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Արցախի պետական համալսարանում ուսումնադաստիարակչական գործընթացին 
զուգընթաց լուրջ ուշադրություն է դարձվում գիտահետազուոական աշխատանքների կատարմանը 
և ներդրմանը: Նշված ժամանակահատվածում կազմակերպված միջոցառումները ուղղված են եղել 
հետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը, ուսանողների 
գիտելիքների հարստացմանը: Այդ են պահանջում համալսարանի մոտ երեք հազար ուսանողները, 
որոնք առկա և հեռակա բաժինների յոթ ֆակուլտետներում ձեռք են բերում երեսունից ավելի 
մասնագիտություններ: Բուհի ռեկտորատի և գիտական խորհրդի նիստերում սիստեմատիկորեն 
քննարկված բազմաթիվ պրոբլեմների շարքում հատուկ տեղ է գրավել գիտահետազոտական 
գործի անընդհատ բարելավման խնդիրը:

2000-2001 թվականներին կրթօջախի հաջող միջոցառումների մեջ կարևոր երևույթ է ԱրՊՀ 
զարգացման ծրագիրը: Համալսարանի ռեկտոր, դոկտոր, պրոֆեսոր Կ.Ն.Ադւսմյանի անմիջական 
նախաձեռնությամբ մշակված այդ ծրագիրը' բաղկացած չորս բաժնից, կրթօջախի զարգացման նոր 
հեռանկարներ է բացում: Ծրագրում տրված են համալսարանի բնութագիրը, կառուցվածքը, 
գործունեությունը, կառավարումը և ֆինանսավորումը: Ուշադրություն է դարձված բուհի 
զարգացման հիմնախնդիրներին և առանձնահատկություններին: Ընդգծված են զարգացման 
հիմնախնդիրները, կրթսւգիտական համակարգը, կրթության սկզբունքները: Կրթական
համակարգում նկատի է առնված համալսարանական եռաստիճան բարձրագույն կրթությունը, 
մագիստրոսի և գիտությունների թեկնածոփ ծրագիրը, մասնագետների վերապատրաստումը: 
Արծարծված են համալսարանի զարգացման խնդիրները և գործողությունները: Ուշադրություն է 
դարձված բուհի ֆինանսական վիճակի բարելավմանը, կառավարման համակարգի 
կատարելագործմանը, ինտեգրացմանը, կրթության մատչելիությանը, գիտահետազոտական 
աշխատանքներին, գիտամանկավարժական կադրերի ապահովմանը, ուսուցման և 
դաստիարակության գործընթացների միասնականությանը, նյութատեխնիկական և 
ուսումնամեթոդական հիմքի բարելավմանը: Կարևոր միջոցառումներից են ասպիրանտուրայի և 
մագիստրատուրայի բաժնի կազմակերպումը, գիտաարտադրական կենտրոնի ձևավորումը: 
Դրանք անմիջականորեն կնպաստեն ուսումնական գործընթացի, գիտահետազոտական 
աշխատանքների բարելավմանը, նոր մանկավարժական կադրերի պատրաստմանը և այլն:

Ուշագրավ էր Արցախյան շարժման 12-րդ տարեդարձին նվիրված ուսանողների և 
ասպիրանտների միջբուհական գիտաժողովը, որը կազմակերպվել է Երևանի պետական 
համալսարանի հետ համատեղ, որտեղ հանդես են եկել հարյուրից ավելի ուսանողներ և 
ասպիրանտներ: 2000 թվականի նոյեմբերի 17-18-ին «Գիտության և մշակույյթի հիմնախնդիրները 
Արցախում» թեմայով կազմակերպված գիտաժողովի ընթացքում զեկուցումներով հանդես են եկել 
մոտ հարյուր դասախոսներ, իսկ մայիսի 10-11-ին կայացած գիտաժողովում' նվիրված Շուշիի 
ազատագրման 8-րդ տարեդարձին' հարյուր տասը հոգի:

Կարևոր երևույթ էր Շուշիի ռեալական ուսումնարանի հիմնադրման հարյուրքսանամյակին 
նվիրված միջազգային գիտաժողովը, որը կայացավ 2001 թ. մայիսի 22-23-ը: Միջոցառման 
կազմակերպիչ էր նաև ԱրՊՀ-ն, գիտւսժողովում ԱրՊՀ-ից հանդես են եկել 16 դասախոսներ:

Հաճելի տպավորություն թողեց 2001 թ. նոյեմբերի17-ին տեղի ունեցած «Հավատ, 
գիտություն, մշակույթ» ուսանողական գիտաժողովը' նվիրված Հայաստանում քրիստոնեությունը 
որպես պետական կրոն ընդունելու 1700-ամյակին: Մի շարք ուսանողներ պարգևատրվեցին 
համալսարանի պատվոգրերով: Կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ վերոհիշյալ
գիտաժողովներում կարդացված զեկուցումների թեզիսները պատրաստվել են հրատարակության 
առանձին ժողովածուներով:

Համալսարանի գիտահետազոտական լավ աշխատանքի հետևանք էր «Հայ 
բարբառագիտության ամառային դասընթաց» միջոցառումը: ՍԼյն տեղի է ունեցել 2001 թ. օգոստոսի 
13-25-ը: Փարիզի արևելյան լեզուների ինստիտուտի հայագիտության ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. 
(յԼՏոնապետյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված այդ գիտաժողովին ակտիվորեն 
մասնակցեցին ԱրՊՀ դասախոսները, հռչակավոր հայագետներ Ա.Պիսովիչը (Լեհաստան), Բ.Վօքսը 
(Ամերիկա), 3.Վայտենբերգը (Հոլանդիա):

Համալսարանական կյանքի կարևոր միջոցառումներից են ականավոր գիտնականների 
հետ կազմակերպված հանդիպումները: Բուհի ցանկալի հյուրերից էին աշխարհահռչակ

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԱրՊՀ-ՈՒՄ 2000-2001  ԹԹ.
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գիտնականներ Ա.Աղանբեկյանը, Գ.Զահուկյանը, Ս.Աբրահամյանը, որոնք դասախոսների առաջ 
հանդես եկան հետ ա քրքիր զեկուցումներով:

ԱրՊՀ նորություններից են ԼՂՀ նախագահ Ա.Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ սահմանված 
նախագահական, Քերոլայն Քոքսի ե  Քերոլայն-Շուշի Նւսջւսրյանի ա նվա ն կրթաթոշակները: 
Սահմանվել է նաև ԱրՊՀ զոհվա ծ ուսանող-ազատամարտիկների ա նվա ն կրթաթոշակ: Դրանց 
արժա նա ցել են տասնյակ առաջադեմ ուսանողներ:

Ն որ նվաճում կարելի Է համարել նաև ասպիրանտների և  մագիստրանտների թվի 
ավելացումը: Բուհի 15 մագիստրանտներ 2001-ի հոկտեմբեր ամսում հաջողությամբ պաշտպանել 
են թեզեր և ստա ցել մագիստրոսի կոչումներ:

Ռեկտորատի ուշադրության կենտրոնում Էր նաև ԱրՊՀ զոհվա ծ ուսանողների հիշատակին 
նվիրվա ծ հուշակոթողի ստեղծումը: Հոկտ եմբերի 10-ին բա ցվեց հուշարձանը (նկարիչ- 
քա նդա կա գործ ԼՂալայւսն), որի արարողությանը մասնակցեցին ԼՂՀ նախագահ Ա.Ղուկասյանը և 
պետական մի շարք այրեր:

Համալսարանում գործում Է հեռուստառադիոյի և մամուլի կենտրոն, որի աշխատանքներին 
սիրով են մասնակցում ուսանողները: Կարելի Է ա վելացնել ուշագրավ միջոցառումների թիվը, որն 
ապացուցում Է բուհի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի պատասխանատվության 
զգացումը, համալսարանական կյանքի աշխուժացումը, բուհի հեղինակության բարձրացման 
ձգտումը:
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Չափագիտություն
ԱԴԱՄՅԱՆ Կ. Ն.. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Վ. Ս.

Չ ա փ իչ սա րքերի ինֆորմա ցիոն ունա կությունը որպես 
որակի գնա հա տ մա ն կոմպ լեքս ցուցա նիշ 

Հայտնի է, որ չափումների որակի գնահատման գործընթացն ըստ էության բերվում է 
տեխնիկական ու չափագիտական բնութագրերի բազմությունից առանձին բնութագրերի և 
տեխնիկական խնդրի միջև համապատասխանության հսկմանը: Փաստորեն, օրինակ, 
երկու սարքերի համեմատման պարագայում նրանցից որևէ մեկին առավելություն կարոդ է 
տրվել միայն և միայն այն դեպքում, երբ տվյալ սարքի յուրաքանչյուր պարամետր ավելի 
լավը լինի, քան համեմատվող մյուս սարքի համապատասխան պարամետրը: Սակայն, 
հաշվի առնելով այն փաստը, որ սարքերի բնութագրիչ ցուցանիշների քանակը կարող է 
հասնել մի քանի տասնյակի, կարոդ ենք հանդիպել բավականին դժվար և աշխատատար 
մի խնդրի: Նկատենք, որ այս ամենի հետ մեկտեղ նաև գրեթե ուշադրություն չի դարձվում 
չափման նպատակին, խնդրի դրվա ծքին, չափման միջոցի (ՉՍ) ֆունկցիոնալ 
նշանակությանը և այն շահագործման պայմաններին: Ուստի, ՉՄ, հետևաբար նաև 
չափումների որակի բարձրացման էֆֆեկտիվության օբյեկտ իվ գնահատական ստանալու 
համար անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի մի ցուցանիշ, որը քանակապես կկարողանա 
արտացոլել կապը կարևորագույն տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) հատկությունների և 
ՉՄ շահագործման օգտ ակա ր արդյունքների միջև: Վերջինիս տակ պետք է հասկանալ և 
դիտարկել դրվա ծ նպատակը' այն է, հետազոտվող և հսկվող օբյեկտ ների ֆիզիկական 
միավորների վերաբերյա լ առավել կատարյալ և ամբողջական չափումային 
տեղեկատվության ստացումը: Չափումային ինֆորմացիայի որակի փոփոխությունը և 
տարբեր օբյեկտների' գիտական և փորձարարական հետազոտությունների, արտադրանքի 
որակի, նյութական ու ա յլ ռեսուրսների օգտ ագործմա ն խնդիրների և այլն, կառավարման 
գործընթացում այն կիրառման հետևանքով առաջ եկող ազդեցությունների 
առանձնահատկությունը - այս ամենը պետք է ենթարկվի կոմպլեքս գնահատման:

ՉՄ որակի կոմպլեքս ցուցանիշ մշակելու մեթոդական հիմք ստեղծելու համար 
բավականին հեռանկարային է ինֆորմացիոն տեսության հասկացությունների և օրենքների 
կիրառումը, որոնք հնարավորություն են տալիս չափման և հսկման տարբեր 
գործընթացների վերաբերյա լ ստանալ օբյեկտ իվ քանակական գնահատական: 
Ներկայացնենք մի շա րք սկզբունքներ, որոնց հիման վրա հնարավորություն է ստեղծվում 
մեթոդական հենք ստ եղծել նմանատիպ կոմպլեքս գնահատում իրականացնելու համար:
1. Չափման միջոցները դիտարկվում են որպես ինֆորմացիայի ընդունման և 

փոխակերպման միջոցներ, իսկ չափման պրոցեսը' որպես չա փվող և հսկվող օբյեկտի 
վերաբերյալ անորոշության միջակայքի նեղացում' հիմնված չափումների 
արդյունքների վրա: Նկատենք, որ ՉՄ բնութագրական է հետա զոտվող օբյեկտ ից 
անմիջական ինֆորմացիա ստանալը:

2 . Այս սկզբունքը կայանում է նրանում, որ ֆիզիկական օբյեկտ ի չա փ վող ու հսկվող 
պարամետրերը և չափման ու հսկման արդյունքները դիտարկվում են որպես 
պատահական մեծություններ:
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3. Սկզբունքի էությունը կայանում Է նրանում, որ ցա նկա ցա ծ չա փմա ն գործողության 
ընթացքում անկա խ մուտքային (չա փ վող) մեծության բնույթից, չա փ մա ն արդյունքում 
սարքի ելքում կա րող Է լինել միայն մեկ ա րդյունք' նրանց վերջա վոր բազմությունից:

4  Հետ ա զոտ վող ֆիզիկակա ն մեծությունների բաշխման տ եսքի որոշումն Է հանդիսանում 
այս սկզբունքի ա ռա նցքը, ընդ որում, հետ ա զոտ վող ֆիզիկա կա ն մեծությա ն դիսկրետ| 

կամ անընդհատ բաշխման հիպոթեզի ընտրությունից Է կա խ վա ծ Էնտրոպիական 
հարաբերությունների տ եսքը:

5. Չա փումների և չափման միջոցների որակի կոմպլեքս ցուցա նիշի գնահատման! 
մշակվող մեթոդի հիմքում պ ետք է դրվեն նորմա վորվող չա փ ա գիտ ա կա ն բնութագրեր, է 
որոնք կհամարվեն որպես հետ ա զոտ վող սա րքի և նրա ֆունկցիոնա լ նշանակության I 
հիմնական ցուցա նիշներ:
Որպես հետ ա զոտ վող օբյեկտ  դիտ ա րկվա ծ Է X  ֆիզիկակա ն հա մա կա րգը, որին բնորոշ 

Է անորոշության որոշակի աստիճան: Դիտարկվող X  հա մա կա րգի համար որպես ապրիոր I 
անորոշության չա փ  ինֆորմացիոն տեսության մեջ առա ջա րկում Է մի բնութա գիր, որը I 
կոչվում Է Էնտրոպիա, և որը կենտրոնական տ եղ է գրավում ինֆորմա ցիոն տեսության մեջ' 
հա մա րվելով ինֆորմացիա յի քանա կի չա փ: Այս դեպքում այնպիսի ինֆորմացիոն! 
բնութա գրերի կիրառումը, ինչպիսիք են մեկ չափման ընթա ցքում ստ ա ցվա ծ! 

ինֆորմա ցիա յի ք ա ն ա կ ը ե  ինֆորմա ցիա յի ստա ցման ա րա գությա ն առանձին 
նշանակություններից մաթսպասումը' R , թույլ են տալիս իրա կա նա ցնել հսկման, 
կառավարման և չափման գործընթա ցի արդյունա վետությա ն համեմատական գնահատուն 1 
միայն ըստ օբյեկտ ի առանձին ֆիզիկակա ն պարամետրի անորոշության հետազոտմանը: 
Բնականաբար, չափման և հսկման ժամանակ անորոշության ինտ եգրա լ գնահատական j 
օբյեկտ ի վիճակի վերա բերյա լ' ըստ իր բոլոր հետ ա զոտ վող պ ա րամետրերի, չեն ք  ստանում: 
Այս թերության վերացմա ն համար ներմուծենք ևս մեկ կարևոր պարամետր' ՉՄ! 
ինֆորմացիոն ունակությունը, որի տակ հասկանում ենք ինֆորմա ցիա յի այն քանակը, որը 
ստացվում Է հետ ա զոտ վող օբյեկտ ի բոլոր պարամետրերի հսկման և չա փմա ն պրոցեսում’ 
տեխնիկական պայմաններում սա հմա նվա ծ հաշվարկային ժամանակաընթացքում: 

Ինֆորմացիոն ունակությունը որոշվում Է հետ ևյա լ բանաձևով'

w = Z  R.T.1
որտ եղ Rm —ը հետ ա զոտ վող օբյեկտ ի m-րդ պ արամետրի չա փմա ն ընթացքում 
ինֆորմացիայի ստա ցման արագությունն Է (բիթ/վ) և որոշվում Է որպես ա- րդ  պարամետրի 
չա փմա ն ժամանակ ինֆորմացիա յի ստացման ա րա գությունների մասնավոր ա րժեքներից 
մաթսպասում' R m=  M [ lm/  Tm], իսկ Tm ֊ը  m -ր դ  պարամետրի չափման ընթա ցքում չափման 
միջոցի աշխատ ա նքի տևողությունն Է հաշվարկային ժամա նա կա հա տվա ծում: ՁՍ ամբողջ 
ա շխատանքային ժամա նա կա հա տվա ծը' օբյեկտ ի հետ ա զոտմա ն ողջ հաշվարկային 
ժամանակաընթացքում որոշվում Է (T ,+T 2+ .. .+ T m / m) ա րտ ահա յտությա մբ: Հաշվի 
ա ռնելով վերոհիշյա լները' մաթեմատիկական դուրսբերումների ա րդյունքում ստանում ենք'

ա

որտեղ, Nm- g  m - ր դ  պարամետրի չափումների քանա կն Է միավոր ժամանակում, իսկ I 
ինֆորմացիա յի քա նա կն է մեկ չափման համար:
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Ստացված արտահայտությամբ որոշվող ինֆորմացիոն ունակությունն էլ հենց 
հանդիսանում է ՉՄ որակի կոմպլեքս ցուցա նիշ, քանի որ այն իրենում ներառում է 
այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են'

•  հետազոտվող և չա փ վող ֆիզիկակա ն օբյեկտ ի (պ րոցեսի, սա րքի) բնութա գրերը.

•  ՉՄ չափագիտական և տեխնիկական բնութագրերը (ճշտությունը, չա փմա ն տիրույթը, 
սահմանված ժամանակաընթացքում չափումների հնարավոր քա նա կը, հուսալիությունը և 
այլն).

•  ՉՄ և չափման օբյեկտ  հա նդիսա ցող ֆիզիկակա ն օբյեկտ ի կապը.

•  հետազոտվող ֆիզիկակա ն օբյեկտ ի ցա նկա ցա ծ m-րդ պ ա րա մետ րի չափման 
օպերատիվությունը.

•  յուրաքանչյուր m-րդ պարամետրի վերա բերյա լ ստ ա ցվա ծ ինֆորմացիայի 
ամբողջականությունը.

•  ՉՄ հուսալիության հիմնական հատկությունները (անմերժում աշխատանքը, 
վերանորոգելիությունը, տեխնիկական պայմաններում սա հմա նվա ծ չա փա գիտա կա ն 
բնութագրերի պահպանելությունը):

Ստացված ցուցա նիշը ա րժեքա վոր է նաև այն տեսա նկյունից, որ այն կիրառելի է ՉՄ 
որակի փոփոխության ա զդեցությունը նրանց կիրառման տնտեսական 

արդյունավետության վերլուծության համար կա զմվող տ նտ եսա գիտա կան մոդելներում, 
այդ իսկ կերպ ա ջա կցելով միավոր ինֆորմացիա յի ստա ցման ա րժեքի օպ տ իմիզա ցիա յի 
խնդրի լուծմանը: Ներկա յա ցվա ծ բանա ձևով պետական փորձարկումների ժամանակ 
գնահատվել են սարքաշինական ձեռնարկություններում մշա կվա ծ սա րքերը և գրա նցվել 
Պետռեգիստրում:

Գրականությու ն

1. М. Н. Селиванов “К ач ество  измерений” Л енизлат, 1987. Ленинград.
2. К. Н. Адамян “Управление метрологическим обеспечением о б ъ е к т о в  стан д ар ти зац и и ” 

Ереван 2001.

Адамян К.Н., Алексанян В.С.
Информационное свойство средств измерении как мера комплексной оценки качества

Р е з ю м е
В с та ть е  представлен ряд принципов, в совокупности с рядом понятий теории 

информации, позволяющих реш ать задачи составления математических моделей 
эффективности средств измерений и определения их информационной способности как 
комплексный показатель качества.

Summary
The article introduces a number o f principles jointly with a number of concepts of “Theory of 

Information” which allow to solve the problem of forming mathematical models o f effective means of 
dimensions and defining their information abilities as a complex index o f quality.
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Механика
УДК 532.5 532,135

Аванесян В .Г.
Рекомендация дифференциальных уравнений движения вязкопластичных 

неныотоновских эмульсионных смесей.

Эти уравнения нами выведены на основании дифференциальных уравнений движения 
сплошной среды в форме КОШИ: для этого обозначим через Р поверхностную силу, 
отнесенную к единице объема, через К- массовую силу, отнесенную к единице объема. В этом 
случае по принципу Д'аламбера уравнение движения в векторной форме будут иметь 
следующий вид:

Р^— - =  К  +  Р  , (1)
at

Для нахождения общего выражения для Р из изучаемой сплошной среды 
мысленно вырежем прямоугольный паралеллипипед, со сторонами dx, dy, dz. К 
граням паралеллипида, перпендикулярным осям х, у и z , имеющим
соответственно площади dydz, dxdz и dxdy , прилагаются следующие 
напряжения соответственно:

(շ)ах

т KJT + —֊d y ,  
*  dy

(3)

=  — drz
TzKJT։ +-~*-dyt

dz
(4 )

следовательно, составляющими результирующей поверхностной силы будут: 
для оси X :

Щ dr тг + — -dx  
dx

dydz -  т dydz -  Txdydz + ̂ JLdxdydz -  Txdydz =  ̂ —֊dxdydz , (5) 
dx dx

для оси Y:
( t —  d rv v — I  dry 

(  z + — —dy ydxdz -  rydxdz = ֊ —  dxdydz,
dy

для оси Z :

dy
(6 )

N



{гi + - ֊dz )dxdy-  T.dxdy =  ֊^ ֊d x d y d z ,  (7 )
dz dz

Так как поверхностная сила Р , отнесена к единице объема,то сложив выражения 
(5-7) и разделив полученный результат на объем dxdydz мысленно выделенного 
параллелипеда, получим:

Р ^ Л Л ,  (8)
dx dy dz К }

Проекции векторов напряжений тх,ту,тг, действующих на плошадках, 

перпендикулярных осям X , Y , Z , соответственно обозначим:

Для (9)

Д™ ТУ՝ТУ։*ТУУ*ТУ2 (10)

для (11)

Напряжения тж,туу,та предстваляют собою нормальные напряжения, остальные 

же являются касательными. Проекции массовой силы К отнесенные к единице 
объема, на оси X ,Y ,Z , обозначим через Кх , К„ ,K Z .
Тогда уравнение движения сплошной среды в векторной форме в проекциях на 
оси X ,Y ,Z , примет следующий вид :

d z )
dt dx dy dz

Dv„ d r „  dzm d r„

(14)
dt dx dy dz
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Для того, чтобы подчеркнуть непосредственную связь производной аи
~dt

движущей средой (субстанцией) , ее обозначают специальными символом 

и именуют субстанционной производной:

Do
dt

Dv dv dv dv dv
=  +  V_ —  +  V „ ------+  V -----

dt dt dx dy dz
(15)

подставляя в (15) вместо v выражение v = ivx + jv  + kv2 , (16)

d t

1!

§
■

№ • +  v x
d vx

d x
+ v ,

d vx
d y

+  Vz
d v s_  

d z
D v , ճ Հ Լ լ d v , d v ,

■ + v . d v ,
dt < * dx + V, dy dt *

D v ,
dt

II +  V, d v ,
dx

+  Vy d v z
dy

+  v , Ճ ,
J z  ’

получим —r - = " T  + vx T '  + vf T '  + V z --r* (17)

(18)

(19)

Таким образом для напряжений, входящих в дифференциальные уравнения 
движения сплошной среды (12-14) рекомендуются следующие выражения (если 
жидкость ~  вязкопластичная эмульсионная смесь ):

1. Нормальные напряжения —

= ՜Բ +Հէ>ա+ т - ) ~ г - т ( ’7.» + ш Ш Г . 
A, dx 3 А,

т „  =~Р  + 2(f/„ + ֊ ) ֊ - ֊ | ( ' 7 „
hy dy 3 Aj

= - я + 2(^„ + ^ y % ֊| f e u
ոճ dz Ъ А,

2. Касательные напряжения : (20)



интенсивность скоростей деформации сдвига при divV =  О
Для несжимаемой вязкопластичной эмульсионной смеси divV =  0 ;

Р - среднее (нормальное )  давление.
Подставляя выражения (20) в  дифференциальное уравнение движения КОПТИ  
(12-14), получим основные дифференциальные уравнения движения 
вязкопластичной эмульсионной смеси в форме Генки — Ильюшина в декартовых 
координатах: >.

dt x p dx p  "  h, x 3 d x 7

2 dh\ < K  , A  , dvy , <ЬХ) , dK  , dv,  t 2  0 dh\
բհ}2 dx dx dy dx dy dz dx dz 3 1 dx

г  I dP \ . г0ч/_ 2 1 dO,.
=  У ---------- 7 ֊  +  ֊ ( ^  u + ~ ~ № \  + 7 - T - ) -dt p  dy p  A, 3 dy

dh\ dvx dvy dhi dvy հ/Л, dvz dvy շ  dĥ
dx  ̂dy dx

1 dP 1

■ ) + 2 dy dy dz dy dz 3 dy

1 d$x
dt p  dz p 3 dz

V dK
՝Թ dx

dv։ d \  dvy dv։ dĥ  dv։ 2  dA,
dx֊)  +  ֊֊(dy dz dy dz dz 3 dz

)
(21)

В векторно-тензорной форме уравнения (21) имеют вид:

-  = К - ֊ -  gradP+ — (Т7„ +  ̂ ֊) ( V 2 v +  -graddi\V  -  
dt р  р  h  3

2чТ - g m d h , ֊ ֊  ?0
/ * т

graddi\V

(22)

В форме Ламба уравнения движения несжимаемой вязкопластичной 

эмульсионной среды будет иметь вид:

— + — gradv2 -  v rotv -  к ——gradP ——(rj„ + —)rotv — — gradA, (23)
dt 2 թ p  h\ ph\
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В случае наличия потенциала F массовой силы К  выражение (23) будет иметь 
вид:

֊ ֊ v x ( 2  = -gradH -  — \rju + — կ ֊) rotQ-  (т + )rotQ. —- f 0?- ֊, (24)
dt p  h\ p  я, pfaj gradh^

С целью изучения вихревых движений в вязко-пластичной среде необходимо обобщи! 
уравнения Гельмгольца, позволяющие количественно учесть происходящие с вихрями! 
изменения

Из уравнения (24) не трудно получить обобщенные уравнения Гельмгольца: ■

+ (vV)Q -  (QV)v = — աճ + —)V2 • П + — rotQ. x grad — + —— gradh  ̂x grad ֊■ ; (25) 
dt p  hx p  \  P  hx

или

^ ^  = (£2V)v + — (fla + —)VQ + — rotClxgrad— +^*-gradh1 xgrad-^-—, (26)
p  \  p  hx p  hx

Ավանեսյան Վ.Գ.
Մ ւս ծուցիկոպ լա ս տ իկ ոչ ն յո ւտ ո ն ա կ ա ն  էմուլսիոն խ ա ռ ն ո ւր դ ն ե ր ի  շ ա ր ժ մ ա ն  դ ի ֆ ե ր ե ն ց ի ա լ 

հա վ ա ս ա րո ւմ ն եր ի  ա րտ ա ծո ւմ ը  և  ա ռա ջա ր կ ո ւմ ը

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Արտածվում ե  ա ռաջարկվում են ոչ նյուտոնական էմուլսիոն խ ա ռնուրդների շարժմս 

դիֆերենցիա լ հավասարումները Գենկի-Իլյուշին, Լամբի և  վեկտ որա տ ենզորա կա ն ձևերով: Նւ| 

առաջարկվում են նույն խառնուրդների նորմա լ և  շոշա փ ող լարումների հա շվա րկա յին բա նա ձևերը:

Summary
T o recom m ent differential e g u a t io n s  o f  th e  m otion o f  v isc o -p lastic  em u ls iv e  mixture in the form  o f  5 

Henky-llushin in ca r te s ia n  co o rd in ates, in vector- te n so r  form  an d  in th e  form  o f  L am b a , a s  well a s  to 
introduce th e  e x p e r e s s io n s  for definition o f  norm al a n d  tan gen t ten sio n  o f  the s a m e  m ixture.



Мовсесян Г.М .
ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ Д И Ф Ф ЕРЕН Ц И А Л ЬН Ы Х СПЕКТРО В 

ОТРАЖЕНИЯ И ПОГЛОЩ ЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ СУЛЬФИ ДА И 
СЕЛЕНИДА КАДМИЯ

Физкиса

Интерпретация дифференциальных спектров связана с определенными 
трудностями в силу специфики самой методики. Показано, что для точного 
определения положений энергий резонансных экситонов только по 
дифференциальным спектрам, необходимо проводить большое количество 
измерений, которые позволяют обнаруживать стабильно разрешающие по 
энергии особенностей данной экситонной полосы. Проведено сопоставление 
контуров резонансных экситонов с формой тех же линий, вычисленных на основе 
существующей теории и показано удовлетворительное совпадение теории с 
экспериментом.

Интерпретация дифференциальных спектров принципиально сопряжена с 
определенными трудностями, связанными со спецификой дифференциальной 
методики. Действительно, в отличии от традиционных интегральных методик, в 
дифференциальных спектрах отражения и поглощения каждой экситонной полосе 
соответсвует по одному максимуму, минимуму и нулю, соответствующие 
различным значениям энергий. Именно это обстоятельсво и приводит к 
затруднению точного (в пределах точности эксперимента) определения энергий 
резонансных экситонов и других особенностей, например, энергий линий 
фононных повторений.

Проведенные нами многочисленные измерения дифференциальных 
спектров отражения и поглощения позволили установить некоторые 
закономерности, позволяющие по ним сравнительно легко установить 
энергетические положения резонансных экситонов Сущность этих
закономерностей заключается в том, что при переходе от спектра к спектру 
наблюдалось довольно стабильное разрешение особенностей(максимумов, 
минимумов и нулей), приписанных нами основным экситонным состояниям по 
двум причинам.

Во первых, эсли кристаллы совершенны, то следует ожидать хорошую 
вопроизводимость по энергиям резонансных экситонов от образца к образцу, 
независимо от методики эксперимента, во вторых, разрешение стабильных 
особенностей в пределах энергии соответсвующих экситонных полос в
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ренциальны’ спектрах при переходе от образца к образцу как paj 
свидетельствует °  стабильном разрешении основных экситонных состояний 
Отметим что измеренные нами кристаллы сульфида и селе ни да кадмия был! 
весьма сове'ленны* так как они были выращены синтезом из газовой фазы и- 
пересубли‘иРованных компонентов. Далее представлял интерес сравнить форм] 
эксперт *ентальнь1Х линий резонансных экситонов с теоретически вычисленными., 

Согласно существующей теории электрооптических эффектов связь межд] 
ир.енениями коеффициента отражения и диэлектрической проницаемости даете! 
оотношением [1] ,

A R /R  =ս(տւ,8շ)ճ8յ +  ^(£ւ,տշ)ճ£շ

где (X и Р -долевые коеффицие нты, определяющие вклад дейсвительной
ДБ] и мнимой Д&2 частей диэлектрической проницаемости в спектры
электроотражения(ЭО). Из этого соотношения видно, что и Дв| и Дб2 вносят 
вклад в дифференциальные спектры. Однако, согласно [2-4] основной вклад в 
формировании спектров ЭО вносится Asj. С этой целью, используя 
дифференциальные соотношения Крамерса-Кронига, мы проводили вычисления 
для определения вкладов Д Е | и  ձտշ в спектры дифференциального отражения. 
Значения Asj и Д£2 определялись из следующих соотношений [ 1 ]

Де* =  1/2п/по(п2 -  Ъ% 2 +  no)AR/R -  1/2  х  /по(Зп2 — х 1 +  по)А()
Дб2 =  1/2  X / ոօ(Յո2 — х  2 +  no)AR/R +  1/2 n/no(n2 - 3 х  2 +  п<))А(1

где Ո0, п - показатели преломления прозрачного диэлектрика (nQ= 1,7 [5]) и 
исследуемого материала (п =3) [6]) соответевенно; հ  - показатель поглощения!
[7], ДО -дифференциал фазы отраженного от кристалла света, определяемого 
соотношением [8] ; 3

Д0 = - Е0/1г J AR/R dE/E-Eo



Рис.1 Сравнеие экспериментального спектра (сплошной ) с расчетной 
(точки) для ճ8յ тонкой пластинки селени да кадмия при 77К.
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Рис.2. Сравнение экспериментального спектра (сплошной) с расчетной (точки) 
для ճ8շ тонкой пластики селенида кадмия при 77К.
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I

Eq ,E- энергии образования экситона и падающего на образец фотона 
соответсвенно. Интеграл вычислялся на ЭВМ . Пределы интегрирования 
соответствовали максимальному и минимальному значениям энергий спектра с 
интервалом 5Е =0,001эВ. Вычисленное значение оказалось равным 0,585.10 . 
На рисунках 1 и 2 приведены экспериментальные (сплошные) и 
расчетные(точки) кривые для Abj и ձտշ одной из тонких пластинок селенида 
кадмия при 77К. Видно, что ЛВ| лучше совпадает с A R /R , чем ձճշ, что 
находится в согласии с теорией Блосси. Некоторое расхождение спектра Ав  ̂ и 
измеренного спектра A R /R  в области энергии резонансного экситона Вп=ф 
возможно, вызвано тем, что Afij вычислялось без учета резонанса в этой 
области энергии.

Далее, представлял интерес сопоставить форму линй экситонов с участием 
продольных оптических фононов( LO ) с теоретически вычисленнными. К 
сожолению, в литературе отсутствует строгой теории, позволяющей определить 
форму линий фононных повторений и тем самым отличить их от бесфононных 
линий.

Тем не мнее, в работе [9] на примере ՇսշՕ проводили некоторые 
количественные сравнения форм линий прямых и непрямых экситонных 
состояний, испоьзуя выражение [10];

0(W ) =  [(W 2 +  1)1/2 +  W ]i/2/(W 2 +  I) !/2

Здесь W = (E -E o)/h 0 , где Eq и E -энергия образования экситона и падающего 
на образец фотона соответсвенно.

he =  (h2e2F2/2 jl* ) 1/3 — электрооптическая энергия [2-4], F и JJ* - 
напряженность электрического поля и приведеннная эффективная масса 
соответственно.

Результаты такого расчета контуров для однофононных линий A -LO  в 
электропоглощении(ЭП) тонких пластинок сульфида и селенида кадмия 
показаны на рисунках 3 и 4. Сравнение экспериментальных контуров спектров с 
теоретически вычисленными показывает удовлетворительное совпадение вплоть 
до W =4-5. При отрицательных значенитях W  расчетные кривые на рис. 3 
и 4 получились несколько уже экспериментальных. Однако, при W >0, 
расчетная кривая, начиная от W =5 и более, располагается выше 
экспериментальной, т.е. хорошее совпадение наблюдается в основном в 
центральной части.
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Недостаточно удовлетворительное соответствие расчетных и! 
экспериментальных кривых на рис. 3 и 4, по нашему мнению, связано сД 
вкладом в экспериментальный спектр ЭП других состояний, например, 2LQ 
фононов. Параметр Ь0, от величины которого зависит полуширина, являете̂  
подгогочным. В селениде кадмия расчет проведен для значений Ь0 =4.10"*эВ. I  

Таким образом, проведенный качественный и количесвенный анализ 
подтверждает правильность сделанных интерпретаций спектров ЭО и ЭГМ 
кристаллов сульфида и селенида кадмия о наличии в них экситонных состояний с 
одновременным поглощением или эмиссией ԼՕ фононов и теории Блосси, 
согласно которой основной вклад в электроотражение вносится действительной 
частью диэлектрической проницаемости.
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ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ Հ.Մ.
Կադմիումի սուլֆիդի և սելենիդի բյուրեղների կլանման և անդրադարձման դիֆերենցիալ I 

սպեկտրների մեկնաբանության մասին
Ամ փո փ ու մ Լ

Դիֆերենցիալ սպեկտրների մեկնաբանությունը կապված է որոշակի դժվարություններս 
հետ, որը պայմանավորված է նրա մեթոդիկայի առանձնահատկություններով: Աշխատանքում ցույց tj| 
տրվում, որ ռեզոնանսային էկսիտոնների էներգիաների արժեքները միայն դիֆերենցիալ
սպեկտրներից որոշելու համար, անհրաժեշտ է կատարել մեծ քանակությամբ չափումներ, որոնյտ
թույլ են տալիս հայտնաբերել տվյալ էքսիտոնային շերտում, ըստ էներգիայի, ստաբիլ լուծվուտ 
առանձնահատկություններ: Կատարված Է ռեզոնանսային Էկսիտոնների կոնտուրներս
համեմատությունը գոյություն ունեցող տեսությունից հաշված նույն կոնտուրների հետ և ցույց ДО 
տրված փորձի ու տեսության բավարար համապատասխանությունը: ■

MOVSESJAN H.M. J

About the interpretation of the differencial spectra of reflection and obseption
of crystals of sylfur and selenium of cadmium Я

S u m m a r y  I
The interpretation of the differential spectra is connected with the definite difficulties on account of ] 
specific character of methods. It is shown that for the precise determination of positions of energies offl 
the resonance exitons only according to the differencial spektra it is necessory to cany out a large 
number of measurings which permit to discover stable permissive peculiarities according to energy of d 
the given exiton stripe. It has been conducted the comparison of the outlines of the resonance exitone 
with the term of the same lines, calculating on the basis of the existent theory and it has been shownl 
the satisfactory coincidence of the theory with the experiment.
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АЛЕКСАНЯН АЛ.Г.
О СВЕРХНИЗКОМ ПОРОГЕ ГЕНЕРАЦИИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО К Р С ЛАЗЕРА

Предложен механизм, который позволил выявить одну из причин 
сверхнизкого порога генерации КРС лазера. Его суть заключается в том, что 
учет квантования в зонах приводит к заметному росту показателя преломления

о

при толщине квантового слоя менее 100Л. При этом, достигая своего 
максимального значения на частоте максимума усиления, обеспечивается 
необходимое оптическое ограничение, для выполнения соответствующих 
пороговых условий.

Теоретические и экспериментальные исследования [1,2] предопределившие 
возможности получения генерации излучения в ультратонких полупроводниковых 
слоях обладающих свойствами размерного квантования и существующая 
современная технология получения тонких слоев, позволили создать весьма 
сложные гетероструктуры с квантово-размерными слоями (К Р С ), что в свою 
очередь, обусловило создание нового класса лазеров, обладающих рекордными 
характеристиками, такими как сверхнизкий порог генерации, узкая спонтанная 
линия генерации, малая температурная чувствительность [3]. Отметим, что 
относительно низкие значения пороговой плотности тока отчасти обусловлено 
большой плотностью состояний на краях подзон квазидвумерного электронного 
газа, что в свою очередь, позволяет получить достаточно высокий уровень 
усиления при сравнительно малых плотностях тока [4].

С другой стороны анализ электродинамической задачи распространения 
излучения в ультратонких слоях показал, что пороговый коэффициент усиления 
растет с изменением толщины активного слоя как d՜^ [1] для лазеров с двойной 
гетероструктурой (Д ГС). Однако последующие исследования [5] показали, что 
для d < 0 ,lM K M , применение структур с раздельным электронным и оптическим 
ограничениями (РО Д ГС ) значительно снижают порог генерации. 
Дополнительные волноводные слои позволили значительно увеличить фактор 
оптического ограничения Г, при этом возникает новая зависимость порогового 
коэффициента усиления от толщины активного слоя ~(d  a) , где а-толщина 
дополнительного волноводного слоя.

В связи с этим, большое внимание было уделено теоретическому анализу 
оптимизации размеров волноводной структуры, обеспечивающие максимальную 
величину фактора Г  РОДГС, для получения предельно малых пороговых токов.

УДК 621.373.8
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необз

Согласно [6 ] при d~10՜8 см, как для широкозонных, так и для узкозоннш 
лазеров без потерь пороговая плотность тока jn может составлять (40-̂ 5|
А/см^. С другой стороны в [3] экспериментально реализован A lG aA s-G a/^^^®

РОДГС лазер с КРС, у которого j„ =  62 А/см^, а потери а  + ~rln-^՜ щ  130 си
2 L R

. Т о т  факт, что лазер, несмотря на большие потери на излучение, имел низки 
порог генерации, показывает, что исходная гетероструктура, из которой бьД 
изготовлен образец, имеет низкую плотность дефектов. Это позволяя 
предположить, что практически все носители вышедшие из эмиттера ш 
забрасываемые светом в зону будут захвачены квантовой ямой.

Т.к. j  - — —, где т= 2 ,6 1 0 6 N՜0’81 [7] - время спонтанного излучения, ц 
Կ

при jj, =  62 А/см^ пороговая концентрация носителей Nn =  2,810^8 см՜^, чем! 
соответствует коэффициент усиления g =  4՛ 10^ см՜*, при d =  710՜^ см.

Как видно из [6 ], для оптимизированной структуры фактор оптическога 
ограничения Г =  0,02.

Таким образом для компенсации потерь коэффициент усиления долже! 
достигать значений g =  61(Р, что практически недостижимо при используемы 
уровнях накачки.

Подобное несоответствие теории с экспериментом, на наш взгляд связан; 
с тем, что при вычислении пороговых характеристик применяются значений 
показателя преломления объемных образцов. Оказывается, что квантован»] 
энергетического спектра электрона приводит не только к изменению величию* квадр 
коэффициента усиления, но и существенно изменяет показатель преломления, что 
в свою очередь влияет на значения принимаемы фактором оптическога 
ограничения.

Действительно из полученного в [5] выражения для порогового Если 
коэффициента видно, что порог генерации зависит не только от потерь я 
диэлектрических постоянных расширенного волновода, но также существенно] 
может зависить от значения показателя преломления активного слоя. И з этого |‘игРа  ̂
выражения фактор оптического ограничения приближенно можно представить
виде:

2п
а=13 
учета 
конце

Для определения показателя преломления необходимо вычислите щ И
восприимчивость связанную с междузонными переходами в квантовом слое. с экс

2 2



Нетрудно показать [8 ] что восприимчивость квантового слоя связанная с 
усилением, для fv= 0 , fc= l jRcv|^const будет иметь следующий вид:

A rcX , (л + ч + ^ -*® )2 л
x = ^ r ^ Tj ln7 \շ Cii  Г = —  (2

Чтобы оценить величину квадрата показателя преломления п2=1+4я:Х , нам 
необходимо значить |RcVP-

Его определим из выражения для показателя преломления объемного 
полупроводника, учитывая , что квадрат матричного элемента дипольного 
перехода для квантовой ямы вблизи края зоны в полтора раза превосходит 
соответствующий квадрат матричного элемента для объемного полупроводника
[8]. Действительно из [9]

,  ,  л /8 | Д | У 2А м

36 ЯЙ3£ /  (  ^

отсюда находим |Rp =  Ш'Щ (гсм5)/сек^.
Для переходов между первыми подзонами имеем:

2 (А

А » у ,  у = 10~14эрг,
Ч / .

Так как показатели преломлений входят в выражение (1) в виде разности 
квадратов, то

f f \R j2 Г 9
( Հ  ֊Հ ) яй d 36 7&iea (4)

Если ճ<Գ \Ծ * - ^ խ , то Հ ֊Հ  = ^ 5j L -

Отсюда видно, что входящая в эту формулу зависимость от d начинает
о

играть сущестаеную роль при d <  100 А .
_  0  0 
Т.к. лазер работал на длине волны A,q=8115 А , при этом d=70>4,

а=1300Л, потери а=160 см՜1, Հ  -п£=20  [8 ] ոէ -п 2=1,2  , тогда Г=0,028 (без 
учета квантования Г=0,015). Отсюда ^ ор=5,5Л0* см ՜Հ что соответствует 
концентрации N=3*10*® см՜̂  инжектируемых в К РС носителей заряда, таким 
образом jnep= ^0 А/см^. Как видно это находится в достаточно хорошем согласии 
с экспериментом [3].
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Ալեքսանյան Ալ.Գ. I
Կիսահաղորդչային ՉՔՇ լազերի գեներա ցիա յի գերցա ծր շեճի ճասին I

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ
Առաջարկված է մեխանիզմ, որը թույլ է տվել բացահայտելու ՉՔՇ լազերների գերցածր I

շեմային գեներացիայի պատճառներից մեկը: Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ գոտիներում I  
քվւսնտացման հաշվի առնումը քվանտային շերտի 100 А-ից պակաս հաստության դեպքում 
հանգեցնում է բեկման գործակցի զգալի աճի: Ընդ որում, հասնելով իր առավելագույն արժեքին4 I  
ուժեղացման մաքսիմումի հաճախականության վրա, այն ապահովում է անհրաժեշտ օպտիկական I  
սահմանափակում համապատասխան շեմային պայմանների բավարարման համար:

I
Alexanian At. G.

T h e low est threshold current o f  a  sem icon d u ctor quan tum  well.

S u m m a r y
A model calculation o f the threshold current o f a  laser in quantum well structure is presented. This I 
cumulation show s that factor at the lasing w ave length is lager than the value estimated at energy gap j 
o f bulk semiconductors.
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Мате та тика

оника,
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Саакян Г.Г.

Матрица монодромии, свойства мультипликаторов 
для двух параметрической задачи Дирака.

Рассмотрим двухпараметрическую задачу Дирака с периодическими 
эрмитианами:

dv(x\ ^S — — +G (x)y (x )=  Z  Л А (х)у(х), 
dx s==l s տ ( 1)

где G(jc), As(x) -непрерывные на [0,Հ] вещественные, периодические 
матрицы порядка 2x2

G(x + t) =  G(x), As(x + £) = As(х), (2 )

ծր
երում

6ին'
ակւսն

= (х)>Уз(х)) -двумерная С2-неизвестная вектор-функция, непрерьшно
дифференцируемая н а отрезке [ОД].

Տ -сигнатурная матрица:

֊Տ ,  Տ 2 = - Е Е  - единичная матрица порядка 2x2).

Определение 1. М атрица  7(х,Л,,Я2) порядка 2x2, удовлетворяющая 
матричному уравнению

dY 2
dx Й

(3)
liis
gy gap а начальному условию У(0,Х1,Л2) = Е называется матрицантом системы (1). 

Очевидно, что векторы-столбцы матрицанта удовлетворяют системе
(1 ).

Обратно, если Y -какая-либо матрица порядка 2x2 , удовлетворяет
уравнению (3), то его столбцы удовлетворяют системе (1). Отсюда вытекает, 
что решение уравнения (3) с  начальным условием 7(0, Я) =  С , где С-любая 
постоянная матрица порядка 2x2 , существует и единственно.
Любое другое решение Y] (л:, Я) уравнения (3) можно получить по формуле

Y\ (*,Я) =  Y (х, Л)С, (4)

где С = 7"'(0,Я)7г(0,Я). Действительно, легко проверить, что матрица
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У](х,Я) = Y(x,A)C, где С- любая постоянная матрица, удовлетворяв 
уравнению (3). Причем матрицу С  можно вы брать так, ч тоЯ  
У ,(0, Я) =  У(О,Я), тогда в силу единственности реш ения уравнения (3)Н 
У,(*,Я) =  Г(*,Я ).

Имеет место следующая:

Теорем а 1. Для матрицианта уравнения (1) справедливы соотношения:

1 . У(* + £,Л) =  У(х,Л)У(£,Л) (5)1
2. при Л еД 2

Y*SY = S  ( S  - унитарность). (6)1

Д оказательство.

1. Покажем, что если Y(х,Л) - матрициант уравнения (1), то Y(x+£, Я  
является такж е его решением. Действительно, с  учетом (2) и  (3) и м ее м !

S^-Y  ( х + 1, А ) + G ( x ) r  ( х +l,X) = S — Y{x+l,X)+
Сьл С1Х

+G (x+l)Y (x+l,A ) =  jrAsAs(x + !)Y (x + !,Z )=  (7)1
5=1

= £Л,АМГ(х+1,Л)
5=1

Поскольку Y (x+£,Л) является фундаментальной матрицей решений для 
уравнения (3), то

У(х + *,Я) =  У (М )С  (8)1

где С  - постоянная неособенная матрица. Полагая в  (8) х =  0 и учитывая то| 
что
У (О,Я) =  Е  , найдем ,С  =  У(£,Л) откуда и  вытекает требуемое соотношение (5Ш

2. Для доказательства соотношения (6 )  продифференцируем выражение Y*SY J 
Используя уравнение (3 )  и уравнение, получающееся из него операцией 
эрмитова сопряжения, будем иметь

^ ֊(Y 'SY ) = {— Y’ )SY+(Y)’ S — r  =  ( S ~ r ) ’  + ( r ) 'S — r  =  
dx dx dx dx dx

= -'£z,(Y ),Ajr + (гуО¥ + '^Я ,(Г)'А ,Г-(Г)-вГ  = (9)
5=1 1*1

1=1
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~(Y *SY )  =  0, откуда 
ах

Откуда, в силу вещественности ճտ, получим

Y*SY =  const. (10)

И поскольку Y(0,A) = E ,  то подстановкой в  (10) найдем 

const = S .

Следствие 1. Из утверждения 1 вы текает, ч то  для п ՜  0,±1,±2,...
имеет место соотношение

У(х+п£уЛ) թ У(х,Л)Г*(1Л) (11)

Следствие 2. Любое решение у(х, X) системыу (1) при Л e R 2 обладает
свойством

y*Sy — const. (12)

Дейстительно, нетрудно заметить, что всякое решение у(х,Л) уравнения (1) 
можно представить в виде

у(х,Л) =  У(х,Л)у(0,Л)' (13)

где У(х,Л) - матрициант уравнения (3). Тогда будем иметь 
у*(х,А)$у(х,Л) =  y*(0,A)Y'SYy(0,A) =  y*(0,A)Sy(0,A) =  const

Определение 2 М атрица Y(£, Л) называется матрицей монодромии, а её 
собственные числа щ  (i= l,2 ) -мультипликаторами уравнения (1 ).
Очевидно , что последние являются корнями уравнения

/(р ,Л ) =  йег\У(£,Л0-рЕ\ =  О 
(14)

Уравнение (14) назы вается характеристическим уравнением  уравнения (1) . 
Всякому собственному вектору и матрицы Y(£,A) соответствую щ ему 
муьтипликатору р  будут отвечать решения, обладающие свойством

у( х + Լ Л) =  ру( х, Л)
(15)
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Действительно, имеем
Т ещ

+ /,Я) =  К(дс + €,A)sf = Г(х,Л)Г(£,Л)и = рУ(х,Л)и = ру(х,Я)
Обратно, если некоторое решение у{х,Я) ̂  0 уравнения (1) обладает 
свойством (15), то

у(£,Л) = ру( М )
(16)

и согласно (13), (14) р  будет мультипликатором,
и = у(0, А) соответствующим собственным вектором.
Имеет место следующая
Лемма 1 При Л е R2 мультипликаторы уравнения (1) находятся 
единичной окружности.
Доказательсво.
Пусть мультипликатору р отвечает решение у{х,Л) փ О 
Тогда в силу (15)

у( х +£, Л) = ру(х։Л)

Отсюда и из соотношения (12) получим

const =  y(i,A)Sy(f,A) =  р y(Q,A)Spy(0,A)Ц р  \2 const
c o n s t  *  О ,  t o  V р \ .  — V

Из леммы вытекает , что при А €  R2 соотносительно мультипликаторов 
возможны следующие случаи:

1. р  =  4-1
2. р  =  —1

3 .  ^  =  I

В случае 1. уравнение имеет нетривиальное решение периода I .
Действительно, полагая в  (15) р  =  1 , получим

у{х + £,Л) = у{х,Х)

Мультипликатору р  — —\ ,  если он существует, будет соответствовать
с  периодом. I , т ак  как  

у(х + Լ  А) շ= -у(х, А)
О ткуда имеем

Й  ̂ =  Л *  Д )

и таким образом , у(х, А) есть периодическое решение с периодом 21 .

Д о к
буд<

а

П у <

Ма՛
на сос

мат
со€
Д О !

С л

A i
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Теорема 2 Х арактеристическое уравнение системы  (1) при А €Е R2 
является возвратны м:

т det[Y(£,A) — рЩ =  р 2 — Ар +1 (17)

[Доказательство. Очевидно, что при А е R  матрициант уравнения (1) также 
будет вещественным. Из тождества (10) следует, что

Y{l,A) =  S-\Y (!,A Y Y  * (18)

Пусть р, (  i—1 ,2 )  - полный набор м у л ьти п л и к ато р о в  уравнения (1 ).

Матрицы Y и  YT имеют одинаковые собственные значения, поэтому

1. Atkinson F. V. Multiparameter Eigenvalue Problems.- Academic Press,
New York and London, 1972.-V.1.

2. Browne P. J. A multi-parameter eigenvalue problems.- J. Math. Anal, and Appl, 
1972.- v.38.- p. 553-568.

3. Browne P. J. Abstarct multi-parameter spectral theory. -J. Math. Anal. Appl., 
1977.- v.60.-p. 259-273.

4. Browne P. J. Multi-parameter problems the last decade.-Lect. Notes Math.,
1982.- v. 964.- p.95-109.

5. Browne PJ., Sleeman B.D. Inverse multiparameter eigenvalue problems for 
matrices. Proc. Edinburg Math. Soc., 1986.- v3.-p.343-348.

6. Sleeman B. D. Some aspects of Multi-parameter spectral theory.-Dep. Math.
Univ. Scotland, 1970.- p.81-94.

7. Volkmer Hans. Asymptotic spectrum of multiparameter eigenvalue problems.
Proc. Edinburg Math. Soc.-l996.-39, .-vl.-p.l 11-132.

8. Sleeman B.D. The two-parameter Sturm-Liouville-problem for ordinary
differential equations. Proc. American Math.Soc., 1972.-v34.-p. 165-170.

9. Bryan P.Rynne. Uniform convergenc of Multiparameter Eigenfunction
Expansion. -J. Math. Anal. Appl., 1990.- v.l47.-p. 340-350.

10. Binding PA., Sleeman B.D. Spectral decomposition of Uniformly Elliptic
Multiparameter Eigenvalue problems. -J. Math. Anal. Appl., 1991.- v.154.
-p.lOO-i 15.

It, В А.Якубович, В.М.Старжинский. Линейные дифференциальные уравнения՜ с
частными коэффициентами и их приложения. Издательство "Наука", Москва, 1972 г.

I собственными значениями матрицы [F(/,A)r]_1 , будут числа p t . Поскольку
[матрицы Y и [Г г] ՜ 1 подобны, и, следовательно, имею т одинаковые

[собственные значения, то наборы  {р ,}и  { р , ՜1}  будут совпадать, что и 
доказывает утверждение теоремы.

1. Кратность мультипликаторов р  =  ±1 равн а двум

Литература
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Սահակյան Գ. Հ.
Երկպարամետրով պարբերական հերմիտիաներով Դիրակի խնդրի 

մոնոդրոմիայի մա տրիցիա նտ ը և մուլտիպ լիկա տորները

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ
Տվյա լ աշխատանքում երկպարամետրով պարբերական հերմիտիաներով

փ -+ G (х )у ( х )=  £  Л , А , ( х ) у ( х У 
dx Г ,

У( j )=  ру ( о )

Դիրակի խնդրի համար սահմանվում է մոնոդրոմիայի մատրիցան և մուլտիւպլիկւստորներլվ 
Թեորեմ 1-ում մատրիցիանտի վերաբերյալ ապացուցվում են 2 հատկություններ, իսկ թեորեմ 2 և »  
ում որոշվում են մուլտիպլիկատորների տեսքը և դրանց դասավորվածությունը իրական և կոմպլեքս 
\ հ և > ֊2 -  ի համար:

Sahakyan G.H.
Matrix o f  m onodrom y an d  m ultipliers for D irak 's tw o -param eterprob lem  

with p erio d ica l H erm itians.

Resume
Matrix o f  monodromy and multipliers for Dirac's two-param eter problem with periodical^! 

Hermitians are  being defined in this work.
In theorem 1 concerning matrix, two properties are  being proved.
In theroem 2 and 3 the type and arrangem ent o f  multipliers for real an d  com plex A.1, ձշ are 

being determined.



