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ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ   20-ՐԴ ԴԱՐԻ 80-90-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ 
 

             Հայրենիքի կորստյան տագնապները  և ազատագրական պայքարի թեման 20-րդ դարի 80-

90-ական թվականներին  որակափոխեց արցախյան պոեզիայի ինչպես բովանդակությունը, այնպես 

էլ ձևը: Փոխաբերությունը` որպես ոճական միջոց, դարձավ արցախյան պոեզիայի առանցքը և 

Արցախի բանաստեղծների համար  ծառայեց  միջոց ոչ միայն իրենց խոսքը պատկերավոր ու 

արտահայտիչ դարձնելու, այլև շոշափելու այնպիսի թեմաներ, որոնց մասին խորհրդային շրջանում 

արգելվում էր խոսել, և որոնք ազգային-ազատագրական շարժման տարիներին նշանավորեցին նոր 

շրջան Արցախի բանաստեղծների ստեղծագործական կյանքում:  

 

Բանալի բառեր` Արցախյան պոեզիա, փոխաբերություն, անձնավորում, փոխանունություն, 
խորհրդանիշ, պատկերավորման համակարգ, ազգային ազատագրական շարժում, խոսքային 
միջավայր, ոճական գործառույթ: 

Асмик Газарян 

РОЛЬ  ПЕРЕНОСА  В  АРЦАХСКОЙ  ПОЭЗИИ  80-90 ГГ.  20 ВЕКА 

 

Тема  тревог, потери  Родины, освободительного  движения  изменили  как  содержание, так  и 

форму  арцахской  поэзии  80-90гг. 20 века. 

Перенос как стилистическое  средство  стал  стержнем  арцахской поэзии, и для поэтов Арцаха 

служит  не только средством   красочного и выразительного  изображения, но и  затрагивает  такие 

темы, о которых  в  советское  время  запрещалось  говорить, и  которые  в годы   национально-

освободительного   движения  ознаменовали  новую  эру в творчестве арцахских поэтов.         

                       

Ключевые слова: арцахская поэзия, перенос, олицетворение, метонимия, символы, изобризительная 
система, национаьно-освободительное движение, речевая среда, стилистическая функция. 
 

Hasmik Ghazaryan 
THE ROLE OF METAPHORE IN THE ARTSAKH POETRY OF 80-90ss. OF 20TH    CENTURY 

 

The fear of homeland loss and the theme of liberation struggle brought a quality change to both the 

content and form of Artsakh poetry in the 80-90s of 20th century. Metaphore as a stylistic mean became the 

core of Artsakh poetry and served for Artsakh poets not only as a mean of making the speech illustrative and 

expressive but also for touching upon the topics that were forbidden during Soviet period and which, during 

the years of national liberation movement, marked a new era for Asrtakh poets.  

 

Keywords:  Artsakh poetry, metaphor, perosnalization, substitution, symbol, visualization system, national 

liberation movement, verbal environment, stylistic function. 
 

Խորհրդային իշխանության առաջին տարիներին Հայաստանի ունեցած հողային 

կորուստներից մեկը եղավ Արցախը: Արցախ աշխարհի մեկ մասի վրա Լեռնային Ղարաբաղի 

Ինքնավար Մարզի ստեղծումը ոչնչով չկարողացավ պակասեցնել կորստի տարողությունը: Մարզի 

սահմաններից ներս թե դուրս գտնվող Արցախի հայությունն էլ իր այս դրությամբ զրկվեց ազգային 

կյանքի մեջ իր ունենալիք բնական դերից և դրվեց ազգային մաշումի ու շնչահեղձության դժվար 

պայմաններում:  Դա, անկասկած, խորհրդային դիմակ հագած պանթուրքիզմի հաղթանակն էր: 

Հաջորդ իշխանություններն էլ հաստատեցին ու օրհնեցին այդ անարդարությունը:  
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Գտնվելով Ադրբեջանի իշխանության տակ` ի սկզբանե բզկտված Արցախ աշխարհի մեջ, 

այնուհանդերձ , անկարելի եղավ կասեցնել հայ գրականության ընթացքը: Հայաշունչ Արցախն իր 

դպրոցներով, մամուլով, գրչի ու գրականության մարդկանց ջանքերով շարունակեց իր ներդրումն 

ունենալ հայ գրականության մեջ: Սակայն, ինչպես Խորհրդային Միության այլ շրջաններում, 

այնպես էլ, բայց առավելագույն չափով Ադրբեջանում, հայալեզու գրականությունը փորձում էին 

դարձնել իշխանությունների խոսափողն ու զենքը: Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց 

գրաքննչական ծայրահեղ խստություններով և գրականության կուսակցականության մասին 

ցուցումներով ու առաջադրանքներով ամեն ինչ անում էին Արցախում գրականությունն ազգային 

նկարագրից հեռու պահելու համար: Դա է պատճառը, որ գրականության մեջ բացահայտ չէին 

արտացոլվում ո’չ արցախյան ողբերգությունը, ո’չ հայ մարդու ինքնության ու Արցախի դիմագծի դեմ 

կատարված վայրագությունները, ո’չ հայրենի բնաշխարհն արյունաքամ անող արտահոսքն ու հայ 

տարրի բնաջնջման վտանգը: Արգելվում էր Արցախի փառավոր պատմությունը դարձնել գրողի 

ներշնչանքի աղբյուր:  

Վերոհիշյալ պահանջներից դժգոհ` գրողներից շատերը դարձան նվազ բեղուն, իսկ ուրիշները 

հեռացան հայրենի երկրից: Հայաստանի գրականության բոլոր ժամանակների մեջ նկատելի է 

Արցախից Հայաստան տեղափոխված գրողների ներկայությունը: Բավարարվենք` հիշելով Աշոտ 

Գրաշուն, Արշավիր Դարբնուն, Բոգդան Ջանյանին, Բագրատ Ուլուբաբյանին, Զորի Բալայանին:  

Մի առիթով խոսելով Արցախում ստեղծվող գրականության մասին` անվանի բանաստեղծ Ռ. 

Դավոյանը գրել է. <<Անհերքելի է, որ մեր ժողովրդի` հիացմունքի արժանի արցախյան հատվածը, 

իր պատմական ճակատագրի բերումով շատ ավելի է ստիպված եղել ռազմիկ լինելու, քան 

բանաստեղծ, ու սա էլ բնավ չի նշանակում, թե նրա ներսի շերամն իր քնարական մետաքսը չի 

հյուսել, նրա սրտի ծղրիդը չի երգել մերժումի անփարատելի գիշերվա մեջ, կամ ծնծղաներ չեն 

շողշողացել աչքերում` շրջապատի ծով գեղեցկությանն ու նազանքին ի խնդություն...>>: 1 

Ինքնին պարզ է, որ բանաստեղծները, անկախ պայմաններից ու իրավիճակից, հյուսել և այժմ 

էլ հյուսում են իրենց երգը: Սակայն պայմանավորված սոցիալ-քաղաքական ու այլ 

հանգամանքներով`նրանց երգերը միշտ էլ ունեցել են որոշակի յուրահատկություններ: 

Այսպես`Արցախի յուրահատուկ վիճակը թե’ Ադրբեջանի կազմում գտնվելու ժամանակ, թե’  նրան 

հաջորդող  տասնամյակներում  ունեցել է բարդություններ, որոնք, բնականաբար, իրենց 

ազդեցությունն են թողել գրողների ստեղծագործությունների թե’ բովանդակության, թե’ լեզվական 

արվեստի վրա: Ադրբեջանի իշխանության տակ գտնվելու ժամանակ ընդհանուր քաղաքական 

անհանդուրժողականությանը` խոսքի ազատության հարցում, Արցախում ավելանում էր ազգային 

դաժան ճնշման մթնոլորտը, որի պայմաններում գրողը զուրկ էր իր մտքերն ու զգացմունքները 

ուղղակիորեն արտահայտելու հնարավորությունից և ավելի հաճախ, դիմելով փոխաբերության, 

հայրենիքի կորստյան տագնապները,  հայի` խաչվող ու հառնող, տառապող ու վերածնվող 

ճակատագրի, հայրենիքի տառապալից անցյալի ու անորոշ ապագայի, լքված գյուղերի ու 

պապենական օջախների հետ կապված հարցերը  հնչեցնում էր ենթաբնագրային արծարծումներով: 

Պատմական յուրահատուկ հանգամանքները շարունակվեցին հետագա տարիներին, այս անգամ, 

իհարկե, այլ կերպ:  

1980-ական  թվականների վերջերին Արցախում ստեղծագործող բանաստեղծների խոսքը 

դարձավ ավելի վճռական ու հետևողական , որովհետև դա շարժման նախօրյակն էր , և 

բանաստեղծներից շատերը գիտակցում էին, որ պատմության դատաստանի անողոք քննությանը 

հանձնված Արցախի ճակատագիրը պետք է շրջվի, և արցախցին հայրենի հողի վրա պետք է նվաճի 

իր ապրելու իրավունքը, տեր կանգնի հին ու նոր ժամանակներում կորցրած իր հողերին: Այդպես էլ 

եղավ: Արցախյան գոյապայքարն արթնացավ, գարնանյին գետի պես հորդեց և  բանաստեղծների 

ստեղծագործական կյանքում նշանավորեց նոր շրջան: Ձերբազատվելով նախորդ տասնամյակների 

նախապաշարումներից ու <<հարկադիր մտածողության>>հոգեբանությունից` արցախյան 

գրականությունը գնաց գեղագիտական հայացքի խորացման փիլիսոփայական-խոհական ավելի 

մեծ ընդհանրացումների, համարձակ ու անկանխակալ լուծումների ուղիով, ասել է թե` արվեստի 

լեզվով ճշմարիտ խոսք ասելու հնարավորությունը վերահաստատեց իր կյանքի անցագիրը:  1991թ. 

                                                           
1
 Վ. Հակոբյան, Արցախա  ծուխ, Եր., 1989, էջ276: 
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նոյեմբերին Արցախում բռնկվեց պատերազմ: Պատերազմին զինվորագրվեց ողջ հայ ժողովուրդը, 

սակայն ամենօրյա, հաճախ ամենժամյա դաժան գնդակոծությունները, վայրագություններն 

ուղղակիորեն իր վրա կրողը Արցախի ժողովուրդն էր: Ստեղծվել էր մի այնպիսի վիճակ, երբ, 

կորցնելով հավատը <<վերևների>> նկատմամբ, մենակ մնալով իր դաժան ճակատագրի հետ, 

արցախցին բացվող ամեն օր <<լույս էր աղերսում>>, իսկ դրան հակառակ` <<տառապանքը 

խորանում էր վայրկյաններով>>: 

Այս և այլ պատճառներով պոեզիան դարձավ ավելի զգայուն, ծնվեցին պատմականությամբ ու 

արդիականությամբ միահյուսված երգեր, որոնցում ազատագրական պայքարը, ժողովրդի 

ազատագրական ոգին, պատերազմական իրադարձություններն արտացոլվեցին առավել 

անմիջականորեն և առավել խտացված ձևով: Հայրենիքի և ազատագրական պայքարի թեման 

որակափոխեց պոեզիայի ինչպես բովանդակությունը, այնպես էլ ձևը: Պատկերավորման 

համակարգի  մեջ հետզհետե սկսեցին իրենց զգալ տալ թարմ շերտեր, նոր երանգներ, որոնք գնալով 

ընդգծվեցին ու առանձնացան` ստանալով ոճական ու գեղագիտական նոր արժեք:   

Փոխաբերությունը, որպես ոճական  հնարանք, դարձավ արցախյան պոեզիայի առանցքը և   

Արցախի բանաստեղծների համար  ծառայեց  միջոց ոչ միայն իրենց խոսքը պատկերավոր ու 

արտահայտիչ դարձնելու, այլև շոշափելու այնպիսի թեմաներ, որոնց մասին խորհրդային շրջանում 

արգելվում էր խոսել, իսկ շարժման տարիներին դրանք  ստեցել էին  նոր երանգներ ու 

բովանդակություն:  

Ոճական այս միջոցն էլ  մեր սույն հոդվածի  քննության առարկան է:       Ուսումնասիրվող 

կտրվածքի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ շարժմանն անմիջապես նախորդող և 

հաջորդող տարիներին բանաստեղծներն առավել խտացված ու անմիջական են ներկայացրել 

պատմական դեպքերն ու իրադարձությունները: Նրանց խոսքը դարձել էր ավելի վճռական   և 

ավելի հատու: Վերլուծությունը կատարել ենք ոչ թե ըստ առանձին հեղինակների, այլ ըստ Արցախը 

ներկայացնող պոեզիային հատուկ ընդհանուր հատկանիշների: 

Փոխաբերությունը ,   ինչպես նշում է Շ. Բալլին, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ համեմատություն, որում 

բանականությունը ավանդույթի ազդեցությամբ մոտեցնում է վերացական հասկացությունը և 

կոնկրետ առարկան, զուգակցում դրանք մեկ բառում1: Նրա ճիշտ գործածությունը մեծ չափով 

կախված է գրողի հմտությունից, նրա վարպետությունից, իրականության զանազան երևույթների 

միջև եղած նմանությունները, կապերն ու հարաբերությունները տեսնելու, ընկալելու  

հատկությունից: Դեռ ժամանակին Արիստոտելը նկատել է. << Ամենից կարևորն է հմտորեն օգտվել 

մետաֆորներից: Պոեզիայի բոլոր գեղեցկություններից միայն դա է, որ սովորել չի կարելի: Այն 

իսկական տաղանդի նշան է, քանի որ գտնել բնական մետաֆորներ, նշանակում է կարողանալ 

բնության մեջ նկատել առարկաների նմանությունը>>:2 Որքան գրողը ճիշտ կարողանա համադրել 

բառի որոշակի նշանակությանը նրա փոխաբերական իմաստը` ելնելով դրանց միջև եղած կապից 

ու բնութագրվող առարկաներին վերագրվող հատկանիշից, այնքան փոխաբերությունը վառ ու 

տպավորիչ կլինի: 

Արցախյան պոեզիայում փոխաբերական նշանակություն են արտահայտում ինչպես 

երկանդամ ու բազմանդամ բառակապակցությունները, այնպես էլ ամբողջական 

նախադասությունները, բանատները` վերածվելով բանաստեղծական ավարտուն պատկերների, 

աչքի ընկնելով արտահայտչականությամբ, գեղարվեստական ներգործուն ուժով, իմաստային 

փոխադարձ կապերով : Փոխաբերության լավագույն օրինակ է Վ. Հակոբյանի <<Պաբլո 

Ներուդային>> բանաստեղծությունը: Խռովքի մեջ գտնվող բանաստեղծի համար կյանքը դառնում է 

<<կորստի անվերադարձ ճիչ>>. 

Անհասկանալի օրերի միջից 

Ես ինձ գտնում եմ հոգսով ծանրաբեռ, հոգով վիրավոր, խաբված ամենքից, 

Ու կարոտում եմ հեռու եզերքի, հեռու օրերի, մանկությանս, ինձ:  7,106 

 

Անդրադառնալով այս բանաստեղծությանը` Ս. Սարինյանը գրել է. <<Կարելի է ինքն իրեն 

հասկանալ կամ չհասկանալ, դժգոհ լինել իրենից կամ հիանալ իրենով, ընդվզել իր դեմ կամ խռովել 

                                                           
1
 Տե’ս` Балли Ш., Французская стилистика, М., 1961, էջ 17: 

2
 Արիստոտել, Պոետիկա, Եր., 1955, էջ 202: 
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իրենից, բայց կարոտել ինքն իրեն` իսկապես որ գեղեցիկ գյուտ է և հոգեբանական իր ակունքներով 

աղերսվում է կորսված պատրանքների ափսոսանքին>>:1 Մեզ մնում է ավելացնել, որ այդ  

<<գեղեցիկ գյուտը>>  փոխաբերության արտահայտություն է:  

Ռ. Եսայանի <<Հայաստան >> բանաստեղծությունը ևս փոխաբերական մտքի մի խտացում է, 

որտեղ ընդգծվում է այն, որ Հայաստան կոչվող մեր փոքրիկ երկիրը ապագային նետած իր բոլոր 

խոյանքներով, վերելքներով, խիզախումներով ու կարոտներով փնտրում է ո’չ փառք, ո’չ էլ նոր 

բախտ, այլ միայն իրենից խլածը, ինքն իրեն: 

Ճանապարհդ` լույս հետքերից հյուսված ուռկան, 

Որ նետել ես հորձանքի մեջ Ապագայի- 

Դու միտք չունես ձուկ որսալու և ոչ էլ փառք, 

Այլ` ինքդ...քեզ, 

Այլ` ինքդ քեզ:   5,3 

 

Հայրենի հողը ազգը դեպի հավերժություն տանող միակ ճշմարիտ լույսն է, իսկ լեզուն` նրա 

երթի դրոշը: Այս մտքի փոխաբերական խտացումն է Ռ. Եսայանի <<Հիշողություն>> 

բանաստեղծությունը: 

Հուշերիս մեջ դեռ կան արյան խիզախ շիթեր... 

Նրանց համար լույսը հող էր, 

Լեզուն` դրոշ, 

Ու պարսպված խենթ ձիերի 

Սմբակներից, 

Ճանապարհը դառնում էր թուր, դաշտն` ավարայր, 

Եվ բախումը նրանց հող էր, 

Հող էր դարը, 

Վայրկյանը` հող...5,20 

 

Ռ. Եսայանի մի շարք երգերում զգացվում է տագնապ` կապված հայրենիքի կորստի հետ: 

Բանաստեղծը քաջ գիտակցում է, որ հայրենի երկրի կորուստներն այնքան շատ են եղել, որ 

Արցախի կորուստը բազում կորուստներ տեսած հայոց երկրի համար կդառնա վերջինն ու 

ճակատագրականը: Այդ ամենի գիտակցումով էլ  նա  եզակի փոխաբերություններով տագնապը 

հնչեցնում է որպես զգոնության կանչ:  

 

Արդ ղողանջում են իմ արմատները 

Խրված պապերիս երզների մեջ, 

Եվ բարձրացնում է այն, ինչ անտեր էր 

Կորստի կարմիր խորխորատի մեջ,- 

Այդ մասնիկով եմ զգում ...Ամբողջը: 5,29 

 

   Փոխաբերական մտքի յուրօրինակ խտացում է նաև Հր. Ալեքսանյանի <<Վճիռ և հույս>> 

բանաստեղծությունը: 1923-ից ի վեր ցավը սրտում ու երազները թաքուն պահած` 

արցախահայությունը 1965-ից սկսած` մի քանի անգամ փորձել է ազատվել իրեն պարտադրված 

ստրկությունից, սակայն նրա այնքան ազնիվ ու մարդկայնորեն այնքան ըմբռնելի ձգտումը միշտ էլ 

ճզմվել է իր իսկ սաղմի մեջ: Մայր երկրի հետ ամեն կապ ու հարաբերություն, ազգային 

պատմության ու հիշողության ամեն արձագանք ամբաստանվել է ազգայնամոլության աններելի 

մեղքով: 
 

Մեղք է կարոտը, 

Նա ամբողջովին չի հասունանում... 

Պատժում են` 

Լրիվ չբացահայտված.../8,19/ 

                                                           
1
 Ս. Սարինյան, Բանաստեղծի հայտնությունը, Ստեփ., 1998, էջ 9: 
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Իր այդ վիճակի մեջ, սակայն, երազը չի խամրում, չի ընկճվում, քանզի արդար ու առողջ 

հույսերը չեն մեռնում, որքան էլ դաժան լինեն պատիժները: 

 

Առողջ  հույսերը  չեն հուսահատվում: 

Ի~նչ   հուսահատվել, 

Երբ նրանց փոշոտ բեկորներն եմ մեկ-մեկ հավաքում: /8,19/ 

 

Մեծ թիվ են կազմում այն փոխաբերությունները, որոնք համեմատությունների անմիջական 

արդյունք են: Փոխաբերության վառ պատկերներով, բնության հրաշալիքների և մարդկային 

առաքինությունների թվարկումով Վ. Հակոբյանի <<Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին>> 

բանաստեղծության մեջ Ղարաբաղը ներկայացվում է որպես ծառ` իր արմատի վրա, սեր` հավատի 

վրա, երգ` ճառագած սրտերից և այլն: Ղարաբաղը պիտի հավերժի, որովհետև ինչպես 

բանաստեղծն է խոստովանում. 

 

Ղարաբաղը ելք է`բացված սրտի նման, 

Ղարաբաղը երգ է, բառեր չունի սակայն, 

             Իմ պապերի ձայնով միայն երգեցեք այն:  /7, 61/ 

 

Փոխաբերությունների  անմիջական արդյունք է  Ռ. Եայանի <<Գանձասար>> 

բանաստեղծությունը, որտեղ բանաստեղծը ընդհանրություն է տեսնում վանքի 

արձանագրություններով երիզված դռան և բաց անձնագրի, արձանագրություններով գրերի և մեր 

իմացապաշտ ու երկնող ոգու, տողի և արցախյան հողի վրա դեպի անվերջություն թևածող մեր 

ինքնության միջև: Վանքի առանցքն աղեղն է Հայկի, սյուները` հրածին նետեր, գմբեթը` էպոս 

կարծրացած: Բանաստեղծությունն ամբողջությամբ արտահայտում է փոխաբերական իմաստ: 

Հեղինակն ընդգծում է այն միտքը, որ Արցախի պատմությունը հին ու միշտ արարող 

դյուցազներգություն է` Հայկ Նահապետից մինչև  մերօրյա պայքարը, ազատ ապրելու համար 

մղվող դյուցազներգություն. 

 

Դուռդ անձնագիր է բացված, 

Խուցերդ `ծնկաչոք քարեր, 

Դու կապրես, կլինես դարեր- 

Գմբեթդ` էպոս կարծրացած: 

Մկաններ են գրերը քո ծուռ, 

Ճակատիդ տողը ` տիեզերք, 

որ հավքիդ թևով է բացվում: /4,18/ 

 

Իրենց բանաստեղծական խոսքը ոճավորելու համար բանաստեղծները հաճախ են դիմում 

նաև փոխանունությանը, որը փոխաբերության արտահայտություններից մեկն է: 

Փոխանունությունը բառերի փոխաբերական գործածության այնպիսի եղանակ է, որ բուն, 

սովորական փոխաբերություններից  ոճական  գործառույթով համարյա չի տարբերվում: 

Տարբերությունը հիմնականում բառերի փոխաբերական գործածության ձևերի մեջ է, այստեղ 

փոխաբերությունը կառուցվում է ոչ թե առարկաների կամ երևույթների նմանությամբ, այլ նրանց 

զուգորդության, ինչպես նաև նրանց միջև եղած որոշակի կապի հիման վրա:   Փոխանունությունը 

ունի իր տարբեր դրսևորումները` պայմանավորված առարկաների առնչության բնույթով:1  Այդ 

առարկաների, երևույթների առնչությունները տարբեր են լինում / մասի և ամբողջի, պարունակողի 

և պարունակյալի, գործողի և գործի, չափի և առարկայի, եզակիի և հոգնակիի հարաբերություն և 

այլն/:  

Ընդհանուր երևույթը եզակի և մասնավոր դրվագով արտահայտելու փայլուն օրինակ է Ռ. 

Եսայանի «Լուսաբացի քանի օրորոց է քերել» բանաստեղծությունը.  

                                                           
1
 Տե’ս` Ս. Աբրահամյան, Գիտական ոճը և նրա առանձնահատկությունները, Եր., 1982, էջ 69: 
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Լուսաբացի քանի~ օրորոց է քերել 

Թուրքը հայոց արգանդից բեղուն, 

Քանի~ երազ ու տենչ հանդգնորեն գերել, 

Որ դեռ թպրտում են մահի ուռկաններում: 

Քանի~ աչքի տաճար փոշիացել անհետ 

Ու հառնել է մի օր վերքերի մեջ հայի, 

Ցավերի մեջ հայի լեռնացել են մահեր 

Ու փշրվել են գահեր...կանչով Ավարայրի: /5,124/ 

 

Հասարակական բովանդակության ինչպիսի՜ խորություն կա այս պատկերի մեջ, ազգային 

վշտի ինչպիսի՜ ընկալում: Բառերի փոխանվանական կիրառությամբ բանաստեղծն ուժեղացրել է իր 

խոսքի հնչեղությունն ու ներգործման թափը և եզակի հայի մեջ խտացրել մի ամբողջ ժողովրդի 

պատմական ողբերգությունը: 

Մեր անհուն ցավի նկատմամբ չար աշխարհի անտարբերությունն ընդգծելու համար  

բանաստեղծը կրկին դիմել է փոխանունության : 

Թպրտում է հոգիս մենակության ցանցում: 

Իմ հույսերի բոլոր սենյակներն են փակ: 

Չկա մի ձայն: Մի ձեռք: Մի բախտորոշ անցում: 

Շուրթը շրթի վրա ` երազասպան մի փառ: /5, 26/ 

 

Ըստ իրենց բաղադրատարրերի իմաստների ու հարաբերության` փոխաբերությունը ունի 

մի քանի դրսևորումներ ևս, որոնցից Արցախի բանաստեղծների խոսքարվեստի համար 

բնութագրելի են հատկապես անձնավորումն ու խորհրդանշանը: Արցախյան պոեզիայում, ինչպես 

գեղարվեստական խոսքում ընդհանրապես, բնության երևույթների անձնավորումը կատարվում է 

որոշակի ոճական նպատակադրումներով:  Բնության շնչավորումն օգնում է առավել նրբորեն 

բացահայտելու հույզերն ու ապրումները, պատկերվող նյութն ընդգրկելու խորությամբ, խոսքը 

դարձնելու առավել հուզիչ ու ներգործուն:  Անձնավորման միջոցով բանաստեղծները բնության 

բոլոր երևույթների ներդաշնակությունը բերում  են հասարակական կյանքի ոլորտները և մարդուն 

ստիպում սովորել իր մեծ ուսուցչից`  բնությունից: 

Ուրցը ծաղկում է քարերի վրա, 

Մի հավատարիմ սիրահար է նա, 

Ծաղիկ շուրթերով քարը համբուրում, 

Փարվում է նրա չոր կրծքին, բուրում: 

Ուրցը ուրիշ տեղ , չէ, չի կանաչում, 

Քարից զատ ուրիշ սեր չի ճանաչում: /1,26/ 

 

Արցախի բնության մեջ բանաստեղծները տեսնում են այն խնդիրները, ինչ այսօր էլ  հուզում 

են արցախցուն: Այսպես` 

Լեռներս ծարա՜վ, ծարա՜վ, 

Գետերս ուր եք գնում, 

Լեռներում կարկաչելով` 

Դաշտերում լույս եք ծնում: 

Խմում ու չեն կշտանում 

Ծովերը խուլ ու անտակ, 

Ա՜խ, այդպես խենթ ու խելառ, 

Գետե՛րս, զուր եք գնում:  /1, 24/ 

 

Այս գողտրիկ բանաստեղծությամբ ժամանակին Հր. Բեգլարյանը արտահայտել է իր 

մտահոգությունը հայրենի բնաշխարհն արյունաքամ անող արտահոսքի նկատմամբ: 

Վերածնվող աշխարհի և անցողիկ անհատի փոխհարաբերությունների հիմքի վրա 

կատարված ընդհանրացուներով աչքի է ընկնում Վ. Հակոբյանի <<Կրկնություն հին դասի>> 

բանաստեղծությունը: Այստեղ անձնավորված են անձրևը, վայրկյանը, քամին, հողը, ծառը, որոնց 
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փոխհարաբերությունների նկարագրից ծնվում է ծառի և հողի կեցության անզուգական օրինակը` 

անհատի և ժողովրդի զուգահեռներով: Անձրևը պետք է հողը քշեր և տաներ, բայց քանի որ ծառն 

արմատներ նետեց, հողն ու ծառը ապրեցին դաշնությամբ. 

Ու հողը մնաց... ծլեց ու ծաղկեց, 

Ու ծառը մնաց- երբեք չճկվեց... /7,102/ 

 

Արցախյան պոեզիան հարուստ է նաև խորհրդանշական պատկերներով, որոնցից 

յուրաքանչյուրը, լինելով որոշակի առարկայական պատկեր, պայմանականորեն իր հիմքում 

ենթադրում է ինչ-որ այլ երևույթ, իմաստ ու բովանդակություն: 

Խորհրդանշանի բնորոշ առանձնահատկությունը տվյալ գեղարվեստական օբյեկտը 

ներկայացնող իմաստի պայմանականությունն է: Իմաստային զուգորդությունները հաճախ 

հարատևում են ողջ պատումի մեջ` նրան հաղորդելով խոր հուզականություն: 

Արցախի պոեզիայում խորհրդանշանի լավագույն օրինակ է կաղնին, որն ամեն մի 

փորձության դիմակայելու, հարատևելու խորհրդանիշն է, կաղնին արցախցին է, Արցախի 

ժողովուրդը. 

 

Իզուր է փորձում 

Հողմը կատաղի 

Արմատից պոկել 

Այս հսկա կաղնին... 

Նա զորացել է 

Պայքարի բովում` 

Պիրկ արմատները 

Ժայռում ու հողում... /3, 16/ 

 

Պատահական չէ, որ մեր լեռնաշխարհը հարուստ է կաղնիներով: 

 

Լեռների վրա ուռի չի աճում 

Ուռի չեն ծնում լեռները, իրավ... 

Այնտեղ կաղնին է ձգվում, կանաչում, 

Ճյուղերում  պահած պապիս «հո արան»: 

Արմատով ասես ձևում են շանթեր` 

Շանթով ամրացած ձիգ կաղնիները: 

Մենք հո ուռենի չենք կարող լինել, 

Կաղնիք են եղել մեր նախնիները: /6, 44/ 

 

Խորհրդանշական է նաև անտառի պատկերը: Այն հայրենիքի հավերժության և մարդկային 

կյանքի խորհրդանիշն է. 

 

Հարատևում է անտառը  կանաչ, 

Թեև տեսել է զոհեր ու հառաչ, 

Ընկած ծառի տեղ նորերն են ելել, 

Կյանքն ամեն գարնան ծաղկել է, թևել. 

Հարատևել է, մնացել ջահել 

Անտառը կանաչ, անտառը անմեռ... /2, 15/ 

 

Արցախ աշխարհը չորս կողմից շրջապատված է լեռներով, որոնք և մեր պատմության 

խորհրդանիշն են, մեր ամուր հավատի և հույսի խորհրդանիշը: 

 

Լեռների դուռը բացում եմ ահա, 

և դուրս է գալիս 

այնտեղից , նայե՛ք, Արգիշտի արքան` 
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աչքերում ի մի բերվող մի երկինք: 

Լեռների դուռը բացում եմ ահա, և դուրս է գալիս 

այնտեղից , նայե՛ք հավերժությունը 

/մենք նրան Մաշտոց անունն ենք տվել/: 7,276 

 

Եվ այսպես` Արցախի պոեզիայում ծառը ներկայացվում է որպես սերունդներին իրար 

կապող, հայկյան նետը` արիության, սերնդափոխության, պապ-հայր-թոռ եռյակը` երկրի և նրա 

ժողովրդի միասնական հավերժության, սիրո, մայրության, տառապանքի ու մեր ազգային գոյության 

խորհրդանիշ: 

 

Աշնան ցավերից կմեռներ ծառը, 

թե բույրն իր պտղի 

իր իսկ արմատով, հողով չիմանար, 

թե տերև-տերև չապրեր բերկրանքը 

ծաղկման, հավերժի և կանաչության: /6, 85/ 

 

Այսպիսով` Արցախի բանաստեղծների երգերում բառերը, կապակցություններն ու 

նախադասությունները, փոխելով խոսքային միջավայրը, արտաքին միևնույն կեղևի տակ ստանում 

են միանգամայն նոր ու անսպասելի իմաստներ, փոխաբերական նշանակություններ` ծառայելով 

իբրև մտածողության և խոհի սլացիկ ու պատկերավոր արտահայտության բանաստեղծական միջոց 

ու ձև:       

 

Սկզբնաղբյուրներ 
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ՀՏԴ 809.198.1.                                                                                                                   Հայոց  լեզու 
 

Նունե Խաչատրյան, բ.գ.թ., դոցենտ, 
ակ. Ս. Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոն 

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ  ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ 

 

Արցախյան   ազգային-ազատագրական  պայքարը ,պատերազմական  թեմատիկան իր  

արտացոլումն  է  գտել   հայ  գրականության  մեջ:Հոդվածում  քննում  ենք ազատամարտի 

արցախյան պոեզիայում    գործածված  համեմատությունները, որոնք ոճական  առանձնակի  արժեք  

ունեն :   

Ազատամարտի  բանաստեղծների  համեմատություններում  հաճախ  երևույթները  

ներկայացվում  են   նոր  կողմերով,նոր  կապակցությունների  մեջ, որը  օգնում   է  իրականությունը  

ավելի  խորը  ճանաչելուն: 

   Վերլուծում  ենք    այս  միջոցը  կառուցվածքային  և   բովանդակային  առումով,ինչպես  նաև  

անդրադառնում  ենք չափազանցության, հակադրության հիմքի վրա ստեղծված 

համեմատություններին : Համեմատության  հնարավորությունները  գործածված  են  շատ  լայն  

ընդգրկումով՝ազգային  շարժման,պայքարի, ինչպես  նաև   համազգային,քաղաքական  ոլորտներից  

սկսած,վերջացրած  հասարակական  երևույթներին  վերաբերող  հարցերով:  

 

Բանալի  բառեր: Համեմատություն, հատկանիշ, պոեզիա, պատկեր, ազատամարտ, ազգային  
շարժում, կերպար,առարկա,երևույթ,անձ,  ոճական, պարզ, ծավալուն, գործածել,նկարագրել, 
ճանաչել 

 

Нунэ  Хачатрян, к.ф.н., доцент  
кафедра армянского языка 

СРАВНЕНИЕ В ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ 

 

Арцахская национально-освободительная борьба и военная тема нашли свое отражение в 

армянской литературе. В статье мы рассматриваем сравнения, которые использованы  в арцахской 

поэзии освободительной войны и имеют большую ценность. 

В сравнениях, используемых  поэтами-освободителями часто явления представляются  по-

новому, в новых отношениях, которые помогают лучше познать реальность. 

Мы анализируем этот метод с точки зрения структуры и содержания, а также ссылаемся на 

сравнения, основанные на преувеличении и  контрасте. Возможности сравнений широко 

используются в вопросах национального движения, борьбы, а также начиная с общенациональных, 

политических сфер и  заканчивая вопросами, касающихся общественных явлений. 

 

Ключевые слова: сравнение, свойство, поэзия, образ, борьба за свободу, национальное движение, 
предмет, явление, личность, стилистический, простой, объемный, использовать, описать, узнавать 

 

Nouneh Khachatryan, Ph.D., Associate Professor 
Department of Armenian Language 

COMPARISON IN MILITARY POETRY 
 

The Artsakh national liberation struggle and the military theme are reflected in the Armenian 

literature. In the article we consider comparisons that are used in the Artsakh poetry of the liberation war, 

which are of great value. 

In the comparisons used by the poet-liberators, phenomena often appear in a new way, in new 

relationships that help to better understand reality. 

We analyze this method in terms of structure and content, and also refer to comparisons based on 

hyperbole and contrast. Opportunities for comparisons are widely used in matters of national movement, 

struggle, as well as from national, political spheres and ending with issues relating to social phenomena. 
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Keywords: comparison, feature, poetry, image, struggle for freedom, national movement, image, object, 
phenomenon, personality, stylistic, simple, total, use, describe, learn 

 

Արցախյան    ազգային-ազատագրական  պայքարը  իր  արտացոլումն  է  գտել հայ  

գրականության  մեջ: Պատերազմական  թեմատիկան՝ հայոց աննվաճ երկիր, հայոց անպարտ   

որդիք, հաղթանակներ, անկումներ, փոփոխվող արժեհամակարգեր, քաղաքական 

շահեր,ինտրիգներ, իրավունքի  և  արդարության  արժեքներ, հիասթափություն, հույս,  

հավատ...ահա  այս  ամենը  տեղ  է  գտել  արցախյան  ազատամարտի  պոեզիայում: 

Պատկերավորման  միջոցների,ոճական  տարբեր  հնարների  գործածումով  բանաստեղծները  

պատկերել  են  մեր  ժամանակներում  ծավալվող  անցքերը,պատերազմական  գործողությունները, 

այլաբանել  եղելությունները,երևույթները: Պատկերավորման  միջոցները  այն  հնարանքներն  

են,որոնց  կիրառությամբ    նկարագրությունը  դառնում է  առավել    շոշափելի,      

հուզական,առավել  հնչեղ  ու  տպավորիչ: 

Ազատամարտի  պոեզիայում  ոճական  առանձնակի  արժեք  ունի  համեմատությունը:Սա  

այն  միջոցն  է ,որ  օգնում  է  հասկանալ,ճանաչել   առարկաների ,  երևույթների  միջև  եղած 

կապերն  ու  հարաբերությունները  :  

Ինչպես  գիտենք  ,համեմատությունը   երկու  տարբեր  առարկաների ,  երևույթների, 

անունների  զուգորդում է, որը կատարվում է համապատասխան առարկաների, հատկանիշների 

նմանության կամ նույնացման հիմքի վրա: Համեմատության ճիշտ կառուցումը պայմանավորված է 

գրողի գեղարվեստական մտածողությամբ, առարկաների ու երևույթների միջև եղած 

ընդհանրությունները տեսնելու, դրանք ընկալելու և զգալու ունակությունից: Համեմատությունը 

հաճախ հեղինակի վերաբերմունքի, վայրկենական տպավորության արդյունք է` կապված տվյալ 

իրավիճակի, պայմանների  հետ:  

Համեմատության  կազմում  առկա  են համեմատվող,համեմատելի  առարկաներ իրենց  այն  

հատկանիշներով ,որոնք դրվում  են  համեմատության  հիմքում: <<Համեմատությունները 

կազմվում են 3 բաղադրիչներից` համեմատվող առարկան(համեմատելին), այն առարկան, որի հետ 

համեմատվում է(համեմատյալ),  և այն հատկանիշը, որի հիման վրա կատարվում է 

համեմատությունը>>:/Լ,Եզեկյան,Հայոց  լեզվի  ոճագիտություն,Երևան,2007/: 

Բերենք  օրինակ:Վարդան Հակոբյանի  <<Տաճարն  Աստծո>> վիպերգը Արցախի  

ազատամարտի,   պայքարի  օրերի  ծնունդ է:Հեղինակը անցյալի  կերպարների   մեջ  ներկայացնում  

է  երկրի  նվիրյալներին. 

<<Տորքի  պես  հզոր է  և ուժեղ, 

Դավթի  պես  գեղեցիկ  է և  արդար...>>:/1,328/ 

Կան համեմատություններ, որոնք  կազմված  են  երկու  եզրերից, և    չի նշվում համեմատության 

հիմքը: Որպես համեմատելի եզր հանդես են գալիս այնպիսի առարկաներ, որոնց մեջ իրական  

հատկանիշը   որոշակիորեն  է  դրսևորված:  

Յուրի  Սահակյանը   <<Միակ  սիրո  իմ  բերդապահ>>բանաստեղծության  մեջ   այսպիսի  

ցանկությամբ  է  դիմում  իր   Արցախին. 

<<Գիրկդ  առնես  մոլորվածիս 

Ու  փայփայես  որդուդ  նման...>>:/2,100/ 

Կամ՝  

Վ.Հակոբյանը  <<Տաճարն  Աստծո>>  վիպերգում  նկարագրում է արցախյան  գոյամարտի 

հաղթանակներ, անկումներ ...և  փշրվող  երազանքներ,ձգտումներ. 

 <<Ոչ ոք  չի  հավաքում  կոչերում 

միտինգներում... 

....ոսկորները 

.....սուտ  խոսքերի 

սուտ  քայլերի 

սուտ երազների, 

աչքակապության, 

և դրանք փշրվում են  խաշամի պես...>>:/1,337/ 
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Հաճախ   համեմատության  հիմքում  դրվում  է առարկաների,երևույթների  ոչ թե  առարկայական  

հատկանիշը,այլ  անհատական  ընկալումը: Համեմատությունը կարող է կատարվել անսպասելի, ոչ 

հիմնական հատկանիշի  հիման վրա, որ տվյալ դեպքում վերածվում   է   հիմնականի:  

Անմիջական ոչ մի նմանություն չկա բնազդ-ի  և  թթխմոր-ի  միջև,բայց մարդասպան-թուրքի  

գանգում եղած անասնական գարշահոտ բնազդների, դարերից  եկած, թթխմորի նման թթված- 

մնացած լինելու հանգամանքը   Դավիթ Հովհաննես բանաստեղծի մեջ ստեղծում է որոշակի 

զուգորդություն,  և նա<<Մարդասպանը>> բանաստեղծության  մեջ   գրում  է. 

 <<...Գանգում  ուռչում  են  նախամարդու 

մութ  բնազդները 

հանց  թթխմոր>>:/2,53/ 

Արտեմ  Հարությունյանը  Արցախի  ողբերգական  օրերի,կրակի մեջ  առնված,մոխրակույտի  

վերածված  Շուշիի  մասին  գրում  է. 

,,Շուշին  թուրքերը  վառեցին 

չորս  կողմից, 

կրակը  շարժվում  էր  հանց  դաշույն>>:/3,43/ 

Վ.Հակոբյանը  համեմատություններում    երևույթները հաճախ ներկայացնում  է  նոր  կողմերով,նոր  

կապակցությունների  մեջ ,որը  օգնում   է  իրականությունը  ավելի  խորը  ճանաչելուն:Արցախի  

ժողովուրդը   արդարության իր  պահանջով ,օգնության   հույսով   դիմում  է    

գերտերություններին,,սակայն    

 <<Անտարբերությունը  պոչի  պես  բուսել  է   

երկրի  հետույքին... 

ու, ինչպես  առակում  նշանավոր, 

սառել-մնացել  է  գետի  ջրերում>>:/1,326/ 

Այս  համեմատությամբ  հեղինակը  քննադատում,ոչնչացնում  է   մեծ տերությունների   

քաղաքական  խարդավանքները,արցախյան  հարցի  չարաշահումը: 

Քննենք  համեմատությունները  կառուցվածքային  տեսակետից:Համեմատությունները լինում են 

պարզ, ծավալուն: Պարզ համեմատությունները կազմվում են  պես,նման, ինչպես, որպես,ոնց,ասես, 

հանց կապերով: 

Ազատամարտի  բոլոր  բանաստեղծները   դիմել  են  ռեքվիեմին: Ռոբերտ  Եսայանը  իր 

<<Ռեքվիեմ>>բանաստեղծության  մեջ  ,,հատում  է  խղճի  սահմանները,,  և  նախնիների  

ոսկորները  որպես  շիվեր  տնկում  ազատության  հողում. 

<<...Ես  տանում  եմ 

ոսկորները  նախնիներիս, 

որ  շիվերի  պես  տնկեմ  ազատագրված  հողում...>>:/4,29/ 

Վ.Հակոբյանի ստեղծած  հետևյալ   համեմատությունում /արտահայտված որպես  կապով  /  

խարազանվում են  տերությունների,,դիվանագետների  նենգությունները. այս  աշխարհում   արդար 

ձայնի  տեր  չկա և  այդ    նույն  գերտերությունները. 

<<Քեզ  կարոտի   փշրանքներ  են  մեկնում, 

որ  քաղված  են  որպես  աստվածային  ծառի 

արգելված  պտուղներ...>>:/1,322/ 

Բերենք  ասես  կապով ստեղծված   համեմատության  օրինակ:Արտեմ  Հարությունյանը  

<<Ստեփանակերտում>>բանաստեղծության  մեջ  նկարագրում է <<գրադ>>հրթիռի  հարվածից  

հետո  քաղաքում  տիրող  քաոսային  վիճակը:Ավերված  մետաքսագործարանի  շուրջ  սփռված  

շերամի  բոժոժները՝որպես  դեղին  թիթեռներ,  համեմատում  է  Աստծո  աչքից  

ընկած,սառած,հողին  կառչած  արցունքների  հետ. 

<<...Ռմբակոծումից  հետո  շերամի  հազարավոր 

բոժոժներ  կան  սփռված՝ 

փոքրիկ,դեղին  թիթեռներ,ասես  Աստծո 

աչքից  ընկած  արցունքներ...>>:/5,316/ 

Հեղինակը  <<Հորս  ծննդավայրը՝Շուշին>>բանաստեղծությունում  իրեն  դարձնելով  թթենի՝ այն  

համեմատում է    օտարության  մեջ  հայտնված   հայի  տանջված  մարմնի  հետ.  

<<Իսկ  ինքս  
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 դարձել  եմ   

կանաչ  թթենի, 

ծերպ-ծերպ  ագուցված՝ 

հանց  օտարության  մեջ 

հայտնված 

հայի  տանջված    

մարմին...>>:/2,89/ 

Ազատամարտի  բանաստեղծների    ստեղծած համեմատությունները   աչքի  են  ընկնում  իրենց  

կառուցվածքային  բազմազանությամբ:Հետաքրքրական  է  ,որ  համեմատություններ  են  ստեղծվել  

նաև  համեմատյալին  -վարի  մասնիկի  ավելացմամբ,որը  խոսակցական  երանգ  է  հաղորդում  

ասվածին: 

Վ.Հակոբյանը <<1988 թիվ,փետրվար>> բանաստեղծության  մեջ թուրք -ադրբեջանցու  

բռնատիրական մոլուցքը,սուտ  խոստումները,ողբերգաշունչ  վնգստոցը,սատանայական  

խորամանկությունները   ծաղրում  է  հետևյալ  համեմատությամբ. 

<<Ժանիքը  խրել  կողերը  դարի 

իր  սև  նախճիրն  է  տոնում  անարգել. 

չի  ոռնում  սակայն,շեյթանավարի 

վնգստում  է  սուտ  մերձության  խոսքեր>>:/1,62/ 

Հանդիպում ենք  նաև  ծավալուն համեմատությունների, երբ համեմատվող առարկայի կամ 

երևույթի նկարագրությունը ավելի լայն, ընդարձակ է տրվում, որի շնորհիվ ստեղծվում է մի 

ամբողջական պատկեր:  Դրանք արտահայտվում են ստորադասական կապակցության ձևով. 

ստորադասական նախադասությունների կապը գլխավորի հետ իրացվում է ինչպես, ինչպիսի, 

որքան, որչափ հարաբերական բառերով: Գլխավոր նախադասության մեջ կարող են ունենալ 

համապատասխանաբար այնպես, այնպիսի, այնքան, այնչափ հարաբերյալները:  

Յուրի  Սահակյանը,<<Բերդ  պար>>բանաստեղծության  մեջ պատկերելով մեր  

հարատևման,մաքառումի  պարը ,գրել է  .. 

<<...հեգնոտ  ժպիտն  ենք  թոթափել  մեր  թշնամու, 

ինչպես  փոշին  ենք  թոթափում  ճանապարհի, 

Ու պարել  ենք ինքնամոռած,արիակամ...>>:/2,99/  

Այս  համեմատության  շնորհիվ  համեմատելին  հավասարվում է համեմատյալին,ստորացվում  

նրա  չափ  և  ստանում  բացասական  բնութագրություն: 

 Սրանք  անդրադարձ  համեմատություններ  են,որտեղ  համեմատության  երկու  անդամներն  էլ  

փոխադարձաբար  բնութագրվում  են: 

Վ.Հակոբյանը  <<Տաճարն  Աստծո>>  պոեմում  քննադատում,ծաղրում  է  սեփական  դեմք  չունեցող 

գերտերություններին, թե ինչպես  կարող  են  կերպարանափոխվել  ըստ  հանգամանքների.  

սկզբունքները,որոշումները, եթե  Արցախի  հետ  են  կապվում,  անէանում   են,հօդս  ցնդում. 

<<Բայց  երբ  այդ  թասին  մոտեցնում  են 

խոստումները 

փրկության, հույսի,ափսոսանքի,,ցավի 

և այլն, 

դրանք  միանգամից  շաղում  են՝ 

որպես  մածունն է  շաղում...>>:/1,323/ 

 Սրա  հիմքում  ընկած  է  առաջին  հայացքից  ընդհանրություն  չունեցող  երևույթների  ոչ  

սովորական  համադրում,որն  էլ  հնարավորություն  է  տալիս  հասնելու  հեգնանքի: 

Քննարկենք  համեմատությունները  բովանդակային  առումով: Բացասական կերպարներին 

նկարագրելիս անձը համեմատվում է ինքնին զզվանք առաջացնող կենդանիների հետ: 

 Դավիթ  Հովհաննեսը  <<Արցախականք  մեռած  աղջիկը>> բանաստեղծության  մեջ  թուրք  

մարդասպանին,սրա  շատանալ-բազմանալը  համեմատում  է  մորեխի  հետ,իսկ  անկշտությունն  

ու  անխղճությունը՝ գայլի . 

<<Եվ  մորեխի  պես, մանր  ու  անվերջ, 

դեռ  գալիս  են  նրանք,շատանալով, 

իրենց  խղճի  հետ  հաշտ  ու  անվեճ, 
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ինչպես  լինում  է  -գորշ  գայլը  լոկ>>:/2,52/   

Երկրի  վրա  մոլեգնում  են արյունով  արբած թուրք  բնազդները, և մարդկային  մսով  կշտացող,  

արյան  ծարավ  թուրքը    համեմատվում է  անկուշտ  գայլի  հետ. 

<<...Տանում է նա 

դեպի  ավեր,ավար,դեպի ոխի 

խրախճանք,-մինչև  հագուրդ  ստանա 

ծարավը  արյան,որ  տանջում  է  իրեն, 

ինչպես  տանջում  էր  գայլ  իր  նախորդին...>>:/2,54/ 

Անձը կարող է համեմատվել անձի, երևույթի հետ:   

Ռ.Եսայանը ,արցախյան  գոյապայքարի նահատակ նվիրյալին  համեմատելով  հրեշտակի  հետ, 

նրան  սրբացրել  է,աստվածացրել. 

<<Դու-թևերը  բաց  հրեշտակի  պես 

մնացիր  կախված 

արդարության  անդունդի  վրա>>:/8,223/ 

Կամ՝<<Որպես  խաչքար,որպես  հույս,հիշատակի  հանգրվան, 

  Ձեր  անուններն  են  հառնում  երազանքից  մեր  վաղվա>>:/8,284/ 

Ներկայացնում է  Արցախի սուրբ  նահատակներին,որոնք  բարձրանում  են  որպես հրեշտակ  

հույսի,որպես  հիշատակի  խաչքար: 

Անձը  կարող  է  համեմատվել  իրի  հետ: 

Ս.Խանյանը  <<Նահատակ  լուսո>>պոեմում  աստվածացած  լեգենդար  Ավոյին  համեմատում  է  իր  

սուրբ  երկրի,աննվաճ Արցախի  հետ. 

<<Ազերական  մահերի  դեմ 

Բռունցքվել  է  արևաբաղձ, 

Արցախվել  է  Արցախի  պես, 

Մարտնչում  է  արցախացած>>:/9,225/ 

 Իրը կարող է համեմատվել իրի հետ:  

Արտեմ  Հարությունյանը  <<Արցախ  երկիր>>բանաստեղծության  մեջ  այսպես է  պատկերում  

պատերազմող  Արցախը .  

<<..Եւ 

չազատագրված 

հողերի  վրա 

արծվի  ստվերն  անցնում  է 

ասես  ռազմատենչ  սև  նավ...>>:/2,86/ 

Այստեղ  երևում է  սև,տխուր  ու  ծանր  ժամանակի  ամբողջ  պատկերը : 

Հետևյալ  օրինակում բախտի՝ ճռռացող  անվի  հետ   համեմատվում է անհենակ  մոլորակը,որը  

պտտվում է  անտարբեր՝  աշխարհում  տիրող  իրադարձություններին. 

<<...Ու  գծում  քարտեզներ 

բախտի  անվի  պես  ճռռացող այս  հին  մոլորակի  վրա 

                                                                    անհենակ...>>:/5,11/ 

Այս  համեմատությամբ  հեղինակն  իր  արհամարհական  վերաբերմունքն  է  արտահայտում 

մոլորակի  վրա տիրող  քաղաքական  անարդարությունների  նկատմամբ: 

  Իրը կարող է համեմատվել երևույթի հետ և հակառակը:  

Անպատիվ  ,հրեշագործ  քաղաքը,որտեղ  թափվել  է  հայի  արյուն,եղել է  ավեր  ու  թալան,  

համեմատվում է  ուխտադրժության  սիմվոլի  հետ. 

<<Եվ  պիտի  հիշվես  դու  միայն  որպես 

ուխտադրժության  սիմվոլ  անանուն...>>:/2,53/ 

Ռոբերտ Եսայանը<<Արցախ>>բանաստեղծությունում 88-ի  օրերի,հանրահավաքների     մասին  

գրում  է. 

<<Դանակի  պես  սրված  հայացքով  Առաջնորդի 

կիսվում  էին  Հարության  գաղափարն  ու  լույսը...>>:/2,71/: 

Գործողությունը  համեմատվում  է   գործողության  հետ: 

<<Եվ  պիտի  այրվեն  բնակիչներդ  հրում, 
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ինչպես  այրվել  են  քո  զոհերը,-նրանք, 

ովքեր  հայ  կոչվելու  խաչն  էին  կրում..>>:/2,52/  

Դ.Հովհաննեսի ստեղծած   այս    համեմատությունը  մարդու  ըմբոստության  արտահայտություն  է 

,հրեշագործության  մերկացում: 

Վիճակը համեմատվում  է    վիճակի հետ :  

Տրված  համեմատությամբ  Վ.Հակոբյանը  քննադատում  է   ազատամարտի  օրերին  երկրում  

տիրող  քաղաքական  ,կենցաղային  ինտրիգները: 

<<...Ուր  անծածկ  շուկա  հանված  աղի  նման,անձրևի  տակ, 

խիղճը  հալվում  է>>:/5,30/ 

Գոյապայքարի,88-ի  փետրվարի,շարժման  հետ  կապված  ակնկալությունների,ժողովրդի  

ընդվզումների  մասին գրում է. 

<<Արյունաքամ  է  արևը  լինում 

պատուհանից  դուրս  նետված  մանկան  պես, 

իսկ  խաբկանքը  իր  ոստայնն է  հինում, 

երկինքը  սարդի  մի  ցանց  է  ասես>>:/1,62/ 

Հատկանիշը` համեմատվում  է    հատկանիշի  հետ:  

Ինչպես.<<...Ապա  գնդացիրների  անշտապ  ճրթճրթոց,ոնց  որ  ծմակի  կերած-խմած  աժդահա  

արջը  ծանրումեծ  քայլերով  չոր  ցախի  վրայով  անցնելիս  լինի>>/6,48/ 

Հաճախ համեմատություններում որպես համեմատյալ եզր վերցվում են պատմական ու 

դիցաբանական երևույթներ: Բերենք  օրինակ:Եղեռնագործ  քաղաքը,որի  անունը  հեղինակը  

շուրթերը  չպղծելու  համար  չի  ուզում  տալ, անիծում  է,ինչպես  անիծվել  են  Սոդոմ  ու  Գոմոր. 

