղինակի ամբողջականության և ներքին համերաշխության գործընթացն է, 
որտեղ ըստ էության խաղաղ ներդաշնակության մեջ են խմբային անգիտակցականն ու 
էգոն, ընդ որում, անցյալի հետ առերեսումից չեն տուժում նրա էգոյի իդեալները: «Ան-
հատները խմբերի նման կարող են ունենալ տարբեր ինքնություններ՝ ժառանգական, 
տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, էթնիկական և այլն: Ինքնության տեսակնե-
րի կարևորությունը խմբի կամ անհատի համար ժամանակի ընթացքում կարող է փոխ-
վել»,- գրում է Ս. Հանթինգթոնը[1]: Իսկ ահա Ֆրեդերիկ Բարտլետը (Frederick Charles 
Bartlett), ով կարևորում է անցյալի «սխեմատիկ» գերակա ազդեցությունը  անհատի 
վրա, միաժամանակ նշում է, որ հիշելը մարդուն օգնում է տիրապետել և վայելել փո-
փոխություններով լի աշխարհը[2]: Այստեղ արդեն նայած, թե ով ինչ ձևով է դա անում: 
Իսկ ահա հիշողությունն ուսումնասիրողներից մեկ այլ հետազոտողի՝ Մ. Հալբվախսի 
դիտարկմամբ հիշողությունը մի մատերիա է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են  հիշո-
ղությունները  համատեղ  աշխատում  հասարակության   մեջ, ինչպես են նրանց գոր-
ծողությունները կառուցվում՝ ըստ սոցիալական  պատվերի [3]:  

Տիրապետում եմ իրավիճակին[4]. սա հիշողությունը ոչ թե բեռ կամ տառապանք 
ընկալելն է, այլ հիշողությամբ իրավիճակին տիրապետելը: 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 24.03.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել է ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության 
ամբիոնը: 31.03.20: 
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XX դարասկզբի մեկ այլ հեղինակի՝ Գեորգ Սիմմելի (Georg Simmel) տեսական 
բնույթի որոշ դիտարկումներ հիմք դրեցին աշխատությունների շարքի՝ նվիրված հիշո-
ղության ու կորստի վկայությունների կապերին[5] ։  

Էլիֆ Շաֆակը «Ստամբուլի բիճը» ստեղծագործության մեջ ուղիղ տեքստով խո-
սում է հայոց ցեղասպանության մասին: «… երբ հայերը դեռ Օսմանյան կայսրության մի 
մասն էին, Օսմանյան կառավարության կողմից վտարվածների մեջ գրողներ, բանաս-
տեղծներ, արվեստագետներ, մտավորականներ են եղել: Սկզբում ազատվել են «ու-
ղեղներից», դրանից հետո աքսորել են մնացածին՝ հասարակ ժողովրդին: Սփյուռքի 
շատ հայ ընտանիքների պես Չաքմաքչյաններն էլ և՜ հպարտանում, և՜ անհանգստա-
նում են, երբ երեխաներից մեկը գրել-կարդալուն չափից դուրս շատ ուշադրություն է 
դարձնում, և երբ գնահատականը միջինից չափազանց բարձր է լինում»,-գրում է Շա-
ֆակը: Մեկ այլ տեղում գրում է.«Անցյալում կորուստներ ունեցածների համար երևա-
կայությունը թունավոր հեղուկ է, աննկատ տարածվում է արյան մեջ, խախտում կա-
ռուցվածքը, խոչընդոտում ապագայի ու ներկա կյանքի վրա կենտրոնանալուն:…Սփ-
յուռքում հայ լինել նշանակում է ողջ մնացածների թոռ լինել: Եթե որպես ողջերի երե-
խա ցանկանում ես կարդալ, մտածել, գրել և երազել, դա պետք է անես անձայն» [6]: 
Շաֆակը անդրադառնում է նաև որբանոցներին ու որբացած հայ մանուկներին.«Տաս-
ներկու տարեկանից փոքր բոլոր հայ որբերին երկրի որբանոցներ հանձնելու հրաման 
էին ստացել, կամ էլ հույս ունեին այդպիսով փող պոկել: Իհարկե՝ Շուշանին էլ: «Բոլորը 
նրան Շերմին էին ասում: Մեկ էլ՝ ազգանուն տվեցին՝ 626»[7]: Բավականին հետաքրք-
րիր գեղարվեստական ու նաև հոգեբանական ու հոգեվերլուծական հնարքներով Էլիֆ 
Շաֆակը ներկայացնում է լռության խորհուրդը, որն ավելի շատ խեղդող ու ճնշող ազ-
դեցություն է ունենում եղեռնի երկրորդ և հաջորդ սերունդների վրա: Այսպես, անձայն 
են մնում վեպի գլխավոր հերոսներից մեկի՝ Արմանուշի բոլոր երազները, Արմանուշի 
վարքագիծը դառնում է ստերեոտիպացված, վարքն ու մտածողությունը՝ մշտապես 
լարված: Նա եղեռնից տուժածներից և սփյուռքում հաստատված հայ ընտանիքի թոռ 
է, որի մայրը Միջին Արևմուտքում ծնված, բողոքական ամերիկուհի է և հայկական ըն-
տանիքից վրեժ է լուծում թուրք ամուսնու՝ Մուստաֆայի միջոցով:  Ներքին կոնֆլիկտ-
ների ու երկվության մեջ է հայկական ընտանիքում ծնված Արմանուշը, ում մայրը՝ Ռո-
զը, բաժանվելուց հետո ամուսնացել էր թուրք Մուստաֆայի հետ: Այս փաստը նեղաց-
նում ու բարդութավորում էր Արմանուշին: Ոչ մեկի մոտ չէր խոսում թուրք խորթ հորից: 
Արմանուշի համար շատ դժվար էր ապրել թուրք հոր և հայերին ատող մոր ընտանի-
քում, նա տատանվում էր «հպարտ, բայց կորուստ ունեցած հայ ընտանիքի և հիստե-
րիայի աստիճանի հակահայ մոր միջև»: Արմանուշը նախընտրում էր չխոսել ընտանի-
քի մասին: «Իմանալով, որ գաղտնիքները գրիպից արագ են տարածվում, գաղտնիք-
ներն էլ, լռությունն էլ պահպանում էր»[8]: «Եթե մի հայի մոտ «Մուստաֆա» անուն ա-
սեր, նա միանգամից կփշաքաղվեր»[9]: Երկու ընտանիքների արանքում հայտնված ու 
արհեստականորեն երկատված Արմանուշը կայքում ընտրել էր իրեն «Մադամ վտար-
ված հոգի» կեղծանունը՝ ի պատիվ իր շատ սիրելի Զապել Եսայանի՝ 1915 թվականին 
Օսմանյան կառավարության աքսորած Սաքընջայի հայ մտավորականների ցուցակում 
միակ կին գրողի:  

Վեպում բազմաթիվ են հայերի նկատմամբ արտահայտված դրական հետերոս-
տերեոտիպերը, առկա են նաև բացասական ավտոստերեոտիպեր թուրքերի նկատ-
մամբ: Բավականին շատ են հոգեբանական նույնացումները հայկական էթնոսի հետ, և 
հակառակը՝ իդենտիֆիկացիայի նվազ դրսևորումներ սեփական էթնոսի հետ: Բերենք 
մի քանի օրինակներ. «-Ասա՜ ինձ, քանի՞ թուրք է հայերեն սովորել: Հը՞, կա՞ն այդպիսի 
թուրքեր: Ոչ» [10]: Անցյալը, ըստ էության, ներկա չէ: Սակայն «Ստամբուլի բիճը» վե-
պում անցյալի ու ներկայի սահմանները միավորվում են: Վեպի տեքստում բացակա-
յում է քաղաքական ենթատեքստը: «Կյանքը ծայրեծայր գոյատևման պայքար է, սա-
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կայն եթե հայ ես, երեք անգամ ավելի դժվար է լինում, երեք անգամ ավելի բարդ։ Անց-
յալում կորուստներ ունեցածների համար երևակայությունը թունավոր հեղուկ է, անն-
կատ տարածվում է արյան մեջ, խախտում կառուցվածքը, խոչընդոտում ապագայի և 
ներկա կյանքի վրա կենտրոնանալուն։ 
«Միայն հայը կարող է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այսքան պակասելը, թվով այս-
քան փոքր մնալը: Էտած ծառի պես փոքրացանք»[11],- գրում է Էլիֆ Շաֆակը՝ նաև 
այսպես զգալով հայերի կորստի բովանդակ մեծությունը: 

Բավականին շատ են վեպում արտահայտված բացասական ավտոստերեոտի-
պերը, որոնք վերաբերում են թուրքերին: Ստերեոտիպերն արտահայտված են հիմնա-
կանում Քազանջընների թուրքական ընտանիքի կենցաղի ու բարքերի միջոցով: «Քա-
զանջընների ընտանիքը ուրիշների պատմությունները երբևէ չմոռանալու և սեփական 
պատմությունները վայրկենական ջնջելու հակում ունեցող ընտանիք էր»[12]: Ըստ 
էության հեղինակն այս  մտքի տողատակում արտահայտում է թուրքական էթնոսի հո-
գեկերտվածքի ընդհանրական որակներից մեկը՝ կանխամտածված ամնեզիան կամ 
ուրացությունը: Մեկ այլ տեղում հեղինակը թուրքական դեմոկրատիան համեմատում է 
ալկոհոլային խմիչքի հետ. «Եթե այս երկրում գոնե մի քիչ դեմոկրատիա կա, այս ձեռ-
քիս ալկոհոլի շշին ենք պարտական, դրսից եկող շտապօգնության մեքենայի ձայնը 
լռեցնելու համար՝ ձայնը բարձրացրեց:- Ո՜չ սոցիալական ռեֆորմները, ո՜չ քաղաքա-
կան շարժումները, ո՜չ անգամ ազատագրական պատերազմը: Թուրքիային մյուս բոլոր 
մուսուլման երկրներից առանձնացնողը սա է: Այս գարեջուրը, այս գարեջուրը…, բարձ-
րացրեց գավաթը, ասես հիմա մյուս գավաթներին էր զարկելու ազատության և զարգա-
ցած քաղաքացիական հասարակության խորհրդանիշը» [13]: 

Վեպի հետաքրքիր կերպարներից է թուրք Քազանջընների ընտանիքի դուստրե-
րից մեկի աղջիկը՝ Ասյան: Խոսելով թուրքերի մասին՝ Ասյա Քազանջընն (թուրքական 
ընտանիքում ծնված բիճը) ասաց.«Ոչ թուրք տղամարդիկ էլ բոլորը կամ բռնաբարող 
են, կամ բռնապետ, կամ էլ պայմաններից է կախված: Ոչ թուրք բոլոր կանայք առաջին 
պատահածի հետ քնում են»[14]: Ստամբուլի բիճը լինելու անեծքով ներկայացվում են 
անմարդկային բարքերը, որոնք կենսական են այդ ընտանիքում: Թերևս ամենահրեշա-
վոր ու դաժան իրականությունը. Ասյան ծնվել է ինցեստի արդյունքում: Նրա գենետիկ 
հայրը քեռին է` Մուստաֆան: Ասյայի տառապանքները ձգվում են տարբեր դրվագնե-
րում ու տեսարաններում: «Հասարակության և Իմ մեջ խոր անդունդ կա. եթե նրա վրա 
դողացող կախովի կամուրջ է, երկու կեսերն իրար կապելու հուսահատ փորձերի փո-
խարեն բաց թող կամուրջը: Կարող ես հասարակությանը հեռվից ցտեսություն ասել և 
ընդմիշտ մնալ Քո տարածքում»[15]: Նա կենտրանացած է բիճ լինելու իր ցավի վրա. 

Ես այսօր ինձ ցավեցնում եմ, 
Որ տեսնեմ՝ արդյոք դեռ զգում եմ, 
Ես կենտրոնանում եմ ցավի վրա՝ 
Միակ բանը, որ իրական է: 
Ասյան շարունակում է ընտրել Ջոնի Քեշի երգերի այն պատառիկները, որոնք 

նրան հոգեհարազատ են, սրտի խորքից բխած: Նա նախանձում է իր Մեծ տատիկին 
ու երազում ունենալ այզհեյմերի նրա հիվանդությունը, որը աստիճանաբար հալեցնում 
է նրա հիշողությունը: Ասյան քաղցր ու աննման է համարում այդ հիվանդությունը: «Այզ-
հեյմերն այնքան էլ տհաճ չէ, ինչքան կարծում ենք: Անցյալը շղթա է, որից պետք է ա-
զատվենք»[16]: 

Ստեղծագործության առանցքային խնդիրը ոչ միայն հիշողության ու խոստովա-
նության, այլ ինքնության պահպանումն է: Մարդիկ երկու մասի են բաժանվում՝ օրորո-
ցից մինչև գերեզման միևնույն անունը կրող, այսինքն՝ իրենց ներսի ճշմարտությանը 
համապատասխան, իրենց ինքնությանը հավատարիմ մնացողներ, և իրենց անունները 
չպահողներ, այսինքն՝ տառերը փոփոխելով, տատանվող հոգիներով՝ նոր անուններ և 
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կեղծանուններ վերցնողներ, անունների բազմազանության մեջ ընտրություն չկատա-
րողներ։ 

Թուրք հեղինակը շատ լավ պատկերացում ունի հայկական մշակույթի և հայերի 
մասին ընդհանրապես: Նա հետաքրքիր ու միանգամայն դրական տեսանկյունով է 
անդրադառնում Զապել Եսայանին, նշում նրա գրած «Ավերակներու մեջ» գրքի մասին: 
Նա խոսում է նաև ենիչերիների մասին. «Նրանք, ովքեր հավատում են Օսմանյան կա-
ռավարության արդարությանը, չգիտեն ենիչերիների պարադոքսը: Ենիչերիները քրիս-
տոնյա երեխաներ էին, ովքեր սեփական ժողովրդին արհամարհելու և անցյալը մոռա-
նալու գնով հավանական հասարակական աստիճանների գագաթին հասնելու նպա-
տակով կրոնափոխվելու էին Օսմանյան պետության կողմից»[17]: Գրքում հետաքրքիր 
ձևով է ներկայացվում նաև ենիչերիների պարադոքսը, որը բնութագրվում է անցյալի 
մնացորդների և փայլուն ապագայի խոստման խճանկարով, որում կան հիշողություն, 
տխրություն և անարդարություն: 

Շաֆակը տեքստում անդրադառնում է նաև հայերի մասին գոյություն ունեցող բա-
ցասական ստերեոտիպերի. «Ասյան եկավ այն եզրակացության, որ հայերը հաճախ են 
սիրում խղճալ իրենք իրենց»[18]: Իրականում սա հայերի բացասական այն որակն է, 
որն այլևս  ծածկագրված է մեր հոգեկերտվածքում:  

Վեպում անցյալն ու ներկան բախվում են Արմանուշի՝ Ստամբուլ կատարած այցի 
ժամանակ: Քազանջընների ընտանիքում նա զգաց իր օտարությունը, երբ խոսք եղավ 
«System of a Down» ռոք խմբի՝ թուրքերի նկատմամբ ունեցած ատելության մասին:Ար-
մանուշը խորթ հոր թուրք ընտանիքին ներկայացավ որպես Արմանուշ Չաքմաքչյան՝ 
նշելով Ստամբուլում նախկինում բնակվող տատիկի ու պապիկի հայտնի ընտանիքի 
մասին: Նա պատմեց ընթերցասեր պապիկի ու իր նմանության մասին՝ նշելով, որ նա, 
ցավոք, մահվան դատապարտված այն մտավորականների ցուցակում էր, որոնց մեջ 
էին քաղաքական պարագլուխներ, բանաստեղծներ, գրողներ, լրագրողներ, հոգևորա-
կաններ… ընդհանուրը՝ 234 մարդ: «1915 թվականի ապրիլի 24-ի երեկոյան Ստամբու-
լի հայերին ձերբակալելով՝ հոգ են տարել նրանց անվտանգության մասին: Բոլորն այդ 
օրը տոնական են հագնվել, ասես ինչ-որ արարողության էին գնում....»[19]: Արմանուշը 
Քազանջընների ընտանիքին պատմում է տատիկի ընտանիքի ողջ պատմությունը, որ 
մնացել էր առանց հոր, և այրիացած տատիկի ու հազարավոր հայերի տառապալից 
պատմությունը: «Ինքը որպես հայ աղջիկ հավատում էր, որ իր սերնդից առաջ ապրած 
սերունդների՝ պապերի հոգիներն իր մեջ են ապրում: Մինչդեռ շարքային թուրքի և իր 
ծագման միջև տևականության նման զգացում չկար» [20]: «Հայերն ու թուրքերը հավա-
նաբար ապրում են տարբեր ժամանակային գոտիներում։ Հայերի համար ժամանակը 
մի շրջան է. անցյալի՝ ներկայում նորից ծնվելու, ներկայի՝ ապագա ծնելու մի շրջան։ 
Հավանաբար, թուրքերի համար ժամանակը շատ տեղերում բաժանված, կտրտված 
գծի է նման. անցյալը մի կոնկրետ կետում ավարտվում է, այժմ զրոյից է սկսվել։ Թուր-
քերի անցյալի և ներկայի միջև մասնատվածությունից բացի այլ բան չկա»[21]։ 

Ստամբուլի սրճարաններից մեկում նստած երկու սերունդների ներկայացուցիչնե-
րը՝ Ասյան և Արմանուշը, խոսում են հայոց ցեղասպանության մասին՝ Սուլթան Համիդի 
պանիսլամիստական, պանթուրքիստական լծից, 1909 թվականի Ադանայի կոտորած-
ներից ու 1915 թվականի տեղահանությունից... «Սրանք մի բան հիշեցրի՞ն: Երբեք չե՞ս 
լսել «Հայոց ցեղասպանություն» ասվածը: 