Химия
УМ 631. 4535 479243

Х А Ч А Н О В  Х .В ., М И Р З О Я Н B .C ., М И Н А С Я Н Г А .
ОЦЕНКА ЭКО ЛО ГИ ЧЕСКО ГО  СО СТО ЯН И Я П О ЧВ В З О Н А Х  

ВО ЗМ О Ж Н О Й  Р А ЗР А Б О Т К И  П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х  

М ЕСТО РО Ж ДЕН И Й
(М ехмаииискии рудный район, Северный А р ц ах)

Исследования позволили оценить характер и степень загрязненности почв в ряде 
объектов Мехманинского рудного района тяжелыми и токсичными металлами, 
выделенными Международным Агентством по охране окружающей среды как 
приоритетные. К  категории сильно загрязненных (по суммарному показателю 
загрязнения) относятся почвы Дрмбонского участка, остальные изученные участки (в 
том числе Мехманинский)  относятся к категории слабо загрязненных. Выявлены 
основные элементы-загрязнители почв Дрмбонского и Мехманинского участков. Для 
оценки влияния техногенеза на биосферу в целом предлагается комплекс исследований.

Важнейшей проблемой современности является охрана и защита окружающей среды от 
техногенного воздействия. Создание горнорудной и металлургической промышленности в НКР 
позволяет предполагать увеличение техногенного поступления металлов в биосферу и его 
превышение над природными потоками миграции. В  связи с этим проблема оценки 
экологической ситуации (мониторинг) Мехманинского рудного района (М Р Р ), где 
производился значительный объем геолого-зразведочных работ с проходкой многочисленных 
подземных и наземных горных выработок и бурением скважин, и где в ближайшей 
перспективе должны быть сосредоточены основные горнодобывающие предприятия, является 
весьма актуальной.

Необходимо отметить, что мониторинг, как правило, проводится на разных стадиях 
антропогенных изменений в окружающей среде, что позволяет исключить или, по крайней 
мере, свести к минимуму нежелательные последствия этих изменений (1).

Основным источником тяжелых металлов являются рудничные и дренажные воды, а 
также горные породы, складируемые в отвалы. На поверхности они под воздействием 
грунтовых вод разрушаются, нарушаются химические связи в минералах, освобождаются 
комплексы, которые приобретают в приповерхностных условиях подвижность и поступают в 
водоносные горизонты, почву, растительность и далее в человеческий организм.

Исследования проводились на двух объектах М РР — в районах Дрмбонского золото՜ 
медноколчеганного и Мехманинского полиметаллического месторождений. Для оценки 
экологической ситуации наиболее информативными явились данные о микроэлементом 
составе почвенного горизонта Ад (верхний гумусовый горизонт почвенного слоя), где выявлены 
обширные ореолы повышенных содержаний тяжелых металлов (токсичных элементов), в' 
некоторых случаях превышающих предел допустимых концентраций (П Д К ).

Диапазон относительно содержания элементов в почвах весьма широк (рис.1), а 
величина коэффициента вариации обычно около 50% . В  то же время известно, что основой
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почвенной массы являются минеральные вещества, поэтому уровни концентраци 
микроэлементов в ней определяются содержанием их в почвообразующих породах. В  связи 
этим при оценках техногенного загрязнения нами наряду с кларками почв применялся 
местный или региональный фон. Тем более, что точное определение кларка почв весь» 
затруднено из-за многообразия самих почв и влияния многочисленных факторов на содержат: 
в них микроэлементов (2).

Общая оценка степени опасности загрязнения почв оценивалась по значени 
суммарного показателя загрязнения (Z ^ ):

Z» = I
где КК — кларк концентрации аномальных элементов (К К >1),

( п — количество аномальных элементов.
В  зависимости от значения Z ^  почв они (по опыту И М ГРЭ ), (4 ))  подразделяютс

Zn*
<8 
8-16 
16-32

64-128 
>128
анализа выявлялись ассоциац» 

и техногенные составляющм 
геохимического поля. Отдельно по этим ассоциациям, а также по группам элементов I — (V, 
Со, РЬ), II — (N i, Си, A g) и III — (T i, Mn, Zn, Zr, М о) классов токснчносп 
рассчитывался Z ^

Краткая геологическая характеристика М РР (по (3-7)). М РР (междуречье 
Тартар-Хачан) находится на сопряжении Агдамского и Карабахского антиклинориев Вираайои 
(Сомхето)-Карабахской перифирической зоны и продолжении осевого шва Тоурагачайского 
синклинория Севано-Акеринского геосинклинального рва. Центральная часть района 
представляет собой локальное горст-поднятие с блоковым строением. Ядро структуры на СВ 
разбито Гюлатагской, а на Ю З- Мехманинской зонами разрывных нарушений. Осевая полоса 
Агдамского антиклинория прослеживается через р.Хачен в сторону Агдама, а на СЗ, 
простираясь по восточной части М РР, тянется по левому берегу р.Тартар, доходит до склонов 
г.Мров, где затухает, опираясь на Мровское поднятие.

В  геологическом строении региона принимают участие средне- и верхнеюрские рио- 
дацитовые порфиры, андезиты, андезито-дациты и их пирокластолиты, меловые известняки и 
известковистые песчаники, аргиллиты с прослоями туфов и мергелей. Широко распространены 
жильные породы и самостоятельные малые интрузии средне -кислого и среднего составов, тесню 
связанные во времени и в пространстве с Мехмана -Джанятагским гранитоидным интрузивом. 
Они образуют жилоподобные и удлиненно-штокообразные магматические и субвулканические 
тела различной ориентировки и с различными углами падения контактовых поверхностей.

М РР характеризуется широким развитием месторождений и проявлений металлических 
полезных ископаемых, в первую очередь полиметаллов, меди, золота, серебра. Наиболее

минимально загрязненные
слабо
средне
сильно “ 32-64
очень сильно
максимально
Для очагов загрязнения методом факторного 

микроэлементов, иденфитирующие почвообразующие
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y jl значительными являются Дрмбонское золото-медноколчеданное, Мехманинское
1И1 полиметаллическое, Цахкашенское медно-(молибден) — порфировое месторождения,
5 ЖГюлатагское, Амбаринджурское, Хатынбейлинское, Ванкское, Казанчинское медные с 
эМ золотом, Кусапатское, Хаченское медно-(молибден)-порфировые проявления и др.
J  Распределение химических элементов в почвах. Геохимическая съемка почв 

I изученных участков М Р Р  показала, что они в целом обогащены основными рудными 
компонентами (табл.1).

В почвах Дрмбонского участка (рис.2) выявлены высокие аномалии Си, Ag, Zn, в 
меньшей степени Мо, РЬ (по K K J , Со ( по К К П), T i (по ККф). Суммарный показатель 
загрязнения ( Z II3 — 56,3 — по ККП и 43,3 — по ККф) относит почвы Дрмбонского участка к 
категории сильно загрязненных. В  то же время Zjq, рассчитанные по классам токсичности, 
показывают, что основными загрязнителями являются элементы II — Си и Ag (Z fl3=  42,5 — 
по ККП и 24,1 — по ККф) и III классов — Zn и М о по К К „ (Հ .ա =  11,6), Zn, M o, T i, Mn,
Zr по ККф (Z gp =  19,0).

Факторным анализом в почвах Дрмбонского участка выявлена одна ассоциация 
элементов, имеющих высокую положительную корреляцию — Си, Ag, М о, Zn, Pb, Z ra, 
рассчитанный по этим элементам, также относит почвы этого участка к категории сильно 
загрязненных (55,1 по К К„ и 38,3 — по ККф).

Элементами, средние содержания которых превышают принятые в С С С Р  П Д К, являются Си 
(в 190 раз!) Zn (в  21,7 раз). В  то же время необходимо отметить, что эти П Д К  щзачастую 
нереальны — так,
например, для Си, Zn, Ni они существенно ниже их кларков почв.

Таблица 1
Уровни содержания элементов в почвах М Р Р  (м г/к г)
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(8
,9

) Участок “Дрмбон” Участок “Мехмана”

М Ф X ККП ККф М Ф X к к п ККф П ДК

I V 100 - - - - 83 72 0,7 0 ,9 150
Со 10 18 22 2,2 1,2 15 15 1,5 1,0 30
РЬ 10 23 20 2,0 0,9 8,8 34 3,4 3,9 20

II Ni 40 - - - - 23 26 0,65 1,1 3,0
Си 20 28 570 28,5 20,4 30 15 0,75 0,5 3,0
Ag 0,1 0,28 1,6 16,0 5,7 0,2 0,84 8,4 4,2 Н .Д .

111 Ո 4600 710 3400 0,7 4,8 856 860 0,2 1,0 Н .Д .
Mn 850 600 790 0,9 1,3 490 940 1,1 1,9 1500
Zn 50 39 500 10,0 12,8 34 30 0,6 0,9 23
Z r 300 19 32 0,11 1,7 22 81 0,3 3,7 Н .Д .
Mo 2 2,1 7,2 3,6 3,4 2,3 4 2,0 1,7 Н .Д .

2-пз 56,3 43,3 11,4 10,5
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ПРИМЕЧАНИЕ. М Ф - местный или региональный фон; X  ~  среднее содержание I  
(подчеркнуты Х >П Д К ); кларки концентраций, ранжироанные по: КК„ — кларку почв, KK^l
— местному фону (жирным выделены КК>1); ПДК — предел допустимых концентраций по! 
[10,11],* н.д. — нет данных.

Что касается почв Мехманинского участка, то здесь (рис.2) выявлены высокие! 
аномалии Ag, РЬ, в меньшей степени Мо и Zr (по ККф). Суммарный показатель загрязнения! 
(табл.1) - Z II3=  11,4 (по КК„) и 10,5 (по ККф) позволяет отнести почвы Мехманинского! 
участка к категории слабо загрязненных. Zra, рассчитанный по классам токсичности,! 
показывает, что загрязнителями являются элементы всех трех классов: I -—Со и Pb (Z ^—2,9!
— по КК„); И -  Ag и Ni (Z ra=3,3 -  по ККф); III -  Mn, Zr и Мо (Z m=4,3  -  по ККф).

Z ra, рассчитанный по ассоциации элементов, выявленных факторным анализом (РЬ,! 
Zn, Си, Ag, Мо), также относит почвы этого участка к категории слабо загрязненных (10,81
— по КК„) и даже к минимально загрязненных (6,8 — по ККф). В  то же время необходимо! 
отметить, что спектр элементов в почвах Мехманинского участка, средние содержания которых! 
превышают ПДК, гораздо шире, чем Дрмбонского: Ni (в 8,7 раз), Си (в 5 раз), РЬ (в 1,7 
раз) и Zn (в 1,3 раза).

Анологнчные исследования были проведены и на ряде других объектов МРР, в ! 
частности в районе Гюлатагского (окрестности с.Джанятаг, на правом берегу р.Гюлатагщ 
Амбаринджурского (в 2,5 км к западу от с.Гюлатаг) И Ванкинского (окрестности с. Банк)! 
проявлений. Почвы этих участков относятся к категории минимально загрязненных.

Значительное накопление элементов в почве могут вызвать физиологические Д  
морфологические изменения растений. Характер этих изменений в зависимости от! 
обогащенности почв тем или иным элементом представлен в таблице 2.

Как было отмечено выше, определенное влияние на химический состав почвы! 
оказывают грунтовые воды, т.к. тяжелые металлы поступают из антропогенных источников! 
загрязнений, в частности, отвалов, через водные системы. Увеличение тяжелых металлов! 
приводит к снижению продуктивностей водных экосистем [1] и, наряду с токсичной 
растительностью, к потенциальной опасности для человека. Характер влияния повышенных! 
кнцентраций химических элементов на здоровье человека приведены в таблицах 3,4.

Хотя состояние почв в М РР на сегодняшний день в целом не внушает опасения (за! 
исключением Дрмбонского участка), однако развитие горнорудной промышленности и 
сельского хозяйства обязывает обратить особое внимание на охрану окружающей среды! 
Очевидно, что ее загрязнение несет реальную опасность для здоровья человека.



Физиологические и морфологические изменения растении, обусловленные токсичностью
металлов

Элемент Характер изменении Источник
информации

*  Со Белые омертвевшие пятна на листьях; образование наростов 
на ветвях и коре деревьев

[12,13]

Си Омертвевшие пятна на кончиках нижних листьев; багровые 

стебли, хлорозные листья с зелеными прожилками; 

задержка в росте корней; у некоторых видов ползучие бес
плодные формы

[12,14]

Мп Хлорозные листья, пораженные стебли и черешки; 
скрученные и сухие участки по краям листьев, деформация 
пластинки листа

[12,14]

! Mo,Ni Задержка в росте, желто-оранжевая окраска; белые 

омертвевшие пятна на листьях; безлепестные бесплодные 
формы

[14]

I Ni Обесцвечивание пластинки листа у лапчатки двувильчатой 

Potentilla, уродливые ее формы; изменение окраски листьев 

до красной и буровато-черной у спиреи Spiraea. Угнетение 

в росте, задержка развития, неполноценные семена
W

Zn Хлорозные листья с зелеными прожилками; белые 

карликовые формы, омертвевшие пятна на кончиках 
листьев; задержка в росте корня

[12]

Pb,

Си,
Zn

Сильное опущение побегов Польши Artemisia; обильное 

цветение и плодоношение у эфедры Ephedra ргосега [12]

Для оценки влияния техногенеза на биосферу в целом целесообразно провести (в идеале) комплекс 
исследований в системе:
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Таблица 3.
Возможное влияние загрязнения окружающей среды химическими элементами, 

превышающими кларк и/или ПДК в почвах Дрмбонского и Мехманинского участков, на
состояние здоровья населения [4]
Элементы Характерные заболевания при превышении ПДК

РЬ

Мп

Zn

Си
M o,V

РЬ, Си

Увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, обща 
заболеваемости взрослых и детей, изменения в легких детей 
Увеличение частоты хронических пневмоний у детей, острых бронхитов 
пневмоний у взрослых
Изменение морфологического состава крови, злокачественные образован™ 
лучевые болезни
Увеличение смертности от рака органов дыхания
Увеличение числа нарушений беременности, родов, заболеваемости детей 
эндемическая подагра
Увеличение числа нарушений течения беременности, родов, менструального цикл! 
мертворождаемости, преждевременных родов, врожденных уродств

Необходимо отметить, что процессы антропогенного рассеяния и концентрации 
химических элементов во многом анологичны хорошо изученным процессом гипергенного 
рассеяния месторождений полезных ископаемых [13], поэтому начальным и наиболее 
эффективным методом изучения этого процесса является составление геохимических карт 
НКР, а в перспективе — геохимического атласа НКР.

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по Z^, [16]

7л—пз Показатель здоровья населения Характер опасности
<16
16-32

32-128

>128

Отклонений нет
Увеличение общей заболеваемости числа детей и детей с 
хроническими заболеваниями
Нарушение функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы
Увеличение заболеваемости детского населения, нарушения 
репродуктивной функции женщин (увеличение токсикоза 
беременности, мертво рожденности, гипотрофии 
новорожденных)

Не опасно 

Опасно 

Опасно 

Высокоопасно
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Важным является разработка вторичных источников ценных металлов, в частности,
отвалов. Кроме положительного экологического эффекта эта утилизация равносильна открытию
и разработке новых промышленных месторождений [17].

Работа выполнена в рамках темы 00-453, финансируемой из гос.бюджета Республики
Армения.
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Рис. 1. Относительные содержания элементов в почвах, по [3] 
1 —предельные значения
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Си V Zn Со Ti Ni Mo Mn Zr Pb Ag

Р ис. 2. Гистограммы распределения элементов в почвах Дрмбонского (Д) 
и Мехманинского (М ) участков в единицах кларка почв (Д-1 и М-1) и местного 
фона (Д-2 и М-2)

Пунктирными линиями показаны КК=1



ԽաչանովՔ.Վ., Միրզոյան Վ.Ս., Մինասյան Գ.Ս.
Ա րդյուն ա բեր ա կա ն  հ ա ն ք ա վ ա յր ե ր ի  հնա րա վ որ շա հ ա գ ո ր ծ մ ա ն  գո տ ի ն ե ր ո ւմ  

հո ղ ե ր ի  էկ ոլո գիա կ ա ն  վիճա կի գ ն ա հ ա տ ո ւմ ը  
(Մ եհմա նա յի հ ա ն ք ա յի ն  շր ջա ն , Հ յո ւս ի ս ա յի ն  Ա րցա խ )

Ա մ փ  ո փ  ու մ
Հետ ա զոտ ությունները թույլ են տ վ ե լ Մեհմանայի հա նքա յին շրջա նի մի շարք 

օբյեկների հողերի ծա նր և տոքսիկ մետ ա ղներով ա ղտ ոտվա ծությա ն բնույթն և ա ստ իճա նը, որոնք 
համաձայն շրջա կա  միջավայրի պահպանության Մ իջազգա յին գործա կա լությա ն համարվում են 
առա վել առա ջնա յին: Իրենց խիստ ա ղտ ոտվա ծությա ն գումա րա յին ցուցա նիշի հա տ կապ ես ա չքի են 
ընկնում Դրմբոնի տեղամասի հողերի: Մնա ցա ծ ուսումնասիրվող տ եղա մա սերը ա յդ թվում 
Մեհմանայի, բնութագրվում են ցա ծր ա ղտ ոտվա ծությա մբ: Դրմբոնի և  Մեհմանայի տեղամասերի 
համար բա ցա հա յտ վել են հիմնական էլեմենտ-ա ղտոտիչները: Ընդհա նրա պ ես տեղնոգենեսի 
ա զդեցուցունը կենսաոլորտի վրա գնա հա տ ելու համար ա ռա ջա րկվում են համալիր 
երկրաքիմիական ուսումնասիրություններ:

Khachanov Kh., Mirzoyan V.S.,M inasyan G.A 
T h e  E s t im a tia o n  o f  E c o lo g ic a l  C o n d ic io n  o f  S o jl  

in P o s s ib le  M ine W ork in g  Z o n e s  
(M e h m a n a  O re  R e g io n , N o th ern  A rtsa k h )

S u m m a r y
T h e  in vestigation s allow ed to e stim a te  the ch a ra c te r  an d  d e g re e  o f  pollution with 

h eavy  an d  toxic k inds o f  m etal, e stab lish e d  a s  prior by International A g e n sy  on Environm ent. T h e  soil 
o f Drmbon a r e a  is  co n sid e re d  to  b e  a  m o st polluted o n e  (acco rd in g  to  its total in d ice s  o f  pollution); the 
o th er exp lo red  a r e a s ,  a s  well a s  M eh m ana a r e a  a r e  reg a rd ed  to b e  little polluted. S o m e  main 
e lem en ts  -  pollutants o f  D rm bon an d  M eh m ana so ils  a re  rev ea led . A  co m lex  o f  in vestigation s is 
p re sen ted  to e stim a te  th e  te c h n o g e n e s is  influence upon  b io sp h ere  a s  a  w hole.
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УДК 612.65/68

Лгасян А .Б .

Биология

Основные показатели физического развития и гемодинамики у школьников 
Н К Р в мирное время, во время воины и перемирия.

Физическое развитие и гемодинамический статус у развивающихся 
организмов, в том числе и у школьников, в онтогенезе закладывается, 
формируется и развивается под влиянием сложного комплекса биологических 
(генетических) механизмов и влиянием факторов среды их обитания. Улучшение 
социально-экономических условии жизни людей, систем медицинского 
обслуживания, воспитания и образование подрастающего поколения повсеместно 
положительно влияют на ход их физического роста и развития. Напротив 
ухудшение материально-бытовых условий жизни, недостаточное и неполноценное 
питание, болезни, психические травмы, войны и другие отрицательные факторы 
среды замедляют, либо останавливают непрерывные процессы роста и развития
(1,2,3,4)-

Процессы физического развития и гемодинамики в целостном организме 
людей находятся в тесной взаимосвязи. Под влиянием факторов окружающей 
среды в организме людей, в том числе у детей, подростков и юношей, постоянно 
протекают глубокие морфофункциональные процессы на основе которой 
претерпевают изменения также процессы физического развития и гемодинамики 
(1,5,6). В последних десятилетиях некоторые региональные особенности 
физического развития детей установлены в Армении и Н К Р (6 ,7 ,8 ,). Г.И. 
Веренич на основе 10-летних исследований кровянного давления 11-15 летних 
подростков, проживающих в юго-восточных районах Белорусского Полесья 
установил повышение артериального систолического и диастолического давления
(9). А. Е. Грибанов, С. И. Береснев у детей-школьников северян отмечали 
высокое значение диастолического давления и низкое значение минутного объема 
по сравнению с теми же показателями у детей, проживающих в средней полосе
(10). Средовые изменения гемодинамики у людей установлены и другими 
исследователями (11,12,13,14,).

Следует согласиться с наблюдением ряда авторов, которые отмечают, что 
в последних десятилетиях рост и развитие детей протерпевает наибыстрые 
изменения, нежели раннее (2,5).

Такое явление объясняется в основном наибыстрым изменением факторов 
социальной среды обитания людей. При этом, помимо раннее известных 
социально-бытовых и техногенных причин, влияющих на физическое развитие и



гемодинамику, в последние годы появились новые: региональные конфликты, 
войны, терроризм, большие переселения людей и т.д., которые также изменяют 
установившийся естественный статус, в том числе темпы физического развития и 
гемодинамику.

С учетом этого ряд авторов считает необходимым примерно через 5-10 
лет уточнять ранее установленные нормативы (“стандарты”) физического 
развития детей, и в ряде регионов, где раннее эти показатели не были изучены, 
необходимо выработать новые “стандарты” (2,5).

Установление истинной картины физического развития и гемодинамики у 
детей, подростков и юношей в Нагорно-Карабахской республике (Н К Р) на наш 
взгляд может приобрести некоторую значимость, так как ранее эти параметры у 
школьников здесь не изучались. А  если учесть, что здесь была длительная 
блокада и война, то обсуждение некоторых этих критериев “нормы” и их 
изменение под влиянием общего комплекса факторов блокады и воины, могут в 
некоторой степени дополнить ранее известные факты.

Исходя из вышеизложенного, мы в данной работе представляем 
некоторые показатели физического развития и гемодинамики 6-16 летних 
школьников, установленные в мирное время : до блокады и войны в НКР 
(1985-1987гг), и их изменения в период войны (1991-1994гг) и после него в 
период перемирия (1997г).

Исследования проводились примерно у около 3000 мальчиков и девочек. 
Антропометрические и гемо динамические исследования проводили по 
генерелазиющей методике (2). У каждого из них определялось длина тела 
(рост), масса, окружность груди, окружность головы, жизненная емкость легких 
(Ж ЕЛ), сжимающая сила руки, частота сердечных сокращений (Ч СС), пульс, 
систолическое давление (САД), диастолическое давление (ДАД) и некоторые 
другие показатели. Антропометрические исследования проводили согласно 
методике, принятой в возрастной физиологии и школьной гигиене (16). Кровяное 
давление измеряли по методу Короткова, пульс — пальпаторно на лучевой 
артерии в положении сидя. Возраст мальчиков и девочек определяли с учетом 
даты их рождения и даты исследования (16). Биометрическая обработка данных 
проводилась на ЭВМ “Pentim” с помощью программы M S Excel — 97. 
Возрастно- половые группы составляли, включая в каждую по 100-120 мальчиков 
и девочек. Для каждого показателя определяли взвешенную среднюю 
арифметическую (М ), среднее квадратическое отклонение ( сг), ошибку 
взвешенной средней арифметической (т ) , достоверность разницы (է) и 
некоторые другие параметры.
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V

Данные региональной “нормы” физического развития и гемодинамики 
школьников НКР (1986) и их изменения в годы войны (1993) и перемирия 
(1997) приводится в таблице.

Основные показатели физического развития и гемодинамики 6-16- летних 
школьников Нагорного Карабаха до арцахской войны (1986г), во время войны

(1993г) и после неё (1997г).

Пока
затели

Возраст 
в годах

1986 1993 1997

М ±  О ± т М ± а ± т է М ±(Т ± т է
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

М а л ь ч и к и
6 115.0 4.50 1 0.45 111.5 4.00 0.40 5.38 113.2 5.60 0.56 2.11

7 119.0 5.301 0.53 115.4 4.80 0.48 4.72 117.5 5.20 0.47 2.22

8 124.0 5.50 0.55 121.0 5.60 0.56 4.49 123.0 5.60 0.51 7.00
и 9 130.0 5.60 0.56 126.2 5.50 0.55 4.62 128.5 5.80 0.53 2.21

10 134.0 5.60 0.5б1 130.4 5.20 0.52 4.74 131.0 5.60 0.51 3.94
Հ
Р 11 142.0 6.00 0.60 137.1 5.80 0.58 5.42 137.7 5.20 0.47 5.13

Л 12 152.0 7.50 0.75 148.0 6.20 0.62 4.64 145.8 6.80 0.53 5.88
£
ձ 13 153.0 6.50 0.55 149.1 6.00 0.60 5.06 147.7 7.00 0.64 5.75
ч 14 159.0 7.60 0.69 154.1 6.60 0.66 4.32 153.2 6.80 0.63 6.20

15 162.0 6.50 0.59 157.8 5.40 0.54 5.88 160.0 7.80 0.71 6.20

16 166.0 6.50 0.59 162.4 6.50 0.65 4.54 164.9 7.20 0.68 2.71

6 20.3 2.31 0.23 15.6 2.20 0.20 19.5 17.9 3.40 0.34 5.85

7 23.4 2.80 0.28 18.8 2.50 0.25 12.1 21.0 3 . 70 , 0.37 5.22
Հ 8 25.0 4.50 0.45 21.0 3.50 0.35 7.02 23.3 3.10 0.33 3.10
Ш 9 28.0 3.60 0.38 24.2 3.60 0.36 7.31 26.0 3.20 0.32 4.34

Е-"»и 10 30.3 4.20 0.42 25.7 4.10 0.41 7.80 27.7 5.40 0.54 4.26

11 34.8 5.60 0.56 31.0 4.80 0.48 5.14 31.0 5.10 0.51 5.00
Լ о и 12 38.8 6.60 0.66 34.8 6.40 0.64 4.34 34.8 5.20 0.52 4.76

2 13 42.2 5.30 0.48 37.1 5.50 0.55 6.99 39.1 4.90 0.49 4.46

14 46.9 7.20 0.66 41.5 6.40 0.64 5.87 44.3 5.20 0.52 3.10

15 54.1 8.20 0.75 50.2 7.20 0.72 3.55 50.2 8.10 0.81 3.55

16 58.0 8.60 0.79 54.0 7.60 0.76 3.64 56.0 8.40 0.84 1.74

г
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6 110 7.2 1.14 114 8.30 1.31 2.32 109 7.2 1.02 0.65;

7 104 7.4 1.17 109 7.60 1.20 2.35 104 7.0 0.99 o.ofl

8 102 7.8 1.23 108 7.80 1.23 2.30 101 7.6 1.17 0.61

S 9 102 7.6 1.20 106 8.40 1.32 2.25 100 7.4 1.05 \ щ
2 10 101 8.2 1.30 105 8.60 1.36 2.13 98 7.4 1.05 1.80

и 11 98 8.6 1.36 103 9.4 1.48 2.38 96 7.8 1.10 ւ.տ

I 12 95 8.8 1.39 99 8.2 1.29 3.10 94 8.0 1.13 0.56
с 13 96 9.0 1.42 100 8.8 1.30 2.11 95 8.2 1.16 щ

14 94 8.5 1.34 98 9.0 1.42 2.10 92 7.8 1.10 щ
15 92 11.0 1.74 97 9.4 1.48 2.21 89 8.4 1.19 1.50
16 88 10.5 1.66 93 9.0 1.42 2.29 86 8.6 1.22 О.Я
6 80 5.1 0.81 73 5.8 0.82 6.82 76 7.3 103 6.81

ё 7 84 6.8 0.96 74 6.8 0.96 5.43 78 7.1 1.00 4.321
8 86 7.4 1.22 77 ш 0.95 5.81 79 7.5 1.06 4.3(1

2 9 89 7.2 1.14 80 7.0 0.99 4.69 82 9.2 1.30 4.051

о 10 92 6.8 1.10 81 7.4 1.05 5.92 85 8.4 1.19 4.221

f
11 94 7.6 1.04 82 8.0 Щ 7.79 86 7.6 1.07 5.371

О 12 96 8.0 1.25 83 7.6 1.07 7.93 89 9.3 1.32 3.8ii.
13 104 8.2 1.29 89 7.5 1.06 8.98 94 9.6 1.36 5.351
14 106 7.8 1.23 92 8.4 1.19 9.27 95 9.6 135 б.оо|
15 110 Н 7.4 1.14 94 6.9 0.98 9.70 102 9.4 1.33 4.571
16 112 8.2 1.29 95 7.9 1.10 8.80 104 8.2 1.16 4.621
6 50 6.4 1.10 44 5.8 0.94 4.13 46 4.3 0.61 3.201
7 54 6.7 1.06 46

со«л 0.94 5.63 49 6.5 1.92 3.57|
8 56 7.0 1.11 47 6.2 0.98 6.08 51 8.1 1.14 3.731

о 9 58 6.6 1.04 50 7.4 1.17 5.10 53 6.0 0.85 5.7(1
о. 10 61 7.5 1.19 50 6.8 1.10 6.79 53 6.5 0.92 з.зз|
2 11 63 8.1 1.28 51 6.2 0.98 7.45 54 7.4 1.05 6.631

12 65 7.6 1.20 53 8.0 1.26 6.90 58 7.9 1.12 5.491

Հ 13 70 8.4 1.33 57 7.4 1.17 7.34 63 7.3 1.03 5.321

. 14 73 8.2 1.30 60 6.8 1.07 7.74 64 7.6 1.07 8.181
15 77 7.3 125 62 7.6 1.20 8.67 64 6.9 0.98 8.86
16 79 8.0 1.26 65 8.1 1.28 7.78 65 6.8 0.96 7.411
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Как видно из таблицы, основные показатели физического развития 
школьников НКР в возрасте 6-16 лет характеризуются как по некоторым 
своеобразием по сравнению применяемым в бывшей С С С Р “Нормы”: 
сравнительно низким ростом, низкой массой и низкой окружностью груди по
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сравнению с северянами. Однако на самом деле приведенные в таблице 
показатели мирного времени (1986), мы склонны рассматривать как параметры 
их естественного роста и развития. И з таблицы также видно, что в мирное 
время у 6-11 летних мальчиков и девочек ежегодняя прибавка роста происходила 
на одинаковом уровне и составила 4-6 см. С  12 летнего возраста девочки, 
несколько опережая мальчиков, в 16 летнем возрасте в основном завершают рост 
и развитие и имеют длину тела 160 см. Интересно отметить, что с 16 по 20 лет 
•прибавка роста тела у них составила всего 2см. Напротив этого, сравнительно 
медленный рост длины тела у мальчиков с 15 летнего возраста несколько 

: интесифицировался и в 16 лет составил 166 см. По показателю массы и его 
(«ежегодной прибавке (1-3 кг) мальчики и девочки до 11 лет также не отличались. 
ьОднако в 12-14 летнем возрасте масса девочек стала на 1-1,5 кг больше, чем у 
мальчиков. В 15 летнем возрасте мальчики стали на 1кг больше, в 16 летнем 
возрасте на 2кг больше девочек.

В 6-12 летнем возрасте девочки и мальчики имели почти одинаковые 
показатели окружности груди: у 6 летних составил 57-58,6см, у 7-летних — 58- 
58,9, у 8-летних — 60-60,1, у 9-летних — 59,7-61,3, у 10-летних —61,2-63,1, у 
11-летних — 66,8, у 12-летних — 71,4-71,1см. В  13-15-летнем возрасте девочки 
своих мальчиков- ровестников несколько превосходили по окружности груди 
(73,5см против 72,2см; 76,8см против 74,8см, 79,5см против 77,1см). Однако в 
16-летнем возрасте мальчики уже существенно превосходили девочек (83,9см и 
81см), что сохранялось и в зрелом возрасте (է>3).

Основные показатели гемодинамики (пульс, артериальное систолическое 
давление (АСД ), артериальное диастолическое давление (А СД ), как видно из 
таблицы, в период мира (1986) существенно не отличаются от таковых 
установленных в Армении (12). Частота пульса как у мальчиков, так и у 
девочек в возрасте 6-16 лет медленно убывала, у 6-летних мальчиков составила 
в среднем 106±1,23 ударов в минуту, 7л-99, 8л-96, 9л-95, Юл-94, Юл-91, 
12л-90, 13л-91, 14л-92, 15л-90, 16л-86 ударов в минуту. Некоторый 
незначительный подъем частоты пульса у мальчиков в возрасте 13-14 лет можно 
объяснить влиянием гормональной системы в начале их полового развития. У 
девочек в возрасте 6-16 лет частота пульса составил соответственно 110±1,14; 
104+104; 102+1,17, Ю2±1,23, Ю2±1,20, 101+1,30, 98±1,36, 95+1,39, 96+1,42, 
94+1,34, 92±1,74, 88+1,66. При этом разница частоты пульса мальчиков, 
оказалась существенном в возрасте 6-13 лет (t> 2 ), а в последующие годы 
она стала несущественной лишь (t< 2 ). Как видно в возрасте 14-16 лет у
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девочек происходит некоторое отстование частоты пульса. Подобная возрастная 
динамика частоты пульса установлена и другими исследователями (3.12).

В годы блокады и арцахской войны показатели окружности груди 
мальчиков и девочек значительно ретардировали и в 1993 году по сравнению с 
мирным временем (1986г), как видно из таблицы, оказались существенно 
низкими (է>3). Спустя три года после войны в период перемирия, когда питание 
и другие социально-бытовые условия людей несколько улучшились, эти | 
показатели у школьников определенно росли, хотя почти полное восстановление 
установлено лишь у 6-9-летних мальчиков и девочек (t<2).

Из гемодинамических показателей изменение пульса во время войны, как 
видно из таблицы» в количественном выражении проявилась в ее некотором 
учащении, хотя около у 63% исследованных она была слабая, а у 23% детей и 
подростков кроме этого, наблюдались аритмические явления. На третьем году 
перемирия количественные показатели пульса ещё полностью не были 
восстановлены в параметрах мирного времени (1997). В это время слабый пульс 
был установлен у 35 /о детей и подростков, аритмия — у 10%.

На третьем году Арцахской войны (1993г) систолическое и дастолическое 
артериальное давление у мальчиков и девочек 6-16 лет оказалось значительно 
ниже, чем до войны (1986г), и эти показатели на 3-ем году перемирия (1997г), 
хотя протерпели некоторый рост, однако не были восстановлены в параметрах 
мирного времени (t>3). Так, если у 6-летних девочек в мирное время 
систолическое давление составило 80±1,66мм рт.ст., то в 1993 году составило в 
среднем 73мм рт.ст., в 1997 году — 76±1,03мм рт.ст. Диастолическое давление 
составило соответственно 50±1,1, 44±0,94, 46±0,61 мм рт.ст. В 1986 году 
систолическое давление у 7-16-летних девочек составил соответственно 84, 86, 
89, 92, 94, 96, 104, 106, 110, 112 мм рт.ст., в 1993 году 74, 77, 80, 81, 82, 
83, 89, 92, 94, 95 мм рт.ст., в 1997 году -  78, 79, 82, 85, 86, 89, 94, 95, 
102, 104 мм рт.ст.. Диастолическое давление у девочек в возрасте 7-16 лет 
в1986 году составил соответственно 54, 56, 61, 63, 65, 70, 73, 77 и 79 мм 
рт.ст., в 1993 году ֊  46, 47, 50, 50, 51, 53, 57, 60, 62 65 мм рт.ст., в 1997 
году — 49, 51, 53, 53, 54, 58, 63, 64, 64 и 65 мм рт.ст.. Такие изменения как 
видно из таблицы наблюдались и у мальчиков.

Мы полагаем, что понижение САД и ДАД у 6-16-летних девочек и 
мальчиков во время войны и в период перемирия обусловлено в основном 
слабостью миокарда и низким количеством циркулирующей крови.

В целом в НКР для нормализации процессов физического развития и 
гемодинамического статуса детей и подростков в ближащие годы необходимо
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наряду с улучшением материально-бытовых условий населения, обеспечить 
достаточное и сбалансированное питание школьников в возрасте 6-16 лет.
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Աղասյան Ա.Բ,
ԼՂՀ դպրոցականների ֆիզիկա կա ն զարգացման և հեմոդինամիկսւկան ցուցանիշները խաղաղ 

ժամանակաշրջանում, պատերազմի ժամանակ և ղրանից հետո

Ա մ փ ո փ ու մ
Պարզված է , որ պատերազմի տարիներին 6-16 տարեկան դպրոցական տղաների և 

աղջիկների ֆիզիկական զարգացման և հեմոդինամիկսւկան հիմնական ցուցանիշները 
պատերազմի ժամանակ խաղաղ ժամանակաշրջանի համեմատ նշանակալի չափով պակասել են և 
դրանք հրադադարի 3 տարիների ընթացքում դեռ լրիվութամբ չեն վերականգնվել:

Agasian А. В.
T h e  m ain  in d e x e s  o f  p h y s i c s  d e v e lo p m e n t an d  h e m o d y n a m ic s  o f N a g o m o  K a ra b a k h  R ep u b lic ’s  
sc h o o lc h ild r e n  a g e d  6 - 1 6  in th e  tim e  b e fo r e  th e  w ar, d u rin g  th e  p re-w ar tim e th e  w a r  t im e  a n d  the

c e a s e - f i r e  p e r io d .

S u m m a r y
T h e  work is  b a s e d  on  private  r e se a r c h e s . It is  s e t  the m ain in d e x e s  o f  p h y sic s  developm en t 

an d  h em o d y n am ics o f  N a g o m o  K arab ak h  R e p u b lic 's  schoolch ildren  a g e d  6 -1 6 . T h ree  p e r io d s are 
taken  for r e se a rc h e : the tim e b efo re  the Artsakh W ar, th e  W ar tim e an d  the c e a se - f ire  period. It h as 
b een  fixed that body  m a s s  an d  length , b r e a s t  c ircu m feren ce, s isto lic  an d  d iasto lic  p r e s su r e  o f  children 
an d  t e e n a g e r s  h ad  retarded  significantly during the b lo c k ad e  an d  1 9 8 9 -1 9 9 4  W ar tim e (t >  2 ). The 
p hysio logical norm  s e t  in th e  p e a c e fu l tim e is  not yet regain ed  totally to  1997 .
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Агасян С . А ,
Гемодинамические показатели школьников Н К Р и их изменения во время 

арцахскои войны и в период перемирия.

В  работе приводятся некоторые гемодинамические 
показатели крови установленные у  школьников 
Н К Р  в  мирное время и их изменения в период 
арцахскои воины и на 4-ом  году перемирия

Гемодинамические показатели крови школьников Нагорно-Карабахской республики 
(НКР) ранее до наших исследований , которые проводятся с 1986 года, никем не были 
изучены.

В начале у 6-17-летних мальчиков и девочек эти исследования были проведены с цеью 
установления некоторых естественных (физиологических) параметров норм пульса, 
систолического и диастолического давления.

В период арцахской войны (1991-1994гг), завязанной Азербайджаном и после него, в 
период перемирия (с весны 1994т по наши дни), эти исследования проводятся с целью 
определения тех всеможных изменений, которые обычно наблюдаются у людей в период 
войны, голода, болезней и ряда других стихийных бедствии ( . . . )

Нами проведены исследования как в городских, так и в сельских школах. Результаты 
исследования обработаны биометрически. Полувозрастные группы школьников составлены в 
1986 году с охватом 4 0  мальчиков и девочек. В  1992 и 1997 гг. группы составлены по 50 
мальчиков и девочек. В  группах для каждого показателя были определены: взвешенная средняя 
арифметическая (М ), среднее квадратическое отклонение (с г ) , ошибка взвешенной средней 
арифметической ( т ) ,  достоверные разницы (է) и некоторые другие критерии.

Анализ основных гемодинамических показателей крови мальчиков и девочек в возрасте
6-17 лет в мирное время (таблица1) показывает (1986г), что показатели пульса во всех 
группах, за исключением девочек в возрасте 13-14 лет, с возрастом уменьшаются. При этом, у 
девочек эти показатели оказались несколько высокими, нежели у мальчиков, хотя они 
оказались достоверными только в возрасте 6-13 лет (է > 2 ).

В период войны и перемирия пульс мальчиков и девочек за счет учащения сокращения 
сердца был и остаётся существенно высоким (է®  2 ), из которой можно полагать, что 
уменьшение объема циркулирующей крови у них компенсируется за счет сокращения 
сердечного цикла, то есть за счет увеличения сердечных сокращений.

У мальчиков, наоборот, показатели давления оказались высокими. Т ак  у 6  летних 
мальчиков систолическое давление (таблица1) составило 83 мм, диастолическое 53 мм (среднее 
68мм). У девочек эти показатели составили 80мм и 50мм (средней 65 мм) соответственно 
(t®2). У 10-летних мальчиков среднее давление составило 81 мм, у девочек- 76.5 мм (է® 2)՝. 
У 16 летних эти показатели составили 88 мм и 82.5 мм соответственно. У 17-летних они 
составили 100мм и 87мм соответственно. И з таблицы также можно отметить, что с началом 
полового развития у девочек с 12-13 летнего возраста наблюдается некоторый заметный рост 
показателей давления, который у них возможно связан с бурным развитием гормональной 
системы в этом периоде жизни. При этом, она наиболее сильно выражена у девочек, нежели
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у мальчиков, в связи с чем у них разница в возрасте 17 лет по сравнению с тем же 
показателем у мальчиков стала недостоверной (էՏ)2). .

Результаты исследования гемодинамических показателей у 14-16 летних мальчиков и 
девочек, постоянно проживающих на разных природоклиматических условиях, точнее на I  

разных высотах над уровнем моря показывают, что у них пульс и артериальное давление в 
условиях низменной зоны республики (высота над уровнем моря 500-550м) бывает несколько I 
меньше (табл. 2), нежели в среднегорной зоне (высота над уровнем моря 800-850м) и| 
высокогорной зоне (высота под уровнем моря 1250-1850 м). При этом, в высокогорной зоне! 
эта разница по сравнению с теми показателями в низменной и средногорной зоне оказалась 
существенной (է>2).

Показатели систолического и диастолического давления у 6-17 летних мальчиков НКР 
в мирное время, во время арцахской войны и после него во время перемирия представлена в 
таблице 3.

Как видно из таблицы, систолическое и диастолическое давление в мирное время во 
всех возрастных группах оказалось несколько высоким, нежели во время войны и перемирия. 
Так, например, у 6-летних мальчиков в мирное время систолическое давление до войны в 
среднем составило 83мм, диастолическое — 53 мм. Во время войны (1992г) систолическое 
давление у них составило 74 мм, диастолическое-44мм,. В 1994г, то есть на 4 году 
перемирия, эти показатели составили соответственно 73мм и 48мм (է®3). Подобный ход 
изменения, как видно, наблюдается и во всех других возрастных группах (է®). В период 
перемирия наблюдается некоторый подъём в этих показателях, однако в 4 году перемирия эти! 
разницы были ещё достоверными (է®3), другими словами они оказались ещё полностью 
невосстановленными.

И з таблицы 4 так же видно, что у девочек 6-17 лет в мирное время основные 
гемодинамические показатели также были значительно высокими, по сравнению с тем же| 
показателями периода войны и перемирия (t® 3) .

Таким образом, резюмируя результаты вышеупомянутых наших исследований, можно 
констатировать, что у 6-14- летних школьников НКР количество сердечных сокращений и ее 
проявление в артериях в виде волнообразных колебаний или пульса в мирное время было 
меньше, а систолическое и диастолическое давление - больше, которые свидетельствуют о| 
более естественной работе сердца и достаточном кровоснабжении организма, нежели во время! 
войны и перемирия, когда число пульсовых волн стало чаще, а систолическое и! 

диастолическое давление — меньше. Другими словами в мирное время у здоровых детей число! 
сердечных сокращений бывает менше, однако объём выталкиваемой из сердца крови бывает 
больше. А во время войны и перемирия при неполноценном и недостаточном питании у детей 
на почве общего истощения и ослабевания сердечной мышцы, снижается и объем 
выталкиваемой крови, которая возможно комплексируется учащением числа сердечны 
сокращений .
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О с н о в н ы е  г е м о д и н а м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  к р о в и  6 - 1 7 - л е т н и х  м а л ь ч и к о в  и  д е в о ч е к  Н К Р ՜

возраст
(год)

пульс (в минуту) систолическое давление (м м ) диасталическое давление (м м )
мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

м ±  <7 ±  m м ±  а ±  m է м ±  Ծ ± m М ±  Ծ ± m է М ±  (7 ±  m м ±  Ծ ±  m է

6 106 7.8 1.23 110 7.2 1.14 2.50 82 6.50 1.03 80 5.1 0.81 2.31 53 5.20 0.82 50 6.4 1.10 2.19

7 99 7.8 1.23 104 7.4 1.17 2.94 88 7.60 1.20 84 6.8 0.96 3.45 58 7.40 1.17 54 6.7 1.06 2.52

8 96 8.1 1.28 102 7.8 1.23 3.31 92 7.50 1.19 86 7.4 1.22 3.53 61 8.20 1.30 56 7.0 1.11 2.93

9 95 8.4 1.33 102 7.6 1.20 3.35 94 7.00 1.11 89 7.2 1.14 3.14 63 7.20 1.14 58 6.6 1.04 3.25

10 94 8.5 1.34 101 8.2 1.30 3.74 97 7.60 1.20 
. --

92 6.8 1.10 3.07 65 8.20 1.30 61 7.5 1.19 2.27

11 91 8.8 1.39 98 8.6 1.36 3.65 99 8.30 1.30 94 7.6 1.04 3.01 67 7.80 1.24 63 8.1 1.28 2.25

12 90 8.6 1.36 95 8.8 1.39 2.57 105 7.70 1.22 96 8.0 1.25 5.14 72 8.20 1.30 65 7.6 1.20 3.95

13 91 9.2 1.46 96 9.0 1.42 2.50 109 8.40 1.33 104 8.2 1.29 2.55 75 8.40 1.33 70 8.4 1.33 2.66

14 92 9.6 1.52 94 8.5 1.34 0.92 112 8.60 1.36 106 7.8 1.23 3.22 77 7.60 1.21 73 8.2 1.30 2.25

15 90 9.5 1.34 92 11 1.74 0.91 114 8.50 1.34 110 7.4 1.14 2.27 79 8.20 1.30 77 7.3 1.25 1.11

16 86 9.7 1.53 88 10.5 1.66 0.89 116 10.40 1.60 112 8.2 1.29 2.00 80 8.60 1.36 79 8.0 1.26 0.54

17 80 10.2 1.61 84 10.6 1.68 1.72 118 11.60 1.84 114 7.8 1.23 1.82 82 8.80 1.40 80 8.4 1.32 1.04

53



Возраст

550м 850м 1250м

(год) пульс (в мн) систол. диаст. пульс (в мн) сист. давление диаст. пульс (в мн) сист. давление диаст.
м ± давление(мм) давление М ±  ш (ь мм) давление М ± ш (ьмм) давление

М М ± ш М±гп М ± ш М ±  ш М ±  m
88 96 66 90 +  100 +  70 ± 9 6 ±110 ± 8 0

14 ±1 .39 ±1.30 ±  1.21 ±  1.34 1.40 +  1.23 1.53 1.48 1.25

84 100 70 86 106 ±  76 92 ±114 84
15 +  1.46 ±1 .34 + 1.30 ±  1.50 1.23 ±  1.60 ±1 .60 ±1 .26

± 8 0 ± 1 0 6 76 84 108 78 86 ±116 ± 9 0

16 ±  1.50 1.36 ± ±  1.36 +  1.50 +  1.29 ±1 .62 ±1.50 ±1.32



j j m  B d O M  М Э Н Я О О А  иче*%

Т Г а б л и ц а  3
Показатели систолического и диастолического давления у 6-17 летних девочек Н К Р в мирное время(1986г.),

во  врем я  ар ц ах ск о й  вой н ы  ( 1 9 9 2 г .)  и после него (1 9 9 7 г .)

возаст

(год)

Систолический Диостолический
1986 1992 1997 1986 1992 1997

М ±171 ±  <7 М ± т +  <Т է М ± т ±  Ծ t М ±  m ±  Ծ М ± т ±  Ծ է М ±т ±  Ծ է

6 83 0.81 5.1 73 0.82 5.8 6.82 76 1.03 7.3 6.8 50 1.10 6.4 44 0.94 5.8 4.13 46 0.61 4.3 3.2

7 84 0.96 6.8 74 0.96 6.8 5.43 78 1.00 7.1 4.32 54 1.06 6.7 46 0.94 5.8 5.63 49 0.92 6.5 3.57

8 86 1.22 7.4 77 0.95 6.7 5.81 79 1.06 7.5 4.36 56 1.11 7.0 47 0.98 6.2 6.08 51 1.14 8.1 3.73

9 89 1.14 7.2 80 0.99 7.0 4.69 82 1.30 9.2 4.05 58 1.04 6.6 50 1.17 7.4 5.10 53 0.85 6.0 5.76

10 92 1.10 6.8 81 1.05 7.4 5.92 85 1.19 8.4 4.22 61 1.19 7.5 50 1.10 6.8 6.79 53 0.92 6.5 3.33

И 94 1.04 7.6 82 1.13 8.0 7.79 86 1.07 7.6 5.37 63 1.28 8.1 51 0.98 6.2 7.45 54 1.05 7.4 6.63

12 96 1.25 8.0 83 1.07 7.6 7.93 89 1.32 9.3 3.85 65 1.20 7.6 53 1.26 8.0 6.90 58 1.12 7.9 5.49

13 104 1.29 8.2 89 1.06 7.5 8.98 94 1.36 9.6 5.35 70 1.33 8.4 57 1.17 7.4 7.34 63 1.03 7.3 5.32

14 106 1.23 7.8 92 1.19 8.4 9..27 95 1.35 9.6 6.00 73 1.30 8.2 60 1.07 6.8 7.74 64 1.07 7.6 8.18

15 110 1.14 7.4 94 0.98 6.9 9.70 102 1.33 9.4 4.57 77 1.25 7.9 62 1.20 7.6 8.67 64 0.98 6.9 8.86

16 112 1.29 8.2 95 1.10 7.9 8.80 104 1.16 8.2 4.62 79 1.26 8.0 65 1.28 8.1 7.78 65 0.96 6.8 7.41

17 114 1.23 7.8 99 1.16 8.2 8.88 107 1.22 8.6 3.93 80 1.32 8.4 67 1.25 7.9 7.14 68 0.94 6.7 7.40
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Таблица 4
Показатели систолического и диастолического давления у 6-17 летних мальчиков Н К Р в мирное время(1986г.), 
во время арцахскои войны (1992г.) и после него(1997г.)______ ____________________ _______________________________

возаст
(год)

С и стологтчески и  (м м ) Д иостолический
1986 1992 1997 1986 1992 997

М ±171 ±  Ծ М ± т ±  О է М ± т ±  а է М ±  m ±  Ծ М ±  m ±  сг է М ± Ш ± < Т է

6 82 1.03 6.50 74 0.82 5.80 6.15 73 1.05 7.50 6.10 53 0.82 5.20 44 0.65 4.60 8.57 48 0.67 4.80 4.72
7 88 1.20 7.60 75 1.02 7.20 8.22 76 1.40 9.90 6.52 58 1.17 7.40 45 0.83 6.29 8.78 50 1.02 7.20 5.16

8 92 1.19 7.50 77 0.96 6.80 10.00 79 1.07 7.60 10.65 61 1.30 8.20 48 1.01 7.20 7.93 52 0.98 6.90 6.00

9 94 111 7.00 79 1.05 7.40 9.80 80 1.08 7.70 9.03 63 1.14 7.20 49 1.20 8.20 8.43 53 0.90 6.30 6.80

10 97 1.20 7.60 82 Ш 8.00 9.15 83 1.06 7.50 8.75 65 1.30 8.20 52 0.96 6.80 6.88 54 1.03 7.30 5.69

11 99 1.30 8.30 84 1.10 7.80 7.60 85 1.05 7.40 8.38 67 1.24 7.80 54 1.13 8.00 6.55 56 1.17 8.30 5.14

12 105 1.22 7.70 85 0.92 6.50 13.10 87 1.23 8.70 6.00 72 1.30 8.20 55 0.84 6.00 10.96 58 0.88 6.20 8.32

13 109 1.33 8.40 85 0.92 6.50 11.58 91 1.23 8.72 8.84 75 1.33 8.40 55 0.99 7.00 9.64 59 1.03 7.30 8.33

14 112 1.36 8.60 90 1.27 9.00 12.43 98 1.05 7.40 8.14 77 1.21 7.60 58 1.04 7.40 11.88 62 1.02 7.20 9.49

15 114 1.34 8.50 92 0.83 5.90 14.00 99 1.26 8.90 8.15 79 1.30 8.20 59 1.07 7.60 11.90 63 0.97 6.90 10.06

16 116 1.60 10.40 98 1.44 10.20 11.27 104 1.50 10.60 5.48 80 1.36 8.60 66 0.93 6.60 8.97 68 0.96 6.80 8.33

17 118 1.84 11.60 101 1.70 12.00 6.77 109 1.50 10.60 4.18 82 1.40 8.80 68 1.04 7.40 8.04 71 0.84 6.00 6.75



Աղ աս յան Ս. Ա.
ԼԴՀ-ում դպրոցականների արյան հիմոդինամիկակւսն ցուցանիշները խաղաղ ժամանակաշրջանում, 

պատերազմի ժամանակ ե հրադադարի շրջանում

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ուսումնասիրվել է դպրոցականների պուլսը և զարկերակային ճնշումը: Պարզաբանվել է , 

որ խաղաղության ժամանակ (1Ց86թ) առողջ 6-17 երեխաների դեռահասների և պատանիների մոտ 
պուլսի քանակը եղել է համեմատաբար ավելի քիչ, իսկ ճնշումը (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին) 
ավելին: Արցախյան պատերազմի ժամանակ զգալի պակասել են նրանց ճնշման ցուցանիշները, 
սակայն ավելացել Է պուլսի քանակը (կոմպեսատոր հարմարում): Հրադադարի շրջանում որոշ 
բարելավվել են երեխաների հեմոդինամիկական այդ ցուցանիշները, սակայն 4-րդ տարում (1Ց97թ) 
պուլսի քանակը դեռ մնացել Էր որոշ ավելի, իսկ ճնշման ցուցանիշները, դեռ սփվ չեն վերականգվել 
լեն հասել խաղաղ ժամանակաշրջանում արձանագրված մակարդակին:

Agasian S. A.
The N a g o m o  K a ra b a k h  sch o o lc h ild ren  in d e x e s  o f  h e m o d y a m is  a n d  their 

c h a n g e s  durin d  th e  A rthakh W ar a n d  th e  p o st-w a r  p e r io d .

S u m m a r y
It was set that sistolic and diastolic pressure of 6-16 years-old schoolchildren during the Artsakh War 
significantly decreased. To the third year of cease-fire (1997) these  indexes were not yet completely 
regained within parametres of the pre-war period standard.
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ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Վ.Տ.
ԼՂՀ ՄԻՋԱՏԱԿԵՐՆԵՐԻ (1NSECTIVORA) ԷԿՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԸ 1

Որքան էլ դա անհավանական թվա' կաթնասունները լինելով ողնաշարավւա 
կենդանիներից առավել զարգացած և լալն տարածված դաս, ալսօր համեմատած մնսւցսա 
դասերի (ձկների, երկկենցաղների, սողունների, թռչյունների) ներկայացուցիչների tit.il 
թույլ, երբեմն ընդհանրապես հետազոտված չեն: Դա վերաբերում Է Հայասաաէ|տ 
մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վայրի կաթնասուններին Я  
(2,5,6):

Մինչև օրս բացակայում Է ամփոփիչ ցանկ, որտեդ ներկայացված լինեն Լ Դ 4  
կաթնասուններըդ: Առավել ևս դա վերաբերում Է նրանց կենսաբանությանը' Էկոլոգիայի! 
տեղագրությանը, մակաբույծներին, վարքագծին, ակտիվությանը (սեզոնային, օրակաՏ| 
սննդին, բազմացմանը, աճին, զարգացմանը, տեղաշարժմանը, սեզոնային երևույթներ)! 
(քոչ, չու) և այլն:

Բացակայում են որևէ տվյալներ կաթնասունների գոտիական ւոարածվւսծությա! 
բարձունքային փոփոխությունների, թաքստոցների կառուցվածքի, կւսրիոլոգիակւա 
շեղումների, արյան բաղադրության վերաբերյալ և այլն:

Այս և մի շարք այլ հարցերին է նվիրված տվյալ հաղորդումը:
Որպես օբյեկտ ընտրել ենք կաթնասուններից առավել թույլ նկարագրված օղակտ 

միջատների (insectivora) կարգի ներկայացուցիչներից մեկը' սովորական ոզնին (erinao! 
europaeus Լ.) (3):

ԼՂՀ-ումայս կենդանուն հնարավոր է հանդիպել համարյա ամենուր, որտեդ կա| 
ջրամբարներ, գետեր, գետակներ, լճեր, այգիներ, անտառներ, պուրակներ և այլն: Նրաս 
գերադասում են բնակվել միջին գոտում' սկսած ծովի մակերևույթից 400-ից մինչև 230 
մետր բարձրության տարածքներում:

Մեր կատարած մորֆոմետրիկ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց 
հետևյալը (տես աղյուսակ 1):

УДК 599.423.426.591.
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Աղյուսակ 1.