<<..Դու  պիտի  անիծյալ  լինես,ինչպես 

անիծյալ  են  եղել  Սոդոմ  ու  Գոմոր >>:/2,52/ 

Համեմատությունները բազմազան են ոչ միաjն իրենց դրսևորումներով, այլև կարող են զուգորդվել 

ոճական այլ միջոցներով: Ընդհանրապես հանդիպում ենք չափազանցության, հակադրության 

հիմքի վրա ստեղծված համեմատությունների:  

          Բերենք հակադրության հիմքի վրա ստեղծված համեմատության   օրինակ   Դ,Հովհաննեսի  

<<Արցախ   և Հայաստան>>բանաստեղծությունից. 

 <<Այնտեղ  արյունը  հողն  է  ոռոգում, 

այստեղ  հոսում  է  որպես  կեղտաջուր, 

կրակոցն  այնտեղ  զարկ  է  իմացյալ, 

այստեղ-հղփացած  գիշերապարպում>>:/2,57/ 

        Սա  գրողի  դժգոհությունն է  երկրում   տիրող   խառնաշփոթ  վիճակից,ճշմարիտի  և  

կեղծիքի,բարոյականի  և  անբարոյի  հակասությունից: 

            Վարդան  Հակոբյանը   <<Քրիստոսի  ծաղիկները>>ասքում    հայի  երազները՝  բարձրաթռիչ,  

համեմատում  է  գահավիժող   երազների  հետ. 

<<...Ուր  երազները  բարձրաթռիչ  են՝երկնքից  իրենք  իրենց 

վրա  գահավիժող  ու  փշրվող  երազների  նման 

վաղորդյան...>>:/6,29/ 

        Հեղինակն  ունի  այնպիսի  համեմատություններ,  որոնք  առաջին  հայացքից 

տարօրինակ,անհեթեթ  են  թվում,բայց  իմաստային  նրբություններ  են  արտահայտում:Այսպես՝ 

       <<Հայտնին   սուտ  վիճակ է,ինչպես  կեղծ է  ձգտումն  անկեղծ  լինելու>>:/6,23/ 

        Կամ՝<<Կրակն  անցավ՝չանցնելու  պես>>:/6,22/ 

          Այսպիսով՝  Ազատամարտի  պոեզիայում  գործածված  համեմատության  

հնարավորությունները  գործածված  են  շատ  լայն  ընդգրկումով՝ ազգային  շարժման,պայքարի, 

ինչպես  նաև   համազգային,քաղաքական  ոլորտներից  սկսած,վերջացրած  հասարակական  

երևույթներին  վերաբերող  հարցերով:  
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Կարինե    Հակոբյան, ավագ դասախոս 

Արցախի   պետական  համալսարան 
ակ. Ս. Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոն 

Karine.hakobyan.57@mail.ru 

ՉԱՓԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  և  ՇՐՋԱՍՈՒՅԹԸ  Ս.ԽԱՆՅԱՆԻ 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ  ՊՈԵՄՆԵՐՈՒՄ 

                                                         
     Արցախյան  զարթոնքը  նոր  թափ  ու լիցք  հաղորդեց  Ս. Խանյանի  ստեղածագործական  

կարողությունների  ճախրանքին: Ընթերցողների  դատին  հանձնեց §Արցախի արծիվը ¦, 

§Նահատակ լուսո ¦ , §Մհեր¦պոեմները : Բանաստեղծը  ինքնատիպ  ոճով  ստեղծել  է  

գեղարվեստական  շքեղ  պատկերներ , հայրենիքի  անկախությունը , ազգային  

արժանապատվությունն ու  հպարտությունը  պաշտող  ու  սրբացնող  իրական  կերպարներ : 

Պոեմների  լեզվական  արվեստին  բնորոշ  առանձնահատկություններից  ուսումնասիրվել  են  

չափազանցությունը  և  շրջասույթը : Պատկերավորությունը  չափազանցության  միջոցով  

անմիջական  ու  դյուրըմբռնելի  է  դարձրել  հեղինակի  արժևորած  գաղափարն ու  զգացմունքները 

:  Շրջասույթները  խտացնում  են  հույզը , ոճավորում  խոսքը : 

 
Բանալի բառեր` չափազանցություն, գոյամարտ, շրջասույթ, Արցախ, պոեմ, ազատամարտ, 
սխրանք, հայրենապաշտություն, անձնազոհություն: 
 

 

Карине Акопян 
ГИПЕРБОЛА И ИНВЕРСИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОЭМАХ С.ХАНЯНА 

 

Арцахское пробуждение послужило новым толчком для творчества С. Ханяна. На суд читателей 

были вынесены поэмы “Орел Арцаха”, “Мученник света” и “Мгер”. Писатель весьма оригинально 

создал прекрасные художественные образы и реальные персонажи, которые преклоняются перед 

национальным достоинством и гордостью. Среди особенностей, присущих лингвистическому 

искусству были рассмотрены гипербола и инверсия. Образность при помощи гиперболы сделала 

ценную идею автора и его чувства более простыми и легкими. Инверсии усиливают эмоции, придают 

стилистический окрас слову. 

 

Ключевые слова: гипербола, борьба, борьба за свободу, инверсия, Арцах, поэма, подвиг, патриотизм, 
самопожертвование 

Karine Hakobyan 
HYPERBOLA AND INVERSION IN THE S. KHANYAN’S PATRIOTIC POEMS 

Artsakh revival served as a new impetus for S. Khanyan’s works. The poems “Тhe Еagle of Artsakh”, “the 

Martyr of the Light” and “Mher'' were brought to the readers' court. The writer has created very original 

beautiful artistic images and real characters who bow to national dignity and pride. Among the features 

inherent in the linguistic art was considered hyperbola and inversion. Imagery made the valuable idea of the 

author and his feelings simpler and easier with the help of hyperbole. Inversions reinforce emotions and 

give stylistic coloring to the word.  

 

Keywords: hyperbole, struggle, struggle for freedom, inversion, Artsakh, poem, feat, patriotism, self-sacrifice 
 

Ս.Խանյանը  բանաստեղծական  առաքելությունը  սկսել  է  անցյալ  դարի 50-ական 

թվականների սկզբից : Հրատարակել  է  15  բանաստեղծական  ժողովածու , հեղինակ է բազմաթիվ  

աշխատությունների  և  գրականագիտական  հոդվածների: 

Ունենալով  հետաքրքրությունների  լայն  շրջանակ ` այնուհանդերձ  խուսանավել է  ազգային  

ցավոտ  խնդիրների  թեմատիկան  բանաստեղծական  աշխարհ  բերելու   մտքից: Ժամանակի  

չափանիշներն  ու  ոգեղեն  կաշկանդումները  բանաստեղծին  թույլ  չեն  տվել  ճշմարտության  

mailto:Karine.hakobyan.57@mail.ru
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բացահայտման  մեջ  ներդնել  գեղարվեստական  ճաշակի  և  պատկերավոր  մտածողության  իր 

տաղանդի  ողջ  ուժը: 

Արցախյան  զարթոնքը  նոր  թափ  ու  լիցք  հաղորդեց  նրա  ստեղծագործական  

կարողությունների  ճախրանքին:  Մտավոր  և  հոգեկան  կուտակումները  նոր  ժայթքումներ  

տվեցին : Ասելիքը հնչեց մարտական  ու  զորավոր, իր  լեռնաշխարհի  պես  խրոխտ, բարձրաբերձ, 

մաքրամաքուր  ու  խորհրդավոր:  Ասել է թե` արցախյան ազատամարտը  դարձավ  Ս.Խանյանի  

պոեզիայի  մարտական  երթի 

նախակարապետը: Ազատամարտի  ստեղծագործական  հունձքն  ավելի  բեղուն  էր, քան  

երբևէ:Ընթերցողի  դատին  հանձնեց  բանաստեղծական  նոր  շարքեր, §Արցախի արծիվը ¦, 

§Նահատակ լուսո ¦ , §Մհեր¦ պոեմները: 

§Արցախի արծիվը¦ պոեմում  ներկայացրել է արցախցիների  հին  ու  նոր  պատմությունը, 

նրանց  հերոսական  անցյալն  ու  ներկան : Բանաստեղծը  պատմական  փաստերը  օգտագործել  է  

ազգային  գոյապայքարի , հոգսերի , խնդիրների  տեսանկյունից , արդիական  հնչեղություն  

հաղորդել  նրանց : Պատմական  հայացքով  լուսավորել  է  ներկա  գոյապայքարի  վճռական  

փուլերը` վերակենդանացնելով   9-րդ  դարի  հերոսի ` Եսայու նեշնչող , անձնուրաց  ոգին , 

հրամցնելով  ազատամարտի  հերոսներին պատմության  մեծ  դասը , նախնիների  առասպելական  

սխրանքները :  Բանաստեղծ  Վ.Հակոբյանի  կարծիքով  § Արցախի արծիվը ¦ պոեմը  

հիշատակարան է  մեր  հին  ու նոր  գոյապայքարի:1 

 Ազատամարտի  գեղարվեստականացումը  լայն  արձագանք  գտավ  բանաստեղծի  հաջորդ  

պոեմներում : § Նահատակ լուսո¦ պոեմը  նվիրված  է  ազատամարտի  լեգենդար  հերոս  Մոնթե  

Մելքոնյանի  սուրբ  հիշատակին , իսկ § Մհեր¦ պոեմը ` հերոս  տանկիստ  Մհեր  Դանիելյանի 

կատարած  սխրանքներին : Նյութը  ստեղծագործական  քուրայում  հղկվել  ու  իմաստավորվել  է , 

ստացել  տիպականության  ուժ : 

Պոեմները  գեղարվեստական  կատարելության  տեսակետից  ունեն  երանգային  

տարբերություններ: Փոխվել  է ապրումների , զգացմունքների , խոհերի  արտահայտման  եղանակը:

        

Բանաստեղծը  ազնիվ  տքնությամբ և ինքնատիպ  ոճով  ստեղծել է գեղարվեստական  շքեղ  

պատկերներ , նկարագրություններ , հայրենիքի  անկախությունը , ազգային  

արժանապատվությունն  ու  հպարտությունը  պաշտող  ու  սրբացնող , մեր  օրերին  ու  

տրամադրություններին  արժանի  իրական  կերպարներ: 

Պատկերները  գեղարվեստորեն  մարմնավորելու  համար Ս.Խանյանը  դիմել  է  լեզվական  

տարբեր  հնարանքների : Փորձենք  ներկայացնել պոեմների  լեզվական  արվեստին  բնորոշ  մի 

քանի  առանձնահատկություններ: 

§ Արցախի  արծիվը ¦ պոեմը աչքի  է  ընկնում  ազգային  էպոսին   յուրահատուկ  էպիկական  

շնչով : Պահպանվել  են  գործողությունների  արագ  թափը , երևույթների  հատկանիշներն  ու  

չափերը , միտումնավոր  մեծացված  ու  չափազանցված  ներկայացնելու  ձևը: Ի  սկզբանե  

չափազանցությունը  գործել  է  ժողովրդական  բանահյուսության  ժանրերում , ժողովրդական  

էպոսում , հեքիաթներում  և  այլն: 

    Պ.Պողոսյանը  չափազանցությունների  երեք  տեսակ  է  տարբերակում ` նմանական , 

առավելական  և  անկարելիական :2 

   Նմանական  չափազանցությունների  հիմքում  ընկած  է  չափազանցված  համեմատությունը 

, երբ  չափազանցվող երևույթը  հավասարեցվում  է  իրական  երևույթին :  Դեպքերը  զարգանում  են  

չափազանց  արագ , կերպարների  կամ  կողմերի  մեջև  եղած  լարվածությունը  հասնում  է  իր  

ամենաբարձր  աստիճանին: Բանաստեղծը  տիպականացրել  է  կերպարների  մտածելակերպը , 

դիմագիծը , հոգեբանությունը : Մի կողմում  բռնակալ , ամբարտավան ,գոռոզ , խարդախ  Բուղան  է 

, մյուս  կողմում ` խելացի , կշռադատված , ազատատենչ , հայրենասեր  իշխան  Եսայը: Նա չի  

հանդուրժում  ոչ  մի  բռնակալի  կամայականություններ  և  կռվի  է  ելել ` փրկելու  իր  սրբազան  

                                                           
1
 Ս.Խանյան , ընտիր երկեր , Ստեփանակերտ  2010 , հ.3, էջ 8: 

2
 Պողոսյան Պ. Մ.,Խոսքի  մշակույթի  և  ոճագիտության  հիմունքները, Երևան ,1991: 
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հողը , երկիրը , պատիվը , ազատությունը : Հիշյալ  չափազանցված  համեմատությունները  

պատկերավոր  են  դարձնում  երկու  հսկաների  վիճակը : 
Բուղայի  զորքը  արյունոտ  նետվեց  դեպի  զառիվայր ,  
Հնձած  խոտի  պես  շարվեշար  ընկան  զինվորներ, գնդեր: (էջ 202) 
 Մորեխի  պես  փռվել  է հագարացոց  զորքը  չար :(էջ 185) 
Հեղեղի  նման  դուրս  եկավ  զորքը   քաջն   Եսայու : (էջ 201) 
Իսկ  Եսայու  անունը  թանկ  քաղցրանում  է  ոնց  մանանա ,  
Որ  Արցախի  սարերի  պես  դարերի  մեջ  չի   մահանա: (էջ 208) 
Ամեն  մի  կողմը  նման էր  շարժվող  երկաթե  ժայռի: (էջ 202)1 
Հովսեփի  և  Աբդլլահի  զորքերի  բախումը  բացահայտում  է  արցախցիների  առնական  հոգու  

բազկի  թափը , պատրաստակամությունը  հանուն  հայրենիքի , քաջությունն  ու  առաքինությունը : 

Հագարացիների  ջարդը  ավելի  ցայտուն  և  ընդգծված  արտահայտել  է  առավելական  

չափազանցության  միջոցով , երբ  երևույթը  մեծացվում , ուժեղացվում  է առանց  իրականի  հետ  

համեմատվելու : 

Արաքսի  ափին  հագարաց  զորքի  արյունն  էր  հորդում ,  
Զենքերի  շաչը  առաքելական  երկինքն  էր առել:(էջ 152) 
Բուղայի  և  Եսայու  թեժ  ճակատամարտի  ահավոր  բարդ   ու  դժվարին  իրավիճակների  

յուրօրինակ  նկարագրության  արդյունք  է հետևյալ  պատկերի  ծանրության  զգացողությունը :  

 Ու  թվում  էր , թե շանթ  ու  ամպրոպից  սեգ  սարն  էր  հալվում:(էջ 202) 
    Արցախի  պատմությունը  հարուստ  է օտար  բռնակալների  դեմ  պայքարի  հերոսական  

դրվագներով : Արցախցու  կրծքի  տակ  քաջի  սիրտ  է  բաբախում,  և  հաղթելու  հավատն  է  

ալիքվում  նրա  հոգու  մեջ : Հողմի  պես  կատաղած  Բուղան  ավերել  է  հայոց  երկիրը , որի  դեմ  

կենաց  ու  մահու  կռվի  է  ելել  համառ  արցախցին : Հեղինակը  արցախցու  արիության  և  նրա  

ատելության  ու  վրեժխնդրության  գաղափարը  ընդհանրացրել  է  հետևյալ  չափազանցությամբ : 

Մենք  նրամիջից  կանենք  երկու  կես:(էջ 174) 
Չարամիտ  Բուղայի`  Արցախը  կործանելու  մտադրությունը  երազ  է  մնացել , քանի որ  

§հայկյան  Առանի ¦ զավակները  օրհասական  ու  դժվար  պահերին  բռունցքվելեն ` պաշտպանելու  

իրենց  հայրենիքի  պատիվն  ու  փառքը , իսկ  դրա  առհավատչյան  Արցախի  նորօրյա  

գոյապայքարն  է : 

Պարտավն  ավերելու , Ուտիք  աշխարհի  անունը  ջնջելու  , Արցախը  կործանելու  

մտադրությունները , նենգ  ու  դաժան  ոստիկանի  գայլային  ախորժակը  հեղինակը  

անփոխարինելի  ճշտությամբ  ու  վարպետությամբ  ներկայացրել  է  համապատասխան  

չափազանցությամբ : 

 Եվ  նրա  ձայնից  ոչ  միայն  զորքը , սարն  անգամ  դողաց:(էջ 181) 
    Մոխրացած  շեների  ու  տարածքների  գեղարվեստականացումը  հոգիդ  մղկտացնող  ցավի  

ու  մորմոքի  դրսևորման  արտահայտություն  է : 

Ծուխն  այնքան  խիտ  էր , որ  ծածկվել  էին  արեգակ  ու  շողք:(էջ 161) 
     Սմբատի  սթափեցնող  հորդորները Եսայու  հարվածից  հետո  Բուղայի հոգեվիճակի  

նկարագրության  դիպուկ  պատկեր  է: 

Տասը  օր  է  քո  վրանում  օվկիանի  մեջ  տրտմության:(էջ 167) 
      Մհերի  արտակարգ  ուժը , առնականությունը , վրիժառության  ծարավը , հաղթական  ու  

թավ  ձայնը , կոփված  կամքը  բանաստեղծը  ներկայացրել  է  այնպես, ինչպես  ինքը  տեսել , 

հոգեբանորեն  ապրել  ու  զգացել  է  իր  տեսադաշտում  մեծացող  հերոսի առասպելական  

վեհությունը : 

Ուժեղ  էր , ափով  քարն  էլ  կջարդեր; (էջ 262) 
Թե  սիրտս  էլ  ուզեք , կհանեմ , կտամ:  (էջ 261) 
Ջուր  խմեց , Սասնա Մհեր  դարձավ: (էջ 259) 

                                                           
1
 Ս.Խանյան , Ընտիր  երկեր , Ստեփանակերտ , հ.3 ,2010 

Մյուս բոլոր օրինակները բերված են նշված հատորից 
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     Պատկերավորությունը  չափազանցության  միջոցով  անմիջական  ու  դյուրըմբռնելի  է  

դարձրել  հեղինակի  արժևորած  գաղափարն  ու  զգացմունքները , որոնք  անցել  են  

երևակայության  սահմանը ` հիշեցնելով  Սասունցի  Դավթի  և  Մսրա  Մելիքի  մենամարտը : 

Եսայու  զարկից  հետո ` 

Թուրը  դուրս  թռավ  Բուղայի  ձեռքից  և  Տողասարից  գնաց  մխրճվեց  Քիրս  սարի  կողին: 
Եսայու  զարկից  երկինքը  ճեղքեց  Բուղայի  գուրզը: 
Եվ  նրա  զարկից  Բուղայի  բերնից  հուր-կրակ  տեղաց:(էջ 203) 
    Հետևողականորեն  ու  վարպետությամբ  բանաստեղծը  ներկայացրել  է  ժողովրդի  և  

իշխան  Հովսեփի  հոգեկան  ապրումները , սպասումները , ուրախությունները , բերկրանքը , 

գովերգել  նրա`  տղա  ունենալու  հրաշքը : 

/3. Ս.Խանյան , Ընտիր  երկեր , Ստեփանակերտ , հ.3 ,2010/ 

Մանուկ  չէ  նա , հրաշք  է մի , 
 Աչքերն  արև ,  
Լուսնաշողիկ  այտեր  ունի: 
Թմփլիկ  թևեր : 
 Ժամերով  է աճում  տղան 
Բարուրում  պերճ , 
 Քիչ  է  մնում  նստի , խաղա 
  Մի օրվա  մեջ:(էջ 140 ) 
     Հրաշամանուկի  ծնունդը  ոգևորել  է  Դիզակա  ժողովրդին : Նրանք  դարերի  ծանր  

արհավիրքների  միջով  են  անցել , սակայն  չեն  կորցրել  հավատր  լուսավոր  ապագայի  

նկատմամբ : Իրենց  անպարտելի  ուժը, լավագույն  ձգտումներն  ու  խոհերը , հող  հայրենին  

պաշտպանելու  հզոր  տաղանդը  կապել  են  այդ  տղայի  լույս  աշխարհ  գալու  հետ: Նա  պիտի  

պահի  չքնաղ  գավառը  և  դառնա  հոր  գործի  շարունակողը : 

    Հագարացոց  բանակի  ահռելի  քանակի  սարսափելի  տպավորությունը , որը  կորցրել  է  իր  

ուժը  վեհագույն  իշխանի  անպարտ  կեցվածքի  առաջ , բանաստեղծը  ավելի  ահավոր  ու  ցնցող  

դարձնելու  նպատակով  գրել  է `  

Թիվ   կա Արցախի  անտառաց  ծառին , թիվ չկա  զորքին:(էջ 150) 
    Եսայու  ձիու թռիչքի  թափը  մարտադաշտում  մարմնավորել  է ժողովրդական  յուրօրինակ  

լեզվամտածողությամբ : 

Եսայու  սպիտակ  ձին  էր , որ  խրխնջում  էր  իր  թռիչքի  մեջ  Քիրսին  հավասար:(էջ 202) 
 Նկատելի  է  սակավ  գործածություն  ունեցող  չափազանցության  մեկ  այլ  տարատեսակ , 

որ կոչվում  է  սահմանազանցում (գրոտեսկ):  Հեղինակը , օգտվելով  այդ  միջոցից, ժողովրդական 

շեշտ ունեցող բառերի գործածությամբ,  միտումնավոր  կերպով  Բուղայի  արտաքին  

նկարագրությունը  դարձրել  է   անսովոր , ծիծաղելի ` կրկին  ընդգծելով  նրա  անմարդկային , 

հրեշավոր  հոգեբանությունն ու  դիմագիծը : 

Կատաղել  է  արդեն  Բուղան , 
Չի խնայում  նա  ոչ ոքի, 
Դիվային  է  նրա  հոգին , 
 Սատանա  կա  ամեն  պոզին ,  
Պիտի  ջարդենք մենք  այդ  բոզին…:(էջ  180) 
    Չափազանցությանը  իմաստով  հակառակ  է  նվազասույթը (լիտոտան) , որը  քիչ  

գործածություն  ունի բանաստեղծի  պոեմներում : Բուղային  ոգևորելու  համար  Եսայու  

հնարավորությունները  փոքրացված  ձևով  է  ներկայացվել ` ասելիքը  դարձնելով  նպատակային  

և  կողմնորոշող : 

 Ինչ  պիտի  անի  լեռան գագաթին ,  
Հացը  մի   ջվալ ,ջուրը  մի  գավ  է :(էջ  192) 
 Այս  հնարանքը  հիմնականում  արտահայտվել  է  համեմատության  մեջ : 

Մեր  ոտքերի  տակ  կչոքի  Բուղան,  
Ոնց  փղի  վրա  հաչող  շան  թուլան :(էջ 174) 
   Արցախցին  ոչ  թե  զավթել , այլ  պաշտպանել  է  իր  երկիրը  և  երբեք  չի  ների  ոսոխին: 

Հնարանքը  իշխանի  ասելիքը  դարձրել  է  բնութագրող  և  մարտական : 
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    Կերպարը  անհատականացնելու , մթնոլորտը  շիկացնելու , գաղափարական  միտումները  

բացահայտելու , խոսքին  պատկերավորություն , վերամբարձություն , հնչեղություն  հաղորդելու  

նպատակով Ս.Խանյանը  գործածել  է  շրջասույթներ (պերիֆրազ): Շրջասույթը  առարկայի  

նկարագրական  անվանումն  է ,որը  բացահայտում  է  փոխարինվող  առարկայի  էական  

հատկանիշները: §Արցախի արծիվը ¦ շրջասույթը  գործածվում  է  Եսայի արտահայտության 

փոխարեն ` բնութագրելով  հայրենասեր  արցախցու  համահավաք  բնավորությունը`  դարերի  

տարողություն  ունեցող  պատմության  հենքի  վրա: 

     Շատ  ինքնատիպ  ու  պատկերավոր  են  մայր  Արաքսը  բնութագրող  շրջասույթները : 

Հեղինակը  գետի  գործառույթները  նորովի  է  իմաստավորել  և  արժևորել ` որպես  հայ  ժողովրդի  

հաղթական  ու  ողբերգական  պատմությունների  ականատես , գաղափարախոս , կյանք , լույս , 

ջերմություն  ու  կենսունակություն  պարգևող  զարկերակ :  

Դեմը  Արաքսն   էր ` պատգամախոսը  հայոց   դարերի ,  
Մայր Հայաստանի  մեծ  զարկերակը , դուստրը  լուսարար:(էջ 150) 
    Ուշագրավ  են  §Նահատակ  լուսո ¦ պոեմի  գործող  հերոսին ` լեգենդար 

Ավոյին,ներկայացնող շրջասույթները , որոնք  պարուրում  են  հոգիդ  հույզերով  ու  

զգացմունքներով : Ավոն  արմատներով  Սասունցի  է, հայոց  Մեծ  Եղեռնից  մազապուրծ  

փրկվածների  հետնորդ: Տակավին դեռահաս էր, երբ նրա  հոգում  արճճի  պես  ծանրացել  էր  ազգի  

ճակատագրի  ողբերգրական  առեղծվածը : Բանաստեղծը  հերոսի  սկզբունքային  գծերից  ընդգծել  

է  ամենաէականը ` վրիժառության  գաղափարի  իրականացումը , որի  համար  ասպարեզ  բացեց  

արցախյան  գոյամարտը:  

Եվ  Հայաստանի  ազատագրման  Գաղտնի  բանակը   ելնում  է  ոտքի ,  
Չեն  թողնի  երբեք , որ  բանտում  մնա  վրիժառուների  աննահանջ  ոգին: (էջ 220) 
  Մեկ  այլ  դեպքում  Ավոյի  փոխարեն  գործում  է  հետևյալ  շրջասույթը , ինչպես  `  

Բայց  չկա  Ավոն ` Աստվածը  մարտի: (էջ 257) 
     Մոնթե  Մելքոնյանը  Արցախ  է եկել  1991 թ.  աշնանը: Մասնակցել  է  Շահումյանի  շրջանի  

տարբեր  գյուղերում  ընթացող  մարտերին : Ամեն  տեղ  եղել  է  մարտի  Աստվածն  ու  ոգին : 

Անմիջապես  աչքի  է ընկել  թե  գիտական  իմացությամբ , թե  ռազմական  պատրաստականության  

բարձր  մակարդակով: Չորս  ամսից  հետո  Մոնթեն  տեղափոխվել  է  Մարտունի  և  դարձել  

հանուրի  հրամանատար : Նահատակվել  է  1993թ.  հունիսի  12-ին : Թշնամին  ջախջախվել  է , բայց  

չկա մարտի  Աստվածը: Ժողովուրդը  ծանր  է  տարել  իր  լավագույն  զավակի  կորուստը : Անցել  

են  տարիներ , բայց  մինչև  այսօր  էլ , երբ  խոսում  են  Ավոյի  մասին , իրենց  արցունքները  զսպել  

չեն  կարողանում  թե'  ժողովուրդը , թե'  զինվորները , թե'  մարտական  ընկերները: 

      Մոնթեի  աներևակայելի  սխրանքները  բխել  են  դեպի  իր  ժողովուրդն  ու  հայրենիքն   

ունեցած  որդիական  սիրուց: Արցախում  ցայտուն  բացահայտվել են  նրա  խառնվածքի  

անսովորությունը, բացառիկ  մարդասիրությունն  ու  ասպետականությունը , անձնազոհությունն  

ու  պատրաստակամությունը ի  սեր  իր  ժողովրդի  փրկության , հանդուգն  ու  համարձակ  

բնավորությունը , հարմար պահին  իր  գործողությունների  պլանը  ծավալելու  և  դժվարին   

իրավիճակներում  ակնթարթային  վճիռներ  կայացնելու  բացառիկ  ընդունակությունը , 

քաղաքագետի  ու  զորավարի  փայլուն  տաղանդը : 

§Հայոց  Աղվանքի  կտուր ¦ շրջասույթը  թե  ոճական , թե  իմաստային  տեսանկյունից  տեղին  

ու  արդարացված  է : Աղվանքի  տարածքային  ամբողջությունը  միավորող  և  իրար  շաղկապող  

ծանրության  կենտրոնական  հենասյունն  ու  նրա  պաշտպանական  վահանը  բոլոր  

իրավիճակներում  եղել  է  Արցախը: Նույն  տրամաբանությամբ  Դիզակն ` Արցախի  դարպասն  է :  

Դիզակն ` Արցախի  դարպասն  ամուր ,  
Արցախն ` Հայոց  Աղվանքի  կտուր:(էջ 173) 
 Հեղինակը  խոհուն  մտքերով  և  նկարագրական  հյութեղ  արտահայտություններով  

բնութագրել  է  պատմական  Հայաստանի  բաժան-բաժան  տարածքային միավորները :Սրտի  

անհուն  ցավով  ու  մորմոքով  ներկայացրել  է  նրանց  ողբերգական  ճակատագիրը , որ  անիրավ  

մարդիկ  (Աթաթուրքից  մինչև   Լենին  ու  Ստալին) նվիրել  են մեր  թշնամիներին :  Զանգեզուրն  էլ , 

որի  փոխարեն  պատկերավոր  գործածել  է  ողնաշարը  Հայոց  երկրի(էջ 239)  շրջասույթը , 

պաշտպանել  է  իր §հանճարով  ջահակիրի ¦  զորահրամանատար  Նժդեհը :  Հիմա  ժամանակն  է 
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հարցի  արդարացի  լուծման : Անցյալը  դաս  է ,  ժամանակի  երևույթները  գնահատելու  և  ճիշտ  

արժևորելու: Պատմության  տրամաբանական  ընթացքը  դարձավ  գոյապայքարի  ուղենիշ  աստղը : 

Նախիջևանի  փոխարեն  օգտագործել  է  հայոց  երգի  ծովը  գողթան(էջ 238) , Աղդամի  

փոխարեն ` բերքի  շտեմարան(էջ 250) , Գլաձորի  և  Տաթևի  փոխարեն ` արևածին  մտքի  

տաճար(էջ 239) , Մռավի  փոխարեն ` նահապետ  պապ (էջ 281)  և  այլն : 

   Ս.Խանյանը  պատկերել  է  արցախյան  գոյապայքարը :  Հետևաբար  բնական  է  

պատերազմի, զինվորական  առօրյայի  հետ  կապված  պատկերավոր  արտահայտությունների  

կիրառությունը , ինչպես ` հրասայլ `  երկաթե  ձի(էջ 286)  , նոնակ ` երկաթե  հուր(էջ 286)  և այլն:  

    Երբեմն  հանդիպում  են  հեղինակի  վերաբերմունքը , համակրանքը արտահայտող  

շրջասույթներ , ինչպես ` Ստալին  բառի  փոխարեն  օգտագործել  է  բեղավոր  Սոսո (էջ 238), 

Եվրոպայի  փոխարեն ` չարի  դայակ(էջ 221) , թուրքի  փոխարեն ` գորշ  գայլ (էջ 281), Քրիստոսի  

փոխարեն ` Տերը  վերին (էջ 183), Գրիգոր  Մեծի  փոխարեն `  Հայրապետը  սուրբ  (էջ 250)և այլն: 

    Այսպիսով ` շրջասույթները  խտացնում  են  հույզը , ոճավորում  խոսքը , նպաստում  են  

պատումի  քնարականությանը: 

Օգտագործված գրականություն 

1.Ս.Խանյան, Ընտիր երկեր,հ.3,Ստեփանակերտ,2010: 

2.Լ. Եզեկյան, Ոճագիտություն, Եր., 2003: 

3.Պ.Մ.Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները, Երևան,1991: 

4.Ս. Մելքոնյան,Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 
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ՀՏԴ 809.198.1                                                                                                                                        Հայոց լեզու 
Սիլվա  Մինասյան բ.գ.թ.,դոցենտ, 

ակ.Ս. Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոն          
                                               ԷԼ-ՓՈՍՏ`   silvaminasyan50@mail.ru 

 
ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՅԱՊԱՅՔԱՐԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒՀԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒՄ 
(Ա. Բաղդասարյան, Զ. Սառաջյան, Սոնա Համբարձում) 

 
Երիտասարդ ստեղծագործողներ Ալիսա Բաղդասարյանի, Զարինե Սառաջյանի, Սոնա 

Համբարձումի չափածոյում Արցախյան գոյապայքարը  գեղագիտական ընկալելի կառույցներով է 
արտացոլված: Դրանք գեղարվեստական խոսքի միջուկային ու առմիջուկային սահմաններում 
հայրենի հողերի՝ արյան գնով պահպանելու խիզախություն, հարազատների ու մարդ արարածի՝ 
ազերու կողմից խեղման, կորուստի անհուն ցավեր են դրսևորում: Չափածոյի  այդ ցավոտ 
հատվածները հագեցած են պատկերային՝ այլաբերական ու արտահայտչական չափավոր 
միջոցներով: Հատկապես հնչեղ են շրջասույթները, դարձվածները, մակդիրները, 
փոխաբերությունները, որոնցով պատերազմական իրադրություն, մարդկային կորուստ, ցավ 
գաղափարներն են շեշտվում: 

 
Բանալի բառեր- այլաբերություն, Արցախյան գոյապայքար, արցախյան կանանց գեղագիտական 
խոսքի արժանիքներ, դարձված, սակավանդամ և բազմանդամ կաղապարներ, միջուկային  
գեղագիտական կաղապարներ, փոխաբերություն, մակդիր, փոխանունություն, շրջասույթ:  

 
Сильва Минасян 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В АРЦАХСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ В 
СТИХАХ МОЛОДЫХ ПОЭТЕСС 

                                                       
В поэзии молодых писателей Алисы Багдасарян, Зарине Сараджян, Соны Амбарцумян 

арцахская борьба отражена доступными средствами. Они в границах ядерных и соядерных  моделей 
выражают отвагу и храбрость при  защите  родной земли, боль и протест против зверств азеров  по 
отношению к родным и человеку вообще. Эти наполненные болью отрывки поэзии насыщены  
образными –иносказательными и выразительными средствами. В частности, перифразами, 
фразеологизмами, переносами: метафорой, метономией и др., которыми  подчеркиваются  будни 
войны, человеческие потери, страдания. 
 
Ключевые слова: аллегория,арцахская борьба за существование, художественные слова  арцахских 
женщин, фразеологический оборот, малочленные и многочленные модели, ядерные художественные  
модели, метафора, эпитет, метономия, перифраз. 

 

Silva Minasyan   
LINGUOSTYLISTIC FEATURES IN THE POETRY ON ARTSAKH LIBERATION STRUGGLE 

(BY YOUNG POETESSES A. BAGHDASARYAN, Z. SARAJYAN, S. HAMBARDZUM) 
 

The depiction of Artsakh Liberation and Survival in the works by yound poetesses A. Baghdasaryan, 
Zarine Sarajyan, Sona Hambardzum are marked by aesthetic matrices with limited members and multiple, 
full-fledged members. They reflect the courage of defending one's homeland at the cost of one's own life 
andthe suffering caused by destruction of dear ones by Azeris via nuclear and near-nuclear matrices. These 
painful aesthetical examples abound with allegoric and stylistic poetic means, among them - inversions, 
idioms, epithets and metaphors. 

 
Keywords – guarantee for survival of Artsakh Armenians, Artsakh Liberation Struggle, aesthetic speech by 
Artsakh women, parents - homeland, linguistic matrices with limited members and multiple members, nuclear 
and near-nuclear esthetic matrices, metaphor, allegory, epithet, inversion. 
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    Արցախյան գոյապայքարը երեք տասնամյակից ավել է, ինչ հերոսաբար շարունակվում է 
տմարդի ազերի հրոսակների դեմ: Այս հզոր պայքարը հայրենի եզերքների պահպանություն է, որ 
հիմա փոքրացած չափերով մնացել է հնամենի մեծ աշխարհից: Արցախյան գոյապայքարի թեման 
իր արտացոլանքն ունի գեղագիտական հենքում՝ տեքստում1 (խոսքաշար, խոսք): Դրանք բոլորն էլ 
ցավ ու խոհադատողական իմաստասիրություններ են, պայծառ ու համամարդկային երազանքներ՝ 
հղված մարդկությանը, անգութ աշխարհին, որ դեռ ներում է չար մարդկանց, առավել ևս թուրք և 
ազերի հրոսակներին: Արցախյան հողերի պահպանության երաշխիքը հայության ներուժն է՝ 
հենված դաշնակիցների վերաբերմունքին: 

    Ցավը ի սկզբանե է մարդկության համար՝ ստեղծման օրից, բայց մարդ արարածը 
պայքարում է դրա դեմ: Քննաբանվող չափածո ստեղծագործությունները թաթախված են այդ  
թեմայով, որը լալկան չէ: Դրա հիմնական նպատակն արցախյան համամարդկային ցավը 
մարդկությանը հասցնելն է, դառն իրականությանը ծանոթացնելն է, անընդհատ կրկնվող թուրք-
ազերական անմարդկայինը հիշեցնելն է, համաշխարհային մարդ-արարածին զգոնացնելն է: Արդի 
այդ չարությունը, վայրագության տեսքով, նստած է ազերիների հոգում, ու նրանք դա գործադրում 
են ցինիկաբար, և ամբողջ աշխարհը լռում է դրա դեմ: Այդպիսի թեմայի գագաթնակետերից մեկը 
Սոնա Համբարձումի «Ավագ ուրբաթ» բանաստեղծությունն է՝ իր անվանաճանաչողական մեծ 
արժեքներով, հատկապես հատուկ անունների հիշեցումը: Արվեստագետը հանդգնում է 
համամարդկային ցավի, մեղքի, ծրագրվող և իրագործվող հանցանքի պատասխանատուն, 
գեղագիտական հնարանքով, իրեն համարելու՝ օրինակ դառնալու գիտակից մարդ արարածի 
համար: Վայրագության առաջն առնելու պատասխանատվությունը յուրաքանչյուրի համար է, 
այսինքն՝ արվեստագետների, մարդ կոչվածների աններելի լռությունը, ներողամտությունն 
այդպիսի չարագործությունների դեմ հավասարազոր է համամիտ լինելուն:  

Մեղքի զգացումը 
Եվայից մինչև Պետրոսի ուրացումը, 

Մինչև Հիսուսի ձեռքերին 

Մեխ խփող խղճուկը, 

Մինչև Գուրգենին կացնահարող  

Սաֆարովը, 

Մինչև Սիրիայում սևազգեստ 

Գլխատվողների 

Հետևում կանգնած կացնավորները, 

Կարմրազգեստ  

Գնդակահարվողների հետևում 

Կանգնած զինյալ  
Պատանի-երիտասարդները, 

Մինչև Բելգիայի  

Օդանավակայանում երեք 

Ահաբեկիչ-պայթեցնողները, 

Մինչև այն թուրքը, ով 

Թիրախավորեց ու կործանեց  

Ռուսական ինքնաթիռը 

Եգիպտոսում,    

Մինչև Թալիշում կենդանի  

Մարդկանց խեղող սրիկան… 

Բոլոր-բոլորն արթնանում են իմ մեջ 

Եվ ես դառնում եմ հերթականը, 

Գուցե միակը, 

Ով իր մեջ սպանում է 

Մարդկային մեղսագործ բնազդը, 

Երևակայությունը՝ 
Մաքրագործվելու համար: 

Աշխարհն այնքան փոքր է թվում 

                                                           
1
 . Գ. Բ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Ասողիկ հրտկչ., Ե., 2003 թ., 165 էջ, 

էջ 12: 
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Ինձ, 

Որ այս ամենի համար 

Բոլորս ենք պատասխանատու,  

Ես եմ մեղավոր 

Ամեն ծրագրված և 

Իրագործված հանցանքի համար, 

Ես եմ մեղավոր, որ 

Քաղաքակիրթ աշխարհում 

Անկիրթ հանցանքներ են  

Ավելանում՝ 
Կասկածի տակ դնելով  

Անցյալից մինչև ապագա… 

Եթե ոչ ես կամ դու, ո՞վ  

Պիտի կանգնի …. 

Քանի դեռ ուրբաթ է, 

Մաքրե՛նք մեղքերը մեր: 

Ամե՛ն1:  

    Ահա այսպիսի ընդհանրական, խորիմաստ ու համամարդկային բանաստեղծությամբ 
Արցախի վիճակն է համաշխարհային գեղագետների ու մարդկանց ուշադրությանն հասցվում: Բայց 
ցավոք, համամարդկային բոլոր խղճմտանքներով օժտվածներն էլ անուժ են զորեղ ղեկավար 
անգութների դեմ, որ թույլ են տալիս այդպիսի հակամարդկային երևույթներ:         

     Արցախյան չափածոյում հատկապես կին ստեղծագործողների անհատական ոճերի 
յուրատիպությունում ընդհանուր է հայրենիքի ցավը: Դա նաև համամարդկային ցավ 
արտահայտելու պարզ ոճի անմիջականություն է, որտեղ երևում է բանարվեստի գեղագիտական 
պարզության մեծ ուժը՝ խարսխված շարահյուսական պարզ կաղապարների վրա: Պարզ կամ 
հասարակ ոճին հատուկ են համեմատաբար պարզ և սակավանդամ կաղապարները և 
կաղապարների բաղադրիչների իրացման համեմատաբար սովորական և գործածական 
արտահայտությունները:2 

Ահա այս տիպի կառուցվածքով ոճում առաջնահերթ հասկացություն է հայրենիք և ծնող-
զավակ   հոգեբանական ապրումների գեղագիտական արտացոլանքը, որը համամարդկային 
զգացմունքերի արտահայտություն է: Արցախյան երիտասարդ ստեղծագործող կանայք շատ են: 
Ուշադրություն դարձնենք բանաստեղծուհիներ Ալիսա Բաղդասարյանի, Զարինե Սառաջյանի, 
Սոնա Համբարձումի (Համբարձումյան)՝ Արցախյան գոյապայքարն արտացոլող որոշ գործերի, 
որտեղ էականը պարզ ասելիքն է: Մանկությունից նրանց ունկերում արցախյան գոյապայքարի 
ահազարհուր ռազմական պայթյունների աղմուկն է, կանանց ողբը, տղամարդկանց շեշտ խոսքը՝ 
հագեցած հայրենիքի ինքնության առաջնահերթ պահանջներով: Դա նրանց գեղագիտական 
խոսքում առանձնահատուկ երանգներով է:  Ահա ծանոթանանք Ալիսա Բաղդասարյանի մի պարզ 
ու սրտամոտ բանաստեղծության: Նախադասությունները հիմնականում լիասույթային (բարդ 
նախադասություն) կաղապարներով են, որոնց մեջ ընդգրկված ասույթային (պարզ 
նախադասություն) կաղապարները քիչ սակավանդամ են, մեծ մասամբ՝ բազմանդամ և լրիվ 
ընկալելի: Դա հոգու ջերմ ու պարզ զգացումների արտահայտություն է ծնողական անգնահատելի 
արժանիքների վերաբերյալ, որն անմիջական, անպաճույճ մանկական զգացումների 
գնահատումներով է հագեցած: Գեղագիտական ամբողջությունում ընկալելի միջուկ (բուն խոսքը) և 
առմիջուկ3 (բուն խոսքին հավելվող կառույցներ) հասկացություններ են: Օրինակ՝ Ա. 
Բաղդասարյանի «Երբ հայրս » բանաստեղծության առմիջուկը հետևյալ պարզ նկարագրությունն է. 

Երբ հայրս բոլոր հայրերի նման 

Պատերազմի դաշտ գնաց ինքնակամ, 

Ես՝ փոքրիկ մանուկ, լացն աչքերիս, 

                                                           
1
 . Սոնա Համբարձում, Գանգրահեր կարոտ, Դիզակ պլյուս հրտկչն., Ստ., 2017 թ.,  էջ 61-62: 

2
 . Գ. Բ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Ասողիկ հրտկչ., Ե., 2003 թ.,  էջ 80:  

3. Գ. Բ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Միջուկային և առմիջուկային 

կառուցվածքային կաղապարները լիասույթում են՝ բարդ նախադասության մեջ:  Մեր կարծիքով՝ 

միջուկային և առմիջուկային  նորաբանությունները բանաստեղծության բովանդակության 

բաժանման համար հիանալի ոճագիտական գիտաբառեր կլինեն : 
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Հասկացա կյանքի խուրհուրդը վերին 
Եվ միշտ աղոթքով խնդրեցի Աստծուն,  
Որ հայրս կռվից ողջ, առողջ գա տուն, 
Որ չպակասի գլխից գեթ մի մազ, 
Հայրս մեր գլխից մնա անպակաս: (8)1 
     Իսկ դրան հաջորդած փոքրածավալ հնչեղ, կուռ ու պարզ միջուկը, հաշմված (մի աչքը 

կորցրած) հոր վերադարձն է (շրջապատի մարդկանց համար աննկատ երևույթ է դա, իսկ տիրոջ 
համար՝ նշանակալից կորուստ): 

Եվ ահա մի օր գնդակին զոհած 
Մի աչքի լույսը, հայրս դարձավ տուն… (ն. տ.) 
    Այնուհետև էլի առմիջուկով (հիմնականին՝ իմաստաբանական ելակետին, հավելվող խոսք) 

կարճ նկարագրվում է մոր ուրախությունը, բայց զավակի՝ հեղինակի միջուկային  ասելիքը մնում է 
չասված (կախման կետեր՝ լռություն): 

   Ա. Բաղդասարյանի արտահայտածը ժողովրդական մտածողությամբ մարդկային կյանքի 
համար թանկ արժեցող աչքի լույս հասկացությունն է, որը զինվորը հայրենիքին է զոհել (աստված 
խնայել էր մյուսը): Դստեր՝ չնշված անպարփակ ուրախությունը (հորը ողջ տեսնելը) սգակիր 
շրջապատի համար լռության գեղագիտական ձևով է տրվել: Մարդկային զգայացունց ցավոտ 
իրադրությունում դա պահվածքի բարեկիրթ արտահայտություն է: Այստեղ գործածված են նաև 
ժողովրդական մտածողությամբ հանրահայտ դարձվածներ: Դրանք  դարձվածային 
կապակցություններ են՝ Հայրս մեր գլխից մնա անպակաս (ողջ), աչքի լույս/ը(տեսողություն),  գլխից 
գեթ մի մազ չպակասել (չվնասվել),  պատերազմի դաշտ (կռիվ), գնդակին զոհած/ել(կորցնել): 

     Ա. Բաղդասարյանի այս բանաստեղծությունում պատերազմին առնչվող մակդիրներից են՝ 
գոյականական՝ պատերազմի դաշտ, կյանքի խուրհուրդը վերին, բայական՝ գնաց ինքնակամ: 
Բառակապակցությամբ արտահայտված մակդիր է՝ գնդակին զոհած Մի աչքի լույսը:  

      Արցախի համամարդկային ու ազգային ցավը Զ. Սառաջյանի գեղարվեստում 
յուրահատուկ խտացված ընդհանրականով է արտահայտված, որը պարզ, ընկալելի ու հոգեթով 
մեղմ գեղագիտականն է: Նրա ասելիքի միջուկը իշխում է ամբողջ կուռ խոսքում: Որոշ գործերում 
նույնիսկ չկա առմիջուկ՝ բուն ասելիքի շուրջ արտահայտված հավելյալ գեղագիտական կառույցներ. 
դա տրամաբանական-գեղագիտական է: Ըստ այդմ էլ նրա որոշ բանաստեղծությունների 
իմաստասիրությունն իշխող է և ակնհայտ հույզն ընթերցողին մտորել է տալիս.  

Մշուշված աչքերս գարուն են փնտրում,  
Բայց ձմեռը հաջորդում է ձմռանը, 
Ծաղիկն այդպես էլ կմնա չբացված, 
Բառն այդպես էլ կմնա չասված, 

Երբեք չեմ տեսել՝ ծաղիկը բացվի անարև, 

Իսկ բառը՝ առավել ևս, 

Իսկ հոգին՝ առավել ևս, 

Բոլոր ծաղիկներն էլ արև են տենչում, 

Ծաղկաթերթերս թափվում են ափիս մեջ, 

Իսկ երկնքից դարձյալ ձյուն է մաղվում…2 

    Այստեղ տարվա եղանակները՝ ձմեռ, գարուն գոյականները, պատերազմ ու խաղաղություն 
են խորհրդանշում, որը փոխաբերությամբ է բնութագրվում (նմանություն), ծաղիկը՝ կյանք 
(փոխաբերություն), բառը՝ արվեստ (փոխանունություն՝ առնչություն), ձյուն բառն ուղղակի ու 
փոխաբերական իմաստներ է արտահայտում (վերջինը՝ վտանգ), արևը՝ պայծառ, խաղաղ կյանք: 
Ընկալելի լեզվաբանական այս խտացվածքն այլաբերությամբ մեզ է մատուցում բանաստեղծուհու 
ներքին բողոք խոսքն անգութ ազերու նկատմամբ՝ պատերազմի վտանգ չլինի (Ծաղկաթերթերս 
թափվում են ափիս մեջ, այսինքն՝ մտածումներն ափով՝ ձեռքով, բռնած գրիչով թղթին է հանձնվել, 
ուրեմն՝ խաղաղությունը երազանք է մնում. նախորդ տողում նշված ծաղիկ, արև բառերն ուղղակի 
իմաստ և այլաբերված երիտասարդություն՝ կյանք և խաղաղություն են խորհրդանշում): 
Այլաբերական ձևերից են նաև մակդիրները, որոնք մակադրյալի հետ այլաբանությամբ 
պատերազմական ժամանակում կյանքի գեղեցիկ ռիթմի չգոյությունն են գեղագիտորեն 

                                                           
1
 . Ա. Բաղդասարյան, Գրիչս երազ է տեսնում, Վաչագան Բարեպաշտ հրտկչ., Ստ., 2014 թ., 240 էջ, էջ 

8: 
2
 . Եղիցի լույս, N01, 2016 թ., էջ 4: 
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նկարագրում: Բանաստեղծական խոսքն  այստեղ յուրատիպ այլաբերական շարույթներով է 
տրված:  

     Սոնա Համբարձումի գեղագիտական գործերում համեմատաբար ավելին են նշված 
քննարկվող թեմայով բանաստեղծությունները: Արցախյան գոյապայքարին նվիրված գործերից է 
«Վերադարձածները»1, որի պարզ ընդհանրացված ու խտացված կառույցներում ի ցույց են հանվել 
պատերազմական ահազարհուր գործողություններից կրած վնասները: Հատկապես մարդ 
արարածի տարբեր տիպի հաշմվածություններ են հանգիստ և զրուցատիպ մատուցվում, որոնց 
պատկերային ձևերը ցնցող ու ցավալի են այդ ամենը տեսածների, խոր ընկալողների համար: 
Ներկայացված ընդհանրական կերպարներն արցախցի տարբեր տարիքի ու սեռի մարդ 
արարածներ են: Հայրենասիրական անսահման բարձր հասկացությունների ընկալման է մղում այդ 
գործը՝ նվիրվածություն, տոկունություն, դիմակայելու ունակություն, հայրենիքը պահպանելու վսեմ 
գիտակցություն, խաթարվածը վերաշինելու համառություն, ունեցածը սերունդներին փոխանցելու 
մարդկային վսեմություն, հայրենիքը պաշտպանելու անկոտրում կամք: Այդ ամենն արտահայտված 
է Արցախի հետպատերազմյան գոյատևման գեղագիտական խտացված պարզ 
նկարագրություններով, և վերջում խոհաիմաստասիրական ընդհանրացմամբ բանաձևվում է մեր 
երկրի էությունը՝ հայրենի Արցախը Պատերազմից վերադարձած երկիր է և Կորուստներով… 
կանխում է՝  վերադարձը// Նոր պատերազմի: Նրա առօրյան առլեցուն է մահազդու 
պատերազմական անջնջելի հիշողություններով ու ցավալի հետքերով:  

Պատերազմից վերադարձած պապը  
Իր չերևացող ձեռքերով  
Շոյում է կնոջ պատկերը՝ սև 

Շրջանակում: 

Պատերազմից վերադարձած հայրը  

Իր չերևացող ոտքերով 

Քայլում է պուրակում՝ 
Փոքրիկի ձեռքից բռնած:  

  Պատերազմից վերադարձած մայրը  

Ականջներում դղրդացող  

Սարսափազդու ձայների մեջ 

Փնտրում է դռան մի զանգ՝ 
Որդիների տունդարձի: 

Պատերազմից վերադարձած  

Եղբայրը  

Իր կույր աչքերով 

Տեսնում և արտասվում է 

Ավերված տան համար: 

Պատերազմից վերադարձած երկիրը  

Սահմանում անվերադարձ  

Կորուստներ է ունենում՝ 
Կանխելով վերադարձը 

Նոր պատերազմի:2 

      Քսաներկու տողանոց այս տրամաբանական ցնցող բանաստեղծությունում պատերազմի 
արհավիրքն արտացոլող գոյական, բայ տասնմեկ շրջասույթ կա: Շրջասություն լեզվաբանական 
միավորը մշակվել է սոփեստ ճարտասանների կողմից3 (հատկապես Գորգիաս Լևոնացու, մ. թ. ա. 
488-379): Հայ ոճագիտության մեջ Պ. Պողոսյանն է առավել մանրամասնված  անդրադարձել այդ 
հարցին, բայց նաև ընդունել, որ խոսքի համար շրջասույթը զարդ չի դառնում: Այս ոճական 
այլաբերական միավորը լեզվաբանական բառարանում շրջասույթ  և շրջասություն գիտաբառերով 
մեկ հասկացություն է դիտարկված. «Ոճաբանական հնար, երբ պարզ հասկացությունն 
արտահայտվում է նկարագրական եղանակով, այսինքն՝ առարկայի կամ երևույթի իսկական 

                                                           
1
 . Սոնա Համբարձում, Գանգրահեր կարոտ, Դիզակ պլյուս հրտկչն., Ստ., 2017 թ., 184 էջ, էջ 179: 

2
 . Ն. տ., էջ 17: 

3
 . Պողոսյան Պ., «Խոսքի մշակույթի և ոճագիտական հիմունքներ», ԵՊՀ հրտրկչ., Ե., 1990, h. I, 420 էջ, 

էջ 23, հ. II, 396 էջ, էջ 84-88: 
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անվանումը փոխարինվում է նրա այս կամ այն հատկանիշն ընդգծող որևէ դարձվածով1»: Ոճագետ 
Ֆ. Խլղաթյանը շրջասություն և շրջասույթ լեզվաբանական տարբերակներով է բնութագրել: 
Նույնիսկ մի տեսակը համարել է պարզաբանում, երբ §…խոսքի մեջ եղած որևէ հասկացություն 
կրկնվում է նկարագրական-բացատրական ձևով2¦:  

Շրջասությունը և շրջասույթը  լեզվաբանական տարբերակներ են: Շրջասությունը 
փոխաբերության տեսակ է, ոճական դարձույթ,  երբ որևէ առարկա կամ երևույթ ուղղակի 
անվանելու փոխարեն տրվում է նրա ավելի ծավալուն, նկարագրական բնութագրությունը …երբեմն 
նաև կամայական վերաբերմունքը տվյալ իրողության նկատմամբ, ինչպես նաև խոսքին հաղորդում 
որոշակի հնչեղություն և պատկերավորություն3: Պ. Բեդիրյանը շրջասություն գիտաբառը 
բնութագրել է հետևյալ կերպ՝ §Շրջասությունները շրջուն արտահայտություններ են, բառեր կամ 
բառակապակցություններ, որոնցով առարկան կամ գործողությունն անուղղակիորեն ենք 
անվանում4¦:  

     Սոնա Համբարձումի «Վերադարձածները» բանաստեղծությունում գործածված այդ տիպի 
գեղագիտական օրինակների իմաստաբանական կարևոր առանձնահատկությունը եղածը 
նկարչական մանրամասնությամբ անուղղակիորեն ներկայացնելն է: Ընդհանրապես 
շրջասությունները քիչ են ոճական մեկնությունների արժանանում: Հեղինակը լսած, տեսած 
ահազարհուրը մեղմացրած այնպիսի գեղագիտական այլաբերված ոճով է նկարագրել, որ ցավալին 
դյուրասահ ու մեղմացրած է ներկայացվում, բայց ընկալվում  են ահավորները: Ահա այդ 
շրջասությունների իմաստաբանական արժեքները՝ չերևացող ձեռքեր (հաշմված՝ բացակայող վերին 
վերջույթներ), չերևացող ոտքեր (հաշմված՝ բացակայող ստորին վերջույթներ), (հաշմված զինվորը) 
շոյել կնոջ պատկերը սև շրջանակում (պատերազմի մասնակից հաշմված ամուսնու վերադարձը և 
թիկունքում ռմբակոծությունից նահատակված կնոջ սգո հիշատակ նկարը տեսնելը), ականջներում 
դղրդացող սարսափազդու ձայներ (պատերազմական ահազդու աղմուկից տուժած լսելիք), դռան մի 
զանգ փնտրել (դուռ չունեցող, պատերազմից ավերված տուն հիշել// սպասել մեկին), որդիների 
տունդարձի դռան մի զանգ փնտրել (նահատակված որդիներին սպասել), պատերազմից 
վերադարձածի կույր աչքեր (տեսողության կորուստ ունեցած, հաշմված զինվոր), կույր աչքերով 
տեսնել (հիշել), պատերազմից վերադարձած երկիր (գոյապայքար մղած երկիր՝ Արցախ), 
սահմանում անվերադարձ  կորուստ ունենալ (սահմանապահի զոհվելը), նոր պատերազմի 
վերադարձը կանխել (համապատասխան զինուժ ունենալ թշնամու դեմ՝ խաղաղություն 
պահպանելու համար): Այս հեղինակային, մեծ մասամբ նորակազմ, գեղագիտական շրջասույթները 
խոր մտածողության ազդեցիկ երաշխիքներից են: Պատերազմական ահավոր գործողությունների 
հետևանքներն Արցախում առկա են ամենուր: Սոնա Համբարձումի ուժ ու կենսունակություն 
պարունակող խոսքարվեստը զորեղ է հենց դրանց նկարագրություններով: 

   Արցախյան գոյապայքարը ցնցող պատառիկներով է տրված «Իմ բանաստեղծությունը» 
ծավալուն (4 էջանոց) գործում: Դա հեղինակի ու նրա նման տուժած բազմաթիվ սահմանամերձ 
ընտանիքների ճակատագրի նկարագրությունն է : Տասնյոթամյա հորեղբոր կորուստը՝ տատի սուգի 
հիշեցմամբ է տրված (Արա՜մ, Արա՜մ… Թուրք ընկերների գործն էր):  

1988-ն էր, երբ արցախցիները  

Բռունցքներով միացում էին  

Գոռում, 

Ձայների մեջ լսեցի քրոջս  

Հետծննդյան լացը… 

Գրիգոր պապիկիս մարմինն է՝ 
Գետնին. 