Իսկ Ասյայի կարծիքով տևականության զգացումը հիանալի առանձնահատկութ-
յուն է, և այն մարդուն հանդուրժող է դարձնում.«Տեսնում եմ, թե որքան կարևոր և որ-
քան ողբերգական է պատմությունը քո ընտանիքի համար, և հարգում եմ հուշերը կեն-
դանի պահելու ձեր ցանկությունը, որպեսզի ձեր պապերի ողբերգությունը չմոռացվի: 
Բայց մեր ճանապարհները հենց այստեղ բաժանվում են: Քոնը հուշերի ճամփորդութ-
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յունն է, հիշողության բացարձակացում: Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես կնա-
խընտրեի Մեծ տատիկիս նման լինել. երանի ոչինչ չհիշեի»[22]: 

Գուշակությամբ զբաղվող Բանու մորաքրոջ վրա ևս ազդել էր Արմանուշի պատ-
մությունը: Այս պատմությանը ավելի մոտիկից ծանոթանալու համար նա դիմում է չար 
հոգիների խմբին պատկանող Աղուլու Բեյին, ով պատմեց 1915 թվականի սոսկալի 
դեպքերին «իր մասնակցության» մասին: Չար հոգիներն ամեն բան գիտեն: Աղուլու բե-
յի բերանով Շաֆակը ներկայացնում է Արմանուշի ընտանքի ողջ պատմությունը և «ա-
ռաջարկում պատմել աղջկան»: Ավելին` Աղուլու բեյի բերանով Շաֆակը ներկայաց-
նում է վեպի թերևս ամենասահմռկեցուցիչ սքողված գաղտնիքը. բիճի ծնունդը` 
սրբապղծության և արյունապղծության դրսևորմամբ:  

Վեպի հետաքրքրաշարժ լուծումներից է նաև «Նռան հատիկներ» տասներկուե-
րորդ հատվածը, որտեղ ներկայացվում է Հովհաննես Իստամբուլյանի «Աղավնու կո-
րած ձագ և խաղաղ Գարնան Երկիր» մանկական գիրքը, որը ընտանիքի և ընկերների 
հետ տաք երկնքի վրայով թռչելիս կապույտ երկնքում ճանապարհը կորցրած փոքրիկ 
աղավնու մասին է: Խոսելը մեղք է դառնում նաև հեքիաթի աղավնու համար: Պատ-
մությունն իրականում տխուր է, բայց ոչ անհույս: 
«Ստամբուլի բիճը» թվում է թուրքերի մասին գրելու Էլիֆ Շաֆակի մեկնակետն է: Ն-
րան հաջողվել է հասնել ոչ միայն թրքությունը ցույց տալուն, այլև դրա ժառանգման ըն-
թացքն ու այն փոխելու մղումների, հայերի ու թուրքերի հնարավոր երկխոսության, 
անցյալի ու ներկայի դիտարկմանը:  
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Անցյալի ու ներկայի սերունդների փոխհարաբերության դիտարկումը  
թուրք գրող Էլիֆ Շաֆակի «Ստամբուլի բիճը» վեպի համատեքստում 

Լուսինե Ղարախանյան 
 
Հոդվածում փորձ է արվել ներկայացնելու թուրք գրող Էլիֆ Շաֆակի «Ստամբուլի 

բիճը» վեպի հոգեբանական համատեքստը: Դիտարկվել է անցյալի ու ներկայի սե-
րունդների փոխհարաբերությունների հարցը գեղարվեստական երկում արտացոլված 
երկու ընտանիքների օրինակով:  Վեպում Էլիֆ Շաֆակը կերտում է սոցիալական իրա-
կանության իր մոդելը, որի վրա անցյալը ոչ մի ներգործություն չունի և, որը հեռու է 
սուբյեկտիվության կաղապարող սահմաններից: Վեպի տեքստում ու ենթատեքստում 
ներկայացված տեղեկությունները հայերի ու հայոց ցեղասպանության մասին հոգեբա-
նական կառուցողական գործընթաց է, որն ընդգծում է հեղինակի՝ անցյալի հետ ունե-
ցած անձնական հոգեբանական կապի ու դրանից ձերբազատված վիճակի պատկերը: 
Հոդվածը նաև ապաշխարած թուրքերին գնահատելու փորձ է: 

 

РЕЗЮМЕ 
Наблюдение за взаимоотношениями поколений прошлого и настоящего 

в контексте романа турецкого писателя Элифа Шафака " Стамбульский бич 
Лусине Караханян 

 
Ключевые слова: понимание прошлого, конструктивное настоящее, граница, раская-

ние, символизация, национальная память, стереотипы, фундаментальные взгляды, взаи-
моотношения поколений 

В статье предпринята попытка представить психологический контекст романа турецко-
го писателя Элифа Шафака "Бастард Стамбула". Вопрос об отношениях между прошлым и 
настоящим поколениями был рассмотрен на примере двух семей, отраженных в художест-
венной литературе. В романе Элиф Шафак строит свою модель социальной реальности, на 
которую прошлое не оказывает никакого влияния и которая далека от всепроникающих гра-
ниц субъективности. Информация, представленная в тексте и контексте романа, представ-
ляет собой конструктивный психологический процесс об армянах и геноциде армян, под-
черкивающий личную психологическую связь автора с прошлым и состоянием освобожде-
ния от него. Эта статья также является попыткой оценить раскаявшихся турок. 
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SUMMARY 
Observation of the Relationship Between Past and Present Generations in the Context of 

Turkish Writer Eliz Şafak's Novel "The Bastard Of Istanbul" 
Lusine Gharakhanyan 

 
Keywords: understanding of the past, constructive present, boundary, repentance, 

symbolization,   national memory, stereotypes, fundamental views, intergenerational relationship. 
The article attempts to present the psychological context of Turkish writer Elif Şafak's novel 

"The Bastard of Istanbul". The question of the relationship between past and present generations 
has been considered by the example of two families reflected in the fiction. In the novel, Elif Şafak 
builds on his model of social reality, on which the past has no influence and which is far from the 
pervasive limits of subjectivity. The information presented in the text and context of the novel is a 
constructive psychological process about Armenians and the Armenian Genocide, which 
emphasizes the author's personal psychological connection to the past and the state of liberation 
from it. The article is also an attempt to value repentant Turks. 
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ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ ԻՆՔՆԱՎՆԱՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՒԻՑԻԴԱԼ 
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Վիգեն Մանուկյան 

Բանալի բառեր` ինքնաքայքայիչ վարք, ինքնավնասում, ինքնասպանություն, սո-
ցիալականացման գործընթաց, հոգեբանական դեզադապտացիա, ապահարմարվո-
ղական վարք: 

 
Մարդկության պատմության ողջ ընթացքում մարդը ստիպված է եղել պայքարել մի 

շարք սպառնալիքների և արատավոր բարքերի դեմ: 21-րդ դարը ևս անմասն չէ այդ 
պայքարից: Արդի աշխարհը կանգնած է մարդկության կենսագործունեությանը սպառ-
նացող մի շարք գլոբալ մարտահրավերների առջև` ահաբեկչություն, թմրամոլություն, 
թրաֆիկինգ, էկոլոգիական խնդիրներ և այլն: Թվարկվածներից պակաս կարևորություն 
չի ներկայացնում նաև դեռ հնագույն ժամանակներից մեզ հայտնի մի երևույթ, ինչը 
մարդկության կողմից որակվել է որպես ինքնասպանություն: 

Ինքնասպանություն – ինքնասպանությունը հոգեբանական դեզադապտացիայի (ա-
պահարմարման) արդյունք է, երբ անձը հոգեկանի ախտաբանական կամ սահմանային 
վիճակում ինքնակամ /ներծին կամ արտածին ազդակներից դրդված/ դիմում է լետալ ա-
վարտով աուտոդեստրուկտիվ գործողությունների: Սա ինքնասպանության ընդհան-
րացված սահմանումն է, որն իր մեջ ամփոփում է և՛ հոգեկան հիվանդների, և՛ հոգեպես 
առողջ անձանց ինքնասպանությունները: [1]   

Քանի որ խնդիրը համամարդկային է, ուստի Հայաստանի Հանրապետությունը 
նույնպես չի կարող զերծ մնալ այդ երևույթից: Ինքնասպանությունը նույնպես, իբրև 
մարդկության մեծագույն չարիք, ընդգրկում է կյանքի բոլոր ոլորտները. դրանից անմասն 
չէ նաև ՀՀ զինված ուժերը: Անհրաժեշտ է դիտարկել, որ ինքնավնասումների ու ինք-
նասպանությունների դեպքերը բնորոշ են աշխարհի բոլոր երկրների զինված ուժերին: 

Զինվորական համակարգում տեղի ունեցող ինքնասպանությունների և ինքնավնա-
սումների տրամադրությունների (մտքերի) ձևավորմանն ու զարգացմանը նպաստող 
գործոնների ուսումնասիրության խնդրի արդիականությունը մարդկային կյանքի 
արժևորման բարոյական ընկալումն ու ինքնաքայքայիչ վարքով ուղեկցված դեպքերով 
պայմանավորված՝ զինված ուժերի մարտունակության, ինչպես նաև բանակ–հասարա-
կություն կապի ամրապնդմանը խոչընդոտող հնարավոր բացասական ազդեցությունից 
զերծ մնալն է:  

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում տեղի ունեցող բարեփոխումնե-
րի համատեքստում կարևորվում է ինքանասպանությունների և ինքավնասումների դեպ-
քերի կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների արդյունավետութ-
յան բարձրացումը: Ընդհանուր առմամբ, զինված ուժերում ինքնասպանությունների և 
ինքնախեղումների կանխարգելման աշխատանքները կրում են համակարգված բնույթ, 
և դեռևս նախազորակոչային տարիքի երիտասարդների վերաբերյալ ուսումնական 
հաստատությունների և զինկոմիսարիատների աշխատակիցների կողմից իրականաց-
վում են ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև՝ փաստահավաք տեղեկատվության վեր-
լուծություն:  

Հոդվածի նպատակն է` զինված ուժերում տեղի ունեցած ինքնավնասումներին և 
ինքնասպանություններին նպաստող գործոնների ուսումնասիրությունը, դրանց առնչվող 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 28.01.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել հ.գ.թ., դոցենտ Զ. Ասատրյանը: 04.02.20: 
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խնդիրների վերհանումն ու քննարկումը, ինչպես նաև հնարավոր նմանօրինակ դեպքե-
րի՝ ժամանակին կանխարգելմանն ուղղված նոր ուղղությունների կանխորոշումը: 

ՈՒսումնասիրության առարկա են հանդիսանում անձի տարիքային զարգացման 
տարբեր փուլերում ինքնաքայքայիչ վարքի ձևավորման նախադրյալներն ու զինված ու-
ժերում զինծառայողի ինքնաքայքայիչ վարքին նպաստող հնարավոր գործոնները: 

Նյութի հիմքում ընկած են 2011-2018թթ. զինված ուժերի տարբեր զորամասերում 
տեղի ունեցած ինքնասպանության որոշ դեպքերի,  150 ժամկետային պարտադիր զին-
ծառայողների շրջանում անցկացրած հետազոտության և «X» զորամասում լրացուցիչ 
հսկողության հաշվառված 35 զինծառայողների հետազոտության արդյունքները: 

ՈՒսումնասիրություններն անցկացվել են ինքնավնասումների և ինքնասպանութ-
յունների դեպքերով անցկացված ծառայողական քննությունների նյութերում առկա 
տվյալների, որոշ դեպքերում նյութականացված վկայությունների, դեպքի վայրի ուսում-
նասիրման ու պրոֆիլավորման (մոդելավորման), համածառայակիցների հետ անհա-
տական աշխատանքների արդյունքում ստացված տվյալների, ազգականներից ստաց-
ված տեղեկությունների, անձնական գործերի և անկախ բնութագրերի ուսումնասիրութ-
յան արդյունքում ստացված ողջ տեղեկատվության արդյունքների համադրման ու վեր-
լուծության մեթոդներով: 

Ըստ անցկացրած ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքների՝ 
պարզել ենք, որ զինված ուժերում կատարված ինքնավնասումների և ինքնասպանութ-
յունների հնարավոր նախադրյալներն ու դրդապատճառները նպատակային է դիտար-
կել երկու տարբեր հարթակներում. 

 անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և հասկանալ անձի (զինծառայողի) սոցիալ-հոգե-
բանական զարգացման ողջ ընթացքը մինչ զինվորական ծառայության զորակոչվելը, 

 զինվորական համակարգում ինքնավնասումների և սուիցիդալ տրամադրութ-
յունների զարգացմանը նպաստող հնարավոր գործոնները: 

ՀՀ զինված ուժերի ինքնավնասումների և ինքնասպանության ելքով դեպքերի առն-
չությամբ իրականացված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ զորամասերում ամե-
նադժվար և պատասխանատու գործունեության ոլորտներից է զինծառայողների նման 
վարքագծի կանխատեսումն ու կանխարգելումը, քանի որ ոչ կառուցողական վարքի 
դրսևորման նախադրյալներն ու իրավիճակային դրդապատճառները բազմաբնույթ կա-
րող են լինել: 

Անձի (զինվորի) սոցիալ-հոգեբանական զարգացման ընթացքը ուսումնասիրելիս 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել վերջինիս ընտանեկան դրությունը, ընտանիքի սոցիալա-
կան սանդղակը, ծնողների դաստիարակության և հսկողության ներքո հասունանալը (մե-
ծանալը), ծնողների փոխհարաբերությունները, անձի սոցիալական դիրքը, հարազատ-
ների կողմից ցուցաբերված գերխնամքը կամ թերխնամքը, ընտանիքում ձևավորված 
(տիրող) մթնոլորտը, ինչպես նաև՝ ընտանիքում ազգային և կրոնական հայացքների 
նկատմամբ վերաբերմունքը: Հաշվի առնելով, որ արժեքների յուրացումը կատարվում է 
նաև նույնականացման գործընթացի արդյունքում, հետևաբար բարոյահոգեբանական  
առողջ մթնոլորտ ունեցող ընտանիքում հասունացող պատանու մոտ դեռ մանկական 
հասակից (ինչու չէ, նորածնային շրջանից) դրված է առողջ սոցիալ-հոգեբանական զար-
գացման հիմքը. երեխան ծնողների մեջ տեսնում է իր արտացոլանքը, և ջերմության ու 
խնամքի մեջ մեծացած մանկիկը սկսում է նմանակել ծնողներին (ծնողը երեխայի համար 
հանդիսանում է նմանակման բազային բաղադրիչ): Առանցքային եմ համարում նաև 
«ազգային պատկանելության առանձնահատկություններով» դաստիարակվելու գործո-
նը, քանզի ազգային պատկանելություն ասելով նկատի ենք ունենում նաև հայ ժողովր-
դի՝ ազգաբնակչության շրջանում արդեն դարեր ի վեր ձևավորված, արմատացած և մ-
շակույթի վերածված այն յուրահատկությունները, որոնք բնորոշում են հայի յուրօրինակ 
դատողության, մտածելակերպի, դիրքորոշումների, աշխարհընկալման, ինչպես նաև 
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վարքային, հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական դրսևորումները:  
Ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր երկրում, ցավոք, դեռ կան սոցիալական և 

սոցիալ-հոգեբանական տարբեր խնդիրներ ունեցող անօթևան երեխաներ: Նշված երե-
խաները, տարիքային, անձնային և միջավայրին բնորոշ առանձնահատկություններով 
պայմանավորված, յուրովի են ընկալում կյանքի մատուցած յուրաքանչյուր իրադրային 
փորձություն և այդ փորձությունները ինքնուրույն հաղթահարելու ճանապարհին հաճա-
խակի են առնչվում տարատեսակ սթրեսային իրավիճակների, իսկ երբեմն էլ, լիարժեք 
չկարողանալով հաղթահարել որևիցե խոչընդոտ, նրանք (հատկապես անցումային 
շրջանում) ենթարկվում են հոգեկան տարատեսակ ծանր տրավմաների: Նմանատիպ 
հոգեկան ծանր վնասվածքները բացասաբար են անդրադառնում երեխայի, դեռահասի 
հետագա ողջ կյանքին՝ հետք թողնելով անձի առողջ հոգեկան աշխարհի ձևավորման, 
աշխարհընկալման, հոգեկան և ֆիզիկական զարգացվածության, ինչպես նաև ինքնա-
գիտակցման գործընթացի վրա:  

Իհարկե որոշ վերապահումներով կարող ենք ընդունել այն հանգամանքը, որ միջա-
վայրը (խումբը) էական ազդեցություն է ունենում անձի ձևավորման վրա (հատկապես 
մանկության և դեռահասության տարիներին), և ներխմբային ավանդույթների որոշ վար-
քային մոդելներ կարծրանում ու ողջ կյանքի համար կենսաոճ են դառնում: [2] 

Նշված խմբերի անդամների մեծ մասը այլևս չի մասնակցում սոցիալական համընդ-
հանուր խնդիրների լուծման գործընթացներին, և սոցիալական պարտավորությունների 
կատարման, իսկ երբեմն էլ սեփական արարքների համար պատասխանատվություն 
ստանձնելուց խուսափելով, դիմում են հակասոցիալական (շեղվող) վարքի դրսևորում-
ների: [3] 

Վերը բնութագրվող դեռահասներից որոշների մոտ ձևավորվում է գոյության էքստ-
րիմալության խրոնիկ զգացողություն, և նրանք ընտրում են գոյատևման համար հակա-
սոցիալական ճանապարհ (գողություն, խուլիգանություն և այլն), իսկ մյուս մասը, հոգե-
պես և ֆիզիկապես հյուծվելով, կորցնում է հնարավոր տարատեսակ խոչընդոտներ 
հաղթահարելու կամքն ու դրսևորում ապասոցիալական (օտարանում են միջավայրից) 
ինքնաքայքայիչ բնույթի կենսաոճ:  

(Սոցիալականացում – սոցիալական ադապտացիա, հարմարվել միջավայրին, ըն-
դունել նույն միջավայրին բնորոշ նորմերը (օրենքները) և արժեքները): [4] 

 
 

 

 
հակասոցիալական վարք                      ապասոցիալական վարք 

 
հանցավոր վարք  կախյալ վարք 

 
Հետազոտության ընթացքում որպես  նախադրյալներ ուսումնասիրվել են 
«X» զորամասի ռիսկային խմբում հաշվառված և լրացուցիչ հսկողություն պահան-

ջող թվով 35 ժամկետային պարտադիր զինծառայողների պատանեկության ու 
դեռահասության շրջանների սոցիալ-հոգեբանական զարգացման, ինչպես նաև միջա-
վայրում նրանց սոցիալականացման գործընթացները. 