Սովորական ոզնու (erin aceus europaeus) որոշ մորֆոմետրիկ ցուցանիշները

M±m ±5
1. Կենդանի քաշը 710±64 1գ1 1 4 3 /գ/

2. Իրանի երկարությունը 224+8.3/մմ/ 18.5/մմ/

3. Գլխի երկարությունը 57,6 ±0,5/մմ/ 1,28/մմ/

4. Գլխի մեծ լայնությունը 31 ±1,16/մմ/ 2,6/մմ/
5. Գլխի փոքր լայնությունը 18,8± 1,75/մմ/ 3,92/մմ/

6. Գլխի խորությունը 28,8 ±0,33/մմ/ 0,75/մմ/

7. Ականջների երկարությունը 20 ±1,3/մմ/ 2,9/մմ/

8. Ականջների լայնությունը 19,2± 1,58/մմ/ 3,54/մմ/

9. Պոչի երկարությունը 28,42± 0,9/մմ/ 1,94/մմ/

10. Թոքերի քաշը 11,9+1,29/գ/ 2,9/գ/

11. Լյարդի քաշը 35,2 ±2,14/գ/ 4,8/գ/

12. Փայծաղի քաշը 8,3 ±1,03/գ/ 2,31/գ/

13. Արտի քաշը 4,42 ±0,077/գ/ 0,172 /գ/

14. Երիկամների քաշը 3,88 ±0,24/գ/ 0,53/գ/

15. Ամորձիների քաշը 3,1 ±0,04/գ/ 0,09/գ/

16. Աղիքների երկարությունը 87,7± 2/ий/ 4,6/սմ/

Մարմինը մոխրւս-դարչնագույն է' տարբեր երանգներով: Փշերի վրայի
համեմատաբար մուգ շերտը երբեմն կարոդ է լինել բաց կամ մուգ մոխրադարչնւսգույն( 
Գլխի վերին մասում, ականջների միջև, ունի փոքրիկ մազազուրկ տարածություն /3,7/(

Որովայնի եզրային հատվածները ծածկված են բաց դարճնագույն խոզաստևներով 
(Էգերի մոտ այն մոխրւս-սսլիտսւկավուն Է): Որովայնի վրա խոզաստեդները նոսր են, իսկ 
վերջույթների և պոչի վրա' հազվագյուտ:

Բները պատրաստում են խիտ մացառուտներում, թափված տերևների տակ, ընկած 
ծառերի սնամեջ բներում, հարարմատային կիսափչակներում և այլն: Վարում են 
մթնաշադա-գիշերային կյանք, հազվադեպ (տարվա մեղմ ժամկետներին) հայտնվելով 
օրվա լուսավոր ժամերին:

Ամռանը բներ չեն կառուցում և թաքնվում են պատահական թաքստոցներում: 
Բազմացման շրջանը սկսվում է ձմեռվա քնից արթնանալոլց անմիջապես հետո: 

Բազմանում են տարին մեկ անգամ, հղիության տևողությունը 49 օր է: էգերի 
կաթնապտուկների քանակը 5 զույգ է, ունենում են 4-8 ձագ:

Ձագերը ծնվում են անօգնական' կույր, մերկ, փակ լսողական անցքերով: Վառ 
վարդագույն մաշկի վրա կան բլրակներ, որտեղից ծնվելուց մի քանի ժամ հետո երևում են
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սպիտակ, սուր, բայց դեռևս փափուկ փշեր: Աչքերը բացվում են կյանքի 16-րդ օրը /6/:տ 
Մայր ձագերին կաթով կերակրում է մեկ, մեկուկես ամիս, սակայն խնամքը ձագերի! 
նկատմամբ շարունակում Էմինչև աշուն: Աշնան կեսերից ձագերը լքում են բները if l  
անցնում ինքնուրույն կյանքի: Սեռահասուն են դառնում հաջորդ տարվա գարնանը /4/: I  

Սովորական ոզնու կերաբաժինը բազմազան է: Այստեղ գերակշռող մասը կազմոլք! 
են միջատները և նրանց թրթուրները: Նրանց համար սնունդ հանդիսացող միջատների ճեա 
կան այնպիսի տեսակներ, որոնք մեծ վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանն I !  
անտառատնտեսոըթյանը, օրինակ' մայիսյան բզեզի թրթուրները, գնայուկները, անգույգ/1 
տարազոլյգ/ մետաքսագործները և այլն:

Բացի միջատներից ոզնիները ոչնչացնում են նաև վնասակար կրծողներին: Որոշ! 
չափով վնաս հասցվում միջատակեր և գետնի վրա բնագրող որսորդաարդյունաբերակա1տ 
թռչուններին ձվերը և ձագուկները ոչնչացնելով: Երբեմն ուտում են նաև երկկենցաղներ Я  
սողուններ/մողեսներ, օձեր/:

Erinaceus europaeusL. հանդիսանում է իքսոդային տզերի տերը' երկարատև! 
պահպանողը և մարդու ու կենդանիների համար վտանգավոր/տուլարեմիյա, տղայիս! 
պիրոպլազմոզ/ հարուցիչների տարածողը: Ոզնիները համարվում են տզերի I
համապարփակ տերերը, քանի որ նրանց զարգացման ամբողջ շրջանները անցնուն է 
ոզնու վրա/2,6/:

Մեր տրամադրության տակ գտնվող ամեն մի կենդանուց հավաքել ենք միջին 1 
հաշվով 45ixodes և 10 hyalomma սեռի տզեր:

Մակաբուծական հետազոտություններում, այս ասպարեզում, հայտնի Է հատուկ I 
հաշվառման միւսվոր'ոզնի/ժամ/1,6,7/,որը նշանակում է վարակված գոտում շարժվող I 
գոտուց մեկ ժամում հավաքած տզերի քանակը:

Բացի արտաքին մակաբույծներից այս կենդանիներից հավաքել ենք նաև 
մակաբույծներ: Հերկման ժամանակ մեկ ոզնու ստամոքսից հանել ենք 36, երկրորդից'56, 
երրորդից'25, կլոր որդեր, որոնք բացակայում են աղիններում: ՀսւդրութիՇրջանի Թադոտ 
գյուղի մոտակայքի մեկ այլ սովորական ոզնու 12-մատնյա աղիքից հանվել է 15 անհատ 
ժապավենաձև որդեր: կուտակած ողջ մակաբուծական նյութը որոշման Է ուղարկվել ՀԱՍ 
կենդանաբանության ինստիտուտի ակադեմիկոս Ս.Հ.Մովսիսյւսնի ղեկավարած 
լաբորատորիա:
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АЙ РАП ЕТЯН  В . Т.
ЭКОЛОГИЯ И ПАРАЗИТЫ НАСЕКОМОЯДНЫХ (INSECTW ORA) НКР

Р е з ю м е
Млекопитающие, как это не пародоксально, наиболее слабо исследованный класс 

позвоночных животных не только НКР, но и всего Закавказья.
В данной работе представлены результаты изучения экологии и паразитов одного из 

представителей отряда lnsectivora-Обыкновенного ежа (Erinaceus Europe us L.)

HA YRAPETIAN V. T  
ECO LO GY AND P A R A SIT ES OF INSECTIVORA OF NKR

S u m m a r y
Mammals, as it’s  not paradoxical, most poorly investigated class of Vertebras of animals not only in 
NKR, but also in all Transcaucasia.
In the given work are submitted the results of study of ecology and parasites of one of the 
representatives of group Insectivora-Ordinary Hedgehog (Erinaseus Europaeus L.)

61



ՓիլիսոփսւյությոէՈ

Սարգսյաէ1 U.U.
Կյանքի իմաստի հարցի շուրջ

Փլիսոփայությւսն և մյուս գիտությունների հիմնահարցերից մեկը եղել և ճնու|
Է մարդու Էության, նրա կյանքի իմաստի և զարգացման հիմնահարցը, 
ուսումնասիրման պրոցեսում գիտնականները հանդիպել են լուրջ դժվարությունների 
Բանն այն է , որ առանձին մասնավոր գիտություններ մարդու Էության մասին սա 
են գիտելիքներ, որտեդ հիմնականում խոսվում են մարդու կենսունակութաՕ I 
օրգանիզմի առանձին կողմերի, գիտակցության ու բնավուրության մասին, բայց ո| 
մարդու մասին որպես ամբողջություն :

Փիլիսոփայության պատմության մեջ հատուկ տեղ Է գրավում 1Ց-րդ դար| 
առաջին կեսը, երբ մարդու Էության վերաբերյալ շատ փիլիսոփաներ շրջադաս 
կատարեցին, նրան դիմելով որպես «կենդա նի» մարդ, որպես «կոնկրետ » մարդ, np| 
գոյություն ունի բնության մեջ /Ս. Կերկեգոր, Լ. Ֆոյերբւսխ/: Մարդու վերաբերյալ 
առաջ քաշվեցին նոր սկզբունքային տեսակետներ:

Դեռ իր ժամանակին Ֆոյերբախը, քննադատելով փիլիսոփայական այն միտքւ̂  
որի համաձայն մտածողությունը գերմարդային Էություն Է, եկավ uijl 
եզրակացության, որ կեցության նկատմամբ մտածողության հարաբերությսմ 
հարցը մարդու Էության հարցն Է, քանի որ մտածում Է միայն մարդը: Ուստք
փիլիսոփայությունը պետք Է լինի մարդաբանություն' այսինքն ուսմունք ֊ մադոք 
մասին: «Կեցության և մտածողության միասնությունը ճշմարիտ Է և իմաստ ունո 
այն ժամանակ,- գրում Է Ֆոյերբա խ ը,֊երբ այն միասնության հիմք, սուբյեկտ է 
վերցվում մարդը» :

Մադը, կազմելով բնության մասնիկը, անբաժանելի Է նրանից, հետևաբար 
հոգևորը չպետք Է հակադրվի բնությանը, որպես նրանից վեր բարձրացող իրականություն 

«Նոր փիլիսոփայությունը, մարդու ներառյալ և բնությունը որպես մարդու հիմք, 
դարձնում Է փիլիսոփայության միակ, համապարփակ գիտություն»2, գրում Է Ֆոյերբախր: 
Դրանով նա ձգտում Է մշակել հայացքների մատերիալիստական մի համակարգ մարդու! 
գիտական ֆիզիոլոգիայի ու հոգեբանության հիման վրա:

Սակայն մատերիալիստական փիլիսոփայության առարկայի նման ըմբռնումը կրւպ 
Է միակողմանի բնույթ: Ֆոյերբախի մարդաբանական փիլիսոփայության բնորոշ] 
առանձնահատկությունը մարմնի և հոգու դուալիզմի ժխտումն Է: Նա ընդունում է 
սուբյեկտիվի և օբյեկտիվի, հոգեկանի և ֆիզիկականի, մտածողության և կեցության] 
միասնության մատերիալիստական ըմբռնումը:

Ֆոյերբախի մարդաբանական փիլիսոփայությունը կրում Է Լ5 ի ա կ ո ղո մ անի 
բնույթ, որովհետև մարդու Էությունը նա ըմբռնում Է վերացականորեն, պատմակւպ 
որոշակի հասարակական հարաբերություններից դուրս: Նա սահմանափակված ո 
մարդու զգայական բնության, մարդկային գործունեության զգա յա կան բնույթի, բոլոբլ 
մարդկանց մարդաբանական միասնության մատնանշմամբ: Այսպիսով, մարդու 
պրոբլեմը Ֆոյերբախը ուսումնասիրում Է հասարակական հարաբերություններից դուրս] 
նրան դիտելով որպես միայն կենսաբանական Էակ: Այդ տեսակետից իր ժամանակիս 
Մարքսը քննադատելով Ֆոյերբախին, նրա նկատմամբ հայտնի թեզիսներում նշում է, 
որ մարդը իր Էությանբ բիո-սոցիալական էակ է, ու նա հանդիսանում է հասարակււլկաէ 
հարաբերությունների միասնություն:

Մարդը իրենից ներկայացնում է բիո-սոցիալական կա ռուցվա ծք, որն ընդգրկում 
է մարդու կենսունակության լայն գամմայի կողմեր' սկսած ֆիզիոլոգիա կա նից մինչև] 
սոցիալականը: Չնայա ծ մարդու' բնական հիմքը կազմում են նրա կենսաբանակաՕ 
հատկությունները, այնուամենայնիվ մարդու' իբրև սոցիալական էակի բնորոշ գ ո ր ծ ո ն ի  
չեն հանդիսանում նրա կենսաբանական որակները, ա յլ սոցիալական նշանակություն 
ունեցող որակները: Այդ որակների միակցությունը կազմում է անհատ հասկացությունս:



Մարդու էությունը սերտորեն կապված է գոյության հետ: Մարդու ռեա լ կերպարը /նրա 
գործունեությունը /  չի հասցնում էության կատեգորիային, քանի որ մարդու էության մեջ 
մտնում է նաև նրա կոնկրետ պատմական գոյությունը: Գոյություն ունենալու 
հասկացությունը հարուստ է, քա ն էությունը, որովհետև այն իր մեջ ներառում է ոչ միայն 
մարդու էական ուժերի դրսևորումը, ա յլ և նրա սոցիալական, կենսաբանական, 
բարոյական, հոգեբանական, տրամաբանական որակները հատկապես նրա ամենօրյա 
կենսագործունեությունում: Մարդու գոյությունը իրենից ներկայացնում է իր էության 
դրսևորման ձևը: Մարդու էությունը խիստ կապված է ազատության հիմնահարցի հետ, որը 
հանդիսանում է փիլիսոփայության լուրջ ու կարևոր հիմնահարցերից մեկը:

Հասարակության զարգացման պատմությունը միաժամանակ նրա ազատության և 
մշակույթի պատմությունն է: Մշակույթի անցա ծ ճանապարհի յուրաքանչյուր առաջընթաց 
յյիաժամանակ քա յլ էր դեպի ազատություն: Մարդկային էական ուժերի շարքում 
ազատությունը զբաղեցնում է հատուկ տեղ, քանի որ առանց դրան մարդտ չի կարող 
իրականացնել նախատեսված նպատակը, ձևավորվել իբրև անհատ: Ազատության 
պահանջմունքը բնական բնույթ ունի մարդու մեջ, այն կապված է նրա էության Իետ:

Ազատությունը հասարակական զարգացման պրոդուկտն է, նրա յուրացման 
աստիճանը կա խվա ծ է կոնկրետ պատմական պայմաններից: Այդ պատճառով
ազատության չափը մտնում է մարդ հասկացության մեջ: Մարդը չի օգտ վում անսահման 
ազատությունից, ա յլ միայն նրա որոշակի չափից: Ազատության չափը կախված է 
արտադրողական ուժերի զարգացման մակարդակից, մարդու կողմից օբյեկտիվ 
օրենքների ճանաչման աստիճանից, այս կամ այն հասարակության սոցիալ- 
քաղւսքական համակարգից:

Անձը իր ազատության պահանջը զգում է նախ և առաջ որպես անձնական 
զգացմունք, որը դրսևորվում է նրա կողմից կատարվող գործունեության մեջ: Քանի որ 
Մարդը գործնական էակ է, ապա ազատության ընտրությունը անցնում է իր ավելի բարձր 
աստիճանի, այսինքը ազատության լուծման, այնուհետև գործունեության ազատությանը: 
մարդու գործունեության մեջ հատուկ դեր են խաղում նրա դրդիչները /իմպուլսները/: 
ներքին ազատությունը ինքնուրույն է ոչ թե հարկադրական, ա յլ համաձայն իր 
համոզմունքի է դրսևորվում: Ներքին ազատությունը դա մարդկային յուրահատուկ 
ընտրական և համաձայնեցված, գիտ ա կցված ակտիվությունն է: Մարդու կյանքը և 
բարոյական ուժերը ուղղված են նպատակասլաց գործունեության: Այդ պրոցեսը 
ինքնուրույն ընտրության հնարավորությունն է, ինքնուրույն վճիռ կայացնելը և այն 
կյանքում իրականացնելն է: Ըստ էկզիստենցիալիզմի, առօրյա կյանքում մարդը միշտ չէ, 

ftp գիտակցում է իրեն որպես էկզիստենցիա: Ձեռք բերելով ինքն իրեն իբրև էկզիստենցիա, 
մարդն առաջին անգամ ձեռք է բերում և իր ազատությունը: Ազատությունն այն է, որ մարդը 
հանդես չգա իբրև մի իր, որը ձևավորվում է բնական կամ սոցիալական անհրաժեշտության 
ազդեցությամբ, ա յլ «ընտ րի» ինքն իրեն, ձևավորի իրեն իր յուրաքանչյուր 
գործունեությամբ ու վարմունքով: Դրանով իսկ ազատ մարդը պատասխանատվություն է 
կրում իր կատարածի համար և գնա լով ավելի լավ է ճանաչում ինքն իրեն: Ըստ Բերդյաևի, 
իր շուրջը կատարվող ամեն ինչի համար մեղավորության զգա ցումը ազատ մարդու 
զգացումն է:

Այս ամենից գալիս ենք այն եզրակացության, որ մարդու ազատությունը 
պարփակված պրոբլեմ չէ, այն կապված է արտաքին աշխարհի և մարդկային ամբողջ 
գործունեության հետ: Հասարակության զարգացման օրենքները վերջին հաշվով 
ճանապարհ են հարթում իրենց համար, բա յց ոչ առանձին դեպքում, ա յլ բազմաթիվ 
անհատական որոշումներով: Տվ յա լ դեպքում մարդիկ միշտ չէ, որ տարերայնորեն հետևում 
են արտաքին անհրաժեշտությանը, նրանք օժանդակում կամ դիմադրում են նրան, դրանով 
իսկ ցուցաբերում են իրենց ազատությունը, կամքը և գիտակցությունը: Այդ նշանակում է, 
որ միշտ հայտնի ազատ տեղ գոյություն ունի հարցի անհատական լուծման համար: 
մարդիկ իրենք են ստեղծում իրենց պատմությունը, չնա յա ծ հաճախ ոչ իրենց կամքով: 
Անձնավորության ազատությունը սերտորեն կապված է հասարակության ազատության
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հետ: Միաժամանակ հասարակության ազատ զարգացումը կախված է նրա յուրաքանչյուր I  
անդամի ազատ զարգացումից, որը լուրջ դեր է խաղում կյանքի իմաստի հարստացման I 
գործում:

Այժմ ցույց տանք, թե ինչումն է կայանում կյանքի իմաստը: Մարդու կյանքի իմաստի I 
հարցը խիստ կապված Է մարդու, որպես ցեղական Էակի, նրա բնության և Էության I  
հասկացման առանձնահատկության հետ: Մարդկային ցեղը որպես պատմականորեն I 
մեկը մյուսին փոխարինող մարդկային սերունդներ, ունի յուրահատուկ գծեր, որոնցով I 
նա տարբերվում Է ուրիշ հոտերից: Մարդկային ցեղի ա յդ որակական տարբերի; I  
գծերից Է բխում, որ մարդիկ ձգտում են գեղեցիկ ճանաչման, ստեղծագործական I 
գործունեության U բազմակողմանի զարգացման, համամարդկային բարոյականության I 
որոշ նորմեր ունենալուն և այլն:Սակայն դրանից չի կարելի եզրա կա ցնել, որ գոյություն I 
ունի որևէ մարդկային անփոփոխ բնություն, որի վրա կարելի է հենվել կյանքի իմաստի I 
բնորոշման հարցում: Ընդհակառակը, ամբողջ պատմությունը վկայակոչում է մարդու I 
բնության անընդհատ փոփոխման մասին:

Նախկին անհատականորեն երևան եկած մարդը չի կարոդ հասկանալ իր կյանքի I 
իմաստը, ա յլ այն կարոդ է կատարել միայն իրեն ուրիշների, իր նմանների հետ I 
համեմատելու դեպքում, երբ նրա մոտ արթնանում է իր «ե ս ի» զգա ցումը, մարդկային | 
արժանապատվությունը, երբ նա մտածում է իր կյանքի օբյեկտ իվ նշանակության մասին: I 

Յուրաքանչյուր պատմական դարաշրջանում հասարակության առաջ ծառանում ես 
որոշակի խնդիրներ, որոնց լուծումը անմիջականորեն ազդում է մարդու իմացության վրա, 
թե ով է նա, որն է նրա կյանքի էությունը: Որքանով փոխվում են մարդկանց կյանքի 
նյութական և հոգևոր պայմանները, նրանց սոցիալական և մշակութային պահանջները, 
հասարակության դասակարգային կառուցվածքը, այնքանով էլ փոխվում են մարդկանց 
պատկերացումները կյանքի իմաստի մասին: Աակայն եզակի փ որձեր չեն կատարվել 
կյանքի մշտական իմաստը բնորոշել ու բոլոր մարդկանց համար, բոլոր ժամանակների 
համար: Որոշ բարեգործներ կյանքի իմաստը տեսնում են «ճշմա րտ ությանը, բարուն» 
ծառայելու մեջ, մյուսները մարդկանց կենսաբանական պահանջմունքների բավարարման 
մեջ /«ձգ տ ե լ հա ճույքի»/: Որոշ մարդիկ կյանքի իմաստը տեսնում են նրանում, որ մարդ 
ծնվում է մահանալու համար /էկզիստենցիալիզմ/ և այլն:

Աակայն պետք է նշել, որ մարդիկ կյանքի իմաստը չեճ կա րող նա խ օրոք գուշա կելե 
այն կապել մարդկանց ինչ-որ գերբնական ուժերի հետ, ա յլ որ մարդիկ իրենց կյանքի 
իմաստը իրենք են ստեղծում: Աակայն այդ չի նշանակում, որ տ վյա լ իմաստը մարդ 
ստեղծում է ըստ իր կամքի, հետևելով միայն իր անհատական շահերին, կամ անգիտակից 
բնազդներին, ներքին ինտիուցիայի և այլ:

Դասակարգային հասարակարգերի պատմությունը ցույց է տալիս, որ տարբեր 
դասակարգերի ներկայացուցիչները կյանքի իմաստը հասկացել են տարբեր ձևերով' 
համաձայն նրանց պահանջմունքների, շահերի ու նպատակների, որոնք պայմանավորված 
են նրանց հասարակական դրությամբ: Շահագործողական հասարակարգերում,
շահագործող դասակարգի մարդկանց մոտ ստեղծվում են կյանքի իմաստի հասկացման 
անհատապաշտական, եսասիրական, սպառողական բնույթ կրող պատկերացումներ: Դրա 
հետ միասին պատմությունը և ժամանակակից հասարակական պրակտիկան հարուստ է 
կյանքի իմաստի այնպիսի հասկացման օրինակներով, երբ, մարդիկ պասիվորեն չեն 
հարմարվում տարերայնորեն գործող օրինաչափություննեերին, որոնք գործում են 
հասարակական կյանքում, այլ իրենց կյանքի իմաստը տեսնում են, որպեսզի փոխեն 
գոյություն ունեցող իրավիճակը' համաձայն իրենց իդեալների, որոնք ապահովում են 
նրանց ավելի լիարժեք և բովանդակալից կյանքը:

Մարդու կյանքի իմաստը բացահայտվում է նրա բազմակողմանի, 
գործունեությամբ' աշխատանքում, դաստիարակության ասպարեզում, ընտանիքում, 
գիտությամբ զբա ղվելու, հասարակական ակտիվ գործունեության մեջ և այլն: Ի դեպ, 
աշխատանքը և արտադրությունը ինքնանպատակ չեն, ա յլ անհրաժեշտ պայման և 
ռեա լ հիմք են օբեկտ իվ պայմաններ ստեղծելու համար, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ
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կարողանա դրսեվորել իրեն, ընդլսսյնել իր ընդունակությունները, բա ցա հա յտ ել իր 
[տաղանդը, ա յսինքն որպեսզի նա ռեա լ հնարավորություններ ունենա  ազատ 
[վարդանալու որպես ստ եղծա գործող, գործունյա  անհատ: Միաժամանակ պ ետ ք է նշել, 

ո ր  ոչ ա շխ ա տ ա նքն ինքն իրեն, ոչ անիմաստ զբա ղմունքը ինքն իրեն բավա կան չեն, 
[որպեսզի մարդու կյանքին տան իմաստ, եթե նրա գործունեությա ն հիմքում ընկա ծ չեն 
[առաջավոր բարոյա կանությա ն սկզբունքները, եթե նա ոգևորվա ծ չէ հասարակական 
[նշանակություն ունեցող իդեա լներով:

Վերը շա րա դրվա ծից կարելի է եզրա կա ցնել, որ կյա նքի իմաստի ճիշտ  հասկանալը 
[ձևավորվում Է այն ժամանակ, երբ մա րդ կարողանում Է տ ա րբերել ճիշտ և կեղծ 
ւ արժեքները, գիտ ա կցում Է, որ մարդու ձգտ ումը ընթանում է ա նձնա կա ն և հասարակական 
[շահերի հա մա տեղությամբ: Կյանքի ա վելի խոր իմաստը կայանում Է նրանում, որ մարդ 
[կարողանա բազմա կողմանիորեն զա րգա ցնել իր ընդունակությունները, իր գործողությա մբ 
I Օպաստի մա րդկա նց համար բա րիքների ստեղծմանը: Մարդու նման գործունեությունը 
j ճանաչվում է մյուս մարդկանց, հասարակության և կոլեկտիվի կողմից: Այն միաժամանակ 
մարդուն պատճառում Է խորը բավա րա րվա ծություն և անձնա կա ն երջա նկություն: Բայց 
ինչպիսի իմաստ ունի մարդու կյանքը, եթե նա գիտ ե, որ մա հկա նացու Է: Ըստ որոշ 
փիլիսոփաների կա րծիքի, մարդկանց բոլոր ձգտ ումները բա րօրությա ն համար, պայքարը 
լավ ա պագայի համար, գիտ ությա ն և տեխնիկայի զա րգա ցումը, ա յդ ամենը ոչնչություն է 
«մահվան գուշա կմա ն» առաջ: Իհարկե, մահվան պրոբլեմը կարևոր Է, սա կա յն նրա 
բացատրումը պ ետ ք Է կապել կյանքի հետ: Կյանքը և մահը բա ցա ռում են մեկը մյուսին, 
բսւյց ոչ բա ցա րձա կ, քա նի որ մահը ա նհրա ժեշտ  մոմենտ է հանդիսանում, օրգա նիզմի 
գործունեության օրինա չա փ  ա րդյունքը: Կյանքի բացա ռումն իր էությամբ պարունակվում Է 
կյանքում, այնպես որ կյա նքը միշտ իմաստավորում է իր ա նհրա ժեշտ  ա րդյունքներով, 
որում եզրա կա ցվում է միշտ նրանում սաղմնային վիճակում-մահով:

Այն բանի ինքնագիտա կցումը, որ մարդ միայն ապրում է մի ա նգամ, որ մահն 
անխուսափելի է, հայտնի չա փ ով խթանում է մարդու ակտիվությանը, մշտապես նրան 
վերադարձնում Է կյանքի իմաստի հարցին, իր ընդունակությունների իրակա նա ցմա ն 
հնարավորությանը, իր կոչմանը և ա յլն: Մարդու կյանքի որոշակի սահմանները ստիպում 
են նրան գոր ծե լ, որոշում ընդունել ուղղակի հիմա, ա յլ չհետ ա ձգել իր որոշումը և 
գործունեությունը մինչև անվերջության, իր ուժերը ծա խ սել ա նիմաստ: Սակայն մարդը 
գործում Է ոչ թե նրա համար, որ կա նխատեսում է մահվան անխուսափելիությունը: 
մարդկային ա րա րքների շա ժիչ ուժերը թա քնվա ծ են իր Էական պ ահանջմունքների 
բավարարման ա նհրա ժեշտ ության մեջ: Այդ պ ատճառով, չնա յա ծ մա րդ պ ետ ք Է հիշի իր 
մահվան մասին, բա յց  ա յդ չի նշանակում, որ մահվան պ ա տկերի ա ռա ջ նրա կյանքը 
իմաստ չունի: Մարդկային հասարակության պատմությունը ժխտ ում է դա: ՉԷ որ 
մարդու իմաստությունը չէ, որպ եսզի միշտ լինի մահվան մասին մտքի ճնշման տակ, 

[այլ կյանքի մասին ունեցա ծ մտորումներում: Դեռ հին փ իլիսոփա  Էպիկուրը նշել է, 
որ մահը մա րդու համար ոչինչ է, որովհետև երբ կյա նք կա-մահ չկա , իսկ երբ նա 
վրա է հասնում, մենք արդեն չկա նք: Այդ նույն միտքը նշել է նա և Լ Ա Տ ո լս տ ո յը , ըստ 
որի մարդկային կյանքը գիտ ա կցություն է, եթե վերջինս կա մա րդու մոտ, նա դեռ չի 
մահացել, իսկ եթե մարդու մոտ գիտ ա կցություն չլինի , ապա նրա համար միևնույն 
է: Վերը նշվա ծ հարցերի լուծումը ա րտ ա ցոլել է Լ.Ն .Տոլստ ոյի ա շխ արհա յա ցքի 
հակասականությունը: Մարդու ինքնագիտա կցումը իր մահվան անխուսա փ ելիությա ն 
մասին, ա նկա սկա ծ տխուր է նրա համար, իհարկե նաև ողբերգա լի: Սակայն այդ 
ողբերգականը որոշ չա փ ով թեթևացվում է, երբ մարդ զգում է, որ նա պիտի ապրի 
մահից հետո իր մարդկային ցեղում, իր ստ եղծա գործա կա ն ա րդյունքների շնորհիվ: 
Եթե մարդ զգում է, որ նա ապ րել է ոչ ա ռա նց նպատակի, որ նա իր մահից հետո թողել է 
բարի գործեր, որոնք մա րդկա նց համար պ ետքական և օգտ ա վ ետ  են, ապա նա չի զգում 
մենակության մեջ, նրա մոտ անձնական մահի պրոբլեմը չի գտ նվում առաջին պլանի վրա: 
Այսպիսի մարդը իր անմահությունը հաստատում է գործերի , խիզախությունների 
անմահության միջոցով, մարդկության նյութական և հոգևոր ա ռա ջընթացում, իր մատուցած



ներդրումով: Մանավանդ, երբ մա րդ գիտ ա կցվա ծ մահվան է գնում հա նուն իր Հա յրենիքս  
իր ժողովրդի, հանուն հասարա կության ա ռա ջընթա ցի, ապա նա զգում  Է, որ դրանով |\Л  
ինքը անմահանում Է, քա նի որ նա իր կյա նքը զոհա բերում Է իր ժողովրդին, իր հայրենիքիս  
ներկա, ա պագա սերունդների ա զա տ  և բա րոք կյա նքին: Ներկա  պ ա յմա ններում կ ա ր ե ա  
բա զմա թիվ օրինա կներ բերել դա րա բա ղյա ն ա զա տ ա մա րտ իկների հերոսակսԱ 
սխ րա գործություններից, որոնց կա տ արման ժա մա նա կ նրա նք չեն խ նա յում աշխսւրհոա 
ունեցա ծ իրենց ա մենա գեղեցիկը' կյա նքը: Մարդ էական Է, որ գիտ ա կցում  Է, որ անցողիկ|1  
և միաժամանակ նա պ այքարում Է հավերժության համար, իր կյա նքի երկա րա ցմա ն համւս|Տ 
որպեսզի իր համար թողնի բարի անուն և հիշա տ ա կ գ ա լի ք  սերունդների գիտակցությսԱ  
մեջ: Այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյա նքում միայն մտածում են և ձգտ ում  են բա վա րա րս  
իրենց ա նձնական պ ա հա նջմունքները, ա յսինքն միայն ապրում են իրենց համար, ասա  
այդպիսի մարդիկ մա հա նա լուց հետո անհետանում են կյա նքում ա ռա նց հետ ք թողնելու! 
Մարդու կոչումը պահանջում է նրանից, որպ եսզի նա իր ա մբողջ կյա նքում  զա րգա ցնի И  
ֆիզիկա կա ն և մտավոր ուժերը, բոլոր իր ունակությունները և կա րողությունները: ԿյաՕԱ 
ոլորտներում կա տ ա րա ծ պ ա յքա րի, ա շխա տ ա սիրությա ն շնորհիվ ձևա վորվում են մա  
հոգու տեր մարդիկ, լուսա վոր երա զա նքների մարդիկ, որոնք, գի տ ա կ ցե լո վ  ա յդ  ւսմենա 
ձգտում են ա պ րել բովա նդա կա լից և  նպ ա տ ա կա սլա ց կյա նքով: Այդպիսի մարդկսյնցա  
ձևավորվում և երևան են գա լիս մեծ ա նհա տ ներ, որոնք պ ա տ մության մեջ թողնում են խ ո !  
բովա նդա կա լից հետ ք:

1. Л.Фоербах, из. фил.произвел, в двух томах, т.1, М.1955, стр 199
2. Там же, стр.202

Саркисян С.А.
К вопросу о смысле жизни

Резюме
В статье делается попытка выявить сущность смысла жизни, которая была I  

остается одной из главных проблем философии. Смысл жизни человека проявляется I  
его многогранной деятельности, в течении которой он может расширить сам 
способности умение и талант. Смысл жизни человека тесно связан с его свободой. I 

В статье почеркивается, что смысл жизни более углубляется, когда человм 
своей трудовой деятельностью активно учавствует в деле создания материальных I  
духовных благ, развивая свои физические и духовные ценности.

Sargisian S.A.
A b ou t th e  q u e st io n  o f  m ean in g[purport] o f  life.

S u m m a r y
In the article it is m ade an attempt to reveal [to open, to discover] The meaning! 

[purport] of life, which had always been is still being one of the basic  [fundamental] questions! 
o f philosophy. The meaning of m ans Life is displaed [shown] by his many-sided or pologonafl 
activity, during which he can extent his abilities, skills and talant. The meaning of m ans Life is 
closely connecteg with his freedom. The meaning [purport] of m ans Life becom es deeped, 'wtm 
he takes an active parts in creating of material and spiritual wealt-working actively, developing 
his ptysical and spiritual values.
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Арустамян Р . С.
Конституционные основы федеративного устройства России.

Слово “федерализм” происходит от латинского “fo ed u s, означающего 
[“соглашение”.

“Foedus* по смыслу совпадает с древнеиудейским термином brit и 
означает соглашение с Богом, а также между теми людьми, которые решили 
строить отношения друг с другом на основе соглашения (by covenant).

Исповедуя библейскую истину: все люди равны перед Создателем, 
пуритане Новой Англии, высадившись в 1620 году в Плимуте, вдохновленные 
идеей свободы, создали общество, основанное на законе, который известен как 
“Мэй-флауэрское соглашение” (названное так по названию корабля, на котором 
прибыли пуритане ).

В нем они взяли на себя следующие обязательства: “Мы
нижеподписавшиеся ... настоящим торжественно и в полном согласии между 
собой и перед лицом Бога заявляем, что решили объединиться в гражданский 
политический организм для лучшего самоуправления , а также для достижения 
наших целей; в силу этого соглашения мы введем законы, ордонансы и акты, а 
также сообразно с необходимостью создадим административные учреждения, 
которым мы обещаем следовать и подчиняться”1.

Значительным вкладом в формировании и развитии феодализма в СШ А 
стала Декларация независимости, написанная Томасом Джефферсоном. 
Декларация установила принципиально новый порядок в общественных 
отношениях.

Таким образом, Родина классического федеративного государства - 
Соединенные Штаты Америки.

Для того, чтобы построить подлинно федеративное государство важно не 
только знать, но и соблюдать объективные принципы федерализма.

Мировой опыт развития федерализма выделил семь объективных 
принципов: 1) отсутствие суверенитета у составных частей федерации, 2) 
провозглашение федеральными конституциями верховенства, 3 ) единство 
экономической и социальной системы федеративного государства, 4 ) единство 

[системы государственных органов власти на всей территории федерации, 5) 
принцип равноправия субъектов федерации, 6 ) территориальный подход к 
строительству федерации, 7) этот принцип федерализма заключается в
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законодательном, главным образом конституционном способе разграничения 
предметов ведения между федерацией и ее субъектами.

С 1918 года Россия стала строится как федеративное государство. I 
Закрепляя федеративную структуру в конституциях 1918, 1924, 1936, 1977гг., I 
советский федерализм в силу объективных и субъективных причин оказался вне 
его истинной природы.

Придумав модель “социалистического федерализма” партия так и не 1 
приступила к строительству подлинной федерации, отрицались главные признаки 
и основы подлинного федерализма — верховенство права, свободы человека, 
гражданские права, демократические институты государства, свобода 
предпринимательства, частная собственность.

Советская власть довольно ловко нашла компромисс между принципом 
великорусской державности и правом наций на государственное самоопределение, 
выдвинув тезис о территориальной автономии наций.

З а  время существования государства несколько раз пересматривались 
границы России с бывшими союзными республиками и состав автономий. 
Например, в 1923-1926 годах Белоруссии были “переданы” из состава России 
территории современных Витебской, Могилевской, Гомельской и части 
Смоленской областей (вновь возвращенной России в 1939г.).

В  1943 году в состав России вошли Калининградская область, Южный 
Сахалин и Южные Курилы. В конце 30-х годов депортированные народы | 
Северного Кавказа были возвращены на свою родину, однако национально- 
территориальные образования были воссозданы уже в новых границах. В 
частности в Чечено- Ингушскую А СС Р были включены 2 района 
Ставропольского края.

Период административной “перестройки” внутренних границ “сверху” 
закончился в начале 60-х годов. В  период “застоя” границы на 
административной карте России стабилизировались почти на 30 лет. Увы 
административная “перекройка” внутренних границ не построила в России 
подлинно федеративных отношений, т.к. отсутствовала основа подлинного 
федерализма-  свобода человека и самоуправляющее гражданское общество.

Приобретая в 1990 году статус суверенного государства, Россия получила 
иные условия и шанс для формирования принципиально иной концепции 
федеративных отношений. Первый шаг к пути формирования федеративного 
государства связано с подписанием 31 марта 1992 г. Федеративным договором. 
Федеративный договор содержит три самостоятельных акта о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной
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власти и органами государственной власти каждого из трех видов субъектов 
Федерации (республик, краев, областей, городов Москва и Санкт-Петербург, 
автономной области и автономных округов). Ключевые статьи этих договоров 
определяют предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов.

Однако- данный договор не приобрел учредительный характер и не 
является договором об образовании государства. Можно сказать, что это не 
“федеративный” договор, а договор о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Федеративный договор оставил не решенной проблему соотношения 
статусов субъектов Федерации различных типов. Договор фактически закрепил 
неравенство субъектов Федерации, например, республики обладали большими 
правами, чем другие субъекты Федерации.

Этот договор основывался на пяти принципиальных положениях: во- 
первых, на признании в качестве субъектов Российской Федерации не только 
национально-государственных и национально-территориальных образований, но и 
административно-территориальных единиц высшего звена; во-вторых, на 
равенстве конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации՜ 
национальных и территориальных; в-третьих, на наличии общефедерального 
масштаба прав человека и признании равенства прав и свобод независимо от 
этнической, конфессиональной или иной принадлежности граждан на всей 
территории Российской Федерации; в-четвертых, на единстве экономического, 
политического и конституционно-правового пространства России; в-пятых, на 
сочетании единства и целостности федеративного государства с максимальной 
самостоятельностью составляющих его субъектов” .̂

В мире нет “легких” федераций, все федеративные государства 
сталкиваются с какими-то трудностями или проблемами^. В современной 
Российской Федерации федерализм пока не имеет как подлинной структуры, 
так и истинного содержания, хотя структурно федеративная конституция сделала 
существенный шаг вперед по сравнению с конституциями советского периода. 
Особенность российского федерализма на ее нынешнем этапе развития является 
то, что ее федерализм переживает переходный период. Отсюда незавершенность, 
а иногда и противоречивость норм, определяющих правовой статус Федерации и 
ее субъектов.

Концепция российского федерализма определена прежде всего 
-титуцией Российской Федерации 1993г.
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Конституционные основы национально-государственного устройства России 
установлены в третьей главе Конституции “Федеративное устройство”.

В нормах этой главы закрепляются: состав субъектов Российской
Федерации; порядок принятия в федерацию и образования новых субъектов; 
основы статуса каждого из видов субъекта; порядок изменения статуса субъекта; 
вопросы территории и порядок изменения границ между субъектами федерации; 
государственный язык и право республик на установление своего 
государственного языка; гарантии прав коренных малочисленных народов; 
государственная символика Российской Федерации; предмет ведения и ее 
субъектов; порядок действия федеральных законов по предметам ведения и вне 
их предела, верховенство федеральных законов; основы формирования системы 
органов государственных власти субъектов; основы деятельности федеральных 
органов исполнительной власти на территориях субъектов; право Российской 
Федерации на участие в межгосударственных объединениях.

По Конституции 1993г. в состав Российской Федерации входят 89 
субъектов. В их числе:

21 республика: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай,
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия-Алания, Республика 
Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 
Чеченская Республика, Чувашская Республика-Чаваш республики;

6 краев: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский,
Ставропольский, Хабаровский;

49 областей: Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская,
Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Камчатская, 
Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, 
Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская,
Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, 
Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, 
Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, 
Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская, Ярославская;

2 города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург;
1 автономная область: Еврейская;
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10 автономных округов: Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий,
Корякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть Ордынский 
Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий.

Конституция 1993г. признает право самоопределения народов только в 
рамках Российской Федерации. Право выхода из федерации субъекты, в том 
числе республики, не имеют. Республики признаются по Конституции 
государствами, но государственным суверенитетом они не обладают (в этом 
отношении Конституция не совпадает с Федеративным договором 1992г., где 
республики провозглашаются суверенными государствами).

Но Конституция не исключает возможности расширения состава субъектов 
Федерации. Это может произойти , если население какого-либо государства или 
территории изъявит желание быть принятым в Российскую Федерацию , либо 
образования нового субъекта в результате вычленения части территории и 
населения иного субъекта. Но такое расширение субъективного состава 
Федерации должно осуществляться в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом. Пока такой закон не принят.

Особенность российского федерализма заключается в том, что в его основу 
положены как национальный , так и территориальный принципы. Поэтому в 
соответствии с Конституцией 1993 года есть субъекты, образованные по 
национально-территориальному признаку (это-республики, автономная область и 
автономные округа, их-меньшинство в составе федерации), и субъекты, 
созданные с учетом территориального признака (области и края с подавляющим 
большинством русского населения). Эта структура во многом несовершенна, т.к. 
преимущества предоставляются республикам, даже некоторые республики 
находятся в привилегированном положении. Это вызывает противоречие между 
субъектами, построенными по национально-территориальному и территориальному 
признакам.

Сохранение в ближайшей исторической перспективе этнического фактора 
построения Российской Федерации в виде республик наряду с территориальным 
принципом устройства федерации в виде краев и областей объективно требует 
сближения их статуса и прав. Одним из конструктивных путей в этом 
направлении является отказ от признания государственности в виде республик 
только на этнической основе и придание всем субъектам федерации статуса 
республик .

“Если все субъекты Российской Федерации станут именоватьсяи -

республиками независимо от того, национальный или территориальный принцип 
положен с основу их образования, и соответственно все они приобретут один и
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тот же статус, то в этом случае связка “нация яя* республика” уже не буд 
рассматриваться как формула развития особой государственности только 
бывших автономиях” -  пишет И.А.Умнова^

Согласно ч. 1 ст. 66 Коснтитуции, статус республики определяет 
Конституцией Российской Федерации и конституцией соответствующ 
республики. Статус субъекта Федерации — это правовое положен» 
определяемое государственно-правовым состоянием субъекта, компетенцей 
отношениями с федеральными органами власти”. Конституция Р Ф  устанавлива 
конституционно-правовой характер взаимоотношений между Федерацией и ւ 
субъектами (республиками).

Конституционно-правовой статус республики в составе Российш 
Федерации характеризуется следующим: каждая республика имеет сво
территорию; республика имеет административную внутреннюю границ 
отделяющую ее от других субъектов Российской Федерации; территор! 
республики не может быть изменена без ее согласия; каждая республика име< 
свою конституцию и свою правовую систему; наличием республиканец 
собственности; каждая республика самостоятельно утверждает сво 
Государственный герб, Государственный флаг и Государственный гимн, т.1 
официальные символы государства.

Каждая республика имеет свой представительный орган, глав 
исполнительной власти или главу республики — Президента, свое правительств! 
свой Конституционный Суд, Верховный Суд.

Ни в одной стране мира субъекты федерации, в отличие от часи 
субъектов в России — республик, не имеют своих собственных президентов/ 

Согласно ч. 2 ст. 66 Конституции статус края, области, город 
федерального значения, автономной области, автономного округа определяет̂  
Конституцией Российской Федерации и собственным учредительным акта 
субъекта Федерации — уставом, принимаемым его законодательным органом, i 

Конституция Российской Федерации обеспечивает участие представите  ̂
краев, областей, городов федерального значения, в решении вопросов, отнесений 
к компетенции Федерации. Представители от этих субъектов Федерации вход4 
в состав Совета Федерации Федерального Собрания России.

Разностатусность республик, краев, областей, городов федеральной 
значения, автономной области и автономных округов проявляется в Конституця 
сугубо номинально: республики названы государствами и имеют ceoij
конституцию и законодательство, а края, области, города и округа государствам
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не признаются и имеют свой устав и законодательство (ч. 2  ст. 5, части 1,2 
статьи 66).

Более или менее реальным преимуществом республик является их право 
устанавливать свои государственные языки (часть 2 статьи 68). Это провоцирует 
республики на введение языковых цензов для занятия государственных 
должностей, то есть на определенное ущемление прав представителей 
нетитульной нации. Такая практика уже складывается. Требование владения 
государственным языком республики установлено для кандидатов на пост 
президента в Башкортостане, Бурятии, Якутии и других республиках.®

В конституциях республик, уставах других субъектов Российской 
Федерации не могут содержаться положения, ограничивающие действие 
федеральной Конституции или противоречащие ей.

Конституционно-правовой статус Российской Федерации определяется 
Конституцией Российской Федерации.

Для статуса Российской Федерации характерно государственное единство. 
Правовой основой этого единства является Конституция Р Ф , определяющая ее в 
качестве суверенного государства. Суверенитет Российской Федерации 
распространяется на всю ее территорию, включающую территории всех ее 
субъектов. Определяя конституционные основы правового режима территории, 
ст. 67 Конституции России устанавливает, что “территория Российской 
Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и 
территориальное море, воздушное пространство над ними.” Впервые в 
Конституции Р Ф  в этой статье установлены основы статуса конституционного 
шельфа.

Российская Федерация, подчеркивается в п. 2 ст. 67 Конституции России, 
обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в 
порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права.

Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется 
также верховенством на всей территории Российской Федерации и в правовой 
системе государства Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов. Они обладают прямым действием и непосредственно связывают 
законодательную и исполнительную власть субъектов Российской Федерации, у,-

Важным элементом конституционно-правового статуса Российской 
Федерации является наличие единого федерального гражданства. Наличие 
федеративного гражданства сочетается в Российской Федерации с гражданством 
республик, входящих в состав Федерации. Конституционный принцип единства
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гражданства означает, что утрата федеративного гражданства влечет за собой 
утрату гражданства республиканского.

Государственно-правовым признаком России как суверенного государства 
является наличие единых и общих для всей Федерации органов государственной 
власти. В содержание основ конституционного строя входит норма, 
устанавливающая, что “государственная власть в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации” (ст. 11 Конституции России).

Для Российской Федерации характерно наличие единой федеральной 
системы права, включающей правовые акты Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
международные договоры Российской Федерации. Доминирующее положение в 
системе права Российской Федерации занимает федеральная Конституция, 
обладающая верховенством по отношению ко всем иным правовым актам, 
принимаемым в Российской Федерации.

Важнейшим элементом конституционно-правового статуса Российской 
Федерации является наличие единых Вооруженных Сил, единой системы 
обеспечения обороны и безопасности государства.

Российская Федерация как суверенное государство имеет свою 
государственную федеральную собственность, денежную, кредитную, 
таможенную, налоговую системы и единое экономическое пространство.

Статья 8 Конституции России закрепляет существование государственной 
собственности и ее равную защиту с иными формами собственности. Российская 
Федерация распоряжается имуществом, которое по соглашению с субьектами 
отнесено к федеральной государственной собственности. В собственности 
Российской Федерации находятся земельные участки, природные ресурсы. К 
объектам федеральной собственности относятся также объекты и имущество 
органов государственной власти Российской Федерации.

На территории Российской Федерации не допускается установление 
таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74 
Конституции России). V..

Статья 75 Конституции России устанавливает, что “система налогов, 
взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов 
в Российской Федерации устанавливается федеральным законом”.
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В Российской Федерации существует единое рублевое пространство, 
денежной единицей в России является рубль.

Согласно Конституции России денежная эмиссия осуществляется 
исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

Российская Федерация как суверенное государство обладает 
международной правосубъектностью. В соответствии со ст. 79 Конституции 
России “ Российская Федерация может участвовать в  межгосударственных 
объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 
международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод 
человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя 
Российской Федерации”.

Согласно Конституции Российской Федерации, государственным языком 
на ее территории является русский язык. Республики вправе устанавливать свои 
государственные языки. В органах государственной власти, органах местного 
самоуправления,государственных учреждениях республик они употребляются на 
ряду с государственным языком Российской Федерации, (ст.68)

Ст. 68 Конституции одна из новелл Конституции Р Ф  1993г. Ранее эта 
проблема решалась только текущим законодательством. В  разделе 2 
Конституции 1978г. “Государство и личность” закреплялось лишь “право на 
пользование родным языком, включая обучение и воспитание на родном языке” 
(ст. 46).

Следует отметить, что в ст.68 Конституции Р Ф  1993г. закладывается 
двоякий подход к регламентации применения языков. Во-первых, оп-ределяется 
единый для России общегосударственный язык и предусматривается право 
субъектов Федерации, которые в соответствии со статьей 5 Конституции приз
наются государствами, т.е. право республик устанавливать собственные 
государственные языки. Во-вторых, Федерация берет на себя обязанность 
сохранять языки всех народов, проживающих на ее территории , и создавать 
условия для их изучения и развития^.

Как суверенное государство Российская Федерация имеет свои 
государственные символы: флаг, герб, гимн и столицу. Описание и порядок 
символов устанавливаются федеральным конституционным законом (ст. 70 
Конституции России). Столицей Российской Федерации является город Москва.

Правовой основой разграничения предметов ведения и полномочий между 
Федерацией и ее субъектами является Конституция Российской Федерации,
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Федеративный договор и иные договоры о разграничении предметов ведения и 
полномочий.

Предметы ведения и полномочия между Федерацией и ее субъектами 
Конституция делит на две группы:

1. Исключительные предметы ведения и полномочия Российской 
Федерации (ст. 71 Конституции России);

2. Совместные предметы ведения и полномочия Российской 
Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции России).

Согласно ст. 71 Конституции, в исключительном ведении 
Российской Федерации находятся:

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; 
формирование федеральных органов государственной власти;

д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в 

области государственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской Федерации;

ж ) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 
кредитное, таможенное регулирование; денежная эмиссия, основы ценовой 
политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы; ядерная энергетика, 
расщепляющие материалы; федеральные транспорт, пути сообщения и связь; 
деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; v

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность, оборонное производство; определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного
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имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их 
использования;

н) определение статуса и защита государственной границы террито
риального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны 
и континентального шельфа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование, 
гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное
законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименование географических 
объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.
Важно подчеркнуть, что в Конституции не употребляется термин 

“исключительное” ведение Федерации. Однако, пункты комментируемой статьи 
позволяют их оценивать как предметы ведения и полномочия, составляющие 
исключительную компетенцию Федерации. В ст. 71 и положении ч. 1 ст. 76 
Конституции (по предметам ведения Российской Федерации принимаются 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое 
действие на всей территории Российской Федерации) подчеркивается не столько 
то, что названные вопросы относятся к исключительной компетенции 
Федерации, сколько то, что они решаются федеральным законом, а не иным 
федеральным нормативным актом.

Но, это не означает , что субъекты Федерации не могут участвовать в 
решении этих вопросов, например, они участвуют через своих представителей в 
Совете Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 72 Конституции, в число предметов совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов входит:

а) обеспечение соответствия конституцией и законов республик, уставов, 
законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции 
Российской Федерации и федеральным законом;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; обеспечение законности; правопорядка, общественной 
безопасности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами;
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г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение j 

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана 
памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 
культуры и спорта;

ж ) координация вопросов здравохранения; защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогооблажения и сборов в Российской 
Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, 
семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство о недрах, об 
охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской 
Федерации.

Гарантируя равноправие субъектов федерации, п. 2 ст. 72 Конституции 
России устанавливает, что данные положения в равной мере распространяются на 
республики, края, области, города федерального значения, автономную область, 
автономные города.

Пунт 2 ст. 72 Конституции конкретизирует содержание статьи 5 
Конституции, в которой сказано, что Российская Федерация состоит из 
равноправных субъектов и что во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти все субъекты равноправны.

Наряду с вопросами совместного ведения Конституция России содержит 
имеется ряд вопросов, относящихся к исключительному ведению республик. 
Исключительные полномочия республик в составе Российской Федерации 
определены их конституциями на основе Конституции Российской Федерации и 
федеративного договора. Они осуществляются республиканскими органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти. Республика самостоятельно 
распоряжается своей государственной собственностью, землей, недрами, лесами,и 
водами.Кроме того, она устанавливает республиканский бюджет, республиканские 
и местные налоги, республиканские фонды экономического, социального и
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культурного развития. Республика осуществляет правовое регулирование 
экономического, социально-культурного и политического развития.

По Конституции республика устанавливает, а также регулирует 
внешнеэкономические, научные и культурные связи с зарубежными странами, 
осуществляет представительство в международных организациях.

Можно сказать, что республики в составе Российской Федерации 
самостоятельно осуществляют полномочия, не отнесенные Конституцией 
Российской Федерации и Федеративным договором к ведению Федерации или к 
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

1 Токвиль Алексис де.Демократия в Америке. — М. .-Прогресс, 1992, с.48
2 Конституционное право: Учебник /  Отв.ред. В.В.Лазарев. — М.:Юристь, 1999г., с.276
3 Баглай М.В. Конституционное право Российской Феде рации.Изд.2-е изм. и доп. М..НОРМА- 
ИНФРА, 1999.С.300
4 Аринин А.Н., Марченко Г.В. Уроки и проблемы становления российского федерализма.М., 
ТОО "Интелтех", 1999.С.131
5Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. — М. :Дело, 
1998, с.95.
Конституция Российской Федерации .Проблемный комментарий.М.
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8 Российский Федерализм: Конституционные предпосылки и политическая реальность: 
Сборник документов (Подред.Н.В. Варламовой, Т.АВасильевой. — М.2000г., С.52.
9 См. Констиуция Российской Федерации -.Научно — практический комментарий ./Под ред. 
акад.Б.Н.Топорнина. — М.гЮристь, 1997,С.401

Arustamyan R .S  
T h e  C o n stitu tio n a l b a s i s  o f  F e d e r a l  c o n stru c t io n  o f  R u s s i a

S u m m a r y
A ccord ing to  the constitutions, which w a s  adm ited  in 1993 , th ere  a r e  8 9  s u b je c t s  in R u ss ia n  

Federation. A m ong th em  21 repu blies, 6  territories, 4 9  provin ces, 2  c ities with a  fe d era l sign i ficance, 
one autonom y district, an d  10 au to n o m o u s region s.