-Լավ է առաջնեկիդ տեսա, տղա՛ս…  

Տատս անընկեր մնաց…  

1990-ի վերջերն էր, երբ 

Արցախցիները պայքարում էին  

                                                           
1
. Պետրոսյան Հ. Զ., Գալստյան Ս. Ա., Ղարագյուլյան Թ. Ա., «Լեզվաբանական բառարան», Հայկ. ՍՍՀ 

ԳԱ հրտկչ., 1975 թ., 320 էջ, էջ 245: 
2
. Խլղաթյան Ֆ. Հ., «Ոճաբանական բառարան» (II հր.), Զանգակ հրտկչն., Ե., 2000 թ., 176 էջ, էջ 131, 

150: 
3
. Եզեկյան Լ. Կ., Ոճագիտություն (ուսումնական ձեռնարկ), ԵՊՀ հրտկչ., Ե., 2003 թ.,  էջ 340: 

4
. Բեդիրյան Պ. Ս., Հայերեն շրջասույթների բառարան, Էդիթ պրինտ հրտրկչ., Ե., 2006 թ.,  էջ 3:   
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Անկախության համար 

Եվ ես լսում եմ իմ հետծննդյան 

Լացը… 

Երբ 

Հայրս նռնակը ձեռքին սպասում էր. 

Եթե մեքենան է գալիս՝ ընտանիքին 

Տեղափոխում էր, 

Եթե թուրքերն են մտնում 

Մատաղիս՝ պայթեցնում էր… 

Մենք հեռացանք գյուղից՝ 
Ոտաբոբիկ… 

Իսկ հայրս աչքերի լույսով վճարեց 

Իր հայրենիքի պաշտպանության  

Գինը:1 

   Ինչպես նախորդ, նմանապես այս ցավոտ ու պարզունակ, սրտակեղեք ու նկարչական 
ճշգրտությամբ տրված մազապուրծ արցախցիների իրավիճակն է, մեր տեսածի հակիրճ 
նկարագրությունը: Այստեղ ևս խոսուն են շրջասությունները՝ կորցնել տասնյոթամյա հորեղբորը 
(ազերիների կողմից գազանաբար սպանված), թուրք ընկերների գործը (վայրենաբարո 
սպանություն), ընտանիքի հոգիներում ամեն ինչ փուլ գալ (տնավեր լինել, գաղթել), բռունցքներով 
միացում գոռալ (գոյապայքարի ելած արցախցիների սկզբնական պայքարի, պահանջի միամիտ 
ձևը), Ձայների մեջ լսել քրոջ հետծննդյան լացը// լսել (իմ) հետծննդյան լացը (ծնունդ, նորածին), 
Գրիգոր պապիկի մարմինը գետնին (մահ), տատն անընկեր մնալ (պապը մահանալ), 
ոտաբոբիկհեռանալ գյուղից (Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ մազապուրծ գաղթել 
բնակավայրից), աչքերի լույսով վճարել հայրենիքի պաշտպանության գինը (պատերազմում 
հաշմվել՝ տեսողությունը կորցնել):  

    Հեղինակի ծննդավայրին նվիրված «Մատաղիսում » հուզաթաթավ բանաստեղծությունում 
ազերիների կողմից կրած հին (30-25 տարի առաջ) ու նոր (երկու տարի առաջ) ցավալի և 
ահազարհուր ռմբակոծությունների հետևանքներն է հայրենի գյուղում նշվել: Նոր արհավիրքի 
շոշափելի ցավն անգութ ազերին կիրառեց սահմանամերձ Թալիշ գյուղի և հեղինակի ծննդավայրի՝ 
Մատաղիսի տարածքներում՝ Տրտուի՝ Թարթառի արևելյան ափամերձ տարածքներում: 
Արյունարբու թշնամին հեռահար հրետանակոծել էր նաև Մարտակերտը, Մարտունու շրջանի 
բավականին տարածքներ, դպրոց հաճախող  երեխաներ սպանել: Ահա հնչեղ մի հատված. 

Ես այստեղ եմ… 

Մանկությանս հուշերի մոտ, 

Որ 88-յան պատերազմի պատճառով 

Խեղվեց…. 

Այստեղ՝ սահմանին այդքան մոտ 

Այս հրաշք օրրանում, 

Երեք լուռ մահարձան 

Ինձ են հետևում… 

-Հողը կարոտում է մշակի ձեռքին… 

2016-ի ապրիլը նոր 88 էր (1988), 

Ինձ պես նորածինների համար 

Նոր անդամահատ էր 

Մանկության հուշերի: 
… 
Իմ սահմանապահ հո՛ղ, 

Իմ կարոտալուռ տո՛ւն, 

Իմ անկատար մանկությո՛ւն, 

Իմ Մատաղի՛ս:2 

   Արցախում եղած նոր պատերազմն ազերիների վայրագության նոր արտահայտությունն էր, 
որի արտացոլանքը ցույց տվող այս բանաստեղծության ընդհանրականը  հայրենի հողի 

                                                           
1
 . Ն. տ., էջ 27-28: 

2
 . Սոնա Համբարձում, Գանգրահեր կարոտ, Դիզակ պլյուս հրտկչն., Ստ., 2017 թ., 184 էջ, էջ 23-24: 
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գնահատումն է, մարդկանց անդառնալի նոր կորուստների գեղագիտական անպարփակ, բայց 
ցավով հիշեցնող կսկիծը: Ահազարհուր պատերազմական արհավիրքները հայ ժողովրդի դարավոր 
ցավերից են, որոնք սարսափելի չափերով կրկնվում են: Սոնա Համբարձումի վերոհիշյալ 
«Մատաղիսում» բանաստեղծության հետևյալ շրջասություններում յուրատիպ նկարագրություններ 
ու բովանդակություն են ստացել՝ 88-յան պատերազմի պատճառով խեղվել (լիարժեք չլինել, 
նախորդ փառահեղ կացությունը չունենալ), հողը մշակի ձեռքի կարոտել (սահմանային, թշնամու 
գնդակոծության թիրախ դաշտերի չմշակվելը// գյուղատնտեսական աշխատանք կատարող 
տղամարդկանց նահատակվելը),  2016-ի ապրիլը նոր 88 էր (արցախյան գոյապայքար առ այսօր// 
ազերիների պատերազմական նոր հարձակում), նորածինների համար մանկության հուշերի նոր 
անդամահատ (պատերազմից խեղված մանկություն), սահմանապահ հող (անմշակ, զինվորների 
պահակակետման ծառայող հողային տարածք), կարոտալուռ տուն (անմարդաբնակ տուն), 
անկատար մանկություն (պատերազմական շրջանի մանկություն): Այս բանաստեղծությունում նաև 
հեղինակային նորակազմություն կա՝ կարոտալուռ ցավառատ բառը, որը հեղինակային 
բառագործածության պրպտուն ու հմուտ մտքի արտահայտություն է: 

   Արցախյան գոյապայքարը հիշեցնող սակավ մակդիրները հիմնականում ածականով են 
արտահայտված՝ լուռ մահարձան, սահմանապահ հող, կարոտալուռ տուն (անմարդաբնակ),  
անկատար մանկություն (Ես կարոտում եմ), տատիս լեղապատառ սուգը (Իմ բանաստեղծությունը): 
Գոյականով արտահայտված մակդիրը հազվագյուտ է, ինչպես՝ մշակի ձեռք (Ես կարոտում եմ) և 
այլն: ՓոխաբերություններըԱրցախյան գոյապայքարին նվիրված գործերում չափավոր են և մեծ 
մասամբ շրջասություններում արտահայտվածներն են (հատկապես՝ Վերադարձածները): 

    Ապրիլյան պատերազմի ահազարհուր  ու դժնի հետևանքի համամարդկային արտացոլանք 
է «Ավագ ուրբաթ»  բանաստեղծությունը (հոդվածի սկզբում ամբողջական տրված է): Այն մարդ 
արարածի ստեղծման օրից առ այսօր իրագործված չարությունների մասնակի, բայց հնչեղ 
նկարագրություններ է, համամարդկային ընկալելի ու ընդհանրական բանաձևում՝ մարդ արարած 
կոչվածը չպիտի հանդուրժի, թույլատրի սխալը, առավել ևս՝ գազանաբարոն: Ազերիների 
գործադրած վայրագությունն ահավորն է (քնած մարդուն կացնահարողին համաշխարհային 
իրավաբանական դատավարությունից ազատել, բերել են իրենց չարաբարո երկրում հերոսի կոչում 
տվել, թալիշյան հիվանդ, տարիքով գերեվարած մարդկանց անկողնում գազանաբար հոշոտել են): 
Բանաստեղծուհին դա որակել է մարդկության սահմաններից դուրսի անվամբ՝ մեր բառապաշարի 
շերտերից իրադրականին համապատասխան գռեհկաբանությամբ՝ սրիկա` Թալիշում կենդանի// 
Մարդկանց խեղող սրիկան…1: Սա նաև շրջասություն է և հասկացվում է ազերի: Դա 
մահմեդականության կողմից քրիստոնյաների դեմ հրահրված պատերազմի՝ համաշխարհային 
մակարդակի վերաբերմունք է, արժանի ընդհանրացում-որակում: Վերնագիրը՝ Ավագ ուրբաթ,  
խոսուն շրջասություն է: Այն պատմականորեն սուրբ օր համարվող է՝ մեղքերի քավություն տալու 
օր, հիվանդներին բուժելու օր և այլն:  

    Այսպիսով, երիտասարդ բանաստեղծուհիների արցախյան գոյապայքարն արտացոլած 
չափածոյում գեղագիտական լեզվաոճական պատկերներից հնչեղ են մակդիրները, 
փոխաբերությունները, շրջասությունները ևսակավ՝ դարձվածները, փոխանունությունները:     

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                           
1
. Ն. տ. էջ 61: 
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<<ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ>> ԷՋԵՐՈՒՄ 
                        

Հոդվածում ներկայացված են<< Պատմաբանասիրական հանդեսի>> էջերում լույս տեսած և 
Ղարաբաղի բարբառին նվիրված հոդվածները,որոնց հեղինակները լեզվական փաստերի 
քննությամբ ապացուցում են Արցախի հայախոս բնակչության գոյությունը, նաև բարբառի ու 
գրաբարի միջև գոյություն ունեցող հնչյունական, բառային ու քերականական բազմաթիվ 
իրողությունների առկայությունը: 

 
Բանալի բառեր` բարբառային իրողություններ, հնդեվրոպական հիմք լեզու,քերականական 
համակարգի առնչություններ, ստուգաբանություն, հնչյոունաբանություն, բառագիտություն, 
ձևաբանություն, շարահյուսություն, ենթաբարբառ, հնչյունափոխություն, բարբառային 
տարբերակ,դարձվածային արտահայտություններ: 
 

Шогер Минасян – к.ф.н., доцент, 
кафедра армянского языка им. академика С. Абрамяна 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАРАБАХСКОГО ДИАЛЕКТА В ИЗДАНИИ ПАТМАБАНАСИРАКАН АНДЕС 

(ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ) 
                                               

В статье рассматриваются публикации в журнале Патмагитакан андес посвященные 
Карабахскому диалекту. Авторы публикаций подтверждают наличие армяноязычного населения в 
Арцахе на основе лингвистических фактов, также наличие множества фонетических, 
лексикологических и грамматических универсалий в диалекте и староармянском языке. 
   
Ключевые слова:  диалектное явление, индоевропейский праязык, грамматические универсалии, 
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THE STUDY OF THE KARABAGH DIALECT IN PATMABANASIRAKAN HANDES  
(HISTORICAL-PHILOLOGICAL MAGAZINE) 

 
          The article analyses papers on Karabagh dialect published in Patmabanasirakan handes magazine 
(Philological magazine). These articles reveal linguistic phenomenawhich prove that Artsakh populationwas 
Armenian-speaking, they also point to numerous phonetic, lexical and grammatical universals in the dialect 
and Classical Armenian. 
 
Keywords: dialectal phenomena, Indo-European, protolanguage, grammatical universals, dialectology, 
etymology, phonetics, lexicology, morphology, syntax, subdialect, sound interchange, dialectal analogue, 
phraseologism 
 

Պատմաբանասիրական հանդեսի էջերում լույս են տեսել Ղարաբաղի բարբառի 
ուսումնասիրությանը նվիրված մի շարք հոդվածներ, որոնց հեղինակները լեզվական 
իրողությունների ուսումնասիրությամբ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հաստատում են 
Արցախի հայախոս բնակչության գոյությունը, նաև բարբառի ու գրաբարի միջև գոյություն ունեցող 
հնչյունական, բառային ու քերականական բազմաթիվ իրողությունների առկայությունը: 

Լ. Հովհաննիսյանի «Գրաբարի և Ղարաբաղի բարբառի առնչության հարցի շուրջ» հոդվածի 
հիմնական նպատակը բարբառի լեզվական որոշ իրողությունների բացահայտումն է, որը կարող է 
լրացուցիչ փաստարկ ծառայել ապացուցելու, որ Արցախ-Սյունիքում հայերենը սկսել է գործածվել 
հայ տարրերի կազմավորման ընթացքին զուգահեռ: Հոդվածագիրը լեզվական տարբեր 

mailto:shogÑer.minasyan@mail.ru
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իրողությունների քննությամբ օգնում է հերքելու այն կարծիքը, թե իբր մինչև 9-12-րդ դարերը 
Արցախը հայկական բնակչություն չուներ: Քննվում են հնչյունական, բառային ու քերականական 
իրողություններ, որոնցով զուգահեռներ են հաստատվում Ղարաբաղի բարբառի և գրաբարի, 
բարբառի և հնդեվրոպական հիմք լեզվի միջև: 

Հնչյունական երևույթներից ներկայացված է գրաբարյան այ-ի դիմաց Ղարաբաղի բարբառում 
է-ի կամ ա (կամ  ̈)-ի առկայությունը: Ընդ որում, այ>է համապատասխանությունը կա այն 
բառերում, որոնցում տեղի է ունեցել բաղաձայնների տեղաշարժ, այսինքն` ձայնեղների խլացում 
(օրինակ` բան-պէն, բարձր-պէցիր, դանակ-տէնակ): Իսկ գրաբարյան ձևերին ավելի հարազատ 
բառերում բարբառն ունի այ>ա (կամ  ̈) համապատասխանությունը (օրինակ` հայր-հ ̈ր, փայտ- 
փ ̈դ): Պարզ է դառնում, որ ա>է-ն բարբառում կատարվել է գրաբարյան ձայնեղների խլացումից 
հետո կամ նրան զուգահեռ: Երկու դեպքում էլ այն հետագա շրջանի երևույթ է, որովհետև 
ձայնեղների խլացումն ավարտվել է 9-12-րդ դարերում: Ուրեմն` գրաբարյան այ-ի դիմաց 
բարբառում ա ( ̈)-ի առկայությունը պետք է դիտել կամ որպես այ-ին զուգահեռ ձևեր, կամ եթե 
բարբառի ա ( ̈)-ն գրաբարյան այ-ի պարզեցման արդյունք է, ապա այ>ա-ն նախորդել է այ>է-ին: Այս 
դեպքում նույնպես գրաբարյան այ-ի փոխարեն բարբառում աIIէ ձևերից հինը ա-ն չէ: Քանի որ 
հնչյունական օրինաչափ փոփոխությունները կարճ ժամանակամիջոցում չեն կատարվում, ապա 
դարձյալ ա-ով ձևերը կդիտվեն որպես բարբառային հին տարբերակ: 

Բառային իրողությունների քննությունը կատարելիս հեղինակը բերում է գրաբարյան 
այնպիսի բառեր, որոնք արդի հայերենում չեն գործածվում կամ հաճախական չեն, ինչպես` ակն, 
բառնալ, բոլոր, գիջ, թաթուլ, թումբ, կապար, կույս, հանգիստ, սերեկ, տտիպ և այլն: Գրաբարյան 
որոշ արմատներ բարբառում պահպանված են բարդությունների մեջ` ճեպ (ըշկճիպի), հանգ 
(հանգեր), յոյլ (  ̈լ ̈ն ̈լ), հար (հարու տալ, պիրինհարէնք, պիցըհար):  

Անդրադառնալով քերականական համակարգի առնչություններին` Լ. Հովհաննիսյանը 
ներկայացնում է գրաբարի և բարբառի հոլովման և խոնարհման համակարգերի, թվական խոսքի 
մասի մի շարք զուգահեռներ:  

Հոլովման համակարգում հետաքրքիր է բազմիմաստ մասնիկների առկայությունը, որը 
խոսում է թեքականության մասին. ց (ախպօրց, քվօրց, հարանց), ուք (վէտուք, ծէռուք, աչուք) 
մասնիկներն արտահայտում են և´ թվի, և´ հոլովի իմաստներ: Բարբառն ունի գրաբարյան 
պարառականի հետքեր (զիրավ տալ, զիրավ անէլ), ի նախդրով կազմություններ, որոնցում ի-ն 
հիմնականում դարձել ը (պըրտիյէր, պըրտըվէր, կըխըյէր, վընըծօց), որոշ միավանկ բառեր էլ 
պահպանել են բառավերջի ն-ն (նօռնը, տօռնը, յէզնը, թօռնը): 

Թվական խոսքի մասի համակարգում ունեցած աղերսները հաստատվում են բարբառում 
անձներական թվականների առկայությամբ, որոնք գրաբարի անձներական թվականներին 
առնչվում են ոչ միայն կազմությամբ և արտահայտած իմաստով, այլև հոլովվելու ձևով (ըրկօքան-
ըրկուքանուց): 

Ըստ Գ. Ջահուկյանի` անձներական թվականների գործածությունը հատկապես բնորոշ էր 
դասական գրաբարին (5-րդ դարի 1-ին կես), ուրեմն հենց այդ ժամանակաշրջանից էլ հիշյալ ձևերն 
առկա էին Արցախի բնակչության լեզվում, որովհետև հետագա շրջանում (9-12-րդ դդ) անձներական 
թվականները հայերենում կենսունակ չէին և հետևաբար չէին կարող տարածվել: Քանի որ 
լեզուների զարգացման ոչ սկզբնական շրջանում թվականի փոխառությունը այլ լեզուներից 
համարյա բացառվում է, ապա այլալեզու ժողովուրդները չէին փոխառի միայն ու միայն գրաբարին 
բնորոշ թվականի այդ կարգը: 

Բայական համակարգի վերաբերյալ ընդհանրություններից հետաքրքիր է գրաբարյան ունիմ 
բայի անցյալ կատարյալի կալայ ձևի պահպանումը բարբառումը (ինք օնիմ – ինք կալի), նաև ի-ով 
ապառնիի առկայությունը բարբառում (ըսելի, կիրիլի, ուտելի), որոնցում, ըստ հեղինակի, ավելի 
հստակ է դերբայական-ժամանակային, քան հատկացուցիչ-հատկացյալ հարաբերությունը: Մի 
շարք բայեր բարբառում (հըրցընէլ, խընդըրէլ) խնդիր են առնում միայն բացառական հոլովով, մի 
բան, որ խորթ չէ գրաբարին: 

Բարբառը պահպանել է նաև գրաբարյան բազմաթիվ ոճեր իրենց իմաստներով` քընավ 
ընցընէլ (անցանել ընդ քուն), հղէ ընգնէլ (անկանել յուղի), աշկ ածէլ (աչք ածել), վըէնը կաց (յոտն 
կաց) և այլն: 

Բերած լեզվական փաստերի քննությունից Լ. Հովհաննիսյանը եզրակացնում է, որ նախ` 
պետք է մերժելի համարել այն տեսակետը, ըստ որի` Արցախի բնակչությունը հայախոս է դարել 9-
12-րդ դարերում և հետևաբար բարբառի ծագման ժամանակշրջանն էլ այդ դարերի հետ կապելը: 
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Երկրորդ` Արցախը հայախոս է եղել վաղ ժամանակներից, որը վկայում է նաև բարբառում 
հնդեվրոպական բառերի առկայությունը, ինչպես` այա, լօք տալ, պող, առռէ, մըղըմօղ, սըլկըհէլ և 
այլն: 

Իր «Բարբառային մի քանի բառերի քննություն» հոդվածում Լ. Հովհաննիսյանը ներկայացնում 
է Ղարաբաղի բարբառում գործածվող դօն, ըրաժան, ըրամակ, կասկ և տաճակ բառերի 
ստուգաբանությունները: Միայն մըտքին դօնը ընգնէլ (մտքերի մեջ խորասուզվել) դարձվածում 
գործածվող դօն բառը տեղիք է տվել տարբեր մեկնաբանությունների: Չհամաձայնելով Ալ. 
Մարգարյանի կարծիքին, որը բառը կապում է տուն բառի հետ, հեղինակը այն բխեցնում է 
հնդեվրոպական dhubnos «խոր» արմատից, որից, ըստ Աճառյանի, առաջացել է հայերեն անդունդ 
բառը: 

Ըրաժան/արաժան (հում կաթի սեր) բառը հոդվածագիրը համարում է պարսկերենից ծագած: 
Հենվելով հնչյունական համապատասխանությունների վրա` նա բառի համար ենթադրելի է 
համարում rovən-ro ̅an ռոժան-արաժան-(ը)րաժան անցումը: Ընդ որում, եթե արաժան/ըրաժան 
բառի իրանական ծագման փաստարկները ընդունելի լինեն, ապա, ըստ հեղինակի, այն վաղ շրջանի 
փոխառություն է, որը գրաբարում չի եղել, կամ գրաբարը չի պահպանել: 

Ըրամակ (գործածական է ըրամակ ընգնել դարձվածում և նշանակում է մարդամեջ ընկնել) 
բառի ծագումը քննելիս Լ. Հովհաննիսյանը ընդունելի է համարում Հ. Աճառյանի կարծիքը, որը բառը 
իրանական ram (խումբ, բազմություն) արմատից առաջացած երամ բառի հետ է կապում: 

Միայն Ղարաբաղի բարբառում պահպանված կասկ բառի կապակցությամբ հոդվածագիրը 
ենթադրելի է համարում նրա իրանական բնույթ ունենալը որպես հին փոխառություն` չնայած այն 
հանգամանքին, որ հայերենի մարմնի մասեր արտահայտող բառախմբի զգալի մասը բնիկ հայերեն 
է: 

Լեզվաբանը բարբառային կասկ և գրաբարյան քաշ (իրանականից փոխառյալ) բառերի 
իմաստային համապատասխանությունը համարում է ակնհայտ: Ինչ վերաբերում է հնչյունական 
կազմին, ապա հեղինակը փորձում է հիմնավորել հայերենի` իրանական լեզուներից փոխառված 
այլ օրինակների, ինչպես նաև իրանական լեզուների ընձեռած տվյալների վրա: Կ-ք 
համապատասխանությունը հաստատելու համար կարելի է ներկայացնել նույնարմատ մի շարք 
բառեր` կ-ք տարբերակներով (kausa «կողմ» - հայ. կույս «կողմ», նաև քուստ «կողմ»): Ս-շ 
համապատասխանությունը հաստատող փաստեր ևս կան իրանական փոխառություններում` 
սեալ-շալ, վարս-վարշ: Այսպիսով` հեղինակը ընդունում է կասկ-ի հնդիրանական լեզուների հետ 
ունեցած աղերսները` հատկապես նկատի առնելով հին հնդ. kaksa «անութ, մեջքի կեսը»: Կասկ/քաշ 
զուգահեռներից հնագույնը առաջինն է, որը գրաբարը չի ավանդել: 

Լ. Հովհաննիսյանը իմաստային աղերսներ է տեսնում տաճակ, տաճկինակ բառերի և հայերեն 
թակ (ծայրը գունդ գլխով փայտ) բառերի միջև: Ղարաբաղի բարբառում թակ բառն ունի «թութ 
թափելու փայտ», «ծեծ» իմաստները (վերջինից` թակել «ծեծել»): 

Թակ-ը համարվում է բնիկ հնդեվրոպական (հ.-ե. teg կամ təg-ից): Հոդվածագիրը հավանական 
է համարում թակ բառի հնդեվրոպական համապատասխան արմատից իրանական տաճ-ի 
առաջացումը, քանի որ իրանական լեզուներում k- ̌ անցումը արտառոց երևույթ չէ:Ինչ վերաբերում 
է –ակ բաղադրիչին, ապա նրա իրանական ծագումը կասկած չի հարուցում: Որեմն, եզրափակում է 
հոդվածագիրը, իրանական tak-ta ̌ «խփել» արմատից էլ կազմվել է տաճակ-ը, որը և պահպանվել է 
Ղարաբաղի բարբառում: 

Պատմաբանասիրական հանդեսի էջերում բարբառային բազմաթիվ բառերի 
ստուգաբանությամբ հանդես է եկել Ալ. Մարգարյանը: Ստուգաբանված բոլոր բառերը գործածական 
են Գորիսի բարբառում, մեծագույն մասը` նաև Ղարաբաղի բարբառում: Բառերի մի մասի 
ստուգաբանությունը հեղինակի կողմից ներկայացված է առաջին անգամ, մյուս մասի` տարբեր 
լեզվաբանների կողմից ներկայացված ստուգաբանությունների հետ համաձայն չլինելով` Ալ. 
Մարգարյանը փորձել է ներկայացնել և հիմնավորել իր տեսակետը: 

Շալք, սաք, խռզնըհատ, կուչ, ճկռել, կաթ, չոկ, շկակել, պլպլալ, կզնվել, խնտալի//խնտաղա, 
գլուխկոնծի, թարսել, տանկ//տանգ, տոպ, թըռըմասկ, լհա, լոխ, ճապկի, շհատ, շիմ, պել, կոնծել, 
հուշտ, պլուտ, տունդի բառերը կազմում են Ալ. Մարգարյանի կողմից առաջին անգամ 
ստուգաբանվածների խումբը: Սրանցից հեղինակը փոխառյալ է համարվում պլուտ  (ռուսերեն плут 
«խորամանկ և հնարագետ խաբեբա») և թարսել (թրք. թարս «ներհակ, հակառակ») բառերը, 
խռզնըհատ (խարազանահատ) բառի առաջին բաղադրիչը: Հուշտ-ը և կաթ-ը (կաթիլ) կապում է 
նմանաձայնությունների հետ: Բել հատուկ անունից առաջացած է համարում պել բառը: Մյուս բոլոր 
բառերը, ըստ Ալ. Մարգարյանի, իրենց ծագմամբ կապված են գրաբարյան այս կամ այն բառի հետ, 
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ընդ որում` մի շարք դեպքերում թե´ իմաստային, թե´ հնչյունական ընդհանրություններ 
ըբավականին ակնհայտ են, և հետևաբար ստուգաբանությունը` համոզիչ: 

Օրինակ` ճապկի (ճապուկ «դյուրաթեք» բառից), սաքը (սարք բառից), թերմացք 
(թերի+մնացք), կզնվել (կիզանել բայի կրավորականից), տունդի (տուտն «ծայր, պոչ» բառից), շալք 
(շաղ «ցող, խոնավություն, շիթ, կաթիլ» բառից և ք ածանցից), պլպլալ (փայլփլել բառից) և այլն: 
Ավելի համարձակ կարելի է համարել կուչ (գուճ «ծունկ, ծնկի կոճ»), ճկռել (գճել «ծնկել»), շկակել 
(շիկանալ), չռել (աչառել), լոխ (ողջ) բառերի ստուգաբանությունները: Հնչյունափոխական 
յուրաքանչյուր երևույթ  Ալ. Մարգարյանի կողմից հաստատվում է բարբառային համարժեք 
օրինակներով:  

Թօռնը, կիզել, սմքել, խօխա, առռի, պէկ, ադէր, դօն, առիս բառերի ստուգաբանությունները 
ներկայացնելիս Ալ. Մարգարյանը հիմնականում հակադրվում է Հ. Աճառյանի կարծիքին: 

Դօն բառի ծագումը Ալ. Մարգարյանը կապում է տուն բառի հետ, որ նշանակում է նաև 
խորհուրդ: Հետագայում բառը այլ կերպ է ստուգաբանվել Լ. Հովհաննիսյանի կողմից: Թօռ(ն)//թօր(ը) 
բառը Հ. Աճառյանը համարում է բաղադրված ընդ և որ բաղադրիչներից ,իսկ Ալ. Մարգարյանը` ընդ 
և ուր:  

Կիզել (նշանակում է վախենալ) բառը Հ. Աճառյանը դասել է այն արմատական ձևերի շարքը, 
որոնք գրաբարում չեն եղել: Ըստ Ալ. Մարգարյանի` կիզել-ը գրաբարի գոզել (միզել) բայից է 
առաջացել, Ղարաբաղի բարբառում` կյուզիլ փոխաբերաբար նշանակում է վախենալ:  

Հ. Աճառյանի կողմից փոխառյալ համարվող խօխա (թուրքերենից) և առռի (հունարենից) 
բառերից առաջինը Ալ. Մարգարյանը կապում է երեխա բառի, երկրորդը` առնուլ բայի 
հրամայական եղանակի ձևի հետ: 

Համաձայն չլինելով Աճառյանի հետ` սմքել բառի հարցում Ալ. Մարգարյանը համակարծիք է 
ՆՀԲ-ի հեղինակներին, որոնք բառի ծագումը ենթադրում են ցամաքել-ից` ց>ս, ա>ը 
հնչյունափոխությամբ: Բեկ (բեկանել) արմատի իմաստներից մեկն է ավերված տեղ, որից Հ. 
Աճառյանը առաջացած է համարում պէկ-ը (ավերված, քանդված տեղ), մինչդեռ Ալ. Մարգարյանը 
համարում է բակ (կովկասյան լեզուներից փոխառյալ) բառի բարբառային ձևերից մեկը: 

Տարակարծիք մեկնաբանություն ունի առիս բառը:. Հ. Աճառյանը կարծում է, որ այն 
առաջացել է առ և իս (ես դերանվան հայցական հոլովաձևը) բաղադրիչներից, Ստ. Մալխասյանցը` 
առ և ի նախդիրների միասնությունից, իսկ Ալ. Մարգարյանը` բառը համարում է առ նախդրի 
հոլովված ձևը ս ստացական հոդով: 

Ալ. Մարգարյանը բառաքննական ուսումնասիրություններում անդրադարձել է նաև մի շարք 
տեղանունների ստուգաբանությանը. Խնածախ-ը համարում է խան և ծախ բաղադրիչներից 
բարդված, Քարահունջ-ը` քար և ունջ (ստորոտ և հատակ): 

Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրությանը նվիրված նյութերից առանձնակի 
հետաքրքրություն է ներկայացնում Ա.Պողոսյանի «Նի մասնիկը և նրա բառակազմական 
նշանակությունն ու իմաստային առումները հայերենի բարբառներում» ծավալուն հոդվածը: 
Անդրադառնալով նի մասնիկի ուսումնասիրության պատմությանը` հոդվածագիրն այն համարում 
է ոչ բավարար: Առանձնապես կարևորություն տալով այն հարցին, թե ինչ ծագում ունի կամ ինչպես 
է ձևավորվել նի մասնիկը`հեղինակը հիմնավորում է իր այն տեսակետը, որ բառակազմությանը 
մասնակցող նի մասնիկը կազմությամբ ու բնույթով տարբեր է գոյականի ու դերանունների հետ 
որպես հետադրություն գործածվող նի-ից: Բայակազմական նի մասնիկի սկզբնավորումը գալիս է 
դարերի խորքից, չնայած նախապես այն եղել է մի քանի բառերի մեջ: Հետագայում ոչ կենսունակ 
այդ տարրը ընդհանրացման շնորհիվ տարածվել ու դարձել է կենսունակ երևույթ որոշ խմբի 
բարբառներում, այդ թվում և Ղարաբաղի բարբառում: 

Որպես բայակազմական նի մասնիկի բնորոշ առանձնահատկություններ՝ Ա. Պողոսյանը 
նշում է հետևյալը. 

1. Հարադրվող բայի բազում ու տարաբնույթ նշանակությունը կամ առումները խիստ 
սահմանափակում, նեղացնում է կամ էլ բառին հաղորդում է նոր իմաստներ: 

2. Առանձին դեպքերում ունակ է սեռային փոփոխություն առաջացնելու՝ ներգործական 
բայերը դարձնելով չեզոք կամ միևնույն բառույթի սահմաններում դրսևորելու կրկնասեռություն: 

3. Բայական մի շարք ձևերում նի-ն հարադրվող բայի հետ իմաստային ձույլ միասնություն է 
կազմում (նի մըտնել, նի հէտ անել, նի հէտ տալ): 

Ինչ վերաբերում է իբրև հետադրություն գործածվող նի մասնիկին, ապա, ըստ հեղինակի, այն 
համեմատաբար ուշ շրջանի երևույթ է և առաջացել է իյէր (ի վեր) բաղադրյալ կապի յէր (<վէր) 
բաղադրիչի սղումից և ի նախդրի ու նրան նախորդող ն հոդի միացումից: 
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Իբրև հետադրություն գործածվող նի մասնիկի համար Ա. Պողոսյանը նշում է հետևյալ 
գործառույթները. 

1. Ղարաբաղի և Հադրութի բարբառներում դրվելով որոշյալ հայցականով կապվող բառի հետ՝ 
դրսևորում է տրական և գործիական հոլովների իմաստներ (կէտընի քյինի, իրէսընի խոսէլ): 

2. Ժամանակի իմաստ արտահայտող բառերի որոշյալ հայցականի հետ ցույց է տալիս մի 
ժամանակամիջոց, որի ընթացքում կատարվում է գործողությունը (շէբաթընի, ամէսընի): 

3. Ղարաբաղի և Հադրութի բարբառներում, հարադրվելով գոյականի և դերանունների 
սեռական տրական հոլովաձևերին, որպես հետ կապի բաղադրիչ՝ ցույց է տալիս հանգում, 
վերաբերություն և փոխադարձ գործողությամբ կապվող առարկաների սերտ միասնության 
հարաբերություն (ինձ նի հէտ, կյուլու նի հէտ): 

«Ղարաբաղի միջենթաբարբառը» հոդվածում Հ.Բաղրամյանը քննվող ենթաբարբառը 
ներկայացնում է որպես մերձարաքսյան ու Արցախական կամ ս-ական և ու-ական եռաստիճան 
անտեղաշարժ և երկաստիճան ձայնեղազուրկ բաղաձայնական համակարգ ունեցող 
բարբառախմբերի նկատմամբ միջին դիրք ունեցող բարբառախումբ, որի համար հեղինակը 
ներկայացնում է հետևյալ ինքնատիպ հատկանիշները՝ հնչյունական-հնչյունախոսական, 
հնչյունափոխական և ձևակազմական-ձևաբանական: 

Պատմաբանասիրական հանդեսի էջերում տպագրված և Ղարաբաղի բարբառի 
ուսումնասիրությանը նվիրված աշխատանքներից են նաև երկու գրախոսություններ, որոնցից մեկը 
նվիրված է Ա. Պողոսյանի «Հադրութի բարբառը» գրքին (հեղինակ՝ Ս. Աբրահամյան), մյուսը՝ Կ. 
Դավթյանի «Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը» գրքին (հեղինակ՝ Ա. Ղարիբյան): 

Ա. Պողոսյանի «Հադրութի բարբառը» գրքին նվիրված գրախոսականում Ս. Աբրահամյանը 
մենագրությունը ներկայացնում է ըստ առանձին բաժինների՝ հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, 
բառագիտություն և շարահյուսություն: Գրքի առավելություններից գրախոսը նշում է Հադրութի 
շրջանի բոլոր գյուղերից հավաքված բարբառային նմուշների առկայությունը՝ յուրաքանչյուրին կից 
տրված անհասկանալի բառերի համառոտ բառարանով, ինչպես նաև բարբառի կառուցվածքի 
տեսակետից էական մի քանի երևույթները ըստ տարբեր գյուղերում ունեցած դրսևորումների 
ներկայացնող քարտեզները: 

Գրախոսը վիճելի է համարում Ա. Պողոսյանի կողմից ներկայացված մի շարք քմային 
բաղաձայնների առկայությունը Հադրութի բարբառում՝ դրանք համարելով դիրքային 
հանգամանքով պայմանավորված քմային արտասանություններ: Ս. Աբրահամյանը չի ընդունում 
նաև բարբառային մի շարք բառերի դիմաց իբրև գրաբարյան համարժեք ներկայացվող մի շարք 
բառերի գոյությունը՝ նշելով, որ ենթադրությամբ վերականգնվող բառերը պետք է բերել 
համապատասխան նշումով, սովորաբար աստղանիշով: 

Որպես Կ. Դավթյանի մենագրության առավելություններ Ա. Ղարիբյանը նշում է Լեռնային 
Ղարաբաղի մարզի բարբառային նյութերի բարեխիղճ և մանրամասն փաստագրությունը, 
հեղինակի կողմից երևան բերված ու գրի առնված բարբառային այն բոլոր տարբերակները, որոնք 
գոյություն ունեն առանձին շրջանների և առանձին գյուղերի խոսվածքների մեջ: Աշխատության 
նորություններից մեկն էլ Ղարիբյանը համարում է Ղարաբաղում գոյություն ունեցող Մեհտիշենի 
բարբառի առանձնացումը, բարբառ, որը հիշեցնում է պարսկահայ բարբառները, սակայն իր մեջ 
ներառել է Ղարաբաղի բարբառի որոշ հատկություններ: Որպես թերություն գրախոսը նշում է 
բարբառային փաստերի լիակատար քարտեզագրման բացակայությունը, որը գիրքը դարձնում է 
միայն բարբառագիտության մեջ խորացած մասնագետների սեփականությունը: Ղարիբյանը չի 
համաձայնում Դավթյանի՝ «ում» ճյուղը «մ» ճյուղ վերանվանելու տեսակետին: 

Այսպիսով`Պատմաբանասիրական հանդեսի էջերում տպագրված ու Ղարաբաղի բարբառի 
ուսումնասիրությանը նվիրված աշխատանքները նպաստում են հայերենի ամենակեսունակ ու 
տարածված բարբառի ամբողջական նկարագրի ձևավորմանը:  
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ՀՏԴ 81`33(479.243)                                                                                                                  Լեզվագիտություն 
Ռենա  Մովսեսյան 

Ստեփանակերտի §Գրիգոր Նարեկացի¦ համալսարանի դասախոս 
ԶԻՆԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ և ՆՐԱՆՑ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽՅԱՆ 

ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
 

Յուրաքանչյուր հանրության լեզվամտածողությունը արտացոլում է նրա կենսագրությունը, 

աշխարհայացքն ու  ճակատագիրը: Զենքը արցախցու կենսակերպի անբաժանելի մասնիկն է եղել 

ու կա: Եվ  զինատեսակների անվանումները Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարի ակտիվ 

շերտերից մեկն են կազմել,  հետևապես՝ իմաստային զարգացումներ դրսևորել: Դրանք արցախյան 

լեզվամտածողության մեջ զուգորդվում են այնպիսի հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են 

կենսապայման , ուժ, հնարավորություն , պատիվ , հերոս  ևն:  

Ղարաբաղի բարբառում գործածվող զինանունները ունեն նաև ծագումնաբանական 

բազմազանություն: 

 

Բանալի բառեր.  Լեզվամտածողություն, աշխարհայացք, Ղարաբաղի բարբառ, զինատեսակների 
անվանումներ, իմաստային դաշտ, իմաստային զարգացում, ծագումնաբանական 
բազմազանություն,  դասակարգում, բնիկ, փոխառություն: 

 

Рена Мовсесян – преподаватель кафедры армянского языка и литературы 
университета   «Григор Нарекаци» 

НАЗВАНИЯ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЙ И ИХ СМЫСЛОВОЕ РАЗВИТИЕ 
В АРЦАХСКОМ ЯЗЫКОВОМ МЫШЛЕНИИ 

 

Языковое мышление каждого общества отражает его биографию, мировоззрение и судьбу. 

Оружие было и остается неотъемлемой частью жизни арцаха. Названия видов вооружений являются 

одним из активных слоев лексики нагорно-карабахского диалекта и, следовательно, выражают 

смысловые разнообразия. В языковом мышлении арцахца они сочетаются с такими понятиями как 

«жизненные условия», «сила», «возможность», «честь», «герой» и другие. 

Названия вооружений, применяемые в карабахском диалекте, имеют также этимологическое 

многообразие. 

 

Ключевые слова: языковое мышление, мировоззрение, карабахский диалект, виды вооружений, 
смысловое поле, смысловое развитие, этимологическое многообразие, классификация, коренные 
народы, заимствование. 

 

Rena Movsesyan.  Lecturer, the chair of the Armenian language and Literature 
at Grigor Narekatsy  University 

THE NAMES OF WEAPONS AND THEIR SEMANTIC DEVELOPMENT 
IN THE ARTSAKH LANGUAGE THINKING 

 

The language thinking of each society reflects its biography, worldview and destiny. The weapon was 

and remains as an integral part of the life of the Artsakh people. The names of the types of weapons are one 

of the active layers of the vocabulary of the Nagorno-Karabakh dialect and, therefore, express semantic 

diversity. In the language thinking of the Artsakh people they are combined with such concepts as “life 

conditions”, “power”, “opportunity”, “honor”, “hero” and others. 

The names of weapons used in the Karabakh dialect have also etymological diversity. 

 

Key words: language thinking, world vision, Karabakh dialect, types of weapons, semantic field, semantic 
development, etymological diversity, classification, native-born people, borrowing. 
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Յուրաքանչյուր հանրության լեզվամտածողությունը արտացոլում է նրա կենսագրությունը,  

աշխարհայացքն ու  ճակատագիրը: Արցախի ժողովուրդը  միշտ էլ իր ապրելու իրավունքը 

ստիպված է եղել ձեռք բերել պատերազմելով: Զենքը արցախցու կենսակերպի անբաժանելի 

մասնիկն է եղել ու կա: Եվ  զինատեսակների անվանումները Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարի 

ակտիվ շերտերից մեկն են կազմել,  հետևապես՝ իմաստային զարգացումներ դրսևորել: Գ. 

Ջահուկյանն  իր « Հայոց լեզվի պատմություն. Նախագրային ժամանակաշրջան  աշխատության մեջ 

կատարել է դեռևս հնդեվրոպական նախալեզվի բառապաշարի դասակարգում: Առանձնացված  

քսաներկու խմբերից քսաներորդը «Ռազմական գործ» խումբն է, որի երկրորդ ենթախումբը 

զինատեսակների անվանումներ են (նետ, աղեղ, թուր, սուր ևն)1:  Թուր, սուր բառերը թօր, սօր2 

տարբերակներով  Ղարաբաղի բարբառը ժառանգել է հիմք լեզվից, և բարբառում դրանք դրսևորել 

են իմաստային հետաքրքիր զարգացումներ:  

Ղարաբաղի բարբառում նշված խումբը ունի ծագումնաբանական   և իմաստային 

բազմազանություն:  Իմաստային  հետաքրքիր ծավալումներ են դրսևորել ինչպես բնիկ հայերեն 

բառերը  (թօր, սօր,) այնպես էլ փոխառությունները, հատկապես՝ վաղ շրջանի փոխառությունները, 

որովհետև որքան երկար կենսագրություն  ունի  բառը, այնքան ընդգրկուն է նրա իմաստային  

դաշտը: 

 Վաղ շրջանի զինատեսակների անունների մեծ մասը փոխառված են արևելյան լեզուներից. 

ղ ̈մ ̈ (թրք. kama) - դաշույն, ղըրմա (թրք. gurma)-փամփուշտի արճճե մանր գնդակներ, լ  ̈լա 

(պրսկ. lūla)-հրազենի փող, թօփ(թրք.top)-հրանոթ, թ ̈քլ  ̈լ ̈-(ադրբ.təkl lə)-միափողանի հրացան, 

թափանչա (թրք. taban a)-ատրճանակ, ղօշալ  ̈լա (թրք.goșal lə)-երկփողանի հրացան, թըվ ̈նգյ/ 

թ ̈րփ ̈նգյ/ թիրփ ̈նգյ (պրսկ.toƒang)- երկար փողով ձեռքի հրազեն հրացան, չախմախ (պրսկ., թուրք. 

 ̅akmak)-ձեռքի հրազենի հարվածող մեխանիզմի մաս, բարութ (թրք.barut) – վառոդ, խանչալ (արաբ. 

xanjar, x n r)-դաշույն՝ երկսայրի սրածայր փոքր թուր, գյ  ̈լլ ̈ ( պրսկ.gulle) - հրազենի գնդակ, 

դայանդօրդուրլում-հնաոճ հրացան, որի վառոդը և արճիճը կրակելուց հետո լցնում էին փողի մեջ, 

խըշտիկ ( պրս.xišt)-նիզակ, գեղարդ ևն: 

Ուշ շրջանի զինատեսակների անունների մեծ մասը բարբառը փոխառել է ռուսերենից, որոնք 

հաճախ ժողովրդի մեջ տարածվել են հնչյունական պատկերի աղավաղմամբ:  Oրինակ՝ նագան 

(ռուս. наган)- ատրճանակի տեսակ, ափտամատ (ռուս. автомат)-ինքնաձիգ, մինա (ռուս. мина)-

ական, պըլիմօտ(ռուս.- пулем ̈т)-գնդացիր, նռնականետ, փըստօն (ռուս. пистон)-փամփուշտի 

հրապատիճ, կատրէջ  (ռուս.картеч)-արճճե, մեծ փամփուշտ, պատրօն (ռուս.патрон)-փամփուշտ, 

պատրօնդաշ (ռուս. патрондаш)-փամփշտակալ, պատրօննիկ(ռուս,патронник)-հրազենի փողանցքի 

այն մասը, ուր տեղադրում են փամփուշտները, ալազան (ռուս. алазан)-հրթիռ, շտիկնօժ (ռուս. 

штикнож)- սվին դանակ ևն: Վերջին շրջանում, մանավանդ՝ Ապրիլյան քառօրյա պատերազմից 

հետո շրջանառվում են նաև  սմերչ, իսկանդեր, բեզպիլօտնիկ, սպայկ և այլ անվանումներ, ավելին՝ 

դրանք բարբառում արդեն կիրառվում են փոխաբերական և դարձվածային իմաստներով: Օրինակ՝ 

անիմաստ գործով զբաղվող մարդուն անվանում են բեզպիլօտնիկու պիլօտնիկ,  սմերչ կամ 

իսկանդեր բառերը գործածում են  մեծ հնարավորություններ ունեցող իմաստով: Հայտնի է, որ 

Ղարաբաղի բարբառի՝ խորհրդային և հետխորհրդային տարիների կատարած փոխառությունները 

մեծ մասամբ ռուսերենից են: Եվ եթե մնացած բառիմաստային խմբերի  մեջ շատ են 

միջնորդավորված փոխառությունները, ապա զինատեսակների անունները  հիմնականում 

անմիջական փոխառություն են ռուսերենից՝ հայտնի պատճառով. այդ զինատեսակները ևս 

արտադրվում են Ռուսաստանում: 

Ճակատագրի բերումով զենքը արցախցու համար պաշտպանվելու, պարբերաբար կրկնվող 

պատերազմի սպառնալիքներին  դիմագրավելու միջոց է եղել, դարեր շարունակ զենք կրելը 

կենսակերպ է եղել մեզ համար և զենքի հանդեպ վերաբերմունքը երբեմն պաշտամունքի է հասել: 

                                                           
1
 Տես Ջահուկյան Գ. Բ., Հայոց լեզվի պատմություն. Նախագրային  ժամանակաշրջան, Երևան, 1987,  

էջ 221: 
2
 Բոլոր բարբառային բառերի բացատրությունը  տվել ենք ըստ Ա. Սարգսյանի «Ղարաբաղի 

բարբառի բառարանի» (Արցախի Պետական Համալսարան, Երեւան, 2013, 846 էջ)` 

անհրաժեշտության դեպքում համեմատելով «Հայոց լեզվի բարբառային բառարանի» (ՀՀ ԳԱԱ 

Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, հհ  1-5) հետ: 
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Դա է պատճառը, որ արցախյան լեզվամտածողությամբ այն «սպանող, ոչնչացնող միջոց» իմաստից 

զատ, ունի նաև հետևյալ ընկալումները. 

1.Ուժ, հնարավորություն,  հերոս. օրինակ՝  թօրը աչ էլ կըտրէլ, ծէխ1 էլ-ուժեղ, ազդեցիկ լինել, 
թօրէն համ առաշկը կըտրէլ, համ քամակը-ուժեղ, ազդեցիկ լինել, թօրէն մաչը քըցիլ-իրեն 
ենթարկեցնել, թօրէն սօր վախտը-ուժերի, իշխանության ծաղկուն շրջանում, թօրը կըտրէլ-խոսքը  
անցնել, ամեն ցանկություն կատարել կարողանալ, թօրը հինչ վէր կարէ վէչ կըտրէ, հացը 
կըկըտըրէ-բռնությամբ, ուժով չլուծվող հարցը խաղաղ ճանապարհով կարելի է լուծել, թօրը 
կըտրում ա, ծըէրքրն ըն թարիփ անում- գովում են ոչ թե միջոցը, այլ կիրառողին, թօրը սօր-ուժեղ, 
զորեղ, անէսկը էրկուկըլխանէ թօր ա-անեծքը զորավոր է, մին գյ  ̈լլ ̈վ էրկու ըլբաստրակ վէր 
քըցիլ-միանգամից շատ հարցեր լուծել, թօրէն կըտըրածը կըլյըվանա, լ  ̈զվին կըտըրածը լյըվանալ 
չի-խոսքով հասցրած վիրավորանքը ավելի ծանր է, քան ֆիզիկականը, մինչէվ խանչալը եկավ, 
լ  ̈զուն կըլօխ կըտըրից-լեզուն զենքից զորեղ է, զէնքյը վէր տինիլ-անձնատուր լինել, հացէն 
կըտըրածը թօրը կըտըրէլ չի-հյուրասիրություը զենքից զորավոր է,   թվ ̈նգյը մօտէ յիրա յըս անում, 
հըէռէ տրաքում ա2 ևն: Հետևյալ հանելուկներում թուրը նույնացվում է հերոսի հետ. Փադը քընդէցէն, 
ասլանը մաչին կյըղէցէն (պատյան և սուր)3, կամ մըթէն տօն, Դավիթը մաչին քօն (թուր և պատյան)4: 
Հետաքրքրական է, որ վերջին հանելուկը  Ղարաբաղի բարբառում ունի երեք տարբերակ, որոնցում 
թուրը ասոցացվում է մի դեպքում հերոսի՝Դավիթի, երկրորդ դեպքում՝ մահվան՝ (Մըթէն տօն, 
Կափրիելը մաչին քօն), երրորդ դեպքում՝ թշնամու հետ (մըթէն տօն, արաբը մաչին քօն): 

2. Սպառնալիք, վտանգ.  օրինակ՝  սպառնալ  իմաստով Ղարաբաղի բարբառում գործածվում 

են խանչալ քաշիլ,  խանչալավ խօսէլ, թափանչա տ  ̈ս օնէլ, զէնքյ քաշիլ, թըվ ̈նգյ քաշիլ- 

դարձվածները, կամ թօփէն տըմանալ նշանակում է սպառնալիքները հանդուրժել, իսկ 

զինատեսակները վտանգ իմաստ ունեն հետևյալ միավորներում. լիգյը թըվ ̈նգյին տրաքուցան մին 

մարթ ա վախում, տիրտականը տասը, բարութու վըէտ կյ ̈լ (վտանգ զգացվել), թըվանգյին լ  ̈լ ̈ն 

բիդի տէս տըէռնալ (պատերազմի վտանգ զգացվել),  հ ̈ր  ̈ր թօփ տըրաքէ (չնայած վտանգին) ևն: 

 3 զինվելու,  պայքարի պատրաստ լինելու իմաստ. գյուլլան տաք պահէլ, բարութը չ ̈ր 
պահէլ-միշտ պատերազմի պատրաստ լինել, թըվ ̈նգյ կապէլ, թօր-թըվ ̈նգյ կապէլ, զէնքյ յօր օնէլ-
զինվել ևն: 

Զենքը մեզ համար եղել է կենսապայման, ապրելու միջոց, ինչը երևում է հետևյալ 
դարձվածներում. բարութը կըլխէլ-սնանկանալ, կատրէջ կըտըրցընէլ-ամեն ինչից զրկել, հըէտան 
գյ  ̈լլա քըցիլ-մեկի, մի բանի կարիքը շատ զգալ: 

Մարդկային արժանապատվությունը ամենից վեր դասող մեր նախնիները զենքը կարևորել են 

սեփական արժանապատվության չափ: Օրինակ՝ խընչալէն քարը վէր ըղնէլ նշանակում է 

արժապատվությունը վիրավորվել: 
Զենքը, ինչպես երեխան, արցախցու համար պաշտամունք է, և ահա գեղեցիկ, ամրակազմ 

երեխային արցախցին անվանում է թօփու գյուլլա, իսկ խանձարուրի մեջ փաթաթված երեխային, 

համեմատելով  հրացանի կօթի հետ, անվանում է ղօնդաղ: Հրացանի գնդակը երեխայի հետ է 

համեմատվում նաև հետևյալ հանելուկում.Մարը կյօռռաց, խօխան փախավ (հրացան և գնդակ): 
Մարդկային բնավորության մի շարք գծեր և հոգեվիճակներ ևս նկարագրվում են 

զինատեսակների միջոցով. Օրինակ՝  բարութ բառը գործածվում է նաև զայրացկոտ փոխաբերական  
իմաստով, իսկ բարութ կըտըրէլ-բորբոքվել, զայրանալ, կամ շատ արագ վազողին ասում են  հըէտան 

գյ  ̈լլ ̈ չի հըսնէլ, թօփերը սարել նշանակում է լարվել, բորբոքվել:  Զէնքը ունի  նաև ցավ, կսկիծ 
իմաստային կիրառություն, օրինակ՝ էրված, տըրտակված Շուշին, իմ սըէրտս խըրած թօր ա5:  

 Բառապաշարի ուսումնասիրվող խումբը  բոլոր ժամանակներում էլ այնքան հաճախական 

կիրառություն է ունեցել, որ դրանց միջոցով նկարագրվել են զենքի հետ բոլորովին կապ չունեցող 

առարկաներ ՝այլաբանորեն կիրառելով զինատեսակների անունները: Դա հատկապես երևում է 

                                                           
1
 Բոլոր բարբառային դարձվածների բացատրությունը  տվել ենք ըստ Ա. Սարգսյանի , Շ. 