Սոցիալական վարք Նախասոցիալական վարք 

ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔ 

ակտիվ ձևեր  պասիվ ձևեր 
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Աղյուսակ N 1 

1. Առողջական խնդիրների սահմանափակումներով 
զինծառայության զորակոչվածներ                                                 

35 100% 

2. Ծնողների դաստիարակությունից զուրկ 4 11,4% 

3. Գրագիտության ցածր մակարդակ, բառերի աղքատ պաշար 17 48,5% 

4. Միակողմանի  ծնողազուրկ 8 22,8% 

5. Անառողջ մթնոլորտ ընտանիքում 7 20% 

6. Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից (ծանր 
պայմաններ, նպաստառու) 

28 80% 

7. Հարազատների շրջանում հոգեկան խնդիրներ ունեցողներ  5 14,2% 

8. Վաղ տարիքից ծխախոտի օգտագործում (մինչև 14 
տարեկան) 

12 34,2% 

9. Վաղ տարիքից ալկոհոլի և թմրանյութերի օգտագործում 
(մինչև 14 տարեկան) 

3 8,5% 

10. Մտավոր թերզարգացածներ (թուլամտություն), նպատակների 
որոշակի բացակայություն  

12 34,2% 

11. Թշնամություն ծնողների հարազատների  նկատմամբ 3 8,5% 

12. Ինքնամփոփություն, կոլեկտիվից մեկուսացում, արտաքինից 
տանջված ու  հոգնած տեսք 

15 42,8% 

13. Ինքնավնասման փորձ կատարած (որոնցից երկուսը 2 և 
ավելի անգամ) 

6 17,1% 

14. Աղանդավորներ և աթեիստներ (աթեիստները երկուսն են) 6 17,1% 

 
 հարմարման առաջնային փուլն անցած (4 և ավելի ամիս) 150 ժամկետային 

պարտադիր զինծառայողների շրջանում անցկացրած հետազոտությունը (Կետտելի 
անձի 16 հատկանիշներ բացահայտող հարցաշարի կիրառմամբ). 

Աղյուսակ N 2 

Հ/հ Անձնային հատկանիշը Ցածր Միջինից 
ցածր 

Միջին Միջինից 
բարձր 

Բարձր  

1. Ինքնագնահատական 11% 20% 64% 4% 1% 

2. Ինքնամեղադրանք 4% 2% 23% 31% 40% 

3. Շփվողականություն 20% 25% 47% 5% 3% 
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 զինված ուժերում տեղի ունեցած ինքնասպանության որոշ դեպքերի վերլու-
ծությունների ընդհանուր արդյունքների համադրությունը, որը բացահայտում է մի 
շարք օրինաչափություններ, ինչը դեռ կարիք ունի հետագա առավել խորը մասնագի-
տական ուսումնասիրության: 

Աղյուսակ N 3 

1. Հրաձգային զենքից  93% 
2. Կախվելու միջոցով  7% 
3. Նախկինում հաշվառված հոգեբուժարանում 7% 
4. Ժամը 24:00-03:00 սահմաններում 27% 
5. Ժամը 13:00-16:00 սահմաններում 27% 

  
Զինծառայողների շրջանում դրսևորվող վերը նշված խնդիրների անհատապես 

մասնագիտական ուսումնասիրության արդյունքներով կարողանում ենք պատկերա-
ցում կազմել նրանց անձնային և հոգեբանական առանձնահատկությունների հոգեբա-
նական նկարագրի մասին, ինչպես նաև կանխատեսելի դարձնել կրիտիկական իրա-
վիճակներում վերջիններիս կողմից հնարավոր դրսևորվող վարքային մոդելները: 
Հարկ է նշել նաև, որ համապատասխանաբար N3 աղյուսակի շրջանակներում ուսում-
նասիրության ենթարկված զինծառայողների 73%-ը N1 և N2 աղյուսակներում բնու-
թագրվող որակական հատկանիշներից առնվազն երկուսից երեքի կրողն են:  

N1 և N2 աղյուսակների բաղադրիչներով բնութագրվող պատանիները, զորակոչ-
վելով զինվորական ծառայության, նոր միջավայրին և զինվորական ծառայության կա-
նոնակարգված պայմաններին ինքնուրույնաբար դժվարանում են հարմարվել, և հար-
մարվողականության գործընթացի առաջնային փուլը տևական երկարում է, երբեմն չի 
ավարտվում, ու նրանք դրսևորում են ապահարմարվողական վարք:  

Միևնույն ժամանակ առաջին օգնության, կանխարգելիչ և ուղղորդիչ մասնագի-
տական միջամտության երբեմնի բացակայությունը նրանց ծանր հոգեկան ճգնաժա-
մային իրավիճակների առաջ է կանգնեցնում: Ծառայության ընթացքում ծագած ցան-
կացած խնդիր (անգամ մանրուք) դիտարկվում է իբրև անտանելի, իրենց ուժերից վեր, 
անհնարին մի իրավիճակ: Թվացյալ խնդիրներից և զրկանքներից արագ ձերբազատ-
վելու համար ենթագիտակցաբար երբեմն փորձում են իրենց վրա բևեռել շրջապատի 
ուշադրությունը և կարող են դրսևորել աուտոդեստրուկտիվ  ինքնաքայքայիչ վարք, 
ինքնավնասում, ինքնասպանության փորձ, ընդհուպ մինչև ինքնասպանություն:  

Ինքնասպանության խնդրի առնչությամբ սոցիոլոգիական մոտեցման ներկայա-
ցուցիչները «Սուիցիդը կամ սուիցիդալ վարքը» դիտարկում են որպես սոցիալական 
խմբից անձի օտարացման արդյունքում առաջացած խնդիրների լուծման միջոց, իսկ 
հոգեբանական մոտեցման ներկայացուցիչները «սուիցիդալ վարք» անվանում են ան-
ձի ներքին և արտաքին հոգեկան ցանկացած դրսևորումներ, որոնք կարող են ուղղված 
լինել սեփական անձը կյանքից զրկելու պատկերացումներին: [6]   

Նորակոչիկին ընդհանուր առմամբ կարելի է համարել զինվորական ծառայության 
պայմաններին սոցիալ-հոգեբանորեն հարմարված, եթե նա իր շրջապատի հետ չունի 
տևական կոնֆլիկտներ, բավարարված են նրա անվտանգության, ապա սիրված լինե-
լու, այնուհետև հարգանք վայելելու և վերջապես ինքնադրսևորվելու հիմնարար պա-
հանջմունքները: [5]  

Զինծառայողների շրջանում ինքնավնասման մտքերի և սուիցիդալ տրամադրութ-
յունների զարգացմանը նպաստող հնարավոր գործոններն են՝ 

 զինվորական ծառայության հարմարման փուլում սոցիալ-կենցաղային խնդիր-
ները (պայմանները),  
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 չարդարացված հույսերը (հուսալքությունը, հարազատների կողմից հնչեցրած 
փուչ-սին խոստումները), 

 հավատքի տկարացումը` կրոնական հայացքները (քայքայիչ գործունեություն 
իրականացնող կրոնական կազմակերպության անդամ հանդիսանալը), 

 ապատեղեկացվածությունը (մինչ զորակոչվելը զինվորական ծառայության 
վերաբերյալ այլ պատկերացումներ ունենալը), 

 առողջական խնդիրներով և կենսակերպի ռեժիմային կտրուկ փոփոխություն-
ներով պայմանավորված՝ հարմարվողականության շրջանում նոր միջավայրի և հստա-
կեցված պահանջների նկատմամբ թվացյալ անտանելիության զգացողությունը, 

 իր կամ ընտանիքի անդամի, մերձավոր հարազատի կողմից գործած անբարո 
արարքի վերաբերյալ տեղեկության հայտնի դառնալու հանգամանքը, 

 ազգային առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ որևէ վարքի կամ 
գործողության վերաբերյալ համածառայակիցների /միջավայրի/ կողմից անընդունելի, 
աններելի և պիտակավորված վերաբերմունքը /արձագանքը/, 

 զինվորական միջավայրում տիրող հնարավոր բացասական /արատավոր/ եր-
ևույթները, 

 խաղամոլություն, պարտքեր (ֆինանսական, բարոյական և այլն): 
ՈՒսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ զինծառայողների մոտ ինքնաքայ-

քայիչ վարքի ձևավորման համար  առանցքային նախադրյալ կարող են հանդիսանալ 
մինչև զինվորական ծառայության զորակոչվելը նրանց կյանքում տեղի ունեցած 
կենսական նշանակության վերը թվարկված բացասական գործընթացները:  
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1. Վարդանյան Կամո, Սուիցիդալ հոգեբանության հասկացությունների բա-
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Զինված ուժերում ինքնավնասումների և սուիցիդալ տրամադրությունների 

ուսումնասիրության հարցի շուրջ 
Վիգեն Մանուկյան 

 
Հոդվածում ներկայացված են զինվորական համակարգում զինծառայողների կող-

մից ինքնաքայքայիչ վարք դրսևորելու առանցքային նշանակության հիմնախնդիրները, 
նրանց անձնային հատկանիշներն ու սոցիալ-հոգեբանական զարգացման ողջ ընթաց-
քը մինչև ծառայության զորակոչվելը, ինչպես նաև զինվորական ծառայության ժամա-
նակ իրադրային զարգացումներով պայմանավորված հնարավոր նպաստող գործոն-
ները: 

Ինքնասպանության ելքով թվով տասնհինգ դեպքերի ուսումնասիրության արդ-
յունքներով վեր են հանվել մի շարք օրինաչափություններ, որոնք դեռևս ունեն հետա-
գա խորը մասնագիտական ուսումնասիրության անհրաժեշտություն: 
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РЕЗЮМЕ 
О вопросах самодеструкций и суицидальных настроений 

в вооруженных силах 
Виген Манукян 

 
Ключевые слова: военная система, самодеструктивное поведение, самоповреждение, 

самоубийство, процесс социализации, психологическая дезадаптация, дезадаптированное 
поведение. 

В статье представлены ключевые проблемы проявления самодеструктивного пове-
дения военнослужащих в военной системе: их личностные особенности и все течение 
социально-психологического развития до призыва на военную службу, а также возможные 
ситуационно обусловленные содействующие факторы в период военной службы. 

По результатам изучения пятнадцати случаев самоубийства был выявлен ряд зако-
номерностей, которые требуют дальнейшего углубленного профессионального изучения. 
 

 
SUMMARY 

On Issues of Self-harm and Suicidal Ideations in the Armed Forces 
Vigen Manukyan 

 
Keywords: military system, self-destructive behavior, self-harm, suicide, socialization 

process, psychological maladaptation, maladaptive behavior. 
The article presents the key problems of manifestation of the self-destructive behavior of 

military personnel in the military system: their personal characteristics and the entire course of 
socio-psychological development before being drafted for military service, as well as possible 
contributing factors due to situational developments during military service. 

Based on the results of a study of fifteen cases of suicide, a number of patterns were 
identified that still require further in-depth professional study. 

 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

272 
 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ 
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Տիգրան Հակոբյան 

Բանալի բառեր՝ առևտրային կազմակերպություն, ներքին վերահսկողություն, 
գիտական հիմք, ներքին աուդիտ, վերահսկողության արդյունավետություն:   

 
Առևտրային կազմակերպություններում գիտական հիմքի վրա է հնարավոր ապա-

հովել ներքին վերահսկողության զարգացում, սակայն այդ գործընթացը բավարար չա-
փով մշակված չէ ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ։ Մասնավորապես, անգամ 
«ներքին վերահսկողություն» հասկացությունը բնութագրվում է ոչ միանշանակ և հա-
կասական ձևով։ Կատարված եզրակացությունները և հայեցակարգային վերլուծութ-
յունները կարևորագույն նախադրյալ են ներքին վերահսկողության համակարգի հե-
տագա գործնական վերակառուցման համար։ Մոտեցումների կիրառական արժեքը 
նաև այն է, որ համակարգի արդյունավետությանը կարելի է հասնել միայն տնտեսա-
կան պրակտիկայում (իրականության մեջ) վերահսկողության թվարկված ուղղություն-
ների հաշվառման դեպքում։ 

 Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում, չնայած առկայությանը, դեռևս 
բավարար չափով մշակված չէ ներքին վերահսկողության մեթոդաբանական և կազ-
մակերպչական բազա։ Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում ընդհանրացնե-
լու ներքին վերահսկողության հայրենական և արտասահմանյան փորձը և մշակելու 
վերահսկողական ստուգումների անցկացման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Սա-
կայն հաշվի առնելով իրականացվող տնտեսական բարեփոխումները` հայրենական 
գիտության առջև բարձրանում է ներքին վերահսկողության համակարգերի նոր հայե-
ցակարգերի մշակման հիմնախնդիր, որոնք միտված կլինեն տնտեսավարման շուկա-
յական համակարգի առանձնահատկությունների, և հատկապես` մեր տնտեսություննե-
րին բնորոշ  առանձնահատկությունների հաշվառմանը։ 

Կատարելով դիտարկում Արցախի տնտեսության իրական հատվածի շինարարա-
կան ոլորտում (ցայտուն ձևով ի ցույց դնելու նպատակով)՝ հանգում ենք այն եզրակա-
ցության, որ չնայած վերահսկողական գործողությունների առկայությանը, գրեթե բոլոր 
շինարարական կազմակերպություններում (նույնիսկ այնպիսի խոշոր կազմակերպութ-
յուններ, ինչպիսիք են «Կապավոր» ՍՊԸ, «Հայկ-շին» ՍՊԸ, «Քարավան» ՍՊԸ, «Վի-
րաժ» ԱԿ, «Ճանշին» ՓԲԸ, «Պանտ» ՍՊԸ, «Արցախուղի» ՓԲԸ, «Պրոգրես» ՍՊԸ և 
այլն) չկա վերահսկողական միջոցառումների համալիրի բաղադրիչ հանդիսացող ստո-
րաբաժանում, օրինակ՝ ներքին վերահսկողության ծառայություն և այլն: Ըստ հետազո-
տության՝ 2010-2019թթ ընթացքում հանրապետության ՀՆԱ կայուն ձևով վերելք է ար-
ձանագրել և 118187.2 մլն դրամից հասել 342463.6 մլն դրամի՝ աճելով մոտ 2.9 ան-
գամ, իսկ շինարարության ծավալը  42769.2 մլն դրամից հասել է 64631.2 մլն դրամի՝ 
աճելով ընդամենը 21862.0 մլն դրամով կամ 1.5 անգամ, որն էլ հանգեցրել է ՀՆԱ մեջ 
շինարարության ծավալի մասնաբաժնի գրեթե կրկնակի նվազմանը: Այդ ժամանակա-
հատվածում կրճատվել է շինարարական կազմակերպությունների քանակը՝ 217-ից 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 28.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ. 
Մնացականյանը: 06.03.20: 
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174 կազմակերպություն, առավելապես շինարարական կազմակերպություններում աշ-
խատողների միջին ցուցակային թվաքանակը՝ 4149-ից 2740 մարդ (Աղյուսակ 1): 

 
Աղյուսակ 1. 2010-2019թթ  ԱՀ  ՀՆԱ և շինարարության ծավալները, շինարարական 

կազմակերպությունների քանակն ու աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ՀՆԱ, 
մլն դրամ 