T h e  constitution (1993 ), adm its the right o f se lf-d e te rm in a tio n  o f  p e o p le s  only in R u ss ia n  
Federation. T h e  su b je c t s  h a v e  n o  rights o f  w ay ou t o f  F ed eration , including rep u b lics . T h e  reculiarity o f  
Russian F ed e ra lism  co n c lu d e s  that in its S oun d ation  p u ts both the national an d  th e  territorial 
principles.

Առստսսմյան Ռ.Ս.
Ֆ ե դ ե ր ա տ ի վ  Ռ ուսա ստ ա նի կ ա ռ ո ւց վ ա ծ ք ի  սա հ մա նա դրա կա ն հ ի մ ո ւն քն ե ր ը

Ա մ փ ո փ ու մ
Սահմանադրության համաձայն 1 9 9 3  թ. Ռուսաստանի Ֆեդերա ցիա յի կազմում կար 8 9  

սուբյեկտ, որոնց թվում 21  հանրապետություն, 6  երկրամաս, 4 9  մարզ, 2  քա ղա ք' ֆեդերա ցիա յի  
նշանակությամբ, 1 ինքնավար մարզ, 10  ինքնավար տեղամաս( 1 9 9 3  թ-ին սահմանադրությունը 
ճանաչում է ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը միայն Ռուսաստանի ֆեդերա ցիա յից դուրս 
գալու իրավունք սուբյեկտ ները, ինչպես նա ե հանրապետությունները չունեն:

ՌՖ-ի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ նրա հիմքում ընկա ծ են ինչպես 
ազգային, այնպես էլ սահմանային սկզբունքներ:
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Գ ր ա կ ա ն ո ւթ յո ւն

Խ ա նյա ն Ս. Ա.
ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԱՐԴԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ

«Ինչպ իսի՜ ընթացքի մեջ է պոլսահայ պոեզիան և ի՞նչ տ եղ է գրավում 
հայրենապատումը նրանում» հարցի պատասխանը ստանալու համար բավական է դիմել■  
«Սփյուռքահայ արդի գրականություն» երկհատորյակին, որի U հատորը բա ղկա ցա ծ 1500,1 
իսկ Բ հատորը' 800  Էջից: Հատորները խմբա գրել և համադրել Է բա նա ստ եղծուհի! 
գրականւսգետ-մանկւսվարժ Սեդա Օւսղիկյւսն-Տեմիրճյանը: ժողովածուները!
հրատարակվել են Սփյուռքի 55 գրասեր ազգակիցների նվիրատվությունների շնորհիվ, ■  
որոնց անվանացանկը երախտիքի զգա ցումով բերվա ծ Է նրանցում: Ա հասարը! 
ամբողջությամբ ընդգրկում Է պոլսահայ գրականությունը, Բ հատորը' աշխարհի տարբեր! 
գաղթօջախներում ապրող գրողների ստեղծագործությունները:

Որպես մուտք, ՄՏեմիճյանը բերել Է անմահ Դ.Վարուժանի մարգարեակաՕ! 
խորհուրդը. «Ո ՜վ պիտի կրնայ գրել ա յղ տառերուն պատմությունը, որոնք հրաշեկ գւսմերոլ! 
պես ցեղին գոյությունը հաստատեցին մեր մագաղաթներում հավերժակաՕ I  
հաստատութեանց վրայ: Աստուածային U-Էն սկսեալ, որ աղօթքը մը նման բազուկները վեր I  
կարկառած, ղարերու ընթացքին երկինքն հաստատ բռնեց հայութեան գլխ ուն վրայ, մինչև I  
ինքնամփոփ ֆ-ն, որ յոյսի քղամիդին փափաթուած սիրտը միայն բա ց, ք ա լեց, քա լեց դեպի! 
արշալույսերը գա լիք օրերուն. այղ բոլոր տառերը կարաւան առ կարաւան առա ջնորղեցիօ! 
մեր գոյութիւնը, մեր հայկակւսնութիւնը մինչև ներկա ղարերերուն սեմին վրա յ»:

Ինչպես տեսնում ենք, Մեծն Վարուժանը մայրենի մաշտոցագիր լեզվի հետ է կապել I  
մեր ժողովրդի գոյությունն ու հայկականությունը: Դրանով էլ պետք է բա ցա տ րել! 
ՄՏեմիրճյսւնի բանաստեղծությունը' նվիրված հայ գրչի մշակներին, զետեղվա ծ О I 
հատորում, և ա յդ հատորներում հայրենասիրական երգերին մեծ տ եղ հատկացնելը :

Պոլսահայ գրականությունը սկսեց աշխուժություն ա պ րել Երկրորդ I 
աշխարհամարտի տարիներին և նրանից հետո: Այն կապվում է Կարպիս ճանճիկյաՕի I 
/1920-1946/, Հայկազուն Գալստյանի /1920-1985/ և Արամ Շավարշի /1917-1979/ մուտքի I 
հետ: Այղ առթիվ Բագրատ Թեվյանը գրել է. «Արդեն իսկ այղ տղաքը մեր ցեղին յւստուկ I 
ստ եղծա գործ ընդունակությամբ կրցա ծ են ինքնատիպ արուեստի նոր ուղի մը բանա լ հայ ■ 
գրականության մեջ»:2 իսկ Զարեհ Խրախունին 1991-ին ընդգծել է. «Որքան ուրախ, որքաՕ I 
հպարտ պ ետք է ըլլանք մենք ամենքս ալ, որ այսօր հ օգ  չէ թէ փոքր չափի վրայ, քանակը 1 
կարեւոր չէ այնքան -  մենք ալ ունինք ինքնուրույն քհրթոդութիւն մը, որ' թերեւս վերջին I 
շրջաններու պատմութեան մեջ առաջին անգամ ըլլալով' կէս դար հեռուէն չի հետեւիը 1 
եվրոպական գրական ղպրոցներու, այլ' անոնց հաւասար մակարդակի վրա յ, ինքն ա լ փոքր 
աո փոքր կը խմորէ հատ մը' նոյնքան բարձրորակ, խոստմնալից, կենսունակ»:3 Իսկ Հակոբ 
Կւսրպհնցը պիտի հաստատի, «Կարպիս ճանճիկեանը մահացաւ 2 6  տարեկան հասակում: 
Այդուհանդերձ իր երևումը հայ գրա կա նության երկնակամարում ասուպային ցոլքից 
առավել' եղա վ շրջադարձային, յատկապես իստամպուլահայ բանաստեդծութեան 
բնագավառում»:4

Հակոբ Կարպենցին գրա վեց ճւսնճիկյանի պարզ, անմիջական, անպաճույճ ոճը: Նա 
գրական հրաշքի համազոր երևույթ է համարում համաշխարհային առաջին պատերազմի 1 
ու Մեծ եղեռնի պատճառած արհավիրքներից հետո Պոլիսը գրական նոր փնտրտուքների 
կենտրոն դառնալը: Հիրավի, Կ.6անճիկյանը, Հ.Գալստյանը և Ա.Շավարշը պոլսահայ 
գրական նոր շարժման նախակարապետները եղան, որոնցից հետո 50-ական թ սկսած 
հանդես եկան Արմենուհի ԹԵրգյանը, Ատրինէ Տատրյանը, վարուժան Աճեմյանը, Զա վեմ 
Պիպեռյանը, Երվանդ Կոպելյանը, Զահրատը, Ռոպեր Հատտեճյանը, Զարեհ Խրախունին և I 
ուրիշներ:

Ի՜նչ տ եղ է գրավում հայրենապատումը պոլսահայ բանաստեղծների 
ստեղծագործություններում և ի՞նչ երանգներով են նրանք արտահայտում իրենց անմարում



կարոտն ու զգացումները մի այնպիսի քաղաքում և երկրռւմ, որտեղ յաթաղանի գոհերը 
դարձան մեկուկես միլիոն հայեր, և այսօր էլ Պոլսում ապրող նրանց ժառանգները գտնվում 
են թալեսսթածին հայացքների տակ:

Ծանոթանալով պոլսահայ բանաստեղծների ստեղծագործություններին, նկատում 
ես, որ նրանք երբեք իրենց մտքից ու խոհերից չեն հանում մեր պատմական հայրենիքի 
պատկերը, չեն ղաղարում ազատության սրբազան գաղափարից: Նկատելի է, որ նրանց 
հայրենապատումը ճակատային չէ, ա վելի շատ իրենց զգացումներն արտահայտում են 
ենթաբնագրային արծարծումներով: Մի այնպիսի նուրբ բանաստեղծ, ինչպիսին Կարպիս 
նանճիկյսւնն է, տարագրությունն իր իսկ տան մեջ արտահայտում է այսպես.

Փողոցը նոյն տեղը կը մնայ
պանդոկին դուռը նոյն
մեր բզկտ ա ծ հացին փշրանքները

կը մնան դեռ սեղանին վրայ 
եւ փողոցի նայող 
պատուհաններուն վարագոյրները

մեր վար քա շա ծ վիճակին մեջ նոյն 
մենք ինչո՞ւ
նոյնը չմնացինք սիրելիս 
դարձանք իրարու անճանաչելի:5

/«Տ ա ր ա գ ի ր »/

Կ.ճանճիկյանի հայրենասիրությունը իր նրբերանգներով երևան է գալիս 
հոգասիրության մեջ: Դիմելով հողին, նա հարցնում է. «Ինչպես կապրին մարդիկ երբ ղուն 
չըլլաս»: Բանաստեղծը մեկ առ մեկ թվարկում է հողի բարեմասնությունները և ապա 
հայկական անանցանելի կարոտով և վերադարձի հույսով ընդհանրացնում, «հաւատա հող 
քեզի համար տրուած իլրաքանչիւր նաԻատակ» ապացույցն ես մեր սիրո.

Թռչունները որ քեզմէ 
իրենց ոտքերը կտրեցին 
... Օր մը վերջապէս

դարձեալ քեզի պիտի դառնան
ու օր մըն ալ
երբ ղուն օթեւան պիտի ըըաս 

մեր մարմինին, 
մեծ բանաստեղծներ 
քեզի համար
քերթուածներ պիտի գրեն 
էրնեկ մեզի
ք ո լ ծոցիդ մեջ պիտի ըլլանք: 5

Մինաս Թ եօլեօլյա նը /1913/ հայրենիքի ազատությունը համարում է անմնացորդ: 
Բանաստեղծը նրա ձայնը լսում է Մասիսի ծերպերի մեջ, ուր Արտավազդը սերմեր է ցանել, 
նոյան Տապանի հաղթերգի ղողանջներում, Ավարայրի խռովքում.

Անունդ ինչ փոյթ, - երբ ոտնաձայնդ' հիմա,
Հոգիին մէջ մեր տխուր, աղօթական երգի պես,
Վաղուան ա յցդ կավետէ...
Ցնորք մը չէս ղուն, այս փաստն է լոկ 

Որ կընե մեզ երջանիկ,
Եվ տրոփին' որով կապրի մեր սիրտը դեռ
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Անբաւ բերկրանք կը բերէ...
Ե՞րբ պիտի գա ս...

/«Ե ՜ր բ  պիտի գ ա ս »/

Հայրենասիրական իր երգերում Ս.Ք.Զանգուն (1917) կոչ է անում չմոռանալ, մեր 
երգերը, չվախենա լ չարից, թշնամու ահից, միշտ հնչեցնել մեր լեզուն, չկորցնել 
օտարության մեջ («Ի ն չո ւ» ): Հայրենասիրական նույն զգա ցմունքներն են արտահայտված 
նրա «Դարերն ի վեր», «Մփյուռքյսւն տ վա յտ ա նք», «Եթե վիրավոր» 
բանաստեղծություններում: Իսկ Զահրատին /1924 / հուզողը մեսրոպաբույր հայոց լեզվի 
հավերժացումն է: Այն և խունկ է, և վանք, և ավետարան: Ըստ Զահրատի, Մեր հոգու հետ 
խոսում են Մեսրոպյան գրերը: Նրանք.

Արեւ ու արտ կը բուրեն
Վւսրդ ու սոխակ -  Աայաթ -  Նովա ու Կոմիտւսս կը բուրեն 

կեանք կը բուրեն 
Վերազարթնում ու յաղթանակ կը բուրեն 
Ուր որ ըլլան հողմագրին ուր որ գաղթեն-վարդապետ 

Քու տառերդ ազատութիւն կը բուրեն:8
/«Մ ե ս ր ո պ ա բ ո ւյր »/

Իգնա Մարըասլանի /1945/ բանաստեղծական աշխարհում կորուսյալ հայրենիքը 
վերածվել է հոգևոր մի այնպիսի պատկերի, առանց որի չի պատկերացնում ոչ իր տենչը, ոլ 
էլ երգը: Պատմություն, չարչարանք, տառապանք, լույս  մետաֆորները նրա
հայրենապատումի առէջներն են, իսկ ազգ-ցԵղ հավաքական ուժերը' ամենանվիրական 
երանգները, որոնք ընդհանրության մեջ հայի երազն են' նրա դարավոր հեքիաթի գորգը: 
Հա յրենիք-ա զգ հասկացությունը Իգնայի մոտ հավասարվում են, պայմանավորվում մեկը 
մյուսով: Աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի երազի իրականացումը բանաստեղծուհին | 
կապում է նրա անքակտելի միության հետ: Հոգ  չէ թե ա զգի մատներին «Կոշւոռ են 
կապեր... Հերձոտեր ա փերը», հոգ չէ թե «ճա թեր են» շրթները... և երգերից «թախիծ կը 
բուրեն», նրա քնարական հերոսը հավատում է ապագային.

Մինչ արիւն-քրտինքդ պիտի գծէ 
Կրանիթեայ կորովդ ագատութիւնդ պիտի հիւսէ 
Անքակտելի միութիւնդ անմահութիւնդ պիտի կերտէ 
О ղուն իմ ա զգս տսաապած-դուն իմ ցեղս ցիրուցան:

/«Գ ե ղ ո ն » /

Իգնայի «Կապոյտի ծա րա ւ» բանաստեղծությունը հոգու բազմաշերտ ծա լքեր ունի: 
Նման երգ կարող է հյուսել միայն հայ բանաստեղծը: Կապույտ երկինքների, կապույտ 
ծովերի, կապույտ երազների, կապույտ ծաղիկների ընդհանուր ծփ ա նքն ու բույրը Իգնայի j 
քնարական հերոսին հասցնում են «Կապոյտ ա նցեա լներ» ֊ին , որտեդ նա կարող է «Տրցակ- 
տրցակ հուշեր» մտաբերել, սակայն միշտ «տ ա ռա պող սրտի մեջ» զ գա լ անհագ մի ծարավ: 
Հենց այս հյուսվածքի սահմաններում էլ բանաստեղծուհին ստեղծում է մեր ազգային 
պատկեր-կերպարը, որպես «հավերժության ծա ռ»: Իգնան մեր ա զգա յին ոգու 
ինքնաճանաչման խորհրդանշանները համարում է տառապանքը-հալածանքը-մահը- 
կարոտը, հո ւսախարու թյու նը֊պա տեր ազմր֊Օահա տակությու նր֊հույսը֊պայքարլյ. Մեո 
պատմության ընթացքի տարեգրության սահմանների մեջ բանաստեղծուհին չի շրջանցով 
այն ցավալի ճշմարտությունը, որ թելադրված է ասես ա զգա յին ճակատագրով: 
«Պատ երա զմներ, նահատակներ, մարտիրոսներ տ եսա նք,֊գրում է նա, - ցուրտ հողը մեր 
տաք արցունքով թրջեցինք, արհավիրք, կեղեքում, հեծկլտուք-թախիծ տ եսա նք...», սակայն 
«փիւնիկ եղա նք»: Հավատարիմ հայրենասիրական իր քնարերգության ընդգրկումներին,
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Իգնան չի կորցնում պատմական հայրենիքի ազատագրման հույսը: Հայ ժողովուրդը իսկ և 
իսկ իր ավանդական երկրի վրա կաոուցած անմահ կորողների նման է: Վանքը հային է 
նման, հայը' իր կերտա ծ վանքին: Այստեղ է նրանց միասնության գա ղտ նիքը.

Հնամենի վանք մը եղանք
ձիւնին տակ կորսուեցանք 
ձիւնսւհալին դարձեալ ցոլա ցինք 

անմահ երգ մը եղանք 
կռունկի նման 

ճա խրեցինք հորիզոնէ հորիզոն...10

Բանաստեղծուհին ընդհանրացնում է, որ արմատներով մեկ, գոյատևման դժվարին 
ճանապարհին ապրեց հայությունը, երակ-երակ ծաղկելով' որպես «Հա վերժությա ն ծա ռ»:

Պոլսահայ արդի պոեզիայի ականավոր ներկայացուցիչներից է Զարեհ Խրախունին 
/1926/: Խրախունին միշտ բորբոք է պահել իր ժողովրդի ազատաբաղձ ոգու կրակը որպես 
բանաստեղծական խորհրդանիշ: Նրա հայերգության մեջ պարզորոշ երևում են ազգային 
մտածողության պատմական և գեղագիտական ակունքները: Բանաստեղծի հուզաշխարհը 
իսկ և իսկ հայ մարդու ապրած տառապանքի և երազի հանրագումար Է: Նրա 
ստեղծագործության արմատները մի կողմից գնում են դեպի մեր տոհմիկ պատմության 
խորքերը, մյուս կողմից սնվում հայ ժողովրդի, առանձնապես սփյուռքահայության արդի 
տագնապներից և ակնկալություններից: Խրախունին ինչքան էւ խորհում է
համամարդկային ակնկալությունների մարմնավորման մասին, միևնույն Է, ձեռքը դնում Է 
մեր ազգային ցավի վրա: Նրա Էպիկական հերոսը մարդու և մարդկային հաղթանակը 
երագելով հանդերձ, կրծքի տակ շոյում Է մեր ազգային իդեալների ծաղկումը: Խրախունին 
հավատում Է «թա փ ա ծ արյան և ա րցունքի» հուսաբեր արդյունքին, ուստի խորհուրդ Է 
տալիս, ծառ տնկել և միաժամանակ խրախուսում, «ուր ալ տնկեք պիտի բռնե անպայման» 
/«Այս ծառը սուրբ»/: Նրա հայրենապատումը երևան Է գալիս ազատերգության 
համաձուլվածքով: Պատճառը պարզ է: Սփյուռքը մեր ավանդական հողերի, օջախների, 
հեքիաթների կորստից Է ծնված, և պարզ է, որ հայրենիքի վերադարձը սփյուռքահայ /և ոչ 
միայն/ բանաստեղծի համար առաջին հերթին փրկության բաղձա նք է, որը կոնկրետության 
մեջ դրսևորվում Է որպես ազատաբաղձ ոգի. Տվ յա լ դեպքում Խրախունու պոեզիայում 
հայրԵնիք-ազատություն-ոգի հասկացությունները կերպավորվում են մեսրոպածին մեր 
գրերի պատկերներով: Դիմելով Ազատությանը, բանաստեղծը նշում Է.

ԱՅԲ-ը արյունն Է թափված 
ԶԱ-ն զոհվածներն անանուն 
ԱՅԲ-ը անունդ է արփավառ 
ՏՒՈՆ-ը տենչանքն Է տանջող 
Ու-ն ուրացումը ույժին 
ԹՈ ֊ն թվականն է ահեղ 
ՅՈՒ-ն յուրացումը ջահիդ 
ՆՈՒ-ն նահատակդ վերջին:11

/«Ա զա տ ո ւթ յո ւն»/

Թեմատիկ բազմազանության մեջ Խրախունու ազատերգությունը ամենավառ 
երազն Է, իսկ արդեն նշեցինք, որ այն ուղիղ իմաստով հայրենապատում է: Առաջին 
«Հաղթական» բանաստեղծությունից /1944/ մինչև «Ազատություն» 1993  գիրքը Խրախունու 
ստեղծագործական հուզաշխարհում հառնում Է Լեռ-ը, շրշում ծառ-ը, շիկանում 
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ հուրը, շքերթվում ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ, ղողանջում ՏՈՆԱԶԱՆԳԸ,
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փողփողում ԴՐՈՇԸ, խոսում ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ, շողում ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ խորհուրդը: 
Խ րախունին հա սել է մի բա րձունքի, որտ եղից ինքը հա յոց հա մա զգա յին ճա կա տա գիրն է 
շոյում և միաժամանակ ընթերցողը իր հոգու խորքն է տեսնում: Նա տ ա րբերվում Ւ այն 
կարճամիտ մտ ա վորա կա ններից, ովքեր ա զգի շահ-ճակա տ ագիրը կապում են 
քա ղա քա կա ն խա ղերի, միջկուսակցակւսն վեճերի հետ: Խ րա խ ունին ընդունում է մի 
ճշմարտություն' Վերա ծնվա ծ Հա յա ստ ա նը Երևան ոստ ա նով այն միակ խա րիսխ ն է, որին 
հենվելով միայն աշխարհա սփյուռ հայությունը կա րող է հա սնել իր երա զա ծ ա փերին: Նման 
հետևության բեր ող լա վա գույն կռվաններից մեկը բա նա ստ եղծի «Նա մա կ եղբորս» 
բա նա ստեղծությունն է' Հա յա ստ ա նի Հանրա պ ետ ությա ն ա նկախության հռչակման առթիվ 
1992 թ. գրվ ա ծ նրա «Ա րդյոք կա ՞ թաքուն գա ղտ նի ք» շա րքից հետ ո: Բանա ստեղծի և 
քա ղա քա ցու հեզա հա մբույր և քա ղա քա կիրթ դիրքերից Խրա խ ունին պ ա տա սխա նել է 
նրանց, ովքեր քննա դա տ ել են ա յդ բա նա ստ եղծությա ն համար: Անվանի բանաստեղծը 
եղբոր «մեղմ սույլը» համարում Է «ա ն ո ղ ո ք» ա րա րք: Ինչպ ես դիպուկ նկատում է 
Խրախունին. «Մ ա զ չմնա ց որ չհա նձնենք փ չող անհաշտ ա նհա րա զա տ  հովերուն»: Նա հսւյ 
մարդու քա ղա քա ցիա կա ն պարտքի զգա ցումով հանձն Է առնում, որ «Հ ո վ ը  ա նվերջ մեր 
երեսը կապտակե' միշտ շոյելու պ ա տ րա նքով...» : Մի՞թե դժվա ր է նկա տ ել, որ մեր «արյունը 
ներս Է դա րձել, կը թանձրանա ամեն օր Ու կը սպառնա մեզ խ ե ղ դ ել»: Բ ա յց ոչ միայն այղ: 
Խրախ ունին իմա ստ նա ցա ծ մեր կորուստներից և  գտ նելու նպ ա տ ա կով պատեպատ 
խ փ վելուց խորհրդա ծում Է.

Եղբայր իմ
Հա յրենիքը եթե միայն ծննդա վա յր չէ ինծի 
Հա յրենիքը եթե միայն սննդավա յր չէ քե զ ի  
Ես մեկ անգամ պանդուխտ եմ 
Դուն երկ ու...12

Խ րա խ ունին իմացական-հուզական իր պ ոետական ծա վա լումներում ձգտում է 
կենդանի պա հել հա յոց ա զգա յին նվիրական երա նգներն ու զգա ցումները: Նա մեր 
տ ղաների պարի մեջ տեսնում է «թևեր բա ցա ծ խ ա չքա ր... երկինք հա սա ծ կատար... 
մա րտ ա հրա վեր» /«Պ ա ր »/, Հա յոց Անկախության հռչա կագրի տ ողերում շոշափ ում վեց 
դա րուց ա վելի խ որտ ա կվա ծ մեր պետականության վերա ծնունդն ու հա ղթա կան երթը, որի 
ա ռջևից ասես «Հա յկ  նահապետ վա ղընջա կա ն իր պ րկվա ծ ա ղեղեն կարձա կե նետը լուսեղ 
հավերժության ա ստ ղերոլն» /«Ուրեմն ըսենք պ ա րզորեն-616»/:

Խրա խ ունու հա յրենասիրական պոեզիայում կարևոր տ եղ  է հատկացված 
պատմությանը: Նրա հիշողության սահմանները սկսվում են հա յոց առասպելական 
շրջա նից հասնում ա յսօրվա  դրամատիկ շիկացումներին: Անցյալի և ներկա յի կապը նա 
ներկայացնում է որպես դաս: Այդ ինչո՜ւ «Անոնց դոդեմը գա յլ էր, իսկ մերը գա ռնուկ»: Այղ 
չէ* պատճառը, որ գա ռները «մեծա ցա ն մաքրասպիտակ խ եղճուկրա կ» /«Պա տմություն»/: 
Խրախունին անդրադառնում է ժողովրդի կորուստներին, նկարագրում դա րա վոր թշնամու 
դա ժանությունները, մեր ժողովրդի ողբերգա կա ն ու ճա կա տա գրա կա ն էջերը: Բայց պետք է 
ընդգծենք, որ բա նա ստ եղծը Պոլսի պայմաններում մեր ա նցյա լը պ ետ ք է ներկայացնի 
ա յլա բերության ընձեռա ծ սահմաններում: Այդ է վկայում. «Ամպի պ ա տ մություն» ծավալուն 
բանա ստեղծությունը: ժողովրդա կա ն հեքիաթին հատուկ մուտքով բանաստեղծը 
նկարագրում է ամպը, որ դարերի ընթացքում «Բ յուրեղա փ ա յլ փրփուր դարձած-եթերային 
փ ետ րա փունջի վերա ծվա ծ կը պսակվեր մայր արևուն ոսկեկրակ շողե րո վ»: Սակայն ամԱ|ը 
«մոռա ցեր էր ան իր վերելքովն ինք արբշիռ ԱՆ մոռացեր էր բոլոր հովերն ու շունչն անոնց 
չա րա կա մ»: Արդյունքում.

Եվ անխնա հա լա ծեցին ամպը հեք
Պ ա տ ռեցին կտրատ եցին պառակտեցին գա յն ա մբողջ
Պատառ-պատաո ծվեն ծվեն բզկտ եցին միսն ա նբիծ
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Փ եռեկտ եցին անոր մարմինն ա րևա փ ա յլ կաթնաթույր 
Ու ցրվեցին լորս ծա գերուն ա շխ ա րհի... 3

/«Ա մպ ի պ ա տ մ ո ւթ յո ւն »/

Բանա ստեղծության ընթա ցքի մեջ խ ոսք է գնում գա ղթաշխա րհի մասին, ուր ամպը 
«նստավ ցրիվ տ անիքներուն և փ եղկերուն և մայթերուն ա նտ ա րբեր», բա յց  չա նցա ն, 
սպասում են պահին, որ «Վեր ամբառնան, դառնան քուլա  ըսպիտակ ու միանան փոքր 
ամպին երկնա ճեմ»: Դժվար չէ նկատել, որ բանա ստ եղծի երևա կա յությա ն և խոհերի 
շղթայում մեր ժողովրդի կորուստների և վերա դա րձի հույսի պատկերն է:

Հա յոց մ եծ եղեռնի ա րհավիրքի պատկերն է ներկա յա ցվում Խրա խ ունու 
«Հա մա կշիռ», «Ո չ ա յլ» , «Լեռն ի վ ե ր », «Դաշտ ը ա նտ եր» և ա յլ ստ եղծա գործություններում: 
Առարկայական խորհրդա նշա նների շրջա պ տույտի մեջ կարևոր տ եղ է գրա վում ա րծիվը 
որպես սավառնակի հակապատկեր: Քնարական հերոսը հանդես Է բերվում արծվի 
անունից: Արծիվը սավառնակը ներկայացնում Է «հա գա ր սա դրա նք» խ մորող չա ր ուժ.

Իսկ մենք ա րծիվվյուրծքին կրակ սրտին արյուն
ա չքին երա զ ու կտուցին կոծ ու կանչ 

հավերժության գա գա թներին կը նա յինք վար -  
սավառնակին 

... Կը սլա նանք ահագնաթափ թևածումով մա նծնուրաց 
չա ր գա նգին խոտ կոխելու պ ես-բռունցք կ ը լլա ն ք ...14

/«Ս ա վ ա ռ ն ա կ »/

Հա վա տ արիմ հայ դասական պ ոեզիա յի ա վա նդույթներին, խրախունին 
Հ.Թումանյանի, Դ.Վարուժանի, Ե.Չա րենցի և մյուս մեծությունների հա նգույն մեր ժողովրդի 
խաղաղ ու ա զա տ  կյա նքը տեսնում Է մյուս ժողովուրդների ա զա տ  կյա նքի և 
համագործակցության մեջ, միաժամանակ պ ա շտ պ անելով փ ոքր ժողովուրդների 
իրավունքները: Թուրքիւսյում Հա յոց Պա տ րիա րք Արք.Գսւլուստյանի սուրբ հիշատակին 
նվիրված «Ե րգ երա զա նքի» բանա ստ եղծությա ն մեջ Խ րա խ ունին «Ազատություն, 
խաղաղություն, ուրա խություն» է ակնկալում աշխարհի բոլոր մա րդկա նց համար, իսկ 
«Դ րոշ» երգում ժխտ ում Է այն դրոշը, որի խորհրդանիշը կեռ թուրն Է և մա նգաղաձև 
մահիկը: Նա երա զում Է կա նւսչ-սրճա գույն ֊ղեղին /ոսկեգույն/ այն դրոշը, որ.

մազերուն պես ա լիք ա լիք հողմա ծա ծա ն հերարձակ 
Այն աննման աղջկան 

որ կուրծքը բա ց 
մեկ ձեռքին սուր, մյուսին հաց 

Կառաջնորդե ամբոխները ս ր ա ր բ ա ծ:15
/«Դ ր ո շ » / :

Զարեհ Խ րա խ ունու հայրենապատումի մեջ Լեռը և  լեռա ն մարդու 
փոխհարաբերությունը ներկա յա ցվում է որպես հա յոց աշխարհի համայնապատկեր: 
երանում «Մարդը լեռա ն կը նայի, լեռն ա լ իրեն կը ն ա յի »: Այդ «Լեռը շենք մ է ...» : Լեռան 
անունը չկա, բա յց  պ ա րզ է, որ լեռը երկնամերձ Արարատն է, ինչպ ես քնա րա կա ն հերոսն է 
խոստովանում. :

Այն այն լեռն Է
Որ ամենուր բիբին խորն է բևեռվա ծ 
Որ ամենուս մորթին տակն Է - միս ոսկոր 
Որ ապրում Է գոյություն Է իրական 
Ու երա զ է առա սպ ել Է անսահման:16
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Սակայն Երւսզ-ււաասպել այդ լեռը վերածվում է հույսի և դեպի իրեն կանչում նրան 
կարոտ տիրոջը, որն էլ շշնջում է. «Այս լեռը մեծ Անմահության սանդուխտն է Ու կամաց- 
երկյուղած Կը բարձրանամ լեռն ի վեր»:

Ինչպես աշխարհասփյուռ, այնպես էլ պոլսահայ բանաստեղծների սրտի և հոգու 
ձայնը' ակունքված կորուսյալ հայրենիքի կարոտից, հույսի թևերով փարված 
Հայաստանին, տագնապած աշխարհի խաչմերուկներում ուծացման իրողությունից, երգի 
թևերով հանձնված է սերունդներին: Արդի սերունդը իր հայրենապատումն է արարում 
բանաստեղծական նոր ձևերով, որի բովանդակությունը մաքառման շոշափելի երանգներ է 
ձեռք բերում:

1. Սփյուռքահայ արդի գրականություն, հ.Ա, Ռօյըլ օք, Սիշիկոն, 1994 թ... էջ 2
2. Նույն տեղը, էջ 10:
3. Նույն տեղը, էջ 13
4. Նույն տեղը, էջ 14
5. Նույն տեղը, էջ 23
6. Նույն տեղը, էջ 49
7. Նույն տեղը, էջ 43
Ց. Նույն տեղը էջ 62
9. Նույն տեղը էջ 81
10. Նույն տեղը, էջ 82
11. Զ.Խրախունի, Ազատերգություն, Երևան, 1993, էջ 23
12. Խրախունի, Ազատերգություն, Երևան, 1993, էջ 86
13. Նույն տեղը, էջ 62:
14. Նույն տեղը, էջ 75-76
15. Նույն տեղը, էջ 53
16. Սփյուռքահայ բանաստեղծություն, Երևանի պետհամալսարանի հրատ. 1981, էջ431

ХАНЯН С.А.
ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ п о э з и и

КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Резюме
Чтобы найти ответ на вопрос, в каком процессе находится армянская поэзия в 

Константинополе и какое место занимает в ней тема потриотизма, достаточно обратится к 
двухтомнику "Современная зарубежная армянская литература”, первый том которого состоит 
из 500, а второй из 800 страниц. Оба тома составила и редактировала поэтесса, 
литературовед и педагог Седа Цахикян-Темирчян. В первом теме охвачена армянская поэзия 
Константинополя, а во втором-произведения писателей армянской диаспоры.

Армянская литература Константинополя оживает в годы второй мировой войны и после 
нее. Это явление связано с именами Карписа Чанчикяна (1920-1946), Айказуна Галсгяде 
(1920-1985) и Арама Шаварша (1917-1979). Их поэзию высоко оценили писатели и 
литературоведы Баграт Тевян, Акоп Карпенц и другие.

Знакомясь с произведениями армянских поэтов Константинополя, замечаешь, что в их 
мыслях и думах не забывается образ исторической родины — Западной Армении. В 
стихотворениях М.Теолеоляна, С.С.Зангу, И.Сарыаслан и других воспеваются родные очаги
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потерянной родины, плененный Арарат, исторические памятники и т.д. В  их стихах часто 
встречаются метафоры история, мучение, страдание, надежда, свет, а понятия Родина — 
Нация представлены как одно целое.

Крупным представителем современной армянской поэзии Константинополя является 
Зарех Храхуни. В  его патриотических стихах национально-историческое мышление проявлено 
в метафорах Родина - Свобода-Язык. Он с большим воодушевлением воспевает независимость 
Армении. Образ Родины создан в стихотворении “История”, “Танец”, “К  вершине горы”, 
“Самолет”, “Знамя” и других произведениях.

В армянской современной поэзии Константинополя новыми поэтическими формами 
создан образ исторической родины, освобождение которой связывается с республикой 
Армения.

Khanian S.A.

The them e of patriotism in m odem  
Armenian poetry o f Constantinople

Sum m ary
To find the answer to the question in what process Armenian poetry is in Constantinople and 

what place the theme of patriotism takes in it, suffice to draw our attention to two-volume edition of 
“Modem Forein Armenian Literature ”, the first volume of which includes 500 and the second -800 
pages. Both volumes were compiled and edited by a poetess, literary critic and teacher Seda 
Tsakhikian Temirchian. The first covers Armenian poetry in Constantinople, the second- the works of 
Armenian writers in Diaspora.

Armenian literature in Constantinople revived during and after the years of World War II. This 
phenomena is connected with the names of Karpis Chamchikian (1920-1946), Hikasune Galstian 
(1920-1985) and Aram Shavarsh (1917-1979).Their poetry was highly estimated by such writers and 
literary critics a s  Bagrat Tevian, Akop Karpents and others.

Getting into the works of Armenian poets Constantinople we notice that in their thoughts and 
ideas they don't forget the image of their historical Motherland-Western Armenia. The hearth of the lost 
Motherland, prisoned Ararat, historic monuments are glorified in the poems of M. Teoleolian, S. Zangu, 
N.Saryaslan and others. In their poems we often meet metaphors, history, torture, suffering, hope, 
Fight. Such concepts a s  Motherland and Nation are introduced a s  one whole.

One of the prominent representatives of modem Armenian poetry in Constantinople is Zarekh 
Khrakhuni. In his poems the national-historical thinking is shown in such metaphors a s  Motherland- 
Freedom-Language. With great inspiration he glorifies the independence of Armenia. The image of 
Motherland is created in the poems “History”, “Dance” To the Top of the Mountain”, “Plane”,"Banner” 
and other works.

In modem Armenian poetry in Constantinople by means of new poetic forms is created the 
image of historic Motherland, die freedom of which is connected with the Republic of Armenia.
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Խանյան Կ.Ս.
ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՆ ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Հայ Ժողովուրդը 2000թ . նշեց մեծանուն բանաստեղծ, համաշխարհային պոեղիա| 
անմահ ներկայացուցիչներից մեկի' Ավ. Իսահակյանի ծննդյան 125-ամյակը:

Չնայած տասնամյակների ընթացքում ուսումնասիրվել է մեծ բանա ստեւ\6լՏ 
հարուստ ժառանգությունը, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր նոր սերունդ QpuiH 
ստեղծագործության մեջ տեսնում է նոր երա նգներ' ելնելով իր աշխարհա յեցողությունիցս^ 
գեղագիտական ընկալումներից:

Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործության մեջ բազմակողմանի արտացոլված t f l  
ժողովրդի հոգեկան հարուստ աշխարհը: Նրա բանաստեղծական արվեստում խտացվսմա 
են ոչ միայն հայկական, ա յլ նաև համաշխարհային պոեզիայի լավագույն ավանդույթներս I 
Պատահական չէ, որ Վարպետի ստեղծագործությունը բարձր է գնա հա տվա ծ ոչ միայն հալա 
այլև համաշխարհային մշակույթի ներկայացուցիչների կողմից:

Ավ. Իսահակյանը դեռևս պատանեկան տարիներից ծանոթ է Եղել ռուսական ■  
պոեզիային: Ռուս գրականության հետ Ավ. Իսահակյանի սերտ առնչությունների մասին I  
քիչ չեն գրվել: Հայտնի են գրականագետներ Կ.Գրիգորյանի, Պ.Մակինցյանի, I  
ՍԻնճիկյանի, Գ.Հովնանի, Հ.Ղանալանյանի, Էդ.Տրբաշյւսնի, Գ.Հովհաննիսյանի, Ավիկ I  
Իսահակյանի և մյուսների ուսումնասիրությունները: Առանձնապես ուշագրավ t I  
ակադեմիկոս Լ.Սկրտչյանի «Ավ.Իսահւսկյանը և ռուս գրականությունը» I  
ուսումնասիրությունը, որտ եղ ցույց են տ րվա ծ Իսահակյանի և ռուս իրականության I  
կապերը, Իսահակյանը որպես ռուս գրականության գիտակ և պրոպագանդիստ, I  
Ավ.Իսահակյանի պոեզիայից կատարված ռուսերեն թարգմանությունների ընթացքը և I  
արվեստը, ինչպես նաև Ափիսահակյանը ռուս քննադատության գնահատմամբ: Անվանի I  
գրականագետը հանգամանորեն ներկայացնում է Վարպետի «Աբու Լալա Սահարի» պոեմի I  
բրյուսովյան թարգմանությունը և առանձնապես քնարական բանաստեղծությունների I  
թարգմանությունները Ալ.Բլոկի կողմից:

Կարող ենք վստահորեն ասել, որ ա յսօր Ավ.Իսահակյանի պոեզիան ռուս I 
ընթերցողը կարող է կարդալ իր մայրենի լեզվով: Դա ապացույց է այն բանի, որ I 
Իսահակյանի և ռուս գրականության կապը եղել է փոխադարձ: Ավ.Իսահակյանի առաջին I 
բանաստեղծությունը ռուսերեն լույս է տ եսել 1899թ. «Ռուփւս և Ասիա» շաբաթաթերթում' I 
բանա ստեղծ ԼԼԳրենի խմբագրությամբ, ապա հրատարակվել են Վարպետի «Մայրիկ, I 
նայիր, արևն ինչպե՜ս »  և «Թե՛ դեպի կյանքը, թե՛ դեպի մարդիկ» բանաստեղծությունները: I 
Այնուհետև Իսահակյանի «Սիրու՛ն աղջիկ, երկիր լինիմ» բանաստեղծությունը I 
թարգմանաբար տպագրվեց Սանկտ-Պետերբուրգում լույս տ եսնող «ժիվոպիսնոյե I 
օբոզրենիյե» ամսագրում 1900թ. 1 1-րդ համարում: Այդպես սկսվում է Ավ.Իսահակյանի 
մուտքը ռուս գրականություն: Ինչպես նշում Է ԼՍկրտչյանը, Իսահակյանի պոեզիայից 
բարձրարվեստ թարգմանությունները սկսվում են Վ.Բրյուսովից և Ալ.Բլոկից:

Ավ.Իսահակյանի բանաստեղծական շարքերը տպա գրվել են «Արտասահմանյան 
գրականության տ եղեկա գիր» („Вестник иностранной литературы"), «Կրթություն» 

(„Образование") (1902), «Մանկական ընթերցանություն» („Детское чтение") (1903), 
«Նիվա » (1904) ամսագրերում: Ապա Իսահակյանի բանաստեղծությունները առանձին 
շարքերով տպագրվել են «ժամանակակից հայ բանա ստեղծներ» („Современные 
армянские поэты") (1903), «ժամանակակից հայ գրականություն» („Современная 
армянская литература") (1906), «Հայկական մուսա» („Армянская муза') (1907) 
ամսագրերում:

Վարպետի բանաստեղծությունները ռուսերեն առանձին ժողովա ծուով առաջին 
անգամ լույս Է տ եսել 1907թ. «Արաքսի ծա ղիկները» („Цветы Араза”) խորա գրով: XX
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դարի սկզբից մեծ պոետի բանաստեղծությունների թարգմանությամբ զբա ղվել է 
Վ.Բրյուսովը, Ալ.Բլոկը, Վ.Դերժավինը, Ա.Ախմսւտովան և շատ ուրիշներ:

Ալ.Բլոկը 1915թ. թարգմանեց Իսահակյանի 2 0  բանաստեղծություն: Ինչպես նկատել 
է ԼՄկրտչյանը, «Եթե նա Երկու ամսում թարգմանել է Իսահակյանի 20 
բանաստեղծությունները, նշանակում է, որ նա անկեղծ հափշտակվել Է նրա նով»:1 Ալ.Բլոկի 
թարգմանած բանաստեղծությունները 1916թ. տպագրվեցին «Հա յա ստա նի պ ոեզիա» 
ժողովածուում Վ.Բրյուսովի խմբագրությամբ: Ալ.Բլոկը Իսահակյանից թարգմանել Է 
«Մայրիկիս», «Արագի ափին բոստանըս լինի», «Ե վ արծիվ մի սև իջա վ սըրարշավ», 
«Երազիս տեսա, օրոր ու շորոր», «Բալես ունի հնդու-մաթա», «Օ տ ա ր, ամայի ճամփեքի 
վրա» և այլ բանաստեղծություններ, որոնք բարձր են գնա հա տվել թե' ռուս և թե' հայ 
գործիչների կողմից:

Հետա գա  տարիներին Իսահակյանի ստեղծագործությունները լույս տեսան 
I  առանձին ժողովածուներով, որոնց շարքում առանձնանում է Վարպետի 100-ամյակի 

առթիվ տ պա գրվա ծ ընտրանին, որին մասնակցել են ժամանակակից մի շարք 
I բանաստեղծներ, որտեղ իր յուրահատուկ տեղն ունի անվանի բանաստեղծ-թարգմւսնչուհի 

I  ՎԶվյագինցևա ն: Ալ.Բլոկից հետո Վ.Զվյագինցևան ռուս այն բանա ստեղծներից Է, որ իր 
ստեղծագործական կյանքի իմաստը տ եսել Է նաև մեծ Վարպետի Երգերի թարգմանության 
ասպարեզում: Վերոհիշյալ ժողովածուում տեղ են գտ ել Վարպետից նրա թարգմանած 22 
քնարական բանաստեղծությունները:

Ի՜նչ են իրենցից ներկայացնում այդ թարգմանությունները, բանաստեղծուհին 
կարողացե՜լ Է, արդյոք, Ալ.Բլոկի թարգմանությունների մոտ ներկա յա ցնել Վարպետի 
երգերի համարժեքը: Այդ թարգմանությունները գնահատելու համար սխա լված չենք 
լինի, եթե բերենք Ավ.Իսահակյանի վերաբերմունքը թարգմանչական արվեստի 
նկատմամբ: Այդ տեսակետից հետաքրքիր Է Վարպետի նամակը ուկրաինացի
ականավոր բա նա ստեղծ Մ.Ռիլսկուն: 1951թ. Մ.Ռիլսկին վարպետին էր ուղարկել 
ուկրաիներեն լեզվով հրատարակված նրա ընտրանին: Նամակի սկզբում Ավ.Իսահակյանը 
նախ շնորհակալություն է հայտնում իր բանաստեղծությունները ուկրաինացի ընթերցողին 
ծանոթացնելու համար: Ապա հայտնում Է, որ ինքը հրավիրել Է ուկրաիներեն տիրապետող 
մի ընկերոջ, որպեսզի ժողովածուն կարդա իր համար և օգնի ուկրաիներեն գրելու 
պատասխան նամակը: Այդ ամենից հետո Ավ.Իսահակյանը գոհունակությամբ հայտնում Է. 
«Եվ այժմ ես համոզվեցի, որ Դուք, Ձեր և իմ բարեկամներն իմ բանաստեղծությունները 
թարգմանել են ճիշտ, լավ, կարողացել են իմ խոհերն ու զգացմունքները, այն բոլորը, ինչ 
թանկ ու հարազատ Է իմ սրտին, հաղորդել գեղեցիկ, նուրբ ու հարուստ լեզվով, անմոռաց, 
սրտալի երգերի լեզվով, որոնք ես սիրում եմ Երկար տարիներ ի վեր»:2

Դժվար չէ նկատել, որ վարպետը թարգմանչից պահանջում է բնագրին մնալ 
հարազատ («ճիշտ »), թարգմանել վարպետորեն («լա վ »), պահպանել թարգմանվող 
հեղինակի «խոհերն ու զգա ցմունքները», լեզվաոճական առանձնահատկությունները:

Վ.Զվյագինցևայի թարգմանությունները համապատասխանում են Վարպետի 
վերոհիշյալ պահանջներին: Բերենք մի քանի օրինակներ: Ափիսահակյանի «Անտուն 
գիշերներ» գողտրիկ բանաստեղծությունը Վարպետի ստեղծագործական խառնվածքի 
առաջին շրջանի հիանալի արտահայտություններից է.

Անտուն գիշերներ,
Անքուն գիշերներ,
Քուրիկ, ք ե զ  համար,
Այրված քո սիրով,
Կարոտիդ հըրով,
Ես շատ լա ցեցի,
Ես շատ տանջվեցի- 
Անքուն գիշերներ,
Անտուն գիշերներ...
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В  бездомные ночи,
В  бессонные ночи,
Глухою порой,

В  разлуке с сестрой,
Скорбя и любя,
Я горько рыдал.
Я столько страдал 
В  бездомные ночи,
В  бессонные ночи.

Թարգմանչուհին պահպանել է վերնագիրը' «Անտուն գիշերներ»-,,Бездомные ночи": 
Դա կարևորվում է նրանով, որ ընթերցողը հենց առաջին ծանոթությունից հասկանում I 
բանաստեղծի տրամադրությունները: Թարգմանության մեջ պահպանվել է նաև երգի 
կառուցվածքը' Ց տող, որոնցից առաջին երկուսը կրկնված Է նաև վերջում: Մնացած 5 
տողում բացա հա յտվա ծ է քնարական հերոսի սիրո ծարավը, կարոտի հուրը, լացը, 
տանջանքը, այսինքը բանաստեղծի գնահատականը կյանքին' սոցիալական ֆոնի վրա: 
Թարգմանության մեջ մենք հանդիպում ենք „разлука, скорбь, любовь, рыдал, страдал* 
բառերին, որ բանաստեղծության հիմնական հենքն են կազմում: Թարգմանչուհին փոխելէ 
միայն արտահայտվելու եղանակը: Երգի հայերեն բնագրում քնարական հերոսը դիմում է 
հերոսուհուն և գրոլյցփտստովանությւսմբ արտահայտում իր ապրումը, իսկ ռուսերհՕ 
թարգմանության մեջ քնարական հերոսը առանց դիմելու «ք ր ո ջը », պարզապես 
ներկայացնում Է իր ցավը, իր խոհը: Զվյագինցևայի այս թարգմանության մեջ 
Ավ.Իսահակյանի հոգու աշխարհն Է, նրա գույները:

Վ.Զվյագինցևայի թարգմանություններում իր ճաշակին ու գաղափարներիս 
հարմարեցված փոփոխություններ չկան: Նրա կատարած փոփոխությունները կապված ЬС 
ռուսաց լեզվի արտահայտամիջոցների, դարձվածների, ժողովրդական բառ ու բանի 
օգտ ագործմա ն, բնագրի ռիթմն ու տաղաչափությունը պահպանելու հետ: Վերցնենք 
Իսահակյանի «Դ ա ՚րդըս լա ցեք, սարի սըմբոզ» տողով սկսվող բանւսստեղծությաՕ 
թարգմանությունը: Բանաստեղծության առաջին տողը ռուսերենում հնչում Է. „Поплачь, 
сумбул-трава, со мной": Ռուսերեն լեզվում «Դարդըս լա ցեք» բառակապակցությունը չկա, 
ուստի թարգմանչուհին օգտ ա գործել Է միայն «լա ց ե ք » բառը, չկա նաև' «Սարի սըմբուլ» 
արտահայտությունը: Այստեղ Զվյագինցևան վարվել Է հմ տ որեն,֊օգտ ա գործել է «սըմբուլր 
մի այնպիսի բառակապակցության մեջ, որ ռուս ընթերցողը ճանաչի, թե ինչ Է «սըմբուլը», 
ուստի թարգմանել է. „сумбул трава": Եվ որպեսզի պահպանվի քնարական հերոսի լսւցը, 
թախիծը, տողի վերջում ա վելա ցրել Է „со  мной" բառերը: Եվ ճշտորեն ստացվել է 
Իսահակյանի քնարական հերոսի դիմումը սարի սըմբուլին, ալվան-ալվան ծաղիկներին, 
բաղի բլբուլին, զով հովերին, որ իր դարդը լա ցեն միասին:

Թարգմանչուհին հասել Է իր նպատակին.

Поплачь, сумбул-трава, со мной,
Рыдайте, цветы полей,
Плачь соловей, во тьме ночной,
Прохладою, ветер, вей.

Վ.Զվյագինցևան թարգմանել է.
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Բանաստեղծության հաջորդ տների պատկերային հյուսվածքի մեջ մտնող «Երկինք- 
գետինք գլխուս մթնւսն», «ա նտեր- անտուն կուլւսմ», «յարիս տարան», «յա րս ինձի հանեց 

լ սրտեն», «անճար թողեց», «ա նդեղ թողեց» արտահայտությունները համարյա անփոփոխ 
օգտագործել к թարգմանչուհին, որի շնորհիվ պահպանվել к Իսահակյանական 
քնարերգության հարազատ շունչը.

Темны просторы немой земли,
Покинутый, плачу я,
Отняли милую, увели,
Отринутый, плачу я.
Не пожалела она меня,
Лишила силы- ушла,
Рану в груди, горячей огня,
Не исцелила-ушла.
Поплачь, сумбул-трава, со мной,
Рыдайте, цветы полей,
Плачь, соловей, во тьме ночной,
Прохладою, ветер, вей.^

Ավ.Իսահակյանին միշտ հուզել к սեփական ժողովրդի և մարդկության 
ճակատագիրը: Նրա պոեզիան հարազատ ժողովրդի ճակատագրի և ազատասիրական 
ոգու արձագանքն է  Ուստի Իսահակյանին լրիվ հասկանալու համար անհրաժեշտ k 
պատկերացնել նրա պոեզիայի պատմա-սոցիալական ընդգրկումների խորությունը: Նրա 
քնարերգության տարբեր մտահղացումներում մերթ սիմվոլիկ փոխակերպությամբ, մերթ' 
այլաբանորեն, մերթ' անմիջական հույզով, մերթ' խոհական ընդհանրացումներով, մեկ' 
անեծք-բողոքով, մեկ' օրհնանք-հիմնով մարմնավորվել են ժողովրդի տ վայտանքներն ու 
ակնկալությունները: Վ.Զվյագինցևայի թարգմանությունների մեջ ռուս ընթերցողը կարող k 
հստակ տեսնել ու պատկերացնել Վարպետի հոգու խառնարանը, նրա երգերի նրբին 
գույները, լսել աստվածային ձայնն ու մարդկային խռովքը: Վարպետի միայն «Դու չես 
հասկանա» բանաստեղծությունը' գրվա ծ 1908թ. բավական k, որպեսզի ընթերցողը 
պատկերացնի բանաստեղծի հոգու խռովքն ու սրտի զայրույթը չար աշխարհի դեմ.

Ես' զավակ ճնշվա ծ ու դժբախտ ա զգի,
Որ արյունով k իր ուղին թրջում,
Որ դարեր, դարեր թափը իր բազկի 
Շղթան k կրծում ժանգոտ, շառաչուն:4

Վ. Զվյագինցևայի թարգմանությամբ.

Я угнетенного народа сын!
Идет стезей кровавой мой народ 
З а  веком век,во тьме глухих годин,
Насилья цепи ржавые грызет.^

Ամբողջ բանաստեղծության մեջ փոփոխության չենք հանդիպում: Թարգմանչուհին 
պահպանել k Ավ.Իսահակյանի բանաստեղծության առանձնահատուկ նրբերանգները: Ինչ 
վերաբերում k բանաստեղծական ոտքերին, ապա Զվյագինցևան ենթարկվել k ռուսական 
տաղաչափության օրենքներին, և ա յլ կերպ վա րվել չկւ կարոդ: Բնագրում տողերը 
կազմված են 5 + 5  վանկերից' յամբ-անապեստյւսն սիստեմով: Ոուսական օրինակում ևս
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տողերը բաղկացա ծ են 10 վանկից: Սակայն պարզ է, որ հայկական շեշտադրության հետ I  
կապված յամբ֊անապեստյսսն սիստեմը պետք է փոխարինվեր ռուսական շեշտի թելադրսւծ I  
ոտքերի տեսակներով:

Ավ.հսահակյանի գրական ժառանգության մի մեծ բաժինը նրա խոհւս-1 
փիլիսոփայական բանաստեղծություններն են, որոնցով լրա ցվել և ամբողջացվել են |  
բանաստեղծի խոհերի և մտորումների համակարգը: Անմահ Երգչի խոհերը միշտ պտտվել! 
են ժողովրդի պատմական լինելիության, սոցիալական-հասարակական վերածնությաՕ 1 
հարցերի շուրջը: ժողովրդի և հայրենիքի զարկերակի զգացողությունը փ ոխ ա նցվեյ է նրա I 
խոհափիյիսոփայական ընդհանրացումներին, որոնք աչքի են ընկնում ասելիքի խորքով ե I 
հակիրճությամբ, նման երգերի թարգմանությունը առաջին հա յա ցքից հեշտ Է թվում, I 
սակայն դա պահանջում Է խորքային խոհի ու մտորումի գերլարվածություն: Այդ երգերի! 
թարգմանությամբ ևս Զվյսւգինցևան պահպանել է Վարպետի խոսքի շերտերն ու Փայլը: |  
Ավ.Իսահակյանի մոտ կարդում ենք.

Հայրենի աղբյուր,
Երգերս վըճիտ 
Հյուսել կուգայի 
Բյուրեղ կարկաչիդ:
Ես հիմա այնպե՜ս 
Հոգնա ծ եմ ու լուռ,- 
Դու հավերժ կերգես,
Հայրենի աղբյուր...6

Վ.Զվյագինցևայի թարգմանությամբ.

Старый друг, родник,
Прежде каждый миг 
В  твой живой кристалл 
Песни я вплетал.
А  теперь устал.
Молчаливым стал...
Твой же легкий звон 
Мчится в даль времен.