Մինասյանի «Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական բառարանի» (Երևան, 2017): 
2Սարգսյան Ա., Արցախի բանահյուսություն, Երևան, 2015, էջ 468: 
3
 Նույն տեղում, էջ 602: 

4
 Նույն տեղում, էջ 586: 

5
 Սարգսյան Ա., Արցախի բանահյուսություն, Երևան, 2015, էջ 36: 
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հանելուկներում: Օրինակ՝ Տըսնէրկու սալդաթ մին խըշտիկ օնին, մին թօփ (ժամացույց 
սլաքներով)1: Պ  ̈լ  ̈ր ա, գյ  ̈լլա չի, սիպտակ ա, պեմբակ չի (կարկուտ)2: Մըսէ լ  ̈լա, ըրկաթէ 

գյ  ̈լլա (քյաբաբ):3Վըէղէ լ  ̈լա, մըսէ գյ  ̈լլա (բույն և մուկ)4: Մին թօր օնիմ՝ վէչ ըրկաթէ, վէչ 

պուղվատէ, վէչ էլ դամիրչու ծէրք նի յէկած(ժանիք)5:Թօրու նման կըտրում ա, կըրակու նըման 

պըծիպածի անում, ամալ ա կյամ թուխպան, մըէռնում վըէղումը(կայծակ) 6: 
Ինչպես ցույց են տալիս օրինակները զենքի անվանումները դրական իմաստով ունեն 

բազմաթիվ կիրառություններ, սակայն  սպանող, ոչնչացնող միջոց իմաստով ևս կազմել են մի շարք 

դարձվածներ: Ինչպես՝ գյ  ̈լլաթակ անէլ- գնդակոծել, գյուլլաթակ տըէռնալ-գնդակոծվել, գյ  ̈լլան 
նի կյալ- հրազենի գնդակով վիրավորվել, գյ  ̈լլըբօրան անէլ-գնդակների տարափ տեղալ, 
գյուլլըխարավ անէլ-գնդակով սպանել, գյուլլու ըռըէխ ըղնէլ-զոհվելու վտանգի ենթարկվել, գյուլլու 
փայ տըէռնալ-գնդակահարվել, թօրէն ըռըէխը տալ, թօրէն տակը տալ-թրով հարվածել, թօրան 
արուն կաթէլ-արյունարբու լինէլ   ևն: 

 Այսօր էլ ոչ կայուն խաղաղության պայմաններում զենքը մեր կյանքի  անբաժանելի 

ուղեկիցն է, և նոր  զինատեսակների անունները շարունակում են մտնել Ղարաբաղի բարբառի 

ակտիվ բառապաշարը: 

 

 

  

                                                           
1
 Նույն տեղում, էջ 601: 

2
 Նույն տեղում, էջ 595: 

3
 Նույն տեղում, էջ 586: 

4Նույն տեղում, էջ 598: 
5
 Նույն տեղում, էջ 587 

6
 Նույն տեղում , էջ574 
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  ՀՏԴ 809.198.1                                                                                                                                     Հայոց լեզու 
 

Շուշանիկ Սաղյան, բ.գ.թ., դոցենտ, 
ակ. Ս. Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոն 

E-mail: shushaniksagyan@mail.ru 
ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄՆԵՐԸ ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՎՈՒՄ 

 

   Հոդվածում քննվում են Արցախյան շարժումից հետո քաղաքական վերափոխումների 

լեզվական արտացոլումները՝ մասնավորապես կապված ԼՂԻՄ/ Ղարաբաղ/Լեռնային Ղարաբաղ-
Արցախ  անունների հարաբերակցության հետ, ինչպես նաև  պետականության հաստատումից 

հետո գրական արևելահայերենի պետական և պաշտոնական գործառույթների ստանձնման հետ: Ի 

հայտ եկած վարչաբանությունների լեզվական քննությունը վեր է հանում Ղարաբաղ-Արցախ 

անունների յուրատիպ հարաբերակցություն:  

  Գրական որոշ ոճերում գործառում է նաև Ղարաբաղ-Արցախ տարբերակումը՝ 

ծագումնաբանական, գործառական հիմունքներով: Հայկական-օտար, ինչպես նաև 

խոսակցական,բարբառային և գրական տարբերակումների հիմքի վրա նշված տեղանուններն ունեն 

իմաստային յուրահատուկ զարգացումներ:  Քննվել են բառակազմական հարացույցի որոշ 

միավորներ՝ արցախահայ, ղարաբաղիզացիա, ղարաբաղերեն: 

 

Բանալի բառեր՝ ազատ տարբերակ, բառակազմական հարացույց, բառիմաստի նեղացում, գրական 

աշխարհաբար, գրական ոճեր, իմաստային դաշտ, հրապարակախոսական ոճ, պաշտոնական 

լեզու, պետական լեզու, վարչաբանություն, օտարաբանություն: 

 

 

                                                                Ш.  Сагиян 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ АРЦАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

 

    В статье рассматриваются языковые отражения политических изменений в разных стилях 

литературного языка после Арцахского движения. В частности исследованы соотношения названий  

НКАО/Карабах/Нагорный Карабах - Арцах, а также государственное и официальное 

функционирование современного армянского языка после установления государственности НКР. 

   В некоторых вариантах литературного языка действуют текстовые-семантические различия 

названий Арцах-Карабах на основе генеологических и исторических свойств. Эти названия развивали 

своеобразные семантические поля. Исследованы некоторые единицы словообразовательной 

парадигмы из основ Арцах, Карабах. 

 

Ключевые слова- варваризм, государственный язык, литературный ашхарабар, литературный стиль , 

официальный язык, официально-деловая лексика, публицистический стиль, свободный вариант, 

семантическое поле, сужение значения слова,  словообразовательная      парадигма. 

 

                       

Shushanik Saghyan 
POLITICAL REFLECTIONS OF THE ARTSAKH MOVEMENT IN THE LITERARY LANGUAGE 

 
The article analyses the linguistic changes in the political discourse affected by the Artsakh 

movement. The analsis focuses on the functions and the intercorrelation of NKAR (Nagorno Karabagh 

Autonomous Region), Karabagh, Nagorno Karabagh and Artsakhtoponyms in thestate political discourse in 

Easten Standard Armenianfollowing the declaration of Artsakh independence. 

Certain literary styles draw etymological and functional distinctions between Karabagh and Artsakh. 

Defined along the native-foreign,substandard – standarddichotomies,these toponyms developedspecific 

meanings.The words are viewed within the word-building paradigm (for instance, Artsakh Armenian, 

Karabaghization).  

mailto:shushaniksagyan@mail.ru
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Key words- administrative vocabulary, barbarism, narrowing of meaning, official language, semantic field, 

standard Ashkharhabar, social-polotical style, state language, paradigm of derivation  

Shushanik  Saghyan- doctor of philology, chair of armenian language. 

                       

    1988-ի Արցախյան շարժումը քաղաքական իրադարձություն էր: Նրա զարգացումներն 

ուղեկցվում էին համապետական-համախորհրդային վարքի ու աշխարհայացքի աստիճանական 

վերափոխումներով, հասարակական կացութաձևի վերակազմավորումներով:  Ձևավորվում էր 

ինքնապահպանման, գոյատևման սեփական համակարգը, որն ի վերջո հասավ պետական-

քաղաքական մակարդակի: Այսպիսով, Արցախյան շարժումը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար 

մարզը1. 1.դուրս բերեց աշխարհագրական, տնտեսական ու էթնիկական  ներփակ կացությունից  և 

2.ճանաչելի դարձրեց քաղաքականության միջազգային հարթակներում, որտեղ  մեր երկիրն 

այդուհետ հայտնի դարձավ իբրև Լեռնային Ղարաբաղ կամ Ղարաբաղ, բնակիչները՝ 

ղարաբաղցիներ, Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղի ժողովուրդ, իսկ Շարժումից ծագած 

հակամարտությունը՝ ղարաբաղյան կամ լեռնայինղարաբաղյան (վերջինս՝ առավելապես օտար 

աղբյուրներում): Շրջանառվեցին ղարաբաղյան պրոբլեմ, ղարաբաղյան հարց2, Լեռնային 
Ղարաբաղի պրոբլեմ3,  լեռնայինղարաբաղյան  կարգավորում4 և այլ արտահայտություններ: 

Ակնհայտ է, որ շարունակվում էր  գրական աշխարհաբարում արդեն կայունացած Ղարաբաղ և 

Լեռնային Ղարաբաղ՝ պատմական հիմքից հեռացած տարբերակների գործառումը :   Ըստ 

տարածված կարծիքի՝ 17-րդ դարից տարածաշրջանում ի հայտ եկած Ղարաբաղ (որի ծագումն 

առավելապես ընդունում են պարսկական աղբյուրներից) անունը, որը լայնորեն կիրառվեց  19  -րդ 

դարում համակարգված գրական արևելահայերենի տարբեր ոճերում, այդուհետ ընդունելի դարձավ 

շրջակա  էթնիկ ու վարչական կազմավորումների կողմից՝ իբրև պարսկական տարածաշրջանային 

ուժեղ ազդեցության հետևանք, որի ժառանգորդը ռազմական-ուժային ներգործությունն 

աստիճանաբար ամրակայող թուրքական գործոնն էր: Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունն ի 

հայտ եկավ ավելի ուշ, երբ բացահայտ էր Ղարաբաղի լեռնային մասի էթնիկ պահպանվածությունը՝ 

ի տարբերություն դաշտայինի, որ հեշտությամբ էր ուծացվում  օտարների կողմից: Այսպիսով, 

ակնհայտ է Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտության քաղաքական օտար միտումը: Եվ ոչ 19-րդ, ոչ 

էլ 20-րդ դարերի բարբառային, խոսակցական տարբերակները և գրականի ենթատարբերակների 

մեծ մասը չգործառեցին այս արտահայտությունը: Այսպես է նաև լեռնայինղարաբաղյան 

կազմությունը , որը գրական հայերենում պատճենում է (нагорно-карабахский) և տարածվելու 

միտում չի ցուցաբերել, քանի որ հայկական գիտակցության մեջ հակամարտությունը, խնդիրը 

վերջին տասնամյակների հետ չեն կապվում (կոնկրետ՝1920-ականների իրադարձությունները), այլ 

ավելի խորքային են՝ դարերի տևողությամբ: Օտարաբանություն է նաև Հայկական Ղարաբաղ 

արտահայտությունը:  

   Այն, որ Շարժումից հետո ԼՂԻՄ-ն ինքնաբերաբար հայտնվեց միջազգային և միջպետական 

հարաբերությունների ոլորտում, բնականաբար առաջ բերեց վարչական-դիվանագիտական 

սեփական համակարգի ստեղծման անհրաժեշտություն:  Վարչաբանությունների հիմքում մնաց 

Ղարաբաղ բաղադրիչը, որը ոչ միայն միջազգայնորեն ճանաչելի էր,  այլև ամրագրված  անցյալի 

պաշտոնական վավերագրերում: Նաև այն, որ պաշտոնական ոճում գերակայում են միջազգային 

հարաբերություններում ընդունված ձևեր, կաղապարներ և  պաշտոնական –վարչական ոճի բառերն 

առանձնանում են  բառապաշարային ներպարփակվածությամբ և հուզարտահայտչական 

երանգավորում ունեցող բառերի հազվագյուտ ներթափանցմամբ5,  ևս նպաստեց Ղարաբաղ բառի 

ամրակայմանը և  լայն  գործառմանը:  

                                                           
1Գիտահանրամատչելի գրականության մեջ շրջանառվում է երկգրությամբ: Բոլոր բաղադրիչներում 

մեծատառերի պահպանումը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզ , համարվում է ավանդական. 

տես Գյուրջինյան Դ., Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ. hայերեն բառարան-տեղեկատու, Եր., 2001:  
2Ղարաբաղյան հարց, Ստեփ., 1991: 
3Խոջաբեկյան Վ., Արցախը փորձության ժամին, Եր., 1991: 
4Տարասով Ս., «Լեռնային Ղարաբաղ. ո՞վ է շրջանառության մեջ դնում «Պուտին» օպերացիան», 

«Ազատ Արցախ», 2016, N100: 
5Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայերենի բառային ոճաբանություն, Եր., 1989, էջ 48: 
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  Ինչպես հայտնի է, լեզվի զարգացումը, նրա հասարակական գործառությունը մեծապես 

պայմանավորված են սոցիալական այն պայմաններով, որոնցում ապրում է նրանով խոսող 

հասարակությունը1: Արդի գրական հայերենը, որն իբրև ազգային լեզու ԼՂԻՄ-ում 

սահմանափակված էր, ստացավ հասարակական լայն արժեք, իսկ ԼՂՀ պետականության 

հաստատումից  հետո  (1991թ.) ոչ միայն ստանձնեց պետական լեզվի2 գործառույթը, այլև  իբրև 

քաղաքական-վարչական  և հասարակության գրական ու գիտական պահանջներին ծառայող 

համակարգ՝ ընդլայնեց պաշտոնական լեզվի գործառույթը: 

    Ի հայտ եկավ վարչաբանությունների  տեղական համակարգ: Սրա միավորները նախապես 

բաղադրվում էին Լեռնային Ղարաբաղ կապակցությամբ՝ ԼՂՀ,  և նրանով հարադրված՝  ԼՂՀ 

ԱԺ/Կառավարություն և այլն: Չնայած սահմանադրությամբ ամրակայված էր, որ Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն անվանումները նույնական3 են, և 

1991թ. Հաստատված զինանշանում համագոյակցում էին ԼՂՀ և Արցախ անունները, սակայն երկար 

ժամանակ գերակայում էր ԼՂՀ-ն:  Ավելի ուշ կազմավորված  վարչական անվանումների մի մասում 

պահպանվեց Արցախ բաղադրիչը՝ Արցախբանկ,  Արցախէներգո,  Արցախգազ,  Արցախփոստ, 

Արցախպրես, ԱրՊՀ, ԱՊՎՄ ( Արցախյան պատերազմի վետերանների միություն) և այլն:  

Արցախ անունը, որ Շարժման առաջին օրերից վերագործառեց գրական լեզվում,  

կենսահայեցողական և լեզվական ազատականացման պայմաններում,  բավականին ընդլայնեց  

բառակազմական հարացույցը:  

   Այսպիսով՝ Արցախյան շարժումով վերսկսվեց Արցախ և Ղարաբաղ/Լեռնային Ղարաբաղ 

անունների ձևային-գործառական որոշակի հարաբերակցությունը: Որպես ազատ տարբերակներ՝ 

նրանք կան գրական լեզվի ենթաոճերի մեծ մասում՝ արցախյան-ղարաբաղյան, Արցախյան 

շարժում-Ղարաբաղյան շարժում, Լեռնային Ղարաբաղ-Լեռնային Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն-Արցախի Հանրապետություն, հակաարցախյան-հակաղարաբաղյան, 

արցախահայ-ղարաբաղահայ և այլն: «Արցախի գրական օջախի պողերը անթեղված են Մեսրոպ 

Մաշտոցի՝ Հայոց Արևելից երկրում բացած հինգ դպրոցներում և իրենց թեժությունը բերել են 

ամենահեռավոր, վաղնջական ժամանակներից: …Եվ պատահական չէ, որ Ղարաբաղի մշակույթի 

մեջ առաջնակարգ տեղը պատկանում է գրականությանը»4 : Կամ՝ «Մեզ, ինչպես նաև ամբողջ 

երկրին վախեցնում են նրանով, որ Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղը վերամիավորվելու 

դեպքում ադրբեջանական բնակչության բողոքը կարող է ծայրահեղ ձևեր ստանալ…. Հավանաբար, 

համապատասխան պահին անհրաժեշտ կլինի նրանց համար որպես Արցախի ազգային 

փոքրամասնության, հատուկ ապահովել այդպիսի հստակ և իրական երաշխիքներ»5: 

Պաշտոնական ոլորտում նաև ստեղծվեց Արցախ-Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

համարժեքությունը, օրինակ՝ պետական զինանշանի վրա, իսկ Շարժման առաջին տարիներին 

գիտահանրամատչելի և հրապարակախոսական ոճերում կար Արցախ-ԼՂԻՄ համարժեքությունը. 

«Այսպիսով, հենց Արցախում է առաջին անգամ սկսել ձևավորվել այնպիսի քաղաքական 

համակարգի մոդելը, որով այսօր կողմնորոշվում են երկրի (ԽՍՀՄ-Ս.Շ.) շատ ռեգիոնների 

դեմոկրատական ուժերը»:  «Արցախի պահանջներն ու քաղաքականությունը անհիմն կերպով 

որակվում են որպես հակասահմանադրական»6: 

  Հրապարակախոսական և գիտահանրամատչելի ոճերում գործառում է Արցախ-Ղարաբաղ    

առնչակից բաղադրիչների հարակցումով կազմությունը:  Այն ըստ էության ունի երկրի ոչ միայն 

պատմական, այլև ներքին և արտաքին անունները միասնությամբ ներկայացնելու միտում : Ըստ 

բառակազմական օրինաչափության՝ նման անվանական հարակցություններն արտահայտում են 

միասնության, ամբողջության, հավաքականության իմաստ7 : 

                                                           
1Հանրալեզվաբանական, հոգելեզվաբանական և համեմատալեզվաբանական հետազոտություններ, 

Եր., 1979, էջ 2: 
2ԼՂՀ սահմանադրություն, հոդված 15: 
3ԼՂՀ սահմանադրություն, հոդված 1, կետ 2: 
4Արցախ-դաժան սեր, Ստեփ., 1999, էջ 3: 
5Ղարաբաղյան հարց, Ստեփ., 1991, էջ 140: 
6Ղարաբաղյան հարց, էջեր  159, 161:  
7Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Եր., 1984, էջ 228: 
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   Երկու անունների համագոյությունն ընդհանրապես  հնարավոր էր այն բանի շնորհիվ, որ 

նրանք մասամբ զրկվել էին պատմական հիմքից:  Արցախ-ի Կուր-Արաքսյան ընդգրկման , իսկ 

Ղարաբաղ-ի՝ երբեմնի պատմական Արցախի և Սյունիքի միավորված վարչատարածքի1 

պատմական հիմքի կորուստից հետո՝ Արցախ և Ղարաբաղ անունները հայկական գիտակցության 

մեջ հարաբերվում են իբրև ղարաբաղցիներով կամ արցախցիներով բնակեցված վայր` 

ենթարկվելով իմաստային-գործառական նեղացման2:  

     Այսպիսով՝ պատմական հենքից վերացարկվելու հետևանքով նշված անունները որոշակի 

համատեքստում համազորությամբ են օժտված: Սակայն նկատելի է, որ հասարակական-

քաղաքական  հեղինակությամբ  գերակայում է Արցախ-ը, քանի որ հայկական գիտակցության մեջ 

նաև գոյություն ունի Արցախ-Ղարաբաղ անունների տարբերակումը հայկական-օտար հիմունքով: 

Սա սերտ կապված  է էթնոգիտակցության,  պատմության վերաարժևորման հետ: Հենց Արցախյան 

շարժման ընթացքում պատմական անցյալից  փոխառվում էին ազգային արժեքներ, որոնց 

կենտրոնում պատմական հայրենիքի գաղափարն էր: Սա գեղարվեստորեն ներկայացրել է Մ. 

Հովհաննիսյանը. «Հիշեցինք, խարկած մեր հիշողությունը բորբոքեցինք ու հիշեցինք, որ մենք, ախր, 

Ղարաբաղ չենք, Արցախ ենք»3 : «Շատ էր պետք Ադրբեջանական գործոնը, որովհետև արցախցի 

դարձած ղարաբաղցիներից ուրիշ կերպ չես պրծնի»: Արցախյան շարժումից հետո գրական 

տարբերակների մեծ մասում աստիճանաբար գործառապես գերակայեց Արցախ-ը, իսկ 

գեղարվեստում և հրապարակախոսության մեջ բարձրագույն արտահայտություն ստացավ 

Արցախական աշխարհ պատմական կապակցությունը: 

  «Լեզվական տարբերակների միջև հարաբերությունները կարող են բնութագրվել 

համազորությամբ կամ որևէ մեկի գերիշխանությամբ: Որևէ տարբերակ գերիշխել կարող է իր 

հասարակական հեղինակությամբ, կիրառության ոլորտներով, խոսքային հանրության շերտերով, 

խոսքաշարային իրադրություններով, գործածականության հաճախականությամբ: Մրցակցություն 

նշանակում է պայքար ոլորտների , իրադրությունների և, ի վերջո, հեղինակության համար:  

Մրցակցության ընթացքը նշանակում է տարբերակների հարաբերությունների փոփոխություն»4: 

Նշվածը վերաբերում է նաև Արցախ-Ղարաբաղ անունների հարաբերությանը: 

Հասարակական  հեղինակությունը խոսակցականում առայժմ Ղարաբաղ-ի օգտին է, իսկ գրական 

լեզվում՝ Արցախ-ի: Սա հետաքրքիր կերպով արտացոլված է նրանց իմաստային դաշտում և 

բառակազմական հարացույցում: Արցախ-ն ինքնին և նրանով բաղադրվածներն աչքի են ընկնում 

բարձր ոճայնությամբ, մինչդեռ Ղարաբաղ-ով բաղադրվածները, առավելապես ղարաբաղցի բառը, 

խոսակցականում և սրանից էլ հրապարակախոսության մեջ (իսկ վերջինս քանի որ ունի 

քարոզչության, գնահատողական վերաբերմունքի հիմնական տարրեր, ուստի անտարբեր չէ 

խոսակցականի նկատմամբ), ստացել է քաղաքական երանգ: Կարող ենք բավարարվել Ս. Էլոյանի 

նորակազմությունների բառարանի տվյալներով, ըստ որի՝ ղարաբաղիզացիա բառի երկրորդ 

իմաստն է՝ Հայաստանը ղարաբաղացնելը՝ Քանի որ չհաջողվեց իրականացնել Ղարաբաղի 

հայաստանիզացիան, ապա միայն մնում է հասնելու Հայաստանի ղարաբաղիզացիային: Կամ՝ 

ղարաբաղերեն՝ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի՝….ովքեր տիրապետում են 

ղարաբաղերենին, աշխատավարձը բարձրացվում է հինգ անգամ:5 

   Գրական լեզվի համատեքստերում նաև Ղարաբաղ-ը կապվում է խորհրդային, Արցախ-ը՝ 

հետխորհրդային՝ Վերածննդի ժամանակաշրջանի հետ : Օբյեկտիվ տարբերակման հիմունք է նաև 

Ղարաբաղ անվան գործածությունը պատմական այն ժամանակաշրջանի համար, երբ այն 

                                                           
1
 «17-րդ դարից Ղարաբաղի  (Արցախ և Սյունիք) հայերին անվանում էին քաջ պարսկահայեր»(Լեո, 

Երկեր, հ.3, էջ 336, Եր.,  1969): «Այդ նահանգները՝ հին Արցախն ու Սյունիքը, որ նոր 

ժամանակներում մի ընդհանուր անվամբ կոչվում էին Ղարաբաղ» (Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան 

գոյապայքարը, էջ 3, Եր.,  1994): 
2Այս պարագայում տարբերակվում են պատմական Արցախ-Արցախ-Արցախի Հանրապետություն 

անվանումները: 
3Հովհաննիսյան Մ., Մենք, Եր., 1989: 
4Զաքարյան Հովհ., «Փոփոխակումը որպես լեզվի զարգացման նախադրյալ», «Ջահուկյանական 

ընթերցումներ», Եր., 2006, էջ 66: 
5Էլոյան Ս., Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Եր., 2002 , էջ 320: 
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խոսքային համակարգում կար, իսկ Արցախին-ը՝ վաղնջական, հին շրջաններից և ժամանակակից, 

օրինակ. «Այս ամենի արդյունքը եղավ այն, որ նրանք Ղարաբաղի հետ կորցրին նաև յոթ շրջան, որը 

փաստորեն պատմական Արցախն է»1: Կամ՝ ղարաբաղցի դառած ադրբեջանցի2 արտահայտության 

մեջ հնարավոր չէ ղարաբաղցի- արցախցի  փոխարինումը: 

  Արցախյան շարժումից հետո գրական լեզվում ընդլայնվեց արցախահայ կազմության 

գործառումը, որը կար նաև 19-րդ դարի գրական ոճում: Սույն հոդվածում բառի իմաստային դաշտը 

և համատեքստային յուրահատկությունները  համակողմանի ներկայացնելու անհնարինության 

պատճառով տանք քաղաքական հանգամանքների հետ կապված մեկ յուրահատկություն:   

Պետականության ստեղծումը, քաղաքական-տնտեսական –ռազմական համակարգի 

աստիճանական ամրակայումը XXIդ. Հիմք դրեցին ԱՀ-ն դիտարկելու իբրև կայացած քաղաքական 

օղակ, որը հայկական իրականության մեջ ներկայանում է անկախորեն: Արդյունքում Հայաստան-
Արցախ-Սփյուռք եռամիասնությունը ոչ միայն ազգային-գաղափարախոսական է, այլև 

քաղաքական, քանի որ աստիճանաբար ընդլայնվող և քաղաքականապես ակտիվացող Սփյուռքը 

դա է ապացուցում: Արդյունքում կարող են առաջանալ հայկական երկու հանրապետությունների և 

ներգործող Սփյուռքի հայերի որակական տարբերակումներ: Եվ այն, որ թեկուզ  անհատական 

խոսքում, ի հայտ է եկել հայաստանահայ3 կազմությունը, որն ստեղծվել է Սփյուռքում, նույնպես 

արտացոլում  է հայկական եռակողմ  իրականությունը: Հայաստանահայ-արցախահայ-
սփյուռքահայ շարքում արցախահայ բառը (որ համահայկական միասնականության գոյաձևում 

մերժվում է)  ստանում է նոր երանգ, որ նշանակում է ոչ թե Արցախի հայ, այլ հայ, որ ԱՀ քաղաքացի 
է և ոչ ՀՀ կամ աշխարհի այլ երկրի: 

  Այսպիսով, Արցախյան շարժումը հայկական իրականության մեջ սկիզբ դրեց քաղաքական, 

ազգային, գաղափարախոսական  հեղաշրջումների, որոնց լեզվական արտացոլումները գիտական 

համակողմանի ուսումնասիրության լայն հնարավորություններ են ստեղծում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

                                                           
1Արցախ-դաժան սեր, Ստեփ., 1999, էջ 8: 
2Հովհաննիսյան Մ., Մենք, էջ 121: 
3Պողոսյան Ն., «Նորակազմ բառեր արևմտահայերենում», «Հայոց լեզու և գրականություն», 2002, N1-

2: 
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ՀՏԴ  338                                                                                                                                 Տնտեսագիտություն 
Միքայել Մելքումյան, տ. Գ. Դ., 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 
Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրության 

կազմակերպման ամբիոնի պրոֆեսոր, 
 

Արթուր  Առաքելյան , տ. Գ. Թ. , 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրության 
կազմակերպման ամբիոնի ասիստենտ, 

 

ԳՆԱՃԻ և ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆԵՍԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
Հայաստանը 2018 թվական մտավ առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքների 

գնաճով, ինչը պատճառ հանդիսացավ տնտեսության ներկա կառուցակարգի խնդիրների մասին 
քննարկումների ծավալման համար: Առկա գնաճը հիմնականում պայմանավորված է ոչ թե 
դրամական զանգվածի ծավալով, այլ տնտեսության մոնոպոլացման բարձր մակարդակով, 
հարկային նոր օրենսգրքով հարկային բեռի ավելացմամբ: Արդյունքում երկրում տեղի է ունենում 
սոցիալական դեմպինգ: Շրջանառվող գումարը գտնվում է մի քանի խոշոր սուբյեկտների ձեռքում, 
որի աճը էապես չի ազդում բնակչության կենասմակարդակի վրա՝ հանգեցնելով սոցիալական 
բևեռացման մակարդաի աճին:  

 
Բանալի բառեր՝  Գնաճ, աղքատություն, եկամուտների բաշխում, մրցակցություն 
 

Михаил Алексанян, Артур Аракелян 
ОБ ИНФЛЯЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В  2018 год  Армения вошла с повышением цен на товары первой необходимости, что стало 

причиной возникновения дискуссий  по проблемам нынешней экономической системы. 
Существующая  инфляция в основном обусловлена не объемом денежной массы, а высоким уровнем 
монополизации экономики,  с увеличением налоговой нагрузки согласно новому Налоговому 
кодексу. В результате в стране происходит социальный демпинг. Объем  денежного обращения 
находится в руках нескольких крупных субъектов, рост которого существенно не влияет на уровень 
жизни населения, что приводит к росту уровня социальной поляризации. 

Ключевые слова: Инфляция, бедность, распределение доходов, конкуренция 
 

Michael Alexanyan, Arthur Araqelyan 
ABOUT INFLATION AND SOCIAL-ECONOMIC PROBLEMS OF THE POPULATION 

 
Armenia entered  2018 with inflation of several first essential goods which led to discussions on the 

current state of the economy. The current inflation is mainly conditioned  not only by the volume of money 
supply, but also on the high level of monopolization of the economy, with the increase of the tax burden by 
the new Tax Code. As a result, social dumping occurs in the country. The circulating amount is in the hands 
of several major entities, which growth does not significantly affect the living standards of the population, 
leading to the growth of social polarization. 

 
Key words: Inflation, poverty, income distribution, competition 
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Հայաստանը 2018թ. Թևակոխեց սոցիալ-տնտեսական փոքր-ինչ անբարենպաստ 

կարգավիճակով՝ պայմանավորված առաջին անհրաժեշտության, սպառողական զամբյուղում 

ընդգրկված և դրանից դուրս մի շարք ապրանքատեսակների թանկացմամբ: Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ 

տվյալների՝  կարագի գինը 2017 թվականի ավարտին բարձրացավ 40.7 տոկոսով, խոզի մսինը՝ 40 

տոկոսով, գառան մսինը՝ 26 տոկոսով, տավարի մսինը՝ 12 տոկոսով, ձկան և ծովամթերքի գները 25 

տոկոսով, կարտոֆիլինը՝ 29 տոկոսով, կաթնամթերքինը՝ 4.5 տոկոսով, իսկ պանրի գինը՝ 8 

տոկոսով: Թանկացած նաև բենզինը, սեղմված գազն ու դիզելային վառելիքը: Բենզինի գինը 2017 

թվականին 380 դրամից բարձրացավ 410 դրամի, իսկ հունվարին՝ մինչև 430 դրամի: Սեղմված գազի 

գինը 2017 թվականի 190 դրամի դիմաց դարձավ 210 դրամ, իսկ դիզելային վառլիքի գինը 390 

դրամից բարձրացավ 440 դրամի:  

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ նշված թանկացումները պայմանավորված են մի 

կողմից արտաքին շուկաներում այդ ապրանքների գնաճով, մյուս կողմից հարկային բեռի 

ավելացմամբ այդ ապրանքների նկատմամբ և ներքին շուկայում կենտրոնացվածության բարձր 

մակարդակ ունեցող շուկաների առկայությամբ:  

Եթե 2017 թվականի ընթացքում կարագի, մսի, պանրի միջազգային գներն աճել էին, ինչն 

ազդեցություն ունեցավ նաև ՀՀ տեղական շուկայի վրա, ապա բենզինի, գազի և դիզելային վառելիքի 

մասով այդպիսի միտումներ չկային: Այդ բարձրացումները պայմանավորված էին հարկային բեռի 

ավելացմամբ՝ սեղմված գազի 1000 խմ համար գանձվող ակցիզային հարկի 8330 դրամից 25000 

դրամի բարձրացմամբ, բենզինի 1 տոննայի համար գանձվող ակցիզային հարկի՝ 25000 դրամից 

40000 դրամի բարձրացմամբ և դիզելային վառելիքի նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկի 

կիրառմամբ: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ փոփոխությունները բենզինի վրա ազդել են 

բարձրացման ուղղությամբ շուրջ 20 դրամով, սեղմված գազի վրա 20 դրամով, իսկ դիզելային 

վառելիքի վրա 40 դրամով: Հաշվի անելով բենզինի շուրջ 140 հազար տոննա, դիզելային վառելիքի 

շուրջ 120 հազար տոննա տարեկան ներկրման ծավալներն ու սեղմված գազի իրացման 0.5 մլրդ խմ 

ծավալները, կարող ենք ասել, որ այս փոփոխությունը ՀՀ պետական բյուջե կբերի 12-14 մլրդ դրամ 

հավելյալ հարկային եկամուտ:  

Պայմանավորված նշված ապրանքների պահանջարկի գնային ճկունության ցածր 

մակարդակով՝ այդ բեռը գրեթե ամբողջովին ընկնում է սպառողների վրա՝ նվազեցնելով նրանց՝ 

առանց այդ էլ ցածր եկամուտները:  

Այս պայմաններում պետությունը պետք է ակտիվորեն պայքարի գնաճի դեմ՝ թույլ չտալով, 

որպեսզի երկրում տեղի ունենա այսպես կոչված սոցիալական դեմպինգ: Պայքարի 

ուղղությունները, սակայն, չեն կարող կրել մոնետար բնույթ, քանի որ առկա գնաճը 

պայմանավորված չէ դրամական զանգվածի մեծությամբ: Այստեղ վերաֆինանսավորման 

տոկոսադրույքի փոփոխությամբ հնարավոր չէ արդյունավետ լուծում տալ: Անհրաժեշտ է խթանել 

արտադրությունը, նպաստել բարձենպաստ մրցակցային միջավայրի ձևավորմանը, իջեցնել 

հարկային բեռը, բարձրացնել աշխատավարձերը և թոշակները:   

Ցավոք, արդեն իսկ հայտարարվել է, որ առաջիկա երեք տարիների ընթացքում 

աշխատավարձերի, նվազագույն աշխատավարձի և թոշակների բարձրացում չի լինելու: Այս 

պայմաններում արդիական է դառնում գոնե եկամտային հարկի դրույքաչափերի իջեցումը մինչև 

150 հազար դրամ ամսական եկամուտ ստացողների համար՝ 23 տոկոսից 21 տոկոսի, իսկ մինչև 300 

հազար դրամ ամսական եկամուտ ստացողների համար 28 տոկոսից 26 տոկոսի:  

 Մրցակցային անբարենպաստ միջավայրովպայմանավորված, նույնիսկ տնտեսական աճի 

չի թուլացնում առկա սոցիալական լարվածությունը: Քաղաքացին չի զգում այդ աճն իր մաշկի վրա, 

քանր որ աճից ստացված միջոցները շրջապտույտ են կատարում սահմանափակ թվով 

սուբյետկենրի մոտ:  

Ասվածը պատկերավոր ցույց տալու համար առանձնացնենք Հայաստանի պայմանական 

երկու քարտեզ:  

Մի կողմում տնտեսականն է՝ դրանք բանկերն են, ապահովագրական ընկերությունները, 

կապի օպերատորները, գազի, ջրի ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարները, խոշոր ներկրողները, 

առևտրային ցանցերը, մոլերը և այլն: Եվ ամբողջ գումարի մեծ մասը պտտվում է այս սուբյեկտների 

ձեռքում: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում թվով 7 սուբյեկտ դեռևս ներկրում է 20000 

ապրանք: Այդ խնդիրը մինչ օրս առկա է, որի հետևաքները հանգեցնում են նրան, որ տեղի է 
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ունենում գնաճ, ՓՄՁ շահութաբերության նվազում և արդյունքում տեղի է ունենում սոցիալական 

դեմպինգ: Աղքատությունը ավելանում է, արտագաղթը նույնպես և այլն: 

Մյուս կողմում սոցիալական քարտեզն է՝ շուրջ 30 տոկոս աղքատություն, ցածր միջին 

ամսական աշխատավարձ (187914 դրամ), եկամուտների անհավասար բաշխում, չզարգացած փոքր 

բիզնես:  

Ցավոք, այս երկու քարտեզների միջև կապն այնքան թույլ է, որ տնտեսական աճը, որն 

ապահովվում է տնտեսական քարտեզում, չի ազդում սոցիալական քարտեզի վրա: Ավելացած 

միջոցներն անընդհատ պտտվում են սահմանափակ թվով սուբյեկտների մոտ՝ չնպաստելով 

սոցիալական պատկերի բարելավմանը:  

Այսինքն՝ շրջնառության մեջ գտնվող փողը անընդհատ պտտվում է խոշորների ձեռքում, և 

քանի որ աշխատավարձեր և թոշակներ չեն բարձրանում, նոր աշխատատեղեր չեն ստեղծվում, 

եղած գումարը և դրա աճը որևէ կերպ չեն ազդում մեր հասարակության ստվար զանգվածի 

սոցիալական վիճակի բարելավման վրա: Սրան ավելանում է նաև տեղական փոքր շուկայի 

առկայությունը, ինչը թույլ չի տալիս խոշոր ներդրումներ կատարել, որի արդյունքում՝ եղած ազատ 

միջոցները հոսում են դուրս: Պակասում են նաև օտարերկրյա ներդրումները: Նույնիսկ 2017թ. 

Առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում օտարերկրյա ընդհանուր 

ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալը (օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և 

մարումների տարբերությունը) կազմել է -24.8 մլրդ դրամ, ինչը մոտ 65%-ով պակաս է 2016թ. 

Գրանցված ցուցանիշից և գրեթե 130%-ով զիջում է 2015թ.-ի համադրելի ցուցանիշին: Վերջինս 

նշանակում է, որ 2017թ. Առաջին կիսամյակում օտարերկրյա ընդհանուր ներդրումների գծով 

մարումները գերազանցել են ստացումները, ինչը բավականին անհանգստացնող ցուցանիշ է 

Հայաստանի նման կապիտալ հոսքերի պակասորդ ունեցող երկրի համար: 

 

 Աղյուսակ 1. Օտարերկրյա ներդրումների ծավալները 2013-2016թթ. 
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Ինչ վերաբերում է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալին, ապա 

2017թ. Հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում այն կազմել է 17.3 մլրդ դրամ, ինչը 2016թ. 

Համադրելի ցուցանիշի համեմատությամբ պակաս է մոտ 1.2 մլրդ դրամով կամ մոտ 7%-ով, իսկ 

ահա 2015թ. Գրանցված արդյունքից պակաս է շուրջ 13.4 մլրդ դրամով կամ 44 տոկոսային կետով: 

Բնական է, որ այս ամենի արդյունքում  տուժում է նաև փոքր ու միջին 

ձեռնարկատիրությունը: Դրա մասնակցությունը ՀՆԱ-ում չի անցնում 20 տոկոսի սահմանը, 

մինչդեռ Եվրոպական երկրների համանուն միջին ցուցանիշը կազմում է 57 տոկոս:  

 

Աղյուսակ 2. Փոքր և միջին ձեռնարկությունների դերը ԵՄ երկրներում 

 
ՓՄՁ մասնաբաժինը 

ավելացված արժեքում 

ՓՄՁ-ում ներգրավված 

աշխատողների թվաքանակն 

ընդհանուրի մեջ 

Մալտա 80.35% 81.02% 

Հունաստան 75.13% 87.3% 

Բելգիա 62.2% 69.93% 

ԵՄ Միջին 57.39% 67.76% 

Մեծ Բրիտանիա 52.06% 53.59% 

Իռլանդիա 47.3% 70.99% 
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Նման պայմաններում ոչ միայն խաթարվում է եկամուտների արդարացի բաշխման խնդիրը 

ներկա ժամանակներում, այլև ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ հարաբերականորեն հարուստների 

ժառանգները հայտնվում են մրցակցային ավելի բարենպաստ պայմաններում՝ հնարավորություն 

ունենալով օգտվել բարձրակարգ կրթական և առողջապահական ծառայություններից: Նրանք, 

փաստորեն, ի վերուստ առավել լայն հնարավորություններ են ունենում հետագայում կատարելու 

բարձր վարձատրվող աշխատանք կամ ունենալու սեփական բիզնես: Արդյունքում եկամուտների 

անհավասար բաշխումը կրում է ժառանգական բնույթ: Ուստի զարգացած և զարգացող երկրների 

կառավարությունների հիմնական խնդիրը պետք է լինի եկամուտների բաշխման 

անհավասարության ժառանգականության աստիճանական վերացումը՝ ցածր եկամուտներ 

ստացողներին գոնե կրթական և առողջապահական ծառայություններից օգտվելու 

հնարավորություններ ստեղծելով: Սրանով մրցակցային հավասար դաշտ կստեղծվի հարուստների 

և աղքատների զավակների միջև, ինչը կնպաստի եկամուտների արդարացի բաշխման 

արդյունավետության բարձրացմանը ապագայում: 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

 ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջ, Armstat.am 

 ՀՀ ՏՄՊՊՀ պաշտոնական կայքէջ, Competition.am 

 ՀՀ Ֆինսնաների նախարարության պաշտոնական կայքէջ, Minfin.am 

 The European Commission’s website, Ec.europa.eu 
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ՀՏԴ 37.1                                                                                                                                 Տնտեսագիտություն 
Իվետա Ստեփանյան , Հայ-ռուսական համալսարանի ասպիրանտ,  

E-mail: ivetastepanyan@gmail.com 
 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ (ԼՂՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 
 

Ժամանակակից պայմաններում ԼՂՀ և ՀՀ գրեթե բոլոր բուհերը կիրառում են աշխատանքի 
խթանման հնացած և ոչ արդյունավետ մոդելներ, որոնք ամբողջությամբ չեն գնահատում ՊԴԿ 
աշխատանքի բարդության աստիճանը։ Հոդվածում ուսումնասիրվել են ԼՂՀ բարձրագույն 
կրթության ոլորտը բնութագրող մի շարք վիճակագրական տվյալներ, ինչպես նաև, 
ուսումնասիրելով մի շարք արտասահմանյան հեղինակների աշխատություններ, առաջարկ է արվել 
բուհերում ներդնել արտաբյուջետային ֆոնդի բաշխման գործակցային եղանակը։ 
 
Բանալի բառեր. Աշխատանքի վարձատրություն, խթանման մեխանիզմներ, 
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, ճկուն վարձատրություն։ 

 
Ивета Степанян 

МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В ВУЗАХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НКР) 

 
В современных условиях почти все вузы НКР и РА применяют устарелые и неэффективные 

модели стимулирования труда, которые не полностью оценивают степень сложности работы ППС. В 
статье изучен ряд статистических данных, описывающее состояние высшего образования в НКР, а 
также изучая работ зарубежных авторов было предложено ввести в вузах коэффициентный метод 
распределения внебюджетного фонда. 
 
Ключевые слова: Заработная плата, механизмы стимулирования, профессорско-преподавательский 
состав, гибкая заработная плата. 

 
Iveta Stepanyan 

MECHANISMS OF STIMULATING THE WORKFORCE IN THE STRUCTURE OF THE FACTOR 
DEVELOPMENT SYSTEM OF HIGHER EDUCATION (IN THE CASE OF THE NKR) 

 
In modern terms, almost all universities of NKR and RA apply the obsolete and ineffective models of 

stimulating work, which doesn’t fully assess the degree of complexity of the work of the professorial-
teaching staff. A number of statistical data describing the state of higher education in the NKR was studied 
in the article, and also studying the works of foreign authors have been offered in the coefficient method of 
distribution of the extra-budgetary fund. 
 
Keyword: Salary, stimulus mechanism, professorial-teaching staff, flexible remuneration. 
 

Ներկայումս բուհերի զարգացումը մեծապես կախված է պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

աշխատանքի բարձր մասնագիտացումից և աշխատանքային մոտիվացիայի աստիճանից։ 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն իր ունեցած և աշխատողների աշխատանքի 

վարձատրության համար նախատեսված միջոցների սահմաններում ինքնուրույն է որոշում 

աշխատանքի վարձատրության ձևը և համակարգը, լրավճարների, հավելումների, 

պարգևատրումների և նյութական խրախուսման այլ միջոցների չափերը, ինչպես նաև բոլոր 

տարակարգերի աշխատողների աշխատավարձի դրույքաչափերը` առանց աշխատավարձի 

առավելագույն դրույքաչափեր սահմանելու [8]: Սակայն ներկայումս աշխատանքի 

վարձատրության խթանման կիրառվող ձևերը հաշվի չեն առնում ոչ աշխատողի  

mailto:ivetastepanyan@gmail.com
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պահանջմունքները և ոչ էլ մասնագիտական գործունեության հետ կապված 

առանձնահատկությունները, իսկ անձնակազմի պարգևատրումն իրականացվում է միայն բուհի 

ղեկավարության կողմից ընդունված կարգով։  

Այսպիսով, ներկայումս խիստ արդիական է համարվում բուհերում ՊԴԿ աշխատավարձի 

կազմակերպման արդյունավետ և գործուն մեխանիզմի մշակման խնդիրը, որը կլինի պարզ, 

թափանցիկ, արդյունավետ, արդարացի և կհամապատասխանի շուկայի պահանջներին։ 

Բուհի ՊԴԿ աշխատանքի վարձատրության խթանման արդարացի մեխանիզմների և 

մոտեցումների մշակման խնդիրը ժամանակակից գիտական մշակումներում դեռևս բավարար 

չափով ուսումնասիրված չէ։ Կան մի շարք տեսական և մեթոդական մոտեցումներ, որոնք 

լուսաբանում են անձնակազմի խթանման, մոտիվացման հիմնահարցերը։ Արտասահմանյան 

հետազոտողներից Կ. Ալդերֆերը, Ջ. Ադաիրը, Վ. Վրումը, Ֆ. Հերցբերգը, Կ.Լևինը, Է. Լոուերը, Դ. 

ՄակԳրեգորը [2], Ա. Մասլոուն, Լ.Պորտերը, Ֆ. Թեյլորը և այլոք մեծ ներդրում են ունեցել 

աշխատանքային մոտիվացիայի և աշխատանքի խթանման տեսության կայացման և զարգացման 

գործում։  

Ժամանակակից գիտությունն ունի մի շարք հետազոտություններ նվիրված բուհերում ՊԴԿ 

մասնագիտական գործունեության մոտիվացիայի և աշխատանքի խթանման ասպեկտների 

դիտարկմանը տարբեր տեսանկյուններից.Վ.Մ. Անանիշնև, Վ.Ա. Անտրոպով, Ն.Ն. Բոգդան, Ի.Ա. 