11818 
7.2 

135498.5 150015.7 168563.6 188840.3 209345.7 229651.6 272070.8 310252.7 342463.6 

Շինարար., 
մլն դրամ 

42769.2  43359.5 38291.9 45219.9 49670.2 50145.3 45655.8 47100.1 52504.8 64631.2 

Մասնաբա- 
ժինը, % 

36.2 32.0 25.5 26.8 26.3 24.0 19.9 17.3 16.9 18.9 

Շինկազմ. 
քանակը, 
միավոր 

217 232 217 193 173 196 158 157 213 174 

Աշխատող. 
միջին ցուցակ. 
թվաքանակը, 

մարդ 

4149 4242 3569 3220 3145  2730 2397  2175 2910 2740 

 
*Աղբյուրը՝ սեփական հետազոտություն 

Տնտեսաքաղաքական նոր պայմաններում ներքին վերահսկողության ոլորտում 
հայրենական տեսությունների վերակողմնորոշման դեպքում անհրաժեշտ է հիմք ըն-
դունել տնտեսավարման տարբեր համակարգերին բնորոշ ներքին վերահսկողության 
համակարգերի սկզբունքային տարբերությունները, որոնք էականորեն զանազանվում 
են վարչահրամայական-պլանային և շուկայական համակարգերում։ Պլանային (վար-
չա-հրամայական) տնտեսության պայմաններում ներքին վերահսկողությունը կողմնո-
րոշված էր կառավարման վերադաս մարմինների հրամանների, հրահանգների և կար-
գադրությունների անվերապահ կատարման ողղությամբ։ Սակայն փաստացի գործում 
էր սոցիալիստական հասարակական արտադրության սոցիալ-տնտեսական զարգաց-
ման արգելակման մեխանիզմը, ուստի ներքին վերահսկողությունը կրում էր առավելա-
պես ձևական բնույթ և ամենևին ուղղված չէր ձեռնարկության զարգացմանը։ Տնտեսա-
վարման շուկայական համակարգի դեպքում առևտրային կազմակերպությունն ինքնա-
կազմակերպվող, սոցիալապես կողմնորոշված բաց համակարգ է, որը գործում է սուր 
մրցակցային միջավայրի պայմաններում և օժտված է լիակատար տնտեսական ինք-
նուրույնությամբ։ Այդ պայմաններում առևտրային կազմակերպության ներքին վերահս-
կողության համակարգը պետք է ուղղված լինի շուկաներում կազմակերպության կա-
յուն դիրքի և հարաբերական մասնաբաժնի ապահովմանը, կազմակերպության ար-
տադրակազմակերպական և ֆինանսատնտեսական վիճակի բարելավմանը, արտա-
քին միջավայրի և շուկայական կոնյունկտուրայի փոփոխություններին արագ արձա-
գանքմանը, կազմակերպությունում տեղեկատվության պաշտպանության համակարգի 
արդյունավետության բարձրացմանը, կազմակերպությունում ներքին վերահսկողութ-
յան համակարգի որակի բարձրացմանն ու ներքին վերահսկողության անհրաժեշտութ-
յան գիտակցմանը [1]։  

Ներքին վերահսկողության պահանջներն ամրագրված են աուդիտի միջազգային 
չափանիշի МСА (ISA)-220 «Աուդիտորական աշխատանքի որակի վերահսկողություն» 
հավելվածում, որի հիմնական պահանջների համաձայն՝ քաղաքականությունը և միջո-
ցառումները պետք է ընկերության աշխատակազմի կողմից ընկալվեն որպես կենսա-
կան անհրաժեշտություն, քանի որ հակառակ դեպքում կասկածի տակ է դրվում նույն 
քաղաքականության և համապատասխան միջոցառումերի անհրաժեշտությունը։ 
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Հավաքագրված FEE նյութերի վերլուծությունը վկայում է, որ Եվրոպայի տարբեր 
երկրների պրոֆեսիոնալ (արհեստավարժ) մասնագիտացված հաստատությունները 
հրապարակել են աուդիտի ազգային չափանիշներ և դրանք համաձայնեցրել МСА 
(ISA)-220 սկզբունքների հետ։ Բացառություն է կազմում միայն Իտալիայի Collegio 
Sindacale-ն, որի դիրքորոշումները չեն համընկնում МСА (ISA)-220-ի հետ։ 

Փորձագետների եվրոպական ֆեդերացիայի ներկայացուցիչների կարծիքով այ-
սօր գործարար շրջանակներում հաճախ ընդգծում են ներքին աուդիտի կարևորությու-
նը ընկերության որակյալ ղեկավարման գործում։ Այսպես, Եվրոպական հանձնաժողո-
վը 1996 թվականի հուլիսին հրապարակել է Կանաչ թերթիկ (Green Paper) «Եվրա-
միության երկրներում աուդիտորի դերի, դիրքորոշման և պարտականությունների մա-
սին» փաստաթուղթը, ուր մասնավորապես նշված է, որ այն ընկերությունները, 
որոնցում գործում է ներքին թույլ աուդիտ, չեն կարողանում լուծել աուդիտորական կո-
միտեին բավականաչափ կարևոր տեղեկատվության ներկայացման խնդիրը։ Նշենք, 
որ աուդիտի գիտությունը ձևավորվել է այն ժամանակ, երբ Ռ.Կ.Մաուցը և Գ.Ա.Շարա-
ֆը 1961 թվականին ձևակերպել են աուդիտի 8 հիմնական կանխադրույթները. 

 ֆինանսական հաշվետվությունները և ֆինանսական ցուցանիշները պետք է 
ենթարկվեն պարտադիր ստուգման: 

 Աուդիտորի և ընկերության ղեկավարության շահերի բախումներն անխուսա-
փելի են: 

 Ֆինանսական հաշվետվությունները և ստուգման ենթակա այլ տեղեկատվութ-
յունը չեն պարունակում գաղտնի համաձայնության արդյունքում քողարկվող աղճա-
տումներ: 

 Ներքին վերահսկողության բավարար համակարգը կանխարգելում է անհամա-
պատասխանությունների (աշխատանքի կանոնների խախտումների) հնարավորութ-
յունը։ Կասկած է հարուցում կանխադրույթում «կանխարգելել» բառի օգտագործումը։ 
Ռոբերթսոնը 1984 թվականին դրա փոխարեն առաջարկել է «նվազեցնում է» արտա-
հայտությունը։ Հետևաբար, որքան ավելի արդյունավետ է ընկերությունում կազմա-
կերպված ներքին վերահսկողությունը, այնքան օբյեկտիվ է դրա հաշվառումը։ Համա-
կարգային մոտեցման դեպքում այդ կանխադրույթն ընդգծում է ներքին վերահսկողութ-
յան համակարգի նշանակությունը և վկայում  աուդիտորի աշխատանքի կրճատման 
հնարավորության մասին: 

 Հաշվառման համընդհանուր ճանաչում ունեցող սկզբունքների պահպանումը 
հնարավորություն է տալիս օբյեկտիվ պատկերացում ձևավորելու ընկերության ֆի-
նանսական վիճակի և տնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ: 

 Այն, ինչ արդարացի էր ձեռնարկության համար նախկինում, արդարացի կլինի 
նաև ապագայում, եթե բացակայում են այն հերքող ապացույցները: 

 Երբ ֆինանսական տեղեկատվության ստուգումն օգտագործվում է անկախ 
կարծիք հայտնելու նպատակով, աուդիտորի գործունեությունը կարգավորվում է 
միայն լիազորություններով: 

 անկախ աուդիտորի արհեստավարժ կարգավիճակը համարժեք է նրա պրո-
ֆեսիոնալ պարտականություններին [2]։ 

1985 թվականին Ռոբերթսոնը, մատնանշելով աուդիտի տեսության հետագա հե-
տազոտություններում Մաութցի և Շարաֆի կանխադրույթների կարևորությունը, առա-
ջադրել է նոր կանխադրույթ, ըստ որի այն տեղեկատվությունը, որը ենթարկվել է 
ստուգման, առավել օգտակար է, քան առհասարակ ստուգման չենթարկված տեղե-
կատվությունը։ Այդ կանխադրույթը հաստատում է այն անմիջական կապը, որն առկա 
է գործակալների տեսության և աուդիտի տեսության միջև և կարող է օգտագործվել 
ներքին վերահսկողության տեսության մեջ [3]։ Բարոյական նկատառումներով ղեկա-
վարվելով` ընկերության խնդիրները լուծելու փորձերը Է.Ս.Հենդրիքսենի, Մ.Ֆ.Վան Բ-



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

275 
 

րեդի կարծիքով հանգեցնում են այնպիսի հարցերի պատասխանների որոնմանը, ինչ-
պիսիք են գոյությու՞ն ունի արդյոք ինչ-որ բան, որը տնօրինությունը պարտավոր է ա-
նել, կա՞ արդյոք սահմանված ընթացակարգերին հետևելուց առավել կարևոր գործ [4]։ 

Առևտրային կազմակերպություններում ներքին վերահսկողության ներդրման անհ-
րաժեշտության հիմնավորումը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում։  

Աղյուսակ 2. Ներքին վերահսկողության ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը 

Ներքին վերահսկողության 
կազմակերպման 
նախադրյալները 

Ներքին վերահսկողության 
ուղղվածությունը 

Ներքին վերահսկողության    ներդրման 
առավելությունները 

1. Վարչահրամա-
յական տնտեսությունից 
անցում շուկայական 
տնտեսության 

 Կազմակերպության կողմից 
ընդունված գործողություննե-
րի ծրագիր, դրա կողմնորո-
շիչներ, ռազմավարական 
նպատակներ 

Կազմակերպության կանոնակարգ-
ված և արդյունավետ գործունեութ-
յուն 

2. Շուկայական մրցակ-
ցության  ուժեղացում 

Կազմակերպության գործու-
նեության տեսակը և մասշ-
տաբներ 

 Կազմակերպության բոլոր աշ- 
  խատողների կողմից ղեկավարութ-
յան քաղաքականության պահպան-
ման ապահովում 

3. Ներքին և արտաքին 
օգտագործողների հա-
մար «զուտ» տեղեկատ-
վության անհրաժեշտու- 
թյուն 

Անորոշությունը և գործու-
նեության ռիսկայնություն 

Կազմակերպության գործունեության 
թերությունների ժամամանակին 
հայտնաբերում և դրանց վերացման 
միջոցների ձեռնարկում 

4. Ներքին և արտաքին 
վերահսկողության փոխ-
կախվածություն և փոխ-
պայմանավորվածություն 

Պայմանագրային       հարա-
բերություններ 

Արտադրության առկա պահուստնե-
րի և գերնորմատիվային պաշարնե-
րի բացահայտում և կենտրոնացում 

5.Պետության կողմից վե-
րահսկողության հիմնա-
կան ուղղությունների 
կանոնակարգում 

 Կադրային քաղաքակա-
նություն 

Սեփականության անվտանգության 
ապահովում  

6. Առևտրային կազմա-
կերպությունների  վերա-
կառուցում 

 Կոնֆլիկտները կոլեկտիվ-
ներում 

Աշխատանքի արդյունավետության 
և որակի բարձրացում, տնտեսման 
ռեժիմի ուժեղացում 

7.Կազմակերպություննե-
րում համակարգային 
տնտեսական աշխա-
տանքի բացակայություն 
կամ դրա անբավարար 
մակարդակ 

Հաղորդակցության  և կառա-
վարման տեղեկատվական 
համակարգի աշխատանքի 
ապահովումը 

Ընկերության ղեկավարության կող-
մից  «մաքուր» տեղեկատվության 
հավաքագրում 

8. Ցանկացած  ձեռնար-
կության համար ներքին 
վերահսկողության     հա-
մապարտադիր բնույթ 

Աշխատանքային   գործու-
նեության շահադրդում 

Կորուստների ձևավորմանը նպաս-
տող պատճառներ և պայմանների 
բացահայտում 

9. Կազմակերպության և 
կապիտալի շուկայի 
զարգացման միտումներ 

Կադրերի արհեստավարժ 
պատրաստում 

 Տնտեսական գործընթացների   
մշտական կատարելագործում 

10.Շահերի բախում 

 Աշխատակիցների պարտա-
կանությունների և պատաս-
խանատվության փաստաթղ-
թային ամրագրում 

Կազմակերպության տնտեսական և 
այլ ծառայությունների աշխատանքի 
օբյեկտիվ գնահատում 
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Ամփոփելով ներքին վերահսկողության ներդրման հրատապության անհրաժեշ-
տությունը՝ կարող ենք փաստել, որ այն կայանում է  առևտրային կազմակերպության 
ու կապիտալի շուկայի զարգացման և առևտրային կազմակերպությունների ինքնակա-
ռավարման մղման հիմնավորման մեջ։ Յուրաքանչյուր կազմակերպությունում թո-
ղարկվող արտադրանքի ինքնարժեքի կրճատման աշխատանքի բացակայությունը 
կամ դրա անբավարար մակարդակը հանգեցնում են հասարակական արտադրության 
շահավետության անկմանն ու գործազրկության մակարդակի բարձրացմանը։ Վե-
րահսկողության արդյունավետության բարձրացման նպատակով առևտրային կազմա-
կերպություններում անհրաժեշտ է մշակել ներքին վերահսկողության հաջորդական 
փուլերից կազմված միջոցառումների համալիր, որի արդյունավետ կազմակերպումը 
թույլ կտա ճշգրիտ ձևով կյանքի կոչել ներքին վերահսկողության համակարգի կազմա-
կերպման ողջ գործընթացը:           
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 11. Առևտրային կազմա-
կերպությունների շահույ-
թի ծավալների մեծացում 

Կազմակերպության զանա-
զան ֆունկցիոնալ օղակների 
միջև փոխհարաբերություն-
ների կանոնակարգում 

Ներքին վերահսկողության  և պա-
տասխանատվության կենտրոններ 

12. Ձեռնարկութ-
յան ֆինանսական ինք-
նուրույնություն 

Գույքագրման անցկացման 
կարգ 

 Ներքին վերահսկողության իրակա-
նացման անընդհատություն 

13. Ժամանակա-
կից տեխնիկայի և  
տեխնոլոգիական միջոց-
ների անարդյունավետ 
օգտագործում 

Փաստաթղթաշրջանառութ-
յան կազմակերպման կանոն-

ներ 

Ստուգողների իրավասության առն-
չությամբ աշխատակիցներին 
խորհրդատվության տրամադրում 

14. Սնանկության 
ռիսկ Արտաքին  ազդեցություններ Կազմակերպության հիմնական   

ռազմավարության պահպանում 

  15.Կազմակերպությու-
նում   տնտեսման ռեժի-
մի խախտում 

 Հաշվապահական հաշվառ-
ման, տեղեկատվության 
պաշտպանության համա-
կարգ 

Կազմակերպությունում արտակարգ 
պատահարների ծառայողական հե-
տաքննություններ 

  16.Չհիմնավորված 
հաշվապահական 
դուրսգրումներ 

Ֆինանսական պարտավո-
րություններ Ակտիվների ապահովվածություն 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Առևտրային կազմակերպություններում ներքին վերահսկողության ներդրման 

անհրաժեշտությունը 
Տիգրան Հակոբյան 

 
Առևտրային կազմակերպություններում գիտական հիմքի վրա է հնարավոր ա-

պահովել ներքին վերահսկողության զարգացում: Առևտրային կազմակերպություննե-
րում հրատապ է ներքին վերահսկողության ներդրումն ու այդ գործընթացի հետագա 
կատարելագործումը: Ներքին վերահսկողության ներդրման անհրաժեշտության առա-
ջին պատճառն առևտրային կազմակերպության և կապիտալի շուկայի զարգացումն է, 
իսկ երկրորդը՝ կազմակերպությունների ինքնակառավարման մղումը։ Ներքին վե-
րահսկողության արդյունավետությունը հանդիսանում է առևտրային կազմակերպութ-
յան բարելավման և առաջխաղացման միջոցներից մեկը: Վերահսկողության արդյունա-
վետության բարձրացման նպատակով առևտրային կազմակերպություններում անհ-
րաժեշտ է մշակել ներքին վերահսկողության հաջորդական փուլերից կազմված միջո-
ցառումների համալիր։ 

 
 

РЕЗЮМЕ 
Необходимость введения внутреннего контроля в коммерческих организациях 

Тигран Акопян 
 

Ключевые слова: коммерческая организация, внутренний контроль, научная основа, 
внутренний аудит, эффективность контроля. 

 В коммерческих организациях на научной основе возможно обеспечение развития 
внутреннего контроля. В коммерческих организациях актуальна организация внутреннего 
контроля и совершенствование этого процесса. Первой причиной необходимости введения 
внутреннего контроля является развитие коммерческой организации и рынка капитала, а 
второй - стремление организаций к самоуправлению. Эффективность внутреннего контроля 
является одним из способов улучшения и продвижения коммерческой организации. Для 
повышения эффективности контроля в коммерческих организациях необходимо 
разработать комплекс мер, состоящий из последовательных этапов внутреннего контроля. 

 

SUMMARY 
The Need for Internal Controls in Commercial Organizations 

Tigran Hakobyan 
 

Keywords:  commercial organization, internal control, scientific basis, internal audit, 
effectiveness of control. 