Երկու դեպքերում Էլ տողերը կառուցված են 5  վանկից, պւսւոկերայիս I 
հյուսվածքները համարյա նույնն Են, բանաստեղծական' բնության հավերժության, մարդու 
կյանքի անցողիկության գաղափարով: Վ.Զվյագինցևան այս հաջողությանը հասել է 
աշխատասիրության շնորհիվ: ևա  առանց վափոխումներ կատարելու հասել է 
Ավ.Իսահակյանի խոսքի թարգմանության հաջողությանը:

Ավ.հսահակյանի 1975թ. հրատարակված ռուսերեն ընտրանիում Վ.Զվյագինցևայի j 
տարբեր տարիներին թարգմանած բանաստեծությունների առկայությունը ապացուցում Է 
որ նա իր անունը կապել Է նաև անմահ Վարպետի հավերժախոս երգերի հետ' իր 
բարձրարվեստ թարգմանությունների շնորհիվ:

1. ԼՄկրտչյան, ԱվԻսահակյւսնը և ռուս գրա կա նությունը,«Հա յա ստ ա ն»,1975 ,Էջ 180
2. Պ.Տիչինա , Մ.Ռիլսկի, Հայաստանի և հայ կուլտուրայի մասին. Երևան, 1973, Էջ 198
3. Ав.Исаакян, Избранные произведения, т.1, Москва, 1975, стр.54
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i Ավ.Իսահակյւսն, Երկերի ժողովածու, հ.1, Երևան, 1950, էջ 207 
|5. Ав.Исаакян, Избранные произведения, т.1, Москва, 1975, стр. 183 
[б. Ավ.Իսահւսկււսն, Երկերի ժողովածու, հ.1, Երևան, 1950, էջ 228
7. Ав.Исаакян, Избранные произведения, т.1, Москва, 1975, стр. 202

X А Н Я Н К .С .
П О Э ЗИ Я  А .И СА А К Я Н А  Н А  РУССКО М  Я З Ы К Е  

Р Е З Ю М Е
Армянский народ в 2000 году отметил 125-летие со дня рождения великого 

поэта, одного из гигантов мировой поэзии Ав.Исаакяна.
О связях Ав.Исаакяна с русской литературой писали такие литературоведы как 

«.Григорян, Г.Овнан, П.Макинцян, Эд.Джрбашян, Г.Ованисян, Авик Исаакян и другие. 
Отдельно выделяется исследование академика А.Мкртчяна "Ав.Исаакян и русская 
литература", где показаны связи Исаакяна с русской действительностью; Исаакян как 
знаток и пропагандист русской литературы; процесс переводов из Исаакяна на русский 
язык, как и Исаакян в оценке русской литературной критики.

Впервые стихотворение Исаакяна на русском языке было напечатано в 
еженедельнике "Россия и Азия" в 1899 году в переводе А.Грена, затем стихотворения 
Исаакяна печатаются в журналах "Вестник иностранной литературы"(1902), 'Детское 
чтение"(1903), "Нива"(1904). Наконец, под названием "Цветы Араза" в 1907 году 
издается первый сборник стихов Исаакяна на русском языке.

В 1915 году А.Блок перевел 20 стихотворений Исаакяна, 13 из которых в 1916 году 
были изданы В.Брюсовым в антологии "Поэзия Армении".

В дальнейшем было издано несколько сборников Исаакяна, где особое место 
занимает книга "Избранные произведения", изданная в 1975 году к 100-летнему юбилею 
Варпета. Среди выдающихся переводчиков, участвовавших в издании сборника свое особое 
место занимает русская поэтесса-переводчица В.Звягинцева. После А.Блока В.Звягинцева 
одна из тех, кто смысл своего творчества видела и в переводах стихотворений Исаакяна.

В данной книге были представлены 22 ее перевода, которые полностью 
соответствуют требованиям переводческого искусства и не только знакомят русских 
читателей с поэзией Исаакяна, но и служат взаимообогащению культур обоих народов.

KHANIAN К  Տ.
THE POETRY OF ISAAKIAN IN THE RUSSIAN LANGUAGE.

SUMMARY.
In 2000 year the Armenian people celebrated the 125-th anniversary of the great poet, one of 

the giants of world's poetry A.lsaakian.
Such literary critics a s  «.Grigorian, G.Ovnan, P.Makintsian, Ed.Girbashian, G. Ovanisian, 

Avik Isaakian and others wrote about A isaakian's ties with Russian Literature. The 
investigations of Academician L.Mkrtchian "A.lsaakian and Russian Literature", where he shows 
isaakian's ties with Russian reality, the process of translations of Isaakian's works into Russian 
a s  well a s  Isaakian's activity in the estimatition of Russian literary critics must be marked 
seperatley.

Isaakian's first poem w as published in Russian in weekly "Russia and Asia" in 1899 in the 
translation of AGren. then his poems were published in the journals "Herald of Foreign 
Literature"(1902), "Children's Reading"(1903), "Niva"Q904). At last, in 1907 the first collection of 
Isaakian's poems was published under the name of "Flowers of Araz".

In 1915 ABlok translated Isaakian's 20 poems, 13 of them were published in the anthology 
"Poetry of Armenia" by V.Brusov in 1916.

Later, some Isaakian's collections were also published. The book "Selected works", 
published in 1975 in commemoration of the 100-th anniversary of the Master, takes a  special 
place. Among outstanding translators, who took part in publication of the collection, the Russian 
poetess-translator V.Zvyagintseva takes a  special place.

After A.Bk>k V.Zvyaaintseva is one of those translators who considered the translations of 
Isaakian's poems to be tne sen se  of their activity.

22 of her translations were included in that collection. They fully meet the requirements of 
the art of translation and introduce not only Isaakian's poetry to Russian readers, but also serve 
to mutual enrichment of both people's culture.
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Арустамян М.С. 
Необычный роман Э.Химльзенрата - 

“Сказка о последней мысли”

В последнее столетие,роман, если он еще и касался исторической темы, продолжал! 
оставаться ведущим и ответственным видом литературы.

Литература, тяготея к философскому постижению действительности, совершила I 
вторжение художников - мыслителей в новое идейно-политическое и нарвственное осмысление I 
исторических событий.

К таким худежникам - мыслителям относится и немецкий писатель, а тор романа * j 
Сказка о последнекй мысли” Эдгар Хильзенрат.

В 1989 году выходит роман Э.Хильзенрата “Сказка о последней мысли”. Книгу о 
драматических событиях армянского народа 65-летней давности написал человек, сам | 
переживший подобные события” Художник, переживший драматическое время, печальные 
исторические процессы, больше нуждается в обращении к прошлому, причем каждый писатель : 
выбирает в игории наиболее близкое ему.

Трагическая пора фашисткою гнета и приход Гитлера к вдасти и последствия этой 
власти заставили многих немецких писателей обратиться к роману, посвященному самому 
мрачному периоду истории. К числу таких художников немецкого слова, писавший романы на 
подобные тенмы, относится и Эдгар Хильзенрат. Он также выбрал эпоху разрушения, 
мракобесия, анционального гнета. Ужасы и варварство начала X X  века, фанатизм религиозной 
нетерпимости и национальная рознь все использовано Хильзенратом в своем произедении как 
намек на фашистские зверства, как аналогия с Гитлеровской Германией.

Судьба автора “ Сказки о последней мысли” драматична, потому что в ней прзревается 
судьба целого еврейского народа. Испытав преследование еврейского народа фашистской 
Германией, писатель глубже осознал ответственность за жизнь своего народа и человечества и 
понял, что не может стоять в стороне. Противопоствить насилию, нетерпимости и 
бесчеловечности высокие идеи гуманизма - вот задача этого писателя.

Эдгар Хильзенрат родился в 1926 году когда Германию уже навзывали 
националистической Поэтому Хильзенрату находится в такой стране было трудно, так как она 
вела антисесистскую пропаганду.

В  1938 году его отец, опасаясь честного, отправил свою жену и детей в Румынию, где 
жили бабушка и дедушка по матери. В Румынии, пришедшее к власти фашистское 
правительство Рудера также начало преследование евреев. В  Бухаресте евреи были загнаны в 
лагеря смерти и повешены.

14 октября 1941 года всех евреев в Румынии стали эвакуировать на восток. Их 
направляли в разрушенный украинский город Могилев - Подольск в еврейское Гетто. В 
Гетто оказалиь Э.Хильзенрат с братом и сестрой. Все ужасы, пережитые в Гетто, будущий 
писатель описал в своем романе “Ночь”.

Таким образом, пережив преследование и унижение еврейского народа, Хильзентрат 
просвятил свое произведение народу, который также ощутил последствия геноцида и нес на 
себе его раны.

Изучив основательно много книг об армянском геноциде, об армянах и о Армении, 
Хильзентрат написал роман, чтобы подобная история не повторилась и не забылась. Это
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эпическое произведение, с филосовским обобщением. Несмотря на кажущуюся простоту 
романа “ Сказка о последней мысли”, принадлежит к сложнейшим явлениям немецкой 
литературы. “Книга галереии народов, ровным образом книга воскресения - жестокая книга и 
еще книга жизни, веры и чуда. Повествование романа, которое ведется в стиле восточной 
сказки, берется из армянской истории с изобилием картин из жизни армянского народа, из 
сказаний и преданий этой христианской нации”.

О  резне в Турции написано достаточно много, что казалось бы, уже трудно сказать 
что-то новое.Тем не менее национальная трагедияя армянского народа продолжает оставаться 
одной из самых жгучих и волнующих тем в современной мировой литературе. Турция для 
писателя страна, где веками складывался фанатизм смерти. Бессмысленная жестокость 
преступной политиики, в которую вовлекло свои народы его правительство, показано в романе 
с неотразимой конкретностью.

В  своей речи по поводу присуждения Хильзенрату премии имени Альфреда Дельблина
за этот роман Севилла Крамер сказала: "Какой жуткий мир, в котором мы живем, как тонка
покрытие цивилизации, варвары,которые скрываются под ним - Хильзенрат показывает это
особым средствами, стоя одной ногой в глубоком прошлом. Сказка соединяет архаическое
вместе, что обычно стремится распасться: примитивность, бессмысленность,жуткость и

» շсистематичность, методичность,планомерность ужас и рациональность .
Жизненный и писательский опыт автора романа, его обостренное гражданское 

восприятие трагедии эпохи,создают удивительно убедительную, реалистическую картину того 
грозного времени. Повествуя о геноциде армянского народа,писатель думает не только о 
трагическом прошлом, но и о времени настоящем, о борьбе со злом, насилием, жестокостью. 
Эта всеотзывчивость одна из давних традиций словесного искусства, которая с особой силой 
проявилась и в пргоцессе сознанием гуманистического духа.

“Сказка о последней мысли” - роман, который содержит в себе сказку и состоит из 
пролога, двухкниг и эпилога. Пролог и эпилог окружают сказку с обеих сторон.

Повествование в прологе ведется в настоящем времени (1988год), из настоящего 
времени действие переносится в прошлое (1915год).

Во второй книге события развиваются с 1978 года и
Третья книга продолжает историю 1915 года и ведет ее до 1943 года. Епилог снова 

написан в настоящем времени. Нужно отметить, что роман не ограничивается только 
упомянутыми периодами времени. Роман содержит разные истории о предках Товмы, имеются 
легенды об армянских королях и принятии христианства армянами.

Создавая свое произведение, Хильзенрат возродил большую литературу, 
возродил эпос, где в гипербазированной форме передает волнующие проблемы и чувства, 
передает жестокую историю преследования и и скоренения армянского народа. Поэтоу и 
проявилась такая тяга к эпическому наследию прошлого - к легенде, преданию, мифу, к 
самым истокам истории.

Другая особенность художественной манеры Хилзенрата - обращение к порнографии и 
эротике. Внимание к этой стороне жизни объясняется необходимостью создания внутренненого 
мира этих двух народов и их культура.

Все великие произведения художественной литературы представляют собой нечто 
настолько своеобразное, что не укладываются полностью в соответствующую литературную 
классификацию “Сказка о последней мысли” также не укладывается вполне в форму романа,
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ибо перед нами произведение новаторское, неповторимое. Белло бы неправильно полагать, 
будто оно выпадает из традиции исторического романа. В творчестве Хильзенрата родился 
новый тип романа для немецкой литературы- исторический роман в стиле восточной сказки, в 
которой взят целый период жизни армянского народа в условиях национального угнетения.

Создавая свое произведение художник преследует цель показать неуместность размеров 
этой трагедии. Автор ведет свое повествование в стиле восточной сказки потому, что ощущает 
необходимость глубоких обобщений, выходящих за пределы фактов, доступных констатации. В 
то же время, используя аллегорию, сатиру легенду в повествовании, писатель тесно связывает 
свою сказку с реальной действительностью, где основную организационную роль играет 
развитие событий, которые относятся к большому периоду времени и позволюет полно 
показать целую жизнь народа на определенном этапе истории. Таким образом, события 
становятся фундаментом произведения и влияют на судьбу людей в романе.

Роман построен таким образом, что действие постоянно переносится из наших дней во 
времена минувшие. Мир, который он отражает-мир действительный и мир мифический слиты, 
сплавлены воедино. Мифическое раскрывает себя как сложное художественное иносказание, 
иносказание не только допустимое, но в ткани этого романа необходимое. Миф - это 
своеобразное углубление реалистического метода. Он является формулой, ключом к раскрытию 
загадок национальных судеб.

Мир в сказке о последней мысли объективен. Повествование содержащее в себе сказку 
движется не в пустоте, эта сказка - быль. Она возвращает читателя в несправедливые 
повороты истории, в страдания, показывает как мир чреват трагедией. Хильзенрат знал, чтобы 
быть убедительным, художник должен представить достаточно полную, объективную картину 
событий, в котором зарождались трагедии его сюжеттов. Независимо от выбранной формы, 
это делает его реалистом и образует принципиально реалистическую основу его 
необыкновенного произведения. Хильзенрат - это тот художник-реалист, который пробивался 
через своих героев к глубине армянского духа, то есть к народу угнетенному, к его состоянию, 
к его действительности, к его протворечиям. Герои Хильзенрата живут в несправедливом мире 
и биография их должна потрясти мир своими чудовищными фактами. Писатель в своеобразной 
форме показал действительность глубже, вернее. Он показал историю в ее хаосе, в ее 
противоречиях, в ее муках. И как художник он создал серию великих реалистических 
эпизодов, посвященных потрясенной, хаотичной действительности.

Для автора романа является не только внешнее движение сюжета, связь событии, но и 
развитие философской, психологической и этической мысли. Роман строен в форме диалога, 
который происходит между двумя главными фигурами романа - Меддой и Товмой Хатизяном. 
Оба выступают в романе как рассказчики. Они избражены Хильзенратом для того, чтобы 
умудренные жизненным опытом люди, повествующие о тяжелых годах, объективно 
восстановили историю. Введение таких рассказчиков позволяло Хильзенрату добиться особой 
доверительности и проникновенности повествования. мПоследняя идея человека - так говорится 
в сказке, пребывает вне времени. Сидя у ворот анатолийского города Бэкир, Товма Хатизян 
еще мысленно совкршает путешествие в историю своей семьи, последним отпрыском, который 
онт является. Провожая Медду, сказочника, он продолжает жизненный путь своего отца, 
который из маленькой, идиллической горной деревни провел остаток жизни в застенках 
турецких правителей. Он был очевидцем великих армянских погромов в 1915 году, когда 
правительство Константинопля попыталось навсегда уничтожить армянскую проблему .
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В романе нет четкой фабулы, нет традиционного сюжета, избранная автором форма 
романа позволила создать широкую картину турецкой действительности. Замедленное развитие 
действия как бы гармонирует с изображаемой в романе застывшей, на первый взгляд, жизнью.

Как и в любой сказке, одновременно с положительными героями произведения 
одинаково волнуется и читатель. Традиционное изображение зла в сказке ни в коем случае не 
делает ее некрасивой, а объединяет читателей против зла.

Свое повествование сказочник начинает в прологе, который является фундаментом всей 
сказки. "Сказка о последней мысли. Я тебе расскажу: жила-была сказка о последней мысли. 
Она засела в последнем крике страха, да там и спряталась”.4 Читатель из диалога между 
Товмой и Медой выяснявт, что Т овма, выросшим сиротой, лежит при смерти и его последней 
мыслью перед смертью должна стать сказка, которую нам хочет рассказать сказочник. Но об 
этом читатель узнает не сразу, а разбирается в этом постепенно. Перед ним открывается 
история рождения Товмы. Продолжая свое повествование, писатель тем временем показывает 
всю драматичность происходящего:”Я поведал молчанию историю истребления народа. Я 
обратил внимание молчания на то, что насколько важно, чтобы об этом говорилось чаще. Я 
сказал: об этом должен знать каждый! Иначе как же в будущем предотвратить 
народоистребление, если каждый считает, что ему нечего знать и нечего предотвращать, раз 
ничего такого он и представить не может?”.5 И чтобы выслушать сказку, читатель на время 
прощается с Товмой Хатнэяном. Сказка разворачивается словами:’Ну, слушай, Товма 
Хатиэян. Расскажу я тебе: бир вермиш, бир екмуш, бир вермиш... Жил да был, жил д а ...6 И 
читатель знакомится с Вартаном Хатизяном, отцом Товмы, с заключенным одного из турецких 
тюрем 1915 года.

Но повествование постепенно ведет читателя в былые времена армянского народа, 
наполненные обычными человеческими заботами о доме, о детях. Так, перед нами возникает 
широкая картина жизни армян в Османской империи накануне геноцида: свадьбы, крестин, 
горести. Читатель знакомится с различными историями из детства Вартана и его сестер и 
братьев. Писатель воссоздает не только образ жизни взрослых с их обычаями и нравами, 
трудовыми а также жизнь армянских детей. Но, несмотря на это, такая жизнь проходила в 
постоянном страхке перед курдами и турками и это бесправное существование держало 
армянский народ в постоянной психологической готовностик предстоящему геноциду.

В  романе центральной становится тема трагического столкновения разума и неразумия, 
культуры и варварства, гуманистической широты и фанатической национальной нетерпимости. 
Главный герой, Вартан Хатизян, чистолюбивый и порядочный, показывает торжество духа над 
грубой властью. Это
конечное торжество дается ценою бесчисленных унижений, мучительных испытаний.

Изображая личность, воплощающую в своей судьбе судьбу целого народа, писатель 
становится выразителем народной мысли, философом. Для него Турция олицетворение 
человеческого неразумия. Ее постоянными спутниками являются глупость, лицемерие, 
религиозные предрассудки, жестокость и звероподобные порядки. Писатель высмеивает 
позорную работу прислужников турецкого правительства, в частности, мюдира, который 
заставляет Хатизяна признаться во всемирном заговоре армян, шпионаже и убийстве 
австрийского наследника престола. Прислужники идут на все, лишь бы сделать себе имя в 
Константинополе перед своим начальством.
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Хильзенрата занимает мера человеческой низости и ее политического выражения в 
допросах, унижениях, подлых государственных соображениях. Все виды преследования 
изощренного и прямого, все фермы угнетения, утонченной или звериногрубой показаны в этом 
романе. Писатель показал несостоятельность любой эгоистической узурпаторской власти и ее 
представителей, уничтожающих народы для утверждения собственных целей и мощи. Эта 
неприемлемая, бессмысленная, ничем не оправданная своей жестокостью власть, которая 
завершая один круг жестокости сменяет ее другим. И  каждый этап терзаний человека -  ] 
законченная трагическая стадия и читателю приходится пережить все зло мира, над которым 
размышляет сказочник:"Теперь вопли пытаемых звучали иначе, не так как раньше. А  может, 
прохожим просто так казалось. Крики пронимали до мозга костей. Порой звучало так, будто 
какой-то певец на своей пыточной скамье старался петь под такт немузыкального тюремщика, 
неотесанного, не знающего гамм. Крики там были: захлебывающиеся, протяжные, они могли 
исходить только от узника, которому чем-то затыкали рот, но не так, чтоб начисто задавить 
крик, навернр какой-нибудь жандарм зажимал кончик языка своими пальцами и малость 
царапал его, но не слишком, потому что язык еще нужен был узнику, чтоб выкладывать 
признания, которыеот него ожидали...".7 Так перед читателем предстают описания особо 
ужасных видов пыток, которые применялись в турецкой тюрьме и проглядывает обобщенный 
образ обреченного на пытки и смерть армянского народа.

Автор, пытаясь раскрыть истинные причины и цели уничтожения армян, утанавливает, 
что целью депортации было не переселение в Месопотамию, а массовая смерт по пути туда, 
дабы затем иметь возможность объявить озабоченному миру:”В  спорных анатолияских 
провинциях Турции нет никакой армянской национальной проблемы, ни армянского вопроса, ни 
даже армянского большинства. Видите ли, милостивые господа... насколько мне известно, там 
вообще нет больше ни одного армянина".

Поведав страшную сказку, сказочник интересуется, какое название дадут историки 
факту уничтожения народов.

Всю глубину и трагичность своих мыслей писатель пытается передать с помощью 
гротеска, аллегории и сатиры. Яркие гротесковые сцены наглядно выражают сатирическую 
мысль автора. Задача Хильзенрата заключалась в том, чтобы показать нецелесообразные и 
неразумные поступки прислужников турецкого правительства.

Всю глубину трагичность своих мыслей писатель пытается передать с помощью 
гротеска, аллегории и сатиры. Яркие гротесковые сцены наглядно выражают сатирическую 
мысль автора. Задача Хильзенрата заключалась в том, чтобы показать нецелесообразные и 
неразумные поступки прислужников турецкого правительства.

-Можешь где-нибудь ложку раздобыть?
-Нет, мудир-бей. Не посреди ночи.
-Можешь засунуть ему палец в рот?
-Это я могу, мюдир бей. Да только пальцы у меня короткие. Тут надо что-то длинное 

всунуть, так, чтоб он поперхнулся.
-Ну, а если ножом?
-Надо чего-нибудь помягче, мюдир-бей.
-Или стволом твоего ружья?
-Тоже не мягкий, мюдир-бей.9
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-Тоже не мягкий, мюдир-бей.9
Конечно, с точки зрения здравого смысла, все перечисленные поступки мусульман 

откровенно нелепы, глупы идиотичны. Обращение писателя к сатире было не случайным, а 
диктовалось серьезными творческими задачами, несло важную идейную нагрузку. “Жандармы 
прежде всего обыскивали волосы жертв, особенно собранные в узлы волосы женщин. А 
поскольку золота нашли совсем мало, то раздирали жертвам рты и пытались просунуть пальцы 
до желудка, потому что полагали - —елудок армянину для того, чтоб утаивать золото от 
государства”.10 Благодаря сатире автору удалось до конца обнажить и сделать предельно 
наглядными и зримыми глубинные противоречия реальной жизни. Его сатира — не уход от 
действительности, от ее жгучих проблем, злободневных вопросов, а особая форма 
сатирического отображения этой действительности. “Грабители взбеленились. Так один сказал: 
нет, они его унесли. Мы должны догнать их на полевой дороге. Они зашили его в одежду, 
спрятали в обуви. Но другие говорили: нет.

Армянин хитер. Наверняка, он проглотил золото. Надо им животы вспарывать”.1 Эти 
сцены содержат резкое, безоговорочное осуждение и уничтожающее осмеяние отрицательных 
явлений, приносящих большой вред, и притом не одному человеку, а целому народу. 
Показывая зло сатирически, автор преувеличивает его, доводя поведение мусульманских 
народов до абсурда.

После турецкой сказки начинается еврейская сказка. Стремление сделать роман 
воинствующе гуманистическим, Хильзенрат использовал принцип исторических параллелей 
двух народов, армянского и еврейского:”Эти два народа можно почти перепутать. Просто 
невероятно”. Причастность к общему горю двух народов, вынесших все муки геноцида, 
делают их историю  схожими в понимании писателя.

В  конце романа, Вартан Хатизян, который много раз находился на грани жизни и 
смарти и всякий раз избегал гибели, устав бороться со своей судьбой, сдается ей без 
сопротивления. Прервав жизнь Вартана на земле, писатель развивает другую мысль, 
обязательную для этого народа. Если не тело, то душа должна найти желанное счатье. И 
Вартан летит в страну Айастан и попадает к родственникам. И автор заверяет читателя, что к 
ним придет их сын, который уже не не Товма, а Айк — легепдарный герой армянского 
народа. Сказка завершается многозначно. Хильзенрату чужда философия отчаяния, поэтому он 
строит философию надежды и возрождения: “На одном цветке неподалеку сидел бывший 
армянский священник. Тот видел как Анаит, мать армянскоая, нашла своего утраченного сына. 
Айк плодовит будет и будет иметь большое потомство, думал он. А  дети Айка и дети детей 
их населят землю, котороая всегда была предназначена”13

1. Edgar Hilsenrath, Das Marchen vom letzten Gedanken, Piper, Munchen 1989, s.3
2. a. a. O ., 8.3 завершаются в 1899 году, в конце19 века.
3. а. а. О ., s. 3
4. а. а. О., 8. 3
5. а. а. О ., 8. 19
6. а. а. О ., s. 23
7. а. а. О ., s. 408
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8. а. а. О., s. 394
9. а. а. О., s. 16
10. а. а. О., s. 433 
И. а. а. О., s. 430
12. а. а. О., s. 39
13. а .а. О., տ 503

Աօստամյան Մ.Ս.
Է Խ ի լզենռա տ ի «Հ ե ք ի ա թ  վերջին ճտ քի մ ա սի ն» ա նսովոր վեպ ը

U ճ փ  ո փ ու ճ

«Վերջին ճտքի հեքիա թը» վեպուճ գերճանացի դրող Է. Հիլզենրաթը արևելյան հեքիաթի I 
ոճով ներկայացնուճ tXIX դարի վերջին և X X  դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում հայ I 
ժողովրդի ճնշման ու բռնահանճսւն պատմությունը:

S u m m a  r y

In his novel “T h e T a le  o f  the L a st  Thougt" the G erm an writer E. Hillzenrat in an  oriental tale 
sty le  sh o w s the history o f  ch a sin g  an d  eradiction o f  the Armenian p eo p le  in the Ottoman Empire which 
took p lace  at the en d  o f  the 19th an d the beginning o f  the 20th centuries.
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Պատմություն
ԲԱԼԱՅԱՆ Ռ.Ա.

Կ ա նա յք Ա րցա խ յա ն պ ա տ երա զմի հերոսա մա րտ ում

«Հայոց աշխարհի փափկասուն տիկինները, ,որոնք 
փափուկ կյանքով U քնքուշ մենացել էին բազմոցների և 
գահավորակների մեշ շարունակ բոբիկ ու ոտքով էին 
գ նամ աղոթատեղեր, առանց ձանձրանալու ուխտելով ա 
խնդրելով, որ կարողանան դիմանան այն մեն 
նեղությանը»:

Եղիշե, Վաըդանի և  հայոց պատերազմի 
մասին, Երեան, 1989 թ .,է շ  405

Հա յոց ա զգա յին ազատագրական պատերազմի պատմությունը հարուստ է հայ 
քաջորդիների, հայրենի հոդի փրկության և ազատագրման համար պայքարի հերոսական 
էջերով, նրանց արյան գնով նվա ճված հաղթանակներով:

Արցախի աշխարհաքադաքական դիրքը ու գոյապահպանման խնդիրը պահանջել 
են, որպեսզի հայրենիքի ազատության գործին զինվորագրվեն նաև նրա քաջարի 
դուստրերը և իրենց մարտական խիզախումներով կանխեն արցախահայության դեմ 
ուղղված բարբարոսությունները:

Դեռևս վա ղ ժամանակներում, երբ թաթարական հրոսակների և թուրքական 
բռնակալների լուծը ծա նրա ցել էր Ղարաբաղի հայության վրա, Արցախի հայրենասեր 
դուստրերը փրկության ելքը տ եսել են իրենց անձնազոհ պայքարի մեջ, վճռելով սուր 
վերցնել արցախյան հողը ոտք դրած ավեր ու ապականություն սփռող դահիճների դեմ:

Արցախի դուստրերը արժանի ներդրում են ունեցել գերմանա-ֆաշիստական 
զավթիչների դեմ ճակատագրական մարտերում, ցուցա բերելով հինավուրց 
ժամանակներից փառաբանված, արցախուհուն բնորոշ խիզախություն ու 
մարտունակություն:

1980-1990 ական թվականներին, երբ արցախահայությունը պայքարի ելավ 
անկախության և հայության պահպանման համար և բազում հայրենասերներ ընդգրկվեցին 
արցախյան պատերազմի ժամանակներում, Արցախի խիզախ դուստրերը քա ջ գիտակցելով 
հայ ժողովրդի արցախյան հատվածի վրա կախված վտանգը, առանց վարանելու զենք են 
վերցրել ու պատրաստականություն հայտնել ազնիվ փրկության զոհասեղանին իրենց 
կյանքը զոհա բերելու համար:

Արցախյան պատերազմը ի հայտ Է բերել և կոփ ել խիզախ, նախաձեռնող, 
պայքարում աննահանջ և անձնազոհ, ազատություն տ ենչող տաղանդավոր 
հայրենասերների մի սերունդ, որը մարտի նետվեց նենգ թշնամու դեմ, նրան արժանի 
հակահարված տալու, իր ազատությունը զենքով նվա ճելու համար:

Ռազմաճակատում հայ քաջորդիների հետ մեկտեղ վճռական գոտեմարտի ելան 
հայրենի հողի պաշտպանությանը զինվորա գրվա ծ կանայք, որոնք իրենց անսպառ 
եռանդով ու անձնազոհ նվիրվածությամբ կերտեցին Արցախի հերոսական պատմությունը: 
Նրանց վտանգներով լի մարտական ուղին փառքով պսակվեց:

Արցախի հերոսամարտում առաջին վաշտի հրամանատար Բեկորի (Աշոտ Ղուլյանի) 
կողքին հայտնվեց ու քաջաբա ր մարտնչեց Արցախ աշխարհի պարծանքն ու պատիվը 
մարմնավորդ, թատերական բեմահարթակը ռազմադաշտով փ ոխարինած, ռազմի դաշտում 
հրաշքներ գործող ժաննա Գալստյանը:

Դեռևս արցախյան շարժման արշալույսին փ այլատակեց ժաննայի տաղանդը, որն 
աչքի ընկավ իր կրակոտ ու խ ելա ցի ելույթներով, շիտակ ու սկզբունքային խելքով:

Անպարտելիության գրավականը համարելով միասնական պայքարը, ժաննան կոչ 
արեց կանանց, ոգեշնչեց նրանց անսահման հավատ ունենալ գա լիք հադթանակների 
նկատմամբ:
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Իսկ այնուհետև դարաբաղյան պատերազմի և ողջ հակամարտության ընթացքում 
ժաննա Գալստյանը զենքը ցա ծ չդրեց, իր ունակություններն ու կարողություններն ի սպաս 
դնելով հայրենիքի ազատության վեհ գործին:

Արցախյան գոյամարտի 10-րդ տարեդարձի աոթիվ ԼՂՀ նախագահի հրամանագրով 
ժաննա Գալստյանը պարգևատրել է «Արիության համար», իսկ Հ Հ  նախագահի 
հրամանագրով' «Մովսես Խ որենա ցու» մեդալներով: 1998թ. նա ա րժա նա ցել է 
Բրիտանական միջազգային կազմակերպության կողմից սահմանված «Ոսկե սիրտ» 
շքանշանին, որի վկայականի վրա գրվա ծ է «Ուրիշի ցավն ու տառապանքը կիսելու 
կարողության, մարդկանց լույս ու ջերմություն տվող սրտի համար»:

Կանայք անմասն չմնացին հերոսական պայքարից նաև թիկունքում:
Օանր ու դժվարին ուղի է ա նցել արցախյան բանակի թիվ 4 6 4 9 2  զորամասի 

հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալ, դժվարությունները չճա նա չող, պատերազմի 
բովում թրծված, գնդապետի զինվորական աստիճանին հասած էլմիրա Աղայանը: 
Հերոսաբար դիմակայելով պատերազմական շրջանի գրկանքներին, էլմիրա Աղայանը իր 
գործունեության ընթացքում օգնում Էր դիրքերում մարտնչող մեր նվաճումները, 
ստեղծա գործող աշխատանքն ու անդորրը պաշտպանող զինվորներին, դրսևորելով 
հոգատարություն և ուշադիր վերաբերմունք նրանց նկատմամբ:

Կանայք կամավորագրվել Էին Արցախում կազմավորված ինքնապաշտպանության 
կանոնավոր մարտունակ բանակին:

1Ց92թ սեպտեմբերն էր, երբ կապավոր, իսկ հետո կանանց ջոկատի հրամանատար 
Վարդուհի Գևորգյանը և Գայանե Առստամյանը ներկայացան Արցախի 
ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար Արկադի Տեր-Թադևոսյանին կանանց 
ջոկատ ստ եղծելու առաջարկությամբ: Վերջինս ընդառաջեց նրանց և երկու շաբաթվա 
ընթացքում համալրվեցին ջոկատի շարքերը:

Արցախյան ազատագրական պատերազմը ռազմի դաշտ տարավ շատ հայրենասեր 
կանանց, որոնք արիաբար մարտնչել են արցախյան պատերազմի հերոսամարտերում' 
Բերդւսձորում, Խաչենում, Խծաբերդում, Ասկերանում, Մարտակերտում, Շուշիում և այլուր: 

Բուժքույր Զուխրա Հայրապետյանը դեռ 1988թ դարաբաղյան շարժման սկզբնական 
փուլում բժշկական օգնություն Էր ցույց տալիս ցուցարարներին հանրահավաքներում և 
ցույցերում: Իսկ Երբ արցախահայությունը բռնության դեմ ըմբոստացավ, պարսպվեց ու 
զենք վերցրեց հայրենի երկրամասը բարբարոս թշնամուց ա զա տելու համար, նա իր տեղը 
գտ ա վ ազատամարտիկների շարքում ու իրեն դրսևորեց հերոսական արարքներով:

Զուխրան իր առաջին մարտական մկրտությունն ստա ցավ Կրկժանի կրակակետերի 
վերացման ժամանակ: Հետո մասնակցեց Շուշիի, Ասկերանի և Մարտակերտի շրջանների 
գյուղերի ազատագրման մարտերին: Նրա մարտական ուղին 1993թ. բերեց Զուխրային 
կենտրոնական պաշտպանության շրջանի առաջին գումարտակ, որտեղ նա բուժկետն Էր 
ղեկավարում, ու մնաց գումարտակի հետ մինչև 1994թ  վերջը:

Մարտակերտի հեռուստաաշտարակի մոտ տեղի ունեցող մարտերում թշնամին չէր 
ուզում զիջել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքը: Հայ
ազատամարտիկները չէին նահանջում իրենց դիրքերից: Վիրավորներ ու զոհեր շատ 
կային: Փորձառու բուժքույրը նկատելով, որ թուրք ելուզակները փորձում են օղա կի մեջ 
առնել հայ մարտիկներին, շտապեց ճակատի առաջնագծից հանել զոհվածներին ու 
վիրավորներին: Զուխրան իր հոգատար ձեռքերով փրկում էր հարազատ լեռնաշխարհի 
ազատամարտիկներին, որոնք վստահում էին նրան ու ամեն մի մարտից առաջ նրա հետ 
կիսում իրենց գաղտնիքները: Զուխրան գիտեր բոլորին համատեղ մղած մարտերից, 
գիտեր նրանց յուրաքանչյուրի բնավորության դարաբաղյան հատուկ ինքնատիպ գծերը: 
Իսկ լեռնաշխարհի քա ջերը հոդ-հայրենին ա զատագրելու համար հերոսաբար կռվել, 
հաղթել և  զոհվել գիտեին: Զուխրան մարտնչում էր հայրենիքի պաշտպան մարտիկների 
կողքին «Գ րա դի» կրակահերթերի, հեռահար թնդանոթներից, հրա սա յլերից արձակած 
արկերի որոտների տակ: Պատահում էր' օրվա  ընթացքում մի քա նի անգամ վիրավորներ էր
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հասցնում Ստեփանակերսփ զինվորական հիվանդանոց արցախյան հերոսամարտերի թեժ 
կետերից' Մալիբեկլիից, Ասկերւսնի ու Մարտակերտի գյուղերից:

Հայրենիքի ազատագրական կռիվներին զինվորա գրվա ծ հերոսուհուն ամենուրեք 
«փրկարար Զուխրւս» էին կոչում:

Ազերի հրոսակների դեմ կատաղի կռիվներում' Դրմբոն, Չլդրա ն, Պոդոսագոմեր, 
Վաղուհաս, Գյուլաթւսղ, Չափար, Տոնաշեն, Կուսապատ, Կիչան գյուղերի ազատագրման 
համար, արցախյան սուրբ հողը հրի ու սրի մատնող թշնամու բարբարոսության դեմ 
մարտնչում էր մյուս արիասիրտ դուստր' Ստսղինւս Ասրյանը: Ստալինան ծնվել էր Բաքվում:

՛ նա եկավ իր նախնիների բնօրրան' Ստեփանակերտ 1Ց8Ց թ., երբ Արցախում թուրք 
հրոսակախմբերի դեմ անզիջում պայքար էր ծավալվեւ, երբ մեր երկրամասի քաջասիրտ 
զավակները ստ եղծել էին ինքնապաշտպանական խմբեր ու ջոկատներ թշնամու 
հարձակումները սանձելու նպատակով: Ստալինան 16 տարեկան էր: Իմանալով, որ 
արցախյան գոյամարտին բուժքույրեր են պետք, սովորեց բուժքույրական կուրսերում, 
ապա մեկնեց ռազմաճակատ ու դարձավ քա ջ ազատամարտիկ Սամվել Հարությունյանի 
հրամանատարությամբ կազմավորված երրորդ գումարտակի բուժքույրը:

1992 թ. հոկտեմբերի 17փ ն Կոճողոտ գյուղի մոտ մղվող մարտերից մեկում 
վիրավորվեց, բա յց իրեն հատուկ վճռականությամբ և անձնազոհ պ ա հվա ծքով շարունակեց 
մնալ Արցախի ռազմաճակատում: Նույն թվականի հոկտեմբերի 30-ին 2-րդ անգամ 
վիրավորվեց: Դրմբոնի զինվորական հիվանդանոցում ապաքինվելուց հետո շարունակեց 
իր մարտական ուղին, վառ էջեր գրելով հայրենիքի ազատության համար կենա ց ու մահու 
պայքարի պատմության մեջ: Ստալինան զենքը ձեռքին մարտնչում էր հայրենի երկրամասի 
սւզատագրւթյան համար: Հարկ եղա ծ դեպքում գնում էր նաև հետախուզության:

Վերջին մարտից առաջ, երբ հրամանատարությունը որոշել էր Ստալինային թողնել 
թիկունքում, նա գերա դա սեց կա նգնել գումարտակի հայրենյաց պաշտպան մարտիկների 
կողքին, մարտնչել նրանց հետ: 1993 թ. մարտի 20-ին, երբ թուրք ելուզա կներից համարյա 
ազատագրվել էր Մարտակերտի շրջանի գյուղերը, Հակոբ Կամարի գյուղի մոտ նենգ 
թշնամու դավադիր ականից զոհվեց Ստալինան, չհասցնելով տ եսնել հայրենի հողը 
ազատագրված, որը նրա միակ փափագն էր: Հայրենասեր ծնողների երախտապարտ 
դուստր Ստալինան քաջատեղյակ էր 1915 թ. հայոց ցեղասպանության և սումգայիթյան 
եղեռնագործության պատմություններին և արցախցիների հերոսամարտում հավատարիմ 
ճնալով իր նախնիների քաջազնական, ազատաբաղձ ոգուն, «պ ա տերա զմի աստվածուհի» 
անվանն արժանացավ:

Արցախի հերոսամարտերում, զինվորական կանանց շարքերում մաքառում և 
հրաշքներ էին գործում նաև դիպուկահար կանայք: Նման հերոսուհիներից է Մարտունու 
շրջանի Հացի գյուղում 1969 թ. ծնվա ծ Մարգարիտ Սարգսյանը: Նա սիրեց զենքը դեռևս 
դպրոցական տարիներին: Հաճախակի էր մասնակցում հրաձգային մրցույթներին ու 
առաջնային տեղեր գրավում: Նրա կարողությունները բազմապատկվեցին Շուշի քաղաքի 
ուսումնական գումարտակում և կարճ ժամանակում տ իրապետելով հրաձգության 
գաղտնիքներին, Արցախի քաջասիրտ դուստրը' Մարգարիտը, զինվորա գրվեց հարազատ 
լեռնաշխարհի ինքնապաշտպանական ուժերին: Արցախյան հողի պաշտպանությունը նրա 
համար դարձավ գերագույն նպատակ ու անմնացորդ նվիրվեց Արցախի փոթփրկվող 
գոյապայքարին: Ազատագրական պայքարի բովում փայլատակեցին Մարգարիտի' հմուտ 
նշանառուի ընդունակությունները: Մարգարիտը մասնակցեց Սարիբաբայի օպերացիային 
(1992 թ. նոյեմբերին), որով պետք է լուծվեր Շուշվա շրջանն ամբողջովին ազատագրելու 
խնդիրը: Թշնամին կատաղի գրոհների էր դիմում: Պետ ք է փ շրել թշնամու դիմադրությունը 
և պատրաստվել նրա նենգ գործողություններին հակահարված տալու համար: 
Մարգարիտը զուսպ և աներկյուղ նշանի տակ էր առնում թշնամական զրահամեքենան, և 
երբ հանկարծ մեքենայի միջից գլուխը բա րձրա ցրել էր նշանառու աղերին, Մարգարիտը 
մեկ ակնթարթում իր դիպուկ և անվրեպ հարվածով շարքից հանել է նրան: Նա շարունակեց 
իր մարտական ուղին և մասնակցեց Լաչինի մարդասիրական միջանցքի բացման համար 
կռիվներին:
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1993 թ. հունվարին թշնամին մեծ ուժեր է կուտակել և շտապում Էր ՃԵւլքել ու 
գրա վել Լաչինի միջանցքը: Պա յթեցրել Էին Գորիս-Ստեփսսնւսկերտ մայրուդու կամուրջս: 
Մարգարիտը գրոհողների շարքում, լեռնային անմատչելի դիրքերում գործում Էր վստահ իր 
ուժերին, ոչնչա ցնելով թշնամական կրակակետերը: Մարգարիտի օրինա կով, Արցախի 
ինքնապւսշտպանական ուժերին զինվորա գրվա ծ հերոս դուստրերը վտ ա նգելով իրենց 
կյանքը և կրակում Էին թշնամու վրա, և կրակների ու ձյան միջից հանում, անվնաս տեղեր 
հասցնում վիրավոր մարտիկներին:

Մարտերից մեկի ժամանակ, երբ թուրքական տանկը Ապառնում Էր հւսյ 
ազատամարտիկներին, Մարգարիտը ա նշեղ ու շեշտակի նշանառությամբ վերջ տվեց 
մեխանիկ թուրքի կյանքին, որին հետևեց թշնամու խուճապը մարտի դաշտից:

Մեկ անգամ Էլ հերթական վիրավորների կյանքը փրկելիս. Մարգարիտի կողքին 
հանկարծակի հայտնվեցին 3 թուրք: Մինչև նրանք զա րմա ցա ծ հա յա ցքներով շվարած 
նայում Էին, Մարգարիտը հմտորեն, արագությամբ ցատ կելով իրեն ձորն Է նետել ու փրկվել 
թուրք ելուզակներից: Մարգարիտի համբավը, նրա փառավորված անունը թնդում էր 
մարտադաշտում, Արցախում... Ամենուրեք «հմուտ նշանառու», «սնայպեր Մարգարիտ»Էին 
կոչում նրան: Արցախի հերոս պաշտպանների շարքում Մարգարիտը մարտական 
խիզախումներով կերտում Էր Արցախի հերոսական պատմությունը: Նա երազում ու 
մաքառում Էր վերջնական հաղթանակին հասնելու համար: Սակայն 1993  թ. օգոստոսի 18- 
ին դարանակալ թշնամու գնդակից մարեց Մարգարիտի կյանքը խրամատում: Մինչդեռ 
մարտիկների հիշողության մեջ մնացել Էին ամեն մարտից առաջ Մարգարիտի հեգնական 
ծիծա ղով ասած խոսքերը. «Մեռնելն Էլ ապրելու մի ձև Է: Եթե զոհվեմ գերեզմանիս շատ 
ծաղիկներ կդնեք»:

Ազատագրական պայքարի ուղին ընտրած Արցախի դուստրերը վրիժառությամբ լի 
շարունակեցին սխրանքներ գործել: Նրանք հայրենյաց պաշտպանների շարքերում ու 
նրանց հետ զինա կցա ծ ծառս ելան բռնությունների դեմ, մարտնչեցին, որ 
բարբարոսությունը մուտք չգործի Արցախ ու հաղթանակի: Հա յ նահատակների արյունով j 
շաղախված ամեն մի թիզ հողի պաշտպանությունը ծնեց միա ցյալ ու հզոր բռունցք I 
թշնամու դավերը փշրելու ու խորտակելու համար:

Անահիտ Պետրոսյանը մասնակցեց Շռլան գյուղի ազատագրման մարտերին Է ] 
«Գորգում սա րի» վրա հակառակորդի դիրքերի գրոհին: Անահիտ Թամրազյանը մարտի] 
դաշտում կորցնելով ամուսնուն, վճռեց գնա լ նրա հետքերով ու հասնել բոլոր անկատար 
տենչերի իրականացմանը, հայ զենքի վերջին հաղթանակին: Լյուբա Հայրիյանը իրեն 
նվիրել Է հայրենիքի պաշտպանությանը' շարունակելով տոկունություն ցուցաբերել ] 
հրետանային մարտկոցի կազմում: Արևիկ Սարգսյանը' Չլդրա նից Ալիբաբ հաղթահարելով |  
բազմաթիվ դժվարություններ, ապահովել Է ռազմամթերքների տեղափոխման կարևոր 1 
գործը: Սվետլանա Աբրահամյանը չնա յած իր վերքերին, երբեք չկորցնելով հավաար ] 
հաղթանակի նկատմամբ, վճռականությամբ շարունակել Է մարտնչել Արցախի պատվի 
համար կատաղի կռիվներում: Գայանե Մեժլումյանը (էջմիածնից) հակառակորդի] 
բեռնատար մեքենա Է պայթեցրել և փրկել հայ վիրավորներին մարտադաշտում: Հմուտ ] 
ռադիստուհի Արեգա Մարզպանը իր տաղանդաշատ ընդունակություններով իրականացրել] 
Է տարբեր շրջաններում գործող ռազմաջոկատների միջև անհրաժեշտ կապը, փայլուն 1 
կերպով կատարել իր առաջին մարտական առաջադրանքը Ադդամի շրջանի Բոյւսհմեդլի 1 
գյուղի ազատագրման ժամանակ: Երբեք չլքելով մարտադաշտը, նա 1994 թ. ապրիլի! 
սկզբից բուժքույր Էր Մարգարիտ Թառանյանի և Անահիտ Պետրոսյանի հետ թշնամու] 
չդադարող հակագրոհների պայմաններում: Արկերի, ականների ու գնդակների ]
տարափների տակ, արհամարհելով մահվան սպառնալիքը նա առաջին բուժօգնութնուննէ j 
ցույց տ վել վիրավոր ազատամարտիկներին, հաջողությամբ հանելով նրանց ] 
կրակագծերից: Մինչև 1995 թ. հրադադարը' Արեգա Սարգսյանը ցուցաբերելով] 
համառություն, մնաց ռազմադաշտում, մինչև որ Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավւսն I 
գյուղի մատույցներում ա վարտվեցին արցախյան գնդերի հուժկու գրոհները: Բուժքույր] 
Լիդա Գրիգորյանը պահ տվեց իր 3  դուստրերին' (Լուսինեին, Արևիկին, Արվփնեին) Սեդա
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տատիկին ու մեկնեց ճակատ հերոսանալով Խոջւսլուի, Շուշիի և Լաչինի ա զա տա գրա կա ն 
մարտերում: Դրսևորելով ւսզգի քա ջա զնա կա ն ոգու զա րթոնքը, կա նա յք անձնազոհ 

i կռիվներ մղեցին և ծանրակշիռ բաժինն ունեցան այնքա ն թանկ գնով ձեռք բերվա ծ 
հաղթանակում:

Հետևակի մարտական մեքենայի հրամանատար Անուշ Ավագյանը զոհվեց 1.993 թ. 
Փետրվարին Վաղահասում, բուժքույր Քանաքարա Ղարայանը զոհվեց «Գ րա դ» հրթիռային 
արկից ազատամարտիկ Արվիդ Բեգլարյանի վերքը կապելիս, Քա րա գլուխ  գյուղում:

Լենա հա կոբյանը զոհվեց 1992 թ. հունիսին Կիչսւնի պաշտ պ անությա ն համար 
մղված մարտերում:

Առ ա յսօր, Եվգենյա Առստամյանը, Արևիկ Սարգսյանը իրենց մարմնի մեջ արկի 
բեկորներ են կրում, իսկ դիպուկահար Կարինե Դանիելյանը գա մվա ծ է ա նկողնում, դեռ չի 
ապաքինվել պա տերա զմի հա սցրա ծ ծա նր վերքերից:

Արցախյան հերոսամարտերի կրակների միջով ա նցա ծ կա նա յք, որոնք ուխ տ ել էին 
ազատության համար գնա լ մեծ զոհողությունների, իրենց սխրա նքներով վեհա ցրել են մեր 
լեռնաշխարհի պատմությունը, սրբա գործել պապերից ժառա նգություն մնա ցա ծ Արցախի 
հողը, որի պաշտպանությունը կմնա գերա գույն նպատակ գա լիք սերունդների համար:
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Балаян  Р .А ..
Ж енщ ины  в героических битвах арцахской войны 

Резюме
В 1980 и 1990 годы, в годы тяжелых испытаний армянсгва Арцаха в борьбе против 

азеров, вместе с храбрыми сыновьями армянского народа сражались и доблестные дочери 
Арцаха, чей боевой, полный опасностью путь, увенчался славой.

Данная статья о самоотверженной деятельности женщин, проявленной в сражениях за 
осбождение Арцаха

B alayan  В . А  
"Women in heroic batteles of Artsakh war"

Summary
In the 1980’s  and 1990’s, in terrible ordeals years of the Armenians of Artsakh against Azeri, together 

with the brave sons of the Armenians people fought a battle and the daughters of Artsakh whose lighting 
dangerous way get crowned’ with fame.

The present article is about the selfissness archivity of the women in thur battles of Artsakh liberation
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Բա լա յան Վ.Ռ.
ԱՐՑԱԽԸ ՎԱՆԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Հայկական լեռնաշխարհում ժոդովրդակազմավորման գործընթացի ավարտից 
հետո, մ.թ.ա. 3-1-ին հազարամյակներում հանդես եկան առաջին պետական 
կազմավորումները, որոնց շարքում իր ուրույն տեղն ու դերն ուներ ՈՒրարտուն' Վանի կամ 
Արարատի թագավորությունը: Նախապես դա փոքր պետություն էր' փ ռվա ծ Վանա լճի 
ափամերձ շրջաններում: Այնուհետև այն հզորանում է, հակահարված տալիս 
Ասորեստանին, և, զենքի ուժով խա դա խեցնելով հայկական մյուս իշխանություններին, 
տարածում իր իշխանությունը գրեթե ողջ Հայկական լեռնաշխարհի վրա: Աենուա արքայի 
օրոք(810-786թթ.) սկսվում է Վանի թագավորության հզորության ժամանակաշրջանը:

Նախկինում կարծիքներ կային, որ հյուսիսում Մենուան հա սել էր մինչև Արաքսի 
հովիտը: 1989թ. օգոստ ոսի 11-ին երկրաբան Վալերի Իգումնովը Սյունիքի լեռնոտ 
հատվածներում հայտնաբերել է մի արձանագրություն: Այն վկայում է, որ մ.թ.ա. 810-805թթ. 
միջև ընկած ժամանակահատվածում Մենուան ներխուժել է Սյունիք՛:

Հա յոց Արևելից գավառների նվաճման հաջորդ փուլը կա պվա ծ է Վանի 
թագավորության ամենահզոր արքայի' Արգիշտի Ա Փ(786-764թթ.) անվան հետ: Արգիշտի U- 
ի Կոտայքում գտ նվա ծ ժայռափոր արձանագրության մեջ խոսվում է Զառ քա ղա քի մասին2: 
Այն համընկնում է Արցախի միջնադարյան օա ր  մելիքանիստ ավանի և ներկայիս 
Քարվաճառի Զառ գյուղի հետ: Ասածը հիմնավորվում է նաև Հովհաննես Կարագյոզյանի 
Արգիշտի U-ի Խոռխոռեան տարեգրության նոր մեկնությամբ, որտեղ նա հավաստի 
փաստերով ապացուցում է, որ հաղթող արքան հասել է Զառ գյուղից ոչ շատ հեռու գտնվող 
Բաղինք արքունականը, Ջերմաջուրը(հստիսու)3: Վերոհիշյալ հեղինակի կա րծիքով 1956թ. 
Արին Բերդում բա ցվա ծ շինությունը, որ կոչվում է սուսե4, համընկնում է Արցախի 
Մարտունու շրջա նի Աոս և Քաշաթաղի շրջանի Սուս գյուղերի հետ: Շատ հնարավոր է, որ 
Սոս գյուղի շրջակայքում եղել է ուրարտական շրջանից մնացած որևէ սուսե(տաճսսր)8:

Վերոհիշյալ փաստերը վկայում են, որ Արցախը Արգիշտի U-ի կառավարման 
տարիներին ներա ռվա ծ է եղել հայկական պետականության կազմում:

Միաժամանակ ընդգծենք պատմագիտության մեջ տիրող այն կարծիքը, որ Արցախը 
նվաճվել է Սարդուրի Բ-ի օրոք6, անընդունելի է: Սարդուրի Բ-ի կառավարման տարիներին 
(764-735թթ.) մաքրագործվեցին Վանի թագավորության սամանները: Նա 
վերանվաճեց իր հոր կողմից նվաճված տարածքները, այդ թվում նաև Արցախը: Այդ առթիվ 
Սարդուրի Բ-ն Վարդենիսի օովա կ գյուղի մոտ հայտնաբերված սեպագիր ժայռափոր 
արձանագրության մեջ պատմում է, որ ուրարտական զորքը հաղթականորեն ա նցել էր 
Սևանա լճի ողջ արևմտյան ափի երկայնքով, նվաճել ՈՒելիքուխի երկիրը և, այնուհետև, լճի 
հարավ-արևմտյան ափին հաղթանակ տ արել Տուլիխու, իսկ հարավային ափին' Արկոլկինի 
երկրի նկատմամբ' հասնելով մինչև ՈՒրտեխինի7:

Սևանի ափին, Օովինար գյուղում հայտնաբերված մեկ ա յլ արձանագրություն 
վկայում է, որ Սարդուրին նվաճել է 23  թագավորություններ, որոնց շարքում հիշատակվում 
են' Ադախունի, ՈՒելիկոլխին, Լուերուխին, Արկուկինին:

Բ.Պիատրովսկին գտնում է, որ ՈՒելիկուիւի աշխարհն զբա ղեցրել է Սևանի 
արևմտյան ափը, իսկ Ադախունին' հարավային ափի արևելյան մասը: Հետևապես 
Սարդուրին Սևանի հարավային ափով շարժվել է դեպի արևելք: »Լճի կողմից բնական ոչ մի 
ա րգելք չկա' շարժվելու համար դեպի ա րևելք, ընդհուպ մինչև Լեռնային Ղարաբադը, որը 
կապված է եղել Հայաստանի հետ »8: 1

Որ »ՈՒրտեխեն« կամ »Ադախունին« նույն Արցախն է, վկայում են նաև Սարդուրի Բ-ի 
նույն արձանագրության մեջ հիշատակվող Արցախի գավառների, բնակավայրերի և 
գետերի' Հարճլանք, Պարծկանք, Պիանք, Գիշի, Տրտու, Կուրական անունները9:

Սարդուրի Բ-ի կողմից Գանձադռան տարեգրության հատվածներից մեկում մ.թ.ա. 
741թ. տեղի ունեցա ծ դեպքերի կապակցությամբ և Ռուսա U-ի' Օովինարի ժայռափոր 
արձանագրության մեջ հիշատակված է Ադախունի տեղանունը18:
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Ադախ տեղանունը հիշատակված է նաև հետագա ժամանակների հայկական 
աղբյուրներում, « ...գ ն ա ց  ի կողմ Խւսչենոյ, Տանձեւսց և Ադախայ կրկին ա նգա մ»” :

Արդւսխ բնակավայրը գտ նվել է Արցախի Խա չեն գավառում, որը հանդիպում 
է միջնադարյան հայ պատմագրության էջերում' Անանիա U Մոկւսցի(946-968թթ) 
կաթողիկոսի մասին եղա ծ վկայության մեջ. »Եւ հասեալ ի գաւառն Խւսչենոյ ընդ առաջ 
ելանէր նմա իշխանն Գրիգոր եւ տարեալ իջուցանէ ի տան իւրում: Ել ժոդովէ գամենայն 
իշխանս աշխարհիս եւ զեպիսկոպոսումս եւ գվանականս ի տեղին, որ Արդախն կոչի.. .« 12: 

Արդախը հիշատակվում է նաև Գանձասարի' 1467թ. վիմագիր 
արձանագրություններից մեկի մեջ” : Ամենայն հավանականությամբ, Ադախ-Արցախ մեկ 
բնակավայրի անունը հետագայում տարածվել Է ողջ նահանգի վրա:

Սարդուրի Ափց հետո Ռուսա U-ն (մ.թ.ւս.735-713թթ.) իշխանության գլուխ  անցավ 
քաղաքական բա րդ իրադրության պայմաններում: Ասորեստանը գտնվում էր իր 
հզորության գագաթնակետին: Նման իրավիճակում Ռուսա Ա-ն, խելամտորեն գնահատելով 
ստեղծված կացությունը, ձեռնպահ մնաց Ասորեստանի արմատական շահերը հարավում 
շոշափելուց:

Մյուս կողմից, Ռուսա U-ն նվաճողական գործողություններ ձեռնա րկեց հյուսիսում: 
Նա կրկին հնազանղեցնում է Սևանա լճի արևմտյան և հարավային ափերին ընկած 
երկրները, որոնք Սարդուրի U-ի մահվանից հետո ապստամբել էին ՈՒրարտուի դեմ: 
Այնուհետև, հպատակեցնում է »լճից այն կողմ«, այսինքն' նրա արևելյան ափերի 
երկարությամբ ձգվա ծ բարձրադիր լեռներում ընկած 19 ա յլ երկրներ14, ա յդ թվում Արցախը: 
Ռուսա Ա-ի' Ծովինարի ժայռափոր արձանագրության մեջ նշվա ծ 19 երկրների 3-րդ շարքի 
1-ին տեղում հիշատակված Է Տա մա  տեղանունը16: Սեպագիր Օւսմա երկրանունը 
պահպանված է Արցախի Հադրութի շրջանի այժմյան Օամծոր գյուդանվան մեջ :

Ծովինար գյուղի մոտակայքում Ռուսա Ա-ն Թ եյշեբա աստծո ա նունով նաև քա ղա ք է 
կառուցել1 .