Բեդրաչուկ, Լ.Ի. Գուրյե, Օ.Ն. Րիմսկայա [3], Ա.Ա. Սմիրնով և ալյոք։ 

Ուսումնասիրենք ԼՂՀ բարձրագույն կրթության ներկա վիճակը. Աշխարհագրական և 

քաղաքական առումով լինելով սահմանափակումների մեջ, էլ ավելի է կաևորվում և արժևորվում 

կրթության դերը, զարգացման և մրցունակության ապահովման համար։ 

Կրթության ոլորտին պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը՝ առանց պետական 

ապարատի պահպանման ծախսերի, 2016թ. Կազմել են ՀՆԱ-ի 5,7 տոկոսը, դրա 0,7 տոկոսն ուղղվել 

է մասնագիտական կրթական ծրագրերի ֆինանսավորմանը, վերջին 6 տարներին այդ 

մասնաբաժինը գրեթե չի փոփոխվել։  

Հանրակրթական և մասնագիտական կրթական ծրագրերի 2014-2016թթ. Պետական ծախսերի 
տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում, տոկոս [5] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ընդամենը կրթություն 7,2 6,9 6,3 6,2 6,1 5,7 

Որից՝ 
հանրակրթական ծրագրեր 

6,0 5,8 5,3 5,2 5,1 4,7 

Մասնագիտական կրթական 
ծրագրեր 

0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 

Սակայն, ուսումնասիրելով կրթության ոլորտի պետական ծախսերն ըստ ուղղությունների 

դրամական արտահայտությամբ, տեսնում ենք, որ բարձրագույն կրթության ոլորտում կատարվող 

ծախսերը տարեց տարի աճում են և 2017թ. Կազմել են 1,121,8 մլն դրամ, 2008թ. Նկատմամբ այն 

աճել է 4,2 անգամ։ Ըստ 2018-2020թթ ՄժԾԾ նախատեսվում է նույնքան դրամական միջոց 

հատկացնել բարձրագույն կրթության ոլորտին։ 

Կրթության ոլորտի պետական ծախսերն ըստ ուղղությունների, մլն դրամ [5] 

 
 Ըստ ՄժԾԾ 

2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ընդամենը 

ծախսեր՝ 

7468,

7 

10357,

8 

10930,

3 

11785,

2 

13341,

5 

13,144,

8 

14,241,

6 

14,248,

0 

14,248,

0 

14,248,

0 

Նախադպրոցակ

ան, տարրական, 

հիմնական և 

միջնակարգ 

ընդհանուր 

կրթություն 

5898,

7 
8319,4 8764,4 9491,9 

10859,

3 

10,607,

0 

11,063,

0 

11,062,

4 

11,062,

4 

11,062,

4 

Նախնական 

մասնագիտական 

և միջին 

մասնագիտական 

կրթություն 

341,8 423,6 434,6 443,8 489,2 554,4 605,4 612,4 612,4 612,4 
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Բարձրագույն 

կրթություն 
266,6 451,7 493,4 548,0 702,3 703,1 1,121,8 1,121,8 1,121,8 1,121,8 

Ըստ 

մակարդակների 

չդասակարգվող 

կրթություն 

273,9 570,1 655,0 695,4 768,7 745,3 811,5 811,5 811,5 811,5 

Կրթությանը 

տրամադրվող 

օժանդակ 

ծառայություններ 

687,7 593,0 582,9 606,1 522,0 535,0 639,9 639,9 639,9 639,9 

 

Կրթության ոլորտի զարգացումը և բարելավումը ԼՂՀ պետական ծրագրերի առաջնահերթ 

խնդիրներից է: 2018-2020թթ. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսվել է 

յուրաքանչյուր տարի կրթության ոլորտում 14,248,0 մլն դրամի չափով ծախսեր կատարել: 

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև դրանց իրականացմանն օժանդակող մի շարք 

ծրագրերի գծով 2018թ. Ծախսերը կաճեն 7,0 մլն դրամով՝ կազմելով 2079,1 մլն դրամ, կամ 

կրթության ընդհանուր պետական ծախսերի 14,6 տոկոսը, ինչը մեծամասամբ պայմանավորված է 

սովորողների թվաքանակի ավելացմամբ[4]: 

Մինչև 2015թ. ԼՂՀ-ում գործում էր 5 բուհ, որից երկուսը՝ պետական, երեքը՝ ոչ պետական, 

սակայն 2016թ. Պետական բուհերի թիվն ավելացավ մեկով։ 2013-2015թթ ՊԴԿ թվաքանակը 

նվազման միտում է ունեցել և՛ պետական, և՛ ոչ պետական բուհերում, սակայն 2016թ այն կրկին 

աճել է։ 

Բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական 
և ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների քանակը, պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի թվաքանակը և ուսանողների թվաքանակը մեկ դասախոսի հաշվով, 2011-2016թթ. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Պ
ե

տ
ա

կ
ա

ն
 2 427 8,1 2 473 7,8 2 480 7,3 2 464 6,9 2 457 8,1 3 512 7,0 
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Ո
չ 

պ
ե

տ
ա

կ
ա

ն
 

3 150 10,7 3 160 8,6 3 179 7,0 3 169 6,0 3 164 6,4 3 157 7,0 
Ը

ն
դ

ա
մ

ե
ն

ը
 5 577 8,7 5 633 7,9 5 659 7,1 5 633 6,7 5 621 7,7 6 669 7,0 

 

Ուսանող/դասախոս հարաբերակցությունը 2016թ-ին կազմել է 7,0, սակայն, ինչպես գիտենք 

ՏՀԶԿ երկրներում այդ ցուցանիշը 15,0 է, մեծ է նաև վարչական և ադմինիստրատիվ անձնակազմի 

թվաքանակի հարաբերակցությունը ՊԴԿ թվաքանակին՝ շուրջ 1։  

Ուսումնասիրենք նաև ՊԴԿ բաշխվածությունն ըստ պետական և ոչ պետական բուհերի, ըստ 

գիտական աստիճանի և կոչման։ 

Բարձրագույն պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների 
աշխատակազմի թվաքանակն ըստ գիտական աստիճանի և կոչման, 2016/2017 ուս. Տարի [6] 

 

Աշխատողնե

րի 

թվաքանակը 

Նրանցից՝ 

Ընդամենը 

Ունեն գիտական 

աստիճան 
Ունեն գիտական կոչում 

Դոկտոր թեկնածու 
ակադեմի

կոսի 

պրոֆեսո

րի 
դոցենտի 
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Հիմնական 

հաստիքային 

անձնակազմ 

347 73 12 2 102 10 - 1 19 3 90 13 

Համատեղությ

ամբ 
36 29 2 1 10 13 - - 3 4 11 - 

Ժամավճարով 129 55 4 1 39 19 - - 6 2 19 - 

Ընդամենը 512 157 18 4 151 42 0 1 28 9 120 13 
Բուհերում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատանքի խթանման 

արդյունավետ համակարգի մշակման փորձեր է արվել տարբեր բուհերի կողմից։ Բուհերը 
միմյանցից տարբերվում են իրենց կարգավիճակով, մասնագիտացմամբ, ուսանողների 
թվաքանակով, կազմակերպչական կառուցվածքով, գիտական աշխատանքների ծավալով, 
անձնակազմի կառուցվածքով ու որակավորման աստիճանով և այլ հատկանիշներով, այդ իսկ 
պատճառով չի կարող լինել աշխատանքի խթանման միասնական համակարգ, որը կիրառելի կլինի 
բոլոր համալսարանների համար։ Մինչդեռ, նման համակարգերը պետք է հիմնվեն մեթոդական 
ընդհանուր մոտեցում վրա։  

ՊԴԿ աշխատանքի բազմաշերտ, բարդ ու ստեղծագործական բնույթը պահանջում են 
աշխատանքի արդյունքների գնահատման այնպիսի մոտեցում, որը հաշվի կառնի 
պրոֆեսորադասախոսական գործունեության հիմնական տեսակների ծավալը և որակը։ Բուհում 
ներդրվող աշխատանքի խթանման համակարգը պետք է բավարարի հետևյալ հիմնական 
պահանջները. 
 Ընդգրկել ՊԴԿ գործունեության բոլոր կարևոր տեսակները և պահպանել գնահատման 
համախմբված բնույթը։ 
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 ՊԴԿ աշխատանքի արդյունքների գնահատման ժամանակ պահպանել օբյեկտիվությունն ու 
հնարավորինս նվազագույնի հասցնել սուբյեկտիվության տարրերը։ 
 Աշխատանքի խթանման համակարգի նպատակը ոչ թե աշխատանքի ընթացքում ցածր 
արդյունավետություն ցուցաբերած անձանց աշխատանքի վարձատրության կրճատումն է, այլ 
աշխատանքի բարձր արդյունքներ ունեցող անձանց խրախուսումն է աշխատավարձի ձևով։ 
 ՊԴԿ աշխատանքի որակի գնահատման չափանիշները պետք է առավելագույնս մոտ լինեն 
բուհի աշխատանքի որակի սահմանված չափանիշներին։ 
 Ունենալ ճկունության բարձր աստիճան և, կախված բուհի կողմից սահմանված նոր 
առաջնահերթությունների, զարգացման տարբեր փուլերում շեշտը դնել այս կամ այն ցուցանիշի 
վրա։ 

Առաջարկվում է ՀՀ և ԼՂՀ բուհերում ներդնել ՊԴԿ աշխատանքի վարձատրության ճկուն 
համակարգ, որը բաղկացած կլինի երկու մասից՝ մշտական կամ հաստատուն և փոփոխական։ 
Աշխատավարձի հաստատուն մասն իրենից ներկայացնում է բազային, բյուջետային 
վարձատրությունը, իսկ փոփոխական մասը՝ հավելավճար, որի մեծությունը կախված է բուհի 
արդյունավետ աշխատանքից, աշխատավարձի արտաբյուջետային մասից։ Յուրաքանչյուր 
աշխատողի համար հաշվարկվում է աշխատանքի մասնակցության անհատական գործակից 
(Գմասն), որն ի տարբերության բալային համակարգի ավելի արդյունավետ է, քանի որ ավելի 
ընդհանրական է և ավելի քիչ ծանրաբեռնված։  

Յուրաքանչյուր աշխատակցի արտաբյուջետային վարձատրության մեծությունը 
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝[1] 

   
       

∑       
   

   

Որտեղ 
ԱՎ- աշխատանքի վարձատրության արտաբյուջետային մասն է 
Ֆ – աշխատանքի վարձատրության արտաբյուջետային ֆոնդն է 
Գմասն i- i-րդ աշխատակցի աշխատանքի մասնակցության գործակիցն է  
∑Գմասն- անձնակազմի աշխատանքի մասնակցության գործակիցների գումարն է։ 
Յուրաքանչյուր բուհ՝ ելնելով իր նպատակներից և առաջնահերթ խնդիրներից, սահմանում է 

գործակիցների որոշակի աղյուսակ, բաղկացած որոշակի ցուցանիշներից և համապատասխան 
գործակիցներից։ Ցուցանիշները կարող են համակարգվել համապատասխան խմբերում՝  

 ուսումնամեթոդական աշխատանքների կատարում,  
 գիտահետազոտական աշխատանքների կատարում, 
 ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում,  
 ամբիոնում կատարվող աշխատանքների աջակցում,  
 ուսանողների գնահատականը դասախոսներին և այլն։  
Այսպիսով, ներկա ժամանակաշրջանի մարտահրավերներին դիմակայելու համար 

չափազանց մեծ դեր և նշանակություն է ստանում բուհերում ՊԴԿ աշխատանքի վարձատրության 
արդյունավետ և արդար համակարգի ստեղծումը։ Ներկա պայմաններում թե՛ ԼՂՀ-ում, թե՛ ՀՀ-ում 
կրթության ոլորտի միջին աշխատավարձի մեծությունը չի կազմում նույնիսկ երկրի միջին 
աշխատավարձին հավասար մեծություն։ Աշխատանքի ցածր մոտիվացիայի պատճառով, ինչի 
հիմնական պատճառը աշխատանքին ոչ համապատասխան վարձատրությունն է, տարեց տարի 
նվազում է ՊԴԿ երիտասարդ անդամների թվաքանակը։ Այս պայմաններում էլ ավելի է կարևորվում 
աշխատանքի խթանման արդյունավետ համակարգի ստեղծումը, ինչը կբարձրացնի ՊԴԿ 
մոտիվացման աստիճանը և կբավարարի աշխատանքի վարձատրության հիմնական և կաևոր 
սկզբունքներին։ 

Օգտագործված գրականության ցանկ 
1. A.V. Kuper, U.D. Shmidt, About the Remuneration of University staff, 33-40 
2. McGregor, D. (1960). Theory X and theory Y. Organization theory, 358-374 
3. О.Н. Римская, Мотивация преподавателей вузов в системе менеджмента качества образования, 
2006, 48-79 
4. ԼՂՀ 2018-2020թթ. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, 34-47 
5. ԼՂՀ ԱՎԾ, ԼՂՀ Սոցիալական վիճակը, 2011-2016թթ, էջ 51-65 
6. ԼՂՀ ԱՎԾ, ԼՂՀ Սոցիալական վիճակը, 2016թ, էջ 51-65 
7. ԼՂՀ ԱՎԾ, ԼՂՀ Ֆինանսների վիճակագրություն, 2011-2016թթ, էջ 11-13 
8. ՀՀ օրենքը Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին, ընդունված 
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ՀՏԴ  331.5(479.25/243)                                                                                                        Տնտեսագիտություն 

Անահիտ Մելքումյան, 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ՀՊՏՀ  կառավարման ֆակուլտետ 
 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ և  ԱՀ-ՈՒՄ 

Աշխատության մեջ քննարկվում են ՀՀ և ԼՂՀ աշխատաշուկայի հիմնախնդիրները, ինչպես 
նաև դրանց լուծման ուղիները և հնարավորությունները :  Վերլուծության  հիման վրա մանրամասն 
առաջարկություններ են ներկայացվում  հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում զբաղվածության 
կարգավորման և տնտեսության զարգացման համար, որոնք ընդգրկում են հատկապես 
արդյունաբերության և ծառայությունների մի շարք ոլորտներ : 
 

Բանալի բառեր՝ Աշխատանքի շուկա, զբաղվածություն, տնտեսական աճ, ներդրումներ, ակտիվ 
քաղաքականություն   

Мелкумян А.С.  
Доктор экономических наук, профессор  

факультета управления  АГЭУ 
 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В РА И НКР 
В научной работе  рассматриваются проблемы рынка труда РА и НКР, а также пути и 

возможности их решения. На основе анализа предлагаются в частности, конкретные рекомендации по 
регулированию занятости и развитию экономики Нагорного Карабаха, которые охватывают ряд 
отраслей промышленности и сферы услуг.  

Melkumyan A.S. 
Ph.D, Professor  

Department of  Management, 
State Economic University of Armenia 

 
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA  

AND NAGORNO-KARABAGH REPUBLIC 
The problems of labour market of RA and NKR as well as solution ways and opportunities are 

discussed in the paper.  Based on the analysis the detailed recommendations are elaborated particularly on 
employment regulation and economic development in Nagorno-Karabagh Republic which include a number 
of industry and services areas.   
  

 

ՀՀ աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության խնդիրները սերտորեն կապված են  դեռևս  1990-

ական թվականներին տնտեսության մեջ կատարված գործընթացների հետ։ Հիմնական խնդիրները, 

որոնք խոչընդոտում են աշխատաշուկայի զարգացմանը ներառում են` 

 բարձր գործազրկությունը, ստվերային զբաղվածությունը և «ուղեղների արտահոսքը»;  

 աշխատուժի ցածր գինը, եկամուտների անհավասարությունը և աղքատությունը; 

 աշխատուժի առաջարկի որակական անհամապատասխանությունը արդիական 

տնտեսության պահանջներին; 

 տնտեսության զարգացման կառուցվածքային և ռեգիոնալ անհամամասնությունները, այդ 

թվում գյուղական շրջաններում բնակչության թերզբաղվածությունը և ոչ գյուղատնտեսական 

զբաղվածության ցածր մակարդակը; 

ՀՀ որոշ մարզերում (Լոռի, Տավուշ, Սյունիք)  բնակչության և աշխատանքային ռեսուրսների 

ցածր վերարտադրության պայմաններում առկա է դեպոպուլյացիայի վտանգը:  

ՀՀ-ում 1995-2016թթ. ընթացքում զբաղվածության մակարդակը շեշտակիորեն նվազել է (71 

տոկոսից մինչև  գրեթե 51 տոկոս), իսկ աշխատուժի մասնակցության աստիճանը՝  նվազելով գրեթե 

տասնչորս տոկոսային կետով, կազմել է  62  տոկոս:    ՀՀ-ում, ինչպես և ԼՂՀ-ում գրանցված 

գործազուրկների առավելագույն մասը կանայք են, ինչը վկայում է  աշխատատար 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

56 

 

արտադրությունների, այդ թվում թեթև արդյունաբերության, ներառյալ տեքստիլ, տրիկոտաժի, 

մետաքսի և ագրովերամշակող արտադրությունների   վերականգնման և զարգացման 

անհրաժեշտության մասին: 

Զբաղվածության աճը և աղքատության կրճատումը նախ և առաջ պայմանավորված են 

տնտեսական աճով: Այսպես, 2005-2007թթ. երկնիշ տնտեսական աճը հանգեցրել էր նաև 

զբաղվածության և կենսամակարդակի աճին, ինչպես նաև միգրացիոն ներհոսքը գերազանցում էր 

արտահոսքը: Հետագայում, կապված համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հետ, ՀՀ-ում 

գրանցվեց ՀՆԱ-ի կրճատում, իսկ հետագա տարիներին 3-7 տոկոսի սահմաններում տնտեսական 

աճը ուղեկցվում էր զբաղվածության նվազումով (Աղյուսակ   1): Սա վկայում է այն մասին, որ նշված 

ժամանակաշրջանում իրական ՀՆԱ-ի աճը ապահովվել է ոչ թե աշխատատար ճյուղերի, այլ 

առավել հումքատար արտադրությունների զարգացման, այդ թվում հանքահումքային 

արդյունաբերության, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ու թանկարժեք մետաղների 

վերամշակման և դրանցից իրերի արտադրության ընդլայնման հաշվին։   

Աղյուսակ 1 

Զբաղվածության առաձգականությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ  

ՀՀ-ում 2005-2016թթ. 

 

 

 

 

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ-ի տվյալներ; հեղինակի հաշվարկներ։ 

*2009-2016թթ. զբաղվածության աճի և ՀՆԱ-ի նկատմամբ զբաղվածության առաձգականության 

ցուցանիշները տրված են ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից իրականացված տնային տնտեսությունների 

ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքների։  

 

ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում 2014թ. Սկսած  կիրառվում է աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության 

քաղաքականության նոր մոդել, որի շրջանակներում  ավելի քան տասը ակտիվ ծրագրեր են 

ընդունվել և ներդրվել:  Տարեկան 2-2,5 մլրդ դրամի չափով ֆինանսավորման պայմաններում 4-5 

հազար գործազուրկներ և աշխատանք փնտրողներ են մասնակցում այդ ծրագրերին, աշխատանքի 

տեղավորվելով կամ վերապատրաստվելով:1   

ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի (ՀՌԾ) համաձայն 

կարևորագույն գերակայություններից են հանդիսանում զբաղվածության ընդլայնումը և մարդկային 

կապիտալի զարգացումը։2 Ընդ որում, զբաղվածության ընդլայնումը ենթադրում է որակյալ, բարձր 

վարձատրվող աշխատատեղերի ստեղծում։ Նախատեսվում է ոչ գյուղատնտեսական հատվածում 

տնտեսական աճի յուրաքանչյուր մեկ տոկոսային  կետն ապահովել 80 տոկոսի չափով՝ 

աշխատանքի արտադրողականության հաշվին, իսկ 20 տոկոսի չափով՝ զբաղվածության 

ընդլայնման հաշվին։   

                                                           
1
 www.employment.am 

2
 www.gov.am 

  

Իրական ՀՆԱ-ի  

աճը (%) 

Զբաղվածության  

աճը (%) 

Զբաղվածության 

առաձգականությունը  

ՀՆԱ-ի նկատմամբ /բացարձակ 

արժեքը/ 

2005 14,5 1,5 0,1 

2006 13,2 -0,5 0,0 

2007 13,7 0,8 0,1 

2008 6.9 1,5 0,2 

2009 -14,1 -2,6 0,2 

2010 2,2 2,8 1,3 

2015 3,2 -5,4 1,7 

2016 0,2 -6,2 31,0 
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Ազգային աշխատաշուկայի առանձնահատկությունների հետ մեկտեղ կարելի է նշել այն 

ընդհանուր միտումները, որոնք բնորոշ են բոլոր զարգացած երկրներին։ 

1. Փոփոխվում է աշխատողների զբաղվածության կառուցվածքը, մասնավորապես ավելանում 

է զբաղվածությունը ծառայությունների ոլորտում և գիտատար ճյուղերում (տեղեկատվական 

համակարգեր, կապ, տիեզերագնացություն)։   Այսպես, 2014թ. ԱՄՆ-ում և  Միացյալ 

Թագավորությունում գյուղատնտեսության մեջ զբաղված էր տնտեսության մեջ զբաղվածների 

համապատասխանաբար 1.3 և 1.1 տոկոսը, մինչդեռ ծառայությունների ոլորտում` 79-80 տոկոսը։ 

2. Բարձրանում է աշխատուժի կրթական և որակավորման մակարդակը։   

3. Պետական աջակցության շնորհիվ աճում է փոքր և միջին բիզնեսի (ՓՄՁ) սոցիալ-

տնտեսական դերը։  ԱՄՆ-ում  փոքր բիզնեսին բաժին է հասնում ՀՆԱ-ի մինչև 50 տոկոսը, 

իննովացիաների կեսից ավելին, իսկ հարկային արտոնություններից և վարկավորման պետական 

ապահովագրությունից բացի  փոքր բիզնեսը  300 մլրդ ԱՄՆ դոլարի չափով դոտացիաներ է 

ստանում պետական բյուջեից։ ՀՀ-ում 2014թ. ՓՄՁ-ում զբաղված էր երկրի տնտեսության մեջ 

զբաղվածների ավելի քան 40 տոկոսը։  Այդ ձեռնարկություններն ապահովում են ՀՀ ՀՆԱ-ի 42 

տոկոսը,  սակայն հարկային մուտքերի ընդամենը 27 տոկոսը և արտահանման 16 տոկոսը։ 

Անհրաժեշտ է ընդլայնել պետական աջակցությունը և դուրս բերել փոքր ձեռնարկությունների մի 

մասը ստվերային հատվածից։ Մինչև 2025թ. Նախատեսվում է ՓՄՁ-ի բաժինը ՀՆԱ-ում հասցնել 

մինչև 60 տոկոս: 

4. Աշխատաշուկայի զարգացման գերակշռող միտումներից է հանդիսանում դրա ճկունության 

աստիճանի բարձրացումը, երբ իրականացվում է արտադրության դիվերսիֆիկացում և կիրառվում 

են զբաղվածության ոչ ստանդարտ ձևեր: Ներկայումս ԱՄՆ-ում կիրառվում են զբաղվածության նոր 

տեխնոլոգիաներ, այդ թվում « on-line gig economy » և « crowdsourcing »։ « On-line gig economy’’-ն ՝  դա 

առցանց կարճաժամկետ պայմանագրերի կնքումն է անհատ աշխատողների  և  

կազմակերպությունների,  ձեռնարկությունների միջև,  որը թույլ է տալիս գործատուին ընտրել 

լավագույն աշխատողներին, միաժամանակ կատարելով խնայողություններ, իսկ անհատ 

կատարողին՝ ընտրել հարմար աշխատանքային պայմանագիրը ։  2014թ. 53մլն մարդ ընդգրկված էր 

այս համակարգում, աշխատելով ազատ գրաֆիկով (freelance) և ապահովելով 715 մլրդ. ԱՄՆ 

դոլարի եկամուտ մի շարք ոլորտներում, այդ թվում բիզնես և առաքման ծառայություններ, 

բժշկական և անձնական խնամք, տնային և վարորդական ծառայություններ։ « Crowdsourcing » –ի 

միջոցով անհատները և հանրահայտ ընկերություններն, այդ թվում Microsoft, Toyota և General 

Electric անհրաժեշտ գաղափարներ կամ ծառայություններ ստանալու նպատակով կիրառում են 

ինտերնետային ցանցի օգտատերերի առաջարկությունները ։  

Այսպիսով, ըստ փորձագիտական հաշվարկների « gig economy »-ի  և « crowdsourcing »-ի 

հնարավորությունների օգտագործումը կնպաստի մինչև 2025թ. Գլոբալ ՀՆԱ-ի աճին 2.7 տրիլիոն 

ԱՄՆ դոլարի չափով, նախկինում տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության զգալի մասնակցության 

շնորհիվ ։ 

Հատկապես ուշագրավ են Իռլանդիայի հաջողությունները աշխատաշուկայի և տնտեսական 

զարգացման բնագավառում վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Այդ հաջողություններին է նպաստել 

1987-2015թթ. Ընթացքում զարգացման եռամյա  ծրագրերի ընդունումը։3  Այդ ծրագրերը 

հիմնականում ուղղված էին հարկային բարեփոխումներին (հատկապես եկամտահարկի 

կրճատմանը), սոցիալական ապահովության բարելավմանը, ինչպես նաև սոցիալական 

գործընկերության ամրապնդմանը գործատուների, արհմիությունների, գյուղացիական 

տնտեսությունների և կառավարության միջև  համաձայնագրի կնքման  միջոցով։  Նման 

քաղաքականությունը, զուգորդված վերամշակող արդյունաբերության մեջ օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումների (ՕՈՒՆ) աճով և կրթության ոլորտում վերջին երեսուն տարիների ընթացքում 

կատարված ներդրումներով, հանգեցրել է Իռլանդիայում աննախադեպ տնտեսական աճին, 

արտահանման ընդլայնմանը, զբաղվածության կտրուկ աճին հատկապես վերամշակող 

արդյունաբերության մեջ (տարեկան 3 տոկոսի չափով), ինչպես նաև զբաղվածության 

վերաբաշխմանը գյուղատնտեսությունից դեպի արդյունաբերության և ծառայությունների 

                                                           
3
 Ph. J. O’Connell  “Astonishing success: Economic growth and the labour market in Ireland” – ILO, 1999. 
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ոլորտներ։  Վերամշակող արդյունաբերության մեջ ստեղծված աշխատատեղերի գրեթե կեսը ՕՈՒՆ-

ի շնորհիվ էր։ 

Եվրամիության մինչև 2020թ. Մշակված զբաղվածության ռազմավարության (Europe 2020 strategy) 

շրջանակներում նախատեսվում են՝ 

 բարեփոխումներ աշխատաշուկայում, ուղղված դրա հատվածավորման հաղթահարմանը, 

համարժեք վարձատրության ձևավորմանը, ճգնաժամի պայմաններում աշխատատեղերը 

պահպանելու ընկերությունների ճկունության ամրապնդմանը, երիտասարդական զբաղվածության 

ապահովմանը ; 

 աշխատատեղերի ստեղծում նախ և առաջ կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 

կանաչ տնտեսության և առողջապահության ոլորտներում, աշխատուժի պահանջարկի խթանման, 

ինքնազբաղվածության և բիզնես-ստարտափերի աջակցության, աշխատուժի հարկման և 

ստվերային զբաղվածության կրճատման միջոցով ; 

 ներդրումներ մասնագիտական ունակությունների, կրթական և զբաղվածության  

համակարգերի միջև փոխազդեցության բարելավման, շարունակական կրթության համակարգի 

զարգացման նպատակով ; 

 աշխատուժի ազատ տեղաշարժի իրավական և գործնական խոչընդոտների վերացում 

միասնական եվրոպական աշխատաշուկայի ձևավորման նպատակով ; 

Ասիական երկրներում, այդ թվում Չինաստանում, Կորեայում,  Մալայզիայում, Թաիլանդում և 

Վիետնամում արտահանմանն ուղղված տնտեսության աշխատատար ոլորտների զարգացումը 

նպաստել է այդ երկրներում աղքատության կրճատմանը ։  Այսպես, Կորեայում զբաղվածության 

ազգային ռազմավարության շրջանակներում  կառավարության կողմից ընտրված 100 խոշորագույն 

ընկերությունները նպաստում են աշխատատեղերի ստեղծմանը, ստանալով համապատասխան 

պարգևատրում ։ 

ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում զբաղվածության կարգավորման նպատակով կարևորվւոմ են հետևյալ 

առաջարկությունները՝ 

1. Հրատապ է արդյունաբերության մեջ աշխատատեղերի ստեղծման հիմնավորված ծրագրերի 

իրականացումն ըստ ընտրված ոլորտների և շրջանների :  Լեռնային Ղարաբաղում նպաստավոր են 

պայմանները սննդի, այդ թվում գինու, կոնյակի, մսի և մսամթերքների, պանրի, պահածոների և 

բազմազան հյութերի արտադրության,  ինչպես նաև բարձրորակ կահույքի արտադրության 

ընդլայնման համար : Այսպես, պանրի հզոր արտադրության կազմակերպման դեպքում կարելի է 

արտահանել մինչև 10 հազար տոննա պանիր, ինչպես նաև վաղահաս բանջարեղեն և պտուղներ :  

2. Թթենու պլանտացիաների խնամքի կարգավորման և նոր պլանտացիաների ստեղծման 

շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է դառնալ բուժիչ նշանակություն ունեցող բարձրորակ թթի 

օղու, սպիրտի, դոշաբի, չրի եզակի արտադրող : Անհրաժեշտ է նաև ընդլայնել շերամապահության 

համար նախատեսված թթի պլանտացիաները, ինչը հնարավորություն կտա վերականգնել  

բնական  մետաքսի  արտադրությունը, որը կարևոր դեր կխաղա կանանց աշխատուժի 

օգտագործման տեսանկյունից : Ի դեպ, թթի ծառը շատ քիչ խնամք է պահանջում, բայց ապրում է 

300 տարի :  

3.  Ստեփանակերտում, Շուշիում և մյուս շրջկենտրոններում անհրաժեշտ է ստեղծել 

մեքենաշինական, գործիքաշինական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

ձեռնարկություններ, հաշվի առնելով նաև մտավոր ներուժի օգտագործումը :  

4. Արցախում նաև պետք է զարգացնել այսպես կոչված կանաչ տնտեսությունը, այդ թվում 

ստեղծելով վերականգնվող էներգետիկայի ձեռնարկություններ,  որոնք օգտագործում են արևի, 

քամու, գեոթերմալ տաք աղբյուրների էներգիան : Կարևորվում է նաև կենցաղային թափոնների 

վերամշակման կազմակերպումը, ինչը կարող է նույնպես ապահովել լրացուցիչ  էներգետիկ 

ռեսուրսներ : Ըստ պրոֆեսոր Ս.Մելքումյանի հաշվարկների, ԼՂՀ միայն քաղաքային բոլոր 

բնակավայրերում առաջացող թափոնների ծավալը հասնում է տարեկան շուրջ 80 հազար տոննայի, 

որի վերամշակումն ու օգտագործումը տնտեսական առումով խիստ կարևոր է :4 

                                                           
4
 Ս.Մելքումյան <<Արցախ-Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն>>, Երևան, Յասոն 

ՍՊԸ, 2010թ. 
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5. Արցախում տնտեսության կոմպլեքսային զարգացման ուղղություններից է նաև 

զբոսաշրջության բոլոր տեսակների, այդ թվում էկոտուրիզմի  զարգացումը : Այդ տեսանկյունից 

կարևորվում է ենթակառուցվածքների զարգացումը, այդ թվում  ճանապարհային և հյուրանոցային 

ցանցի, բարձրակարգ ծառայությունների,  տրանսպորտի : Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է 

այդ ոլորտի մասնագետների և սպասարկող անձնակազմի վերապատրաստում և ուսուցում :  

6. Բնական և պատմական հուշարձաններով առավել հանրահայտ Մարտակերտի շրջանի 

զգալի մասերը, այդ թվում Թարթառ և Խաչեն գետերի հովիտները նպատակահարմար է դարձնել 

արգելավայր :  Զբասաշրջության խթանմանը կնպաստի նաև Շուշին Շոշ գյուղի հետ կապող 

ճոպանուղու կառուցումը, ինչը նաև լրացուցիչ աշխատատեղեր կստեղծի :  Անհրաժեշտ է նաև 

Լեռնային Ղարաբաղում թույլ չտալ քիմիական արդյունաբերության և ցեմենտի արտադրության 

ձեռնարկությունների կառուցում, որոնք կարող են աղտոտել բնական միջավայրը : 
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Խաղաղ և պատերազմական պայմաններում պետության ռազմատնտեսական հատվածի 

զարգացումը պահանջում է, առաջին հերթին, մարդկային, նյութական և տեխնոլոգիական 
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տնտեսության ռազմավարական նպատակակետերի մշակումը և հայկական ռազմական 
արդյունաբերության զարգացման գործում պետության և մասնավոր հատվածի 
համագործակցության արդյունավետության մեծացման հնարավորությունների վերհանումը:   
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Азат Давтян 
Гаяне Арутюнян 

РАЗВИТИЕ  ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

 
Развитие военно-экономического сектора государства требует применения эффективных 

механизмов управления людскими, материальными и технологическими ресурсов и расширения 
партнерских отношений между государством и частным сектором. В таких условиях важное значение 
имеет выявление стратегических целей военной экономики Республики Армения и Республики 
Арцах и возможностей повышения эффективности государственно-частного партнерства для 
развитии военной промышленности. 
 
Ключевые слова: военная экономика, ВПК, безопасность, управление ресурсами, государственно-
частное партнерство 

Azat Davtyan 
Gayane Harutyunyan 

DEVELOPMENT OF THE MILITARY ECONOMY FROM THE POINT OF VIEW OF ECONOMIC 
INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AND THE REPUBLIC OF ARTSAKH 

 
The development of the military-economic sector of the state requires, first of all, the application of 

effective mechanisms of human, material and technological resources management and the expansion of 
public-private sector partnerships. Under such conditions, it is essential to identify the strategic goals of the 
military economy of the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh as well as opportunities for 
enhancing the effectiveness of public-private partnerships in the development of military industry. 
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Key words: military economy, military-industrial complex, security, resource management, public-private 
partnership 
 

Ռազմական տնտեսության ռազմավարական նպատակակետերը  
Ռազմական տնտեսության խնդիրն է պետության և զինված ուժերի ռազմատնտեսական 

կարիքների բավարարումը և պատերազմի նախապատրաստման ու վարման տնտեսական 

ապահովումը: Ռազմական տնտեսության զարգացումը նպաստում է անվտանգային միջավայրի 

դինամիկայի մեծ անորոշությունների պայմաններում ռեսուրսները արագ մոբիլիզացնելուն և 

ռազմատնտեսական կարիքների բավարարման նպատակով դրանք արդյունավետ օգտագործելու 

կարողության ձևավորմանը: 

Ռազմական տնտեսության զարգացման տնտեսական ռազմավարական նպատակակետերից 

է տեխնոլոգիական բեկումնային առաջընթացի ապահովումը, որը պետք է ընդգրկի տնտեսության 

բոլոր ճյուղերը` նպաստելով տնտեսական անվտանգության բարձրացմանը: Դրան հասնելու 

համար անհրաժեշտ է ռազմաարդյունաբերական համալիրում (ՌԱՀ) ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների մշակման և ներդրման, ինչպես նաև նորամուծական զարգացման խթանման 

հստակ քաղաքականության իրականացում: Այս համատեքստում, կարևորվում է գիտական, 

փորձնական, փորձարարական և արտադրական սարքավորումների, սարքերի, ծրագրերի և այլի 

ներկրման կրիտիկական կախվածության հաղթահարումը:  

Վերջինիս իրագործումը հնարավոր է միայն ՌԱՀ-ում համապատասխան 

նյութատեխնիկական բազայի առկայության, դրա անընդհատ վերարտադրության և 

կատարելագործման դեպքում: Հենց այդպիսի բազայի ստեղծման գաղափարը պետք է դառնա 

հայկական երկու պետությունների արդյունաբերական ոլորտների առաքելությունը և լինի դրանց 

հետակա բարեփոխման, արդիականացման և զարգացման, ոլորտների տեխնիկական, 

տեխնոլոգիական և կառուցվածքա-արտադրական բնութագրիչների ձևավորման, 

արդյունաբերական քաղաքականության գործիքարանի, դրա իրականացման համար 

աշխատանքային և ֆինանսական համապատասխան ռեսուրսների ներգրավման 

առաջնահերթությունը:  

Այդ նյութատեխնիկական բազայի ստեղծման մյուս նախապայմանն է տեղում արտադրվող և 

արտերկրից ձեռքբերվող զինատեսակների, արտադրատեսակների և այլ նյութական արժեքների 

հարաբերակցության օպտիմալացումը: Մյուս կողմից` անհրաժեշտ է ռազմարդյունաբերական և 

ռազմատեխնիկական համագործակցության բազմազանեցման (դիվերսիֆիկացիա) ապահովում` 

այլ երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության երկկողմանի ծրագրերի 

իրականացմամբ` միաբևեռայնության և որևէ պետությունից կախման աստիճանի նվազեցմամբ1:  

Հայաստանի և Արցախի ռազմական տնտեսության ռազմավարական տնտեսական այլ 

նպատակակետերի շարքում կարևորվում են ռազմաարդյունաբերական կազմակերպությունների 

կողմից քաղաքացիական արտադրանք թողարկելու հնարավորությունների ընդլայնումը, ինչի 

հետևանքով կմեծանա նաև նրանց ինքնաֆինանսավորման հնարավորությունը: Ընդ որում` 

կարևորվում է տվյալ քաղաքացիական արտադրանքի նկատմամբ ներքին պահանջարկի 

խթանումը:  

Վերոնշյալ նպատակակետերին հասնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել մրցունակ 

ռազմատնտեսական պլանավորում, որը պետք է մշակվի ռեսուրսների օգտագործման 

ռազմատնտեսական արդյունավետության գնահատման միջոցով: Այստեղ որոշվում է 

ռազմատնտեսական խնդիրների բավականին լայն շրջանակի հարցեր` ներառյալ 

սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի արտադրության ծրագրերի ռազմատնտեսական 

հիմնավորումը2: Այդպիսի գնահատման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ 
                                                           
1 Տես Մ. Ռ. Իսախանյան, Ա. Պ. Պետրոսյան, ՀՀ ռազմական արդյունաբերության համակարգի զարգացմանն 

ուղղված հիմնական միջոցառումները պաշտպանական բարեփոխումների շրջանակներում, ՀՀ ՊՆ 

Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդես, 3, 

էջ 21, 2011 
2 Տես Викулов, С. Ф, Хрусталев, Е. Ю, Методы оценки военного-экономической эффективности военного 

строительства, 2010, file:///C:/Users/Dell/Downloads/metody-otsenki-voenno-ekonomicheskoy-effektivnosti-

voennogo-stroitelstva.pdf 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/metody-otsenki-voenno-ekonomicheskoy-effektivnosti-voennogo-stroitelstva.pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/metody-otsenki-voenno-ekonomicheskoy-effektivnosti-voennogo-stroitelstva.pdf
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բյուջետային սահմանափակումների պայմաններում, ռազմական ուժերի մարտունակության 

մակարդակը կախված է դառնում ոչ միայն ռեսուրսների ծավալից, որոնք հատկացվում են երկրի 

պաշտպանությանն ու անվտանգությանը, այլ նաև դրանց օգտագործման արդյունավետությունից: 

Ավելին` ազգային անվտանգության ապահովման հաշվառմամբ ռեսուրսների օգտագործման 

ռազմատնտեսական արդյունավետության գնահատումը կարևորվում է նաև նրանով, որ այն պետք 

է նպաստի տեղական արտադրության սպառազինությամբ, ռազմական տեխնիկայով և 

ռազմատեխնիկական գույքով Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերի ապահովման խնդրի լուծման 

հնարավորությունների և խոչընդոտների բացահայտմանը:  

Ռեսուրսների օգտագործման ռազմատնտեսական արդյունավետության գնահատումները 

պետք է հանգեցնեն տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական ու տնտեսական իրավիճակին 

համահունչ Հայաստանի և Արցախի տնտեսության մոբիլիզացիոն պատրաստման 

արդյունավետության ապահովմանը: Դա, իր հերթին, պետք է դառնա հայկական երկու 

պետությունների ռազմական տնտեսության հաջորդ կարևորագույն նպատակակետը:  

Ռազմական դրության պայմաններում տնտեսության ճյուղերի անխափան գործունեության 

ապահովումը կարող է կատարվել տարբեր ճանապարհներով: Դրանցից կարևորագույնն է 

ռազմական և հանրային սպառման կարևոր արտադրատեսակների թողարկման կրկնօրինակումն 

ու պահուստավորումը: ՈՒստի Հայաստանի և Արցախի տնտեսությունների մոբիլիզացիոն 

պատրաստման և, միաժամանակ, ռազմական տնտեսության նպատակակետերից է անհրաժեշտ 

վաղօրոք պահուստային հզորությունների ստեղծումը, որոնք ապահովված կլինեն 

համապատասխան նյութերով կամ համակցող արտադրանք թողարկելու կարողություններով: 

Պատերազմական պայմաններում կարևորագույն ապրանքների արտադրության 

պահուստավորման տարբերակների նախօրոք մշակումը կհեշտացնի պահպանված 

ձեռնարկությունների հիման վրա նոր արտադրական կոոպերացիաների կազմակերպումը1:  

Մյուս կողմից` ռազմական տնտեսության արդյունաբերական ձեռնարկությունները պետք է 

օպերատիվ ձևով տեղեկացված լինեն ռազմական պլանավորման մասին, որի շնորհիվ 

հնարավորություն կստանան վերակառուցել արտադրությունը ըստ նոր պահանջների, լինեն 

պահանջված և նպաստել տեխնոլոգիական զարգացմանը: Արդյունաբերական արտադրության 

վերակառուցումը, իր հերթին, պահանջում է փոխհամաձայնեցված կառավարչական որոշումներ, 

հետևաբար, պետք է իրականացվի պետական ռազմավարական պլանավորման հիման վրա2:  

Պետության մոբիլիզացիոն պատրաստման համակարգի կատարելագործման պարտադիր 

պայմաններից է նաև մոբիլիզացիոն առաջադրանք ունեցող կազմակերպություններին պետական 

աջակցության մեխանիզմների մշակումը` անկախ այդ կազմակերպությունների տնտեսական 

կարգավորման և սեփականության ձևերից:  

 

Ռազմական տնտեսության զարգացման համատեքստում Հայաստանի և Արցախի 
տնտեսությունների ինտեգրման հնարավորությունները 

Ակնհայտ է, որ պետության կողմից իրականացված ռազմական ծախսերի մի զգալի մասը 

վերադառնում է տնտեսություն՝ ռազմաարդյունաբերության և արտադրական այլ ոլորտներում 

պետական պատվերով արտադրության կազմակերպման համար։ Ռազմաարդյունաբերության և 

ազգային տնտեսության փոխառնչությունները նպատակահարմար է ներկայանել գծապատկերի 

տեսքով (Տե՛ս Գծապատկեր 13)։ Գծապատկերում, ըստ էության, արտացոլված է ռազմա-
                                                           
1 Տես Ա. Ռ. Գևորգյան, ՀՀ տնտեսության մոբիլիզացիոն պատրաստման համակարգի կատարելագործման որոշ 

խնդիրներ, ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի «Հայկական բանակ» 

ռազմագիտական հանդես, 3 (61), էջ 59, 2009  
2 Kane, R., National governments and their defense industrial bases: A comparative assessment of selected countries, 

2009, 

http://www.defenceandsecurity.ca/UserFiles/File/pubs/CADSI_Comparative_Assessment_National_Governments_and_

Defence_Industrial_Bases_2009.pdf  

3 Տես Գ. Է. Հարությունյան, Ռազմաարդյունաբերության դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման 

ընդհանուր համակարգում։ Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Գիտական 

հոդվածների ժողովածու-2017), Երևան, 2017, էջ 240-245։ 

http://www.defenceandsecurity.ca/UserFiles/File/pubs/CADSI_Comparative_Assessment_National_Governments_and_Defence_Industrial_Bases_2009.pdf
http://www.defenceandsecurity.ca/UserFiles/File/pubs/CADSI_Comparative_Assessment_National_Governments_and_Defence_Industrial_Bases_2009.pdf
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արդյունաբերության ոլորտի ներուժային համակարգաստեղծ նշանակությունն ամբողջ տնտե-

սության համար՝ պայմանավորված տնտեսության այլ ճյուղերի հետ համագործակցության լայն 

հնարավորություններով։ Հայաստանի և Արցախի տնտեսությունների փոխկապված զարգացման 

հնարավորությունները դիտարկենք գծապատկերում արտացոլված կապերի համատեքստում, ինչը 

հնարավորություն կտա հստակեցնել, թե երկրներից յուրաքանչյուրն իր ներուժային հնարավորութ-

յուններին և համեմատական առավելություններին համապատասխան, ինչպիսի նպաստ կարող է 

բերել համատեղ ռազմական տնտեսության զարգացմանը: 

Այսպիսով, ռազմական նշանակության արտադրանք կարող են թողարկել մեքենաշինության 

այնպիսի ենթաճյուղեր, ինչպիսիք են ռադիոէլեկտրոնային, էլեկտրատեխնիկական, օպտիկամե-

խանիկական, սարքաշինական արտադրությունները, որոնք իրենց հերթին հիմնվում են մետաղա-

մշակման և քիմիական արտադրությունների վրա, միաժամանակ քիմիական արդյունաբերության 

որոշ ենթաճյուղեր ինքնին կարող են հանդես գալ որպես ռազմական արտադրանքի թողարկման 

առանձին ոլորտ, իսկ ժամանակակից սպառազինությունների գերակշիռ մասը հիմնվում է 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա։ 

 
 

 

Նշված արտադրական ոլորտների գծով հայկական երկու հանրապետություններից 

մասնագիտացման ներուժ ունի Հայաստանը: Խոսքը մասնավորապես երկրում գործող բարձր 

տեխնոլոգիական որոշ արտադրական ուղղությունների մասին է, որոնք կարող են զգալիորեն 

նպաստել ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը։ Դրանք են տարբեր տեսակի միակցիչների 

արտադրություն (մասնավորապես, արդյունաբերական նշանակության, գերբարձր 

հաճախականային սարքերի (ֆիլտրեր, գումարիչներ, բաժանիչներ, կամրջակներ, ճյուղավորիչներ, 

պտտական անցումներ և այլն) նախագծում և արտադրություն, ռադիոտեխնիկական և անտենային 

համակարգերի, լազերային տեխնիկա և կապի միջոցների, չափիչ սարքերի, տվիչների, կատարող 

հանգույցների արտադրություն, ռոբոտաշինություն, կոմպոզիտային նյութերի արտադրություն, 

քիմիական միացությունների, սոսինձի, հատուկ նշանակության ապակու արտադրություն, տարբեր 

Ազգային տնտեսություն 

Ռազմական տնտեսություն 
 

 

 

 

 Զինված ուժերի        
տնտեսություն 

 

 

 

 

 

 

Ռազմաարդյունաբե-
րություն 

▪ ռազմական նշանա-
կության արտադրություն 

▪ երկակի նշանակության 
արտադրություն 

▪ կոնվերսիոն 
արտադրություն 

 

 

 

 

 

Արտադրական այլ 
ոլորտներ 

▪ մեքենաշինություն 

▪ քիմիական 
արդյունաբերություն 

▪ ՏՏ արտադրություն 

▪ սև և  գունավոր 
մետաղամշակում 

Սննդի և թեթև 
արդյունաբերութ

-յուն 

Գծապատկեր 1. Ազգային տնտեսության և ռազմաարդյունաբերության փոխկապվածությունները 
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տիպի բյուրեղների աճեցում, անօդաչու թռչող սարքերի արտադրություն, փոքր հեռավորության 

հրթիռների արտադրություն1։ 

Ինչ վերաբերում է սննդի և թեթև արդյունաբերությանը, ապա դրանց առանձնացումն ար-

տադրական այլ ոլորտներից պայմանավորված է փոխազդեցությունների առավել թույլ դրսևոր-

մամբ, քանի որ նշված ոլորտները ռազմական տնտեսությանն առնչվում են միայն զինված ուժերի 

համար պետական գնումների շրջանակներում, որոնք արժեքային ցուցանիշներով նկատելիորեն 

զիջում են ռազմական ծախսերի այլ բաղադրիչներին։ Այնուամենայնիվ, պատերազմական 

իրավիճակում գտնվող փոքր բաց տնտեսության համար, որտեղ արդյունաբերական արտադրանքի 

ծավալները չեն գերազանցում ՀՆԱ 20%-ը բանակի համար պետական պատվերների 

իրականացումը կարող է հաջող արտադրական գործունեության մեկնակետ ծառայել, հատկապես 

եթե հաշվի առնենք, որ նշված երկու ոլորտներում առավել նպատակահարմար է փոքր ձեռնար-

կատիրության զարգացումը։ Նկատենք, որ այս երկու ոլորտների զարգացման նկատելի ներուժ ունի 

նաև Արցախի հանրապետությունը: Մասնավորապես, Արցախում բավական հաջողությամբ 

գործում է 2004 թ.-ին հիմնված «Արցախի կարի-կոշիկի արտադրական միավորումը», որտեղ 

արտադրվում են զինվորական համազգեստ, կոշիկներ, ռազմական նշանակության ջրակայուն և 

հրակայուն հագուստներ2: Կյանքի է կոչվել նաև «Ղարմետաքսկոմբինատ. Բիզնես միջավայր» 

պիլոտային ծրագիրը, որի շրջանակներում գործում են երեք արտադրություններ՝ բրդյա թելի 

արտադրություն, բամբակյա ու կիսաբամբակյա կտորեղենի արտադրություն եւ ձեռագործ գորգերի 

արտադրություն): Դրական են միտումները նաև սննդաարդյունաբերության ոլորտի զարգացման 

առումով։ Ռազմական տնտեսության զարգացման տեսանկյունից մեծ հետաքրքրություն է 

ներկայացնում հատկապես կաթնամթերքի արտադրությունը և պահածոների արտադրությունը, 

որի հումքային բազան երկրի գյուղատնտեսությունն է՝ էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքների 

աճեցման և ստացման էական համեմատական առավելությամբ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, 

որ հայ-արցախյան զինված ուժերի զորամասային տնտեսությունների մեծ մասն այսօր հայտնի 

պատճառներով կենտրոնացած է Արցախի Հանրապետության տարածքում, ապա մեծ ձեռքբերում 

կլինի, եթե սննդաարդյունաբերական և թեթև արդյունաբերական արտադրանքի նկատմամբ 

զորամասային տնտեսության պահանջարկը հնարավոր լինի ամբողջապես բավարարել տեղական 

արտադրանքով։   

Միաժամանակ, չպետք է բացառել նաև արդյունաբերության այլ ոլորտների զարգացման և 

ՌԱՀ-ին ակտիվ մասնակցության հնարավորությունը։ Անհրաժեշտ է աստիճանական անցում 

կատարել գյուղատնտեսական զարգացման ձևից դեպի արդյունաբերականը, երկրում առկա 

հանքահումքային ներուժը ծառայեցնելով արդյունաբերական արտադրանքի թողարկմանը։ Նման 

հեռանկարն, իհարկե, պայմանավորված է զգալի բարդություններով, մասնավորապես, 

ներդրումային հոսքերի սակավությամբ, որի պատճառը փաստացի պատերազմական վիճակն է, և 

աշխարհաքաղաքական իրողության փոփոխության խիստ անորոշությունը։ Նկատենք, որ այս 

հանգամանքները որոշիչ են նաև Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, թեև՝ հա-

մեմատաբար թույլ ազդեցությամբ։ Ներկայում Արցախի տնտեսությունում նոր տեխնոլոգիական 

կամ առհասարակ՝ արդյունաբերական արտադրության ոլորտների զարգացման հնարավորութ-

յունները սերտ կապված են Հայաստանում համապատասխան ոլորտների զարգացման հնարա-

վորությունների հետ։ Անհրաժեշտ է գործարարներին խթանել, որպեսզի քիչ թե շատ հաջողությամբ 

գործող ձեռնարկությունների դուստր ձեռնարկություններ հիմնեն նաև Արցախում։ Նման 

մոտեցումը թեև ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից չի կարող արդարացված համարվել, 

սակայն հիմնավորված է պետական և ազգային գերակայությունների տեսանկյունից։   

                                                           
1 Բարձր տեխնոլոգիական արտադրություններին անդրադարձը ներկայացված է ըստ «Երևանի կապի 

միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի» (ԵրԿՄԳՀԻ) տնօրեն Մհեր Մարկոսյանի՝ Հայաստան-

Սփյուռք 6-րդ համաժողովին հնչեցրած ելույթի, որը վերաբերում էր ՀՀ ռազմաարդյունաբերության ներուժի 

զարգացմանը։ Ելույթին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով. 

http://www.mindiaspora.am/res/Hamajoxovner/2017/6/Eluytner/24/Mher_Markosyan.pdf 

2 Տես Աղբյուրը՝ ձեռնարկության կայք-էջ. http://www.artsakhgroup.am/ru/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D1%81/  
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Ռազմաարդյունաբերության զարգացման գործում պետության և մասնավոր հատվածի 
համագործակցության արդյունավետության բարձրացման ուղիները  

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ պետություն-մասնավոր հատված 

համագործակցությունը մեծացնում է ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների 

մշակման և կիրառման հնարավորությունները: Պետությունը դաշինքի մեջ մտնելով 

գործարարության հետ, որպես կանոն, ստանում է ոչ միայն բյուջեի վրա փոքր ճնշումներ, այլ նաև 

տնտեսական ոլորտներում նախագծերի կառավարման ավելի ճկուն և գործուն մեխանիզմներ, իսկ 

գործարարությունը` որոշակի երաշխիքների և հնարավորությունների փաթեթ: Պետություն-

մասնավոր հատված գործընկերության արդյունավետությունը ապահովվում է ոչ այնքան 

ֆինանսական ռեսուրսների ուղղակի ներդրումներով, ինչքան տվյալ նախագծին առնչվող ռիսկերի 

համախառն կրճատմամբ:  

Պետություն–մասնավոր հատված գործընկերությունը ունակ է բարձրացնել պաշտպանական 

նախագծերի իրագործման արդյունավետությունը շնորհիվ դրանցում մասնավոր գործարարության 

մասնակցության, նվազեցնել բյուջեի վրա ճնշումները, ինչպես նաև հնարավորություն տալ 

ներգրավելու կառավարչական լավագույն կադրերին և նորագույն տեխնոլոգիաներ:  

Օրինակ` ԱՄՆ-ի կառավարությունը մասնավոր հատվածի հետ համատեղ սահմանում է 

հետազոտությունների կատարման կոնկրետ նպատակներ, որպեսզի պաշտպանական 

հետազոտությունները դառնան ավելի արդյունավետ և նպատակաուղղված նոր ռեսուրսների 

ստեղծմանն ու սահմանափակ ռեսուրսների ընդլայնմանը: Քանի որ ԱՄՆ-ի պաշտպանության 

նախարարությունը որդեգրել է տեխնոլոգիական գերազանցության հասնելու ռազմավարություն, 

նա շարունակաբար դրդում է այն ոլորտներում պետական գործունեության ակտիվացում, որոնք 

կարող են նշանակալիորեն նպաստել տնտեսության զարգացմանը: Բոլոր դեպքերում 

գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական հետազոտությունների ծախսերը 

իրականացվում են ռազմական կարիքների համար, բայց օգուտ են տալիս նաև ամբողջ 

տնտեսությանը1: Հայաստանում և Արցախում պետություն–մասնավոր հատված գործընկերության 

շրջանակներում նպատակահարմար է ռեսուրսների բաշխման որոշումները կայացվեն պետական 

նպատակային ծրագրավորման (ՊՆԾ) մոտեցման կիրառմամբ: Վերջինիս շնորհիվ հնարավոր է 

խուսափել նախատեսված և իրականացված ծախսերի անհամապատասխանությունից և դրա 

միջոցով ապահովվում է մարդկային, նյութական, տեղեկատվական և ֆինանսական ռեսուրսների 

համակարգերի օպտիմալ ինտեգրում2:  

ՌԱՀ-ի զարգացման վրա ՊՆԾ դրական ազդեցությունը սերտորեն առնչվում է 

ռազմաարդյունաբերական արտադրանքի պահանջարկի խթանման համակարգված 

քաղաքականության հետ: Այդ առումով պետք է կարևորել երկակի նախանշանակման 

արտադրանքի նկատմամբ ներպետական պահանջարկի ձևավորումը, որը պետք է բխի պետության 

զարգացման տնտեսական ծրագրերից և արտացոլվի պետական բյուջեի համապատասխան 

բաժնում: Այս համատեքստում, անշուշտ, անհրաժեշտ է իրականացնել արտադրական 

կարողությունների ճիշտ գնահատում, ռազմաարդյունաբերության ոլորտում 

գիտահետազոտական, փորձակոնստրուկտորական,  արտադրական և կազմակերպական 

աշխատանքների գծով պետպատվերի ձևավորում և, բնականաբար, համապատասխան 

ֆինանսավորում3:  

Դրա հետ մեկտեղ կարևորվում է գիտակրթական և նորամուծական ոլորտներում կոնկրետ 

ծրագրերին և նորամուծությունների առևտրայնացմանը պետությունից բացի նաև խոշոր 

հայրենական ձեռնարկությունների ֆինանսական աջակցության օրենսդրորեն ամրագրված 

                                                           
1 Տես Gansler, Jacques S. Democracy’s arsenal: Creating a twenty-first-century defense industry, 2011 
2 Florin-Eduard Grosaru, Defense resources management and performance management in a double-way relationship 

3 Տես Ա. Գ. Դավթյան, Ա. Պ. Պետրոսյան, Մ. Ա. Փարվանյան, Ազգ-բանակ համակարգի ձևավորման գործում 

պետական նպատակային ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը որպես ՀՀ գիտատեխնիկական-տնտեսական 

համալիր զարգացման խթանիչ գործոն. ՀՀ-ում ռազմավարական-պաշտպանական պատվերի նորամուծական 

հեռանկարը, ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի «Հայկական բանակ» 

ռազմագիտական հանդես, 4(90). 2016 
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կորպորատիվ պարտավորության հաստատումը: Դա իր հերթին կնպաստի ՊՆԾ իրագործման 

համար հույժ կարևոր գիտություն–նորամուծություն–նորամուծության առևտրայնացում–

արտադրություն շղթայի արդյունավետության մեծացմանը: Այս քաղաքականությունը հատկապես 

արդիական է բյուջետային միջոցների և օտարերկրյա ներդրումների սղության պայմաններում:  

Հայաստանում և Արցախում խաղաղ և պատերազմական պայմաններում ռազմական տնտեսության 

ոլորտում պետություն-մասնավոր հատված գործընկերությունը կարող է ծավալվել նաև հետևյալ 

ուղղություններով.  

 իրենց արտադրական պոլիգոններում և առկա ենթակառուցվածքներում մասնավոր 

կազմակերպությունների կողմից ռազմական տեխնիկայի ընթացիկ վերանորոգման և պահպանման 

կազմակերպում, 

 պատերազմի դեպքում դիրքերի ամրապնդման, խրամատների կառուցման և այլ կարիքների 

համար մասնավոր կազմակերպությունների կողմից անհրաժեշտ պահեստամասերի, գործիքների, 

տեխնիկական այլ միջոցների արտադրության կազմակերպում,  

 ռազմաճակատում, զորամասերում և այլ վայրերում համապատասխան մասնագիտական 

աշխատանքները տեղում իրականացնելու համար մասնավոր կազմակերպությունների մասնա-

գետների գործուղում (տարբեր ոլորտների ճարտարագետներ կամ տեխնոլոգներ), 

 մասնավոր կազմակերպությունների կողմից գիտատեխնիկական գումարտակների ստեղծման 

աջակցություն, որոնք այնուհետև կցվելով տարբեր զինվորական կառույցներին կարող են 

իրականացնել անհրաժեշտ հետազոտական, հետախուզական կամ վերլուծական աշխատանքներ:  
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ՀՏԴ  33:36                                                                                                                             Տնտեսագիտություն 

Ռուզաննա  Մանգասարյան, տ.գ.թ., 
ԱրՊՀ տնտեսագիտության տեսության և 

կառավարման  ամբիոնի դոցենտ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Անկախության հռչակումից հետո ԱՀ իշխանությունների առջև ծառացան բազմաթիվ 
խնդիրներ, որոնց թվում էին կարիքավորների ու գործազուրկների պաշտպանությունը և 
հասարակության բոլոր խավերի շահերն ու նախասիրությունները հաշվի առնող ամբողջական 
սոցիալական քաղաքականության մշակումը: Հոդվածում մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են 
Հանրապետությունում  սոցիալական պաշտպանության համակարգի կայացման առումով 
մտահոգիչ խնդիրները: Հիմնավորվում է պետության կողմից սոցիալական ծառայությունների 
շուկայում մենաշնորհային դերից հրաժարվելու անհրաժեշտությունը՝ խրախուսելով սոցիալական 
պաշտպանության մյուս սուբյեկտների, հատկապես՝ մասնավոր, հասարակական հատվածների, 
ինչպես նաև ՏԻՄ-երի մասնակցությունը: 

Դիտարկվում են երկրում բարեգործական բնագավառի համակարգման և բարեգործության 
կարգավորման իրավական հիմքերը: Առաջարկվում են միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն ԱՀ 
սոցիալական պաշտպանության գործող համակարգի ինստիտուցիոնալ ենթահամակարգերի միջև 
փոխազդեցության կայացմանը: 
 

Мангасарян Рузанна , к.э.н., 
Доцент кафедры теории экономики и менеджмента  АрГУ 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДСИСТЕМ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

После провозглашения независимости власти Арцахской республики столкнулись со многими 

проблемами, в числе которых защита нуждающихся и безработных и выработка целостной 

социальной политики, учитывающей интересы и потребности всех слоев общества. В статье детально 

рассматриваются вопросы, вызывающие обеспокоенность в связи со становлением системы 

социальной защиты в республике. Обосновывается необходимость отказа государства от монопольной 

роли на рынке социальных услуг путем поощрения участия других субъектов социальной защиты, 

особенно частных, общественных и местных органов самоуправления.  