In commercial organizations it is possible to ensure the development of internal control on a 
scientific basis.  In commercial organizations, the organization of internal control and the 
improvement of this process are relevant.  The first reason for the need in internal control is the 
development of a commercial organization and the capital market, and the second is the desire of 
organizations to self-government.  One way to improve and promote a commercial organization is 
the effectiveness of internal control. To increase the effectiveness of control in commercial 
organizations, it is necessary to develop a set of measures consisting of successive stages of 
internal control. 
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Հրանտ Հայրապետյան 

Բանալի բառեր` գյուղատնտեսություն, ապահովագրություն,  վտանգներ, պե-
տություններ, միջազգային փորձ,  մեթոդների կիրառում: 

 
Հայաստանը փոքր լեռնային երկիր է՝ մոտ 30 հազ. կմ2 տարածքով, տարածքի 

44%-ը բարձր լեռնային է, որը բնակեցման և շահագործման համար պիտանի չէ։ Զբա-
ղեցրած տարածքի 80-90 %-ը օգտագործվում է  գյուղատնտեսական նպատակներով, 
որի դեպքում հաճախ տեղի են ունենում բնակլիմայական այնպիսի վտանգներ, ինչպի-
սիք են ցրտահարությունները, երաշտները, եղանակային պայմանների հետևանքով ա-
ռաջացած, տարբեր տեսակի վնասները և այլն: Հայաստանի ագրարային ոլորտում ե-
թե կատարվում են բնական ռիսկերի կանխարգելման և հետևանքների մեղմացման ա-
ռումով որոշակի քայլեր, ինչպիսիք են ոռոգման համակարգերի զարգացումը, հակա-
հեղեղային միջոցառումները, հակակարկտային տեղակայանքների կիրառումը և այլն, 
ապա գյուղատնտեսության ապահովագրումը դեռևս բացակայում է: Բանն այն է, որ 
ագրարային ոլորտի բարձր ռիսկայնությունը, համապատասխան նորմատիվային հիմ-
քերի և մեթոդաբանության բացակայությունը արգելում  են այս կարևոր գործիքի կիրա-
ռումը Հայաստանի ապահովագրական ընկերությունների կողմից: Տարածված է այն 
կարծիքը, որ գյուղատնտեսության ոլորտը, հատկապես բուսաբուծությունը ՀՀ-ում,  
բնական գործոններից ծայրահեղ կախվածության և բարձր ռիսկայնության պատճա-
ռով ապահովագրական ընկերությունների համար բիզնեսի առումով հետաքրքրութ-
յուն չի ներկայացնում: Այդուհանդերձ, երկրի տնտեսական և պարենային անվտան-
գության, գյուղատնտեսության սոցիալական կարևորության, գյուղական բնակչության 
աղքատության հաղթահարման և միգրացիոն գործընթացների կառավարման, բնակլի-
մայական գործոններից արտադրության արդյունքների բարձր կախվածության նկա-
տառումներով աշխարհի բազմաթիվ երկրներում տարբեր խողովակներով պետական 
աջակցություն է ցուցաբերվում գյուղատնտեսությանը: Վերջինս դրսևորվում է գյու-
ղատնտեսական ապրանք արտադրողներին բյուջետային սուբսիդիաներ տրամադրե-
լու, արտադրանքի վաճառքի երաշխավորված գներ սահմանելու, վարկերի տոկոսադ-
րույքը սուբսիդավորելու, բույսերի պաշտպանության, անասնաբուժասանիտարական, 
հողաբարելավման կենտրոնացված միջոցառումներ իրականացնելու, գյուղի սոցիա-
լական ենթակառուցվածքների զարգացումը ֆինանսավորելու, հարկային արտոնութ-
յուններ սահմանելու և այլ ձևերով: Արտադրական ռիսկերի կառավարման նպատա-
կով հատկապես վերջին տասնամյակներում աշխարհի շատ երկրներ կարևոր տեղ են 
հատկացնում նաև պետական սուբսիդավորումով ագրոապահովագրության ներդրմա-
նը: Այս համակարգը տարեցտարի ընդլայնվում ու կատարելագործվում է, միաժամա-
նակ տարբեր երկրներում առկա են այդ համակարգի կիրառման առանձնահատկութ-
յուններ, որոնց ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում գտնել Հայաստանի 
համար առավել ընդունելի տարբերակներ [1]: 

                                                            
 Հոդվածն ընդունվել է 08.02.20: 
Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական խորհրդի անդամ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ. 
Մնացականյանը: 19.02.20: 
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Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման և գյուղացիական տնտե-
սություններ վարելու տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության տարածքն աչքի 
է ընկնում բարձր ռիսկայնությամբ, և զանազան բնական աղետների (կարկուտ, 
երաշտ, ցրտահարություն և այլն), անկանխատեսելի պատահարների հետևանքով 
զգալի կորուստներ են կրում մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ: Գյուղատնտեսութ-
յան զարգացման խնդիրների շարքում ներկայումս անհրաժեշտություն  է գյուղացիա-
կան տնտեսությունների կրած վնասները մեղմելու, ոլորտի ռիսկերը զսպելու և գյու-
ղատնտեսությամբ զբաղվածների գործունեության շարունակականությունն ապահո-
վելու նպատակով համապատասխան միջոցառումների մշակումն ու մեխանիզմների 
ներդրումը, որը կարելի է իրականացնել գյուղատնտեսական ապահովագրության մի-
ջազգային փորձի ուսումնասիրության միջոցով: 

Պատմությանը հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ բնության «քմահաճության» 
հետևանքներով տարբեր երկրներում գյուղացիները կրել են ֆինանսական մեծ կո-
րուստներ: Այդ է պատճառը, որ տարիների ընթացքում տարբեր երկրներ մշակել և 
ներդրել են իրենց գյուղատնտեսությունների ապահովագրության մոդելները, որոնցից 
յուրաքանչյուրում առկա է պետության մասնակցությունը: Գծապատկեր 1-ում ներկա-
յացված են տարբեր երկրներում  մշակաբույսերի ապահովագրված տարածքների ցու-
ցանիշները, որտեղ տեսնում ենք, որ ընտրված  երկրներից գյուղատնտեսական ապա-
հովագրությունը  առավել  կարևորում  է ԱՄՆ-ն, որտեղ ապահովագրված տարածքը 
85% է: Հաջորդում են Իսպանիան և Գերմանիան՝  65% և 60%, Ճապոնիայում՝ 35%, 
Հնդկաստանում՝ 20%, իսկ ահա Ուկրաինայում գյուղատնտեսական տարածքներից 
ապահովագրված է ընդամենը 5%-ը: 

 

 

Գծապատկեր 1. Մշակաբույսերի ապահովագրված տարածքը տարբեր երկրներում (%)  [2] 

Գյուղատնտեսական ապահովագրության միջազգային փորձի ուսումնասիրութ-
յան նպատակով դիտարկվել են զարգացած և զարգացող երկրների փորձը՝ ԱՄՆ, 
Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեդիա, Չինաստան, Թուրքիա: 

ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսական ապահովագրությունը բավականին զարգացած է և 
ունի որոշակի առանձնահատկություններ: Ապահովագրության համար հայտը  ներկա-
յացվում է նախքան ցանելու կամ տնկելու գործընթացները սկսելը: Ծածկույթը հիմն-
ված է նախորդ բերքի բերքատվության վրա: Արտադրության արժեքը որոշվում է կան-
խատեսվող գներով կամ ֆյուչերսների գներով: Բազմամյա ռիսկերի ապահովագրութ-
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յունը ԱՄՆ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող գյուղատնտեսական ապահո-
վագրության և ռիսկերի կառավարման համակարգի ողնաշարն է:  Տոկոսադրույքները 
հաշվարկվում են՝ ըստ ծածկույթի մակարդակների և ռիսկերի (բնական ռիսկերը, ո-
րոնք բերքի կորուստ են առաջացնում): Վճարները կատարվում են այն դեպքում, երբ 
եկամտաբերությունը կամ եկամուտը նվազում է երաշխավորված մակարդակից: Մոտ 
700000 արտադրողներ ամեն տարի գնում են ապահովագրական ծածկույթ: ԱՄՆ-ում 
ոլորտի կատարելագործման համար մշակվում են ծրագրեր. դրանցից մեկն  առաջար-
կում է ապահովագրական ծածկույթ բերքի  յուրաքանչյուր տեսակի  համար: Ապահո-
վագրության ծածկույթը նախատեսված է ավելի քան 100 մշակաբույսերի համար: 
Միացյալ նահանգներում կան մեծ թվով ապահովագրական ապրանքներ (370), որոնք 
թույլ են տալիս լիովին ապահովագրել գյուղատնտեսական արտադրանքը.  

 բուսաբուծության ապահովագրություն, 
 ապահովագրություն` ըստ տարածաշրջանային ցուցանիշների,    
 ակտիվների  ապահովագրում  (օրինակ ՝ պտղատու ծառեր կամ տնկարաններ),  
 ամբողջ տնտեսության ապահովագրում: 
Ծածկույթի մակարդակները ներառում են.  
 աղետալի (CAT) ծածկույթ `50% եկամտաբերությամբ, իսկ գնի 55% -ը (50/55)` 

ընդամենը 27.5%; 
 լրացուցիչ ծածկույթ (գնված) աղետալի բարձր մակարդակից (50/60-ից 

85/100):  
ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսական ապահովագրության առանձնահատկություններից 

մեկն այն է, որ    պետության և մասնավոր հատվածի միջև արդյունավետ  փոխգործո-
ղություն կա: Երկրում ագրոապահովագրության սուբսիդավորումն իրականացնում է 
Ռիսկերի կառավարման գործակալությունը: Ապահովագրական պրոդուկտները մշա-
կում է գործակալությունը, իսկ ապահովագրական ծառայությունները մատուցում են 
լիցենզավորված ապահովագրական կազմակերպությունները: Ապահովագրական ըն-
կերություններն աշխատում են ապահովագրական դրույքներով, որոնք սահմանում է 
գործակալությունը: Պետության կողմից սուբսիդավորվող ապահովագրավճարի չափը 
կախված է կորուստների ծածկույթից, որն արտահայտվում է  տոկոսով: Սովորաբար, 
70% կորստին համապատասխանում է առավելագույնը 50, իսկ 60%-ին՝ 30% սուբսի-
դավորում: Ներկայումս գյուղատնտեսական ապրանք արտադրողներից ավելի քան 
50%-ը ապահովագրված են, իսկ  ցանքատարածությունների մոտ 70%-ը [3]:  

Որպես ցորենի առաջատար արտադրող՝ ամբողջ Արևմտյան Եվրոպայում՝ Ֆրան-
սիայի աղետալի կորուստները իրենց գագաթնակետին են հասել: Վերջերս երեք առա-
ջատար հետազոտական կենտրոնների հետազոտողներ հավաքվել են՝  հետազոտե-
լու արտադրության բացթողումների կապը կլիմայի անկայունության հետ: Նրանց ու-
սումնասիրությունները կասկածի տակ են դնում գյուղատնտեսական արտադրության 
առկա համակարգերի կենսունակությունը և հետագա բերքատվության կայունությունը՝ 
միևնույն ժամանակ նշելով արտադրողների համար նոր ֆինանսական պաշտպանութ-
յան հրատապ անհրաժեշտությունը: Վերջին մի քանի տարում Ֆրանսիան կրել է եղա-
նակային ծայրահեղ վնասներ՝ ջերմային և ցուրտ ալիքների տեսքով, մեծ քանակութ-
յամբ  տեղումների և երաշտի տեսքով, որոնք միասին ազդել են ցորենի բերքատվութ-
յան վրա: 2016-ին, ցորենի բերքի բերքատվությունը 2014-ի համեմատությամբ կրճատ-
վել է մինչև 50%:  Հետազոտողները արագորեն պարզեցին, թե կոնկրետ որ կլիմայա-
կան պայմաններն (անհատապես և համակցված) են հանգեցրել այդպիսի արտակարգ 
կորուստների, ինչպես նաև պարզել են դրանց  կրկնվելու հավանականությունը  և ինչ-
պես կարելի է բարելավել կանխատեսման համակարգերը: Ֆրանսիայում երեք առա-
ջատար հետազոտական կենտրոններ՝ INRA, CNRS և CEA, հավաքվել են՝  վերլուծե-
լու 1958-ի հոկտեմբերից մինչև 2017-ի հուլիսի տվյալները: Առաջին անգամ նրանք 
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վերլուծեցին պայմանները ինչպես ամսվա, այնպես էլ սեզոնի մասշտաբով, ներառյալ 
նվազագույն և առավելագույն ջերմաստիճանը, տեղումները և ճառագայթային ուժգ-
նությունը: Նրանք նաև դիտարկել են տեղումները հոկտեմբերից հուլիս ընկած ժամա-
նակահատվածում: 

Այսպիսով, Ֆրանսիայում երեք առաջատար հետազոտական կենտրոններ՝ INRA, 
CNRS և CEA ստեղծեցին ծրագիր՝ պաշտպանելու Ֆրանսիայի  ֆերմերներին աճող 
ծախսերից, որոնք ֆերմերները պետք է նվազեցնեին  ստացված եկամուտներից:   

Ներկայումս, արդեն երրորդ տարին անընդմեջ, 16.000 ֆերմեր  կարող է  կազմա-
կերպությունից գնել ապահովագրություն`օգտագործելով առցանց հավելված, որը 
նրանց թույլ է տալիս ընտրել իրենց եղանակային քաղաքականության յուրաքանչյուր 
պարամետր, ներառյալ բերքը, ծածկույթի ժամանակահատվածը, հատուկ եղանակա-
յին իրադարձությունը  և ինտենսիվությունը և նույնիսկ վճարման չափը ՝ ելնելով նրանց 
ռիսկերի յուրօրինակ պրոֆիլից և բյուջեից: Այս ծածկույթը թույլ է տալիս ֆերմերներին 
փոխհատուցել եկամուտների կորուստները, որոնք տեղի են ունեցել կլիմայի անկայու-
նության պատճառով [4]: 

Գերմանիայում գոյություն ունի մի շարք մրցակցային մշակաբույսերի ապահովագ-
րության հաստատված շուկա, որը կենտրոնանում է հիմնականում կարկտահարութ-
յան ապահովագրության լուծումների վրա, ինչը Գերմանիայում ամենաշատ ապահո-
վագրվող վտանգն է (ապահովագրվող բերքի մոտ 70%-ը): Կարկուտի հասցրած վնա-
սի  ապահովագրությունը Գերմանիայում մտցվել է 18-րդ դարում: Հատկապես երաշ-
տի վտանգներից  ապահովագրությունը Գերմանիայում դեռ վաղ զարգացման փուլում 
է գտնվում: Ներթափանցման մակարդակը համեմատաբար ցածր է. 2015-ին ապահո-
վագրվել է ամբողջ վարելահողի միայն 0,5%-ը կուտակման ռիսկերի դեմ, ներառյալ ե-
րաշտը: 2013 թ.-ին եղանակային ռիսկերի, ինչպիսիք են՝ կարկուտը, փոթորիկը, հոր-
դառատ անձրևը, ցրտահարությունը և ջրհեղեղները, ապահովագրության հարկը իջեց-
վել է ապահովագրված գումարի 19% -ից մինչև 0.03%:   

Ի տարբերություն շատ այլ երկրների, հատկապես Եվրամիության երկրների, 
Գերմանիայում գյուղատնտեսական ապահովագրության սխեմաներին հանրային ա-
ջակցություն չի ցուցաբերվում: Պրեմիումները չեն սուբսիդավորվում: Չնայած Գերմա-
նիայի կառավարությունը չի միջամտում ռիսկերի կանխարգելմանը և ապահովագր-
ման լուծումներին, այնուամենայնիվ կան միջոցներ, որոնք կիրառվում են ինչպես ազ-
գային, այնպես էլ պետական մակարդակով` բնական աղետներից ստացվող վնասնե-
րը փոխհատուցելու համար: 

2019 թ.-ի հունվարի դրությամբ Գերմանիայում առկա երաշտի վտանգից  ապա-
հովագրության բոլոր ապրանքները հիմնված են ինդեքսի վրա: Ինդեքսավորված ա-
պահովագրությունը վճարում է փոխհատուցում, եթե սահմանված պարամետրը (օրի-
նակ անձրևաջրերը) շեղվում է (ավելանում կամ նվազում է) կանխատեսված մակար-
դակից: Այլ կերպ ասած, մշակաբույսերն ապահովագրված են այնպիսի իրադարձութ-
յունների դեմ, որոնք կորուստներ են առաջացնում, ինչպիսին է երաշտը, այլ ոչ թե 
դաշտում ուղղակի կորուստների դեմ: Ապահովագրական ընկերությունները, որոնք 
ներկայումս առաջարկում են ինդեքսի վրա հիմնված երաշտի ապահովագրության ար-
տադրանք, հետևյալն են. Vereinigte Hagelversicherung, VVaG Vereinigte 
Hagelversicherung VVaG (հետագայում ՝ «Vereinigte Hagel») 

2015-ին Գերմանիայի ընդհանուր վարելահողերի 58,7% -ը ապահովագրվել է Վե-
րինյիգե Հեյգելի կողմից: Երաշտի ինդեքսի ապահովագրությունն առաջարկվում է 
ձմռան ցորենի, կտավատի յուղի, տարեկանի և եգիպտացորենի համար:   

Գերմանիայում, ազգային և պետական կառավարությունների միջև իրավասութ-
յունների բաժանման վերաբերյալ սահմանադրական կանոնների համաձայն, բնական 
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աղետներին համարժեք եղանակային ռիսկերին աջակցելը պետությունների պարտա-
կանությունն է: Երաշտից հետո ֆինանսական աջակցություն կարող է տրվել  

 փոքր և միջին գյուղատնտեսական ձեռնարկություններին, 
 խոշոր ձեռնարկություններին, 
 վտանգի տակ գտնվող գյուղատնտեսական ձեռնարկություններին [5]:   
Բույսերի  ապահովագրության ծրագիրը Շվեդիայում սկսվել է 1961 թ.-ից և այն, 

ինչպես Ճապոնիայում, պարտադիր էր: Ապահովագրության «պրեմիան վճարվում է 
որպես ֆերմերային տնտեսությունների գծով վճարներ», իսկ Շվեդիայի կառավարութ-
յունը տրամադրեց «ֆերմերներին  ավելի քան կրկնակի սուբսիդիա»: Չնայած այս 
դրական միտմանը՝ 1960-ականների ընթացքում շատ գյուղացիներ բավարարված 
չէին բերքի ապահովագրությունից  առաջին հերթին այն պատճառով, որ անհատ ֆեր-
մերների կորուստները միշտ չէ, որ հատուցվում էին  (Wright and Hewitt, 1993): 1961 - 
1987թթ.  գյուղատնտեսական ապահովագրությունը վերահսկվում էր կառավարության 
կողմից և պարտադիր էր այն տնտեսվարողների համար, ովքեր ունեին   երկու հա-ից 
ավելի հողատարածք:   

Ներկայումս Շվեդիայում գյուղատնտեսական արտադրանքը դիտվում է որպես 
ազգային տնտեսության զարգացման կարևորագույն նախադրյալ: Շվեդիայի գյու-
ղատնտեսությանն ուղղված օգնության գործիքները սահմանափակվում են աղետնե-
րից  փրկելու համար: Այսօր գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ապահովագրութ-
յունն ապահովում են երեք մասնավոր փոխադարձ ապահովագրական ընկերություն-
ներ: Գյուղատնտեսական ապահովագրության շուկայում գերակշռում է 
Lansforsakringar-ը`  իր Agrig դուստր ձեռնարկությամբ: Դրա շուկայական մասնաբա-
ժինը գնահատվում է 80-85%: Dina ապահովագրական ընկերությունը ենթադրում է 
գյուղատնտեսական ապահովագրության շուկայի մոտավորապես 10% -15% -ը: Երկու 
ապահովագրողները ունեն տարածաշրջանային ապահովագրության ստորաբաժա-
նումներ (ընկերություններ), որոնք աշխատում են սերտ համագործակցությամբ:  