Ստեփանակերտի ու Խոջալլուի դամբարանաբլուրներից պ եղվա ծ նյութերի մեջ 
տիրապետող են նաև այն նյութերը, որոնք գիտության մեջ կապվում են ՌՒրարտական 
թագավորության հետ: Այսպիսի նյութերից մեկը' սարդիոնե զարդանախշը, ունի նաև 
սեպագիր արձանագրություն' Ռուսա թագավորի անվան հիշատակությամբ: Սա էլ մի 
վկայություն է, որ հայկական այդ թագավորության մեջ առկա է նաև Ադախ-Արցախի 
պարզ հիշատակությունը :

Նույն Խոջալլուի դամբարանադաշտի թաղումները և հարակից ա յլ նյութեր, 
հնագետ Վ.Բելկի կարծիքով, պատկանում են հայերին և աղերս ունեն Հայկական 
բարձրավանդակի համաժամանակյա հուշարձանների հետ19:

ՈՒրարտուի վերջին շրջանի' Կարմիր բլուրի պեղումների ժամանակ 
հա յտնաբերված Ռուսա Դ-ի' (600-590) թագաժառանգ եղա ծ ժամանակի կնիքով կնքված 
կավե սալիկներից մեկի արձանագրությունը20 վկայում Է, որ Ռւրարտուի հյուսիս-արևելյան 
սահմանը եղել է Կուր գետը:

Փաստորեն վերոհիշյալ ժամանակաընթացքում Ռւրարտուն հիմնավորապես 
հաստատվում Է այս հեռավոր լեռնային շրջանում:

1. Յովհաննէս կարագՕոօսան, ՍԱպագիր տԾոանտննԾո Այրարատում ե հարակից 
նահանգներում, Եր., 1998, էջ 85 :

2. կ- Ղ աֆադ արյան, Պատմւսհն տգիտական դիտողություններ Նոր-ԲԾրդի կյոտիկդսն 
իշխանության մասին, ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիյիսղի «Տեղեկա ցիր», 1940, հմ. 4-5, էջ 179:

3. ՅկարազԵազեան, նշվ. աշխ., էջ 121-123:
4. ԷԲՔՊ, էջ 38 :
5. 3 . կարազԽզԾան, նշվ. աշխ., էջ 117-118:
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6. ՀԺՊ, ԳԱ հրատ., հ.1, էր., 1971, էջ 313-314: ԲՈԻ/աբաբյան, Դրվագներ Հայոց արևեչից 
կողմանց պատմության, էր., 1981: Գր. Ղ ափանցյան, ՈԻրտրտուի պատմությանը, էր., 1940: 
Г.А. Меликашвили, Урартские клиноовразные надписи, М., 1960.

7. Գր. Ղ ափանցյան, նշվ. աշխ., էջ 186:
8. Б. Пиотровский, Ванское царство, М., 1954, стр. 92.
9. 3. կարագ եոզյան, նշվ. աշխ., էջ 40-41:
10. М.В. Никольский, Клииоовразные надписи Закавказья („Материалы по архиологии Кавказа,, 

V, М., 1896, стр. XXXI, Г.А. Меликишвили, Урартские клипоовразеыс надписи, М., 1960,стр. 
180:

И. Մովսէս կօռյանկատուացի, Պատմտթիւն Աղուանից աշխարհի, էր., 1983, էջ 353:
12. Ստեփսւնոս Օրբկեան, Պատմտթիւն նահանգին Ծիսական, Թիֆփս, 1910, էջ 278:
13. Բ.ՈԻւուբաբյան, Գանձասար, էր., 1981, էջ 98:
14. Б. Пиотровский, նշվ. աշխ., էջ 32:
15. Տես'Ռասա Ա-ի Նոր Բայագետի(կամո) և Ծովինարի արձանագրությունները (  ,265,266):
16. 3. կարագ եոգԾան, նշվ. աշխ., էջ 139:
17. Г.А. Меликишвили, նշվ. աշխ. էջ 50:
18. Բ. 1)ւյուբաբյան, Արցախի պատմության, էր., 1994, էջ 18:

Ա Балаян 
Лрцах в период Ванского царства

Резюме
После образования Ванского царства восточные области Армении -  Арцах и У тик были 

включены в состав армянского государства. Источники свидетельствуют, что Арцах был 
завоеван не при Сардури II, а при правлении Менуа, и, особенно, Аргишити I (786-764 до н. э.).

В  летописях Сардури II (Гандзадур), повествующей о событиях, имевших место в 741 
году до н. э., и Цовинарской наскальной надписи, упоминается топоним Адахуни, который 
созвучен с наименованием Арцах.

Археологические материалы из раскопок курганов Степанакерта и Ходжалу ещё раз 
свидетельствуют о том, что Арцах являлся частью Ванского царства.

Balaian V.R 
A rtsak h  in th e  p erio d  o f  th e  V an  K in gd om

S u m m a r y
After formation o f  the Van kingdom  easte rn  Armenian reg ion s Artsakh an d  Utik b e c am e  parts 

o f the Armenian S tate . S o u r c e s  testily that Artsakh w a s  con qu ered  not under Sardury II, but during the 
reign o f M enua, an d  esp ecia lly  Argishty I (786-764  B.G .)

Th e an n a ls  o f  Sardury II (G an dzadur) a s  well a s  the an n a ls  o f  R u s s a  I (Tsovinar), describing 
the even ts taken p lace  in 741 B.G ., mention the toponym  Adakhuny which so u n d s  like the appelation 
Artsakh.

Th e date  o f  archeo logical ex cav atio n s o f  burial-m ounds in S tep an ak ert an d  Khodjally witness 
on ce  m ote that artsakh  w a s  a  part o f  the Kingdom  o f  Van.
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ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ս Ա.
ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳԱՐՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1992  Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

1992 թ. ամառային պատերազմաշրջւսնի ժամանակավոր անհաջողություններից 
համապատասխան հետևություններ կատարելով, մի շարք անհետաձգելի միջոցառումներ 

I ձեռնարկվեցին պետական իշխանության ու կառավարման մարմինների, ինչպես նաև 
ինքնապաշտպանության համակարգի և հրամանատարության կենտրոնացման,ուժերի ու 
միջոցների համախմբան ուղղությամբ, ինչը տվեց իր դրական արդյունքները: ԼՂՀ 

I ինքնապաշտպանության ուժերի (ԻՊՈՒ) նոր կազմակերպական-հաստիքային 
I կառուցվածքի անցնելուց, այսինքն' բանակային ինֆրակառույցների, պաշտպանական 
I շրջանների ձևավորման աշխատանքներ ձեռնարկելուց հետո, հնարավորություն 

ստեղծվեց դիմագրավել հակառակորդի աշնանային լայնածավալ հարձակումներին, 
համառ պաշտպանական մարտերում հյուծել նրա ուժերը և դրանով' նախադրյալներ 
ստեղծել օկուպացված բնակավայրերն ազատագրելու, ԼՂՀ տարածքային 
ամբողջականությունը վերականգնելու համար: Սեպտեմբերը դարձավ նախորդ ամսվա 
կարևոր ձեռնարկումների մի յուրօրինակ փորձաշրջանը:

Մարտակերտի ռազմաճակատի առանձին հատվածներում շարունակվեցին 
մարտական գործողությունները: Ադրբեջանական կանոնավոր բանակի ստորաբաժա
նումները, խնդիր ունենալով զւսվթել նոր բնակավայրեր, սեպտեմբերի 2-ի առավոտյան, 
հրետանային ակտիվ նախապատրաստությունից հետո, հարձակվեցին Չլդրան գյուղի 
վրա: Կասեցնելով գրոհները, ԼՂՀ ինքնապաշտպանության ուժերը թշնամուն ստիպեցին 
նահանջել նախկին դիրքերը: Մարտում շարքից հանվեցին հակառակորդի 2  տանկ եւ 
ավելի քան 30 զինվոր: Անհաջողության մատնվելով Չլդրանի հատվածում, սեպտեմբերի 3- 
ին ադրբեջանական զորաջոկատները մարտական տեխնիկայի աջակցությամբ շարժվեցին 
Կիչան-Սրխավենդ ուղղությամբ և ներխուժեցին Փոքր Սրխավենդ, սակայն 
Ինքնապաշտպանության ուժերը հետ շպրտեցին նրանց: Ղեռ ավելին, ճակատագծի ձախ 
թեւում անցնելով հակահարձակման, ԻՊՈՒ ստորաբաժանումները վերագրավեցին 
Հարությունագոմերի բարձունքները եւ ընդհուպ մոտեցան Վաղուհաս ու Վերին Հոռաթաղ 
գյուղերին: Մարտերի ընթացքում թշնամին կրեց կենդանի ուժի եւ տեխնիկայի

կորուստներ :
Սեպտեմբերի 7-ի երեկոյան ԻՊՐՒ մարտիկները հակահարձակում ձեռնարկեցին 

Մարտակերտի ճակատում: Առաջխաղացումը շարունակվեց նաեւ հաջորդ օրը: 
Ադրբեջանական զավթիչներից ազատագրվեցին Կոճողոտ ու Պողոսագոմեր 
բնակավայրերը: Միաժամանակ բռնազւսվթվւսծ Վաղուհաս եւ Մեհմանա գյուղերի 
շրջանում վերահսկողության տակ առնվեցին ռազմավարական կարեւոր բարձունքներ: 
Ոչնչացվեցին ադրբեջանական տասնյակ զինյալներ, շարքից հանվեցին «Գրա դ» կայանք 
եւ երեք տանկ: Մարտերը շարունակվեցին Ղրմբոն, Վաղուհաս, Մեհմանա գյուղերի

մատույցներում : Սեպտեմբերի 9-ին ԻՊՈՒ ստորաբաժանումները դիրքեր զբաղեցրին 
Նարեշտարից 6  կմ, Վւսղուհասից եւ Հարությունագոմեյփց 4-ական կմ հեռավորության

վրա, մարտերը շարունակվեցին Դրմբոնի մերձակայքում :
Սեպտեմբերի 12-ին ԻՊՈՒ ստորաբաժանումներն ազատագրեցին Պողոսա

գոմեր գյուղը, մարտեր ծավալվեցին Փոքր ՊոդոսւսգոՕերի համար: 2 տանկի շարքից 
դուրս գալը, կենդանի ուժի եւ տեխնիկայի, ինչպես նաեւ վառելանյութի ու ռազմամթերքի 
պակասը դժվարացնում էին հայ մարտիկների գործողությունները: Այդուհանդերձ, 
վերահսկողության տակ առնվեցին նաեւ Վաղուհասի եւ Մեհմանայի մոտակա որոշ 
բարձունքներ: Մարտակերտի ճակատում շարունակվող մարտերում թշնամին նորանոր 
կորուստներ էր կրում: Սեպտեմբերի 16-ին ԻՊՈՒ մի ջոկատ հանկարծակի մտավ Մեհմանա
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գյուղը, խուճապի սսււոնեց թշնամուն' ոչնչացնելով 10 ասկյար, եւ դիրքավորվեց գյուղի 
վրա գերիշխող բարձունքում: Հաջորդ օրը թշնամին հարձակման անցավ, սակայն հայ 
մարտիկները ոչ միայն պահեցին բարձունքը, այլհլ արժանի հակահարված հասցրին' 11 
ոչնչացնելով հակառակորդի 2  ՀԱՄ եւ շուրջ 70 զինվոր: Սեպտեմբերի 19-ի գիշերը, I 
կատաղի մարտերի արդյունքում, հայ մարտիկներին հաջողվեց ազատագրել Վաղուհաս j  I 
գյուղը: Թշնամին ճողոպրեց ԳԵտավան գյուղի ուղղությամբ, մարտադաշտում թողնելով 2 I 
Տ-72 տանկ, 50  սպանված: Վերահսկողության տակ առնվեց Միր-Բաշիր - Քելբաջայւ 
խճուղու Վաղուհասի հատվածը, որով դժվարացավ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ 1  
օգտագործելու նպատակով մահաբեր զենք եւ զինամթերք փոխադրելը:

...Սեպտեմբերի 22-ին հաջողությամբ հետ մղվեցին ադրբեջանական զինված I  
կազմավորումների հերթական գրոհները Վաղուհասի բարձունքների Եւ Չլղրան գյուղի 1  
վրա: Մարտերում սպանվեցին հակառակորդի տասնյակ զինվորներ: Չեզոք գոտուծ 
հայտնված վաղուհաս գյուղի շրջակա բարձունքներից հայ մարտիկները կրակի տակ էին ] 
պահում Քելբաջար-Մարտսւկերտ ավտոճանապարհի մոտակա հատվածները4: ! 
Սեպտեմբերի 25-ին մարտերը շարունակվում էին Չլղրանի մատույցներում: Այն թշնամին 
զավթեց սեպտեմբերի 26-ին:

Սեպտեմբերի 2 6 ֊ի  00  ժամից ուժի մեջ պետք է մտներ Սոչիում ՀՀ  եւ 1Л 
պաշտպանության նախարարների ստորագրած զինադադարի պայմանագիրը, սակայն ] 
մարտական գործողություններն ավելի սաստկացան: Ադրբեջանի համար այդ ՚
պայմանագիրը սոսկ ագրեսիվ ձգտումների քողարկման միջոց էր...

Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան, խախտելով զինադադարի պայմանագիրը,

հակառակորդը հարձակվեց Ասկերանի շրջանի Փաոուխ գյուղի վրա : Հայ մարտիկները 
հետ շպրտեցին թշնամուն, որը մարտադաշտում թողնելով երկու տասնյակ դիակ, | 
նահանջեց ելման դիրքեր: Կատաղի մարտեր ծավալվեցին ռազմաճակատի Չլդրանի 
հատվածում: Թշնամու գերակշիռ ուժերի ճնշման տակ հայ մարտիկները նահանջեցին, ՚  
թողնելով Չլդրանի բարձունքները:

Սեպտեմբերի 28-ին հրթիռակոծվեցին ու օդից ռմբակոծվեցին ԼՂՀ խաղաղ 
բնակավայրերը: Այնուհետեւ հարձակում ձեռնարկվեց Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս 
գյուղի ռազմավարական կարեւոր նշանակություն ունեցող բարձունքների ուղղությամբ: 
Ինքնապաշտպանության ուժերը, դիմակայելով հակառակորդին, ոչնչացրին 2 5  ասկյար եւ 
հետ մղեցին հարձակումը: Նույն օրը հրետանային ուժեղ նախապատրաստությունից հետո, 
ադրբեջանական կազմավորումները շարժվեցին Կիչան գյուղի ուղղությամբ: Հայկական 
ստորաբաժանումները կասեցրին թշնամու առաջխաղացումը: Մարտադաշտում թողնելով 
50 դիակ, թշնամին նահանջեց ելման դիրքերը: Սեպտեմբերի 29-ի առավոտյան հետ մղելով 
թշնամուն Կիչան գյուղի մատույցներից, ԼՂՀ ԻՊՈՒ ստորաբաժանումները կեսօրին 
հակահարձակման անցան Չլդրանի ուղղությամբ: Մարտերն ընթացան ռազմավարական 
կարեւոր հանգույց հանդիսացող այդ գյուղում: Շարքից հանվեց հակառակորդի երեք

в
միավոր զրահատեխնիկա եւ 25  զինվոր : Սեպտեմբերի 29-30-ի կատաղի մարտերում 
շարքից հանելով հակառակորդի 2  Տ-72 տանկ եւ 2  ՀՄՄ, ԼՂՀ ԻՊՈՒ ստորաբաժանումները 
ազատագրեցին Չլդրանի մի քանի կարեւոր բարձունքներ: Այսպիսով, Մարտակերտի 
ռազմաճակատում, հայ մարտիկնհրի համառ դիմադրությամբ և համարձակ 
հակագրոհներով հանդհրձ, դեռհս չէր հաջողվում կանգնեցնհլ կենդանի ուժով ու 
միջոցնհրով խիստ գերակշռող հակառակորդի առաջխաղացումը: Հիմնականում Չլդրան- 
Վաղուհաս բնագծում էլ հակառակորդը կանգնեցվեց:

Հակառակորդի թիկունքում պարտիզանական պայքար ծա վալվեց, ինչը 
բռնազավթված տարածքներն ազատագրելու և Մարտակերտի ռազմաճակատին 
օժանդակելու նպատակ էր հետապնդում:

Սեպտեմբերի 2-ին Շահումյանի շրջանում (Նուբար տեղամասում) հայ 
պարտիզանների խումբը ոչնչացրեց ադրբեջանցի զավթիչների 11 ավտոմեքենա եւ 2 
զրահւսվախադրիչ: Թշնամուց մաքրվեց շրջանի հարավ-արեւմտյան մասը:
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■

... Պայթյունի հետեւանքով ոչնչացվեց հինգ տասնյակ ասկյար: Ավելի վաղ հայ
■  պարտիզանները հարճակում էին գործել Գյուլիստանի վրա եւ ոչնչա ցրել թշնամու 
■պահակակետը, իսկ Վերին-շեն-Բուզ|ուխ հատվածում պ այթեցրել էին հետեւակի

j  մարտական մեքենա' իր անձնակազմով :
Ամսվա սկգբին ԻՊՌԷ ստորաբաժանումները համարձակ հակահարձակումներով 

■տ իրեցին նպաստավոր բնա գծերի, ստիպելով հակառակորդին թուլա ցնել ճնշումը
■  Մարտակերտի, Մարտունու և Լաչինի միջանցքի ուդդություններում: Սեպտեմբերի 4-ի
■  ռագմագործողությամբ ա զատագրվեցին Ասկերանի շրջանի' դեռևս հունիսի 12-ին 
И  րոնազավթված Դահրադ, Սառնաղբյուր, Արանգամին, Փրջամալ, Նախիջևանիկ, Խրամորթ,

ինչպես նաև Ավդալ և Գյուլափլու գյուղերը, ինչն ամրապնդեց ԻՊՈՒ դիրքերը Ասկերանի և 
Մարտունու պաշտպանական շրջանների հարակից ճակատում: Զա վթվա ծ ա յդ գյուղերից 
էլ հատկապես Աղդամից, Գյուլափլուից, Ավդալից, Շելլիից, Մարզիլլից ու ադրբեջանական 
մյուս կրակակետերից անընդհատ հրթիռահրետակոծվում էին Ասկերան, Աարտունի 
շրջկենտրոնները, սահմանամերձ մյուս խաղաղ բնակավայրերը, անգամ Ստեփանակերտն 

յ ու հարակից տարածքները: Ինքնապաշտպանության ուժերը, առա ջա դրանք ստանալով

I— ազատագրել հայկական գյուղերը եւ վերա ցնել թշնամական ռազմակայանները,
| սեպտեմբերի 4-ի առավոտյան, հիմնականում երկու' Մարտունու եւ Ասկերանի

_  ճակատներով անցան լա յնա ծա վա լ հակահարձակման : Ոսւզմագործողությունը մշակվել 
I  էր ամենայն մանրամասնությամբ, ստորաբաժանումների հրամանատարներին 
I պարզաբանվել էր մարտական խնդիրը, ուստի' թշնամու դիմադրությունը հաջողվեց 
I կոտրել 4  ժամվա ընթացքում: Դրությունը փրկելու համար ադրբեջանական
I հրամանատարությունը ռազմական ուղղաթիռներ օ դ  հանեց եւ, հրթիռային հարվածներ 
I հասցնելով ռազմաճակատի գրեթե ամբողջ երկայնքով, փորձեց խոչընդոտ ել հայ 
I մարտիկների առաջխաղացմանը: Հայ մարտիկներին հա ջողվեց ոչնչա ցնել ռազմական 2 
I ուղղաթիռ:Ասկերանի ՊՇ ստորաբաժանումները հարձակման անցան 3 
I  ենթաուղղություններով. Դահրազ-Դագի-Խոլթ (1018) ուղղությամբ առաջացան 
I Ավետարանոցի մարտիկները, Դահրազ-Ազարա խութ (963,8)-Սառնադբյուր-Բյագուն 
I  Քյահրիզ (Գյուլափլուի մատույցներում) ուղղությամբ' Շոշի, Սզնեքի, Սառնաղբյուրի, 
I Կարմիր գյուղի տղաները' Ալբերտ Մարգարյւսնի հրամանատարությամբ, Դահրազ-Ղուսւսր 
I լեռ (118,5)- Ավդալ-Գյուլափլու ուղղությամբ' Հարավի, Քարաշենի, Քռասնու մարտիկները' 
I Կամո Մելքումյանի հրամանատարությամբ: Ազարւս խութի գրա վումից հետո, հայ 
I մարտիկները հընթացս մտան Սառնաղբյուր, թույլ չտալով թշնամուն' ամրանալ ու 

դիմադրություն ցույց տալ: Նախիջեւանիկ, Փրջամալ, Արանգամին ուղղություններով 
գրոհեցին Ռոբերտ Հսւմբարձումյանի եւ Արթուր Հարությունյանի հրամանատարությամբ 

| գործող գումարտակները, իսկ Խրամորթի ուղղությամբ' Խանա բա դի մարտիկները ել 4-րդ 
գումարտակը: Արդյունքում ազատագրվեցին Դահրազ, Սառնաղբյուր, Արանգամին, 
Փրջամալ, Նախիջեւանիկ եւ Խրամորթ գյուղերը: Հատկապես կատաղի մարտեր 
բորբոքվեցին «Դ ա վա բել» բարձունքի ստորոտում: Հակառակորդը, չդիմանալով հայ 
մարտիկների ճնշմանը, հարկադրված թողեց դիրքերը եւ նահանջեց: Ռազմավարական այդ 
բարձունքն ա նցա վ ԻՊՈՒ մարտիկների վերահսկողության տակ: Դրանից հետո ԻՊՈՒ 
ստորաբաժանումները մտան Ավդալ եւ Գյուլափլի ու ոչնչացրին թշնամական 
կրակակետերը: Մարտերում Մարտունու ԻՊՈՒ մարտիկների կողմից խփվեց
հակառակորդի 3 Տ -72 տանկ, 2  ՀՄՄ: Խուճապահար փ ա խ չող ա դրբեջանցի 
բանակայինները մարտադաշտում թողեցին տանկեր, թնդանոթներ, ավտոմեքենաներ, 
ավտոմատներ ել մեծ քանակությամբ զինամթերք: Հաղթանակը ձեռք բերվեց նվազագույն 
կորուստներով (զոհվեց 4 , վիրավորվեց 17 մարտիկ' թշնամու մի քանի տասնյակ զոհերի ու 
վիրավորների դիմաց): Ոազմագործողության հաջող ելքը լուծեց մի շարք խնդիրներ, 
վնասազերծվեցին ԼՂՀ սահմանամերձ թշնամական կրակակետերը, ազատագրվեցին 
Ասկերանի շրջանի գյուղերը, թշնամու հաշվին լրա ցվեց ԻՊՈՒ զինանոցը,
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վերահսկողության տակ առնվեցին մարտավարական կարեւոր նշանակությսւա 
բարձունքներ ու ամրապնդվեցին ԻՊՈՒ ստորաբաժանումների դիրքերը, իսկ թշնամիս! 
զգա ց ւսրցախցիների վերականգնվող ուժը: Ամրապնդվեց հավատը սեփական ուժերի! 
նկատմամբ: Սեպտեմբերի 4-ի ռագմագործողությունը, հատկապես Ավդուլ-Գյուլւսփլու! 
վնասազերծումը, ադրբեջանական հրամանատարության ուշադրությունը գրավեց! 
Մարտունու շրջանի վրա: Համառորեն ձգտելով ճեղքում կատարել այս ուղղությունում, I  
հակառակորդը սին հույսեր էր փայփայում տեղի մարտունակ ուժերը ջախջախելու! 
վերաբերյալ: Ռագմագործողությունը կարևորվում էր նաև նրանով, որ կանխվեց Ասկերասը.1 
ասել է թե' Ստեփանակերտի դարպասը գրոհելու հակառակորդի հերթական փորձը: I  
Սեպտեմբերի 5-ին հակառակորդը գրոհ ձեռնարկեց Ավդալ-Գյուլափլուի ռազմական! 
հենակետերը հետ գրավելու մտադրությամբ: Հայկական դիրքերը հրթիռակոծվեցին I  
ռազմական 5 ուղղաթիռներից: Թշնամին մարտի հանեց 16 միավոր զրւսհատեխնիկա: I  
Անընդհատ խփում էր հրետանին: Մ.Մելքոնյանի, գնդապետ Հմայակ Հարոյանի, Վիտալի 
Բալասանյանի հրամանատարությամբ, հայ մարտիկները իսկական ջարդ տվեցին! 
թշնամուն: Զրահատեխնիկայի հարվածային ուժի շնորհիվ ադրբեջանցիներին հւսջողվելկւ I  
հասնել մինչեւ Արանզամին, սակայն հայ մարտիկներն ընդամենը երկու ժամում ստիպեցին I 
նրանց դիմել փախուստի, մարտադաշտում թողնելով տանկեր (շարքից հանվեց ու| 
առգրավվեց 9  միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում' 6 տանկ, 2  ՀԱՄ, 1 տանկային I 
քարշակ), զենք ու զինամթերք, տասնյակ դիակներ: Սեպտեմբերի 6-ի կեսօրին I
հակառակորդը հարձակվեց ճարտարի ու Մաճկալաշենի ուղղություններով, միաժամանակ I 
կատաղի հրթիռահրետակոծության ենթարկելով Գյուլափլոլի հայկական պաշտպանական I 
դիրքերը: Հայ մարտիկները հետ մղեցին թշնամու բոլոր գրոհներն ու անսասան մնացին I 
իրենց դիրքերում: Մաճկալաշենի ու ճարտարի մատույցներում թողնելով 30  դիակ ել I 
ռազմական տեխնիկա, թշնամին նահանջեց: Սեպտեմբերի 7-ին Ֆիզուլու շրջանի Ներքին I 
Ղիվանալար գյուղում տեղաբաշխված հակառակորդը հրետանային I 
նախապատրաստությունից հետո, նոր հարձակում ձեռնարկեց Մաճկալաշեն, Սոս եւ 
ճարտար գյուղերի ուղղությամբ' մարտադաշտ նետելով 8 միավոր զրահատեխնիկա եւ մի 
քանի հարյուր զինվոր : Առաջանալով Մաճկալաշենի տեղամասում թշնամին մխրճվեց 
հայկական ստորաբաժանումների պաշտպանության խորքը եւ գրա վեց կարեւոր 
բարձունքներից մեկը: ԻՊՈՒ մարտիկները կասեցրին հակառակորդի
առաջխաղացումը եւ, ապա, ստիպեցին նրան հետ քաշվել' մարտադաշտում թողնելու) 
տասնյակ դիակներ:

ԼՂՀ ինքնապաշտպանության կոմիտեի (ԻՊԿ) նախագահ ՍԵրժ Սարգսյանին հասցե
ագրված մարտական զեկուցագրում, որը ստորագրել էին գնդապետ Հ.Հարոյանն ու 
Մարտունու ՊՇ հրամանատար Մ.Մելքոնյանը, մասնավորապես կարդում ենք. 
«Մարտական խնդիրը լիովին կատարված է: Մարտերի ընթացքում հակառակորդից 
առգրավվել է 2 տանկ, 3 թնդանոթ, մեծ քանակությամբ զինամթերք (ավտոմատների, 
գնդացիրների փամփուշտ, տանկի արկ): Ոչնչացվել է մոտ 50 հետեւակային, երկու տանկ, 
մեկ զրահամեքենա: Մեր կողմից տեխնիկայի կորուստներ չեն եղել, մեկ ազատամարտիկ 
զոհվել է, 14-ը' վիրավորվել: Մարտական գործողությունների ժամանակ արիությամբ աչքի 
ընկած սպաներին ու զինվորներին ներկայացնում եմ պարգեւատրման: Մարտի ժամանակ 
տանկեր են ոչնչացրել կապիտան Սերգեյ Լիտվինովը, կապիտան Ալեքսանդր Կոշելը:

Մաճկալաշենի վրա կատարված հարձակման ժամանակ (սեպտեմբերի 6-7-ին) 
Մաճկալաշենի եւ Սոսի հրամանատարները' Արմեն Մելքումյանը եւ Մովսես Պետրոսյսւնը, 
ինչպես նաեւ Մաճկալաշենի գումարտակի անդամները ընդհանրապես, շատ քաջ եւ 

10

հերոսաբար կռվեցին »:
Սեպտեմբերի 9-ին հակառակորդը հարձակում ձեռնարկեց Կարադսսղլը֊Այգեստան: 

Ցոր-Շիշդաղ լեռ գծի երկայնքով: Մի քանի դիակ թողնելով մարտադաշտում' թշնամին 
ստիպված հետ քաշվեց: 8որ գյուղի մատույցներում թշնամին կորցրեց 7  զինվոր ու 
նահանջեց ելման դիրքեր: Սեպտեմբերի 17-ին հակառակորդի մի մեծ խմբավորում, 8
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միավոր տանկերի ու զրահամեքենաների աջակցությամբ, Մւսրզիլլիի ռազմական 
հենակետից հարձակման ա նցա վ Բերդաշեն գյուղի ուղղությամբ: Երեք ժամ տեւած 
մարտից հետո թշնամին հետ շպրտվեց, մարտադաշտում թողնելով 2 տանկ եւ 3 0  զինվոր: 
Ձախողված թշնամին անզոր կատաղությամբ հրետակոծում էր Նոր-շեն, Աշան, Կսւրմիր- 
շուկա եւ ճա րտ ա ր գյուղերը:

Գիշերվա ընթացքում հրթիռահրետակոծելով Մարտունի, ճա րտ ա ր բնակավայրերը 
ել Ղուրուչուիյի հայկական պաշտպանական դիրքերը, Ադրբեջսւնի ա զգա յին բանակի 
ստորաբաժանումները հարձակվեցին Մարտունի քաղա քի ուղղությամբ: Մարտունու ՊՇ 
ստորաբաժանումները հետ մղեցին հարձակումը, խփելով հակառակորդի 2  տանկ եւ 1 
ՀՄՄ-1: Փ ոխ ելով առաջխաղացման ուղղությունը, հակառակորդը գրոհեց Բերդաշեն եւ

ճարտար գյուղերը : Կենդանի ուժի ու տեխնիկայի մեծաթիվ կորուստներով հանդերձ, 
թշնամին ցանկա ցա ծ գնով ուզում էր ճեդքել Մարտունու ՊՇ բնագիծը, բա յց, ապարդյուն... 
Սեպտեմբերի 1Ց-ի առավոտյան հրետանային նախապատրաստությունից հետո, 
հակառակորդը հարձակվեց ճարտարի ուղղությամբ: Հետ  մղելով հարձակումը, Մարտունու 
ՊՇ ստորաբաժանումները հետապնդեցին թշնամուն եւ տիրեցին երկու պահակակետի

30
(թիվ 40 , թիվ 50): Մարտերը շարունակվեցին Ուրյանասարի ուղղությամբ: ժամը 18 -ին 
հակառակորդը հարձակում սկսեց Մաճկալաշենի դիրքերի ուղղությամբ: Թշնամական 
տանկերը հասան հայ մարտիկների խրամատները, սակայն հայերն, ա ռա նց խուճապի, 
շարունակեցին կռվել եւ հանդուգն տանկերը խփ ել արդեն հետեւից: Իսկ մարտում, 
ընդհանուր առմամբ, խփվեց 3  տանկ Եւ 2  ՀՄՄ, ոչնչացվեցին մեծ թվով հետեւակայիններ: 

Սեպտեմբերի 20-ին հակառակորդը տանկերից արկակոծեց հայկական 
պաշտպանական դիրքերը: Հա յ մարտիկները ֆագոտահարեցին 2 տանկ, իսկ Երրորդը 
ճողոպրեց: Ադրբեջանական հրամանատարությանը չէր հաջողվում գրոհի հանել 
հետեւակը: Մի գումարտակ, ՀՄՄ-2-ի աջակցությամբ, բայց մեծ դժվարությամբ գրոհի 
հանվեց, սակայն հենց որ հայ մարտիկները սկսեցին կրակել, հակառակորդը նահանջեց: 
Գերազանց աշխատեցին հրետանավորները, խափանարար կրակով թույլ չտալով 
թշնամուն առաջանալ :

Սեպտեմբերի 1Ց-20-ին մարտեր ընթացան նաեւ Ասկերանի պաշտպանական 
շրջանում: Թշնամին, տասնյակ դիակներ թողնելով մարտադաշտում, հետ քա շվեց: Այդ 
ընթացքում ադրբեջանական զինված կազմավորումները երկու անգամ փորձեցին գրավել 
Լաչինի միջանցքը, սակայն մոտավորապես 12 կմ հեռավորության վրա կա նգնեցվեցին: 
Սարիբաբա ռազմավարական բարձունքից թշնամին փորձեց ա ռա ջա նալ Լիսագորի 
ուղղությամբ, բա յց հետ շպրտվեց:

Մարտական գործողություններին զուգա հեռ, հակառակորդը օդային 
հարձակումներ էր գործում Ստեփանակերտի եւ հանրապետության մյուս խաղաղ 
բնակավայրերի վրա:

Սեպտեմբերի 23-ին հակառակորդը գրոհ ձեռնարկեց Մարտունի քա ղա քից 2-3 կմ 
հյուսիս-արեւելքում գտ նվող Պլատապա (642,2) բարձունքի ուղղությամբ: Թշնամին գրոհի 
էր հանել 1 գումարտակ եւ 2  ՀՄՄ-2: Ադրբեջանական հրամանատարությունը զինվորներին 
խ ա բել էր, թե իբր հայերը փ ա խ ել են դիրքերից եւ կարելի է դրանց տ իրել առանց մարտի: 
Այդ համոզմունքով էլ հակառակորդի հետեւակը հասավ պաշտպանական դիրքերին: 
Հակահարված ստանալով ե մարտադաշտում թողնելով 15 դիակ, մառախուղի քողի տակ 
եւ հրետանու չդա դարող կրակի աջակցությամբ հակառակորդը նահանջեց: Նա չհասցրեց 
մարտի մեջ մտցնել տանկերը, որ 6-7 կմ հեռավորությունից խփում էին դիրքերին: 
Այնուհետեւ տանկային գրոհ ձեռնարկվեց Գեւորգավանի կողմից' Ղուրուչուխ կոչվող 
բարձունքի ուղղությամբ: Գրոհի էր հանվել 6  տանկ եւ մոտ 100  հետեւակային: 
Հակառակորդին հաջողվեց սրընթաց մոտենալ հայկական պաշտպանական դիրքերին 
մինչեւ 100 մետր: Երկու տանկ վնասվեցին ականների վրա, որ նախկինում տ եղա դրել էին 
Կարեն Ուլուբաբյանը, Սեյրան Հարությունյանը, ականապատող դասակի հրամանատար 
Շիրա զ Ասրյանը: Մի ա յլ տանկ, նռնակաձիգ Ֆելիքս Առստամյանի դիպուկ կրակոցից
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հետո, ուղին շեղել ու ընկել էր զառիթափի տակ' հայկական դիրքերի մոտակայքում: 
Թշնամու հետեւակը, հայ մարտիկների տեղատարափ կրակի տակ, ա րա գ ճողոպրեց, 
մարտադաշտում թողնելով 10 դիակ եւ գրոհային խմբի տանկեր:

Երեկոյան հետեւակային գրոհ ձեռնարկվեց Բերդաշենի Երկար-քար կոչվող 
դիրքերի վրա: Դարձյալ թշնամու տանկերը չէին առաջանում եւ կրակով ներգործում էին 
հեռվից: Բերդւսշենցի մարտիկները, կասեցնելով գրոհը, հետ շպրտեցին թշնամուն: Միայն 
վերահաս խավարը Աղդւսմի գրոհայիններին փրկեց կրկնակի ջարդից:

Հակառակորդը տանկային գրոհ ձեռնարկեց Ադբուլադ տեղամասի (Չեյիլ 
բարձունքի մոտակա բլուրը, ուր կա համանուն աղբյուր) ուղղությամբ: Թշնամին 
հարձակման հանեց 6  տանկ, 2 ՀՄՄ, հարյուրավոր հետեւակայիններ: Գիշերվա ընթացքում 
հետեւակն աննկատ մոտ եցել էր հայկական դիրքերին ել մոտ 1 կմ հեռավորության վրա 
կանգ առել: Լուսաբացին տանկերը սրընթաց առաջ էին շարժվել այգիներով ձգվող 
ուղիներով: Հակառակորդի մտահղացման այս տարբերակը Մարտունու ՊՇ
հրամանատարության կողմից հաշվի էր առնվել ել նախօրոք ծուղակ պատրաստվել: 
Մարտունու ՊՇ տանկերը 1-3 կմ հեռավորությունից, հարմարեցված դիրքերից կրակ 
բացեցին եւ շարքից հանեցին 4 տանկ, 3 զրահամեքենա: Հակառակորդի հետեւակը 
փախուստի դիմեց, մարտադաշտում թողնելով եւս 2 տանկ: Այս մարտերի մասին 
զեկուցելով ԼԴՀ ԻՊԿ նախագահ Ս.Սարգսյանին, Մարտունու ՊՇ հրամանատար 
ԼԼՄելքոնյսւնը մասնավորապես գրել էր. «Հակառակորդի հետեւակը ջարդից փրկվեց միայն 
ու միայն մեր հրետանու անգործության պատճառով: Կռվում եղավ միջադեպ, երբ 
հակառակորդի հրամանատարական կետը մեր կողմից հայտնաբերվեց ել մեր տանկը 
խփեց այդ կետին: Ներկայացվում է մեր տանկիստների ցուցակը, հ. 5  տանկ - Կարո 
Հարությունյան, Ռազմիկ Յախշիբեկյան, Վարդան Բաղդասարյան, հ.6 տանկ - Լեւոն 
Մտեփանյան, Վարդան Բալայան, Գւսգիկ Խաչատրյան, հ.7 տանկ - Անդրանիկ Մեժլումյան, 
Լեռնիկ Բաբայան, Արթուր Հակոբյան» :

Սեպտեմբերի 23-24-ի ( եւ նախորդ օրերի) մարտական գործողությունները վկայում 
են, թե ինչպես է հակառակորդն ամեն գնով ձգտ ել մի որեւէ դիրք գրա վել Մարտունու 
շրջանում, քանի որ Ադրբեջսւնի պետական լրատվամիջոցները նախօրոք հայտարարել էին 
Մարտունու գրավման կեղծ լուրը: Մակայն Մարտունու ՊՇ մարտիկները' Մ.Մելքոնյանի 
գլխավորությամբ, ձախողեցին հակառակորդի զավթողական պլանները:

Ադրբեջանական հրամանատարության գլխավոր նպատակակետը Լաչինի 
միջանցքն էր: Ձգտելով փակել այն, նա հույս ուներ կտրել ԼՂՀ ԻՊՌՒ-ի թիկունքը և 
Մարտակերտի ու Մարտունու օպերատիվ ուղղություններով դուրս գա լ Ստեփանւսկերտի 
վրա: Սակայն Լաչինի միջանցքը պաշտպանող հայկական կազմավորումները, աննկուն 
դիմադրությամբ, չզիջեցին ռազմավարական մայրուղին՛4:

Սեպտեմբերի 12-ին Ղուբաթլուի շրջանի Սուարասը գյուղի տարածքից ադրբե
ջանական բանակային մի կազմավորում, մեծ ուժերով ու գրահատեխնիկայով, գրոհեց 
Լաչինի միջանցքի ուղղության հայկական պաշտպանական դիրքերը: Հարձակումն 
ուղեկցվում էր պաշտպանական բնագծերի ու բնակավայրերի հրթիռահրետւսկոծությւսմբ: 
Մասնավորապես ԲՄ-21 կայանքից հրթիռակոծվեց Բերդաձորի ենթաշրջանի Հին-շեն 
գյուղը: Գրեթե յոթ ժամ տեւած մարտերի ընթացքում ԻՊՈՒ մարտիկները ոչնչացրին 50 
ադրբեջանցի գինյալներ ել խփեցին 3  միավոր ռազմական տեխնիկա: Զոհվեցին 8 եւ

վիրավորվեցին 5 հայ մարտիկներ : Երեկոյան կողմ կատաղի մարտեր մղվեցին Լաչինի 
միջանցքի գոտում: «Գրադ» կայանքներից ու թնդանոթներից հայկական պաշտպանական 
դիրքերը հրետակոծելուց հետո, հակառակորդը զրահատեխնիկայի ուղեկցությամբ գրոհ 
ձեռնարկեց մի քանի ուղղություններով: Հատկապես լարված էր դրությունը միջանցքի 
հյուսիսային հատվածում: Հայ մարտիկները հաջողությամբ կասեցրին թշնամու 
առաջխաղացումը: Սակայն, Ադրբեջանի լրատվամիջոցները շտապեցին ի լուր աշխարհի 
հայտարարել, թե Լաչինի միջանցքը գրավվել է, իսկ այսպես կոչված' հայկական 20 
հազարանոց արշավախումբը շրջապատվել է Դարաբաղում: Ըստ Ադրբեջանի ՊՆ
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վերլուծւսկան-տեդեկատվական կենտրոնի հաղորդագրության, 2-րդ բանակային կորպուսի 
հետեւակային գունդը, հատուկ նշանակության ջոկատների հետ համատեղ, գրոհ էր 
ձեռնարկել Լաչինի շրջանի հյուսիսային հատվածի ուղղությամբ, ազատագրելով Նուրւսդի, 
Սառւսջ, Չաչափւսլխ, Շիրյազ, Այիբազար, Ֆախրալը, Իփաք 1, Իփաք 2 ել Խրմանլար 
գյուղերը: «Հակառակորդի համար անսպասելի շրջանցելով Դարաբաղյան լեռնաշղթան,- 
ասված էր հաղորդագրության մեջ,- ադրբեջանական ստորաբաժանումները գրավել են մի 
քանի կարեւոր բարձունքներ: Շուշիի շրջանում ազատագրվել են Խանալը֊փտյա, իման- 
Գուլուլար, Ալլահ֊Գուլուլար գյուղերը: Լաչինի շրջանի Փեյխան գյուղի մոտակայքում 
ոչնչացվել է թշնամու մեկ զինված կազմավորում: Ներկայումս Լաչինի միջանցքն

16
ամբողջությամբ գտնվում է մեր բանակի վերահսկողության տակ» :

Ահա այսպես էր ուռճացվում ամենափոքր իսկ հաջողությունը... Իրականում, 
թշնամուն արժանի հակահարված էր տրվել, իսկ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը 
վերահսկվում էր ԻՊՈՒ ստորաբաժանումների կողմից:Ադրբեջանի քարոզչական մեքենան 
ստահոդ լուրեր էր տարածում արցախյան այս կամ այն բնակավայրը գրավելու, 
ադրբեջանական բանակի ուռճացված հաղթանակների մասին: Մարտունին գրավելը և 
Լաչինի միջանցքը փակելը այդպես էլ անԻասանելի երազանք մնացին հակառակորդի 
համար:

Նպատակին հասնելու ճանմապարհին հակառակորդը միջոցների ընտրության 
առաջ կանգ չէր առնում: Նա ավելի շատ պատերազմում էր խաղաղ բնակչության դեմ, 
մշտապես հրթիռահրետակոծելով ու ռմբակոծելով ռազմաճակատից շատ հեռու գտնվող 
բնակավայրերը: Այդուհանդերձ, արցւսխահայությունը չէր ընկճվում ու չէր կորցնում իր 
ոգու արիությունը, տոկում ու տանում Էր բոլոր դժվարությունները, դրանով իսկ մնալով 
ռազմաճակատներում մարտնչող ԻՊՈՒ ռազմիկների հուսալի նեցուկը...

Թեեւ շարունակվում էր Ստեփլսնակերտ - Գորիս ավտոմայրուղու 
հրետակոծությունը, այստեղ երթեւեկությունը չէր դադարում: Սեպտեմբերի 29-ի լույսը 
չբացված' հակառակորդի զինյալները գրոհ ձեռնարկեցին Սուսալըղ լեռան ուղղությամբ: 
Հայ մարտիկները հետ շպրտեցին թշնամուն: Քելբաջարի շրջանից հրետակոծելով Լաչինի 
մարդասիրական միջանցքը, հակառակորդը շարունակում Էր այն գրավելու փորձերը, 
սակայն ամեն անգամ արժանի հակահարված էր ստանում: Սեպտեմբերի 2Ց-ի գիշերը եւ 
30-ի առավոտյան հակառակորդի ռազմական ինքնաթիռները ռմբահարվածներ հասցրին 
Գորիս-Լաչին ուղեհատվածի պաշտպանական դիրքերին:

Սեպտեմբերի 30-ի առավոտյան հակառակորդը լայնածավալ հարձակողական 
գործողություններ սկսեց Լաչինի միջանցքի ուղղությամբ: Կեսօրին Սուարասը գյուղի 
կողմից թշնամու զորաջոկատները գրոհեցին հայկական դիրքերը: Քելբաջարի շրջանից 
թշնամին հարձակումներ գործեց նաեւ միջանցքի հյուսիսային հատվածի ուղղությամբ: 
օա նր մարտեր ծավալվեցին Ղոչւսզ եւ Տիգիկ գյուղերում: Հայկական կազմավորումները 
հետ մղեցին թշնամու հարձակումները:

Փոփոխական հաջողություններով ընթացած մարտական գործողությունների 
բնույթից, ծավալից ու սաստկությունից դատելով, կարելի Է միանշանակորեն պնդել, որ 
Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության ձեռնարկած լայնածավալ ագրեսիային 
հնարավոր եղավ դիմակայել միմիայն օգոստոսի 14-ին կազմավորման նոր փուլ 
թեւակոխած ԼՂՀ ԻՊՈՒ-ի, բանակային ինֆրակառույցների ու ծառայությունների 
ձեւավորման, կենտրոնացված հրամանատարության ու շտաբների համակարգված 
աշխատանքի, ինչպես նաեւ հայ զինվորների համընդհանուր հերոսության ու 
տոկունության, հայրենի հողը պաշտպսւնելու վճռականության շնորհիվ՛7: Սակայն, քանի 
դեռ բանակի կազմավորման գործընթացը նոր էր թափ առնում, ապա նրա արդյունքները 
շոշափելիորեն տեսանելի և ընկալելի եղան միայն մի քանի ամիս անց, երբ համառ՛ 
պաշտպանական մարտերում հյուծելով թվապես ու տեխնիկապես, սպառազինությամբ ու 
նյութական ռեսուրսներով մի քանի անգամ գերակշռող թշնամական ուժերը, ԻՊՈՒ 
հրամանատարությունը հող նախապատրաստեց հաջորդ տարվա փետրվարի 5-ի
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հակահարձակման եւ հակառակորդի մարտակերտյան, Լաչին-քելբաջարյւսն 
խմբավորումները ջախջախելու համար:

1. «Արցախ». ԼՂՀ Գէս պաշտոնաթերթ, N37, 1992թ.:
2. «Արցախ». N39. 1992թ.:
3. Պաշտպանության բանակի կենտրոնական արխիվ (ՊԲԿԱ), օպերատիվ 

հերթապահի աշխատանքային տետր (  ՕՀ ԱՏ). N 147, էջ 1:
4 . «Արցախ», N45. 1992թ.:
5. ՊԲԿԱ. ՕՀ ԱՏ. N 147, էջ 30:
6. «Արցախ», N47, 1992թ. :
7. Арутюнян В.Б. События в Нагорном Карабахе. Хроника, ч.4, Ереван, 1994, с, 170.
8. «Արցախ», N 3 8 ,1992թ., Ս-Քամալյան, Ավոն մեր աչքերով, Երևան, 1994, էջ 153-155, 

«Մարտիկ», ՊԲ պաշտոնաթերթ, թ. 36,1999 թ.:
9. «Արցախ», N39, 1992թ.:
10. 14.09.1992թ. թվակիր մարտական զեկուցագիրը պահվում է ՊԲ թիվ 35383 

զորամասի օպերատիվ բաժնում:
11. ՊԲԿԱ. ՕՀ ԱՏ. N 147, էջ 20:
12. Նույն տեղում, էջ24-25:
13. Զեկուցագիրը պահվում է ՊԲ թիվ 35383 զորամասի օպերատիվ բաժնում:
14. «Արցախ». N45, 1992թ. :
15. «Արցախ», N41, 1992թ.:
16. «Անիս» լրատվ. գործակալ, արխիվ, NL-027, Ադրբ. ռադիոյի և հեռուստատեսության 

հաղորդումների ամենամսյա ամփոփաթերթիկ, 20 սեպտեմբերի 1992թ
17. «Մարտիկ», թ. 37, 1999թ.:

Арутюнян М.А.
Боевые действия в сентябре 1992г.

Резюме
На основе выводов, сделанных в результате анализа причин временных неудач летней 

компании 1992г., был предпринят ряд неотложных мер по централизации и укреплению 
органов государственной власти и управления, а также объединению системы командования, 
сил и средств самообороны, что вскоре и дало свои положительные результаты. После 
перехода на новую организационно-штатную структуру ССО, т.е. проведения работ по 
формированию армейских инфраструктур и оборонительных районов, была создана 
возможность для отражения широкомасштабных осенних наступательных действий противника, 
обескровления его сил в упорных оборонительных боях и, тем самым создания предпосылок 
для освобождения оккупированных населенных пунктов, восстановления территориальной 
целостности НКР.

Судя по характеру, масштабам и интенсивности прошедших с переменными успехами 
боевых действий, можно однозначно утверждать, что противостоять широкомасштабной 
агрессии, предпринятой руководством Азербайджана против НКР, стало возможным в
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результате вступления 14 августа ССО НКР в новый этап преобразования и благодаря 
формированию армейских инфраструктур и служб, координированной работы 
централизованного командов:шия и штабов, а так же массового героизма и выдержки 
армянских солдат, их решимости отстоять родную землю. Однако, ввиду того, что процесс 
формирования армии только-только набирал темпы, ощутимые результаты его стали зримыми 
лишь через несколько месяцев, когда, изнуряя в упорных оборонительных боях вражеские 
силы, многократно превосходящие численностью личного состава, техникой, вооружением и 
материальными средствами, командованием ССО была создана почва для перехода 5 февраля 
следующего года в контрнаступление и разгрома мартакертской, лачинско-кельбаджарской 
группировок противника.