Рассматривается правовая база систематизации и регулирования благотворительной 

деятельности в стране. Предлагаются меры по содействию взаимодействия между 

институциональными инфраструктурами действующей системы социальной защиты Арцахской 

Республики. 

 

Ключевые слова: социальная защита, социальная услуга, социальное пособие, пенсия, система, 

подсистема, социальная помощь, благотворительность, частный сектор, государственный сектор. 

 

 

Ruzanna Mangasaryan.  Ph.D., 
Associate Professor of the Chair of Economic Theory and Management of ASU 

THE OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE PERFORMANCE OF SUBSYSTEMS OF THE SOCIAL 
PROTECTION SYSTEM 

 
After the proclamation of independence, the authorities of the Artsakh Republic faced many 

problems, including the protection of the needy and the unemployed and the development of an integral 
social policy that takes into account the interests and needs of all sectors of society. 

The issues of concern dealing with the development of the social protection system in the republic 
are studied in the article. The necessity of the government refusal from the monopolistic role in the market 
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of social services is substantiated by encouraging the participation of other subjects of social protection, 
especially private, public and local bodies of self-government. 

The legal framework for the systematization and regulation of philanthropic activities in the country 
is considered. Measures are proposed to promote interaction between the institutional infrastructures of the 
current system of social protection of the Artsakh Republic. 

 
Key words: social protection, social service, social allowance, pension, system, subsystem, social 

assistance, charity, private sector, public sector 
 
Անկախության հռչակումից հետո ինչպես ՀՀ, այնպես էլ ԱՀ իշխանությունների առջև 

ծառացան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց թվում էին կարիքավորների ու գործազուրկների 

պաշտպանությունը և հասարակության բոլոր խավերի շահերն ու նախասիրությունները հաշվի 

առնող ամբողջական սոցիալական քաղաքականության մշակումը: 

Դա հայկական երկու պետությունների համար բավական բարդ խնդիր էր՝ սոցիալական 

քաղաքականության իրականացման մեխանիզմների և ավանդույթների բացակայության 

պատճառով: Անկախ պետականության բացակայության պայմաններում նորանկախ բոլոր 

պետությունների սոցիալական քաղաքականությունը համապատասխանում էր այն երկրի (ԽՍՀՄ) 

սկզբունքներին, որի կազմի մեջ էին  նրանք գտնվում: Միաժամանակ, տարածաշրջանում գործում 

էին սոցիալական պաշտպանության սեփական մեխանիզմներ, որոնք հիմնված էին ազգային 

սովորույթների վրա:  Խորհրդային պետության սոցիալական քաղաքականությունը զուրկ 

էր հարուստների, միջին խավի և կարիքավորների շահերի պաշտպանությունն ապահովելու 

գաղափարախոսությունից, նորմերից և մեխանիզմներից, քանի որ նման բաժանումը խորթ էր այդ 

հասարակարգին: Սոցիալիստական հասարակարգը, բոլոր թերություններով հանդերձ, իր 

սոցիալական քաղաքականությունը հիմնում էր համընդհանուր սոցիալական ապահովման և 

առավելագույն սոցիալական երաշխիքների սկզբունքների վրա: Պետությունն ապահովում էր 

անվճար կրթություն, բուժում, կացարան, հանգիստ, ծերության կենսաթոշակ, հաշմանդամության 

թոշակներ, անչափահաս երեխաների նպաստ, իրագործում համընդհանուր զբաղվածության 

խնդիրը: Սոցիալական քաղաքականության կարևորագույն տարր էր նաև առաջին 

անհրաժեշտության ապրանքների դոտացիան և սպառողական գների կայունությունը, որոնք շատ 

ապրանքների համար անփոփոխ էին մնում տասնամյակների ընթացքում: Սոցիալիզմի իրական 

նվաճումների թվին կարելի է դասել նաև աշխատանքի և հասարակական ֆոնդերի միջոցով 

սպառման ու բաշխման հարաբերությունների համակարգի ստեղծումը, որն ապահովում էր 

աղքատությունից և երաշխավորում բնակչության լայն շերտերի անձնական սպառման բավական 

բարձր մակարդակ: Ընդգծենք նաև, որ բոլոր թերություններով հանդերձ, արտադրության 

կառավարման և պլանավորման կենտրոնացված մեթոդների շնորհիվ ստեղծվել էին պայմաններ, 

որոնք թույլ էին տալիս տևական ժամանակամիջոցում խոշոր բյուջետային հատկացումներ 

իրականացնել սոցիալական ոլորտի զարգացման համար: 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո  անցման շրջանի դժվարությունների բնական հետևանքները, խիստ 

սահմանափակեցին հանրապետության տնտեսական զարգացման հնարավորությունները և  

բացասաբար անդրադարձան բնակչության սոցիալական վիճակի վրա: Ակնհայտ դարձավ, որ. 

1. Կրթության, գիտության և մշակույթի, ինչպես նաև բնակչության անապահով խավերի 

նկատմամբ հավասարաչափ պետական աջակցության քաղաքականությունը, ըստ էության 

չլուծելով ոչ մի սոցիալական խնդիր, փոշիացնում էր բյուջետային սուղ միջոցները: 

2. Ցածր միջին աշխատավարձի պայմաններում քաղաքացիները չէին կարող լուրջ 

հատկացումներ կատարարել սոցիալական ապահովագրության ֆոնդերին: Նույնը վերաբերում էր 

գործատուների հնարավորություններին: Այս փաստը քիչ հավանական էր դարձնում 

գործազրկության, հիվանդությունների ապահովագրման գործուն համակարգի կազմակերպումը և 

արդյունավետ կենսաթոշակային ֆոնդերի ստեղծումը: 

3. Սոցիալական դրությունը բարդացնում էր նաև  պատերազմի հետևանքները: 

4. Սոցիալական լարվածության տեսակետից դրությունը բարդացնում էր այն, որ պետությունը 

շարունակում էր  սոցիալական դաշտում գլխավոր «գործող անձի» իր դերը, իսկ բնակչությունն 
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առաջվա նման պետությունից սպասում էր համընդհանուր պարտականությունների կատարում, 

որն իրական չէր: 

5. Արդյունավետ սոցիալական քաղաքականություն իրականացնելու տնտեսական 

հնարավորությունների կտրուկ անկումը տեղի էր ունենում այն պայմաններում, երբ սոցիալական 

աջակցության կարիք ուներ բնակչության ճնշող մեծամասնությունը: 

6. Մասնավոր հատվածում աշխատանքային հարաբերությունները դեռևս կանոնակարգված 

չէին, իսկ արհմիություններն անգործության էին մատնվել: Տեղի էր ունեցել մարդկային կապիտալի 

փոշիացում և լրջորեն վտանգվել էր միջին խավը՝ ժողովրդավարության ու քաղաքացիական 

հասարակության և կայուն զարգացման խթանիչ ուժը: 

Վերոնշյալը պահանջում էր բնակչության սոցիալական ապահովության նոր 

կառուցակարգերի ստեղծում, ոլորտը կանոնակարգող բազմաթիվ իրավական ակտերի, 

սոցիալական աշխատողների պատրաստման և վերապատրաստման ծրագրերի առկայություն, 

ոլորտի կառավարման համակարգի որոշակի տեխնիկական զինում և, իհարկե, ոլորտի 

բարեփոխումներին ուղղված բազմաթիվ ծրագրերի առկայություն։ Այդ ամենը հաշվի առնելով ԱՀ 

պետական կառավարման մարմինները սկսեցին մշակել և իրականացնել մի շարք սոցիալական 

ծրագրեր, որոնք ուղղվեցին բացասական զարգացումների կանխմանը: Այդ ծրագրերը կարևորվում 

են բնակչությանը սոցիալական աջակցություն տրամադրելու և եկամուտների 

անհավասարությունը մեղմելու հարցում: Ավելին, սոցիալական պաշտպանության 

քաղաքականության հիմնական նպատակը պետք է դառնա պետության կողմից հասարակության 

ամենալայն շրջանների կենսապայմանների բարելավումը, սոցիալական ռիսկերի կառավարումը, 

նվազեցումը և կանխարգելումը: 

ԱՀ-ում սոցիալական պաշտպանությունը իրականացվում է աշխատանքի,  սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման  նախարարության կողմից, որը պատասխանատվություն է կրում 

աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության համակարգի բոլոր ճյուղերի (բացի 

առողջապահության) քաղաքականության մշակման և իրականացման համար: Այդ համակարգի 

հիման վրա պետությունը բնակչության խոցելի խմբերին առաջարկում է համապատասխան 

ծրագրեր, ներառյալ. պետական սոցիալական աջակցության, սոցիալական ապահովության, 

սոցիալական պաշտպանության, պետական սոցիալական ապահովագրության, զբաղվածության 

ծրագրերը: ԱՀ պետբյուջեն ունի սոցիալական ուղղվածություն: Այդ մասին փաստում են նաև 

վիճակագրական վերլուծությունները: Այսպես,  երկրում 2017թ. սոցիալական պաշտպանության 

ընդհանուր պետական ծախսերը  կազմել են ընդհանուր պետական ծախսերի 22,4%-ը: Ի դեպ 2010-

2017թթ. ընթացքում  այս ցուցանիշը ցուցաբերել է  նվազեցման միտում՝ 2,2%-ով1: 

Սոցիալական պաշտպանության ծախսերի հսկայական մասնաբաժինը հատկացվում է 

սոցիալական և ապահովագրական (աշխատանքային, կենսաթոշակային և այլն) նպաստների 

ֆինանսավորմանը: Պետք է նշել, որ ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ԱՀ-ում նպաստներն ու 

կենսաթոշակները էական գործոն են հանդիսանում բնակչության դրամական եկամուտների 

կազմում: ԱՀ ընդհանուր ընտանիքների կազմում նպաստառու ընտանիքները 2007թ.-ին կազմել են 

16.24%, իսկ արդեն 2016թ.-ին այդ թիվը մոտեցել է 11.77%-ի, այսինքն` ունենք նպաստառու 

ընտանիքների թվի մոտ 5 տոկոսանոց աճ: 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ամսական նպաստի 

միջին չափը կազմել է 23246 դրամ` նախորդ տարվա հունվարի 1-ի 22790 դրամի դիմաց: Մյուս 

խնդիրը կապված է կենսաթոշակների հետ, որը գրեթե միշտ դիտարկվում է նպաստների հետ նույն 

հարթության վրա: Հանրապետությունում 2015թ. տարեվերջին կենսաթոշակառուների թվաքանակը 

կազմել է 31004 մարդ,  որոնցից աշխատանքային և սոցիալական կենսաթոշակառուների 

թվաքանակը՝ 23226, զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուների թվաքանակը` 7778 

մարդ: 2017թ. կենսաթոշակառուներին նշանակված կենսաթոշակի միջին չափը կազմել է 42939 

դրամ, որը 2010թ. համեմատությամբ աճել է 32,6%-ով:2 

Տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի միջին չափը 2015 թվականի արդյունքներով 

կազմել է 45200 դրամ՝ 2014 թվականի 40000 դրամի դիմաց՝ ավելացել է մոտ 13%-ով, իսկ 

                                                           

  
1
 Հաշվարկները կատարվել են ԱՀ ԱՎԾ պաշտոնական տվյալների հիման վրա: 

2
   http://stat-nkr.am/ ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք  2009-2015 թթ. 

http://stat-nkr.am/
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սոցիալական կենսաթոշակի միջին չափը 2015 թվականի արդյունքներով կազմել է 19960 դրամ՝ 2014 

թվականի 18000 դրամի դիմաց՝ ավելացել է մոտ 10 %-ով: 

Երկրում ծնելիությունը  և բազմազավակությունը խթանելու, ժողովրդագրական իրավիճակը, 

աճող սերնդի նյութական ապահովությունը բարելավելու և բազմազավակ ընտանիքների 

բարեկեցությունը բարձրացնելու նպատակով, ԼՂՀ կառավարությունը 2009թ. հունվարի 20-ի N 15 

որոշմամբ էականորեն բարելավվել է դեռևս 2000թ. մեկնարկված նպատակային ծրագրի 

դրույթները, այսպես. որոշման համաձայն՝ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին. 

 առանձին խմբերի քաղաքացիներին տրվում են պետական նպաստներ, որոնք հաշվառվում 

են պետական նպաստի բազային չափի և նպաստառուի բնակության վայրով ու վերջինիս 

կարգավիճակով պայմանավորված` գործակից արտադրյալով, 

 երեխայի ծննդյան դեպքում ծնողին տրվում է ծննդյան միանվագ նպաստ, որը հաշվառվում 

է ծննդյան նպաստի բազային չափի (100.0 հազ.դրամ) և ծնված երեխայի հաջորդականությամբ 

պայմանավորված` գործակից արտադրյալով, 

 ընտանիքում 3-րդ  և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում երեխայի անվամբ 

բանկային կամ ֆինանսական այլ հաստատությունում բացվում է ժամկետային ավանդ, 

 վեց  և  ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքին հատկացվում է բնակելի տուն: 

            Նշենք նաև, որ 2007թ. դեկտեմբերի  25-ի N 722  որոշմամբ չաշխատող մայրերին ևս 

տրամադրվում է նպաստ՝  նվազագույն աշխատավարձի 4,6-ապատիկի չափով: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հանրապետությունում  սոցիալական 

պաշտպանության համակարգի կայացման առումով շատ մտահոգիչ է դրա ֆինանսավորման 

կայունության խնդիրը: Մինչդեռ աշխարհի զարգացած երկրներում դիտվում է պետության կողմից 

սոցիալական ծառայությունների շուկայում մենաշնորհային դերից հրաժարվելու միտում՝ 

խրախուսելով սոցիալական պաշտպանության մյուս սուբյեկտների, հատկապես՝ մասնավոր, 

հասարակական հատվածների, ինչպես նաև ՏԻՄ-երի մասնակցությունը: 

Այդ առումով, հարկ է ընդգծել, որ հանրապետությունում սոցիալական օգնության 

համակարգը նաև խնամակալության, փոխօգնության ինստիտուտ է` այստեղից բխող պետական 

ուղղակի կառավարման յուրահատկություններով: Դրանցից մեկը մարդասիրական օգնությունն է: 

2016-2017թթ. ԱՀ ներմուծված մարդասիրական օգնության ծավալներն ըստ երկրների տրված է 

աղյուսակ 1-ում1. 

Աղյուսակ 1. 2016-2017թթ.  ԱՀ ներմուծված մարդասիրական օգնության ծավալներն ըստ 

երկրների 

 
Արժեքը. հազ. դրամ Տեսակարար կշիոը. % 

 2016թ. 

հունվար֊ 

դեկտեմբեր 

2017թ. 

հունվար֊ 

դեկտեմբեր 

2016թ. 

հունվար֊ 

դեկտեմբեր 

2017թ. 

հունվար֊ 

դեկտեմբեր 

Ընդամենը 

այդ թվում՝ 
493441.4 194688.2 100.0 100.0 

ՌԴ 258132.6 83501.1 52.3 42.9 

ՀՀ 144834.8 65747.8 29.4 33.8 

Գերմանիա 7586.7 17031.4 1.5 8.7 

ԱՄԷ - 16853.7 - 8.7 

Ֆրանսիա - 5596.8 - 2.9 

ԱՄՆ 77558.8 4137.6 15.7 
2.1 

                                                           

          
1
 ԱՀ Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն: 
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Չինաստան - 1819.8  0.9 

Շվեյցարիա 
4008.7 - 

0.8 
- 

Նիդերլանդներ 1319.8 - 0.3 - 

 

Աղյուսակի տվյալներից տեսանելի է, որ հանրապետություն մարդասիրական օգնություն  

ներմուծող հիմնական երկրներն են ՀՀ-ն և Ռուսաստանի Դաշնությունը: 

Սոցիալական օգնության դրսևորման ևս մի ձև է բարեգործական գործունեությունը: 1998թ. 

սկզբին ՀՀ-ում կար մոտ 30 կազմակերպություն, որոնք զբաղվում էին բարեգործությամբ, որոնք 

իրենց գործունեությունն էին ծավալում նաև Արցախի Հանրապետությունում:  Հետպատերազմյան 

շրջանում և հատկապես վերջին տարիներին բարեգործությունը նոր թափ է ստացել Արցախում, 

ինչը ողջունելի  է և արժանի համապատասխան գնահատանքի: Կարևորելով բարեգործության դերը 

ավերածություններից վերականգնվող մեր հանրապետությունում, ԱՀ  իշխանությունները որդեգրել 

են բարեգործության իրականացման ընթացքում ծագող  հարաբերությունները կարգավորելու, 

ինչպես նաև պետության կողմից բարեգործությանն աջակցելու ձևերը օրենսդրորեն կարգավորելու 

նպատակով ակտիվ քաղաքականություն իրականացնելու սկզբունք: Այսպես, երկրում 

բարեգործական բնագավառի համակարգման և բարեգործության կարգավորման իրավական 

հիմքերը սահմանելու անհրաժեշտությունից ելնելով էլ 2007թվականի հուլիսի 21-ին 

ընդունվեց  «Բարեգործության մասին» ԱՀ օրենքը: Բարեգործական բոլոր աշխատանքների 

համակարգումը առավել հստակ, թափանցիկ և նպատակաուղղված  դարձնելու նպատակով 

յուրաքանչյուր տարվա արդյունքներով ԱՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի 

համակարգման հանձնաժողովը հանդես է գալիս հաշվետվությամբ: Հանձնաժողովն իր 

գործունեության ընթացքում համագործակցում է ինչպես ԱՀ պետական մարմինների, այնպես էլ 

ՀՀ  կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի և տարբեր 

պետություններում ԱՀ մշտական ներկայացուցչությունների հետ: 

Ծրագրերի շրջանակներում բարեգործներին ցուցաբերվում է խորհրդատվական և 

գործնական օգնություն: Ընդ որում, նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման 

միջոցով բարերարներին և բարեգործական կազմակերպություններին ներկայացնելու նպատակով 

2008թ. առաջին անգամ մշակվել է սոցիալական ոլորտի եռալեզու 11 բարեգործական ծրագիր: 

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 5-ին ընդունվել է նաև  «Սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում պետության-մասնավոր հատվածների համագործակցության» 

հայեցակարգը (ՊՄԳ), որի հիմնական նպատակն է ԱՀ-ում համատեղ ուժերով օժանդակել 

բնակչությանը և բարձրացնել տվյալ ոլորտում պետության գործունեության որակը: Արդյունքում 

վերջին տարիներին հայտնվել են բազմաթիվ ոչ պետական կազմակերպություններ, որոնց համար 

բարեգործությունը դարձել է գործունեության ամենագլխավոր տեսակներից մեկը: Որպես նման 

գործունեության օրինակ կարելի է նշել չունևորների համար անվճար բուժսպասարկման և 

դեղորայքի, բազմազավակ և ոչ լրիվ ընտանիքների երեխաների համար անվճար հանգստի 

ապահովումը: Հայկական մի քանի ավանդական բարեգործական հիմնադրամներ իրականացնում 

են բարեգործություն, որը բխում է այդ հիմնադրամների ընդհանուր ռազմավարությունից և 

ծրագրերից (օրինակ Հայ օգնության հիմնադրամը):1 

Սակայն չնայած վերոնշյալ ձեռքբերումներին,  դեռ շատ անելիքներ կան: Այսպես, երկրում 

բնակչությանը տրամադրվող ընդհանուր մասնագիտական ծառայությունների մեծ մասը 

Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության գործառույթն է:  

2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հանրապետությունում իրականացված բարեգործական 

ծրագրերը տրվում են աղյուսակ 2-ում. 

 

                                                           
1
   ԱՀ Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն: 
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Աղյուսակ 2.            Բարեգործական ծրագրեր 

 
Կազմակերպության /ֆիզիկական անձի/ 

անվանումը 

Միջոցառումները 

Հ յ ստ ն հ մ հ յկ կ ն հիմն դր մ Ստեփ ն կերտ ք ղ քի   ռ  ցք բ ն կ ն կենտր նի 

շենքի կ ռ  ց  մ և կ հ վ ր  մ: 

 

Վ րդենիս-Մ րտ կերտ  վտ մ յր  ղ   տ րբեր 

հ տվ ծների շին ր ր կ ն  շխ տ նքների 

կ զմ կերպ  մ: 

 

Ազ տ մ րտիկների փ ղ ց  մ ֆ  տբ լ յին 

մ րզ դ շտի կ ռ  ց  մ: 

 

ՀՕՄ Արց խի մի վ ր հ ս ր կ կ ն 

կ զմ կերպ  թյ  ն 

<<Ս սե>> մ նկ պ րտեզի ն ր շենքի կ ռ  ց  մ: 

 

Հ յկ կ ն բ րեգ րծ կ ն ընդհ ն  ր 

մի  թյ  ն 

<<Թ  մ >> ստեղծ ր ր տեխն լ գի կ ն կենտր նի 

բ ց  մ: 

 

<<Արց խի Ազ տ մ րտիկների 

մի  թյ  ն >> հ ս ր կ կ ն 

կ զմ կերպ  թյ  ն 

Ազ տ մ րտիկների  նվ ն զբ ս յգ   կ ռ  ց  մ: 

Տ տյ ն  Օգ նեսյ ն/ ՌԴ, ք. Մ սկվ / Բժշկ կ ն ս րքերի և ս րք վ ր  մների տր մ դր  մ: 

 

Ֆր նսի յի<<Հ յ-մեդ>> մ րդ սիր կ ն 

 ս ց ցի  

Բժշկ կ ն ս րքերի և ս րք վ ր  մների տր մ դր  մ: 

 

<<Դի կ նի >> բ րեգ րծ կ ն  

հիմն դր մ 

Սննդ մթերքներ վ փ թեթների տր մ դր  մ  

ս ցի լ պես  ն պ հ վ ընտ նիքներին: 

 

<<Հ  յսի պ տկեր>> հ ս ր կ կ ն 

կ զմ կերպ  թյ  ն 

Սննդ մթերքներ վ փ թեթների տր մ դր  մ, 

ս ցի լ պես  ն պ հ վ ընտ նիքներին: 

 

Վիտ լի Գրիգ րյ նց / ՌԴ, ք. Մ սկվ / Բ զմ հ րկ շենքի կ ռ  ց  մ՝ ս ցի լ պես  ն պ հ վ 

ընտ նիքներին տր մ դրել   հ մ ր: 

 

<<Տ շիր>> բ րեգ րծ կ ն հիմն դր մ Ընտ նիքներ  մ ծնվ ծ 4-րդ երեխ յի կ պ կց  թյ մբ 4-

հ զ ր կ ն ԱՄՆ դ լ ր պ րգև վճ ր։ 

 

ք. Ստեփ ն կերտ  մ <<Հ նր պետ կ ն բժշկ կ ն 

կենտր նի>> կ ռ  ց  մ: 

 

<<Թ  ֆինկյ ն>> բ րեգ րծ կ ն 

հիմն դր մ 

Հ դր  թի շրջ նի <<Առ ջ մ  ղ>> գյ  ղ  մ բն կելի 

տների և դպր ցի կ ռ  ց  մ: 

 

Ավ գյ ն Գե րգի / ՌԴ, ք. Կր սն դ ր/ Մ րտ  ն   շրջ նի զ րգ ցմ ն ծր գրեր, (հիմն կ ն  մ  

Ճ րտ ր ք ղ ք), ենթ կ ռ  ցվ ծքների կ ռ  ց  մ, 

վեր ն ր գ  մ (եկեղեցի, մ նկ պ րտեզ, 

հ նդիս  թյ  նների տ  ն և  յլն): 

 

<<Հ նգ ն կ>>ՀԿ Օգն  թյ  ն մի յն կ ծերերին: 

 

<< Կ րմիր խ չ>>ՄԿ 

 

Դր մ կ ն օգն  թյ  ն մի յն կ կենս թ շ լ ռ  ներին: 

 

 

Միևնույն ժամանակ սոցիալական ծառայություններ մատուցում են նաև  

առողջապահության, կրթության, գիտության և սպորտի, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության և բնական ռեսուրսների 

նախարարությունները, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը: Փաստորեն, նշված 
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գերատեսչությունները և դրանց ենթակայությամբ  գործող կառույցները ևս դառնում են 

սոցիալական պաշտպանության իրականացման պետական հատվածի տարրեր: Ենթահամակարգի 

մյուս  տարրերը սոցիալական ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից ունեն ավելի  պասիվ 

դերակատարություն:  Բացի այդ,  հասարակական սեկտորը դեռևս լիարժեք կարևորված չէ և նրա 

կողմից մատուցվող ծառայությունների հիմնական մասը կենտրոնացված է  քաղաքներում, մինչդեռ 

մնացած բնակավայրերում ծառայությունների ծածկույթը շատ նոսր է: Թույլ համակարգման 

պատճառով միևնույն տարածաշրջանում կարող են մատուցվել նույնաբովանդակ 

ծառայություններ՝ առաջացնելով վերածածկեր, այն դեպքում, երբ առանձին տարածաշրջաններ 

կարող են դուրս մնալ որևէ ծառայությունից /ծրագրից/ օգտվելու հնարավորությունից: 

Դիտարկումներից կարելի է փաստել, որ մասնավոր հատվածը լրիվությամբ չի գիտակցում 

իր դերը  բնակչության սոցիալական պաշտպանության ապահովման մեջ: Ավելին, այն ոչ 

համագործակցային տրամադրվածություն ունի առավել ակտիվ գործող ՀԿ-ների նկատմամբ, քանի 

որ առաջնորդվում է այն կարծրատիպով, որ ՀԿ-ները զբաղվում են գումարների փոշիացմամբ և 

կարող են դիմել մասնավոր սեկտորին՝ միայն գումար կորզելու նպատակով: Այս դեպքում բնական 

է, որ համագործակցության նախաձեռնությունը պատկանում է ՀԿ-ներին, սակայն դա ոչ միշտ է 

հաջողվում: 

Վերոնշյալից ելնելով, կարևորվում են այնպիսի միջոցառումների ձեռնարկումը, որոնք 

հնարավորություն կտան մասնավոր հատվածին  պատկերացում կազմել  բնակչության 

սոցիալական պաշտպանության ապահովման հարցում ՀԿ-ների դերի և նշանակության մասին: 

Մասնավոր սեկտորի՝ ՀԿ-ների հետ համագործակցության բացակայությանը նպաստում է նաև այն, 

որ պետությունը մասնավոր հատվածին արտոնություններ չի տրամադրում հասարակական 

ոլորտում անհատույց ներդրումներ կատարելու դիմաց: Մինչդեռ զարգացած երկրներում 

մասնավոր սեկտորը սոցիալական պաշտպանության ապահովման կարևոր սուբյեկտներից է: 

Հանրապետության բնակչության սոցիալական պաշտպանության գործող համակարգում 

ՏԻՄ-երը իրականացնում են պետության պատվիրակած ընդամենը մեկ լիազորություն՝ համայնքի 

տարածքում սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժինների գործունեությունը 

կազմակերպելը:  Սակայն  երկրի բնակչության սոցիալական պաշտպանության գործող 

համակարգում ՏԻՄ-երի կամավոր լիազորությունները մնում են դեռևս չիրագործված՝ վերջիններիս 

կադրային, նյութական, ֆինանսական համապատասխան ռեսուրսների բացակայության 

պատճառով: Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ապահովման գործում ավանդաբար 

կարևորվում է նաև ոչ ձևական ցանցի դերը: Այս դեպքում խոսքը համայնքի, ընտանիքի, 

բարեկամների, ընկերների, հարևանների կողմից ցուցաբերվող օգնության մասին է: 

Վերը ասվածից հետևում է, որ ԱՀ սոցիալական պաշտպանության գործող համակարգի 

ինստիտուցիոնալ ենթահամակարգերի միջև փոխազդեցությունը թույլ է, ինչը վկայում է  

սոցիալական պաշտպանության գործող համակարգի ամբողջականության խախտման մասին, 

քանի որ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի ամբողջականությունը 

պայմանավորված է նաև նրա ենթահամակարգերի միջև առկա փոխազդեցությամբ: 
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УДК 330.3(479.25/243)                                                                                                           Экономика, Туризм 
Ишханян И.О. к.э.н. доцент, 

кафедра экономической теории и управления АрГУ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
 
В статье рассматриваются задачи по развитию туризма и гостиничного хозяйства, как 

приоритетной отрасли, основные проблемы развития гостиничной индустрии за годы после 
провозглашения независимости Арцахской республики. Особое внимание уделено качеству 
предоставляемых гостиничных услуг, оснащенности гостиниц современным оборудованием и 
технологическим возможностям, проблемам подготовки кадров. 

 Международное признание позволило бы решить ряд сложных задач  - сильная страна с 
сильной экономикой - залог благополучия страны, но и важнейший фактор обеспечения 
экономического благосостояния и национальной безопасности.  
 
Ключевые слова:  туризм, средства размещения, гостиничная отрасль, гостиничная индустрия, 
гостиничное хозяйство, гостиничный бизнес, гостиничный фонд, индустрия гостеприимства, 
загруженность гостиниц,  гостиничные услуги. 
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The article deals with the tasks of developing tourism and hotel industry, as a priority industry, the 
main problems of the development of the hotel industry in the years since independence of the Republic of 
Artsakh. Particular attention is paid to the quality of the hotel services, equipment of hotels with modern 
equipment and technological capabilities, the problems of training of personnel. 
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International recognition would solve a number of complex problems: strong country with a strong 
economy is the pledge of well-being of the country, but also the most important factor in ensuring 
economic prosperity and national security. 

 
Key words:  tourism, accommodation facilities, hotel industry, hotel industry, hotel industry, hotel business, 
hotel fund, hospitality industry, congestion of hotels, hotel services. 

 

Туризм в настоящее время развивается очень стремительно. Именно туризм стал одним из 

доступных средств познания окружающего нас мира, его истории, достопримечательностей и 

культурного наследия. По данным Всемирная туристической организации (ЮНВТО)  планируется, 

что к 2020 году вклад туризма в мировой ВВП и доля занятых в сфере туризма составят порядка 10%. 

Уже сейчас каждый 11 в мире занят в сфере туризма.[1.C.22] 

Развитие гостиничных предприятий всегда было тесно связано с 

развитием сферы путешествий. Уже с древности возникла необходимость 

регулирования их деятельности. Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую 

систему хозяйства или туристского центра и важную составляющую экономики туризма во всех 

странах мира. Возникновение гостиничного хозяйства связано с появлением и развитием 

потребностей людей в общении, становлением торговых отношений с соседними государствами, 

необходимостью совершения всевозможных поездок. По мере развития человеческой цивилизации 

все больше и больше возникает необходимость в предоставлении услуг людям, оказавшимся вдали от 

дома. 

Целью данного исследования является анализ современного состояния гостиничной 

индустрии Арцаха,  выявление основных проблем в развитии гостиничной индустрии  и путей их 

решения.  

Гостиничная отрасль является одним из наиболее привлекательных секторов экономики для 

инвестиций в связи с небольшими начальными вложениями капитала, постоянно растущим спросом 

общества на гостиничные услуги, высоким уровнем рентабельности и средним сроком окупаемости 

проектов [2.С.17].   

Гостиничное хозяйство - это динамично развивающаяся отрасль 

современной туриндустрии. В связи с этим особое значение приобретают вопросы 

подготовки специалистов в сфере гостиничного дела. [3.C.5]Развитие туризма во всем мире, в 

частности в Арцахе,  невозможно без наличия современной, комфортабельной, удовлетворяющей 

потребности туристов гостиничной базы. 

Частные средства размещения доминируют на мировом рынке гостиничных услуг. В Париже, 

Лондоне, Мадриде, Амстердаме и Брюсселе на нее приходится свыше 50% всех средств размещения 

гостиничного типа, Милане - 90%. 

Гостиничный бизнес - одна из наиболее быстро развивающихся отраслей, на которую 

приходится около 6% мирового валового национального продукта и около 5% всех налоговых 

поступлений, стимулирующая, кроме того, развитие других направлений: строительства, торговли, 

сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и т.д.  

Современный гостиничный бизнес как экономическое явление имеет индустриальную форму, 

создает новые рабочие места и способствует ускоренному развитию национальной экономики, 

выступает как механизм перераспределения национального дохода в пользу стран, 

специализирующихся в гостиничном бизнесе, является мультипликатором роста национального 

дохода, занятости и развития местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения, 

характеризуется высоким уровнем эффективности и быстрой окупаемостью инвестиций, выступает 

как эффективное средство охраны природы и культурного наследия, поскольку именно эти элементы 

составляют основу его ресурсной базы. [4.С. 92]. 

Гостиничный бизнес во всех странах мира стимулирует развитие смежных отраслей народного 

хозяйства, в первую очередь, строительства и торговли, способствует созданию новых рабочих мест. В 

среднем, для обслуживания каждых 10 туристов, проживающих в гостинице, необходимо, около трех 

рабочих мест непосредственно, и два рабочих места, косвенно связанных с обслуживанием.  



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

76 

 

Гостиничный фонд во всех странах мира составляет около 17-18 млн. мест, при этом их 

количество и качество, в основном, соответствует объему спроса в секторе международного туризма в 

этих регионах. Данный бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам: относительно 

небольшие стартовые инвестиции, растущий спрос на туристские услуги, высокий уровень 

рентабельности и, соответственно, средний срок окупаемости затрат. Сфера гостиничной индустрии 

характеризируется жесткой конкуренцией на рынке, которая обусловленная бурным развитием 

гостиничных услуг. В связи с этим, рассмотрение основных проблем рынка гостиничных услуг и 

путей их решения является актуальным на современном этапе развития экономики.  

         

Развитие гостиничной индустрии происходит с давних времен и зависит от состояния 

экономики, политики, науки и техники. НКР не исключение. С развитием общества все больше 

возрастает потребность в перемещении на большие расстояния, в проживании и питании вдали от 

места жительства.  

Рост экономического благосостояния граждан влияет, в свою очередь, на выбор и качество 

предоставляемых услуг. Разнообразие интересов потребителей гостиничных услуг определяет 

современную сегментацию мирового гостиничного рынка и разнообразие гостиниц. Свыше 50% 

путешествий составляют деловые поездки, около 40% приходится на поездки с целью отдыха и 10% - 

на путешествия с другими целями. Эта структура потребительского спроса определяет  спрос на 

отели соответствующего качества и направленности [5.С.93].  

Индустрию гостеприимства составляют различные средства коллективного и индивидуального 

размещения: отели, гостиницы, мотели, молодёжные хостелы и общежития, апартаменты, туристские 

приюты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов и  как вид экономической 

деятельности включает предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания в 

гостиницах, мотелях, кемпингах и в других средствах размещения за вознаграждение. Следует 

отметить, что понятия туризма и гостеприимства нельзя рассматривать в отдельности: это два 

взаимосвязанных термина. Туристы являются потенциальными потребителями, имеющими 

разнообразные желания и потребности, зависящие от целей их путешествий. 

Война оставила глубокие шрамы на архитектурном лице Нагорного Карабаха. За годы 

независимости Республика Арцах достигла значительных успехов в развитии туризма и гостиничного 

хозяйства. Мы получили страшное наследство Советского Азербайджана. Например, Абхазия 

получила от Грузии лучшее наследство, поскольку являлась курортной зоной союзного значения. Мы 

же считались окраиной Азербайджана, который не вкладывал средства в развитие инфраструктуры 

Нагорного Карабаха. До провозглашения независимости, в начале 90-х годов, в республике 

действовало всего 4 гостиницы. Построенные в советский период гостиницы в областном центре и 

районных центрах не имели официальной категории. С прекращением активной фазы военных 

действий в республике начался постепенный процесс восстановления, военные события в НКР 

полностью разрушили ее экономику, гостиничное хозяйство тех лет, однако повышенный интерес 

мирового сообщества, наших соотечественников и переход к рыночным отношениям позволил начать 

новую страницу в развитии туризма и гостиничной индустрии НКР - строительства современных 

гостиниц. 

Развитие сферы туризма и гостиничной индустрии в республике Арцахсвязано с рядом 

труднопреодолимых проблем: молчаливое невмешательство мировой общественности, нерешенность 

Нагорно-Карабахского конфликта, полностью не восстановленная инфраструктура и связанные с 

этим экономические проблемы препятствуют развитию туризма и гостиничной индустрии в 

Республике. Развитие туристического и гостиничного бизнеса в Нагорном Карабахе является 

комплексной проблемой. География НКР, тысячи исторических, культурных и природных 

достопримечательностей, восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций, участие в 

экономических и туристических выставках и форумахспособствуют развитию отрасли.  

На сегодняшний день в республике Арцах туристический бизнес объявлен приоритетной 

отраслью экономики и привлекает предпринимателей. Этот процесс сопровождается созданием 

различного рода предприятий,осуществляющих свою деятельность в гостиничной сфере и в сфере 

туризма. Приоритеты экономического развития НКР вытекают из необходимости обеспечения 
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результатов, направленных на стабильное развитие страны и повышение качества жизни населения. 

Обеспечение высоких темпов экономического развития как основной приоритет нашей 

экономической политики опирается на развитие отраслей и сфер, имеющих соответствующий 

необходимый потенциал. С этой точки зрения представляется важным развитие сельского хозяйства, 

легкой, пищевой и горнорудной промышленности, энергетики, туризма. Повышение 

инвестиционной привлекательности в указанных сферах является одним из приоритетов нашей 

деятельности. [6] 

С каждым годом количество посещающих НКР туристов возрастает, что говорит о 

привлекательности этого направления и его перспективах. Приложение 1 [7]  

Диаграмма 1 Количество туристов, посетивших АР в 2012-2016 гг. 

 
По данным управления по туризму Республики Арцах в 2017 годуколичество туристов 

составило 23156 человек. 

В 2016 году снижение количества туристов связано с апрельскими военными действиями. 

Согласно данным статистики 51,7% или 11608 туристов посетивших Арцахиз Российской 

Федерации, наши соотечественники,  2786 из США, 922- Ирана, 793 – Франции. В первую десятку 

вошли Ливан, Германия, Польша, Украина, Канада и Китай. Благодаря программе «TouristFriends», 

которая начала действовать в туристической системе Нагорного Карабаха с 2018 года, туристы будут 

получать круглосуточную информацию. По данным МВД АР в 2017 году Арцах посетили 23156 

туристов. 

У Арцаха есть серьезный туристический потенциал, однако он пока не используется в полной 

мере. Из года в год в республике увеличивается число туристических мест, заповедников, объектов 

гостиничного хозяйства. Одним словом, создается туристический результат, спрос на который также 

растет. За прошедшие годы наблюдается положительная тенденция. Соответствующая динамика  

прослеживается в росте, как числа туристов, так и в отношении количества мест в средствах 

размещения за исследуемый период.  

С 1999 по 2017 гг. в Арцахе построены и внедрены в эксплуатацию 28 гостиниц (отелей) с 

количеством 1149 койко- мест,  14 гостевых домов, 7 домов для туристов, 1 пансионат с 1373 койко – 

мест, более 30 зон отдыха.  Гостиницы Республики Арцах вмещают около 1000 туристов в 

комфортабельных гостиницах со всем спектром услуг.  Для удобства отдыхающих действуют четыре 

информационных центра в городах Степанакерт и Шуши, а также в государственном историко-

культурном заповеднике «Тигранакерт» и в доме-музее Никола Думана (село Цахкашат), а также 

присутствуют лицензированные гиды и 8 туроператоров (состоянию на 2017 год). 

Крупными гостиницами считаются гостиницы «ВалексГарден» -114койко- мест, «Армения» - 

105 койко-мест, «Наири» - 100 койко- мест,«Ахтамар» 82койко- мест,«Шуши Гранд отель»  - 76койко- 

мест,«Европа» - 61койко- мест,«Егнар» 55койко- мест,«Парк отельАрцах»- 51койко- мест.Приложение 
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Низкий уровень заселяемости гостиниц АР обусловлен сезонной ориентированностью 

большинства наших гостиниц, а также нестабильной политической ситуацией в стране, в 2015 году 

составил 27%, в 2016 году - 33%, в 2017 году- 41%. Показатель 2017 года более утешителен, что 

объясняется ростом числа туристов относительно прошлых лет. Только 4 гостиницы 

сертифицированы –4* Гостиница «Армения», 4* Гостиница «Ереван», 3* Гостиница «Наири», 3* Гостица 

«Егинар», 3* Гостиница «Парк Отель Арцах», 3* Гостиница «Шуши».  

Анализ структуры гостиничного хозяйства Арцаской Республики по данным национальной 

службы статистики выявил проблему неравномерности распределения гостиничных объектов по 

территории страны. Наибольшая концентрация гостиниц расположено в г. Степанакерте, из 28 

гостиниц – 18 находятся в г. Степанакерте, 3 – в г. Шуши, 2 – в г. Мадакерте и  1 в районе, в селе Ванк, 

2 – в Аскеранском районе, 1 – в Мартунах. Анализ хозяйственной деятельности гостиниц позволяет 

утверждать, что  именно гостиницы г. Степанакерта оказывают решающее воздействие на результаты 

деятельности гостиничного хозяйства в целом. Большая часть построенных гостиниц небольшие 

отели среднего ценового сегмента, на который предъявляется наибольший спрос. 

Вновь построенные гостиницы отличаются новизной и роскошностью постройки, 

комфортабельными номерами разной категории с индивидуальной системой отопления и 

кондиционирования. Гостиницы предлагают своим гостям полностью оборудованный бизнес центр и 

конференц - зал, сауну и тренажерный зал, а гостиницы «ВалексГарден»  и «Европа» - плавательные 

бассейны. Элитные гостиницы предлагают первоклассный сервис и комфорт в сопровождении с 

гостеприимством, которое присуще нашему народу. Благодаря профессионализму персонала и 

соответствию всем международным стандартам, они уже приобрели постоянных клиентов за очень 

короткий срок, что и является главной их рекомендацией.  

Пытаясь привлечь туристов и способствовать развитию туризма, так и гостиничной индустрии, 

правительство ежегодно принимает программы развития туризма, выделяя на это программ денежные 

средства. С целью формирования и распространения благоприятного имиджа республики Арцах, как 

туристической страны, правительством постоянно проводятся презентации туристического 

потенциала региона на многочисленных международных выставках. Кроме того, для ознакомления с 

туристическими возможностями в страну постоянно приглашаются иностранные журналисты и 

туроператоры [6].         

Что касается сферы гостиничных услуг, то здесь имеются определенные проблемы. Одной из 

причин можно назвать сезонный характер этой сферы. Так, в туристический сезон их занятость 

бывает выше среднего, в то время как в холодное время года занятость вышеупомянутых объектов 

резко сокращается. Данное обстоятельство оказывает негативное воздействие на качество 

предоставления услуг в гостиницах. С целью выхода из сложившейся ситуации разрабатывается ряд 

механизмов для предоставления налоговых льгот объектам гостиничного хозяйств, а также 

установления для граждан Армении максимально низкой стоимости за ночлег. Уверены, что меры, 

которые будут приняты, положительно повлияют на увеличение количества туристов, в т. ч.,в 

несезонный период. 

Из 108 гостиничных объектов, как налогоплательщики, 64 не действуют, из них 8 –крупных, в 

г. Степанакерте – 60, Кашатаге -1, Аскеране -8, Мардакерте- 5, Мартуни- 4, Гадруте - 6, Шуши - 13, 

Шаумяне - 2.Налоги, перечисленные в бюджет НКР в 2015 г 816174, 3 млн. драм, 2016 – 823847,4млн. 

драм, 2017 –820597,2млн. драм. 

Индустрия туризма составляет 3% ВВП НКР[6]. В 2015 году Нагорно-Карабахская республика 

вошла в список лучших стран для летнего приключенческого отдыха по версии британской «The 

Guardian», которая отмечала, что в плане преимуществ мало что может сравниться с Нагорным 

Карабахом, и, несмотря на нерешенность конфликта, в регионе очень много интересного для 

туристов.Активно развивается также военно-исторический туризм, который предусматривает 

ознакомление с военным потенциалом, техникой страны, и местами военных действий. С мая 2017 

года Аэропорт Степанакерта и проект «Yell Extreme Park» дали старт воздушному туризму, 

совместный проект предусматривает осуществление туристических перелетов на двухместных 

самолетах на территории республики [8]. Туристов привлекают в Нагорном Карабахе старинные 

историко-архитектурные памятники и монастырские комплексы, в частности, монастыри Гандзасар 
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(XIII век), Амарас (IV век), Дадиванк (IV век), зона раскопок античного города Тигранакерт, Азохская 

пещера, музей Никола Думана, а также множество старинных армянских крепостей, природа, 

здоровая экология, целебный воздух. Не меньше подкупают иностранных граждан 

доброжелательность и гостеприимство местного населения. 

Изучение данной проблемы позволило выделить современные тенденции в области развития 

гостиничной индустрии, которые присущи гостиничным хозяйствам многих  стран мира. 

1. Распространение сферы интересов гостиничного бизнеса на продукты и услуги, ранее 

предоставляемые предприятиями других отраслей (например, организации питания, досуга, 

развлечений выставочной деятельности и др.). Развитие таких сегментов индустрии гостеприимства, 

как индустрия развлечений, к сожалению, в Арцахе эта индустрия недостаточно развита, только в 

последние годы стали активно проводить праздники и спортивные мероприятия, экономические 

форумы.    

2. Растущая демократизация гостиничной индустрии, которая в значительной степени способствует 

повышению доступности гостиничных услуг для массового потребителя.Если раньше различие 

между отелями разного класса были существенными, то теперь значительно повысилась планка 

«низшего стандарта», даже достаточно дешевые гостиницы в НКР обеспечивают качественное 

обслуживание и минимальный набор удобств. 

3. Усиление специализации гостиничного бизнеса позволяет более четко ориентироваться на 

определенные сегменты потребителей с учетом различных признаков, большинство гостиниц 

рассчитаны на определенные группы потребителей гостиничных услуг. Например, элитные 

гостиницы «Армения», «ВалексГарден», «Парк – отель Арцах», «Европа» рассчитаны на 

высокопоставленных гостей, представителей международных организаций,  участников форумов и 

праздничных мероприятий. 

4. Учитывая природно-климатические условия Арцаха и экологическую обстановку предполагается 

развитие новых видов туризма, в частности экологического и сельского туризма, основной идеей 

которого является глубокая связь человека с природой. В октябре 2015 года был дан старт проекту 

«Эко-деревня Арцаха», общая стоимость которого составила $20 млн. Эко-деревня будет создана у 

села Норагюх Аскеранского района фондом IDeA, соучредителем которого является благотворитель 

Рубен Варданян. В республике стимулируется строительство отелей в экологически чистых регионах, 

формирование «зеленых» этажей и номеров в обычных городских гостиницах. 

5. Глобализация и концентрация гостиничного бизнеса. Гостиничные предприятия НКР должны 

приложить все усилия за счет повышения качества предоставляемых гостиничных услуг стремиться 

войти в систему гостиничных цепей, проводить совместные маркетинговые программы с 

гостиничными предприятиями  РА, вести исследовательскую деятельность, формировать единую 

систему подготовки и переподготовки кадров. 

6. Изучение запросов и потребностей клиентов и сбор информация об их вкусах, предпочтениях и 

привычках. Такая база данных позволяет предупреждать желания гостей.  

Такой опрос был проведен государственной службой статистики в 2011 г. Нами проведено 

анкетирование по опроснику среди гостей нашей республики.   

Из числа гостей, посетившие НКР  с деловыми  поездками, официальные лица из-за рубежа, 

представители международных организаций и РА.  Интересны ответы наших соотечественников и 

гостей из разных стран мира, 80% опрошенных оценили  службу приема и размещения, 

обслуживание при заезде и выезде, отношение к просьбам, комфорт номера и уход за ним, 

предоставление гостиничных принадлежностей на хорошо и отлично.  90% гостей довольны 

дополнительными услугами и приемлемыми ценами на них. 

Особое внимание уделено организации и качеству питания в ресторанах с национальной 

кухней, качеству приготовления блюд. Есть проблемы по качеству обслуживанияв самих ресторанах 

гостиниц,  отсутствие ресторанов с европейской, азиатской и американской кухней.  

Среди наиболее острых проблем гостиничной индустрии как отрасли народного хозяйства, 

можно выделить следующие:  

1. Нехватка профессионально подготовленных квалифицированных кадров, владеющих 

иностранными языками и профессиональными навыками.  
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2. Согласно опросам и маркетинговым исследованиям, наиболее востребованными на сегодня 

являются гостиницы 3*, доступный ценовой диапазон и уровень качества предоставляемых услуг.  

3. Несовершенство законодательства в области гостиничного бизнеса выражается в сложной и 

длительной процедуре получения предпринимателем лицензии, сертификата на осуществление 

гостиничной деятельности, актов регистрации и других юридических документов.   

4. Отсутствие стабильного финансирования отрасли обуславливается, в первую очередь, 

неустойчивой экономической ситуацией в республике, связанной  с непризнанностью мировым 

сообществом, рисковой зоной и нестабильной военной обстановкой, непримиримой позицией 

Азербайджана, общей экономической и политической ситуацией в мире, колебаниями курсов 

иностранных валют, что отражается на спросе на гостиничные услуги.  

5. В отличие от многих стран большую часть среди владельцев гостиничного бизнеса 

составляют местные предприниматели, есть и представители иностранных государств. В этом плане 

есть проблемы привлечения инвестиций. Со стороны предпринимателей в сфере гостиничного 

бизнеса также необходимо активное участие в решении  вопросов  повышения качества услуг, 

квалификации работающего персонала, прозрачности осуществляемой деятельности. Важным 

является привлечение молодых специалистов к работе, повышение мотивации сотрудников. 

Для решения указанных проблем необходимо взаимодействие государства и бизнеса на 

принципах упрощения процедуры регистрации гостиничных объектов, поддержки инвестиционных 

проектов, осуществления законной, прозрачной деятельности.  

В последние годы наблюдается строительство и открытие новых мини-гостиниц, что является 

определенным толчком к развитию туристического сектора экономики АР. 

Анализ гостиничной индустрии НКР выявил те же проблемы, существующие в гостиничном 

хозяйстве многих стран мира: 

1. Несоответствие мировым стандартам качества обслуживания при мировом уровне цен на 

услуги. 

2. Отсутствие специалистов, владеющих организационными знаниями в области гостиничного 

менеджмента и маркетинга, не позволяющих эффективно управлять гостиничными предприятиями. 

3. Нехватка, как собственных финансовых ресурсов, так и иностранных инвестиций, что 

объясняется риском и продолжающимися военными действиями со стороны Азербайджана. 

4. Нежеланиеряда гостиниц прохождения системы лицензирования и сертификации 

гостиничных услуг. 

Необходимо также отметить, что инвестиционный климат в Республике благоприятен, однако 

не стабильность политической обстановки не позволяет привлекать иностранные инвестиции для 

вложения их в туристическую отрасль, что объясняется наличием рисков для потенциальных 

инвесторов.  

Предпочтительными видами туризма в НКР  являются: экотуризм, военно-исторический 

туризм, этнический туризм, детско-юношеский туризм, пеший туризм. В Нагорном Карабахе испокон 

веков было огромное количество троп, по которым местные армянские жители передвигались между 

соседними поселениями. На основе этих троп в 2007 году была разработана тропа для пешего 

туризма, получившая название «Джанапар».  Путешествующим по ней туристам предоставляется 

возможность насладиться природной красотой региона и ознакомиться с архитектурными 

памятниками, встречающимися на их пути. [8] 

Одним из стимулов развития туризма в республике Арцах является распространение 

национальных традиций и народных обычаев. В стране при поддержке министерства экономики НКР 

для развития туризма, регулярно организуются общественные мероприятия и фестивали. Ежегодно 

проводимые фестивали способствуют популяризации этнического туризма. Так, в рамках 

реализуемой программы по сохранению нематериального культурного наследия, проводятся 

фестивали «Хноци» (взбивание коровьего масла), женгялов хац (лепёшки с зеленью), национального 

хлеба, запечённого в тонире, арцахских солений, карабахского вина. Фестивали сопровождаются 

национальными арцахскими играми и песнями, мастерицы из всех районов НКР соревнуются в 

приготовлении самого популярных блюд арцахской кухни и проходят в атмосфере традиционного 

гостеприимства.  
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Интерес иностранных туристов к НКР из года в год возрастает. К примеру, до 2013 года 

обеспечивался 40-процентный годовой рост числа иностранных туристов, среди которых 

значительную часть составляли туристы неармянского происхождения. Их интерес обусловлен не 

только богатой историко-культурной средой или благоприятными природно-климатическими 

условиями Арцаха. Важную роль в этом играет также формирование облика Арцаха как 

привлекательной туристической страны. Информационные кампании осуществляются путем участия 

в крупных международных туристических выставках, съемок и распространения рекламных роликов 

и фильмов, распространения информационных печатных материалов на целевых рынках, а также 

через Интернет. Следовательно, повышение интереса иностранцев к НКР обусловлено и 

эффективной пропагандой. 

Становится очевидным, что главный потенциал развития современных гостиничных 

предприятий содержится в уровне менеджмента. Касаясь проблем гостиничного бизнеса необходимо 

большее внимание уделять проблеме управления гостиницами и выстраивать более гибкую систему 

тарифов на номера в гостиницах, реагируя на изменения спроса-предложения. Кризис может 

сказаться на проблемах, связанных с бронированием мест в гостиницах. 

Для того чтобы дать толчок гостиничному бизнесу, необходимо наладить взаимодействие 

между гостиницами и туроператорами. В настоящий момент между ними много разногласий и 

взаимных претензий, в основном по поводу договорной дисциплины. 

Новый XX век диктовал и новые стандарты обслуживания. Среди основных направлений 

развития современной индустрии гостеприимства можно выделить следующие: 

 Рост значения известного бренда в эффективности продаж 

гостиничного продукта; 

 Появление специализированных отелей, ориентированных на 

обслуживание определенных сегментов рынка; 

  Объединение объектов размещения с выставочными, торгово-развлекательными и офисными 

комплексами; 

 Широкое использование информационных технологий в управлении 

гостиницей; 

 Строительство апартаментов для длительного проживания, 

управляемых гостиничными операторами; 

  Развитие различных методов повышения лояльности клиентов. 