Գյուղատնտեսական ապահովագրության առաքման ուղիները արտադրող և հա-
մագործակցող միավորումներ են: Կարելի է ասել նաև, որ ֆերմերների շրջանում կա 
ներթափանցման բարձր մակարդակ՝ 60-80 տոկոսի սահմաններում և կամավոր բնույթ 
է կրում  [6]: 

Չինաստան: Գյուղատնտեսական ապահովագրությունը Չինաստանում ներդրվել 
է 1982 թ.: Չինական գյուղատնտեսական ապահովագրությունը համարվում է բաժան-
ված զարգացման երկու հիմնական փուլերի: Առաջին փուլը տեղի է ունեցել 1982 թ.-ից 
մինչև 2002 թ.-ը, երբ PICC- ն (Չինաստանի ՊԻՍՍ ապահովագրական ընկերություն) 
մշակեց գյուղատնտեսական ապահովագրական արտադրանք և տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինների միջոցով դրանք հանձնեց ֆերմերներին: Սակայն այս տարի-
ների ընթացքում Չինաստանում նաև գրանցվել են գյուղատնտեսական գործունեութ-
յան   անպտուղ արդյունքներ, որի հետևանքով ապահովագրողները ավելի քիչ էին շա-
հագրգռված  հետագայում դրանք վաճառել: Արդյունքում, 1992 թ.-ից  մինչև 2002 թ.-ը 
գյուղատնտեսական ապահովագրավճարները 140 միլիոն դոլարից իջել են մինչև 57 
միլիոն ԱՄՆ դոլար:  Գյուղատնտեսական ապահովագրության շուկայի զարգացման 
երկրորդ փուլը հանգեցրեց ներկա շուկայի կայունությանը: Մշակման նոր շրջադարձը 
սկսվել է 2003 թ.-ին՝ տարբեր փորձնական սուբսիդավորման ծրագրերի ներդրմամբ: 
Չինական Միացյալ անշարժ գույքի ապահովագրությունը փորձնական հիմունքներով 
ապահովագրեց մի շարք նահանգների բրնձի, ցորենի և գարու բերքը: PICC-ը, տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցելով, շուկայում գործար-
կել է նաև մի շարք փորձնական գյուղատնտեսական ապահովագրական ապրանքներ: 
Հետագա զարգացման տարիներին Չինաստանի կառավարությունը նպաստել է շու-
կայի ընդլայնմանը՝ ապահովագրող ընկերություններին հրավիրելով մասնակցել գյու-
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ղատնտեսական ապահովագրության ծրագրին: Դրանից հետո չինական կառավա-
րությունը գյուղատնտեսական ապահովագրությունը հայտարարել է գյուղատնտեսութ-
յան զարգացման քաղաքականության հիմնական տարր: Սուբսիդավորված գյուղատն-
տեսական ապահովագրությունը դարձել է համապատասխան բաղադրիչ գյուղատն-
տեսական արտադրության խթանման և ֆերմերների եկամուտների կայունացման հա-
մար:  

Գյուղատնտեսության ոլորտում արդեն 2016-ին գործում էին մոտ 26 ապահովագ-
րական ընկերություններ: Իսկ 2017-ին դրանց թիվը դարձավ 29:  Գյուղատնտեսական 
ապահովագրության բիզնեսի շուրջ 93%  մասնաբաժինը հասնում է վեց խոշորագույն 
ապահովագրական ընկերությունների՝ Չինաստանի Ժողովրդական ապահովագրա-
կան ընկերություն, Չինաստանի Անշարժ գույքի միավորված ապահովագրական ընկե-
րություն, Արև գյուղատնտեսական ապահովագրական ընկերություն, Գոյուան գյու-
ղատնտեսական ապահովագրական ընկերություն, Անհուա գյուղատնտեսական ապա-
հովագրական ընկերություն և ԱՎԻԿ Գրուպամա ապահովագրություն: 2016 թ.-ին Չի-
նաստանի ժողովրդական ապահովագրական ընկերությունը (PICC) գյուղատնտեսա-
կան ապահովագրության հիմնական մատակարարն էր և զբաղեցնում էր շուկայի մաս-
նաբաժնի 54%-ը (գծ. 2): 

 

 

Գծապատկեր   2.  Ապահովագրության  շուկայի  մասնաբաժինը, 2017թ.  [7] 

 

Չինաստանը համարվում է աշխարհի խոշորագույն գյուղատնտեսություն ունեցող 
երկրներից մեկը, որն առանձնանում է արագ զարգացող գյուղատնտեսական ապահո-
վագրության մոդելով: Չինական գյուղատնտեսական ապահովագրությունն առանձնա-
նում է իր արագ հաջողությամբ և արդյունավետությամբ: Նման հաջողության հասել են 
համակարգային ջանքերով և բարեփոխումներով: Այս մոդելը ներառում է պետական 
միջամտությունների բարձր մակարդակ գյուղատնտեսական ապահովագրության 
գծով ապահովագրավճարների սուբսիդավորման ծրագրի ներդրման միջոցով: 2007 
թ.-ին՝ սուբսիդիաների ներդրումից հետո, հավաքագրվել է 0,68 մլրդ ԱՄՆ դոլար, ինչը 
ցույց է տալիս ավելի քան 500% աճ 2006-ի hամեմատությամբ (0,11 մլրդ ԱՄՆ դոլար):  
Նման դրական միտումը պահպանվեց նաև հաջորդ տարիներին՝ 2016 թվականին 
գնահատելով 6,3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: 2008-ին կառավարությունը ծախսեց 1,1 մի-
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լիարդ դոլար՝ ապահովագրավճարների 60 տոկոսը ապահովագրելու համար: 2007 թ.-
ին պրեմիում սուբսիդավորման միջոցով պետական աջակցությունը զգալիորեն ավե-
լացրեց գյուղատնտեսական ապահովագրության շուկայի ներթափանցումը՝ այն դարձ-
նելով ֆերմերների ներսում ռիսկերի մեղմման հիմնական գործիք: 2010 թ.-ին սուբսի-
դավորվող գյուղատնտեսական ապահովագրության ծրագիրը ներդրվեց երկրի 25 նա-
հանգներում:  

2016 թ.-ին գյուղատնտեսական ապահովագրության շուկայում գործում էին շուրջ 
26 ապահովագրական ընկերություններ՝ մոտ 170 տեսակի ապահովագրական ապ-
րանքների՝ հիմնական մշակաբույսերի, կանխիկ մշակաբույսերի, անասունների, ան-
տառների, մրգերի, բանջարեղենի, բուժիչ բույսերի և տեղական գյուղատնտեսական 
ապրանքների ապահովագրության համար: Ներկայումս ապահովագրողները առա-
ջարկում են բազմապրոֆիլ ապահովագրություն, գների ինդեքսի ապահովագրություն, 
հատուցվող ապահովագրություն և եկամուտների ապահովագրություն: 

Գծապատկեր 3-ում ներկայացված են Չինաստանում գյուղատնտեսական ապա-
հովագրված տարածքների ցուցանիշները 2006-2017թթ. ընթացքում:  Համաձայն գծա-
պատկերի՝ Չինաստանում  ապահովագրված տարածքները տարեցտարի ավելանում 
են՝ 2006-ի 9.66 մլն   հա ցուցանիշի համեմատ 2017-ին դառնալով 127 մլն հա: 
 

 

Գծապատկեր 3.  2006-2017 թթ. ժամանակահատվածի համար ապահովագրված ընդհանուր 
տարածքը Չինաստանում՝ միլիոն հա  [8] 

           

Թուրքիա: Մինչև 2005 թ.-ը Թուրքիայում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ա-
պահովագրությունն իրականացնում էին 15 մասնավոր ապահովագրական ընկերութ-
յուններ:  2005 թ.-ից  Թուրքիայում մեկնարկեցին  ապահովագրական շուկայի բարե-
փոխումները, և մեկնարկը սկսեցին օրենսդրության կարգավորմամբ:  Ինչպես նաև, որ-
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պես առաջին բարեփոխում, ստեղծվեց կապ պետության և մասնավոր հատվածի 
միջև: Բարելավվեց  «Ագրոապահովագրության մասին» օրենքը, այնուհետև  պետութ-
յան և մասնավոր հատվածի միջև կապը արտահայտվեց   պետության և մասնավոր ա-
պահովագրական ընկերությունների փոխադարձ պայմանավորվածությամբ, որի արդ-
յունքում ստեղծվեց Ագրարային ապահովագրական միավորում, որը  գլխավորը սկսեց  
կառավարվել TARSIM ընկերության կողմից:  Ընկերության դիտորդ խորհրդի կազմում 
ներառվում են  երկրի գանձապետարանի, գյուղատնտեսության նախարարության, 
մասնակից ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչները:  Միավորման  
ստեղծման հիմնական նպատակը երկրի ագրոապահովագրության համակարգի զար-
գացման մեջ պետության դերի և գործառույթների սահմանումը, ինչպես նաև պետա-
կան աջակցության մակարդակի բարձրացումն է: Ապահովագրվողներն ապահովագ-
րական վճարներն  անմիջապես վճարում են TARSIM-ին: Պետական 50-66%  սուբսի-
դիաները նույնպես TARSIM-ին է փոխանցվում: Ապահովագրական վճարները իրակա-
նացվում են ապահովագրական ընկերությունների գործունեության շրջանակում, ո-
րոնք ներառվում են TARSIM-ի կազմում: Տնտեսավարողների կողմից գյուղատնտեսա-
կան տեխնիկայի գնման դեպքում պետությունը փոխհատուցում է վարկերի տոկոսադ-
րույքների գումարի 25-50%-ը:Անհրաժեշտ ոռոգման համակարգերի գնման դեպքում    
պետությունը փոխատուցում է  վարկերի տոկոսադրույքները 100%-ով  [9]: 

TARSIM-ին զուգահեռ 2005 թ.-ին հիմնադրվեց նաև TCIP-ը (Թուրքական աղետ-
ների ապահովագրման միությունը): Դրանց գործունեությունից 10 տարի անց, ինչպես 
TARSIM-ը, այնպես էլ TCIP-ը,  լավ օրինակներ դարձան  աշխարհում և միջազգային 
հանրության համար:  Թուրքական կառավարությունը ցանկանում էր շահավետ մոդել 
գտնել բոլոր ներգրավված կողմերի համար, որը կարելի է ասել, որ այդ երկրին հա-
ջողվեց:  TARSIM-ը այժմ վերածվում է միջազգային ապրանքանիշի, ֆերմերները գոհ 
են այս համակարգից, քանի որ 10 տարիների ընթացքում կառավարությունը սուբսի-
դավորեց մինչև 67% պարգևավճարները: Բացի այդ, կորուստների ճշգրտումները 
կենտրոնացված և ստանդարտացված են, հետևաբար հատուցման վճարներն ավելի 
արագ են: Թուրքիայի ապահովագրական շուկան նույնպես  ողջունեց այս համակար-
գը, քանի որ TARSIM- ը զբաղվում է ապահովագրության և կորստի ճշգրտման բոլոր 
գործողություններով: Թուրքիայի գյուղատնտեսական մակերեսի 14% -ը այժմ ծածկ-
ված է TARSIM-ի կողմից, որը նախորդ տարվա ընթացքում համախառն պարգևավ-
ճարներ է վճարել,  մոտ 966 մլն թուրքական լիրա: Ընկերության գործունեության մա-
կարդակը հաջող է համարվել նաև իշխանությունների և ապահովագրական արդյունա-
բերության կողմից: «Եթե ինչ-որ գյուղում վնաս կա, ապա վճարվում են հատուցումներ, 
իսկ անապահովները համոզված են, որ դրանից հետո նաև ապահովագրություն են 
գնել» [10]: 

Հայաստան։ Այսպիսով,  միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում կա-
րող ենք եզրակացնել, որ դիտարկված բոլոր երկրներում էլ գյուղատնտեսական ա-
պահովագրությունը առաջնային նշանակություն ունի գյուղատնտեսության ոլորտում, 
և այն իրականացվում է մի շարք տարբեր մեթոդներով, որոնց կիրառումը Հայաստա-
նում թույլ կտա ոչ միայն ներդնել գյուղատնտեսական ապահովագրություն, քանի որ 
այն գրեթե իսպառ բացակայում է, այլ նաև զարգացնել այն:  Ինչպես պարզեցինք, այդ 
մեթոդներից է պետության և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցությամբ ագ-
րոապահովագրության մոդելի հիմնումը: Դրա  առավելություններն են՝  

 պետական մարմինների ակտիվ մասնակցությունը գյուղատնտեսական ար-
տադրողների ապահովագրության գործընթացին,  

 ապահովագրական վճարների սուբսիդավորումը հնարավորություն է տալիս 
գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողների համար նվազեցնել ապահովագրության 
արժեքը և ապահովել զանգվածային ապահովագրություն,  
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 ագրոհատվածին ծառայությունների մատուցման գործում ապահովել մասնա-
վոր ապահովագրական ընկերությունների ակտիվ մասնակցությունը,  

 գյուղատնտեսական արտադրողների պաշտպանվածության բարձր մակար-
դակը անկախ ռիսկի տեսակից,  

 գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների և ապահովագրողների հարաբե-
րությունների թափանցիկությունը,  

 ապահովագրության մատչելի պրոդուկտների մշտական կատարելագործման 
ճանապարհով երկրում ագրոապահովագրության համակարգի անընդհատ զարգա-
ցումը:  

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում գյուղատնտեսության 
վարումը մեծապես պայմանավորված է ռիսկի գործոնով և հաշվի առնելով ճյուղի ա-
ռանցքային նշանակությունը ազգային տնտեսության զարգացման, երկրի կենսագոր-
ծունեության և պարենային անվտանգության ապահովման, բնակչության ընդհանուր 
կենսամակարդակի բարձրացման գործում՝ առանձնահատուկ նշանակություն է ստա-
նում ագրարային ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականության կարևոր 
նպատակներից մեկի՝ հստակ մեխանիզմներ ունեցող ապահովագրական համակարգի 
ստեղծումը։ 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Գյուղատնտեսական ապահովագրության 

միջազգային փորձի հիմնական տարրերը և դրանց զարգացման 
առանձնահատկությունները 
Հրանտ Հայրապետյան 

 
Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման, երկրի տնտեսական և պարենային 

անվտանգության, գյուղական բնակչության եկամուտների, աղքա¬տության հաղթա-
հարման և միգրացիոն գործընթացների կառավարման արդյունավետության բարձ-
րացման համար կարևոր է պետության կողմից աջակցությունը հատկապես գյուղատն-
տեսության ոլորտում։ Արտադրական ռիսկերի կառավարման նպատակով հատկա-
պես վերջին տասնամյակներին աշխարհի շատ երկրներում կարևոր տեղ են հատկաց-
նում նաև պետական սուբսիդավորումով ագրոապահովագրության ներդրմանը:Ամ-
փոփ կերպով ներկայացված են տարբեր պետություններում գյուղատնտեսական ա-
պահովագրության համակարգը և միջազգային փորձը։ 

 
 

РЕЗЮМЕ 
Аспекты опыта международного сельскохозяственного страхования и особенности их 

развития 
Грант Айрапетян 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, современная ситуация, проблемы, перспективы 

развития. 
Для обеспечения стабильного развития сельского хозяйства, обеспечения безопасности 

экономики страны и пищевой экономики, повышения эффективности управления 
миграционных процессов, борьбы с нищетой среди сельского населения, необходима 
поддержка государства, особенно в сфере сельского хозяйства. В последние десятилетия, с 
целью управления производственных рисков, в мировой практики, уделяют должное 
внимание внедрению системе Агрострахования с государственной субсидированием. В статье 
представлен мировой опыт и системы страхования сельского хозяйства разных стран мира. 
 