М. A. Harutunian 
Combat Actions in Septem ber 1992

Summary
After thorough analyses and conclusions of what caused the temporary setbacks in the 1992 

summer campaign there were taken some urgent m easures for centralizing and invigorating of the 
state power organs rule and authority. There also took place merging of command system, equipment 
and ammunition in the self-defense forces (SDF) which factors soon brought about positive results. 
With the introduction of the new organizational structure in the SDF, i. e. after formation of army 
infrastructures and creation of defense areas, there appeared opportunities for beating back autumnal 
major offensives of the enemy, destroying enemy forces in stubborn defense fights and thus creating 
footholds for liberation of the occupied settlements and restoration of territorial integrity of the RMK 
(Republic of Mountainous Karabakh).
Taking in account intensity, dimensions and character of the combat actions going on with fluctuating 
successftilness it may be unequivocally stated that only a s  the result of RMK SDF entering new stage 
in reforming army services and infrastructures, dating from September 14,1992, and also coordinated 
work of the centralized command and head-quarters a s  well a s  m ass heroism and high morale of the 
Armenian soldiers ready to do their best in defending the native land, it became possible to withstand 
the wide range aggression undertaken by Azerbaijan authorities against the RMK. Still and yet 
because it w as just the beginning of the army organizing process, its more tangible results became 
obvious only a  few months later, when after wearying out in stubborn defensive fights the enemy 
troops incomparably more numerous and better equipped with arms and ammunition, the SDF 
supreme command created the grounds for counterattacking on February 5, 1993, and routing the 
Mardakert and Lachin-Kelbajar groups of the enemy.
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Սարումյան Ն.Պ.
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ ԱՐՏԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՆԱԽԱՇԵՄԻՆ

Այսօր, վեր հանելով արխիվային փաստաթղթերը, աղատ մամուլի գոյության 
պայմաններում ուսումնասիրելով հրատարակված աշխատանքները՛ և  վիճակագրական 
տեղեկությունները2, մենք կարող ենք ճշգրիտ պատկերացում կա զմել Լեռնային 
Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ինչպես Ժողովրդագրական պրոցեսների, այնպես էլ 
սոցիալ-տնտեսական բնագավառի մյուս ոլորտների և քաղաքական իրավիճակի մասին, 
պ ա րզել այն նախադրյալները, որոնք հասունանալով անխուսափելի դարձրին 1988 
թվականից Ղարաբաղում ծնունդ առած քաղաքական իրադարձությունները:

Դեռևս մինչև արցախյան շարժումը Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական 
կառավարությունը,հիմք ընդունելով 1921 թվականի հուլիսի 5-ի ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան 
բյուրոյի կողմից ընդունված որոշումը3 Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին տ ալու մասին, 
շարունակում Էր հայ բնակչության նկատմամբ կիրառել ա զգա յին իրավունքները 
ոտնահւսրելու և խտրական քաղաքականություն, որի իմաստն Էր' հայաթափ անել 
Լեռնային Ղարաբաղը և  մարզին Էթնիկական առումով զուտ ադրբեջանական տ եսք տալ, 
աստիճանաբար ճանապարհ հարթելու պանթուրքի ստական գաղափարների 
իրականացման, Թուրանական տերության ստեղծման համար: Այդ նպատակները
քողարկելով հանդերձ, Աղրբեջանի պատմաբան Իգրար Ալիեը փորձում Էր իր «Լեռնային 
Ղարաբաղը» գրքում համոզմունք ստեղծել, թե իբր 1923  թվականի հուլիսի 7-ինԱդրբեջանի 
Կենտգործկոմի կողմից հրապարակված «Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի 
կազմակերպման մա սին»» դեկրետը կարևոր նշանակություն ուներ Լեռնային Ղարաբաղի 
հետագա զարգացման համար: « . . .  Աղրբեջանի աշխատավորների և ողջ սովետական 
ժողովուրդների եղբայրական ընտանիքում Լեռնային Ղարաբաղի աշխատավորները 
Սովետական կառավարության տարիների ընթացքում զգա լի հաջողություններ ձեռք 
բերեցին տնտեսական և կուլտուրական շինարարության բնա գա վառներում»4: Այսինքն 
ամեն ինչ արվել Էր բարեկեցիկ կյանք ստեղծելու և խաղաղությամբ ապրելու համար, որ 
ժողովրդագրական իրավիճակը պետք Է խոսեր հօգուտ  տեղի հայ բնակչության: Այնինչ 
նույն «սովետական տարիների» ընթացքում կուտակված փաստերն ու թվերը վկայում են 
ա յլ բանի մասին:

Մինչև Ղարաբաղում խորհրդային կարգեր հաստատվելը, 1Ց18-1Ց20թթ. ազ
գամիջյան ընդհարումների հետևանքով բնակչության ընդհանուր թվաքանակը զգալիորեն 
պակասեց: Այսպես, եթե Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում 1913թ. ապրում Էր շուրջ 176 
հազար մարդ, ապա 1926թ. այն զգալիորեն նվա զեց' կա զմելով 125,3 հազար մարդ .Դրա 
հետ մեկտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր բնակչության թվակազմում զգալիորեն 
բարձրացել Էր հայ բնակչության տեսակարար կշիռը և 1921 թ. դրությամբ կա զմեց 94,4 
տոկոս: Դա պայմանավորված Էր մի շարք հանգամանքներով: Չնա յա ծ Աղրբեջանի մու
սավաթական ուժերը հարձակումներ Էին գործում, բա յց 1918-1920 թթ. Լեռնային 
Ղարաբաղը մնաց անկախ: Այնուհետև, տիրելով Լեռնային Ղարաբաղի հարևանությամբ 
բնիկ հայ բնակչությամբ բնա կեցվա ծ մի շարք շրջանների Աղրբեջանի մուսավաթական 
կառավարությունը կազմակերպեց հայ բնակչության ջարդ, որից փրկվածների մի մասը 
ապաստան գտ ա վ Լեռնային Ղարաբաղում:

Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղը, ինչպես նաև ամբողջ Հայաստանը, այդ 
տարիներին տվեց մեծաթիվ կորուստներ :

Աակայն Աղրբեջանի մի խումբ աշխարհագրագետներ, առանց որևէ ստույգ 
վիճակագական աղբյուր վկայակոչելու, «Բակինսկի ռա բոչի» թերթի էջերում գրում էին, ղր 
իբր թե 1921թ., Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելու պահին, այնտեղի 
բնակչության թվակազմի 9 0  տոկոսը ադրբեջանցիներ էին7 : Դրանով նրանք փորձում են 
«բա ցա տ րել», «պ ա տ ճա ռա բա նել» ՌԿ(բ)Կ ԿԿփ Կովկասյան բյուրոյի 19 2 1 թ . հուլիսի 4-ի 
որոշումը հուլիսի 5-ի որոշմամբ փոխարինելու անհրաժեշտությունը: Այսինքն, 10
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տոկոս հայերով բնակեցված տարածքին շնորհվել է ինքնավար մարզի կարգավիճակ' 
Ադրբեջանական ՒսՍՀ կազմում:

Եթե խորհրդային կարգերի հաստատումով Լեռնային Ղարաբադում բնական աճի 
շնորհիվ նկատվեց բնակչության ընդհանուր թվաքանակի կայունացում և նրա 
ավելացում, ապա Լեռնային Ղարաբադը Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմի մեջ մտնելուց 
հետո սկիզբ է առնում նրա հայ բնակչության արտագաղթը:

Այն հիմնականում հանգեցրել է մարզի հայ բնակչության տեսակարար կշռի 
անընդհատ նվազմանը: Ընդ որում Լեռնային Ղարաբադի հայ բնակչության մեծ
արտահոսքը մինչև երկրորդ աշխարհամարտը ուղեկցվում էր բնական բավա
կանին բարձր աճով: Վերջինիս շնորհիվ այդ ընթացքում դրսևորվեց հայ բնակչության 
բացարձակ աճի որոշ միտում, թեև այն մեծ մասշտաբ չընդունեց: 1926-1 ՑՅՑթթ. 
մարդահամարների ընթացքում, Ադրբեջանում հրապարակված վիճակագրական 
տվյալներով, մարգում հայ բնակչությունը ավելացավ 18.9 տոկոսով, այսինքն' 1926թ.
111.7 հազարից 1ՑՅՑ թ. հասավ 132,8 հագար8: Նույն տարիներին մարզի բնակչության 
ընդհանուր թիվը 125,3 հազարից հասավ 159,8 հագարի9 կամ ավելացավ 20,4 տոկոսով: 
Դրա հետևանքով հայերի տեսակարար կշիռը մարզի ընդհանուր բնակչության 
թվակազմում կրճատվեց և 1930 թ. իջավ 83,1 տոկոսի: Մինչդեռ այդ տարիներին ոչ միայն 
Լեռնային Ղարաբադը,այլև Խորհրդային Հայաստանը բնութագրվում էին ծնելիության և 
բնական աճի բավականիս բարձր մակարդակով: Բավական է ասել, որ 1940 թ. Հայկական 
ԽՍՀ բնակչության ծնելիության և բնական աճի մակարդակով Միությունում առաջին տեղն 
էր գրավում և Ադրբեջանական ԽՄՀ-ին զերեզանցում էր համապատասխանաբար 11,8 և
12.7 մարդով (բնակչության 1000 շնչի հաշվով)10: Գրեթե համանման տարբերություն էր 
նկատվում Լեռնային Ղարաբադի և Ադրբեջանական ԽԱՀ-ի բնակչության բնական աճի 
մակարդակների միջև:Այնուամենայնիվ այդ տարիները Լեռնային Ղարաբադի հայ 
բնակչության վերարտադրությունը բնութագրոդ«ամենաչափավոր» տարիներն էին, երբ 
արտագաղթը թեև կար, բայց մարզում ճնւպու հնարավորություն ուներ ծնված 
յուրաքանչյուր երկրորդ հայը:

Հայրենական պատերազմը իր խոր հետքը թողեց Լեռնային Ղարաբադի ինք
նավար մարգի հայ բնակչության վերարտադրության ընթացքի վրա: Հայրենիքի 
պաշտպանության համար զորակոչված 45  հազար11 երիտասարդների մոտ կեսը' 22 
հազար12 զոհվեց պատերազմի դաշտում: Պատերազմի թատերաբեմից հեռու գտնվող ոչ 
մի ժողովուրդ այդքան մեծաքանակ զոհեր չի տվել13: Դրա, ինչպես նաև անընդհատ 
ավելացող արտահոսքի հետևանքով մարզի հայ բնակչությունը զգալիորեն կրճատվեց և 
1959 թվականին կազմեց 110,1 հազար(ավելի քիչ,քան 1926թ.): Ադրբեջանցի 
բնակչությունը շարունակում էր ավելանալ ինչպես բնական աճի,այնպես էլ դեպի 
Լեռնային Ղարաբադ կատարվող ներհոսքի շնորհիվ, որի հետևանքով Լեռնային 
Ղարաբադի բաժինը զգալիորեն նվազեց և 1959 թվականին իջավ 84,4 տոկոսի: Հետագա 
տարիներին Լեռնային Ղարաբադի հայ բնակչության արտահոսքը ավելի ուժեղացավ: 
Այսպես, 1965 թվականի հունիսի դրությամբ ԼՂԻՄ-ի բնակչության բնական աճը կազմում 
էր' 320 ծնունդ, 2 ծնունդ մահացած, 74 մահ, այդ թվում 1 մահ մինչև մեկ տարեկան 
երեխայի, 246 հոգի բնական աճ™ , իսկ բնակչության շարժը նույն թվականի երկրորդ 
եռամսյակում (ապրիլ, մայիս, հունիս) կազմում էր հետևյալ պատկերը, մուտքը'439 մարդ, 
ելքը'480 մարդ, մեխանիկական աճը'41 մարդ15:

1965 թվականի դեկտեմբերին ԼՂԻՄ-ից բնակչության արտահոսքը կազմեց 180 մարդ, 
մարզ մտավ 203 մարդ և բնակչության մեխանիկական աճը կազմեց +23 մա15: Այսինքն 
բնակչության մեխանիկական աճի տեղաշարժ նկատվեց նույն տարվա վերջի դրությամբ, 
բայց դա չէր նշանակում, թե ընդհանուր առմամբ 1965 թվականին բնակչության շարժը 

ԼՂԻՄ-ում կարելի է դրական համարել' հօգուտ բնակչության: Այսպես, (տես աղյուսակ 1)
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ԼՂԻՄ-ի բնակչության շարժը 1965-75թթ.
 ւ_______________________  . ________սոաաաԿ 1

մուտքը
ելքը մեխանիկական աճը

գյուղական 1 9 6 5 թ . 521 1044 -523
տարածք 1975թ.13 296 911 -615
քաղաքային 1965թ19 1659 1640 +19
տարածք 1975թ“ 2163 1782 381

1959թ. և 1989թ. մարդահամարների ընթացքում հայ բնակչությունն ավելացավ 
ընդամենը 35,4 հագար մարդով, այսինքն, 1Ց59թ-ին այն կազմում էր 84,4 աոկոս,իսկ 
19Ց9թվւսկանին'76,Ց տոկոս: Նկատվում է հայ բնակչության թվի նվագում: Իսկ 
ադրբեջանցիների բացարձակ աճը ավելի մեծ թիվ էր,այն դեպքում,երբ ադրբեջանցիները 
մարգի ընդհանուր բնակչության մեջ 1959 թ. կազմում էին ընդամենը 13,8 տոկոս: 19598 
թվականին ադրբեջանցիների թիվը 18,0 հագար մարդ էր,այսինքն' 13,8 տոկոս, 1989 
թվականին' 40,6 հագար, որը կազմում է 21,5 տոկոս: Այսինքն, գրեթե կրկնակի անգամ 
ավելացել Էր ադրբեջանցիների թիվը21: Այդ տարիներին ևս այստեղ բնական աճի 
մակարդակը բավականին բարձր էր: Այսպես, 1960 թվականին մարգում 1000 շնչի հաշվով 
ծնվում Էր 40,5 երեխա,իսկ բնական աճը 33,3 մարդ Էր22: Ըստ որում Լեռնային Ղարաբաղը 
այդ ցուցանիշներով ւիոլր ինչ զիջում էր Ադրբեջանական ԽՍՀ֊ին:

Հետագա տարիների ընթացքում ԼՂԻՄփ բնակչության բնական աճը դրսևորվում է 
խիստ նվագման միտումով, որը բացատրվում Է նրանով,որ մի կողմից իջնում Էր ծնունդը, 
իսկ մյուս կողմից' բարձրանում էր մահացությունը: Այդ մասին վկայում են թվերը (տես 
աղյուսակ 2):

ԼՂԻՄ-ի բնակչության ծնելիությունը,մահը,բնական աճը 1Ց51-1Ց87թթ. 
(բնակչության 1000 շնչի հաշվով)23 

 _____________________________________     Աաուսակ 2
Տարեթվերը Ծնվածների թիվր Մահագածների թիվը Բնական աճր

1951 31.4 9,4 22,0
1960 38,0 7,2 30,1
1961 40,5 7,2 33,3
1965 34,6 6,6 28,0
1970 27,6 6,9 20.7
1975 23,5 8,0 15,5
1980 25,1 7,9 17,2
1985 24,1 7,7 16,4
1987 25,2 7,4 17,8

ԼՂԻՄփ բնակչության բնական աճի նման նվագումը բացատրվում է ոչ միայն 
սոցիալ-տնտեսական պայմանների փոփոխությամբ (թեև քիչ նկատելի), այլև աոաջին 
հերթին, երիտասարդության սրընթաց արտահոսքով: Դա հանգեցրել է մարզի հայ 
բնակչության «ծերացման», որը մի կողմից իջեցրել է ծնելիությունը և մյուս կողմից' 
բարձրացրել մահացությունը: Ըստ որում առանձնապես արտահայտիչ Է մահացությունը' 
Օրինակ, եթե 1970-1986թթ. Ադրբեջանական ԽԱՀ-ում բնակչության 1000 շնչի հաշվով 
մահացել 16-7 մարդ, ապա ԼՂԻՄ-ում այդ ընթացքում այն կազմել Է 7,5-8 ճարդ' հանրապե
տությունում ծնելիության բավականին բարձր մակարդակի պայմաններում: Լեռնային 
Ղարաբաղի հայ բնակչության աճի ընդհանուր վիճակը շատ վատացավ 1970 և 197Ցթթ. 
մարդահամարների միջև ընկած ժամանակաշրջանում, երբ մարզի ադրբեջանցի 
բնակչության 36,3 տոկոս աճի պայմաններում հայ բնակչությունն ավելացավ միայն 1,7
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տոկոսով,կամ ընդամենը 2  հազարով: Այդ տարիներին մարզում մնում էր այստեղ 
ծնված

10 հայ բնակչից միսղն մեկը, իսկ մնացած 9-ը հեռանում էր Երկրի այլ շրջաններ: 
1979թ. մարդահամարի տվյալներով այստեղ բնակվում էր 162,2 հազար մարդ, որից' 123,1 
հազարը կամ 75,9  տոկոսը հայեր էին:

Բավական է ասել, որ զգալիորեն բարձր աճի պայմաններում մարզի հայ 
բնակչությունը 1939-1979 թթ. պակասել էր շուրջ 10 հազարով: Ընդ որում 1923-1979թթ. 
ընթացքում մարզի գյուղական բնակչությունը կրճատվեց 61 ,3  հազարով24: Այդ տարիների 
ընթացքում ամայացան մի քանի տասնյակ հայկական գյուղեր, իսկ ադրբեջանական 
գյուղական բնակչությունը, ընդհակառակը, անընդհատ աճում էր: Ստեղծված 
իրավիճակի մասին վկայում են վիճակագրական տվյալները(տես աղյուսակներ 3 և 4  ):

ԼՂԻՄ-ի բնա կչությա ն թիվը վարչական շրջա ններում ըստ խորհրդա յին 
մարդահամարների տ վյա լների 

 ___________________      ՚    Աո/ուսակ 3
01.01
1959թ.

01.01.
1960թ

01.01.
1961թ.

01.01.
1962թ.

01.01.
1963թ.

01.07 .
1963թ.

Ստեփանակերտ 
քաղաքը և շրջանը

41333 42555 42243 45894 47048 48106

Շուշի քաղաքը ե 
շրջանը

10617 10825 11050 11337 11608 11740

Սարղակերտ քէավանը 
և շրջանը Մաղաղիս 
գ\ս հետ

37900 39258 40463 41426 42202 42702

Կարմիր շուկա 
ավանը,Մարտունի 
քԱսվւսնը և 
Մարտունու շրջանը

25000 25772 26573 27387 28131 28446

Հադրութի շրջանը 16791 17226 17319 17532 17734 17955
քադաքաւհն տարածք 35236 36215 37737 39739 41190 42212
գւուդական տարածք 95355 98670 101161 103837 105533 106737
Ընդ. ԼԴԻՄ-ում 131641 134636 137648 143576 146723 148949

Այսպիսով, Ադրբեջանում հրատարակված պաշտոնական վիճակագրական 
տվյալներով' 1926-1979 թթ. Ղարաբանղի հայ բնակչությունը ա վելա ցել էր 33,8 
հազարով'10,2 տոկոսով, իսկ ադրբեջանցի բնակչությունը ' շուրջ 3 անգամ26, այսինքն 38 
հազարով:

Պարզվում է, որ հայ բնակչության բացարձակ աճը շատ ավելի փոքր էր, քան 
ադրբեջանցիներինը,թեև 1Ց26թ հայեր իրենց թվաքանակով շուրջ 10
անգամգերազանցում
էին ադրբեջանցնիներին: Դա հայ բնակչության մշտապես տեղի ունեցող կայուն 
արտահոսքի ե ադրբեջանցի բնակչության ներհոսքի արտահայտություն էր: Հենց այդ
պատճառով էլ, եթե 1926 թ. ԼՂԻՄ-ում բնակչությունը կազմում էր Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի 
ընդհանուր բնակչության 5,4 տոկոսը, ապա 1989թ. մարդահամարի տվյալներով իջավ 
մոտ 2,7  տոկոսի , այդ այն
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ԼՂԻՄ-ի բնա կչությա ն թիվը և ա զգա յին կազմը մարդահամարների 
տ արիներին (հազար մա րդ)29

1926 թ 1939 թ. 1959 թ. 1970 թ. 1979 թ. 1989 թ.
Ամբողջ բնակյոլթւունր 125,3 150,8 130,4 150,3 1622 189,1
ւպդ թվում

111,7 132,8 110,1 121,1 123,1 145,5հայեր
տոկոսներով 89,1 88,1 84,4 80,6 75.9 76,9

ադրբեջանցիներ
տոկոսներով

12,6 14,1 18,0 27,2 37,3 40,6
10,1 9 ,3 13,8 18,1 22,9 21 ,5

ռուսներ
տոկոսներով

0.6 3,2 1,8 1,3 1,9 1,9
0,5 2,1 1.4 0,9 0,8 1,0

դեպքում, երբ չպետք է անտեսել, որ 1988 թ. սումգայիթյան և նրան հաջորդած դեպքերի 
հետևանքով Ադրբեջանի հայաշատ վայրերից փախստական հայերի որոշ խումբ 
բնակություն հաստատեց ԼՂԻՄ-ում' նախկին բնակավայրերում:

Այդ պատճառով էլ 1989 թ. մարդահամարի տվյալներով մարզի հայ 
բնակչության տեսակարար կշիռը փոքր-ինչ բարձրացավ, իսկ մարդահամարից հետո այր 
տոկոսը իջավ մարզում ադրբեջանցիներով բնակեցված շրջաններում ինտենսիվ 
բնակարանաշինարարությունն իրականացնելու և ադրբեջանցիներով բնակեցնելու 
հետևանքով:

Չնայած արտադրության բնույթով Լեռնային Ղարաբադը շարունակում էր մնալ 
գերազանցապես ագրարային (1979 թ. քաղաքներում ապրում էրբնակչության 44 
տոկոսը) և Ադրբեջանի հումքային կցորդը, այդուհանդերձ մարզը բնութագրվում է 
գյուղական հայ բնակչության Էական նվւսզմւսմբ: 1923-1979 թթ.մարզի գյուղական 
բնակչությունը պակասել Էր 61 ,3  տոկոսով31: Հասկանալի Է, որ հայ գյուղական 
բնակչության բացարձակ նվազող թիվը գերակշռում Է հիշատակվող 6 1 ,3  հազարին, քանի 
որ դրա մեջ են մտնում նաև ադրբեջանցիներով բնակեցված գյուղերի բնակիչները, որոնց 
թիվն անընդհատ ավելանում Էր: Այսպես, օրինակ, ԼՂԻՄ-ի վիճակագրական վարչության 
տեղեկությունների համաձայն 1962 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ԼՂԻՄ-ի գյուղական 
բնակչությունը կազմում Էր 98525  ճարդ կամ 4 4 3  մարդով պակաս 1961 թվականի 
հունվարի 1-ի տվյալների համեմատությամբ: Գյուղական բնակչության նվազումը տեղի է 
ունեցել Ստեփւսնակերտի շրջանի հաշվին 310  մարդով, Մարդակերտի շրջանի հաշվին 165 
մարդով, Շուշիի շրջանի հաշվին 9 մարդով, իսկ մյուս շրջանների հաշվին կա աճ 
Մարտունու շրջանում 19 մարդով, Հադրութի շրջանում 2 2  մարդով32:

Նշանակալից Է Ադրբեջանի կառավարության կողմից դեռևս 1930-ական 
թվականների սկզբներին մշակած ԼՂԻՄ-ի հայ երիտասարդությանը հայրենի օջախից 
արտաքսելու խորամանկ ու դիվային միջոցը: Դա գյուղական երիտասարդության 
մասսայական բռնի հավաքն Էր Ադրբեջանի նավթահանքերը սևագործ բանվորական 
աշխատանքի և Բաքվի արվարձաններում ստեղծված, այսպես կոչված, 
ֆաբրիկա-գործարանային ուսուցման ճամբարներում նույնպես աշխատանքի անցնելու 
համար: Այսպիսի բոնի հավաքագրումները շարունակվեցին մինչև 1950-ական
թվականների վերջերը: Ղարաբադի հայ երիտասարդության մասսայական հավաքը 
կատարվում Էր տեղերում' սովորական ապրանքի պես: Հավաքագրված 
երիտասարդությունը ապրանքային գնացքներով ուղարկվում Էր Բաքու : Այղ 
կապակցությամբ 1933 թ. «Սովետական Ղարաբաղ»» թերթում գրվա ծ Էր, որ Լեռնային 
Ղարաբադի ինքնավար մարզը պարտավորվել Է Ազնեֆտին կազմակերպված ձևով տալ՛ 
1300 բանվոր, որը պետք Է հավաքագրվեր 3 օրվա ընթացքում ( օգոստոսի 12-15-ը) . 
Բացի այդ 1300 հոգուց, Ղարաբաղից 100 երիտասարդներ պետք Է ուղարկել 
Բաքվի ֆաբգործուսումնարանները: Փաստորեն Երևում Է, որ սոցիալիզմ կառուցող 
Ադրբեջանուճ ԼՂԻՄ-ի երիտասարդությունը դիտվում Էր որպես ապրանք, առանց
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ամոթանքի, որի հետ վարվում էին այնպես, որպես կվարվեին յուրաքանչյուր 
մթերատեսակի կամ իրի հետ:
Բարձրացնելով ԼՂՀ պետարխիվի փաստաթղթերը հանդիպում ենք ա յդ գործընթացի 
վնասակար ազդեցությունն ու հետևանքները բնութագրող վկայությունների: Դեռևս 1963 
թ. արդեն քանիերորդ անգամ, Աղրբեջանի ԿԿ ԼՂ մարզկոմի քարտուղար Գ.Մելքումյւսնը 
և Աշխատավորների դեպուտատների ԼՂՀՄ Սովետի գործկոմի նախագահ 
ւԼՕհանջւսնյանը դիմել Էին Աղրբեջանի ՍՍՀ մինիստրների Սովետի նախագահ 
է.և.Ալիխւսնովին վերանայելու ՅՕ-ակւսն թվականներին Աղրբեջանի կառավարության 
կողմից մշւսկած ԼՂՀՍ-ի հայ երիտասարդության հավաքագրման վերաբերյալ 
ծրագիր-պլսւնը: Այսինքն մարզի պաշտոնական գրագրության մեջ ա յղ ծրագիր-պլանի 
վերացմանը մեծ տեղ Էր հատկացվում: Այնտեղ ասվում Էր' «1 6  տարիների ընթացքում 
կազմակերպված ճանապարհով մարզի շրջաններից հա վաքա գրվեցին և 
հանրապետության արդյունաբերական ու շինարարական կետեր ուղարկվեցին տասնյակ 
հազարավորբանվորական ձեռքեր(ուժ): Նշվա ծ կոնտինգենտը աշխատանքային
պայմանագրերի ժամկետի ավարտումից հետո մնացին նոր աշխատանքային վայրերում, 
դառնալով քաղաքների մշտական բնակիչներ:

Երիտասարդության մի մասը Սովետական բանակում զինվորական ծառայությունն 
ավարտելուց հետո նույնպես աշխատանքի անցավ տարբեր քադաքներում:Այդ 
պատճառով մարզում սուր կերպով զգացվում է բանվորական ուժի պակաս, հատկապես 
լեռնային գոտիների կոլտնտեսություններում, որտեղ գյուղատնտեսական 
աշխատանքների հիմնական տեսակները մեքենայացման հնարավորություն չունեն և 
իրականացվում են ձեռքով:

Այսպիսի իրավիճակից և իրական հնարավորությունից ելնելով Աղրբեջանի ԿԿ-ի ԼՂ 
մարզկոմը և Աշխատավորների ԼՂԻՄ Սովետի գործկոմը խնդրեց Աղրբեջանի ՍՍՀ 
մինիստրների Սովետի նախագահ է.Ն.Ալիխանովին կարգագրերի բաշխման ժամանակ 
մարզից բանվորական ուժի կազմակերպված հավաքագրման պլանը նախատեսված 
տարեկան պլանից նվա զեցնել 5 0  տոկոսով :

Այսինքն, հետևությունը մեկն Է. ադրբեջանական կառավարության կողմից 
ընդունված օրենքով կազմակերպված ձևով իրականացվում Էր Լեռնային Ղարաբաղի հայ 
ազգաբնակչության երիտասարդ ուժի արտահոսքը, քողա րկելով այն կատարելագործվելու 
և մասնագիտություն ձեռք բերելու հանգամանքով:

Աղրբեջանի ղեկավարությունը լոկ մի հոգս էր ունեցել' որքան կարելի է խոր ու 
անհուսալի փակուղի մղել մարզը, նրա հայ բնակչությանը քա շել գաղութարարական լծի 
տակ' մոռանալով, որ այղ հայությունը երբեք չի հա նղուրժեյ օտարի լուծը և իր ազգային 
ինքնությունն ու վարչական ինքնավարությունը միշտ էլ պահպանել է արյան գնով:

1. Нагорный Карабах, Историческая справка,Е., 198; Перестройка и национальные 
отношения (О  событиях в Нагорном Kaj>a6axe и вокруг него),Е., 1989;Л.А.Хурш удян, 
Истина — единственный критерий исторической науки,Е.,1989; Карабахский 
вопрос.Истоки и сущность в  документах и фактах,Степанакерт,1989; П равда о 
Нагорном Карабахе, Степанакенрт, 1989; Հր.Աբրահամյան,Արցախյան գոյամարտ,Ե., 
1 9 9 1 , Բ.Ուլուբաբյան, Արցախյան գոյապայքարը,Ե., 1994, Վ.Խոջա բեկյա ն, Արցախը 
փորձության ժամին, Ե., 1991 և այլն:

2. Нагорный Карабах за  50 лет (1923-1973гг.),(Стат.сб.),Степанакерт,1974;Нагорно- 
Карабахская Автономная область Азербайджанской С С Р  за  6 0  лет. Юбилейный 
статистический сборник,Баку,1983; Народное хозяйство С С С Р  за  70 лет, 
М.,!987;Статистический ежегодник,Баку,1987 и 1989гг.; Վիճակագրական 
ժողովածու 1985-1996ГГ., Ստեփանակերտ, 1997  և այլն:
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3. «Ելնելով մահմեդականների և հայերի միջև ազգային խաղաղության 
անհրաժեշտությունից և վերին ու ստորին Ղարաբադի տնտեսական 
կապից,Լեռնային Ղարաբադը թողնել ԱդրԽՍՀ սահմաններում,նրան տալով 
մարզային լայն ինքնավարություն,վարչական կենտրոն ունենալով ինքնավար 
մարզի կազմի մեջ մտնող Շուշի քաղաքը»: Տես' Հր.Աբրւսհամյան,Արցախյան 
գոյամարտ,Ե., 1991, էջ 56-57

4. Алиев: Нагорный Карабах. История: Факты: События.Баку,1989.с.88
5. «Нагорный Карабах аа 50 лет” стастический е6ориник(1923-1973п\).Степанакерт.1974.г ст.17
6. Վ.Ե.Խոջաբեկյան, Արցախը փորձության ժամին, Ե., Հայաստան, 1991թ., էջ 62:.
7. "Бакинский рабочий,,. 1969, 7июня.
8. Всесоюзная перепись населения 1959 г. Азербайджанской С С Р , М., 

1963,с.140.Численность и состав населения С С С Р ,М ., 1924,с.126.
9. Нагорный Карабах за  50 лет \1923-1973гг.\ . \Статистический 

сборник\Степанакерт,1974,ст. 17.
10. Народное хозяйство С С С Р  за  70 лет,М .,1987.с.406407.
11. «Եղբայրական ընտանիքում», խմբկոլեգիա' Հ.Մ.Բաբայսսն, Ն.Հ.Վոլոդին, Մ.Ա. 

Գասպարյան, Տ.Բ.Գուլիև, Բ.Մ.Կևորկով, Ազրնեշր,Բաքու,1973,Էջ 27.
1 2 .  Ե ղ բ ա յր ա կ ա ն  ը ն տ ա ն ի ք ո ւմ , Ա զ ր ն ե շր ,Բ ա ք ո ւ, 1 9 7 3 թ .,  Էջ 3 1 :

13. Յ.Չնայած մեծաթիվ կորուստներին, մարզը տվել Է խորհրդային բանակի 23 
գեներալ. Խորհրդային Միության ծովակալ. Լեռնային Ղարաբադի ծնունդ են 
Խորհրդային Միության 21 հերոսներ, որոնցից մեկըՆելսոն Մտեփւսնյանը, 
Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս է:(ԼՂԻՄ-ը ՄԱՀՄ ժողովոլրդների 
եղբայրական ընտանիքում (ԼՂԻՄ-ի 60-ւսմյակի առթիվ), Ատեփանակերտ,1Ց83թ„ էջ 
5):

14. ԼՂՀ պետարխիվ, ֆ .142, ց .5 , գ .29, թ.123:
15. Նույն տեղը, թ.126:
16. Նույն տեղը, թ. 69:
17. ԼՂՀ պետարխիվ, ֆ .142, ց .5, գ .29, թ.55:
18. Նույն տեղը, գ. 54, թ.18:
19. Նույն տեղը, գ.29, թ.57
20. Նույն տեղը, գ .54, թ.16:
21. Народное хозяйство С С С Р  за  70 лет,М .,87,с.406-407. Численность и состав 

населения ՕՕՇԲ,օ.126,&ւ.6.Խոջաբեկյան, Արցախը փորձության ժամին, Ե., 1991, Էջ 
66:

22. Նույն տեղը,Վ.Ե.Խոջաբեկյան, Էջ 64:
23. Достижения Советского Нагорного Карабаха за  40 лет в цифрах.Статистический 

сборник, Степанакерт,1963, с.39. Н К А О  50 лет в дружной советской семье, 
Степанакерт,1973,с.36. Нагорный Карабах за  50 лет, Стат.сборник,Степанакерт, 
1974,օ.23^.6.Խոջաբեկյան, Արցախը փորձության ժամին, Ե., 1991, էջ 65 :

24. Н К А О  в дружной советской семье, Степанакерт, 1973,с.31, Численность и состав 
населения С С С Р , շ.126^.6.Խոջա բեկյա ն, էջ 68: v

25. ԼՂՀ պետարխիվ, ֆ .142,ց .5, գ .1, թ.50:
26. Н К А О  50 лет в дружной Советской семье,с.ЗЗ.Численность и состав населения 

С С С Р , С.126.
27. Մինչդեռ որոշ արտահոսքի պայմաններում անգամ մարզի հայ բնակչության թիվը 

հնարավոր Էր այդպիսի մեծ տարբերություն չէր տա, եթե մարզում ստեղծված
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լինեին բնակչության վերարտադրության համար համապատասխանաբար նորմալ 
պայմաններ,չոտնահարվեր հայ բնակչության ազգային արժանապատվությունը, 
ապա նրա թվական աճը ոչ թե կնվազեր, այլ կավելանար:

28. З С Ф С Р  в цифрах,с.4-5,1989Г. մարդահամարի նյութերը:
29. НКАО 50 лет в дружной Советской семье,с.ЗЗ.Численность и состав населения 

СССР,с.126.Нагорный Карабах за 50 лет,Стат.сборник,Степанакерт,1974,с.19- 
20,M.e.hjr^iupbhjiuG,Արցախը փորձության ժամին, Ե, 1991, էջ 66, НКАО 
Азербайджанской С С Р за 60 лет,Юбилейный статистический сборник,Баку, 1983,с.6.

30. Численность и состав населения СССР, М.,1924,с.14.
31. НКАО 50 лет в дружной советской семье, Степанакерт, 1973,с.31. Численность и 

состав населения СССР,м.,1924,с.126.
32. ԼՂՀ պետարխիվ, ֆ.142,ց.5, գ.1,թ.1:
33. Արցախ,Ստեփանակերտ, 1989թ., հ!.2-3,էջ 106:
34. Խորհրդային Ղարաբադ, 1933,օգոստոսի 12, N.180:
35. ԼՂՀ պետարխիվ, ֆ.1, ց.1, գ.20, թ.208:

С а румян П .П .
Демографические миграции в Нагорном Карабахе в 

предверин Арцахского движения

Р Е З Ю М Е
Архивные материалы НКР, статистические показания и опубликованные работы 

показывают ту целенаправленную политику, которую вели азербайджанские власти в Нагорном 
Карабахе для этнического изменения Нагорно-Карабахской автономной области в пользу 
азербайджанцев, для претворения пантюркской идеологии к пути создания Туранской империи.

По пути претворения этих целей Азербайджанское правительство в первую очередь 
внесла демографическое изменение области. Это одна из тех социально-экономических и 
политических предпосылок, которые возраждали политические события в НКАО возникшие в 
начале 1988 года.

Sarumian N.P.

SUMMARY
Materials of archives o f NKR, statistikal evidenced and some published work shou the 

purposeful policed carried out by Azerbaijanian authorities in Nagomy Karabakh so that they could 
change the inhabitans' ethnic arrangement in the region lavourt of the Azerbaijanians, in lavourt of 
panrurk's ideology on the way of creating Turan Empire. On the way of realizing these purposes 
Azerbaijanian Government brought in some changes of demography in the region. It is one of those 
socil a political preconditions which rgenerated political events at the beginning of 1988.
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ՍաֆարյաՕ Վ.Ա.
ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱԵՀՏԻՇԵՆ 

ԳՅՈՒՂԻ ՔԱՐԱԲԼՈՒՐ ՎԱՅՐԻՑ

1996 թ. հուլիս ֊օգոստ ոս ամիսներին Արցախի պետական համալսարանի և 
Հայաստանի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արշսւվախումբը դսւշտային- 
հետագոտական աշխատանքներ է կատարել Լեռնային Ղարաբադի Մեհտիշեն գյուղի 
Քարաբլուր վայրում: Հետազոտությունը թույլ տվեց ի հայտ բերել նրանից դեպի 
արևմուտք և արևելք որոշ հեռավորության վրա գտ նվոդ երկու դամբարանադաաշւո: 
Արևմտյան դամբարանադաշտն իրենից ներկայացնում է մի ոչ բարձր, զառիվայր բլրակ' 
մեկ տասնյակ հոդափոր թաղումներով, որոնց արտաքին նշաններն են հանդիսանում 
գերեզմանաեզրերի միջին չա փսերով քարեեր:

Արևելյան դամբարանադաշտը գտնվում է Քարաբլրից 2 5 0  մետր դեպի արևելք ե 
բադկացա ծ է դամբարանաբլուրների, կրոմլեխների և քարարկդային տիպի բազմաթիվ 
բադա մներից, որոնք մի քանի շարքերով հարավից-հյուսիս ձգվում են կաթնապրանքային 
ֆերմայից մինչև Բադարա գետը: Ծայրամասային խոշոր հոդաթմբերը սկիզբ են առնում 
վարելահոդի եզրից և ձգվելով արևելքից դեպի արևմուտք, գտնվում են Խոջալուի 
դամբարանադաշտի հետ մի գծի վրա, որոնց միջև հեռավորությունը 500-600  մետր է: 
Միայն հերկադաշտն է իրարից բաժանում այդ Երկու դամբարանադաշտերը: Հնարավոր է' 
պատմական ինչ-որ կապ կա ա յդ երկու հուշարձանների միջև, ա ռավել ևս, որ դրա նք ունեն 
ոչ քիչ ընդհանուր արտաքին նշաններ' մանր և խոշոր հողաթմբեր, քարածածկ 
դամբարանաբլուրներ, սովորական գլա քա րե ու կրաքարե կրոմլեխներ: Սակայն այդ 
հարցը պ ա րզել հնարավոր կլինի միայն նորահայտ դամբարանադաշտի մանրազնին 
ուսումնասիրությունից հետո:

Մեր կողմից պեղվել Է երկու դամբարան, մեկը' արևմտյան, մյուսը' արևելյան 
դամբարանադաշտում, որոնք պայմանականորեն նշա գրել ենք, համապատասխանաբար 
թիվ 1 և թիվ 2:

0 .1  դա մբա րա ն. Տեղա կա յվա ծ է Քարաբլուրից դեպի հյուսիս-արևելք' ոչ մեծ 
բլրակի հյուսիսային լանջին, որը տեղաբնակների կողմից անվանվում է «Եխսա յի խութ»: 
ճիմա շերտ ը հանելուց հետո պ ա րզվել է, որ դամբարանն իրենից ներկայացնում Է մի 
հողափոր գերեզման' առանց ծածկույթի, որի եզրերը նշազատվում են գերեզմանի 
պ ա րա գծով շարված միջին չափսերի յոթ քարեր: Դամբարանն ունի ուղանկյան ձև և 
ուղղված Է հյուսիսից հարավ: Նրա ներքին չափսերն են 1 5 5 x 7 4 x6 0 u մ  (նկ.1): Մակերևույթից 
6 0  սմ խորության վրա, համարյա գերեզմանի կենտրոնում գտնվում Էր քա յքա յվա ծ 
կմախքը' ձախ կողքի վրա խիստ կծկված դիրքով, գլուխը դեպի հարւսվ-արևմուտք, դեմքը 
դեպի հյուսիս-արևմուտք, ձեռքերը գտնվում Էին դեմքի մոտ: Ձեռքի մատների ոսկորների 
մեջ գտ նվել Է իլիկի ոսկրե գլխիկը: Կմախքից դեպի հյուսիս-արևմուտք 20-30  սմ 
հեռավորության վրա հայտնաբերվել են երեք կավանոթների մնացորդներ, որոնց 
բեկորները դիպչելիս փշրվում են: Գերեզմանի հյուսիսային պատի մոտ, որը շարվա ծ Է 
հինգ ոչ մեծ գլխաքա րերից, առաջին կմախքի համարյա ոտքերի մոտ, գտ նվել են ստորին 
ծնոտի աջակողմային մասը' երեք ատամներով, և գանգոսկրի մնացորդները:

Թ.1 դամբարանի իրերի համալիր են կազմել իլիկի ոսկրե գլխիկը, մածուկից 
պատրաստված 50, երկու բրոնզե և մեկ սարդիոնե ուլունքները, սև օբսիդիա նից 
պատրաստված կախազարդ-հուռութքը և սև ողորկված ու դարչնագույն խեցեղենի 
բեկորները:

Իլիկի գլխիկը կոնաձև Է, պատրաստված Է խոշոր եղջերավոր անասունի վերջույթի 
կողոսկրից, տրամագիծը' 4  սմ: Ոսկրե իլիկները լա վ հայտնի են Ռեդկին-Լսւգերի, 
Ստեփանակերտի, ՅւսրխեչխԳոլովինոյի, Խրտանոցի և Հայաստանի մ.թ.ա. 1-ին 
հազարամյակի մյուս հուշարձանների գտ ածոներից1:

Ուլունքների հիմնական զա նգվա ծը պատրաստված Է սպիտակ մածուկից: Դրանք 
ունեն կոճանման, երկկոնուս, գլանային, եռանկյունի, տակառանման և պրիզմայի ձևեր'
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լայնակի և երկայնակի փորագիր նախշերով: Նրանց մեջ առանձնապես աչքի է ընկնում 
համեմատաբար մեծ, սնկաձև ուլունքը, որի «գլխա րկը» նախշազարդված Է զուգահեռ 
հորիզոնական գծերի երկու գոտիով, որոնց միջև գտնվող տարածությունը լցված Է 
ուղղահայաց գծերով: Նմանատիպ ուլունքներ են հայտնաբերվել Նորադուզում2, 
Թեյշեբաինիում , Արթիկում4, Օշւսկանում , Թրիաւեթիյում6, Մինգեչաուրում7, Հայաստանի 
ու Անդրկովկասի այլ հուշարձաններում, որոնք վերաբերվում են երկաթե վաղ և լայն 
տարածման դարաշրջանին:

Որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում սև օբսիդիանից պատրաստված 
մրճիկաձև կախազարդ-հուռոլթքը, որի նման օրինակները մեզ հայտնի չեն: երկարությունը 
2,5 սմ է, լայնությունը' 1 սմ մի կողմից, 0 ,5  սմ' մյուս կողմից:

Խեցեղենը ներկայացնում են առանց զարդանախշերի խոշոր գավաթի բեկորները, 
որն ունի թրծված սև գույնով մակերես հետ ծալված բոլորապսակ, անցքեր ունեցող 
թեքդիր կանթեր: Մյուս գավաթը դարչնագույն է ստորին մասում' մրի հետքերով: Նման 
գավաթները բնորոշ են Հայաստանի մ.թ.ա. IX-VIII-րդ դարերի հուշարձաններին8:

(3.2. դա մբարա ն: Քարաբլուրից դեպի հարավ-արևելք, «Զնգլան» կոչվող վայրում Է 
գտնվում, ինչպես վերը նշվեց, արևելյան դամբարանադաշտը: Մեր պեղած դամբարանը 
գտնվում Է երկու մեծ դամբարանաբլուրների արանքում: Այն իրենից ներկայացնում է մի 
քարե արկղ, որը կոդմնորոշված է հյուսիսից դեպի հարավ: Նրա շուրջը խառնիխուռն 
թափված են խոշոր գլխաքարեր, որոնք հավանաբար յուր ժամանակին ւցված են եղել նրա 
վրա (նկ.2): Հետաքրքիր է, որ Խոջալոփ դամբարանադաշտի քարածածկ
դամբարանաբլուրները նույնպես գտնվում են հողե մեծ դամբարանաբլուրների արանքում: 

Քարե արկղի արևելյան և արևմտյան պատերը կառուցված են յուրաքանչյուրը մեկ 
խոշոր կրաքարային բեկորից, հյուսիսային պատը' մեկ խոշոր մենաքարից' ծածկի մի մասը 
կազմող «քիվով», իսկ հարավայինը' միջին չափսերի հինգ գետաքարից: Ներքին չափսերն 
են. 180x100x100 սմ: Քարե արկղը համարյա կիսով չափ լցվա ծ էր հողով ու քարերով: 
Պատերի վերին եզրից 1 մ խորության վրա հայտնաբերվել են մարդկային առանձին 
ոսկորներ' խեցեղենի բեկորներ, մածուկի և սարդիոնի ուլունքներ, ածխի կտորտանքներ 
մարդու ատամների հետ խառնված: Խցիկի ներսում հողը փորփրված էր, բոլոր ոսկորները 
վնասված, ինչը հնարավորություն չի տվել որոշել կմախքի դիրքը: Դրա հետ միասին, 
դամբարանում գտնված 115 ատամները ցույց են տալիս, որ դա կոլեկտիվ թաղում է:

Դամբարանային գտածոն կազմված էր զարդարանքի իրերից, երկաթե դաշույնից 
և խեցեղենի բեկորներից:

Դամբարանի թվագրման համար առանձնահատուկ հետաքրքրություն ունի 
երկաթե դաշույնը: Այն իրենից ներկայացնում Է մի տափակ, կոփածո շեղբ, որի վերին մասն 
ավարտվում է շրջանակն ամրացնելու համար երեք անցք ունեցող կոթառ: Դաշույնն ուղիղ 
Է, միասայր: Շեղբի երկարությունն է 15 սմ, կոթառինը' 6 .5  սմ, շեղբի առավելագույն 
լայնությունը' 1.6 սմ: Կոթառավոր երկաթե դաշույնները լայնորեն տարածված են եղել 
Հայաստանում սկսած վաղ երկաթե դարից, և պահպանվել են մինչև երկաթի լայն 
տարածման ժամանակաշրջանը: Դրանք հայտնի են Արթիկի, Անի-Պեմգայի,
Լենինականի՛0 (Գյումրի), Աստղածորի", Նորադուզի, Մուխանի, Գոլովինոյի12, 
հուշարձանների գտածոներից: Երկաթե դաշույնի բեկորների հետ միասին հայտնաբերվել է 
մեջտեղում արտահայտված կող, նեղ մասում անցք ունեցող մի բրոնզե սեղանաձև 
թիթեղիկ, ինչպես նաև մի ոչ մեծ բրոնզե պահունակ:

Թիթեղի ներսի կողմում հստակորեն նշմարվում է ժանգը, որը հուշում է, թե 
թիթեղիկն ըստ երևույթին, ծառայել է որպես դաշույնի կոթառի շրջանակ: Տարբեր 
մետաղների այդպիսի զուգակցումը բնորոշ է Հայաստանի վաղ երկաթե դարի 
հուշարձաններին13: •

Զարդարանքի առարկաները կազմում են Հայաստանի մ.թ.ա. IX-VI-րդ դդ 
դամբարանային սովորական հավաքածոները: Գերեզմանում գտնվել է հեռացվող 
ծայրերով քունքային օղ և կլոր հատույթով բրոնզե բարակ լարից պատրաստված 
ականջօղ, վարդագույն և կարմիր սարդիոնից, երկնագույն և սպիտակ մածուկից, բրոնզե
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թիթեղից ու ապակենման զանգվածից պատրաստված բազմազան գլխաձև, Երկկոն և կլոր 
ճեի բազմաթիվ ուլունքներ: Դրանք բոլորն էլ լավ հայտնի են Հայաստանի ու Անդրկովկասի 
ուշ բրոնզե դարից մինչև երկաթի լայն տարածման դարաշրջանին պատկանող զանազան 
հուշարձաններից: Ուլունքների մեջ առանձնապես իր նրբագեղությամբ աչքի է ընկնում 
կապույտ մածուկից պատրաստված տակառաձև ուլունքը, որը դրվագված է կապույտ 
ակներ ունեցող սպիտակ ոլորակներով: Երևան գալով երկաթե դարի սկզբներին, այդպիսի 
ուլունքները երկար ժամանակ գործա ծվել են առանց էական փոփոխությունների1՜1:

Ուշագրավ են վերին մասում հանգույցով ավարտվոդ երկար կանթ ունեցող 
բրոնզաձույլ տանձաձև կախազարդերը: Համանման կւսխազարդերը հայտնի են Լեռնային 
Ղարաբադի Դաշբուլադ գյուղի դամբարաններից և թվագրվում են մ.թ.ա. XII-XI-րդ դդ15:

Որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում երկաթե փոքրիկ գոտկակալը, որն 
ունի քառաթև աստղի ձև: Նման գոտկակւսլներ նույնպես տարածված են Հայաստանի ն 
Անդրկովկասի վաղ երկաթե դարի հուշարձաններում և արձանագրվել են Լոոի-Բերդում16, 
Օշականում , Արթիկում :

Խեցեղենը ներկայացված է զանազան անոթների բեկորներով: Նրանց թվում կա 
դեպի ներս թեթևակի բեկված եզրապսակով, սև ողողված, հարթահատակ գավաթի 
կտորներ: Պնակի եզրապսակից ցցված է սեղանաձև խուլ ելունդ: Կան մուգ-դարչնագույն 
կավից պատրաստված պնակներ հետ բեկված ձևավոր եզրապսակով, գորշ կավից 
պատրաստված գավաթի մաս' կոչւսկային կրկնատակով ու կլոր հատույթով բռնակ, լայն ու 
հարթ հատակ ունեցող, անբռնակ մեծ կճուճի բեկորները, որն ունի լայն փոր և խիստ հետ 
բեկված եզրապսակով ավարտվող երկար վիզ: Նշված խեցեղենը իր զուգահեռներն ունի 
Հայաստանի վաղ երկաթե դարի հուշարձաններում:

Հայտնաբերված նյութի փոքրաքանակ և հատվածական լինելը հնարավորություն 
չի տալիս լրիվ ծավալով բնութագրել նորահայտ դամբարանադաշտերը: Դրա հետ միասին, 
երկու դամբարանի հնագիտական համալիրների նախնական վերլուծությունը թույլ է 
տալիս Քարաբլուրի արևելյան դամբարանադաշտը թվագրել մ.թ.ա. XI-IX-րդ դդ, իսկ 
արևմտյանը' մ.թ.ա. IX-VIII-րդ դդ:

1. С.А.Есаян. Древняя культура племен северо-восточной Армении (ԼԷ1-1 тыс. до н.э.). Ереван 
1976т с. 205

2. А.А.Мартиросян. Раскопки в Головино. Ереван 1954т с. 84-85
3. А.А.Мартиросян. Город Тейшебаини. Ереван 1961т с.64-65
4.Т.С.Хачатрян. Древняя культура Ширака. Ереван 1975т с. 242-243
5. С.А.Есаян, А.А.Калантарян. Ошакан 1. Ереван 1988т Табл. LX X V , 7
6. Б . Л. Куфтин. Археологи веские раскопки в Триалети,Тбилиси 1941т с.55-57
7. Ш.Г.Садыхзаде. Древние украшения Азербайджана. Баку 1971г. табл. ХХУП и след.
8. С.А.Есаян, А.А.Калантарян. Ошакан 1 с. 99-100, Т.С.Хачатрян. Древняя культура Ширака 

с. 244-245
9. Т.С.Хачатрян. Древняя культура Ширака с. 233-234
10. А.А.Мартиросян. Армения в эпоху бронзы и раннего железа.Ереван, 1964 113, 132, 196
11. А.О.Мнацаканян. Раскопки на осушенной територии оз. Севан. СА  вып. ХХШ , 1955 с. 

186-187 л
12.А.О.Мнацаканян. Археологические раскопки могильников в селении Головино, Труды 

ГИМА, вып. У, 1959т., с. 18, 19
13.М.Н.Погребова. Иран и Закавказье в раннем железном веке. М., 1977г., с. 78, 147; 

А.А.Мартиросян. Армения в эпоху ..., с. 289;
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14.Т.С.Хачатрян. Древняя культура... с. 242-244; А.А.Мартиросян. Рас. в Головино. с. 84- 
85, его же Армения в эпоху бронзы... с. 210, Б.А.Куфтин. Археологические раскопки в 
Триалети с. 56-57

15. Տու.Ա.Ասրյւսն, Հնագիտական նորահայտ նյութեր Լեռնային Ղարաբաղից.«ԼՀԳ», 
1982թ., էջ., 96;

16.С.Г.Деведжян. Лори-Берд Ереван 1981г, с. 63, табл. X X Y , II
17.С.А.Есаян, А.А.Калантарян. Ошакан 1 Табл. XCYII, 5
18. Б.А.Куфтин. Археологические раскопки в Триалети, табл. X X IY

С аф арян  В .А .

Новонайденные археологические материалы из местечка 
Караблур села Мектишен.

Резюме
В июле- августе 1996 г. в местечке Караблур села Мектишен Аскеранского района, были выявлены 
два некрополя. Раскопки двух погребений на восточном и западном некрополях дали археологически 
материал, позволяющий сделать вывод о том, что эти погребения относятся к XI-IX и IX-VII вв. 
до н.э. и имеют историческую связь с культурой ходжалинского могильника.

Safarian VA.
New-found archeological m aterials from the village 

Mektishen, the place Karablour.