Глобальная экономика становится все более интегрированной. Интернет играет все 

возрастающую роль в минимизации издержек гостиничного и туристского бизнеса.Для решения 

указанных проблем необходимо взаимодействие государства и бизнеса, поддержки инвестиционных 

проектов, осуществления законной, прозрачной деятельности. 
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Приложение 1 

Года Количество туристов  Страны Затраты туристов в 

Арцахе 

2012 15559 86 5.400 млн. $ 

2013 16371 78 7.200 млн. $ 

2014 14975 78 6.400 млн.  $ 

2015 16589 80 6.000 млн.  $ 

2016 13961 80 5.6000 млн. $ 

2017               23156 95  

 

Приложение  2 Ценовые расценки   ведущих гостиниц НКР
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 По данным Управления по туризму Республики Арцах 

Гостиницы Одноместные Двухместные Семейные Люкс Президентский 

«ՊարկհոթելԱրցախ» 24 000 36 000 36 000 72 000 110 000 

«ՎալեքսԳարդենՀոթել» 32 000 32 000 44 990 79 990 130 000 

«Արմենիա» 29 000 34 000 45 000 68 000 100 000 

«Եվրոպա» 25 000 35 000 60 000 45 000 130 000 
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ՀՏԴ   33:346.9 (479.243)                                                                                                        Տնտեսագիտություն 
Շ.Շ.Ասրյան, տ. գ. թ., 

ԱրՊՀ տնտեսագիտության տեսության և 
կառավարման ամբիոնի դոցենտ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 
       ԱՀ տնտեսության զարգաման ժամանակակից պայմաններում բավական բարձր է սոցիալական 
լարվածության աստիճանը: Չնայած տնտեսական աճի բարձր տեմպերին Ահ-ում դեռևս  չի 
հաղթահարվել աղքատության մակարդակը:  Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել աղքատության 
հիմնախնդրին և նախանշվել եկամուտների  բաշխման և վերաբաշխման միջոցով այն 
հաղթահարելու հնարավոր ուղիները:    
    
Բանալի բառեր  պահանջմունքներ, եկամուտներ, սոցիալական ապահովություն, եկամուտների 
արդարացի բաշխում, աղքատություն, եկամուտների վերաբաշխում, սոցիալական 
քաղաքականություն, ապահովության պետական երաշխիքներ, սոցիալական արդարություն 
 

 
ШушаникАсрян,  к.э.н., 

доцент кафедры экономической теории и управления АрГУ. 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ  ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
 

В современных условиях развития экономики Республики Арцах уровень  социальной 
напряженности довольно высок. Несмотря на высокие темпы экономического роста, 
в АР уровень бедности еще не преодолен. В статье затронута проблема бедности и определены 
возможные пути ее преодоления путем распределения доходов и перераспределения. 
 

 
Shushanik Asryan, 

Associate professor, Ph.D. of the Department of the Theory of Economics and 
Management of Artsakh State University. 

ISSUES OF SOCIAL JUSTICE IN THE MODERN DEVELOPMENT OF ARTSAKH'S ECONOMY 
 

In modern conditions of the development of the economy, the level of social tension is extremely 
high in the Republic of Artsakh. Despite the high rates of the economic growth, the poverty level has not 
been overcome yet. The article also touched the issue of poverty and identifed the possible ways to 
overcome it by distribution and redistribution of income. 
 
       Ազգային բոլոր տնտեսություններում սոցիալական անարդարության դրսևորումները 
նախադրյալներ են ձևավորում սոցիալական ու բարոյահոգեբանական խոր ճգնաժամի 
առաջացման համար՝ փոխելով երկրի   ժողովրդագրական իրավիճակը, առաջացնելով 
արտագաղթ, մարդկային կապիտալի վերարտադրության տեսանկյուններից անցանկալի 
տեղաշարժեր, որոնք խոչընդոտում են  թե' մարդկային թե' տնտեսության զարգացմանը:  
   Համաեվրոպական վիճակագրությունը վկայում է, որ 2016թ. եվրոպական 
տարածաշրջանում աղքատ է համարվում մոտ 117,5 միլիոն մարդ, կամ բնակչության         23,4% -ը, 
իսկ  2008թ-ին՝  115,9 մլն. մարդ, կամ բնակչության 23,7 %-ը: 2008-2016թթ. աղքատության 
մակարդակը աճել է Եվրոմիության մի շարք երկրներում: Այդ  երկրներից  Հունաստանում  
աղքատության մակարդակը աճել է (+7,5%)-ով, Կիպրոսում(+4,4%)-ով, Իսպանիայում (+4,1%)-ով, 
Շվեցարիայում (+3,4%)-ով: Աղքատության մակարդակը բարձր է նաև Եվրոմիության առավել բարձր 
կենսամակարդակ ունեցող երկրներում: Այսպես Գերմանիայում 2015թ. աղքատների թիվը հասել է 
13 միլիոն մարդու,  կամ բնակչության  16,7 %-ի:  Եվրոպական տարածաշրջանում աղքատ են 
համարվում նրանք, որոնց եկամուտը չի գերազանցում բնակության երկրի եկամտի ցուցանիշի 60 
տոկոսը՝ հաշվի առնելով նաև վերջիներիս սոցիալական վճարները: 
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       Աղքատության առավել բարձր մակարդակ ունեն Աֆրիկյան երկրները: Առավել աղքատ 
աշխարհի երկրների տասնյակը գլխավորում է Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունը, 
որտեղ  տարեկան մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն 2016թ. կազմել է 572$: Սակայն ընդհանուր առմամբ, 
համաշխարհային մակարդակով դիտվում է ծայրահեղ աղքատության մակարդակի նվազում: 
Աղքատության մակարդակի նվազեցման լավագույն փորձը Չինաստանինն է, որին հաջողվեց այն 
1990թ. 66,6 % համեմատությամբ 2017թ.  հասցնել 3,1%-ի (Բնակչությունը օրական 1,90 դոլարից 
ցածր է սպառում 2011 թ. միջազգային գներով) ,և  նպատակադրել է աղքատությունը 
վերջնականապես հաղթահարել 2020թ.: Հետխորհրդային հանրապետություններից  ՌԴ –ում  
աղքատության մակարդակը 2016թ. կազմել է 13,5%, Ադրբեջանում՝ 5%, Վրաստանում՝ 21,3%: 
Նշենք, որ ՄԱԿ-ը աղքատության չափանիշ է համարում եվրոպական տարածաշրջանում մեկ օրը 5 
դոլարը, կամ ամիսը 150 դոլարը : Հինգ դոլարով հաշվարկի դեպքում նշված երկրներում 
աղքատության մակարդակը կլներ շատ ավելի բարձր:   
      Համաշխարհային տնտեսության մեջ նկատվող տնտեսական աճի անկման երևույթները խիստ 
բացասական կարող են անդրադառնալ ԵՄ երկրների վրա, մյուս կողմից վերջիններս պարտքային 
բեռից ստիպված  բարձրացնում են կենսաթոշակների վճարման տարիքը, կրճատում 
կենսաթոշակների չափը: Այս զարգացումները կարող են հանգեցնել  նրան, որ ապագա 
սերունդների կենսամակարդակը կարող է զիջել նախորդ սերունդների կենսամակարդակին: Եթե 
ավելացնենք նաև այն, որ աշխարհի մակարդակով  առկա է նաև առավել բարձր եկամուտներ 
ունեցողների և առավել ցածր եկամուտներ ունեցողների եկամուտների տարբերությունների 
խորացում, ապա պարզ է դառնում, որ  եկամուտների արդարացի բաշխման հիմնահարցը այսօր էլ 
համարվում է մարդկային հասարակության առջև ծառացած և լուծում պահանջող հիմնահարցերից 
մեկը: Բանն այն է, որ աղքատության հաղթահարման, եկամուտների արդարացի բաշխման 
վերաբերյալ առաջադրված բազում հայեցակարգային մոտեցումները, վարկածները դեռևս և ոչ մի 
երկրի շրջանակներում չեն ապահովել եկամուտների արդարարացի բաշխում: Այդպիսի 
մոտեցումները գլխավորապես հանգեցրել են զարգացման բարձր մակարդակների ապահովման, 
որին ձգտում են հասնել  նաև  զարգացող երկրները:    
        Նշենք, որ հայկական երկու հանրապետություններում ՀՆԱ-ի խորհրդային մակարդակները 
հաղթահարվել են, սակայն երկու հանրապետություններում դեռևս բարձր է աղքատության 
մակարդակը: Աղքատությունը որպես երևույթ բնորոշ է աշխարհի բոլոր թե' զարգացած, թե' 
զարգացող,  և թե' տնտեսապես  հետամնաց երկրներին:    Այն որպես բազմաշերտ և 
բազմատարր երևույթ` ներառում է հիմնական կենսաբական և սոցիալական պահանջմունքների 
բավարարման անկարողությունը:  Աղքատությունը ունի երկու կողմ՝ տնտեսական կապված 
անհատի նվազագույն իրացվելի միջոցների առկայության  և սոցիալական՝ կյանքի  հատուկ ոճի, 
մարդկանց  պահվածքի նորմերի հետ: Պարզ է, որ աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող 
երկրներում ցածր է բնակչության «երջանկության» ինդեքսը: Աշխարհի մակարդակով  բնակչության 
այսպես կոչված «երջանկության»1 մակարդակը ևս վկայում է այն մասին, որ տարբեր երկրներում 
բնակվող մարդիկ ունեն «երջանկության» տարբեր մակարդակներ: Երկրների՝ ըստ երջանկության 
վարկանիշը 2017թ. դրությամբ  ցույց է տալիս, որ երջանկության առավել բարձր մակարդակ ունեն   
այն երկրները, որտեղ բարձր է բնակչության կենսամակարդակը, բնականաբար որտեղ ցածր է 
բնակչության սոցիալական լարվածության մակարդակը: Հավելված 12: 
       Ըստ այդ վարկանշի  աշխարհի 147 երկրների  առաջին քառյակում հանդես են գալիս  
Նորվեգիան՝ 7,537, Դանիան՝ 7,522, Իսլանդիան՝ 7,504, Շվեյցարիան՝ 7, 494  ինդեքսներով: Այդ նույն  
ցուցակում ՀՀ-ն գտնվում է 121-րդ տեղում:   
                Հայտնի պատճառներով պայմանավորված և' ՀՀ և' ԱՀ  բնակչության մեջ խորացավ 
սոցիալական անհավասարությունը, սոցիալական անարդարությունը: ՀՀ-ն ըստ Ջինիի գործակցի 

                                                           
1
 Գելլապա(Gallup international) միջազգային հետազոտական կենտրոնի կողմից հաշվարկվել և ներկայացվել է 

երջանկության ինդեքսը ըստ աշխարհի երկրների: Ցուցանիշի հաշվարկման հիմքում ընկած է բարեկեցության այնպիսի 

ցուցանիշ մեկ շնիչին ընկնող ՀՆԱ-ն, կյանքի սպասվող միջին տևողությունը, քաղաքացիական ազատության 

առկայությունը,  անվտանգության զգացողությունը և վաղվա օրվա նկատմամբ հավատը, կայունությունը ընտանիքում, 

զբաղվածության երաշխիքները, կոռուպցիայի մակարդակը, հասարակական վստահության մակարդակը, ինչպես նաև 

մեծահոգությունը և առատաձեռնությունը: 

2. http://gtmarket.ru/news/2017/03/20/7316   

 

http://gtmarket.ru/news/2017/03/20/7316
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1990-ական թվականներին դասվեց եկամտային անհավասարության բարձր մակարդակ ունեցող 
երկրների շարքում: Ակնհայտ է, որ ԱՀ-ն ևս ուներ եկամուտների անհավասարության բարձր 
մակարդակ:  Կենսամակարդակի բարձրացման և աղքատության նվազեցման համար 
նախադրյալներ ձևավորեց 2004-2008թթ-ին բարձր տնտեսական աճը, որը նպաստեց   թե' իրական 
աշխատավարձի, թե' զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը և  կայունացման, ինչպես նաև  
սոցիալական ծառայություններին ու տրանսֆերտներին ուղղվող բյուջետային ծախսերի 
ավելացմանը ՀՀ-ում: Նշված ժամանակահատվածում տնտեսական աճը  իր դրական 
ազդեցությունը  թողեց բնակչության ընդհանուր և ծայրահեղ աղքատության մակարդակների 
նվազեցման վրա: Սակայն 2009թ-ից ՀՀ-ում աճեց և՛ աղքատության մակարդակը, և՛ ծայրահեղ 
աղքատությունը կազմելով համապատասխանաբար` 34.1% և 3.6%՝ պայմանավորված  
համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով:   
    ՀՀ և ԱՀ մակրոտնտեսական իրավիճակի 2013-2016թթ. կտրվածքով   բնութագրիչների 
դիտարկումները  ցույց են տալիս  երկու հանրապետությունների մակրոտնտեսական իրավիճակի  
զարգացումների ընդհանրություններն ու տարբերությունները (Հավելված 2, Հավելված 3):   
         Նախ հայկական երկու հանրապետություններում դոլարի միջին անվանական կուրսը 
դիտարկվող ժամանակահատվածում  նույն մակարդակում է : Իրական ՀՆԱ-ի աճի տարեկան 
տեմպերը զգալի տարբեր են: Եթե ԱՀ համապատասխան ցուցանիշները նշված 
ժամանակահատվածում գերազանցում է ՀՀ ցուցանիշները, ապա ՀՀ գործազրկության մակարդակը  
գերազանցում է ԱՀ համապատասխան ցուցանիշը: Երկու հանրապետություններում նկատելի մոտ 
են  գնաճի ցուցանիշները: Զգալիորեն  տարբեր են  համախմբված բյուջեի ծախսեր  ՀՆԱ 
հարաբերակցության  ցուցանիշները: Այպես, եթե 2016թ. ՀՀ համապատասխան ցուցանիշը կազմել է 
29,2%, ապա ԱՀ ցուցանիշը՝ 37,3%: Հաջորդ ցուցանիշը՝  ՀՀ Համախմբված բյուջեի պակասուրդ  ՀՆԱ 
հարաբերակցությունը 2016թ. կազմել է -5,5%, իսկ ԱՀ համապատասխան ցուցանիշը -22,2%: Որոշ 
տարբերություններ առկա են նաև միջին անվանական աշխատավարձների մակարդակներում: 
2016թ. ՀՀ ցուցանիշը կազմել է 174 445 դրամ, իսկ ԱՀ ցուցանիշը՝ 152 707 դրամ:   
     ՀՀ  տնտեսությունը 2016թ-ին նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է  0,2 %-ով: 2016թ-ի ՏՏԿԱՀ 
տվյալները ցույց են տալիս, որ ողջ բնակչության միջին ամսական իրական սպառումը 2008թ-ի 
համեմատ աճել է 16,1%-ով և աճը նկատվել է սպառման բոլոր քվինտիլներում: 2016թ-ին 
Հայաստանի տնտեսության  աճի համեստ տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ բավարար չէր 
երկրում աղքատության մակարդակի նվազման համար: Աղքատության մակարդակի 
պաշտոնական գնահատման հրապարակումից հետո՝ 1996թ-ից առաջին անգամ 2016թ-ին 
սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է , ինչը նպաստել է 
աղքատության գծերի նվազմանը, որն էլ իր դրական ազդեցությունն է ունեցել  աղքատության 
մակարդակի կրճատման վրա: Այսպես  2015թ-ի համեմատ աղքատության մակարդակը նվազել է 
0,4 տոկոսային կետով և կազմել 29,4% ( Հավելված 11): Սակայն դեռևս չի հաղթահարվել 2008թ-ի 
աղքատության մակարդակը(27,6%): Դրան հակառակ ԱՀ տնտեսական աճի միջին տեմպերը բարձր 
են ՀՀ տնտեսական աճի միջինից  (վերջին տասը տարիների ընթացքում ԱՀ տնտեսական աճի 
միջին տեմպը կազմել է  10,4% ), սակայն աղքատության մակարդակի վրա դրական ազդեցության 
միտումները ակնհայտ չեն:   
          ԱՀ-ում առաջին անգամ 2014թ-ին ներդրվեց տնային տնտեսությունների բարեկեցության 
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդաբանությունը, երբ  ԱՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայությունը իրականացրեց տնային տնտեսությունների մակարդակով տվյալների 
հավաքագրում հանրապետության կտրվածքով` աղքատության մակարդակի ստույգ գնահատման 
իմաստով: Ըստ գնահատումների ԱՀ-ում 2016թ. աղքատության մակարդակը կազմել  է 23,3%, իսկ 
ծայրահեղ աղքատությունը 6,2%, նախորդ` 2015թ. 22,8%-ի և  6,5%-ի   փոխարեն, երբ ԱՀ 
տնտեսական աճը նույն ժամանակահատվածում կազմել է 9,1%: 
          ԱՀ աղքատության մակարդակի գնահատումը ըստ սպառման և ըստ եկամուտների  
հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու աղքատության ամբողջական պատկերը: Անհարժեշտ է 
հաշվի առնել, որ եկամուտների ու ծախսերի անհավասար բաշխվածության գնահատումը, 
եկամուտները չբացահայտելու հակվածության էֆեկտով պայմանավորված, ըստ տնային 
տնտեսությունների ծախսերի՝  առավել վստահելի ցուցանիշ է, քան ըստ  եկամուտների 
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ցուցանիշները: Բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի տարբերակման համար հաշվարկվում է 
«բևեռային» քվինտիլների հարաբերության գործակիցը1:   
     Աղքատության ուսումնասիրության ընդհանուր պատկերն ԱՀ-ում ցույց է տալիս, որ լինելով 
բարձր այն նաև դրսևորում է աճման միտում, աճում են նաև դրամական եկամուտների 
հարաբերության  և ծախսերի հարբերության տարբերությունները: Բնակչության եկամուտների 
կամ ծախսերի «բևեռային» դեցիլների հարաբերության գործակիցը (այն է 10% առավել ապահովված 
բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակի հարաբերությունը 10% նվազագույն 
ապահովված բնակչության եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակին) ավելի ցայտուն է, քան 
քվինտիլային հարաբերության գործակիցը: 2016թ-ին այդ հարաբերակցությունն, ըստ 
սպառողական ծախսերի կազմել է 8,9, 2014թ-ի 8,8 անգամի փոխարեն, իսկ ըստ բնակչության 
դրամական եկամուտների հարաբերակցությունը` 15,8 անգամ, 2014թ-ի 10,7 անգամի փոխարեն:
  Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անապահով տնային տնտեսությունների 
սննդի համար կատարվող ծախսերի մասնաբաժինն ընդհանուր սպառողական ծախսերի կազմում 
ավելի մեծ է, քան միջին հանրապետականը, ինչը և սպասելի էր:    Մինչդեռ ըստ Գլաձևի  առավել 
բարձր եկամուտներ ունեցող բնակչության խմբի  10 տոկոսի և առավել ցածր եկամուտներ ունեցող 
բնակչության խմբի 10 տոկոսի եկամուտների միջև տարբերության տնտեսական անվտանգության 
շեմային մեծությունը  8 անգամ է: Այսինքն ԱՀ համապատասխան ցուցանիշը անվտանգության 
շեմային մեծությանը  գերեզանցում է մոտ երկու անգամ:   
     Սպառման,  եկամուտի և դրանց բաշխվածության անհավասարությունը գնահատվում է ողջ 
բնակչության համար Ջինիի գործակցի միջոցով, ըստ որի  ԱՀ-ում բնակչության բևեռացումն, ըստ 
եկամուտների ցուցանիշի, ավելի խորն է սպառման ագրեգատի ցուցանիշի համեմատ: 2016թ-ին 
սպառման անհավասարությունը, ըստ  Ջինիի գործակցի,  կազմել է 0,287, 2015թ-ի 0,258-ի 
փոխարեն: Ըստ ամբողջական եկամուտների` անհավասարությունը կազմել է 0,388, 2014թ.  0,307-ի 
դիմաց: Հավելված 7:   
      Ելնելով առկա իրավիճակից, երկրի սոցիալ-տնտեսական պայմաններից, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների միտումներից, անհրաժեշտ է կազմել  ու իրագործել  եկամուտների բաշխման 
հստակ ծրագիր՝ ելնելով  հավասար հնարավորությունների և զրկանքի բացարձակ բացառման  
Համաշխարհային զարգացման զեկույցում արտացոլված սկզբունքներից: Այս տեսանկյունից 
կարևորվում է նաև այդ քաղաքականության կառուցումն առանձին քվինտիլային և դեցիլային 
խմբերից ելնելով, քանի որ առանց հստակ մշակված կառուցվածքի և կոնկրետ թիրախային 
խմբերին ուղղված քաղաքականության, ապահովել արդարացի բաշխում և միևնույն ժամանակ 
տնտեսական արդյունավետություն, անհնար կլինի: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ առանձին 
տարրերին ուղղված հստակ մշակված մեխանիզմների արդյունավետ գործունեության  
ապահովումը բավականին դժվար է, պայմանավորված հասարակության տարբեր խավերի շահերի 
հակասություններով: Բացի այդ, խնդրի խորությունը և բարդությունը արտահայտվում է դրանում, 
որ  կարգավորման պարագայում անգամ երկրում ստեղծված տնտեսական լծակների և ոլորտների 
կենտրոնացվածությամբ պայմանավորված՝  երկար ժամանակ պահել եկամուտների նորմալ 
բաշխվածություն հնարավոր չի լինի: Որպես մեկնարկային պայմանների տարբերություններ 
գույքային սեփականության տարբերություններն այնքան մեծ են, որ եթե նույնիսկ հնարավոր լիներ 
մեկ հարվածով ապահովել եկամուտների հավասարաչափ բաշխվածություն, միևնույնն է այդ 
հարաբերակցությունը կրկին կփոխվեր ի օգուտ հասարակության վերին քվինտիլի, շատ կարճ 
ժամանակահատվածում: Այս առումով արդյունավետ  և կիրառելի է առանձին քվինտիլային, և 
դեցիլային խմբերի շուրջ տարվող հարկային քաղաքականության բնագավառում համաշխարհային 
փորձը, երբ (ասենք Ֆրանսիայի օրինակով) դեցիլային վերին երկու խմբերի նկատմամբ կիրառվող 
կոշտ հարկային մեխանիզմների և հարկման դրույքաչափերի արդյունքում հավաքագրված 
միջոցները նպատակաուղղվում են  հասարակության սոցիալական խոցելիության բարձր 
մակարդակ ունեցող խավերին՝ բյուջետային քաղաքականության (ծախսային) միջոցով:   
   Ե'վ  ՀՀ,  և Ա'Հ պետական բյուջեի հարկային եկամուտներում դեռևս բարձր  է անուղղակի 
հարկերի տեսակարար կշիռը: Անուղղակի հարկերից ԱԱՀ-ն ավելի շատ ազդում են ցածր 
եկամուտներ ունեցող սուբյեկտների վրա և բերում աղքատության խորացման: Սակայն 

                                                           
1
 Քվինտիլների հարաբերության գործակիցը՝ 20% առավել ապահովված բնակչության եկամուտների 

կամ ծախսերի մակարդակի հարաբերությունը 20% նվազագույն ապահովված բնակչության 

եկամուտների կամ ծախսերի մակարդակին: 
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համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի արդյունքում (ԱՀ-ում հարկային 
բարեփոխումներով),  պայմանավորված առանձին հարկատեսակների ՀՆԱ-ի մեջ ունեցած 
մասնաբաժինների կառուցվածքային տեղաշարժերով,  այս միտումները փոփոխվեցին: Այս 
տեսանկյունից, կարևոր է հարկային եկամուտների ավելացումն աղքատության հաղթահարման 
գործում: Հարկային եկամուտների ձևավորման համակարգում, հետևելով զարգացած երկրների 
փորձին, կարևոր են կիրառել այնպիսի գործիքներ, որոնք կխորացնեն առկա կառուցվածքային 
տեղաշարժերը` մեծացնելով ուղղակի հարկերի մասնաբաժինը, քանի որ այս պարագայում 
տնտեսությունը ճգնաժամերի նկատմամբ դառնում է առավել քիչ խոցելի, իսկ սոցիալապես 
անապահով խավն առավել պաշտպանված:   
       Հարկ է նշել, որ 2010-2016թթ. ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարկային եկամուտների տեսակարար կշիռը 
գնալով նվազում է, մյուս կողմից բյուջեի ծախսերի կառուցվածքում աճում է սոցիալական ծախսերի  
տեսակարար կշիռը:   
        Երկու հանրապետությունների համախմբված բյուջեների ամփոփ ցուցանիշների 
համեմատության արդյունքում  պարզ է դառնում, որ պետական բյուջեի  ընդամենը եկամուտները և 
պաշտոնական տրանսֆերտները ՀՆԱ-ի նկատմամբ  ԱՀ-ի ցուցանիշը 2012թ. 19,6%-ի 
համեմատությամբ կրճատվել է  և 2016թ. կազմել` 15,1%, իսկ ՀՀ-ում  ցուցանիշը 2012թ. 22,9%-ի 
փոխարեն աճելով  կազմել է 23,7%: Հարկեր և տուրքեր ցուցանիշները ևս տարբեր միտումներ են 
դրսևորում: ԱՀ ցուցանիշը  դրսևորում է որոշակի անկայունություն և 2016թ.  ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
կազմել է 14,3%, իսկ ՀՀ ցուցանիշը 21,7%: Չնայած աղքատության առաջացման պատճառների 
բազմազանությանը, այնուամենայնիվ, ԱՀ-ում սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժերը վկայում են, որ 
աղքատության  հիմնախնդիրը մասամբ պայմանավորված է նաև եկամուտների վերաբաշխման 
խնդրով:   
       ՀՆԱ-ի նկատմամբ համախմբված բյուջեի ծախսերը ևս տարբեր մակարդակներ են դրսևորում: 
ԱՀ-ում ցուցանիշը 2016թ.  կազմել է 37,3%, իսկ ՀՀ ցուցանիշը նույն ժամանակահատվածում 29,2%: 
Պակասուրդը ՀՆԱ-ի նկատմամբ ՀՀ ցուցանիշը 2012թ.  -1.4% -ի համեմատությամբ աճել և  կազմել  -
5.5%, իսկ ԱՀ ցուցանիշը 2012թ. -30.8%-ից կրճատվելով կազմել է -22.2%:  
       Համախմբված բյուջեի սոցիալական ոլորտներին ուղղված փաստացի ծախսերը ընդամենը 
համախմբված բյուջեի նկատմամբ ՀՀ-ում նվազելով, 2016թ. կազմել են 46,3%, իսկ   ԱՀ-ում աճելով 
կազմել`  49,0% ( Հավելված 10 ): Ծախսերի կառուցվածքում ևս առկա են որոշ տարբերություններ: 
Այսպես սոցիալական ծախսերի տեսակարար կշիռը ծախսերի նկատմամբ ԱՀ-ում ավելի բարձր է, 
քան ՀՀ-ում: Կենսաթոշակները ՀՀ-ում գերակշռում են ԱՀ համապատասխան ցուցանիշը:   
      Ինչ վերաբերում է աղքատության աճը պայմանավորող գործոններին, ապա 2008-2016թթ-ին ՀՀ-
ում 2009թ-ի տնտեսության խոր անկումն էր, ինչը չի կարելի ասել ԱՀ-ի համար: ԱՀ-ում 
տնտեսական անկում չի արձանագրվել: ՀՀ աղքատության գործոնային վերլուծությունը ցույց է 
տալի, որ տնտեսական աճի1 և աղքատության մակարդակի կրճատման միջև առկա է որոշակի 
դրական կախվածություն:  
       2015թ-ին. աղքատության հաղթահարման համար Հայաստանին անհրաժեշտ էր 71,4 մլրդ. դրամ 
կամ ՀՆԱ-ի 1,4 % կազմող գումար, իսկ 2016թ. 54,6 մլրդ.,  ՀՆԱ-ի 1,2% տոկոս կազմող գումարի 
չափով` ի լրումն սոցիալական աջակցության համար արդեն իսկ հատկացված միջոցների, 
ենթադրելով, որ սոցիալական աջակցությունը բարձր հասցեականությամբ կտրամադրվի միայն 
աղքատներին:  ԱՀ-ում ծայրահեղ աղքատության վերացումը կպահանջի 0,7 մլրդ. դրամ կամ ՀՆԱ-ի 
0,3 %-ը, իսկ       աղքատության համար 3,4 մլրդ. դրամ կամ ՀՆԱ-ի 1,5% տոկոսային կետի չափով: 
ՀՀ-ում ծայրահեղ աղքատության վերացումը 2016թ. կպահանջի ՀՆԱ-ի 0,03 %-ը ( Հավելված 13):
  
     Միջազգային փորձը վկայում է, որ սոցիալական աջակցության տրամադրման անթերի 
հասցեականություն ապահովելը շատ անհավանական է, ուստի աղքատության հաղթահարման 
համար պահանջվող փաստացի միջոցներն իրականում շատ ավելին են:  
    Ընդհանրացնելով կարելի նշել, որ հայկական երկու հանրապետություններում 2016թ. 
աղքատությունը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է  55 մլրդ. դրամ, ի տարբերություն 2015թ.  
մոտ  75 մլրդ. դրամի:   
    Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ  սոցիալական արդարության հայեցակարգերը կարող 
են փոխվել՝ պայմանավորված վերջին տնտեսական զարգացումների հետ: Այս համատեքստում ԵՄ 

                                                           
1
 http://www.armstat.am 
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և աշխարհի մի շարք երկրներ ստիպված են վերանայել իրենց սոցիալական արդարության 
մոտեցումները, քանի որ ընդլայնողական ծախսային քաղաքականությունն առաջացրել է մի շարք 
երկրների բյուջեներում մեծ պակասուրդ, իսկ աճող սոցիալական պարտավորությունները և 
կրճատվող հարկերը թույլ չեն տալիս պետական կառավարման մարմիններին կատարելու իրենց 
պարտավորությունները: Այդ իմաստով նույնական իրավիճակներ են հայկական 
հանրապետություններում՝  արտաքին պարտքի զգալի բարձր մակարդակը, ցածր հարկային 
դրույքները, աճող պետական ծախսերի մակարդակները թույլ չեն տալիս կտրուկ ավելացնելու 
աղքատության հաղթահարման միջոցները:  
         ԱՀ-ում գործազրկության 15,8% մակարդակի և  աղքատության 23,3%-ի,  բնակչության կազմում 
կենսաթոշակառուների թիվի 21,4%-ի, աշխատունակ տարիքից բարձր (63 և բարձր տարիքի) 
բնակչության (2016թ.) կազմում բնակչության 11,9%-ի առկայությունը  խոսում ե բնակչության  
սոցիալական ապահովության հիմնախնդրի բազմաշերտության մասին, որը բնորոշ է նաև ՀՀ-ին: 
Մյուս կողմից հայկական երկու հանրապետություններում էլ աղքատության հաղթահարման 
հիմնական միջոցները սոցիալական տրանսֆերտներն են: Թեև սոցիալական տրանսֆերտներին 
ուղղված համախմբված բյուջեի ծախսերը տարեց տարի ավելանում են, դրանք շարունակում են 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ մնալ բավական սահմանափակ մակարդակում (ԱՀ-ում 2016թ. 8,8%): Ամբողջ 
բնակչության հաշվով, եթե դադարեցվի սոցիալական տրանսֆերտների վճարումը, իսկ տնային 
տնտեսությունները բավարար ռեսուրսների բացակայությամբ պայմանավորված, չկարողանան 
փոխհատուցել այդ կորուստը, ապա աղքատության մակարդակը զգալիորեն կաճի, էապես 
կխորանա և կսրվի:  
          Ի համեմատ դրամական սոցիալական աջակցության՝  կենսաթոշակները որպես սոցիալական 
տրանսֆերտների առավել մեծ բաղադրիչ, առավել մեծ ներգործություն ունեն աղքատության 
հաղթահարման գործում:  Ըստ  «նախատրանսֆերտային» և «հետտրանսֆերտային» աղքատության 
մակարդակների վիճակագրական հետազոտությունների՝ դրանց միջև առկա տարբերությունները 
աղքատության մակարդակի փոփոխության վրա սոցիալական տրանսֆերտների ներգործության 
գնահատականն է: Այն ցույց է տալիս, որ եթե դադարեն տրանսֆերտների և սոցիալական 
վճարների տրամադրումը, ապա ԱՀ-ում  աղքատության մակարդակը 23.3%-ից կբարձրանա 47.0%-
ի: Այդ իմաստով կենսաթոշակները, որպես առավել մեծ սոցիալական տրանսֆերտներ, 
աղքատության հաղթահարման առումով ունեն կենսական կարևորություն: Բնակչության 
եկամուտների նման կառուցվածքային տեղաշարժերը, ինչպես նաև տրանսֆերտներից 
կախվածության պայմաններում եկամուտների արդարացի բաշխման պետական 
քաղաքականությունը պետք է կառուցվի այն գաղափարախոսությամբ, որ եկամուտների 
արդարացի բաշխումը   պետք է ապահովեն ոչ թե նպաստները, կենսաթոշակները և 
տրանսֆերտները, այլ աշխատավարձերը և ինքնազբաղվածության արդյունքում ստացված 
եկամուտները: Եվ միայն բնակչության եկամուտների արդարացի բաշխմանն ուղղված 
արդյունավետ կառավարման մեխանիզմների, հստակ մշակված կառուցվածքային 
բարեփոխումների իրականացման և մշակված ռազմավարությունների իրագործմամբ,  նշված 
իրավիճակում, կարող է մեղմվել սոցիալական անհավասարության վիճակը:   
              Աղքատության գերխնդիրն է հասնել եկամուտների մոտեցմանն այն իմաստով, որ 
ծայրահեղ աղքատներ չլինեն, իսկ աղքատների տեսակարար կշիռն ընդհանուր ազգաբնակչության 
մեջ քիչ տեսակարար կշիռ կազմի:  Քանի որ տնտեսական առկա իրավիճակը հնարավորություններ 
չի ստեղծում աղքատության հաղթահարման անհրաժեշտ միջոցներ ուղղել, հետևապես 
եկամուտների արդար բաշխման համակարգը  պետք է ներառի  ազգային հաշիվների 
համակարգում եկամուտների ձևավորումից մինչև եկամուտների տնօրինում շղթայի հաջորդական 
քայլեր: Քանի որ եկամուտների ձևավորման գործընթացը հիմնականում ապահովում է շուկան, իսկ 
շուկան  և սոցիալական արդարությունը, որպես եկամուտների հավասարաչափ բաշխում, 
անհամատեղելի են ուստի և  եկամուտների արդար բաշխման համար պետք է որոշակիորեն 
միավորվեն պետության և շուկայի գործառույթները: Այն  ԱՀ-ում ապահովելու համար անհրաժեշտ 
է նաև տնտեսական քաղաքականությունը կառուցել ելնելով տնտեսության ՀՆԱ-ի արտադրական 
եղանակով ըստ ճյուղերի ստացվող զուտ եկամտի մեծությունից,  կիրառելով տնտեսական 
աշխատավարձերի, արտադրողականության, ինչպես նաև զբաղվածության համադրական 
մեխանիզմներ:   
       Քանի որ      Ազգային հաշիվների համակարգում եկամուտների ձևավորմանը հաջորդում է 
սկզբնական եկամուտների բաշխման գործընթացը, իսկ  այնուհետև եկամուտների երկրորդային 
բաշխումը, որոնց ընթացքում տնտեսության մեջ ձևավորված եկամուտները սկսում են բաշխվել, 
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իսկ այնուհետև վերաբաշխվել առանձին սուբյեկտների կամ տնտեսության հինգ հատվածների 
միջև, այդ  պատճառով տնտեսության մեջ եկամուտների բաշխվածության ճիշտ պետական 
քաղաքականությունը մակրո մակարդակում պետք է սկսել իրագործել սկզբնական և երկրորդային 
բաշխման հաշիվների առանձին ցուցանիշների ազդակներից և դրանց վրա նպատակաուղղված 
ազդեցությունից ելնելով: Հատկապես, որ ԱՀ  սկզբնական եկամուտների բաշխվածության գլխավոր 
ցուցանիշը` տնտեսության համախառն շահույթը և համախառն խառը եկամուտները  գրանցում են 
աճի միտումներ(2016թ. ՀՆԱ-ի կառուցվածքում այն կազմել է 45,7%, իսկ աշխատավարձը՝ 49,9%)1: 
Ավելի հաճախ  ՀՀ տնտեսության մեջ ձևավորված տնտեսության համախառն շահույթը և 
համախառն խառը եկամուտները օգտագործվում են գումարներ արտերկիր փոխանցելու համար:: 
Վերջինս փաստում է այն մասին, որ մինչև համախառն ազգային եկամտի ձևավորումը 
Հայաստանից բավականին գումարներ արտահոսում են: Ազգային հաշիվների համակարգում 
եկամուտների սկզբնական և երկրորդային եկամուտների բաշխման ցուցանիշների վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ կան մի շարք հնարավորություններ եկամուտների բաշխման արդյունավետ 
քաղաքականություն ունենալու համար: Այսպիսի իրավիճակում գերխնդիր է դառնում առկա 
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմների հիման վրա  տնտեսության մեջ 
ստացված եկամուտների հսկայական զանգվածի  երկրում առանձին ոլորտներում ներդրման 
ապահովումը: Այս առումով իրենց կարևորությունն են ստանում արդյունավետ հարկա-
բյուջետային, ներդրումային արտաքին առևտրային քաղաքականությունների մեխանիզմների 
մշակումը և դրանց իրագործումը, քանզի  նշված քաղաքականություններից յուրաքանչյուրը կարող 
է հանգեցնել տնտեսության մեջ  ինչպես եկամուտների անհավասարաչափ բաշխվածության, 
այնպես էլ  անհավասարաչափ բաշխվածությունը մեղմելու՝ հնարավորություն ընձեռելով 
կապիտալի արտահոսքի կանխմանը:  
      Եկամուտների բաշխման խնդրին տարբեր տնտեսագետների կողմից տարբեր 
դարաշրջաններում տրվել է տարբեր մոտեցում: Կարծում ենք, որ եկամուտների բաշխման 
մեխանիզմը չի կարող կիրառվել տարբեր ազգային տնտեսությունների համար: Դրա համար 
յուրաքանչյուր երկիր, մասնավորապես ԱՀ-ն ` ելնելով տվյալ ժամանակահատվածում երկրի 
սոցիալ-տնտեսական պայմաններից, մակրոտնտեսական ցուցանիշների միտումներից, պետք է 
կազմի ու իրագործի եկամուտների բաշխման հստակ ծրագիր` ելակետային ընդունելով 
Համաշխարհային զարգացման զեկույցում արտացոլված հավասար հնարավորություններ և 
զրկանքի բացարձակ բացառում սկզբունքները:       
         Հաշվի առնելով  եկամուտների անհավասարության խորացման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
պատճառները՝ անհրաժեշտ է ունենալ ապագայի զարգացման հստակ տեսլական, որը 
հնարավորինս չի ենթարկվի ինչես ներքին, այնպես էլ  արտաքին տնտեսական ցնցումների: Այս 
համատեքստում առավել արդյունավետ կլինի բնակչությանը կոնկրետ հիմնական տարիքային 
խմբերի առանձնացնելը, և յուրաքանչյուր խմբի համար որոշակի նպատակային 
քաղաքականություն մշակելը:   
      

Գրականության ցանկ 
1. Աղասի Թադևոսյան, Աղքատության հիմնախնդիրները պետության զարգացման և 
ամրապնդման տեսանկյունից, Երևան, Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ, 2003թ. 
2. Արմինե Միսակյան, «Բնակչության դրամական եկամուտների արդարացի բաշխման խնդիրները 
ՀՀ-ում» Ը.00.02-«Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» 
մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման 
ատենախոսության սեղմագիր , 2013թ. : 
3. Ղարիբյան Գ. Հակոբջանյան Ա. Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման 
հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային տնտեսությունում, Երևան, 
2011թ.:  
4. Бирюков С. Классик государственного социализма // www.apn.ru/publications/ article17749.htm 
5.  Волгин Н. А., Гриценко Н. Н. Социальное государство: учебник. М., 2003г:  
6. Холостова Е. И. Социальная политика: учебное пособие. М., 2000г 
7. http://www.armstat.am 
8. www.stat-nkr.am/  
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Հավելվածներ 

Աշխարհի երկրների վարկանիշը ըստ բնակչության երջանկության մակարդակի  2017թ. դրությամբ 

Հավելված  1 

Վարկանիշ Երկրներ Ինդեքս  

1 Նորվեգիա 7.537 

2 Դանիա 7.522 

3 Իսլանդիա  7.504 

4 Շվեյցարիա  7.494 

85. Ադրբեջան  5,234 

121. Հայաստան  4,376 

125. Վրաստան 4,286 

155.  Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապեություն 2,693 

 

ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշները, 2013-2016թթ. 

Հավելված 2. 

 

 2013 2014 2015◊ 2016 

Անվանական ՀՆԱ (մլրդ. դրամ) 4 555.6 4 828.6 5 043.6 5 079.9 

Անվանական ՀՆԱ (մլն. ԱՄՆ դոլար) 11 121.3 11 609.5 10 553.3 10 572.3 

Իրական ՀՆԱ-ի աճ (տարեկան 

տոկոսային աճ) 

3.3 3.6 3.2 0.2 

Իրական ՀՆԱ-ի աճ 2012թ. 

նկատմամբ (տոկոսային աճ) 

3.3 7.0 10.4 10.7 

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեք 

(ժամանակաշրջանի միջին) 

409.63  415.92 477.92 480.49 

Գործազրկության մակարդակ, 

(տոկոսներով) 

16.2  17.6 18.5 18.0 

Միջին ամսական անվանական 

աշխատավարձ (դրամ) 

146 524*  158 580 171 615 174 445 

Գնաճ (միջին տարեկան) 5.8  3.0 3.7 -1.4 

Համախմբված բյուջեի ծախսեր (ՀՆԱ-

ի նկատմամբ տոկոս) 

25.7  26.3 28.6 29.2 

Համախմբված բյուջեի պակասուրդ 

(ՀՆԱ-ի նկատմամբ տոկոս) 

-1.5  -1.9 -4.8 -5.5 

 

 

ԱՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշները, 2013-2016թթ. 

Հավելված  3 

 

 2014 2015◊ 2016 

Անվանական ՀՆԱ (մլրդ. դրամ) 188.8 209.3 229.7 

Անվանական ՀՆԱ (մլն. ԱՄՆ դոլար) 454.0 438.0 478.1 

Իրական ՀՆԱ-ի աճ (տարեկան տոկոսային 

աճ) 

8.9 9.1 9.2 

Իրական ՀՆԱ-ի աճ 2012թ. նկատմամբ 

(տոկոսային աճ) 

7.0 10.4 10.7 

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեք 

(ժամանակաշրջանի միջին) 

415.92 477.92 480.49 

Գործազրկության մակարդակ, 

(տոկոսներով) 

13.3 11.5 15.8 
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Միջին ամսական անվանական 

աշխատավարձ (դրամ) 

134 310 151 058 152 707 

Գնաճ (միջին տարեկան) 4.5 3.5 -1.5 

Համախմբված բյուջեի ծախսեր (ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ տոկոս) 

41.9 40.4 37.3 

Համախմբված բյուջեի պակասուրդ (ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ տոկոս) 

-24.8 -23.5 -22.2 

 

 

    ԱՀ աղքատությունն ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշների 2014-2016թթ.  

Հավելված  41 

 2014թ   2015թ 2016թ 

Սպառումը մեկ չափահասին համարժեք (ամսական), դրամ, 

2014թ-ի միջին հանրապետական գներով 

52485.8  55 441.8 56 074.1 

Եկամուտը, մեկ չափահասին համարժեք, (ամսական), դրամ, 

2014թ-ի միջին հանրապետական գներով 

76344.9  72 511.7 78 902.1 

Եկամուտ/սպառում հարաբերությունը 1.5  1.3 1.4 

Սպառման ցուցանիշով աղքատներ(տոկոսներով)    

Ծայրահեղ աղքատներ 6.0  6.5 6.1 

Աղքատներ 26.2  22.8 23.3 

Եկամտի ցուցանիշով աղքատներ, (տոկոսներով)    

Ծայրահեղ աղքատներ 7.9  7.7 8.1 

Աղքատներ 17.8  15.3 17.5 

Ոչ աղքատ բնակչության մակարդակը 73.8 77.2 76.7 

 

ԱՀ 20 տոկոս ամենաապահով և 20 տոկոս ամենաանապահով բնակչության եկամուտների և 

ծախսերի հարաբերակցությունը, 2014-2016թթ. (անգամ)           Հավելված  5 

 2014   2015 2016 

Ըստ դրամական եկամուտների 6.5 5.9 7.6 

Ըստ սպառողական ծախսերի 5.7 5.5 5.3 

 

ԱՀ. 10 տոկոս ամենաապահով և 10 տոկոս ամենաանապահով բնակչության եկամուտների և 

ծախսերի հարաբերակցությունը, 2014-2016թթ. (անգամ)                                 Հավելված6  

 2014   2015 2016 

Ըստ դրամական եկամուտների 11.1 10.7 15.8 

Ըստ սպառողական ծախսերի 9.2 8.8 8.9 

ԱՀ սպառման ագրեգատի և եկամուտների անհավասարությունը. 2015-2016թթ.  

Հավելված 7 

Ջինիի գործակից 

 2015թ 2016թ 

Սպառում 0.258 0.287 

Եկամուտ 0.307 0.388 

  

 

ԱՀ. Համախմբված բյուջեի ամփոփ ցուցանիշները, 2011-2016թթ. ( ՀՆԱ-ի նկատմամբ, տոկոս ) 

Հավելված  8 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Ընդամենը եկամուտներ և 

պաշտոնական տրանսֆերտներ 

19.6 19.8 17.1 17.1 16.9 15.1 

որից`հարկեր և տուրքեր 13.0 13.0 11.2 16.3 16.1 14. 3 

Ընդամենը ծախսեր 50.4 45.5 41.9 41.9 40.4 37.3 

Պակասուրդ -30.8 -25.7 -24.8 -24.8 -23.5 -22.2  

 

ՀՀ Համախմբված բյուջեի ամփոփ ցուցանիշները, 2012-2016թթ. ( ՀՆԱ-ի նկատմամբ, տոկոս )  

Հավելված  9 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ընդամենը եկամուտներ և պաշտոնական 

տրանսֆերտներ 

22.9◊ 24.2◊ 24.4 23.8 23.7 

որից`հարկեր և տուրքեր 21.1 22.4 22.5 21.6 21.7 

Ընդամենը ծախսեր 24.3◊ 25.7◊ 26.3 28.6 29.2 

Պակասուրդ -1.4◊ --1.5◊ --1.9 -4.8 -5.5 

 

 

ԱՀ Համախմբված բյուջեի սոցիալական ոլորտներին ուղղված փաստացի ծախսերը*          2011-

2016թթ. (տոկոսներով համախմբված բյուջեի ընդամենը ծախսերի նկատմամբ)  

Հավելված 10 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Կրթության ոլորտ 14.8 15.7 15.6 15.4 15.7 15.9 

Առողջապահության ոլորտ 5.4 6.0 6.3 6.7 6.5 6.6 

Մշակույթ, տեղեկատվություն, սպորտ, 

կրոն 

3.8 4.3 3.8 3.7 3.6 3.7 

Կենսաթոշակներ** 13.1 13.9 13.3 13.5 14.2 14.1 

Կենսաթոշակներ, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 6.6 6.3 5.6 5.6 5.7 5.3 

Այլ սոցիալական ծրագրեր 8.6 9.1 8.0 9.7 9.4 8.7 

Ընդամենը hամախմբված բյուջեի 

սոցիալական ոլորտներին ուղղված 

փաստացի ծախսեր 

45.7 49.0 47.0 49.0 49.4 49.0  

 

 

 

ՀՀ. Համախմբված բյուջեի սոցիալական ոլորտներին ուղղված փաստացի ծախսերը*          2011-

2016թթ. (տոկոսներով համախմբված բյուջեի ընդամենը ծախսերի նկատմամբ)  

Հավելված 11 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Կրթության ոլորտ 12.9 11.5 11.9 11.2 11.0 

Առողջապահության ոլորտ 6.2 5.5 6.1 6.0 6.0 

Մշակույթ, տեղեկատվություն, սպորտ, կրոն 2.8 2.2 2.3 2.7 2.3 

Կենսաթոշակներ** 19.8 17.6 19.4 20.0 20.0 

Կենսաթոշակներ, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 4.8 4.5 5.1 5.7 5.9 

Այլ սոցիալական ծրագրեր 8.6 8.1 7.9 6.8 7.0 

Ընդամենը hամախմբված բյուջեի սոցիալական 

ոլորտներին ուղղված փաստացի ծախսեր 

50.3 44.9 47.6 46.7 46.3 
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ՀՀ Աղքատությունն ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշների 2014-2017թթ.  

Հավելված121 

 2014թ   2015թ 2016թ 

Սպառումը մեկ չափահասին համարժեք (ամսական), դրամ, 

2014թ-ի միջին հանրապետական գներով 

47 622.0 47 620.0 49754,4 

Եկամուտը, մեկ չափահասին համարժեք, (ամսական), դրամ, 

2014թ-ի միջին հանրապետական գներով 

54 476.9 56 692.5  61484,0 

Եկամուտ/սպառում հարաբերությունը 1.15 1.19 1,24 

Սպառման ցուցանիշով աղքատներ(տոկոսներով)    

Ծայրահեղ աղքատներ 2.3 2.0 1,8 

Աղքատներ 30.0 29.8 29,4 

Եկամտի ցուցանիշով աղքատներ, (տոկոսներով)    

Ծայրահեղ աղքատներ 8.8 6.5 6,4 

Աղքատներ 26.9 24.4 24,2 

 

ՀՀ Աղքատության հաղթահարման դրամական արժեքը, 2015-2016թթ. 

Հավելված 13 

 ծայրահեղ աղքատ 

2015թ.         2016թ. 

Աղքատ  

2015թ.         2016թ 

Աղքատների միջին սպառումը (դրամ, մեկ չափահասին 

համարժեք, ամսական) 

21 652 21 072 35 054 34 881 

Աղքատության գիծ (դրամ, մեկ չափահասին 

համարժեք, ամսական) 

24 109 23 313 41 698 40 867 

Աղքատներին պահանջվող լրացուցիչ սպառում (դրամ, 

ամսական) 

2 457  2 241 6 644 5 986 

Պակասուրդը` աղքատների համար անհրաժեշտ 

լրացուցիչ սպառում աղքատության գծի նկատմամբ, 

(տոկոսներով) 

10.2  9.6 15.9 14.6 

ՀՆԱ (մլրդ. դրամ) 5 032.1 5079.9 5 032.1 5079.9 

Անհրաժեշտ բյուջե (մլրդ. դրամ) 1.8* 1.4* 71.4* 63.2* 

Անհրաժեշտ բյուջեն որպես տոկոս ՀՆԱ-ի նկատմամբ 0.04 0.03 1.4 1.2 

    

ԱՀ  Աղքատության հաղթահարման դրամական արժեքը, 2016թ. 

Հավելված 14 

 ծայրահեղ 

աղքատ 

Աղքատ 

Աղքատների միջին սպառումը (դրամ, մեկ չափահասին 

համարժեք, ամսական) 

17 347.8 26 883.5 

Աղքատության գիծ (դրամ, մեկ չափահասին համարժեք, 

ամսական) 

23 579.8 35 142.0 

Աղքատներին պահանջվող լրացուցիչ սպառում (դրամ, 

ամսական) 

6 232.0 8 258.5 

Պակասուրդը` աղքատների համար անհրաժեշտ լրացուցիչ 

սպառում աղքատության գծի նկատմամբ, (տոկոսներով) 

26.4 23.5 

ՀՆԱ (մլրդ. դրամ) 229.7 229.7 

Անհրաժեշտ բյուջե (մլրդ. դրամ) 0.7 * 3.4 * 

Անհրաժեշտ բյուջեն որպես տոկոս ՀՆԱ-ի նկատմամբ 0.3  1.5 

 

                                                           
1
 www.stat-nkr.am/ 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРЦАХЕ 

В данной статье рассматриваются проблемы развития инфраструктуры и институциональных 

механизмов развития малого и среднего бизнеса в Арцахе в целом. Приводится теоретическая 

необходимость формирования данной инфраструктуры, отмечается ее важность, представлены 

примеры для создания данной инфраструктуры с точки зрения всех институциональных механизмов в 

лице государства, общества, экономической системы, а также имеющихся внутренних 

производственных мощностей и экономического настроения общества.  

 

Ключевые слова: инфраструктура, малый и средний бизнес, институциональные механизмы, развитие.  
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INSTITUTIONAL MECHANISMS ENABLING SME’S DEVELOPMENT 

 

This article is about the problems of infrastructure and institutional mechanisms development of small 

and medium-sized businesses in Artsakh. There is theoretical necessity of forming this infrastructure, about its 

importance and examples for creating this infrastructure including all institutional mechanisms, society, 

economic system, as well as available domestic production capacities.  

 

Keywords: infrastructure, small and medium business, institutional mechanisms, development.  
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Հայ-Ռուսական համալսարան  

Տնտեսության և բիզնեսի ինստիտուտ  
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության ամբիոն  

Էլ․ հասցե։ elina.aghababyan@rau.am  
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱևԳԱՑՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ 
 

Այս հոդվածում քննարկվում են փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների 

ենթակառուցվածքների զարգացման խնդիրները Արցախում: Տրվում է ենթակառուցվածքի ձևավորման 

անհրաժեշտ տեսությունը, տրվում են համապատասխան ենթակառուցվածքներիի ստեղծման համար 

օրինակներ՝ հասարակության, տնտեսական համակարգի, ինչպես նաև հասանելի տեղական արտադրության 

հնարավորությունների բոլոր ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների տեսանկյունից:  

 

Հիմնաբառեր՝ ենթակառուցվածք, փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, 

զարգացում։ 

 

Малый и средний бизнес является тем катализатором, который определяет уровень развитости и 

способности экономики к адаптации внешним изменениям и противостоянию угроз. Это тот бизнес-

инкубатор, который позволяет судить об уровне экономического здоровья самой социально-

экономической системы. Для Армении именно развитие малого и среднего бизнеса, а в частности, 

институциональных механизмов, поддерживающих данную систему, является основополагающей целью 

для достижения миссии экономического благосостояния как общества, так и страны в целом.  
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Мировой опыт показывает, что сегодня предпринимательство является важнейшим и 

быстрорастущим элементом рыночной экономики. Без малого предпринимательства государство 

развиваться не может. Малые и средние предприятия являются наиболее динамичной формой развития 

предпринимательства. Они во многом определяют темпы экономического роста, структуру и качество 

валового национального продукта, тем самым, определяя очень важное место в экономике любой 

развитой страны.  

Сегодня Арцах нуждается в развитии малого и среднего бизнеса. Факт эпицентра послевоенных 

действий является причиной и результатом того, что экономические реформы не перевели страну, как 

предполагалось, в постиндустриальную фазу своего экономического развития. Вместо структурной 

перестройки мы имеем деиндустриализованную часть Армении, которой необходима другая экономика: 

конкурентоспособная, воспроизводящая на расширенной основе потенциал собственного роста и 

развития, то есть саморазвивающаяся и саморегулируемая. История предпринимательства показывает, 

что с похожей проблемой необходимо бороться с помощью инфраструктурного и институционального 

развития малого и среднего бизнеса. Истинной силой и двигателем экономического прогресса является 

устоявшийся средний класс. Еще древнегреческий философ Аристотель утверждал, что те государства 

имеют хороший строй, в которых средние сильнее обеих крайностей или по крайней мере каждой из них 

в отдельности. Низкие темпы развития малого предпринимательства в Арцахе, наряду с военным 

положением, препятствуют достижению главных социально-экономических целей рыночных реформ: 

повышению уровня жизни, созданию новых рабочих мест, формированию среднего класса, активизации 

молодежи.  

Целью развития институциональных механизмов и инфраструктуры малого и среднего бизнеса 

является:  

• решение социальных задач с помощью создания вакантных рабочих мест;  

• использование природного и демографического потенциала страны для запуска имеющихся 

внутренних производственных мощностей;  

• помощь крупным компаниям;  

• упрочнение внешнеэкономических связей на международном рынке;  

• повышение конкурентоспособности страны;  

• старт торговых путей с соседними мирными странами в лице Грузии и Ирана.  