 
SUMMARY 

Agricultural Insurance in Foreign Countries and the Features of their Development 
Hrant Hayrapetyan 

 
Keywords: agriculture, current situation, problems, development prospects. 
State support, especially in agriculture, is important for sustainable agricultural development, 

economic and food security of the country, incomes of the rural population, overcoming poverty 
and increasing the effectiveness of migration management. In order to manage industrial risks 
many countries around the world also highlight the importance of the introduction of state-
subsidized agro-insurance, particularly in recent decades․ The agricultural insurance system and 
international experience in different countries are summarized in this article. 
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ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՈՐ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՆ ԱՐՑԱԽՈՒՄ 
 

Հրապարակի վրա է «Գիտական Արցախ» 
պարբերականի 3-րդ համարը, որի երևան գա-
լը օրինական ուրախության ու գոհունակության 
զգացումներ է հաղորդում ընթերցողին: 

Ինչպես հայտնի է պարբերականի նա-
խորդ համարներից, հիմնադիրը Երևանի պե-
տական համալսարանն է, հրատարակիչը` Ար-
ցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնա-
գետների միավորումը: 

Բավականին լուրջ խմբագրական խոր-
հուրդ ունի պարբերականը, որն  զբաղվում է 
նյութերի ընտրության ու տպագրության երաշ-
խավորման գործով: Պատահական չէ, որ պար-
բերականն ընդգրկված է Հայաստանի Հանրա-
պետության բարձրագույն որակավորման կոմի-
տեի (ՀՀ ԲՈԿ) սահմանած դոկտորական և թեկ-
նածուական ատենախոսությունների հիմնական 
արդյունքների ու դրույթների հրատարակման 

համար ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկում:  
«Գիտական Արցախ» պարբերականի խմբագրական խորհրդի նախագահը ԵՊՀ 

հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ Գիտությունների ազ-
գային ակադեմիայի թղթակից-անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆե-
սոր Արամ Սիմոնյանն է: Գլխավոր խմբագիրը` իրավաբանական գիտությունների թեկ-
նածու, դոցենտ Ավետիք Հարությունյանն է, գլխավոր խմբագրի տեղակալը` բանասի-
րական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Գորիսի պետական համալսարանի պրո-
ռեկտոր Թեհմինա Մարությանը: Ընթերցելով պարբերականի սույն համարում զետեղ-
ված նյութերը` համոզվում ես, որ նրանցում քննարկված ու բացահայտված են գիտութ-
յան զարգացման ժամանակակից հիմնախնդիրներ քաղաքականության, միջազգային 
հարաբերությունների, տնտեսագիտության, իրավագիտության, գրականագիտության, 
պատմության, արևելագիտության բնագավառներում: Պարբերականն ունի նաև «Երի-
տասարդ գիտնականի ամբիոն և «Գիտական կյանքն Արցախում» բաժիններ: 

Պարբերականում զետեղված գիտական հետաքրքրություն ներկայացնող նյութե-
րի շարքում քիչ չեն այն հոդվածները, որոնք առնչվում են Արցախում գիտամշակութա-
յին կյանքին, և որ անչափ կարևոր է, Արցախի Հանրապետության ճանաչման քաղա-
քական գործընթացին:  

Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող քաղաքական լրջագույն հարցեր են 
շոշափված Գ. Բալասանյանի և Դ. Նանյանի «Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարա-
վային Կովկասում և չճանաչված պետությունների գործոնը», Խ. Գալստյանի «Կարգա-
վիճակի ճանաչման և նախավիճակի (status qvo) փոփոխման հիմնահարցը արցախ-
յան կարգավորման բանակցություններում», Դ. Դեսյաևի «Լեռնային Ղարաբաղի հա-
կամարտությունում միջնոլորտային ֆակտորները. ռազմավարական հետաքրքրութ-
յուններ և կարգավորման մոտեցումներ», Ռ. Ղևոնդյանի և Տ. Հայրապետյանի «Ադրբե-
ջանական ագրեսիայի կանխարգելումը հասարակության սպասումների ուղղորդման 
միջոցով», Ե. Հայրիյանի «Հիփոթեքային վարկային շուկայի արդի իրավիճակի վերլու-
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ծությունը և զարգացման հեռանկարները Արցախի Հանրապետությունում» և այլ գի-
տական հոդվածներ: 

Ընդհանրության մեջ համարում, որի ծավալը հասնում է 470 էջի, տեղ են գտել 
շուրջ 43 գիտական աշխատանքներ` լրջագույն հիմնահարցերի լուսաբանմամբ, որոնք 
թելադրում են պարբերականի կարևորությունը օտարի լուծը թոթափած, ազատ, ան-
կախ մի այնպիսի երկրում, որը հազարամյակների ընթացքում մաքառել ու գոյատևել է 
որպես Մայր Հայաստանի անբաժանելի, աստվածանվեր մի մաս և ազգային ինքնո-
րոշման իրավունքով, հերոս զավակների արյան գնով կրկին մտել է հայապատկեր իր 
ուղին: 

Սույն պարբերականի գիտական լրջությունն ու հետաքրքրությունը մեզ հուշեց 
հանդիպել գլխավոր խմբագիր Ավ. Հարությունյանին, շնորհավորել նրան` Արցախի Ե-
րիտասարդ Գիտնականների ու Մասնագետների Միավորման 5-ամյակի առթիվ ու 
զրուցել հետը Միավորման գործունեության մասին: Եվ անչափ գոհունակություն ապ-
րեցինք, երբ իմացանք, որ Արցախում ակտիվ գործունեություն ծավալող հասարակա-
կան կազմակերպություններից մեկը Արցախի Երիտասարդ Գիտնականների և Մաս-
նագետների Միավորումն է` ԱԵԳՄՄ-ն, որը հիմնադրվել է 2015թ. հունվարի 13-ին ի-
րավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ավետիք Հարությունյանի և իրա-
վաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սիրանուշ Պետիկյանի նախաձեռ-
նությամբ` նպատակ ունենալով միավորելու Արցախի երիտասարդ գիտնականներին 
ու մասնագետներին, նպաստելու նրանց գիտական ու ստեղծագործական զարգաց-
մանը, նրանց մասնագիտական աճի համար ձևավորելու բարենպաստ մթնոլորտ, ա-
ջակցելու Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միջազգային ին-
տեգրմանը, ինչպես նաև Հայաստանի և Արցախի հասարակական, գիտակրթական 
կյանքին նրանց ակտիվ մասնակցությանը: 

ԱԵԳՄՄ-ի նպատակներից մեկն էլ գիտական դիվանագիտության միջոցով Արցա-
խի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը նպաստելն է, ինչպես նաև օտա-
րերկրյա գիտնականներին իրենց երկրներում Արցախի հիմնահարցի շուրջը համախմ-
բելը: 

Ներկայումս կազմակերպությունը ընդգրկում է 39 գիտնական՝ Արցախից, Հայաս-
տանից և Ռուսաստանից:  

Առաջնորդվելով «Գիտելիքն ուժ է» կարգախոսով` անցած 5 տարիների ընթաց-
քում ԱԵԳՄՄ-ի նախաձեռնությամբ իրականացվել են մոտ 4 տասնյակ գիտակրթա-
կան և ռազմահայրենասիրական ծրագրեր` միջազգային գիտաժողովներ, գիտական 
ընթերցումներ, ուսուցողական դասընթացներ, օլիմպիադաներ, մրցույթներ, կլոր սե-
ղաններ, գրքի շնորհանդեսներ և այլն: 

ԱԵԳՄՄ-ի իրականացրած ծրագրերը տարաբնույթ են և հատկանշվում են գիտա-
կան արգասիքի բազմակողմանիությամբ: Կազմակերպվել են գիտական ընթերցում-
ներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական դասընթացներ, գրքի շնորհանդեսներ, ռազմահայ-
րենասիրական ծրագրեր և այլն: 

Անցած տարիների ընթացքում Կազմակերպության անդամները մասնակցել են 
Արցախում, Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս կազմակերպված միջազգային 
գիտաժողովների, հանդես եկել զեկուցումներով, նաև տպագրել են մի քանի տասնյակ 
գիտական աշխատություններ:  

Կազմակերպությունը մեծապես նպաստել է Արցախում ու Հայաստանում գիտութ-
յամբ զբաղվող երիտասարդների միավորմանը, տարբեր ձևաչափերով համագործակ-
ցելուն, ինչպես նաև գիտական տեղեկատվությունների փոխանակմանը: 

Կազմակերպության իրականացրած ծրագրերն ունեն միջազգային ճանաչում և կ-
րում են շարունակական բնույթ: Այսպես, 2016 թվականից սկսած, ամեն տարի Ստե-
փանակերտում կազմակերպվում է միջազգային երիտասարդական գիտաժողով: Ա-
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ռաջին անգամ այն կրել է «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն 
ու արդի մարտահրավերները» խորագիրը, 2017 թվականին` «Արցախի Հանրապե-
տության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները», իսկ 2018 
թվականից անցկացվում է «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան և ապագան» 
խորագրով:  4 միջազգային գիտաժողովներին մասնակցել են աշխարհի 10 երկրների` 
ԱՄՆ-ի, Բելառուսի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Հարավային Օսեթիայի, Ռուսաստանի, 
Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի, Հայաստանի և Արցախի շուրջ 360 անվանի  ու երիտասարդ 
հետազոտողներ:       

Հերթական՝ 5-րդ` հոբելյանական գիտաժողովը ԱԵԳՄՄ-ի հիմնադրման 5-ամյակի 
առթիվ կազմակերպվելու է 2020թ. սեպտեմբերի 24-27-ը Ստեփանակերտում: 

Գիտաժողովը նպատակ ունի քննարկել և ներկայացնել Հայոց պետականության 
հատկապես վերջին հարյուրամյակի խնդիրները, ձեռքբերման ուղիների քննարկումն 
ու հրատապ անելիքնեը, որոնք կնպաստեն հայոց պետականության ամրապնդմանը, 
զարգացմանն ու հզորացմանը: Գիտաժողովի շրջանակներում կքննարկվեն նաև տա-
րածաշրջանային կարևոր նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրներ: 

Գիտաժողովի հիմնահարցերից մեկն Արցախի գիտության զարգացումն է: Կազ-
մակերպության կողմից հիմնադրվել են «Արցախի գիտության դեսպան», «Արցախի գի-
տության մեկենաս» կոչումներ ու համանուն մեդալներ: 

«Արցախի գիտության դեսպան» կոչում և մեդալ շնորհվում է այն անձանց, ովքեր 
նշանակալի ավանդ ունեն գիտական հետազոտությունների, գյուտերի, գիտության, 
դիվանագիտության զարգացման ու տարածման միջոցով Արցախն աշխարհին ճանա-
չելի դարձնելու գործում, ինչպես նաև այլ ակնառու ծառայությունների համար` ի 
նպաստ ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ ու արդարացի կարգավորման և 
Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման: 2019թ. սեպտեմբերի 14-ին մի-
ջազգային գիտաժողովի շրջանակներում «Արցախի գիտության դեսպան» կոչումով ու 
ոսկեզօծ մեդալով պարգևատրվել են գերմանացի հայտնի պրոֆեսոր Օտտո Լուխ-
տերհանդտը և լեհ պրոֆեսոր Մարեկ Ժեյմոն: 

«Արցախի գիտության մեկենաս» կոչում և մեդալ շնորհվում է  Կազմակերպության 
նախագծերի իրականացմանն աջակցող, Արցախում գիտության զարգացմանն ու գի-
տատեխնիկական առաջընթացին նպաստող, գիտության բնագավառում ակնառու 
բարեգործություններ կատարող անձանց:  

ԱԵՄՄԳ-ն մշտապես գտնվում է երկրի ղեկավարության ուշադրության կենտրո-
նում: Գիտաժողովներին մասնակցում, ուղերձներ են հղում Արցախի Հանրապետութ-
յան, Ազգային ժողովի նախագահները: Հանդիպումներ են կազմակերպվում պետա-
կան այրերի հետ: 

Խրախուսելի երևույթ է Արցախի էլեկտրոնային գրադարանի (ԱԷԳ)-ի ստեղծումը: 
2018 թվականից գործում է www.artsakhlib.am հասցեով «Արցախի էլեկտրոնային գրա-
դարան» կայքը, որի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել 2018թ. մայիսի 17-ին: Արցախի է-
լեկտրոնային գրադարանի (ԱԷԳ) ստեղծման նպատակն է մեկտեղել Արցախի ու Հա-
յաստանի մասին ամբողջ գիտական, ճանաչողական ու գեղարվեստական գրակա-
նությունը, այն դարձնել Արցախի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու 
աղբյուր, խթանել Արցախում հետազոտությունների իրականացումը, ինչպես նաև 
ժխտել ղարաբաղյան հակամարտության, պետականության կերտման ու տարբեր ի-
րողությունների վերաբերյալ խեղաթյուրող նկրտումները: 

2020 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ կայքում առկա է ավելի քան 3.000 հե-
ղինակների 6.200 նյութ: Աշխարհի 100 երկրների 50.000 այցելուների կողմից կայքի թե-
մատիկ էջերն առայսօր դիտվել են 200.000 անգամ, որը լավ ցուցանիշ է նորաստեղծ 
էլեկտրոնային գրադարանի համար: Կայքի առավելություններից մեկն էլ այն է, որ 
գրականության ներբեռնումն ԱՆՎՃԱՐ է: Կայքի անվճար լինելը խթանում է ընթերցա-
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նությունը, նպաստում հայոց հիմնախնդիրների վերաբերյալ հետազոտությունների ի-
րականացմանը և կատարում  գիտությամբ զբաղվելու քարոզչություն: Կայքի համալր-
ման կարևորագույն սկզբունքը անընդհատությունն է, ինչպես նաև հավաքածուի հա-
մալրման աղբյուրներ դարձնելը: 

2019 թվականի նոյեմբերին «Արցախի էլեկտրոնային գրադարան» կայքի հանրայ-
նացման նպատակով շնորհանդեսներ են կազմակերպվել Հայաստանի և Արցախի 
Հանրապետությունների բուհերում, Արցախի շրջկենտրոններում` շրջանների դպրոց-
ների ներկայացուցիչների ներգրավմամբ: Հաճելի է նշել, որ այդ միջոցառումներին 
մասնակցել են 2.000-ից ավելի շահակիցներ:  

Նման արդյունավետ ծրագրերի իրականացմամբ Կազմակերպությունն իր հա-
մեստ նպաստն է բերում գիտության երիտասարդացման ու զարգացման գործին: 
ԱԵԳՄՄ-ն համագործակցության հուշագրեր է կնքել ինչպես արցախյան, այնպես էլ 
հայաստանյան ու օտարերկրյա գիտակրթական կառույցների ու ԶԼՄ-ների, մասնավո-
րապես Երևանի պետական համալսարանի, Ստեփանակերտի «Մեսրոպ Մաշտոց» 
համալսարանի, «Նաշա սրեդա օնլայն» կայքի, «Նորավանք» գիտակրթական հիմ-
նադրամի, Գորիսի ու Գավառի պետական համալսարանների, Զ. Վանեևի անվան հա-
րավօսական գիտահետազոտական իսնտիտուտի և Հայաստանի պետական տնտե-
սագիտական համալսարանի հետ:  

Տարբեր նախագծերի շրջանակներում Կազմակերպությունը համագործակցում է 
Արցախի և Հայաստանի բուհերի հետ: Միավորումն ունի նվիրյալ աջակիցներ:  

ԱԵԳՄՄ-ի նախագծերի իրականացմանը տարբեր տարիներ աջակցել են պետա-
կան կառույցներ, մասնավոր ընկերություններ, ինչպես նաև անհատ բարերարներ, ո-
րոնցից են Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրա-
մը, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը», «Վալլեքս Գարդեն հոթելը», «-
Ղարաբաղ Տելեկոմը», «Բեյզ Մեթըլսը», «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկե-
րությունը, բարերարներ Գաբրիել Չեմբերջյանը, Կարեն Սարգսյանը և այլոք: 

Սահմանվել են նաև մրցանակներ երկու տարի անընդմեջ (2017թ. փետրվարի 24-
ին և 2018թ. փետրվարի 28-ին): Կազմակերպությունը Հայաստանի երիտասարդական 
հիմնադրամի կողմից արժանացել է «Հայկյան-2016» և «Հայկյան-2017» մրցանակների 
«Լավագույն երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն մարզում» անվա-
նակարգում:  

Զրույցի վերջում ԱԵԳՄՄ-ի հիմնադիր, պարբերականի խմբագիր Ավ. Հարություն-
յանը նշեց. «Ամփոփելով Արցախի Երիտասարդ Գիտնականների և Մասնագետների 
Միավորման հնգամյա բազմաբնույթ ու արդյունավետ գործունեությունը` վստահաբար 
կարող ենք արձանագրել, որ ԱԵԳՄՄ-ն ուրույն հետագիծ է թողնում Արցախի Հանրա-
պետության հասարակական ու գիտական կյանքում և նույն եռանդով շարունակելու է 
իր նպատակամետ ընթացքը` իրականացնելու կազմակերպության կողմից կանխամ-
տածված բոլոր այն ծրագրերը, որոնք կնպաստեն Արցախի գիտության զարգացմանն 
ու միջազգային ճանաչմանը»: Նա նաև ավելացրեց, որ ԱԵԳՄՄ-ի կողմից 2020թ. 
փետրվարի 20-ին հիմնադրվել է «Արցախ» գիտահետազոտական ինստիտուտը` 
նպատակ ունենալով ավելի զարգացնել գիտությունն Արցախում, գիտության դիվանա-
գիտության միջոցով նպաստել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը:  

Սոկրատ Խանյան 
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ԼՂՀ գիտության վաստակավոր գործիչ 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

292 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հովիկ Ավանեսով – Ադրբեջանա-արցախյան պատերազմի պատմության կեղծումը 
ադրբեջանական դպրոցական դասագրքերում ....................................................................................... 4 
Արթուր Հովհաննիսյան – Ակնարկ «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի 
ստեղծման ընթացքի և արդի խնդիրների շուրջ ............................................................................. 11 
Մակար Մելիքյան – Ինքնորոշման շուրջ տարամեկնաբանությունների շրջանակի նեղացում 
տարածքային ամբողջականության և «անջատում հանուն փրկության» դոկտրինի միջև առկա 
փոխկապակցվածության վերհանման միջոցով ............................................................................ 18 
Էդիկ Մինասյան – Հայ աշխատավորուհիների գործունեությունը թիկունքում Հայրենական մեծ 
պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ.) ................................................................................... 27 
Ֆելիքս Մովսիսյան – Կ. Պոլսի «Բուլվեր» օթյակի երևելի դեմքերը ............................................... 40 
Սամվել Պողոսյան, Գենյա Ղռմաջյան – Հայկական պետականության վերականգնման խնդիրը և 
կամավորական շարժումը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին............................................. 57 
Լենա Սուլեյմանյան –  Հայ բժշկագիտության երախտավորը. Քրիստափոր Հայրապետի 
Պետրոսյան ..................................................................................................................................... 66 
Արարատ Վարդանյան – Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության (ԱՀԱԸ) 
հայրենանվեր գործունեությունը Արցախում .................................................................................. 72 
Վանիկ Վիրաբյան – Ռուսաստանի հարավի կամավորական բանակի, 1919 թ. վրաց-
ադրբեջանական ռազմաքաղաքական պայմանագրի և ՀՀ զինված ուժերին զենք-զինամթերքի 
հայթհայթման հարցի շուրջ ............................................................................................................. 79 
 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ստեփան Ծաղիկյան, Արթուր Անտոնյան –  Իրեն մարմնական վնասվածք պատճառելու կամ 
հիվանդության սիմուլյացիայի եղանակով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար 
պատասխանատվության իրավական կարգավորումը Հայաստանի քրեական օրենսգրքով...... 97 
Ստեփան Ծաղիկյան, Արմեն Բոշնաղյան – Փողերի լվացման կանխարգելման իրավական 
կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում .................................................................. 103 
Ադելինա Սարգսյան – Գործուն զղջման ինստիտուտի սոցիալ-իրավական նշանակությունը ... 112 