SUMMARY
In July-August of 1996 two tombs were unearthed in the place Karablour, village Mektishen of 

Askeran region. The diggings of these two interments on eastern and western tombs have given 
archeological maaterial, which helpss us to draw a conclusion, that the interments concern to XI-IX and 
IX-VIII centures B.C. and have historical connection wih the culture of Hodjalous tomb.
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Տնտեսագիտություն

ՄԻՆԱՍՅԱՆ Մ. Մ.
ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Ագատ շուկայական տնտեսության անցման գլխավոր արդյունքը ինքնուրույն եւ 
արդյունավետ գործող տնտեսական համակարգի ծեււսվորումն է, իսկ շուկայական 
տնտեսության անցման հիմնական ուղղություններից մեկը' արդյունավետ ոչ պետական 
հատվածի ստեղծումը: Մասնավորեցումը ոչ թե սեփականության ձեւի մեխանիկական 
փոփոխություն է, այլ ամենից առաջ' տնտեսավարող սուբյեկտների վարչաքաղաքական 
պատասխանատվությունից տնտեսական պատասխանատվության անցման գործընթաց: 
Նման անցման գլխավոր նպատակը ոչ միայն ագատ ձեռներեցներին հնարավորություն 
ընձեռելն Է շուկայական օրենքների շրջանակներում ընթացիկ տնտեսական խնդիրները 
լուծելու առումով, այլեւ իրենց գործելակերպի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը 
որոշելը, կուտակման եւ սպառման քաղաքականությունը ինքնուրույն վարելը: 
Հետեւաբար, ԼՂՀ-ում շուկայական հարաբերություններին անցնելու գործընթացում 
մասնավորեցման ամբողջ աշխատանքները պետք Է տարվեն համակարգված, 
բազմագործոն վերլուծության հիման վրա' տարբերակված մոտեցում ցուցաբերելով 
առանձին ոլորտների ու ճյուղերի նկատմամբ, հստակեցնելով անցման փուլերը, 
ներդաշնակելով սեփականության ձեւի, դրա տիրապետման, տնօրինման եւ 
օգտագործման բնույթի փոփոխությունը տնտեսավարման համապատասխան 
ենթակառուցվածքային միջավայրի եւ մրցակցային հիմքերի ստեղծման հետ: 
Յուրաքանչյուր հանրապետություն յուրովի է իրականացնում սեփականաշնորհման 
գործընթացը' ելնելով ազգային տնտեսության իրավիճակից, երկրի զարգացման 
ռազմավարությունից, տնտեսության ճյուղային եւ սոցիալական կառուցվածքներից, երկրի 
արտաքին եւ ներքին պարտքի մեծությունից, դրսից կատարվող ներդրումների չափից ու 
հեռանկարներից, պետբյուջեի եկամուտների եւ ծախսերի հարաբերակցությունից, 
տեղական շուկայի տարողունակությունից, դրամավարկային քաղաքականության 
կայունությունից, երկրի աշխարհաքաղաքական դիրքից:

ԼՂՀ-ում սեփականաշնորհումը իրականացվել Է Երեք խոշոր ծրագրերի 
միջոցով' պետական ձեռնարկությունների Եւ անավարտ շինարարական օբյեկտների, 
հանրային եւ պետական բնակելի ֆոնդի եւ հողի սեփականաշնորհման միջոցով: Սա 
Էականորեն տարբերվում Է ՀՀ պետական գույքի սեփականաշնորհման գործընթացից, 
որտեղ սեփականաշնորհման սկիզբը հողային բարեփոխումներն Էին: Բացի դրանից, ՀՀ- 
ում սեփականաշնորհման գործընթացը իրականացվեց սեփականաշնորհման 
սերտիֆիկատների միջոցով, որոնք որպես վճարման միջոց Էին հանդիսանում ՀՀ 
քաղաքացիներին սեփականաշնորհվող պետական գույքի անվճար փոխանցման 
մեխանիզմի իրականացման համար:

1995թ. ընդունվեցին «Սեփականության մասին», «Պետական ձեռնարկությունների 
եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման ել 
ապապետականացման մասին» ԼՂՀ օրենքները, որոնց հիման վրա Էլ' ԼՂՀ առեւտրի, 
հասարակական սննդի, բնակչության կենցաղային սպասարկման վարձակալված 
տարածքների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեվ1ականաշնորհման եւ 
ապապետականացման 1995-1996թթ. ծրագիրը: Օրագրի իրականացման համար 
ձեւավորվել Է կառավարությանն առընթեր պետական ունեցվածքի հաշվառման եւ 
ապապետականացման վարչություն եւ համապատասխան նորմատիվային բազա:՛ 
«Փ ոքր» օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1995-1 ՑՑ6թթ. 
ծրագրում ընդգրկված ձեռնարկությունների համար լայնորեն կիրառվեցին 
ապապետականացման ձեւերը (վարձակալություն, ւիազորագրային կառավարում):

1996թ. ընդունվեցին «Պետական եւ հանրային ֆոնդի սեփականաշնորհման
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մասին» ԼՂՀ օրենքը եւ նրա կիրարկումն ապահովող մի շարք ենթսսօրենսդրա1|ա6 I  
փաստաթղթեր: Բնակարանային տնտեսության հետագա գործունեություՕ|ւ^|
պայմանավորվեց բնակֆոնդի սեփականաշնորհման գործընթացով եւ ղրան զուգսւհէւքա 
«Համատիրությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի հիման վրա ստեղծվածՏ 
համատիրություններով: Ապապետականացման գործընթացը կարգավորելու նպատակով ■  
սահմանվեց վարձակալությամբ հանձնվող գույքի վարձակաւական վճարի չափի որոշման I  
կարգը: 1997թ. ապապետականացման եւ սեփականաշնորհման գործընթացը^!
նպատակաուղղվեց ԼՂՀ պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինւսրւսրութ|ան I 
օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1997թ. ծրագրի 
իրագործմանը: Այս ծրագիրը, ի տարբերություն նախորդի, ուներ ավելի որոշակի I 
նպատակներ, հիմնսւխնդիրներ եւ ծրագրում ընդգրկված ձեոնարկությունների ու Я  
օբյեկտների ընտրության սկզբունքներ:

Ապապետականացման գործընթացը 1997թ. հիմնականում կիրառվեց խոշոր ել ■  
միջին ձեռնարկություններում' դրանց ապամենաշնորհացման, կառավարման I 
կառուցվածքային փոփոխման նպատակով եւ որպես սեփականաշնորհման I 
նախապատրաստական փուլ:

19ՑՑթ. ԼՂՀ-ում շարունակվել են պետական գույքի մասնավորեցումը Я  
կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի ընդլայնման եւ կատարելագործման 1  
աշխատանքները: Այս տարում ընդունվել են «Պետական գույքի մասնավորեցման I  
(սեփականաշնորհման) մասին» եւ «ԼՂՀ պետական գույքի մասնավորեցման 19ՑՑ-2000թթ. I 
ծրագրի մասին» ԼՂՀ օրենքներն ու այդ օրենքներից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր: 1 
Ելնելով սեփականաշնորհման ընթացքում ձեռք բերված փորձից, օրենքում մշակվել են |  
պետական գույքի մասնավորեցման եւ գնահատման մեթոդների նոր մոտեցումներ ու 1 
ձեւեր:

ԼՂՀ պետական գույքի մասնավորեցման 19Ց8-2000թթ. ծրագրում ընդգրկվել են 
էներգետիկայի, արդյունաբերության, շինարարության, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 
տնտեսության եւ այլ ճյուղերի պետական 105 ձեռնարկություններ, որից 48-ը 
նախատեսվում Է մասնավորեցնել բաժնետոմսերի ագատ բաժանորդագրության ձեւով, իսկ 
մնացած ձեռնարկությունները' ԼՂՀ կառավարության կողմից սահմանված ձեւերով: 
Սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման նախորդ ծրագրերի ցանկերում 
ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված ընկերությունները, «փոքր» եւ անավարտ 
շինարարության օբյեկտները համարվում են 1998-2000 թվականների ծրագրի մաս եւ 
ենթակա են առաջնահերթ մասնավորեցման «Պետական գույքի մասնավորեցման մասին» 
ԼՂՀ օրենքով սահմանված ձեւերով:

1998թ. ԼՂՀ-ում ընդունվեցին «Հողային օրենսգիրքը» ել «Հողի 
սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքները, որոնց կիրարկումը նպաստեց հողերի 
գիտականորեն հիմնավորված արդյունավետ օգտագործմանը, սեփականության 
բագմաձեւության հիման վրա տնտեսական բոլոր ձեւերի իրավահավասար զարգացմանը, 
քաղաքացիների, ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների իրավունքների 
պահպանմանը, հողային հարաբերությունների բնագավառում օրինականության 
ամրապնդմանը:

Հողի սեփականաշնորհումը ԼՂՀ-ում համարում ենք ուշացած: Սինչեւ
սեփականաշնորհման գործընթացը, տնտեսական բարեփոխումների ընթացքում 
ձեւավորված գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունների գործունեությունը Էլ ավեփ 
քայքայեց արցախյան գյուղը' չնպաստելով գյուղատնտեսության արդյունավետության 
բարձրացմանը, վերջնականորեն քայքայեց այդ տնտեսությունների տնօրինությանը 
թողնված մեքենատրակտորային պարկը եւ ժառանգություն թողեց պետական բյուջեի ու 
կենսաթոշակային ֆոնդի հանդեպ կուտակած ահագին պարտքը:

Հողի սեփականաշնորհման արդյունքում այն գտավ իր տիրոջը, գյուղացու մոտ 
ձեւավորվեց սեփականատիրական մտածելակերպ, բարձրացավ
պատասխանատվությունը հողի բերրիության, բերքի պահպանման եւ վերջնական
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արդյունքի նկատմամբ, աճեց գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածների թիվը: 
Սակայն պետության կողմից չեն մշակվել եւ չեն ձեււսվորվել գյուղատնտեսության ոլորտի 
պետական աջակցության ամբողջական քաղաքականությունն ու ղրա բաղադրիչները, 
ներառյալ գյուղացիական տնտեսությունների մատակարարման, արտադրանքի իրացման, 
պետական ոլորտում մնացող Ենթակառույցների (ջրանցքներ, ջրատարներ, 
պոմպակայաններ) գործունեության, ղրանց պահպանման ու զարգացման մոտեցումները: 
Չձեւավորվեցին հողի ագատ առք ու վաճառքի իրականացման համար անհրաժեշտ 
պայմաններ' սեփականության իրավունքի ագատ շրջանառության բացակայության 
պատճառով:

2000թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մասնավորեցման ծրագրերում ընդգրկված է 
721 «փ ոքր» օբյեկտ, որից 142-ը' առեւտրի, 14-ը' հասարակական սննդի, 99-ը' 
կենցաղային սպասարկման, 27Ց-ը' վարձակալված տարածքներ, 44-ը' կիսավեր: 
Սեփականաշնորհված 578 «փ ոքր» օբյեկտներից եւ վարձակալված տարածքներից 168-ը 
սեփականաշնորհվել են աշխատավորական կոլեկտիվների անդամներին, 146-ը' 
աճուրդով, 264-ը' վարձակալներին, 2-ը' ուղղակի վաճառքի ձեւով, 4-ը' անհատույց 
տրամադրման ձեւով: Ըստ 1995-1996թթ. եւ 1ՑՑՑ-2000թթ. ծրագրերում ընդգրկված 
«փ ոքր» օբյեկտների ծրագրային մասնավորեցման ցուցանիշների Ե լ  դրանց 
կատարողականի վերլուծությամբ ամենաբարձր կատարողականը արձանագրվեց 
վարձակալված տարածքների (99,3 %), կենցաղսպասարկման (87,6% ) եւ առեւտրի 
օբյեկտների (83 ,0  %) գծով: 2000թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 56  «փ ոքր» օբյեկտներ 
ներկայացված են աճուրդային վաճառքի, իսկ 34-ը գտնվում է մասնավորեցման 
ընթացքում: Նույն ժամանակաշրջանում «փ ոքր» օբյեկտների մասնավորեցումից 
պետական բյուջեի մուտքերը կազմել են' 266,2  մլն դրամ, այդ թվում' 1995թ.' 8 ,3  մլն դրամ, 
1996թ." 49 ,7  մլն դրամ, 1997թ.' 54 ,3  մլն դրամ, 1998թ." 53,1 մլն դրած, 1999թ.'49,6 մլն դրամ, 
2000թ.' 51 ,2  մլն դրամ: Ուղղակի անհատույց տրամադրման ձեւով մասնավորեցվել Է 4 
«փ ոքր» օբյեկտ , որից մեկը հանդիսանում Է համայնքի սեփականություն: Նշված 
օբյեկտները մասնավորեցվել են ԼՂՀ օրենսդրությանը համապատասխան' հաշվի առնելով 
գնորդների կողմից կատարվելիք ներդրումների ծավալները եւ ստեղծվող 
աշխատատեղերի քանակը, ըստ որի եւ նախատեսված ներդրումների ծավալի ու 
աշխատատեղերի քանակի գծով ցուցանիշները կատարվել են' բացառությամբ Շուշիի 
«Կիսավեր շենքերի», որը դեռեւս ընթացքի մեջ է:

19 9 5-1996  եւ 1 9 9 8 -2 0 0 0  թթ. ծրա գրերում ընդգրկվա ծ 
«փ ո ք ր » օբյեկտ ների ծրա գրա յին մա սնա վորեցմա ն 

ցուցա նիշները եւ դրա նց կատարողականը

«Փ ոքր» 
օբեյեկտները ըստ 

ճյուղերի

Օրագրով
սահմանված
օբյեկտների

քանակո

Ենթակա
են

հանման
ծրագրից

Տրագրում 
մնացող 

օբյեկտներ 
ի քանակո

ճաստացի 
մասնավորեցված 

օբյեկտների 
բանա Աո

Կատարողականը
(տոկոսներով)

Առեւտուր 206 35 171 142 83.0
Հասարակական

սնունդ
19 -■ ՛,՛ 48 19 14 73.7

Կենցաղսպասարկո
լմ

128 15 113 99 87.6

Վարձակալված
տարածք

281 - 281 279 99.3

Կիսավեր 87 3 84 44 52.4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 721 53 668 578 86.5

Օրագրերից հանվել են մի շարք «փ ոքր» անավարտ շինարարության եւ կիսավեր 
օբյեկտներ' դրանց կարգավիճակը փոխվելու ե լ հետեւյալ պատճառներով.
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-չեն հանդիսանում պետական սեփականություն,
- ԼՂՀ կառավարության որոշումներով հանձնվել են բյուջետւսյին հիմնարկնե|փ| ■  

կամ համայնքներին' նպատակային օգտագործման համար,
- տարբեր պատճառներով քանդվել են եւ ներկայումս գոյություն չունեն,
- անավարտ շինարարության օբյեկտները կառուցվել եւ հանձնվել ա ւ 

շահագործման:
Ըստ անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցման ծրագրոա к  

ընդգրկված 27  անավարտ շինարարության օբյեկտներից հաշվետու ժամանակաշրջան*! I  
հանման ենթակա է 12 ֊ը , մնացած 15 օբյեկտներից 6-ը մասնավորեցվել է, իսկ 9 օբյեկսւ 
գտնվում է մասնավորեցման ընթացքում: Մասնավորեցված օբյեկտներից պեաա1ա I  
բյուջե է մտցվել 7,8 մլն դրամ:

Այսպիսով, իրականացված վերլուծությունները թույւ են տալիս եզրակացնել. I
- ծեւավորված են «փ ոքր» օբյեկտների եւ ընկերությունների մասնավորեցման | 

իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական մեթոդական եւ կազմակերպաա I  
դաշտերը,

- մասնավորեցման տեմպերը թույլ են տալիս կանխատեսել, որ «փոքրււ I 
օբյեկտների սեփւսկանաշնորհումը կավարտվի 2001թ. ընթացքում,

- անավարտ շինարարության օբյեկտների եւ ընկերությունների մասնավորեցում I 
դանդաղում է բնակչության ցածր գնողունակության, պահանջարկի սակավությաՕ,! I 
ընկերությունների խոշոր պարտքերի առկայության, հիմնական միջոցների մաշվածումս I 
օբյեկտների գործարկման համար խոշոր ներդրումների անհրաժեշտության պատծււաու):]

Այսօր ԼՂՀ տնտեսությունը կարելի Է բնութագրել որպես բազմակացուրաա 
տնտեսություն, որտեղ առկա են սեփականության գրեթե բոլոր' անհատական, մասնավոր] 
խմբայինից մինչեւ խառն եւ բաժնետիրական ձեւերը: Ըստ որում, տնտեսության] 
յուրաքանչյուր ճյուղում գերիշխում են այդ ճյուղին բնորոշ ձեւերը (գյուղատնտեսության 
մեջ' խմբային, կոլեկտիվ, արդյունաբերության մեջ' բաժնետիրական, խառը եւ այլն): 
Այնուամենայնիվ, կարելի Է ասել, որ ԼՂՀ-ում սեփականաշնորհման գործընթացը ընթանաք 1 
է տարերայնորեն, որոշ փուլերում' անհրաժեշտ հսկողությունից դուրս: Ավելին, մինչեւ I 
այսօր գոյություն չունի սեփականաշնորհման գործընթացի լավ կամ վատ մշակվսւծ ] 
ռազմավարական, ամփոփ ծրագիր, որեւէ կերպ չի նախանշված սեփսւկանաշնորհվան 
կամ դրան ենթակա այս կամ այն միջին կամ խոշոր ձեռնարկության դերը ազգային I 
տնտեսության զարգացման գործում: Արդյունքում' անհաս են մնում ի սկզբանե հռչակված | 
այն գաղափարները, համաձայն որոնց սեփականաշնորհման գործընթացը պետթ 1 { 
նպաստի տնտեսության բոլոր ճյուղերում աշխատանքի արդյունավետության I 
բարձրացմանը, թողարկվող ապրանքների որակի բարելավման եւ քանակի ավելացման 1 
գործում սեփականատիրոջ անմիջական շահագրգռվածության մեծացմանը, սոցիալական j  
արդարության հաստատմանը, բանիմաց մասնագետներով արտադրության գործընթացիJ  
լավագույն կազմակերպմանը, տեղական արտադրության եւ արտահանման կարողության] 
խթանմանը:

Աեւիակսւնաշնորհման գործընթացը, մասնավոր եւ կորպորատիվ սեփականության I 
կայացման համար անհրաժեշտ օրենքների ընդունումը, ի վերջո, գործնականոթէն < 
չապահովեց սեփականության իրավունքի կիրառումն ապահովող համարժեք պայմւսնների 
ձեւավորումը, այն է' սեփականության իրավունքի հաշվառումը, պահպանումը, օտարումը 
ել փոխանցումը: Սեփականության իրավունքը չստացավ շուկայական ինստիտուտների 
միջոցով արագ փոխանցվող սւրժեթղթավորված ծել, ըստ որի' անշարժ գույքի, այղ թվում 
հողի սեփականության իրավունքը պետք I: ձեւակերպվի սեփականությունը հավաստուլիր ՚  
բնույթով փոխանցելի, հավաստագրի կամ արժեթղթի տեսքով, որի նկատմամբ կոնկրետ՝ 
անձի սեփականության իրավունքը օրինական ուժ է ստանալու կադաստրի 
մարմիններում անշարժ գույքի (հոդի) սեփականության վերաբերյալ համապատասխան 
գրանցում կատարելու պահից:

Ըստ էության, նոտարական վավերացմամբ կնքված գործարքի հիման վրսւ
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կադաստրի մարմինը հավաստագրի վրա պետք է հնարավորին կարճ ժամկետում գրանցի 
իը սեփականատիրոջ անվանափոխությունը: Նշված մեխանիզմի կիրառումը պահանջում Է 

ամբողջ անշարժ գույքի համապատասխան անծնագրավորում, ինչպես նաեւ կադաստրի 
մարմինների անհրաժեշտ գործելակարգերի մշակում, հոդի սեփականության անհրաժեշտ 

lq բաղադրամասը կազմող գյուղատնտեսական եւ ոչ գյուղատնտեսական հողատարածքների
կադաստրային գնահատման իրականացում:

Ց ա գող մյուս հիմնահարցը այն Է, որ որեւէ լծակով չի խթանվում կամ 
ժամանակային ստումով չի հստակեցվում ապապետականացված ձեռնարկության 
գործարկումը, անգամ պարտադիր պայման չի դրվում որոշակի ժամկետներում 
ապապետականացված ձեռնարկության բաժնետոմսերի թողարկման ու վաճառքի համար: 
Այլ կերպ, ներկայումս ստեղծված են սեփականաշնորհման օրենսդրական, տեսական 
հիմքերը, բայց չկա արդյունավետ ու նպատակային գործող մեխանիզմ, չի ձեւավորվել 

I  տնտեսական Ել մասնավորապես սեփականաշնորհման գործընթացի զարկերակը կազմող
արժեթղթերի շուկան:

Այս պարագայում, բնական է, որ վերագործարկման ժամկետների եւ անհրաժեշտ 
հսկողության սահմանման բացակայության պայմաններում իրենց արժեքից ցածր 
գնահատված արտադրական կարողությունների նոր տերերին ավելի ձեռնտու է 
մտահոգվել ոչ այնքան ոչնչով չպարտադրված վերագործարկման ու արդյունքի 
ստեղծման, որքան ձեռնարկության եւ նրա առանձին մասերի ավելի ձեռնտու 
պայմաններով վերավաճառքի մասին: Սա առավել մեծ հնարավորություններ է ընձեռում 
հատկապես խորհրդանշական գներով, «ներքին կա րգով» ոչ մրցութային 
սեփականաշնորհման ժամանակ, երբ ձեռնարկության մասնագիտացման պահպանումը 
ընդհանրապես անհրաժեշտ պայման չի հանդիսանում, իսկ բաժնետոմսերը 
կենտրոնացված են մեկ անձի կամ առավել շահագրգիռ խմբի ձեռքին: Որոշակի 
մեկուսացում ստեղծվեց նյութական բարքների արտադրության մեջ կենսականորեն 
շահագրգռված սոցիալական շերտերի, պետության կողմից մշակվող եւ իրականացվող 
տնտեսական քաղաքականության եւ դրա իրականացման անհրաժեշտ պայմաններից 
ապապետականացված'արտադրական կարողությունների միջեւ: Մի շարք թերություններ 
կարելի Է նշել նաեւ ներկայումս գործող սեփականաշնորհման Ենթակա օբյեկտների 
գնահատման մեխանիզմում ու մեթոդներում: Չնայած օրենքով նախատեսված 
պատժամիջոցներին' սեփականաշնորհման գործընթացի ողջ ընթացքում 
սեփականաշնորհման գործարքների անվավեր ճանաչման ոչ մի դեպք չի գրա նցվել, ինչը 
կասկածի տեղիք Է տալիս: Բազմաթիվ թերություններ են գրա նցվել նաեւ հողի 
սեփականաշնորհման գործընթացում:

Սեփականաշնորհման գործընթացում ԼՂՀ-ում տեղ գտ ած թերությունները շտկելու 
եւ այդ պրոցեսի հետագա արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով առաջարկում 
ենք.

- մեծացնել պետության կարգավորիչ, վերահսկիչ դերը' մշակելով ազգային 
տնտեսության առաջնահերթություններից բխող սեփականաշնորհման ծրագիր,

- սեփականաշնորհվող օբյեկտի նախնական գնահատաումն իրականացնել 
անկախ փորձագետների օգնությամբ,

- ապահովել գործարքների առավել թափանցիկություն, ինչպես նաեւ դրանց մասին 
բավարար տեղեկատվություն,

- Էական աջակցություն ցուցաբերել արժեթղթերի շուկայի ձեւավորմանը,
- պահպանել ձեռնարկությունների մասնագիտացումը' այն ամրագրելձվ 

պայմանագրում,
- ապահովել աշխատողների առավել մասնակցությունը գործերի կառավարմանը,,

սեփականաշնորհումից ստացվող միջոցներով ձեւավորել պետական 
ներդրումային ֆոնդ ռազմավարական նշանակության այս կամ այն ճյուղի արտոնյալ 
զարգացման, նպատակային արտադրական ծրագրերի իրականացման, նոր 
տեխնոլոգիաների ձեռքբերման նպատակով,
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- արտոնություններ սւսհմանել աշխատող ձեռնարկությունների համար 
մասնավորապես, կիրառելով արտադրության հիմնական միջոցներից եւ անշարժ գույքից 
գանձվող հարկերի զրոյական դրույքաչափ գործունեության առաջին, որոշ դեպքերում էլ' 
առաջին երեք տարում,

- սահմանել ժամանակային պրոգրեսիվ սանդղակով գանձվող գույքահարկ 
չաշխատող ձեռնարկությունների արտադրության հիմնական միջոցներից եւ անշարժ 
գույքից:

ԼՂՀ-ում մասնավորեցման գործընթացի հետագա ընթացքում առաջնություն 
պետք է տրվեն ներքին եւ արտաքին մասնավոր ներդրումների ներգրավմամբ, նոր 
աշխատատեղերի բացման հեռանկարով սեփականաշնորհման հայտերին: Միաժամանակ, 
հաշվի առնելով բնակչության ցածր գնողունակությունը' նախատեսվում է կիրառել 
մասնավորեցման այն ծեւերը, որոնք կապահովեն ներդրումների խթանումը, նպաստավոր 
պայմաններ կստեղծեն ձեռնարկությունների ֆինանսական առողջացման համար:

Мивасяи М .М .
Особенности приватизации в системе 

экономических реформ в НКР

Резюме
А вт о р  в  статье излож ил процесс приватизации и ее особенности в  Арцахе. 

А нализировались недостатки объективного и субъективного характеров процесса 

приватизации, предлагались пути повышения эффективности дальнейш их реформ 

в  данной сфере.

Summary

In his article the author has shown the process of privatization and its peculiarites in 
Artsakh. She anasysed the short comings of objective and subjective chara cters of the process of 
privatization, she also has suggested the ways of inereasing the effictiency of further reforms in the 
given sphere.
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Մանկավարժություն

Աղաբեկյան Ռ.Ջ.
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Հասարակական զարգացման արդի փուլում սոցիալ-տնտեսական, հոգևոր- 
մշւսկութային կյանքի վերակառուցման կենտրոնական դեմքը ուսուցիչ դաստիրակն է, 
մանկավարժը: Ուստի պատահական չէ, որ այժմ շեշտվում Է հասարակական կյանքի բոլոր 
օղակների մանկավարժայնացման գաղափարը: Այդ երևույթը նոր առավել լուրջ 
պահանջներ է առաջադրում ժամանակակից մանկավարժին, կյանքի կոչում նոր տիպի 
ուսուցիչ դաստիրակ պատրաստելու անհրաժեշտությունը, որն օժտված լինի ոչ միայն նոր 
մանկավարժական մտածողությամբ, բարձր ընդհանուր կուլտուրայով, լայն Էրուդիցիայով, 
մանկավարժական վարպետությամբ, բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, քաղաքացիական 
ակտիվությամբ, այլև ազգային գիտակցությամբ, մտածելակերպով և վարքագծով: Նման 
ուսուցչի պատրաստումը բարդ, դժվարին, տարողունակ և տևական գործընթաց Է: Այն 
պահանջում է անընդմեջ մանկավարժական կրթության գեղակերտ համակարգ, որի 
կենտրոնական օղակը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է: Գաղտնիք չէ, որ 
կրթական համակարգը, այդ թվում նաև բարձրագույն կրթությունը ապրում է խոր 
ճգնաժամ:

Մանկավարժական կրթության բնագավառն ընդհանրապես և ուսուցիչ 
դաստիրակների պատրաստման և վերապատրաստման բովանդակությունը, 
կազմակերպման ձևերն ու մեթոդները մասնավորապես կրում են այն մեթոդները, 
հակասությունների ողջ բեռը, որը կուտակվել է կրթադաստիրակչական համակարգում 
տասնյակ տարիների ընթացքում:

Մանկավարժական կադրեր պատրաստող բուհերը (համալսարանները, 
ինստիտուտները) չեն ապահովում բարձրակիրթ, հոգեպես հարուստ, պրոֆեսիոնալ բարձր 
կուլտուրայի տեր ազգահոգեբանությամբ օժտված, մանկավարժի բարդ բայց պատվաբեր 
առաքելությանը պատրաստ, համակողմանիորեն ու ներդաշնակորեն զարգացած ուսուցիչ 
դաստիրակի անձի ձևավորումը: Մանկավարժական բուհերը չեն կատարում իրենց 
առաջանցիկ դերը:

Մանկավարժական կադրերի ստաժավորման (փորձառության), որակավորման 
բարձրացման գործող համակարգը չի ստեղծում անհրաժեշտ պայմաններ ուսուցչի 
ստեղծագործական լինելիության, նրա մասնագիտական ինքնազարգացման համար:

Առաջացել է խոր, սկզբունքային հակասություն ուսուցիչների պատրաստման 
տիպային համակարգի և մանկավարժի գործունեության անհատական-ստեդծագործական 
բնույթի մեջ: Մեր երկրում (նախկին ԽՍՀՄ-ում) տարիների ընթացքում կրթության 
«գերատեսչական» համակարգը, որտեղ ուսանողը հանդես է գալիս իբրև վիչակագրական 
միավոր կտրված իր ինքնատիպ, անկրկնելի անհատականությունից, իբրև 
մանկավարժական ներգործությունների օբյեկտ: Այլ կերպ ասած մանկավարժ մասնագետի 
ձևավորման գործընթացի հիմքում դրվել է ոչ թե ապագա մասնագետի անձը, այլ սոսկ նրա 
ուսումնական գործունեությունը, ուսանողը դիտվել է որպես մանկավարժական 
վերարտադրության զանգվածային գործընթացի անդեմ օբյեկտ: Չի բացահայտվել և չի 
ձևավորվել նրա ստեղծագործական մանկավարծական անհատականությունը:

Ակնհայտ Է կրթադաստիրակչական համակարգի բոլոր օղակների կառավարման 
համակարգի անկատարելությունը: ճիշտ է, հռչակվել է կրթական համակարգի 
կառավարման ապակենտրոնացման իրավունքը, սակայն դեռևս իրականություն չի
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դարձել., քանի դեռ մենք չենք ստեղծել անընդմեջ կրթւսդաստիրակչական ամբողջական, I 
հոգեբանորեն և մանկավարժորեն հիմնավորված համակարգ, որ հնարավոր լինի այսօր 
հաջողությամբ կիրառել հանրապետության տարածքում: Այդ ուղղությամբ կատարված 
փորձերը հեռու են բավարար լինելուց, ցանկալի արդյունք տալուց:

Ուսուցչության գգա լի մասը, չհա շվա ծ առանձին էնտուզիաստ ուսուցիչների, 
անհատ նորարարների, ստեղծագործաբար աշխատող տնօրենների պատրաստ չէ 
կրթադաստիրսւկչական համակարգի արմատական վերակառուցմանը, ազգային դպրոցի 
ստեղծմանը, հայեցի դաստիրակության իրագործմանը ո ՜ չ  հոգեբանորեն, ո ՜ չ  ՚  
գործնականորեն, ո ՜  չ  էլ արժեքային կողմնորոշումների առումով:

ժամանակակից մանկավարժական կրթությանը բնորոշ են նրա շատ 
բաղադրամասերի, ապագա ուսուցչի դաստիրակի տեսական և գործնական
պատրաստության, հասարակական-քաղաքական, հոգեբանւս-մանկավւսրժական, 
առարկայական-մասնագիտական, ընդհանուր կրթական համակարգի միջև գիտականորեն 
հիմնավորված կապերի բացակայությունը, որը հանգեցնում է բուհւսկան ուսուցման մի 
շարք կարևոր միջգիտական կապերի ստեղծման խախտմանը:

Մենք նշեցինք մանկավարժական կրթության բնագավառի որոշ ընդհանուր 
թերություններ միայն: Ինքնին հասկանալի Է, որ դրանք ավելի շատ ու բազմաբնույթ են: 
Դրանք առանձնապես արտահայտվում են համալսարանական կրթությամբ 
մանկավարժների պատրաստման գործընթացում:

Հետազոտության ընթացքում մենք կատարել ենք համեմատական վերլուծական 
աշխատանք մանկավարժական ինստիտուտների և համալսարանների շրջանավարտների 
մանկավարժական աշխատանքում եղա ծ տարբերությունների բացահայտման և ղրանց 
յուրահատուկ թերությունների բնութագրման առումով: Այդ առումով մեր կուտակած 
նյութերը հիմք Են հանդիսանում որոշակի եզրահանգումների համար: Պա րզվում է, որ 
համալսարանական կրթությամբ ուսուցիչների զզա լի մասը դրսևորում է առարկայական- 
մասնագիտական բարձր մակարդակ ընտրած մասնագիտության գծով և 
գիտահետազոտական աշխատանքնի մեթոդների կիրառման ընդունակություն, սակայն չի 
ստանում բավարար մեթոդական, հոգեբանա-մանկավարժական պատրաստություն: 
Համալսարանի շրջանավարտները դժվարանում են դպրոցում ուսումնադաստիրակչական 
աշխատանքների կազմակերպման, դասերին նախապատրաստվելու և դրանք վարելու, 
արտաուսումնական միջոցառումների կազմակերպման մեջ, չեն կարողանում աշխատել 
ծնողների հետ:

Իրեն զգա ցնել է տալիս ուսանողների գործնական պատրաստվածության 
պակասությունը, մանկավարժական զա նազա ն իրավիճակներում ժամանակին և ճիշտ 
կողմնորոշվելու անկարողությունը, տարբեր տարիքի երեխաների հետ միջանձնային 
հարաբերություններ հաստատելու ձևերին չտիրապեւոելը, դասի գործընթացում 
մանկավարժական օպտիմալ հաղորդակցման միջոցներ կիրառելու անկարողությունը:

Ուսանողների համամանկավարժական պատրաստումը համալսարանում մենք 
դիտում ենք որպես ապագա ուսուցիչ դաստիրակի անձի լինելիության գործընթաց հատուկ 
կազմակերպված, ընդհանուր, առարկայական-մասնագիտական և հոգեբանա- 
մանկավարժական կրթության ազդեցությամբ իրականացվող բա րդ համակարգ: Այն 
պահանջում է ամբողջական, համակարգային և համալիր մոտեցումների զուգա կցվա ծ 
կիրառում բարձրագույն կրթության պայմաններում:

Քանի որ մանկավարժներ հիմնականում պատրաստում են մանկավարժական 
ինստիտուտները, ապա առաջանում է ուսուցչի համալսարանական մանկավարժական 
կրթության հասկացության տարբերակման անհրաժեշտությունը: Այդ տարբերությունը 
շեշտված Է «Մանկավարժական հանրագիտարանում», «Տարբերությունը՛ 
համալսարանական կրթության և մանկավարժական կրթության միջև այն Է, որ 
համալսարանների ուսանողներն ստանում են մեծ ծավալի գիտական պատրաստություն, 
իսկ մանկավարժական ինստիտուտների ուսանողները մանկավարժական»: Իհարկե կա 
որոշակի տարբերություն ուսուցչի համալսարանական և մանկավարժական
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ինստիտուտում ստա ցած կրթության միջև: Սակայն ժամանակակից ուսուցիչ դաստիրակը 
կարիք է զգում ինչպես խորը գիտատեսական, այնպես էլ համակողմանի 
մանկավարժական պատրաստության: Այսօրվա ազգային դպրոցը սպասում է մտածող 
ուսուցչի, հետազոտող մանկավարժի, որը տիրապետում է գիտական որոնման 
ժամանակակից մեթոդներին ակտիվ ուսուցման և դաստիրակությւսն նորագույն 
հնարքներին, ծնողների վրա ներգործելու, նրանց հետ համագործակցելու մեթոդներին: 
Բնական է, որ մանկավարժական կադրերի պատրաստման ուժեղացումը համալսարանում 
չպետք է իրագործվի ի վնաս ֆունդամենտալ (հիմնարար) կրթությանը:

Այն իրողությունը, որ համալսարանական կրթությանը ֆունդամենտալությունը 
անհրաժեշտ է պահպանել, նույնքան ակնհայտ է, որքան էլ այն պահանջմունքը, որ հպրկ է 
կաւոարելագործել համամանկավարժական և հոգեբանական պատրաստման 
համակարգը, քա նի որ հենց համալսարանի շրջանավարտներն են բուհերի 
մասնագիտական ամբիոնների կադրերը համալրող հուսալի ռեզերվը:

Բարձրագույն մանկավարժական կրթությունը ունի լուրջ թերություններ, ինչպես 
նկատեցինք վերևում, թե մանկավարժական ինստիտուտներում և թե համալսարաններում: 
Մանկավարժական կրթությունը կարիք է զգում արմատական փոփոխման բարեփոխման և 
կատարելագործման: Այդ հիմնւսխնդիրը բարձրացվում է լայն հասարակայնության, 
ծնողների և առանձնապես ինստիտուտների ու համալսարանների շրջանավարտների 
կողմից:

Արցախի նախկին մանկավարժական ինստիտուտի և ա յսօրվա  համալսարանի 
շրջանավարտներին առաջարկվել է պատասխանել հետևյալ հարցին, ինչպիսի 
դժվարությունների է հանդիպել երիտասարդ մասնագետը դպրոցում ա շխատ ելու առաջին 
տարիներին և ինչպիսի քա յլեր է առաջարկում ձեռնարկել բուհում, որպեսզի հետագայի 
շրջանավարտները ձերբազատվեն այդպիսի դժվարություններից: Բոլոր պատասխանները 
բաժանվեցին երկու խմբի մանկավարժական ինստուտի շրջանավարտների և 
համալսարանավարտների: Առավել հանգամանալից և հիմնավոր էին
համալսարւսնւսվարտների «նա մակները»: Համալսարանի նախկին ուսանողները, գրեթե 
առանց բացառության, իրենց գոհունակությունն են արտահայտում ստացած 
ֆունդամենտալ (հիմնարար) կրթության համար մասնագիտական առարկայից և նշում են 
իրենց հոգեբանա-մանկավարժական անբավարար պատրաստվածությունը: Դա
առանձնապես վերաբերվում է հոգեբանական գիտելիքներին: Իսկ մանկավարժական 
ինստիտուտի շրջանավարտները առաջարկում են ուժեղացնել առարկւսյւսկան- 
մասնագիտական պատրաստումը և հոգեբանա-մանկավարժական պատրաստման 
գործնական ուղղվածությունը:

Պ ա րզվեց, որ ընդհանուր ցանկությունը վերաբերվում է մանկավարժական 
փորձուսուցմւսնը (պրակտիկային) մեծա ցնել փորձուսուցման (պրակտիկայի) ժամկետները 
և բարելա վել նրա ղեկավարումը: Համալսարանական կրթությամբ ուսուցիչ
դաստիրակները այդ կապակցությամբ արտահայտվեցին բավականին կատեգորիկ և 
պահանջեցին.

- մտցնել «մանկավարժների» տարանջատ ընդունելություն
- մանկավարժական փորձուսուցումը (պրակտիկան) վա րել առաջին կուրսից 

ընդհուպ ավարտական կուրսը,
- կտրուկ ա վելացնել հոգեբանության, մանկավարժության տեսության 

առարկաների դասավանդման մեթոդիկայի, գործնա կա ն պարապմունքների 
ծավալը, г

- մանկավարժության դասավանդումը, դեմքով շրջել դեպի փորձուսուցումը: 
Մեզ գրա ծ շրջանավարտների մի մասը խորհուրդ է տալիս ուսումնական

պլաններում մտցնել տարիքային ֆիզիոլոգիա և հիգիենա, մանկավարժության 
պատմության, դաստիրակչական աշխատանքի մեթոդիկա, մանկավարժական հատուկ 
դասընթացներ:
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Հարկ է հատուկ նշել, որ գրեթե բոլոր հարցվածները ընդգծել են ապագա ուսուցչի 
պրակտիկ մանկավարժական պատրաստման կատարելագործման անհրաժեշտությունը 
շարունակական մանկավարժական փործուսուցում մտցնելու միջոցով:

Այժմ դիմենք այն ուսանողների կարծիքների, որոնք դեռևս սովորում են 
համալսարանում, բա յց ա նցել են մանկավարժական փորձուսուցման բոլոր հնարավոր 
տեսակները հին պլաններին համւսծւսյն: Անկետավորմամբ ընտրվել են 3 0 0  ուսանող 
(հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների): Նրանց ա ռաջադրվել 1 7 հարց, որոնցից 
վերջին հարցը պահանջվել Է ագատ կերպով շարադրել իրենց կարծիքները ե 
առաջարկները մանկավարժական փորձուսուցման կատարելագործմաան, նրա 
անցկացման ժամկետների վերաբերյալ: Տիպական կարելի к համարել հետևյալ 
բովանդակությամբ պատասխանները, «ցա նկա լի է, որ փորճուսուցումը տևի ոչ թե մեկ, 
երկու ամիս, ա յլ ա վելի», «Գտնում եմ, որ մեր փորճուսուցումը դպրոցում շատ կարճատև է: 
Շատ քիչ ժամանակ է լինում դասարանի յուրաքանչյուր աշակերտին ծանոթանալու 
համար», «Ինձ թվում է, որ դիպլոմային աշխատանքները պետք Է լինեն մեթոդական 
(մանկավարժական), իսկ դրա համար լավ կլիներ, եթե 4-րդ, 5-րդ ավարտական կուրսերում 
մանկավարժական փորճուսուցումը շարունակվեր 2-3 ամիս: Դա կօգներ դիպլոմային 
աշխատանքը գիտականորեն գրելուն»:

Ոչ մի ուսանող չմոռացավ ընդգծել մանկավարժական փորձուսուցման 
կարևորությունը, նրա տևողությունը մեծացնելու և ավելի շատ ինքնուրույն տալու 
անհրաժեշտությունը: Հարցվածների 80-90 տոկոսը առաջարկում Է մտցնել
շարունակական փործուսուցում 1-ին կուրսից մինչև 5-րդ կուրսը (ընդհուպ). «Կարծում եմ, 
գրում է չորորդ կուրսեցին, որ մանկավարժական փորձուսուցման ընթացքում լա վ Է ոչ 
միայն առանձին դասեր տալը, այլև զուգահեռաբար տեսական նյութեր ուսումնասիրելը»: 

Հետաքրքիր պատասխաններ տվեցին ԼՂ հանրապետության դպրոցների 
տնօրենները որակավորման և ատեստավորման ինստիտուտում ա նցկա ցվող սեմինար 
խորհրդակցության ժամանակ: Մանկավարժական ինստիտուտների շրջանավարտները, 
իրենց դասավանդած առարկայի փաստական գիտելիքները, ինչպես նաև 
մանկավարժական պատրաստվածությունը գնահատեցին «միջա կ»: Երևանի պետական 
համալսարանի շրջանավարտներին, նրանց կարծիքով բնորոշ է տեսական բարձր 
պատրաստվածությունը, առարկայի իմացությունը, բայց անբավարար հոգեբանա- 
մանկավարժական զինվածություն: Դա առանձնապես զգա լի է սկզբնական շրջանում: 
Նրանք ովքեր դիմանում են այդ դժվարությանը 2-3 տարի, ապագա հետագայում նրանք 
հասնում են մանկավարժական ինստիտուտի շրջանավարտ իր գործընկերներին:

Այսպիսով, համալսարանի նախորդ շրջանավարտների, դիպլոմնիկ-ուսանոդների, 
դպրոցների տնօրենների կարծիքները համընկնում են մի բանով, չա փա զա նց կարևոր է 
համալսարանում բարձրացնել հոգեբանա-մանկավարժական և մեթոդական 
պատրաստման մակարդակը: Մանկավարժական փորձուսուցման ընդարձակման, այն 
առաջին կուրսից ընդհուպ հինգերորդ կուրս մտցնելու մեջ են նրանք տեսնում ուսուցչի 
պրոֆեսիոնալ պատրաստման կատարեւագործման հիմնական ուղին: Դրա հետ մեկտեղ, 
տեսական պատրաստություն, առաջավոր մանկավարժական վտրծի տիրապետման, 
նորագույն հոգեբանա-մանկավարժական գաղափարների յուրացման անհրաժեշտությունն 
Է, ընդգծել են համալսարանների շրջանավարտները: Մանկավարժական ինստիտուտի 
շրջանավարտ գործընկերները չեն անդրադարձել այդ հիմնահարցին:

Այդ պայմաններում լիարժեք ազգային դպրոցի ստեղծման բարեհա ջող իրացումը 
հնարավոր է միայն ապագա ուսուցչի հոգեբանա-մանկավարժական պատրաստման 
արմատական բարելավման և դաստիարակության որակի գիտւս-մանկավարժական ե 
պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացման միջոցով մանկավարժական կրթության բոլոր 
օղակներում:

Այս բոլորից հետո հարց Է ծագում արդյո ՞ք կա անհրաժեշտություն համալսարանի 
ուսանողների մանկավարժական պատրաստման առանձնահատկությունների հատուկ 
հետազոտություն, թե ՞ ոչ: Միթե միևնույնը չեն մանկավարժական ինստիտուտների և
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համալսարանների ուսանողների համամանկավարժական և մասնագիտական 
պատրաստման հիմնահարցերը: Միթե՞ ուսանողների ուսուցման և դաստիրակության 
միևնույն մերողները կիրառելի չեն, թե մանկավարժական ինստիտուտներում և թե 
համալսարաններում:

Մանկավարժական ինստիտուտների և  համալսարանների .բոլոր ամբիոնների 
վերջնական նպատակն նույնն է: Պա տ րա ստ ել բարձրորակ ուսուցիչ դաւափբակ: 
նպատակի միասնությունն ակնհայտ Է: Սակայն բարձրագույն մանկավարժական 
կրթության ա յդ Երկու տեսակներում պատմականորեն ձևավորվել են աշխատանքի 
տարբեր համակարգեր, ուստի վաղուց հասունացել է համալսարաններում ուսուցչի 
համամանկավարժական, պրոֆեսիոնալ-մանկավարժական պատրաստման 
յուրահատկության սահմանման և հիմնավորման պահանջը: Մեր աշխատանքի տարիների 
անձնական փորձը, ինչպես և հատուկ հետազոտությունների արդյունքները խոսում են այն 
տարբերությունների առկայության մասին, որ կա մանկավարժի պատրաստման գործում 
համալսարանում և մանկավարժական ինստիտուտում: Ուստի այսօրվա պահանջների 
իրացումը համալսարանում պետք Է ընթանա յուրահատուկ ձևով:

Համալսարանի շրջանավարտների պատրաստման հաջողության կարևորագույն 
պայմանը ողջ ուսումնա-դաստիրակչական, հասարակական-քադաքական, ուսումնւս- 
հետազոտական գործունեության հետևողական ընդհանուր մանկավարժական 
ուղղվածության ապահովումն Է, մանկավարժի պրոֆեսիայի շուրջ դրական միկրոկլիմայի 
ստեղծումը: Նման մոտեցումն առավել ընդունելի Է, երբ դպրոցում աշխատելու 
հոգեբանական կողմնորոշումն սկսվում է ուսանողի առաջին քայլերից: Այն կարոդ է և 
պետք է դրսևորվի ընդհանուր և հատուկ դասընթացներում, հատկապես գործնական և 
լաբորատոր պարապմունքներում: Արտադրական փորձուսոլցման նախապատրաստման և 
անցկացման ընթացքում, օրինակ, կենսաբանների, բանասերների, 
աշխարհագրագետների, պետք Է հաշվի առնվեն նրանց ապագա պրոֆեսիայի 
առանձնահատկությունները:

Անհրաժեշտ Է ուշադրությունը կենտրոնացնել տեսական, հոգեբանա- 
մանկավարժական և մեթոդական պատրաստության վրա: Ոչնչով չի արդարացվում այն 
հանգամանքը, որ ԱրՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի ուսանողները գրկվա ծ են 
ֆիզիոլոգիա, դպրոցական հիգիենա, մանկավարժության պատմության, տարիքային և 
մանկավարժական հոգեբանություն դասընթացներն ուսումնասիրելու հնարավորությունից: 
Մանկավարժության գծով անընդմեջ ուսումնական փորձուսուցման բացակայությունը 
մեծապես դժվարեցնում է ողջ դասընթացի լիարժեք ուսումնասիրությունը: ՉԷ որ այդպիսի 
բարդ մանկավարժական հասկացությունների Էության յուրացումը, ինչպիսին են 
ուսուցման գործընթացի Էությունը, ուսուցման զարգացնող բնույթը, դաստիրակության 
նկատմամբ համալիր մոտեցումը և այլն հնարավոր չէ առանց դրանց կոնկրետ 
«բովանդա կությա ն» դիտման և ուսումնասիրման բուն դպրոցական կյանքում: Դա չի 
նշանակում, թե ստեղծվա ծ իրավիճակում բոլոր ջանքերը պետք է ուղղել սոսկ 
համալսարանի գործունեության մանկավարժայնացման խորացմանը: Անընդմեջ
մանկավարժական փորձուսոլցում մտցնելու դեպքում, երբ նրա տարբեր տեսակները 
մտցվում են ուսումնական պլանները, դասացուցակ և հատկացվում է հատուկ օր, կամ 4-6 
ժամ (շաբաթվա ընթացքում), նրա կազմակերպումը և ղեկավարումը առաջին կուրսից 
սկսած, անշուշտ, կլուծի ուսումնական վարձուսուցման հիմնահարցը: Այդ կդառնա 
ուսումնա-ծանոթացման տարրը 1-2 կուրսերում:

Զգալիորեն նորացվող հասարակագիտական դասընթացները <և 
ուսումնասիրությունը պետք է ծառայի ազգային նոր դպրոցի ստեղծման, հասունացվող 
սերնդի հայեցի դաստիրակության գործում ուսուցչի ունեցած դերի նկատմամբ դրական 
վերաբերմունքի պատվաստմանը, ինչպես նաև նրանց գինի կոնկրետ գիտելիքներով, 
որոնց հիման վրա մշակվեն համապատասխան կարողություններ, հմտություններ, 
ձևավորվեն արժեքային կողմնորոշումներ, գիտական աշխարհա յա ցք և ապագա 
մանկավարժի անձի սուբյեկտային դիրքորոշումը:
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Միևնույն ժամանակ ըստ մեր հատուկ հետազոտությունների տվյալների 
համալսարանակաների հարցմանը մասնակցած դասախոսների 7 0  տոկոսը չի 
պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես են նրանք ձևավորում ուսանողների պրոֆեսիոնալ- 
մանկավարժական ուղղվածությունը: Դեռևս չի հաղթահարվել համալսարանի առաջատար 
գիտնականների մի մասի բացասական վերաբերմունքը «Ընղհանուր մանկավարժություն», 
«Մանկավարժության պատմության», «Հոգեբա նությա ն» դասընթացների ընղանրապես 
մանկավարժի պրոֆեսիայի նկատմամբ: Ընդհակառակը, մեթոդական
համամանկավարժսւկան պատրաստման շատ բացթողումներ, թերությունների 
հաղթահարմանը կարող Են նպաստել մանկավարժությունից և հոգեբանությունից 
կարդացվող այնպիսի հատուկ դասընթացները, ինչպես «Դաստիարակչական 
աշխատանքի մեթոդիկա», «Գիտա-մանկավւսրժական հետազոտության մեթոդները», 
«Ուսումնա-դաստիարակչական գործընթացի կառավարոումը», «Ուսուցման գոծընթացի 
հոգեբանական հիմունքները», «Մանկավարժական վարպետություն և էթիկա» և այլն: Այն 
կնպաստի ապագա ուսուցչի մանկավարժական տեխնրկայի, տեխնոլոգիայի, 
մանկավարժական վարպետության հիմունքների ձևավորմանը:

Այսպիսով, մեր կարծիքով, համալսարանում ուսանողների պրոֆեսիոնալ- 
մանկավարժական դաստիարակության և զարգացման հիմնական ուդդիներն են.

- համալսարանական կրթության հոգեբանա-մանկավարժական ուղղվածության 
ուժեղացումը, շարունակական մանկավարժական վտրձուսուցումը 
շարունակական դարձնելու և դրա վարումը ուսումնառության բոլոր տարիների (՛է
ին կուրսից ընղհոոլպ 5-րդ կուրս),

- մասնագետների տարանջատ պատրաստումը և ապագա ուսուցչի 
նպատակաուղղված պրոֆեսիոնալ-մանկւսվւսրժական դաստիարակությունը 
ուսման բոլոր տարիներին,

- նոր դասընթացներ (մանկավարժության պատմություն, տարիքային ֆիզոլոգիա, 
դպրոցական հիգիենա) և հնարավորության սահմաններում, հատուկ 
դասընթացներ (մանկավարժական վարպետության հիմունքները, 
մանկավարժության էթիկա և այլ) մտցնելը,

- համալսարանների շրջանավարտների նշանակումը աշխատանքի (ավարտելուց 
հետո) հանրապետական միջնակարգ դպրոցների բարձր դասարաններում, 
հատուկ միջնակարգ դպրոցներում, վարժարաններում, քոլեջներում: Այս դրույթը 
պետք Է օրինականացվի,

- համալսարանական պրոֆեսիոնալ-մանկավարժակւսն կրթության հիմնահարցերի 
մանկավարժական հետազոտությունների ըստ ամենայնի զա րգա ցում և այլն:

Ուստի պետք է հոգով, մտքով ու սրտով ըմբռնել գիտական հոդվածը, աշխատել 
խղճի մտոք, գտ նել թե լավագույն միջոցներ և թե մեթոդական արդյունավետ հնարներ ու 
եղանակներ, Երբեք չմոռանալով, որ նորացվող դպրոցին պետք են նոր կադրեր: Ուրեմն' 
ապագա ուսուցչի պրոֆեսիոնալ պատրաստությունը, վերապատրաստումը և 
ատեստավորումը այնպես պիտի կազմակերպել, որ դպրոց մտնի որպես վարպետ- 
մանկավարժ:

А габ ек я н  Р .Д ж .

Особенности профессионально педагогической 

подготовки учителя в университете.

Резюме
Изучение основных вопросов подготовки будущих учителей в условиях университетеского 

образования потребовало разработки особой методики, которая дала бы возможность раскрыть личность 
студента как субъекта

142



ովյա լների
ւկոսը չի
ֆեսիոնալ-
շա ջա տա ր
ժություն»,
ոնրւսպ ես
թոդա կա ն
տյունների
ությունից
սկչա կա ն
ո դ ն ե ր ը »,
ծընթ ա ցի
այլն: Այն
լո գի ա յի ,

ա իոնա լ-

ւծության 
յուցումը 
ւների (1-

ււսուցչի
ււթյունը

1լոգիա ,
1ա տ ուկ
յքները ,

ւտելուց
ներում,
ւրույթը

յր ցե ր ի
լն:
յւստել 
ներ ու 
ւրեմն'
1ը և 
ւպետ-

В научной работе отмечается, что методика исследования представляет собой целый комплекс 
методов и методологий.

В ходе проведенного эксперимента были применены не только методы анализа отчетов, 
консультативных методов.

Применение этих методов дало нам возможность раскрыть не только состояние 
профессионально-педагогической подготовки будущего учителя, но и выявить типичные ошибки в этой 
области.

Всесторонний анализ результатов проведенной научной работы позволит нам определить 
основные направления воспитания и формирования личности студентов в условиях университета. 
Постепенно было создано целостное представление о реальных условиях подготовки будущих учителей 
в университете.

Agabekyan R.Dj.

The peculiarities o f the teachers professional-pedagogic 
p reep aratio n  a t the university

Sum m ary
The article is  devoted to on e o f the urgent problem s o f p ed agog ics. The author convinced 

that the developm ent of theoretical thinking o f students is possib le only if teaching at universities is 
founded not on formal, but on dialectal logic.

Different ap p roach es of the nothion “practice”, determination o f the “students psycolody”, 
“special m ethods” are  introduced in this article.

о

ччность
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Արցախի պետական համալսարանի Իրատարակչություն 

ԱրՊՀ տպարան 

Մ. Գոշ 2



ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԵ Ղ ԻՆ Ա Կ Ն Ե ՐԻ ՀԱ Մ Ա Ր

1. «Ա ր Պ Հ գիտական տ եղեկա գիր» պարբերականում հրատարակվում են Արցախի 

պետական համալսարանում կա տ ա րվա ծ օրիգինա լ հ ա լվա ծներ, հա ղորդումներ ու 

հսմակներ տեսական եւ էքսպ երիմենտ ա լ բնույթի' մա թեմա տիկա յի, մեխանիկայի, 

ռադիոֆիզիկայի, քիմիա յի, երկրաբանության, կենսաբանության, ա շխարհագրության, 

տնտեսագիտության եւ եումսփիտար գիա ությոճնեբի բնա գա վառներից:

2. Ընդունվում ե ն  նաեւ ԱրՊՀ-ի մասնակցությամբ կ ա յա ցա ծ կոնֆերա նսների, 

(փտաժողհվնեբի եւ գիտ ա կա ն դպրոցների նյութեր:
3 . Բնագրերը ներկայացվում են երկու օրինակով, մեքենա գրվա ծ, երկու ինտերվալը մեկ, 

հայերեն,Հ ռուսերեն կամ ա նգլերեն լեզուներով' հայերեն, ռուսերեն եւ ա նգլերեն 

ամփոփումներով: У Д К -ից (վերեփ ձախ անկյունում), հոդվա ծի վերնա գրով ել հեղինակի 

անվանսւտառեռից ու աղգանունից հետո բերվում է  կսւրծ ւսեոտսւցիա: Հ ո ղվ ա ծի  ծսւվալլւ 

աղյուսակներով չպ էտ ք է  գերաղանցի 10 է շ , հաղորդմանը' 4, նւսմակինր' 2:

4 . Հո ղվ ա ծի  հետ ներկայացվում է  արձսւնաղրության քա ղվա ծքը այն ամբիոնից, որտեղ 

կատարվել եւ քննարկվել է  աշխատանքը:
5. Թույլատրվում է  5-ից ոչ ավելի նկար (հստակ լուսանկար կամ գծա գ ր ե ր ' ա րվա ծ 

աոանձին սպիտակ թղթի վրա): Յուրաքանչյուր նկարի հակաոակ կողմի վրա գրվում է 

կարգային համսւրր: Տեքստի լուսանցքներում նշվում Է նկարների եւ աղյուսակների տ ե ղ ե ր ը :.

6. Միեւնայն նյութը աղյուսակի եւ նկարի ձեւով նեյւկայացնել չի թույլատրվում:

7. Բհրվող գրականության մասին հոդվածում նշվում Է միայն կա րգա յին հսւմարր, 

քսասւկոաի փա կա գծերում [1 ,2-5] ըստ հանդիպման հերթականությամր: Հո դվ ա ծի  վերջում 

նույն հաջորդականությամբ բերվում են գրականության ցուցակը, կա րգա յին համարը, 

հեղինակների ազգանուններն ու անվանսւտաոերը, գրքի կամ հոդվա ծի վերնադիրը: 

Պարբերական' հրատարակությունների համար այնուհետեւ հա ջորդում Է ա մսա գրի 

ընդունված կրճա տ  անվանումը առանց չակերտների, թվականը՝ հատորի ու թողարկման 

համարները, հերթա կան համարը եւ Էջը: Գրքի դեպ քում' հրա տա րա կմա ն վա յրը, 

հրատարակչությունը, թվականը եւ Էջը: Չհրա տա րակվա ծ աշխատանքի վերա բերյա լ (բացի 

ատենախոսությունից) գրակա նության մեջ նշել չի թույլատրվում: Ա րտ ա սա հմա նյա ն 

գրականությունը տեքստում նշվում Է հոդվա ծի լեզվով, իսկ գրականության մեջ՝ օրիգինալով:

8. Հոդվա ծի տեքստի վերջում ձախ կողմում նշվում Է այն ամբիոնը կամ.լաբորատորիան, 

ււրտնղ կատարվել Է աշխատանքը: . v ;  :

9. Հո դվ ա ծը  ստորադրվում Է բոլոր հեղինակների կողմից:



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. В журнале "Ученые записки** АрГУ публикуются оригинальные статьи, сообщения 
и письма теоретического и экспериментального характера из области математики, 
механики, физики, радиофизики, химии, геологии, биологии, географии, экономики и 
гуманитарных наук, выполненные в Арцахском государственном университете.

2. Принимаются также материалы научных конференции, симпозиумов и научных 
школ, проведенных при участии АрГУ.

3. Рукописи представляются в двух экземплярах в машинописи через два интервала 
на русском, армянском или английском языках, с армянским, русским или английским 
резюме. После указания УДК (вверху слева), инициалов и фамилии автора и названия 
статьи приводится краткая аннотация. Объем статьи вместе в таблицами не должен 
превышать 10 страниц, сообщения-4, письма-2.

4. К статье необходимо приложить выписку из протокола заседания кафеДры, где 
выполнена и обсуждена статья.

5. Разрешается не более 3 рисунков (контрастные фотографии или чертежи, 
выполненные черной тушью на белой бумаге). На оборотной стороне каждого рисунка 
отмечается его порядковый номер. На полях статьи должны быть помечены места 
рисунков и таблиц.

6. Представление одного и того же материала в виде рисунков и таблиц не 
допускается.

7. Цитируемая литература отмечается в тексте поочередно порядковым номером в 
квадратных скобках ([1,2-5]). В конце статьи в той же очередности приводится список 
цитированной литературы: порядковый номер, фамилия и инициалы авторов, названия 
книги или статьи. В ссылках на периодические издания далее следует общепринятое 
сокращенное название журнала без кавычек, год, том, выпуск, порядковый номер, 
страница; книги-место издания, изд-во, год, страница. Ссылки на неопубликованные

■ работы (кроме диссертаций) не допускаются. Зарубежная литература в тексте дается на 
языке статьи, а в литёратуре-на оригинале.

8. В конце статьи слева указывается кафедра или лаборатория, где выполнена работа.
9. Статья подписывается всеми авторами.

*

4