 
 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Խոսրովադուխտ Ազատյան – Արևելյան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկրների 
կառավարման համակարգերի արդիականացման հիմնախնդիրները ............................................ 120 
Արմինե Գրիգորյան – Ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության արդի փուլի 
բնութագրիչները ........................................................................................................................... 131 
Նորայր Նորիկյան – Ռազմական քաղաքականության հայեցակարգային կարգավորումների 
առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ............................................. 138 
Առնակ Սարգսյան – Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրը արդի քաղաքագիտական 
դիսկուրսում .................................................................................................................................. 146 
Գարիկ Քեռյան – Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինը ................................. 154 
  

 
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ 

 
Արթուր Մկրտիչյան – Արցախցիների ավանդը հայ սոցիոլոգիական մտքի զարգացման  
գործում ........................................................................................................................................................ 161 
Սոնա Սաղաթելյան, Վահան Ենգիդունյան – «Հայ երիտասարդությունը» կամ 19-րդ դարի 
հայաստանյան հասարակության միջսերնդային փոխազդեցությունների կառուցվածքը՝ ըստ 
Րաֆֆու ......................................................................................................................................... 174 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

293 
 

ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Անի Հակոբյան – Ավանդական օրորը Միհրան Թումաճանի գրառումներում ................................ 181 
Գայանե Հարությունյան – Ազգային երաժշտության դերը հայ երեխայի կյանքում ...................... 192 
Աշոտ Ներսիսյան,  Արշակ Ներսիսյան – Խորհրդահայ կերպարվեստի ձևավորման առաջին 
քայլերը .......................................................................................................................................... 198 

 
ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Աննա Մկրտիչյան – Իրավական պայքարի առանձնահատկությունները և դրա դրսևորումները 
խորհրդահայ մամուլում՝ ղարաբաղյան շարժման համատեքստում (1988-1991թթ.) ................. 207 
 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Ռուզաննա Սարգսյան – Նարինե Աբգարյանի ստեղծագործությունների կերպարների 
համակարգի առանձնահատկությունների մասին ....................................................................... 214 

 
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հռիփսիմե  Թորոսյան – Անձի   հատկանիշ արտահայտող  անվանողական  դարձվածքների  
շարահյուսական առանձնահատկությունները  հայերենում և պարսկերենում ........................... 223 
 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
Ռոզա Ավագիմյան – Հանրակրթական դպրոցի կառավարման համակարգում 
նորամուծությունների ներդրումը՝ որպես սոցիալ-մանկավարժական հիմնախնդիր ................. 233 
Վլադիմիր Բելյակով – ՀԻԱ ուսանողի կրթական տարածքի նախագծման մեթոդաբանական 
հիմքերը ......................................................................................................................................... 242 

 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Մարիամ Գասպարյան – Ֆանտոմ ցավի ֆենոմենը ամպուտանտների ընկալումներում .......... 253 
Լուսինե Ղարախանյան – Անցյալի ու ներկայի սերունդների փոխհարաբերության       
դիտարկումը թուրք գրող Էլիֆ Շաֆակի «Ստամբուլի բիճը» վեպի համատեքստում ............... 258 
Վիգեն Մանուկյան –  Զինված ուժերում ինքնավնասումների և սուիցիդալ 
տրամադրությունների ուսումնասիրության հարցի շուրջ ............................................................ 265 

 
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Տիգրան Հակոբյան – Առևտրային կազմակերպություններում ներքին վերահսկողության 
ներդրման անհրաժեշտությունը .............................................................................................................. 272 
Հրանտ Հայրապետյան – Գյուղատնտեսական ապահովագրության միջազգային փորձի 
հիմնական տարերը և դրանց զարգացման առանձնահատկությունները .................................. 278 

 
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Սոկրատ Խանյան – Գիտության զարգացման նոր սահմաններն Արցախում ............................. 288 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

294 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

CONTENTS 
 

ИСТОРИЯ/HISTORY 

Овик Аванесов – Фальсификация истории азербайджано-арцахской войны в азербайджанских 
школьных учебниках 
Hovik Avanesov – Falsification of the history of the Azerbaijani-Artsakh war in Azerbaijani school 
textbooks............................................................................................................................................................ 4 
Артур Ованнисян – Очерк о процессе создания и актуальных проблемах историко-культурного 
музея-заповедника ''Кумайри'' 
Artur Hovhannisyan – Essay on the Process of Creation and Current Problems of the Kumayri Historical 
and Cultural Museum-Reserve ........................................................................................................................ 11 
Макар Меликян – Сужение рамок дискуссий вокруг самоопределения посредством выявления 
взаимосвязи между территориальной целостностью и доктриной ''отделение во имя спасения'' 
Makar Melikyan – Narrowing down the Self-Determination Debate due to the Interdependence between 
Territorial Integrity and Remedial Secession ................................................................................................... 18 
Эдик Минасян – Деятельность армянских тружениц в тылу в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) 
Edik Minasyan – Activities of Armenian Women-Workers in the Rear During the Great Patriotic War 
(1941-1945) ..................................................................................................................................................... 27 
Феликс Мовсисян – Видные представители константинопольской ложи «Бульвер» 
Feliks Movsisyan – Outstanding figures of the "Bulver" Lodge in Constantinople ........................................ 40 
Самвел Погосян, Геня Крмаджян – К вопросу о восстановлении армянской государственности и 
добровольческое движение в годы Первой мировой войны 
Samvel Poghosyan, Genya Ghrmajyan – The issue of restoration of Armenian Statehood and Voluntary 
Movement during the World War I.................................................................................................................. 57 
Лена Сулейманян – Христофор Айрапетович Петросян – покровитель армянской медицины 
Lena Suleymanyan – Christopher Petrosyan – the Patron of Armenia Medicine .......................................... 66 
Арарат Варданян – Патриотическая деятельность армянской Евангелистской ассоциации Америки 
(АЕА) в Арцахе  
Ararat Vardanyan – Patriotic Activity of the Armenian Missionary Association of America (АМАА) in 
Artsakh ............................................................................................................................................................ 72 
Ваник Вирабян – О вопросах добровольческой армии юга России, военно-политическом договоре 
между Грузией и Азербайджаном 1919 г. и о поиске средств для вооружения военных сил РА 
Vanik Virabyan – Around the Problem of Providing Armamaent to The Military Forces оf the Republic оf 
Armenia, Military-Political Contract оf Georgia-Azerbaijan in the 1919’s аnd South Volunteer Army in 
Russia .............................................................................................................................................................. 79 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ/JURISPRUDENCE 
 
Степан Цагикян, Артур Антонян – Правовое регулирование ответственности за уклонение от 
военной службы путем причинения телесных повреждений или симуляции болезни по уголовному 
кодексу Армении 
Stepan Tsaghikyan, Artur Antonyan – Legal regulation of liability for evading military service 
by causing bodily injury or feigning illness under the criminal code of Armenia ........................................... 97 
Степан Цагикян, Армен Бошнагян – Правовое регулирование предупреждения легализации 
преступных доходов в Республике Армения 
Stepan Tsaghikyan, Armen Boshnaghyan – Legislative Regulation of Money Laundering 
Prevention in the Republic of Armenia .......................................................................................................... 103 
Аделина Саргсян – Социально-правовое значение института деятельного раскаяния  
Adelina Sargsyan – The Social-Legal Significance of the Institution of Active Repentance ....................... 112 
 
 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

295 
 

ПОЛИТОЛОГИЯ/POLITOLOGY 
 
Хосровадухт Азатян – Проблемы модернизации систем управления посткоммунистических стран в 
Восточной Европе 
Khosrovadukht Azatyan – The Issues of Modernization of the Management Systems of Eastern European 
Post-Communist Countries ............................................................................................................................ 120 
Армине Григорян - Характерные черты современного этапа азербайджано-карабахского конфликта 
Armine Grigoryan - Distinctive Features of the Modern Stage of the Azerbaijani-Karabakh Conflict ....... 131 
Норайр Норикян – Особенности концептуальных положений военной политики в Республике 
Армения 
Norayr Norikyan – The Features of Conceptual Provisions of Military Policy in the Republic of Armenia .... 138 
Арнак Саргсян – Проблема политического участия в дискурсе современной политики 
Arnak Sargsyan –  The Issue of Political Participation in the Discourse of Modern Politics ...................... 146 
Гарик Керян – Военная доктрина Азербайджана 
Garik Keryan – Military Doctrine of Azerbaijan Republic .......................................................................... 154 
 

 
СОЦИОЛОГИЯ/SOCIOLOGY 

 
Артур Мкртичян – Вклад арцахцев в развитие армянской социологической мысли 
Artur Mkrtichyan – The Contribution of the Artsakh Intellectuals to the Development of Armenian 
Sociology ....................................................................................................................................................... 161 
Сона Сагателян, Ваан Енгидунян – ''Армянская молодежь'', или структура межпоколенческого 
взаимодействия в армянском обществе в XIX веке по Раффи 
Sona Saghatelyan, Vahan Engidunyan – ''The Armenian Youth'' or the Structure of Intergenerational 
Interactions in the Armenian Society in the XIX Century According to Raffi .............................................. 174 
 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ/CULTUROLOGY 

     
Акопян Ани – Колыбельные песни в записях Миграна Тымаджана 
Hakobyan Ani – The lullabies of M. Toumajan's collection ........................................................................ 181 
Гаяне Арутюнян –  Роль и значение национальной музыки в жизни армянского ребенка 
Gayane Harutyunyan – The role and importance of national music in the Armenian child's life ............... 192 
Ашот Нерсисян, Аршак Нерсисян – Первые шаги в развитии советского армянского 
изобразительного искусства 
Ashot Nersisyan, Sepuh Nersisyan – The First Steps in the Development of Soviet-Armenian Fine Arts ...... 198 
 
 

ЖУРНАЛИСТИКА/JOURNALISM 
 

Анна Мкртичян – Особенности правовой борьбы и ее выражения в советско-армянской прессе в 
контексте карабахского движения (1988-1991) 
Anna Mkrtichyan – The Peculiarities of Legal Struggle and its Expressions in the Soviet Armenian Press in 
the Context of the Karabakh Movement (1988-1991) ................................................................................... 207 
 

 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ/LITERARY 

 
Рузанна Саркисян – О некоторых особенностях системы персонажей произведений Нарине Абгарян 
Ruzanna Sargsyan – Some Features of the Character System of Imaginative Writings Narine Abgaryan ....... 214 

 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

296 
 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ/LINGUISTICS 
 

Торосян Рипсиме – Синтаксические особенности фразеологических единиц показывающие признак 
личности в армянском и персидском языках 
Hripsime Torosyan – The Syntax Peculiarities of Phraseological Units Denoting a Human’s 
Appearance in Armenian and Farsi ................................................................................................................ 223 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ/PEDAGOGY 

Роза Авагимян – Внедрение инноваций в систему управления общеобразовательной школой как 
социально-педагогическая проблема 
Roza Avagimyan – Introduction of Innovations in the Management System of Secondary Schools 
as a Social and Pedagogical Problem ............................................................................................................. 233 
Владимир Беляков – Методологические аспекты проектирования образовательного пространства 
студента с ОВЗ 
Vladimir Belyakov – Methodological Aspects of Designing an Educational Space for Students with 
Disabilities ..................................................................................................................................................... 242 
 
 

ПСИХОЛОГИЯ/PSYCHOLOGY 
 
Мариам Гаспарян – Феномен фантомной боли в восприятии ампутантов 
Mariam Gasparyan – Phantom pain Phenomenon with Amputation Perceptions ....................................... 253 
Лусине Караханян – Наблюдение за взаимоотношениями поколений прошлого и настоящего 
в контексте романа турецкого писателя Элифа Шафака " Стамбульский бич 
Lusine Gharakhanyan – Observation of the Relationship Between Past and Present Generations 
in the Context of Turkish Writer Eliz Şafak's Novel "The Bastard Of Istanbul" ........................................... 258 
Виген Манукян – О вопросах самодеструкций и суицидальных настроений в вооруженных силах 
Vigen Manukyan – On Issues of Self-harm and Suicidal Ideations in the Armed Forces ............................ 265 

 
 

ЭКОНОМИКА/ECONOMICS 
 
Тигран Акопян – Необходимость введения внутреннего контроля в коммерческих организациях 
Tigran Hakobyan – The Need for Internal Controls in Commercial Organizations .................................... 272 
Грант Айрапетян – Сельскохозяственное страхование в других странах и особенности их развития 
Hrant Hayrapetyan – Agricultural insurance in foreign countries and the features of their development ........ 278 
 
 

РЕЦЕНЗИИ/REVIEWS 
 
Сократ Ханян – новые границы развития науки в Арцахе 
Sokrat Khanyan – New Frontiers of Science Development in Artsakh ....................................................... 288 

 
 



Øºêðàä Ø²Þîàò Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Èð²îàô 2020 

297 
 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

1. Ազատյան Խոսրովադուխտ – ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և 
տեսության ամբիոնի ասիստենտ 

2. Անտոնյան Արթուր – ՀՌՀ քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության 
իրավունքի ամբիոնի հայցորդ 

3. Ավագիմյան Ռոզա –  ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 
դասախոս 

4. Ավանեսով Հովիկ – ՄՄՀ «Կովկասագիտության կենտրոնի» գիտաշխատող 
5. Բելյակով Վլադիմիր – Հարավային դաշնային համալսարան, Հոգեբանության և 

մանկավարժության ակադեմիայի կրթության և մանկավարժական գիտությունների 
ամբիոնի պրոֆեսոր, մ.գ.դ. 

6. Բոշնաղյան Արմեն – ՀՌՀ քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության 
իրավունքի ամբիոնի հայցորդ 

7. Գասպարյան Մարիամ – ՄՄՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 
դասախոս 

8. Գրիգորյան Արմինե – Արցախի Հանրապետության նախագահի օգնական 
(Ֆլետչերի անվան իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի շրջանավարտ) 

9. Ենգիդունյան Վահան – ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիա բաժնի 
չորրորդ կուրսի ուսանող  

10. Թորոսյան Հռիփսիմե – Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի 
հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դասախոս 

11. Խանյան Սոկրատ – ՄՄՀ Լրատուի խմբագրական խորհրդի անդամ, ԱրՊՀ 
գրականության և լրագրության ամբիոն, բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

12. Ծաղիկյան Ստեփան – ՄՄՀ Լրատուի խմբագրական խորհրդի անդամ, ՀՌՀ 
քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի վարիչ, 
ի.գ.դ., պրոֆեսոր 

13. Հակոբյան Անի – ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտաշխատող 
14. Հակոբյան Տիգրան – ԱՀ ԱԺ աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ, տ.գ.թ.  
15. Հայրապետյան Հրանտ – ՀՊՏՀ ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում 

ամբիոնի ասպիրանտ 
16. Հարությունյան Գայանե – Բեյրութի «Բարսեղ Կանաչյան» երաժշտական  քոլեջի 

ուսուցչուհի 
17. Հովհաննիսյան Արթուր – ՀՊՄՀ թանգարանային գործ պատմամշակութային 

կառույցների պահպանության  բաժնի մագիստրոս 
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19. Ղռմաջյան Գենյա – ՀՊՄՀ պատմության բաժնի մագիստրատուրայի երկրորդ 
կուրսի ուսանողուհի 
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23. Մկրտիչյան Աննա – Երևանի պետական համալսարանի տպագիր և հեռարձակվող 

լրատվամիջոցների ամբիոնի դասախոս, Արդարադատության ակադեմիայի 
համագործակցության և հանրային կապերի բաժնի ղեկավար 
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31. Սարգսյան Ադելինա – ՀՌՀ քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության 

իրավունքի ամբիոնի հայցորդ 
32. Սարգսյան Առնակ – ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության 

ամբիոնի ասիստենտ, ք.գ.թ. 
33. Սարգսյան Ռուզաննա – ՄՄՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, 
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34. Սուլեյմանյան Լենա – ՄՄՀ պատմության ամբիոնի դասախոս 
35. Վարդանյան Արարատ – ՄՄՀ Լրատուի գլխավոր խմբագիր, պ.գ.թ., դոցենտ 
36. Վիրաբյան Վանիկ – ՀՊՄՀ հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս, պ.գ.դ., 

պրոֆեսոր 
37. Քեռյան Գարիկ – ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի 
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ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

 
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու» հանդեսն ունի մասնագիտական 

որոշակի ուղղվածություն՝ գրականագիտություն, լեզվաբանություն, լրագրություն, 
մանկավարժություն և մեթոդիկա, մշակութաբանություն, պատմագիտություն և 
իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, փիլի-
սոփայություն, 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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Չափսը՝ 70x100  1/16, թուղթ օֆսեթ N 1: 
Ծավալ՝ 19 տպ. մամուլ: Տպաքանակ՝ 150:   

 
Տպագրված է «ԼԻՄՈՒՇ ՍՊԸ»-ի տպարանում: 

ք.Երևան, Դ.Մալյան 45: 
հեռ.՝ 094 58 22 99, E-mail: info@limush.am 
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