 

Перечисленные возможности являются краткосрочной частью стратегического плана развития 

малого и среднего бизнеса в Армении. Необходимо отметить, что развитие данной инфраструктуры 

упрощает развитие крупных компаний в плане логистики и экономии ресурсов, как временных, так и 

материальных. К слову, малая компания по обработке дерева, может стать стимулом для основания 

компании по изготовлению бытовых и не только деревянных изделий.  

Представители малого и среднего бизнеса – это предприниматели, которые достаточно четко 

ориентированы на экономическое поведение. Для них характерно стремление к  

самостоятельности и независимости. Они стремятся к расширению своего бизнеса посредством 

новых инвестиций, повышению качества производимых ими товаров и услуг как условию выживания в 

условиях обострения конкурентной борьбы. Это черты, общие как для представителей малого и среднего 

бизнеса, так и среднего класса в целом.  

Гражданское общество развивается именно там, где есть рыночная экономика, многообразие форм 

собственности и малый и средний бизнес.  

Четкая взаимозависимость и взаимосвязь малого и среднего бизнеса с гражданским обществом 

прослеживается и с многих других позиций. Малый и средний бизнес является одним из экономических 

условий существования и совершенствования гражданского общества.  

Отмеченные постулаты судят о том, что необходимо создать в Арцахе основу становления и 

развития инфраструктуры малого и среднего предпринимательства для достижения эффективного 

эквилибриума своего общества, гражданского кодекса и экономического развития.  

Рассмотрим имеющуюся ситуацию. Арцах знаменит аграрным благом, а также его переработкой, 

ковроткачеством, изготовлением деревянных изделий, наличием рудников благородных металлов, что 

изымается и экспортируется в сыром виде, вместо того создать такую технологию, которая и 

переработает, и выведет товар на мировой рынок за более дорогую цену, тем более, что климат, 

география и пустынные территории республики позволяют прибегнуть к созданию таковых условий.  

Сегодня Арцах – второй Китай, привлекающий инвестиции своей дешевой рабочей силы. Пусть 

это поначалу будет так, но необходимо и это делать мастерски – реинвестировать полученные 

инвестиции в свое производство, в закуп франшиз и т.д.  

Необходимо отметить, что все перечисленное несет дилетантный характер, т.е. нет определенной 

системы, позволяющей стабилизировать экосистему развития определенного вида малого бизнеса, 

привлекающую в нее же рабочую силу. Проблема состоит в том, что население не готово взять на себя 
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ответственность построения данной экосистемы малого и среднего предпринимательства. В этом состоит 

проблема недоверия гражданского общества государству, ибо последнее не стремится к стимулированию 

как системы, так и общества. Государству требуется время на психологическую адаптацию граждан к 

приобретению чувства доверия властям и стремлению улучшения того общества, в котором они есть. 

Необходимо отметить, что интервал данного периода времени также зависит от приложенных усилий на 

пути к ожидаемому результату, что необходимо направлять в нужное русло.  

Решение же состоит в более квалифицированном отношении к развитию необходимых 

мощностей, с применением и использованием имеющихся ресурсов, а также распространением 

финансовой грамотности определенными органами для рационального представления и руководства тем, 

что на самом деле имеет государство с точки зрения финансовых и предпринимательских возможностей 

как индивидуального предпринимателя, так и юридического лица.  

Проблема отсутствия рациональных институциональных механизмов состоит не только в 

экстернальных факторов развития бизнеса, но и в интернальных, в чем заключается настроение общества 

и готовность вкладываться в бизнес. В менталитете кроется нетерпение и желание получить благо завтра, 

за заложенное благо сегодня, естественно, без каких-либо потерь, но необходимо помнить, что риск и 

доходность понятия противоположной пропорциональности.  

Итак, здоровый климат развития малого и среднего бизнеса в стране, борющейся 30 лет за свою 

независимость, необходимо сосредоточиться на экстернальных и интернальных переменных развития 

экосистемы малого и среднего предпринимательства.  

К экстернальным параметрам относятся:  

• государственные механизмы;  

• экономические;  

• политические;  

• социальные;  

• демографические;  

• экологические.  

 

К интернальным же:  

• менталитет;  

• общественное настроение – доверие;  

• адекватное равновесие рациональности и энтузиазма;  

• стремление к лучшему будущему!  
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АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРЦАХА 

 

90-е годы  XX века можно считать периодом создания новой банковской системы Армении и НКР, 

когда в экономике произошли коренные изменения, связанные с переходом к рыночным отношениям. В 

статье проанализирована динамика ключевых  показателей деятельности действующих в Арцахе и 

Республике Армения комбанков и представлено их сравнение с показателями ряда  стран СНГ. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, кредитные вложения, отношение кредитных вложений к ВВП, 

суммы вкладов, отношение суммы вкладов к ВВП. 

 

Նարինե Ավանեսյան 

ԱՀ  ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ  ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

  20-րդ դ րի 90- կ ն թվ կ նները կ րելի հ մ րել ԼՂՀ-  մ և ՀՀ-  մ բ նկ յին ն ր 

հ մ կ րգի ձև վ րմ ն ժ մ ն կ շրջ ն, երբ տնտես  թյ  ն  մ տեղի են   նեցել հ մ կ րգ յին 

փ փ խ  թյ  ններ՝ կ պվ ծ շ  կ յ կ ն հ ր բեր  թյ  նների  նցմ ն հետ։ Հ դվ ծ  մ 

վերլ  ծ  թյ ն է ենթ րկվել ԱՀ-  մ և ՀՀ-  մ գ րծ ղ  ռևտր յին բ նկերի հիմն կ ն ց  ց նիշների 

դին միկ ն և ներկ յ ցվել է  դր նց հ մեմ տ  թյ  նը ԱՊՀ մի շ րք երկրներ  մ  րձ ն գրվ ծ 

ց  ց նիշների հետ։ 

 

Բ ն լի բ ռեր` բ նկ յին հ տվ ծ, վ րկ յին ներդր  մներ, վ րկ յին ներդր  մների 

հ ր բեր կց  թյ  նը ՀՆԱ-ի նկ տմ մբ,  վ նդների չ փ,   վ նդների հ ր բեր կց  թյ  նը ՀՆԱ-ի 

նկ տմ մբ 

 

         Narine Avanesyan 

ANALYSIS THE IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF BANKING ACTIVITY IN THE 

TERRITORY OF ARTSAKH REPUBLIC 

 

       The 90's years of the 20th century can be considered a period of formation of a new banking system in the 

NKR and in Armenia, when systemic changes took place in the economy related to the transition to market 

relations. The article analyzes the dynamics of the main indicators of existing commercial banks in Artsakh 

Republic and Armenia and their comparison with the indicators recorded in a number of CIS countries. 

 

Key words: banking sector, credit investment, credit investment ratio to GDP, deposits, deposits ratio to GDP 

 

Началом становления новой экономической и банковской деятельности Арцахской Республики 

можно считать 90-е годы, когда в политической, а вместе с ней и   экономической жизни произошли 

коренные изменения. По итогам народного референдума 2 сентября 1991 года Совместная сессия 

Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского  районного Советов народных депутатов с участием 

депутатов Советов всех уровней приняло декларацию о провозглашении Нагорно-Карабахской 

Республики. В декларации о независимости 1992 года говорилось также о будущих экономических 

отношениях: «Экономика НКР основывается на принципе равноправия всех форм собственности и 

предоставления всем гражданам НКР равных возможностей полноценного и свободного участия в 

экономической жизни».1   К сожалению, в 1991 году реализация экономических реформ не 

представлялась возможной в связи с началом вооруженного конфликта с Азербайджаном. 

   Одна из центральных структур экономики страны это банки. Их закономерная и нормальная 

деятельность - необходимое условие реального создания и функционирования рыночных механизмов. В 

90-е годы реорганизация центральных банков бывших республик СССР состояла в том, что они 

перестали заниматься кредитованием предприятий; сосредоточили у себя функции эмиссионного центра, 

банка банков и центральных органов государства. Их внимание концентрировалось на: 

- стабилизации национальной валюты, поддержании ее покупательной способности;  

- реализации самостоятельной денежно-кредитной политики;  

                                                           
1 http://www.president.nkr.am/ru/nkr/nkr2 
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- регулировании процессов образования и функционирования коммерческих банков, а также 

других финансовых институтов. 

Важным итогом на пути к созданию новой кредитной системы было образование коммерческих 

банков на базе отделений центрального банка или государственных банков. Активы, пассивы, 

имущество, клиентская сеть и кадровый персонал последних передавался коммерческим банкам, 

остававшимся в государственной собственности. Исходя из того, что экономики двух армянских вновь 

созданных республик были тесно взаимосвязаны, в начале 90-х было решено, что банковские системы 

НКР и РА будут действовать на одной  плоскости, что было обусловлено соответствующим 

историческим периодом.  

В декабре 1991 года функции Армянского республиканского Госбанка были переданы 

Национальному банку независимой Республики Армения, а 27-го апреля 1993 года был принят закон «О 

Центральном банке Республики Армения», согласно которому Национальный банк РА был 

переименован в Центральный банк РА.1 Далее 22 ноября 1993 года на территории Республики Армения  

и НКР в обращение была введена национальная валюта - драм.  

  В целях совершенствования банковской системы НКР в 1995г. указом2  президента НКР на базе 

Центрального и государственного специализированного Сберегательного банков НКР был создан 

Нагорно-Карабахский Национальный акционерный коммерческий банк НКР, где доля государства 

составляла 75%, позднее, 12 февраля, на основе Нагорно-Карабахский Национальный акционерный 

коммерческий банка НКР было создано Закрытое акционерное общество «Арцахбанк», которое 

предоставляет банковские услуги, как в РА, так и по всей территории НКР3. 

В 1996г. в Армении и НКР наблюдается значительная стабилизация банковской системы и 

повышение ее надежности, что было обусловлено, c одной стороны, стабилизацией общего 

экономического состояния республики и экономическим ростом, коренными структурными реформами в 

экономике и, с другой стороны, совершенствованием и структурными изменениями банковского 

законодательства, дальнейшим развитием финансового рынка.  

За 1997г. заметно увеличился банковский капитал, выросли объемы обязательств банков (рис.1,2) .  

 
Рис.1. Динамика общего и уставного капитала банковского сектора Армении (1994-2016гг)4 

 

Произошли качественные сдвиги также в составе активов (рис.2). В частности, значительно 

улучшилось качество кредитного портфеля, банковское законодательство подверглось изменениям, 

направленным на его развитие, совершенствование и достижение целостности. Одновременно налоговое 

и правовое поле создавало все более благоприятную экономическую среду для обеспечения эффективной 

деятельности и развития банковской системы. 

 

 

                                                           
1 https://www.cba.am/ru/SitePages/achfinancialbankingsystem.aspx 
2 Указ президента НКР ПО 8-92 от 29 декабря 1995г 
3
 Лицензия ЦБ РА No.75 от 14.08.1996г 

4 https://www.cba.am 
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Рис2. Динамика общих активов и обязательства банковского сектора РА, млн др (1994-2016гг)1 

В течение 1997 года продолжалось проведение работ, направленных на развитие в стране платежно-

расчетной системы, в частности, на внедрение межбанковской компьютерной системы Центробанка 

(CBaNet) и действующей на ее основе системы электронных платежей (Bankmail)2 . 

В 1998г. процесс стабилизации банковской системы продолжался. Этому процессу способствовало 

решение таких программных задач регулирования банковской системы, как:  

завершение совместно с министерством финансов и экономики Армении работ по внедрению в 

банковскую систему международных стандартов бухгалтерского учета, 

внедрение информационной электронной системы данных, характеризующих деятельность банков, 

что дало возможность еще больше повысить эффективность процесса банковского контроля и 

оперативность получения и обработки информации,  

совершенствование системы оценки и контроля деятельности банков Camels и системы 

сравнительного анализа деятельности банков UBPR, 

совершенствование методики мониторинга ликвидности и платежеспособности банков и 

прогнозирование эффективности банковской деятельности с помощью экономико-математических 

моделей.  

Кроме упомянутого, представлялось важным также обеспечение предпосылок для создания 

соответствующей структуры по страхованию депозитов. 

Действующие на территории Арцаха банки, являются частью единой банковской системы 

Республики Армения и подчиняются всем тем законам и нормативно-правовым актам, которые  

распространяются  на деятельность банков Армении.  

В Армении на начало 01.01.2018г. действует 17 коммерческий банк,  8 из которых имеют филиалы в 

НКР. Сегодня на территории НКР действуют следующие банки: 

ЗАО "Арцахбанк", который кроме головного офиса имеет  23 филиала,  15 из которых находятся на 

территории НКР ("Степанакерт N1", "Степанакерт N2", "Верацнунд", "Тигранакерт" ,"Ахтанак", 

"Ахтамар", "Шуши", "Центральный", "Аскеран", "Мардакерт", "Мартуни", "Дрнбон", "Гадруд", 

"Карвачар", "Бердзор"), остальные 8– в г.Ереване3;    

филиал "Арцах" ОАО "Армэкономбанк", созданный в июле 1995г.; 

филиалы ЗАО "Ардшинбанк" ("Степанакерт", "Гадруд", "Кашатах"), созданные в 2003 году на базе  

филиалов Агробанка,  

филиалы ЗАО "Армбизнесбанк" ("Степанакерт", "Шуши", "Аскеран", "Мардакерт", "Мартуни", 

"Гадруд", "Хачен") "; 

филиал  "Степанакерт" ЗАО "Америабанк"; 

филиалы "Гандзасар" и "Степанакерт" ЗАО "Юнибанк"; 

филиал  "Степанакерт", филиал  "Арцах" ОАО "Араратбанк",  

филиал  "Степанакерт" ЗАО "Конверс Банк". 

С целью анализа интенсивности развития банковского сектора проведем анализ некоторых 

показателей (рис.3,4). Отметим, что на территории НКР действует только один   головной банк - ЗАО 

"Арцахбанк", а остальные являются филиалами коммерческих банков Армении, и для полного анализа и 

оценки  деятельности банковского сектора НКР отсутствуют некоторые основные данные, поэтому ниже 

представленной анализ основан на данных Статистической службы НКР. 

В 2017 году в Арцахе наблюдалась положительная динамика большинства ключевых показателей, 

характеризующих роль банковского сектора НКР в экономике. В частности, отношение кредитных 

вложений кредитных организаций к ВВП за последние 20 лет возросло от 2,2 % до 51,7 % (рис.4), при 

этом темпы прироста кредитов опережали темпы прироста ВВП (рис.3). 

 

                                                           
1 https://www.cba.am 
2 ”СВАNЕТ-межбанковская сеть РА”. М., ж. “Банковские технологии: компьютеры + программы”, “Комиздат”, 

3/1997г. 
3 http://www.artsakhbank.com/ 
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   Рис.3 Динамика ВВП, банковских кредитных вложений, суммы вкладов и доходы населения  в 

Арцахской Республике (1995-2016гг) 

 

        На наш взгляд, основными причинами сдерживающими кредитование экономики Арцаха 

являются:     

Повышение экономических и политических рисков, инфляционных и девальвационных ожиданий. 

Это обусловливает снижение доходности экономических субъектов и сокращение количества 

платежеспособных заемщиков, что, в свою очередь, формирует осторожную кредитную политику 

банков. 

 Высокие кредитные риски, что приводит к снижению качества существующих активов и увеличению 

объёмов проблемных кредитов. 

 Недостаток кредитных ресурсов из-за слабой внутренней ресурсной базы и ограниченности доступа 

к международным рынкам капитала, обусловленной нерешенностью Карабахского вопроса и 

непризнанностью НКР, как независимой республики в международном плане, тормозит развитие 

банковской системы внутри страны. В частности, Национальный банк Азербайджана и парламент 

продолжают свою черную работу против нашей республики, тем самым лишая развитию, как банковской 

сферы, так и экономики в целом. 

Основным источником формирования ресурсной базы коммерческих банков являются привлеченные 

средства, сумма привлеченных ресурсов коммерчески банков на территории Арцаха на 01.01.2018г 

составляет 100196.7 млн. др (процент вкладов в составляет от 7.2 до 13%). Исходя из того, что ЗАО 

"Арцахбанк" обслуживает правительство НКР и вот уже 20 лет проводит активную деятельность по всей 

территории НКР, неудивительно, что большая часть всех привлеченных вкладов (около 80%) находится 

именно здесь. 

 
Рис.4 Отношение банковских кредитных вложений и суммы вкладов к ВВП( в %) в Арцахской 

Республике 

 

Сумма вкладов за 10 лет увеличилась почти в 5 раз (рис.3),  а   темп роста их отношения к ВВП за 9 

лет  составил 34,8%(рис.4),  что свидетельствует об увеличении доверия вкладчиков, стабильности 

национальной валюты и улучшения банковской системы в целом. Этому способствовало также 

увеличение доходов населения(рис.3). 
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Рис5. Внутреннее кредитование финансовым сектором (% от ВВП) /Армения, Россия, Украина, 

Беларусь, Казахстан, Азербаджан/.1 

За исследуемый период отношение банковских кредитов к ВВП (в %) (рис.4) в АР постепенно 

увеличивалось. Однако необходимо подчеркнуть, что данный показатель, являясь частью показателя 

внутреннего кредитования общего финансового сектора, даже выше уровня последнего по данным 

некоторых стран СНГ. Так, внутренние кредитование финансовым сектором (% от ВВП) на 2016 год 

соответственно по странам составило: Армения-54%, Беларусь-47,4%, Казахстан-43,6%, Азербаджан-

38,9%,  Украина-78,8% (рис.5). Отметим, что в развитых странах отношение банковских кредитов к ВВП 

(в %) значительно выше (в пределах 150–300 %). 

 

 
Рис. 6 Внутреннее кредитование частного сектора банками (% от ВВП) /Армения, Россия, Украина, 

Беларусь, Казахстан, Азербайджан/.2 

    В свою очередь анализ динамики внутреннего кредитования частного сектора банками (% от ВВП) 

(рис.6), выше упомянутых странах СНГ, показывает, что его максимальное значение в Украине было 

достигнуто в 2008 году (73 %), что было обосновано предкризисным периодом, как в Украине, так и во 

всём мире, и характеризовалось высокими темпами кредитования. В 2005-2008 годах среднегодовые 

темпы прироста кредитов во многих странах превышали 50-70 %, вследствие чего произошло 

«перекредитование» экономики. Однако уже к 2010 году кредитование экономики в Украине 

сократилось, докризисный объём кредитного портфеля банков был восстановлен только в середине 2012 

                                                           
1 http://data.trendeconomy.ru 
2 http://data.trendeconomy.ru 
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года. В России же резкое замедление темпов кредитования произошло в 2009 году, когда прирост 

выданных кредитов составил всего 2,3 %. Проводя анализ показателей банковского кредитования в 

Казахстане, можно отметить, что в 2007 году казахские банки снизили объемы кредитования 

национальной экономики, а основной причиной сокращения банковского кредитования можно отнести 

снижение доходов населения  и ухудшением кредитного портфеля.  

Анализ  внутреннего кредитования частного сектора банками (% от ВВП) (рис. 6) Армении показал, 

что максимальное значение данного показателя было достигнуто в 2014 году (47%), чего   удалось 

добиться в условиях жесточайшей конкуренции, и ростом основных экономических показателей (на 

фоне некоторого снижения рентабельности банковского бизнеса). В связи с этим банковским 

сообществом весьма позитивно был воспринят принятый впоследствии новый норматив Центрального 

Банка РА, согласно которому до 1 января 2017 года уровень общего капитала комбанка должен быть не 

менее 30 млрд. драмов (на тот период общий капитал был не менее 5 млрд. драмов).   

Однако в 2014-2015гг темпы роста экономики Армении замедлились с 3,5% до 3%. На банках это 

сказалось ухудшением качества активов (рис.2). Проблемы появились даже у крупного бизнеса, что 

привело к росту резервов, а значит - снижению прибыльности банковской системы. Более весомо на себе 

почувствовали эти проявления члены банковской системы, большинству участников которой, помимо 

решения задач по выводу кредитования из рецессии, нужно было выполнить к 2017 году и требование 

ЦБ по увеличению капитала до нормативной планки в 30 млрд. драмов. Преобразование банковского 

сектора в Армении к началу 2017 (в смысле уменьшения числа игроков параллельно с их укрупнением) 

было неизбежно,  что дало  возможность не только самим противостоять кризисным шокам, но и через 

кредитование ключевых отраслей экономики поддержать рост ВВП страны на должном уровне (рис.7). 

         Рис.7 Количество банков и филиалов в Армении 1 

 

Таким образом, создание новой банковской системы Армении и НКР можно считать 90-е годы, когда 

в экономике произошли коренные изменения, связанные с переходом к рыночным отношениям. 

Исследования динамики некоторых ключевых  показателей деятельности действующих банков, как в 

Арцахе так и РА, продемонстрировали значительный подъем, свидетельствуя о положительной 

деятельности коммерческих  банков на территории   АР. Однако, не смотря на то, что их  значения  

уступают развитым странам, надо отметить то, что на постсоветском пространстве общая  деятельность 

банковского сектора не уступает, а где то и опережает ряд стран СНГ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 https://www.cba.am 
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ОССОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
 
В процессе разработки и осуществления денежно-кредитной политики развивающиеся страны 

и страны с переходной экономикой сталкиваются с такими проблемами, которые существенно 
отличаются от проблем, возникших в развитых странах. В статье рассмотрено оссобенности 
проявления денежно-кредитной политики как в развивающиеся странах, так и в странах с 
политической нестабильностью. 
 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляция, экономический рост, центральный банк, 
координация, уровень долларизации 
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THE FEATURES OF MONETARY POLICY IN DEVELOPING COUNTRIES 
 

In the process of implementing monetary policy the developing and transitional countries are faced 
with the issues, that are essentially different from those that have emerged in developed countries. The 
article presents the features of manifestation of monetary policy both in developing and in political unstable 
countries. 
 
Key words: monetary policy, inflation, economic growth, the central bank, coordination, the level of 
dollarization 

 
Դրամավարկային քաղաքականությունը հստակ ֆիքսված տնտեսական նպատակին 

հասնելուն ուղղված գործընթաց է դրամավարկային քաղաքականության գործիքների կամ 

գործիքային փոփոխականների ընտրության ճանապարհով: Այդ գործընթացն իրականացվում է 

հատուկ կանոնների օգնությամբ, որոնք, կախված քաղաքական նպատակներից բազմաթիվ են, և 

չկա ոչ մի կոնկրետ կանոն, որի օգնությամբ հնարավոր լինի ամբողջությամբ բացատրել 

դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը:  Այս հանգամանքը կարևորվում է բաց 

տնտեսություն ունեցող երկրների համար, որտեղ արտաքին կամ ներքին նույնիսկ մի փոքր ցնցումը 

կարող է հանգեցնել դրամավարկային  քաղաքականության իրականացման կանոնների 

փոփոխության` դրամավարկային նպատակային ուղենիշին հասնելու ճանապարհին: 

Ներկայումս տնտեսագիտության մեջ չկա միանշանակ մոտեցում դրամավարկային 

քաղաքականության սահմանման հարցում։ Առանձին տնտեսագետներ գտնում են, որ 

դրամավարկային քաղաքականությունն իրենից ներկայացնում է երկրի կառավարության կողմից 

փողի շրջանառության և վարկի ոլորտում իրականացվող միջոցառումների որոշակի կուրս։ 
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Տնտեսագետների մեկ այլ խումբ, դրամավարկային քաղաքականության սահմանմանը 

մոտենում է դրա նպատակային նշանակությունից. <<դրամավարկային քաղաքականությունը 

պետության քաղաքականությունն է՝ ներգործելով փողի քանակի վրա, նպատակ ունենալով 

ապահովել գների կայունություն, բնակչության լրիվ զբաղվածություն և արտադրության իրական 

ծավալի աճ>>։ 

 Կ.Անանյանը տվել է դրամավարկային քաղաքականությանը  հետևյալ սահմանումը․ 

<<Դրամավարկային քաղաքականությունը ԿԲ այն քաղաքականությունն է, որն ուղղված է երկրի 

դրամական տնտեսության կայունացմանը, գների մակարդակի կարգավորմանը, վճարային 

հաշվեկշռի հաշվեկշռվածության ապահովմանը, վարկային հարաբերությունների 

կազմակերպմանը և վերջնական արդյունքում տնտեսական աճի ապահովմանը>>։1 

Դրամավարկային քաղաքականության կանոնների բնութագրության առումով առավել հաջող 

սահմանում են տվել Նոր Զելանդիայի պահուստային բանկի տնտեսագետներ Ջ. դե Բրոուերը և Ջ. 

Օ Ռեգանը: Ըստ վերջինների. <դրամավարկային քաղաքականության կանոնը իրենից 

ներկայացնում է կենտրոնական բանկի հակազդման գործառույթ, որի համաձայն դրամավարկային 

քաղաքականության գործիքը արձագանքում է տնտեսական որոշ կարևոր ցուցանիշների 

փոփոխությանը>:2 

Տնտեսության զարգացման ներկայիս պայմաններում, բավականին մեծ կարևորություն է 

տրվում  տնտեսական աճի ապահովման ու ազգային ֆինանսական համակարգի կայունության 

հիմնահարցերին, որոնք յուրաքանչյուր պետության տնտեսվարող սուբյեկտների բարեկեցության 

հիմքն են հանդիսանում։ Այդ տեսանկյունից կարևորվում է տնտեսության մեջ գների կայուն 

մակարդակի պահպանումը, որն անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում տնտեսական կայուն 

զարգացման, մրցակցային առողջ միջավայրի ապահովման համար: Գների կայունության 

ապահովման համար կարևորվում է արդյունավետ դրամավարկային քաղաքականության 

մշակումն ու իրագործումը։ 

Դրամավարկային քաղաքականությունը հանդիսանում է յուրաքանչյուր պետության 

մակրոտնտեսական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը և պետք է համահունչ 

լինի պետության երկարաժամկետ մակրոտնտեսական նպատակներին։ 

Որպես կանոն, զարգացող և անցումային փուլում գտնվող երկրները առչնվում են այնպիսի 

խնդիրների հետ, որոնք էապես տարբերվում են զարգացած երկրներում ի հայտ եկած խնդիրներից։ 

Զարգացող երկրների համար կարելի է առանձնացնել հետևյալ առանձնահատկությունները․ 

1. ոչ որակյալ ֆինանսական կառավարման իրականացումը, 

2. թույլ ֆինանսական հատվածը և ֆինանսական շուկայում ենթակառուցվածքների 

թերզարգացվածությունը, 

3. դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնող պետական մարմինների նկատմամբ 

վստահության ցածր մակարդակը, 

4. դոլարիզացիայի բարձր մակարդակը, 

5. կապիտալի միջազգային հոսքերի դինամիկայի նկատմամբ տնտեսության բարձր 

զգայունությունը, 

6. գնաճի բարձր մակարդակը: 

Տնտեսության մրցունակության ապահովման համար առավել կարևոր  գործոն է համարվում  

գնաճի կայուն մակարդակի պահպանումը, որը հատկապես կարևորվում է զարգացող երկրներում։ 

Զարգացող երկրների շարքում թերևս ամենախոցելի վիճակում են գտնվում քաղաքական 

անկայուն դաշտում գտնվող պետությունները, որոնք առնչվում են ինչպես զարգացող երկրներին 

բնորոշ խնդիրներին, այնպես էլ քաղաքական անկայուն վիճակով պայմանավորված ի հայտ եկած 

խոչընդոտներին։  Նշված պետություններում կարևորվում է տնտեսության զարգացմանը 

խոչընդոտող կարևոր ցուցանիշի՝ գնաճի դրսևորումը։ 

                                                           
1
 Կ.Անանյան <Դրամավարկային քաղաքականության տեսական հիմնահարցերը>, Բանբեր ԵՊՏԻ, 

N3, 2005թ., էջ 115 
2
 De Brouwer G ang O Regan Monutery -Policy Rules;An application in  Australia. Paper presented at the 

Reserve Bank of New Zealand Monetary Policy Workshop,October 1997,p14 
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Գնաճն ունի իր ուրույն դրսևորումները ԱՀ նման քաղաքական անկայուն դաշտում գտնվող 

տնտեսություններում, որտեղ միասնական դրամավարկային քաղաքականության պայմաններում 

առկա են տնտեսական, մասնավորապես հարկաբյուջետային քաղաքականության 

տարբերություններ: Բացի վերոնշյալից, գնաճի դրսևորման առանձնահատկությունները 

պայմանավորված են նաև քաղաքական անկայուն իրավիճակից, տնտեսության մենաշնորհային 

բնույթով,  ինչպես նաև հակամենաշնորհային քաղաքականության բացակայությամբ, չկայացած 

ֆինանսական շուկաներով և այլն: Վերջիններս նաև բնորոշ են զարգացող երկրների 

մեծամասնություններին։  

Քաղաքական անկայուն վիճակում գտնող պետություններից առանձնացնեք Աբխազիան։ 

Ներկայումս Աբխազիայի տնտեսության հիմնական ուղղությունները համարվում են 

մանրածախ առևտուրը և տուրիզմը: Աբխազիայի տնտեսական զարգացման նախարարության 

կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն մանրածախ առևտրի շրջանառությունը 

ապահովում է Աբխազիայի ՀՆԱ-ի մոտ 60%-ը, իսկ զբոսաշրջության միջոցով ապահովվում է 

բյուջեյի հարկային եկամուտների մոտ մեկ երրորդը:1 

Աբխազա-վրացական հակամարտության պատճառով Աբխազիայի տնտեսությունը 

հայտնվեց ճգնաժամի մեջ: Աբխազիայի տնտեսության այս կամ այն չափով կայունացմանը 

նպաստեց 2008 թվականին ՌԴ կողմից Աբխազիայի անկախության ճանաչումը: Արդյունքում ՌԴ 

հետ համատեղ մշակվեց տնտեսության զարգացման համալիր ծրագիր, ինչպես նաև տնտեսության 

զարգացման համար ՌԴ կողմից ամեն տարի բյուջետային դեֆիցիտի ֆինանսավորման 

նպատակով տրամադրվում է նյութական օգնություն:  

Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրականացվում են արդյունավետ միջոցառումներ 

Աբխազիայում ֆինանսական և բանկային սեկտորի գործարկման և զարգացման համար, ինչի 

արդյունքում Աբխազիան չունի ազգային դրամական միավոր, որի փոխարեն տնտեսությունում  

որպես ազգային դրամական միավոր ընդունվում է ռուսական ռուբլին: Կենտոնական բանկին 

վերապահված այլ գործառույթները իրականացնում է Աբխազիայի ազգային բանկը: 

Աբխազիայի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքի  հիմնական մասը ձևավորվում է 

շինարարության, առևտրի, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության շնորհիվ: Շինարարության 

բավականին մեծ տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում պայմանավորված է տնտեսության մեջ ավերված 

ենթակառուցվածքների վերականգնման նպատակով իրականացվող լայնամասշտաբ 

շինարարական աշխատանքների ծավալներով: 

Այդ պատճառով վերլուծության համար առանձնացնենք 2005-2011թթ ընկած 

ժամանակահատվածը, որի ընթացքում Աբխազիայի ՀՆԱ-ի միջին տարեկան աճը կազմել է 32.9%: 

Իսկ արդեն 2012-2016 թթ ընկած ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ի միջին տարեկան աճը կազմել էր  8 

տոկոս։ 

 
Գծապատկեր1. Տնտեսական աճի դինամիկան Աբխազիայի Հանրապետությունում 2005-

2011թթ․ 

                                                           
1
 www.nb-ra.org/statistics 
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Նշված ժամանակահատվածը Աբխազիայում առանձնանում է տնտեսական աճի բարձր 

տեմպերով, որոնք հիմնականում պայմանավորված էին պատերազմից հետո տնտեսությունում ի 

հայտ եկած անկման բարձր ցուցանիշներից հետո տնտեսության շինարարության ոլորտի 

աշխուժացմամբ։ Նշված ժամանակահատվածում տնտեսական աճի առավելագույն ցուցանիշը 

դրսևորվել է 2005 թվականին՝ գրանցելով 80%, իսկ արդեն 2011 թվականին հանրապետությունում 

տնտեսական աճը կազմել էր 8 %: 

 
Գծապատկեր1. Տնտեսական աճի դինամիկան Աբխազիայի Հանրապետությունում 2002-

2016թթ․ 

2012 թվականից Աբխազիայում տնտեսական աճի տեմպերը դրևսորվել են ինչպես աճի, 

այնպես էլ նվազման տեսքով։ Մասնավորապես, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի 

ազդեցությունն այն իր վրա կրեց  2013 թվականին, երբ տնտեսական աճը դրսևորվեց  բացասական 

արտահայտությամբ, այնուհետև տնտեսական աճը բարձր տեմպ գրանցեց 2014 թվականին՝ 11 %: 

Արդյունքում  2012-2016 թթ ընկած ժամանակահատվածում տնտեսական աճի միջին տեմպը 

կազմեց  8%: Նշենք, որ  2005-2016 թթ ընկած ժամանակահատվածում Աբխազիայում տնտեսական 

աճի տեմպը միջին հաշվարկով կազմել էր 22%, ինչը իր նման անկայուն քաղաքական դաշտում 

գտնվող պետությունների շրջանակում համարվում էր բավականին բարձր ցուցանիշ։ 

Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման արդյունավետության 

գնահատականներից մեկը տնտեսությունում արձանագրված գնաճի ցուցանիշն է։ 

 
Գծապատկեր 3. Գնաճի մակարդակը Արցախի Հանրապետությունում և Աբխազիայում 2004-

2016թթ․ 
Տնտեսական աճի տեմպերին զուգահեռ Աբխազիայի տնտեսությունը բնորոշվում է նաև 

գնաճի բարձր մակարդակով, որն էլ խոչընդոտում է տնտեսության առավել արագ զարգացմանը և 
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը: Նշված ժամանակահատվածում Աբխազիայում 
գնաճն իր առավելագույն ցուցանիշը դրսևորել է 2004 թվականին, երբ գնաճի ցուցանիշը 
հանրապետությունում կազմել էր 28%, իսկ նվազագույն գնաճի ցուցանիշը արձանագրվել է 2004 
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թվականին՝ 5 % արտահայտությամբ։ 2004-2016 թթ միջին տարեկան գնաճը կազմել էր 13%: Գնաճի 
նման բարձր ցուցանիշը Աբխազիայի հանրապետությունում պայմանավորված էր հիմնականում 
տվյալ պետության արտաքին շուկայից կախվածության բարձր աստիճանով: Արցախի 
Հանրապետությունում նշված ժամանակահատվածում միջին տարեկան գնաճը աճը կազմել է  
ընդամենը 4,2%։ Գնաճի առավելագույն մակարդակ ԱՀ-ում գրանցվել է 2010 թվականին՝ 
արձանագրելով 11 %, իսկ 2016 թվականին ԱՀ-ում արձանագրվել է գնանկում 1 %-ով։ 

Արցախի Հանրապետությունում գնաճի դրսևորման կարևոր առանձնահատկությունը 
կապված է անկախ դրամավարկային քաղաքականություն չունենալու հանգամանքի հետ: 
Հանրապետությունում որպես այդպիսին չի իրականացվում դրամավարկային 
քաղաքականություն, այն իր վրա է կրում ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվող դրամավարկային 
քաղաքականության ազդեցությունը: 

Արդյունքում, գնաճի դրսևորումները ԱՀ-ում կախված են ինչպես ՀՀ-ում վարվող 
դրամավարկային քաղաքականությունից, ԱՀ-ում վարվող հարկաբյուջետային 
քաղաքականությունից, այնպես էլ քաղաքական անկայուն դաշտում գտնվող պետությանը բնորոշ 
գնաճի առաջացման սուբյեկտիվ պատճառներից: Ընդ որում պետք է նշել, որ նման խնդիրներ առկա 
են նաև Աբխազիայի Հանրապետությունում, որտեղ Արցախի Հանրապետության օրինակով ՀՀ դերը 
պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ինչպես ԱՀ-ում, այնպես էլ Աբխազիայում գնաճն 
ընդհանուր առմամբ դրսևորվում է ավելի բարձր տեմպերով, քան ՀՀ-ում և ՌԴ-ում։ Սա 
պայմանավորված է ինչպես նշված պետություններում տեղական արտադրանքի անբավարար 
լինելու հանգամանքով, այնպես էլ ՀՀ-ից և ՌԴ-ից ներմուծման արդյունքում լրացուցիչ 
տրանսպորտային ծախսերի ի  հայտ գալու հանգամանքի հետ։ Երկու հանրապետություններում էլ 
տեղական արտադրանքների գծով ընդհանուր առմամբ գրանցվում է գնաճի ավելի ցածր ցուցանիշ, 
սակայն վերջիններիս ծավալները լինելով փոքր՝ գնաճի դրսևորման վրա նույնպես ունենում են 
աննշան ազդեցություն։ 

Արցախի Հանրապետութան տնտեսությունում, որտեղ վարվում է առանձին 
հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ՀՀ միասնական դրամավարկային քաղաքականություն` 
գնաճի դրսևորումները ունեն որոշ առանձնահատկություններ: Մասնավորապես ԱՀ 
տնտեսությունը  գնաճային ճնշումները իր վրա է վերցնում ինչպես միջազգային շուկայում գների 
տատանումներից, այնպես էլ ՀՀ-ում վարվող դրամավարկային քաղաքականության 
ազդեցությունից: Բացի վերը նշված հանգամանքներից ԱՀ-ում գնաճի դրսևորման ոչ կարևոր 
գործոն է հանդիսանում նաև ներքին շուկայում տիրող անառողջ մրցակցային միջավայրը, որը և 
ներքին շուկայում գների ձևավորման մեխանիզմի համար կարևոր խոչընդոտ է հանդիսանում: Այս 
առումով ցանկալի կլիներ ԱՀ-ում ավելի արդյունավետ վերահսկվեին ներքին շուկայում 
գնագոյացման անառողջ  ձևավորման գործընթացը, որը և որոշ չափով կփոխհատուցեր արտաքին 
շուկայից ներկրվող գնաճային ճնշումների բացասական հետևանքները: 

Զարգացող երկրների դրամավարկային քաղաքակության իրականացման տեսանկյունից 
կարևոր առանձնահատկություններից է տնտեսության դոլարիզացիայի մակարդակը։ Այս 
տեսանկյունից զարգացող երկրները, կախված լինելով այս կամ այն արտարժույթից, մշտապես 
առնչվում են այս ցուցանիշի բարձր մակարդակի հետ, որը մի կողմից պայմանավորված է 
արտարժույթով տրասնֆերտների բավականին մեծ ծավալի ներհոսքով, իսկ մյուս կողմից տվյալ 
երկրների ֆինանսական հաստատությունների կողմից արտարժութային ռիսկի դիվեսիֆիկացմամբ  
պայմանավորված արտարժութային վարկերի տրամադրմամբ։ 

Զարգացող երկրներում դրամավարկային քաղաքականության արդյունավետ իրականացման 
տեսանկյունից կարևորվում է դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների 
արդյունավետ համահարթեցումը։ Վերջին տարիներին դրամավարկային քաղաքականության 
համահարթեցման հիմնահարցերը բավականին ակտիվ քննարկվել են զարգացող երկրների միջև 
տարածաշրջանային համաձայնագրերի շրջանակներում։ Դա պայմանավորված էր  2007-2009թթ 
համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի արդյունքում ստացված մարտահրավերներին 
դիմակայելու անհրաժեշտությամբ։ Այս ճգնաժամը ցույց տվեց, որ զարգացող երկրները ենթարկվել 
են զարգացած երկրների դրամավարկային իշխանությունների գործողությունների բացասական 
ազդեցությանը։ Հետևաբար, զարգացող երկրների կողմից համահարթեցված ու համուղղված 
դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը նախ և առաջ դիտարկվեց որպես վերոնշյալ 
ազդեցություններին, ինչպես նաև համաշխարհային ֆինանսական շուկաների 
տատանողականությանը դիմակայելու  միջոց։ Բացի վերոնշյալից, համահարթեցված 
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դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը կարող է խթան հանդիսանալ երկրների 
միջև առևտրային և այլ հարաբերությունների զարգացման համար։ 

Չնայած այն հանգամանքին, որ դրամավարկային ոլորտում համագործակցությունը կարող է 
դրական ազդեցություն ունենալ տնտեսության զարգացման գործում, ներկայիս պայմաններում 
այդպիսի համաձայնությունները չունեն պրակտիկ դրսևորումներ, որի հիմնական պատճառը 
դրամավարկային քաղաքականության համահարթեցման կոնկրետ ուղղությունների 
բացակայությունն է։ Արդյունավետության տեսանկյունից զարգացող երկրներում կարևորվում է  
կիրառել համահարթեցման հետևյալ ուղղությունները․ 
1. տարածաշրջանային վճարային համագործակցություն, 
2. վճարային հաշվեկշռի ֆինանսավորման նպատակով համագործակցություն, 
3. մոնետար միության ստեղծում։ 
Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից առևտրի և զարգացման զեկույցում ներկայացվել  
է ներքոնշյալ ուղղությունները՝ զարգացող երկրների դրամավարկային քաղաքականության 
համահարթեցման համատեքտում․ 
1. կարճաժամկետ ֆինանսավորման նպատակով վճարային համակարգերի կոոպերացում, 
2. կոոպերացում ֆինանսական զարգացման նպատակով, 
3. արժութային կուրսերի կարգավորում և մոնետար միության կազմավորում։ 
Առաջարկվող համահարթեցման ուղղությունները հիմնականում համընկնում են և նշված 
ուղղությունների շրջանակներում դրամավարկային քաղականության  համագործակցության 
մեխանիզմները հիմնականում նպատակ ունեն նվազեցնելու արժութային կուրսերի 
տատանումները, ինչը հիմք կհանդիսանա զարգացող երկրների միջև առևտրային 
հարաբերությունների զարգացման համար։ 

Այսպիսով, զարգացող երկրներում դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը 
համարվում է պետության կողմից տնտեսապես առավել բարդ իրագործելի քաղաքականություն։ 
Վերջինս պայմանավորված  է զարգացող երկրների տնտեսությունների՝ զարգացած երկրների 
տնտեսություններից կախվածության բարձր աստիճանով, ինչի արդյունքում համաշխարհային 
շուկայում տեղի ունեցող բացասական երևույթներին շատ հաճախ զարգացող երկրները ի վիճակի 
չեն լինում արդյունավետ կերպով դիմակայել։  Նշված դեպքերում զարգացող երկրները իրենց 
կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղաքականությունը ուղղում են ի հայտ եկած 
խնդիրներին օպերատիվ կերպով արձագանքմանը,  ինչի արդյունքում զարգացող  երկրների 
կենտրոնական բանկերը այս տեսանկյունից կորցնում են իրենց անկախությունը։ Բացի 
վերոնշյալից զարգացող երկրներում սովորաբար բարձր է դոլարիզացիայի մակարդակը, որը 
պայմանավորված է ինչպես ֆինանսական հաստատությունների կողմից տրվող վարկերի 
արտարժութային մասի գերակշռմամբ, այնպես էլ արտերկրից արտարժութային տրանսֆերտների 
մեծ ծավալներով։ Նման պարագայում զարգացող երկրների դրամավարկային քաղաքականություն 
իրականացնող մարմինները նույնպես ստիպված են իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ 
միջոցառումները  տնտեսությունում բացասական ազդեցությունները չեզոքացնելու համար, ինչի 
արդյունքում շատ հաճախ ստիպված օգտագործվում են պետական պահուստները։   Այս 
տեսանկյունից զարգացող երկրների համար կարևորվում է դրամավարկային քաղաքականության 
արդյունավետ  և համատեղ համահարթեցումը, ինչը հնարավորություն կտա դիմակայել արտաքին 
ցնցումներին և հաղթահարել տնտեսությունում ի հայտ եկած անցանկալի երևույթները։ 

 
Օգտագործված գրականություն 

1. С. Р Моисеев: Денежно кредитная политика:  теория и практика, 2011, 
2. www.cba.am Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն2004-2016թթ 
3. www.cba.am Տարեկան հրապարակումներ 2004-2016թթ 
4. www.stat-nkr.am Տարեկան հրապարակումներ 2004-2016թթ 
5. www.nb-ra.org/statistics,2005-2016 
6. De Brouwer G ang O Regan Monutery -Policy Rules;An application in  Australia. Paper presented at the 
Reserve Bank of New Zealand Monetary Policy Workshop,October 1997 
7. Կ.Անանյան <Դրամավարկային քաղաքականության տեսական հիմնահարցերը>, Բանբեր ԵՊՏԻ, 
N3, 2005թ 

 

 

  

http://www.cba.am/
http://www.stat-nkr.am/
http://www.nb-ra.org/statistics,2005-2016


²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

109 

 

ՀՏԴ 621.311.21(479.25)                                                                                             Տնտեսագիտություն                              
Մարիամ Մոմջյան ` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող  

հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության  
գլխավոր մասնագետ, տ.գ.թ., դոցենտ,  

mmomjyan@psrc.am 
ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 
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Главный специалист управления тарифной политики 

 Комиссии по Регулированию общественных услуг Республики Армения 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 

  

Эффективное управление гидроэнергетическим потенциалом водных ресурсов Армении 

является основой  энергетической и водной безопасности страны. А проблемы гидроэнергетики тесно 

связаны с возможностями обеспечения национальной безопасности, экономического роста и 

региональной стабильности. Гидроэнергетический сектор, помимо того, что является одним из 

ключевых элементов энергетической независимости и безопасности, является также приоритетным 

направлением развития энергетического сектора в целом. В результате, эффективное использование 

гидроэнергетического потенциала водных ресурсов и увеличение  конкурентоспособности 

генерирующих электрическую энергию компаний, использующих возобновляемые источники 

энергии, нынешние вызовы экономики требуют должного внимания при разработке государственний 

политики и подходов продвижения возобновляемых источников энергии. 

 

Ключевые слова- энергетическая независимость; энергетическая система; водные ресурсы, 

гидроэнергетика, гидроэлектростанции: 

 

Mariam Momjyan , Doctor of economics, docent, 
Chief specialist of Tariff Policy Department of  
Public Services Regulatory Commission of RA 

ENERGY ASPECTS OF USING OF WATER RESOURCES OF REPUBLIC OF ARMENIA 
 

Problems of еffective management of hydropower potential of Armenia's water resources is the basis 

of energy and water security. Hydroenergy sphere problems are closely linked to the possibilities of 

ensuring national security, economic growth and regional stability. The hydropower sector, in addition of 

being one of the key elements of the energy independence and security, is also a priority direction of 

development of energy sector as a whole. As a result, the effective use of the hydropower potential of water 

resources and increasing the competitiveness of companies generating electricity by using renewable energy 

sources, are current challenges of the economy and require more attention during  development of public 

policies and approaches of promotion of renewable energy sources. 
 

Keywords: energy independence; power system; water resources, hydroenergy; hydro-power plants  

 

Կլիմայի փոփոխության և սոցիալ-տնտեսական ներկայիս իրողությունների ֆոնին ՀՀ ջրային 

ռեսուրսների հիդրոէներգետիկ ներուժի արդյունավետ կառավարումը և այդ ներուժի 

օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հրամայականը պահանջում են ՀՀ ջրային 

ռեսուրսների կառավարման ինտեգրացված համակարգի մշակում և ներդրում, այդ թվում՝ 

միջազգային առաջավոր փորձի և կիրառվող գործիքների ուսումնասիրմամբ: ՀՀ ջրային 

ռեսուրսների  հիդրոէներգետիկ  ներուժի արդյունավետ կառավարումը ՀՀ էներգետիկ և ջրային 
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անվտանգության հիմնաքարերից է: ՀՀ ջրաէներգետիկական հարաբերությունները և դրանց 

առնչվող հիմնախնդիրները սերտորեն կապված են նաև ՀՀ ազգային անվտանգության, 

տնտեսական աճի և տարածաշրջանային կայունության ապահովման հնարավորությունների հետ: 

ՀՀ-ում հիդրոէներգետիկայի բնագավառը, բացի էներգետիկ անկախության և անվտանգության 

գրավականներից մեկը լինելուց, հանդիսանում է էներգետիկայի բնագավառի զարգացման գերակա 

ուղղություններից մեկն ընդհանրապես: Այն հանդիսանում է նաև ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման հիմնաքարերից մեկը (01.07.2016թ. դրությամբ ՀՀ 175 ՓՀԷԿ-երի 100%-ը տեղակայված է 

ՀՀ մարզերում, դրանք ապահովում են զգալի ներդրումներ (1 ՄՎտ հզորությամբ կայանի 

կառուցման միջին արժեքը կազմում է 800 հազար ԱՄՆ դոլար), հասանելի ենթակառուցվածքներ, 

աշխատատեղեր մարզերում՝ դրանցով իսկ նպաստելով աղքատության մակարդակի նվազեցմանը: 

Ընդ որում պետք է նշել, որ հիդրոէներգետիկայի համար հիմք հանդիսացող ջրային ռեսուրսները 

ՀՀ-ում տեղաբաշխված են անհամաչափ ըստ մարզերի, և որոշ տեղերում էլ նույնիսկ անհասանելի 

են պոտենցիալ ներդրումների համար: ՀՀ ջրային պաշարները կենտրոնացված են հիմնականում 

Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի մարզերում:  

ՀՀ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով ՀՀ-ում միջազգային 

կազմակերպությունների աջակցությամբ ներկայումս ընթանում են դրանց հաշվառման, 

քարտեզագրման և տարածքային ջրավազանային պլանների մշակման աշխատանքներ: 2017 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ մշակվել և հաստատվել են 2 ջրավազանային կառավարման 

պլաններ: Ջրավազանային կառավարման պլանի հիմնական նպատակն է հավասարակշռել 

ջրօգտագործողների՝ ներառյալ համայնքների, էներգետիկայի, արդյունաբերության, 

գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի փոխկապակցված հարաբերությունները:1 Համաձայն 

ջրի ազգային քաղաքականության` ջրավազանային կառավարման պլանները պետք է ներառեն 

քարտեզագրական տվյալներ, տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվությունների, ջրային և 

հարևան էկոհամակարգերի, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, բնական ռեսուրսներից ջրառի 

և կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ տվյալներ, ինչպես նաև ջրավազանի տարածքում արգելված 

կամ որոշակիորեն սահմանափակված միջոցառումների ցանկ: ՀՀ կառավարությունն 2011թ. 

փետրվարի 3-ին ընդունել է «Ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի բովանդակությունը 

հաստատելու մասին» N4 արձանագրային որոշումը, որը հանդիսանում է տեխնիկական 

առաջադրանք հանրապետությունում 6 ջրավազանային կառավարման պլանների մշակման 

ժամանակ:2 

Համաձայն  Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման 

պլանի՝ Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածքը (այսուհետ` Արարատյան ՋՏԿ) 

ընդգրկում է Արփայի (2306 կմ2 ` Ջահուկ և հարակից այլ փոքր գետակների ավազանների հետ 

միասին), Վեդիի (1129 կմ2Արածոյի գետավազանի հետ միասին) և Ազատի (954 կմ2, որի մեջ մտնում 

է Ազատի գետավազանը՝ 572 կմ2 և Ազատ ու Վեդի գետավազանների միջև ընկած տարածքը՝ 382 

կմ2) գետավազանները և կազմում է ընդամենը 4389 կմ2: Արարատյան ՋԿՏ-ն վարչատարածքային 

տեսակետից ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի և 

Արարատի տարածաշրջանները, Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզը և 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի, Գեղարդ, Գողթ համայնքների 

տարածքները:  Արարատյան ՋՏԿ-ի գետերի բնական հոսքն Ազատ, Վեդի և Արփա 

գետավազաններում կազմում է 1177.0 մլն մ3, այդ թվում՝ էկոլոգիական թողքը՝ 133.5 մլն մ3: 2015 

թվականի հունվարի դրությամբ Ազատի գետավազանում հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրառը 

կազմել է 79 մլն մ3, Արփայի գետավազանում՝ 620 մլն մ3: Հիդրոէներգետիկայի ջրապահանջարկը 

դիտարկելիս հաշվարկների վրա կրկնակի, եռակի և ավելի անգամ ջրօգտագործման գործոնը 

                                                           
1
 <<Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ 

կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 

2016թվականի մայիսի 26-ի  N 539-Ն որոշում 

2
 http://wrma.am/5_1.php, ՀՀ բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման 

գործակալության պաշտոնական կայք 

http://wrma.am/5_1.php
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հնարավորինս նվազեցնելու համար միևնույն ջրային ռեսուրսից կատարված մի քանի 

հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրառներից ընտրվել է առավելագույն ջրաքանակ ունեցողը:1 

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրային ռեսուրսներն ընդամենը 

կազմում են 1875,6 մլն մ3, այդ թվում՝ բազմամյա բնական գետային հոսքը՝ 1319,6 մլն մ3, 

ստորերկրյա ջրային պաշարները` 506 մլն մ3, բնական լճերը` 11,0 մլն մ3, ջրամբարների մեռյալ 

ծավալը` 38,2 մլն մ3, ձնաբծերը` 0,8 մլն մ3: Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի 

հիմնական գետերի` Որոտանի, Ողջիի, Մեղրիգետի, բազմամյա կտրվածքով տարեկան 

էկոլոգիական թողքն ընդամենը կազմում է 331.5 մլն մ3:2 

Համաձայն ՀՀ հիդրոնէներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական զարգացման ծրագրի ՀՀ 

ՓՀԷԿ-երի գումարային դրվածքային հզորության ներուժը գնահատված էր շուրջ 400 ՄՎտ (առանց 

Սևանա լճի ավազանի ՓՀԷԿ-րի), իսկ տարեկան արտադրանքը` շուրջ 1,0 մլրդ.կՎտժ: Համաձայն 

նույն փաստաթղթի՝ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի բավական մեծ սեփական 

վերականգնվող էներգիայի պաշարներ, որոնց օգտագործումը թույլ կտա բավարարել 2025թ 

էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի մինչև 30%-ը (վերջինս չի ներառում երկրաջերմային էներգիայի, 

արևային էներգիայի անմիջական փոխակերպման, բիոգազի հիման վրա արտադրվելիք 

էլեկտրաէներգիայի ներուժը և հողմային էներգիայի զգալի մասը):3 2015թ. արդյունքներով դրանց 

կողմից փաստացի ապահովվել է 836.5 մլն կՎտժ արտադրանք կամ ՀՀ-ում արտադրված 

էլեկտրաէներգիայի 10.7%-ը:4  

ՀՀ հիդրոպաշարների էներգետիկ ներուժի յուրացումը պետք է լինի տեխնիկապես հնարավոր 

և տնտեսապես հիմնավոր: 2015թ. ՀՀ-ում արտադրված էլեկտրաէներգիայի կառուցվածքում ջրային 

ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժնի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1: ՀՀ-ում արտադրված էլեկտրաէներգիայի կառուցվածքը 2015թ. 

Հ

/Հ Ցուցանիշը 

Չափմա

ն 

միավորը 

1-ին 

եռամսյակ 

2-րդ 

եռամսյակ 

3-րդ 

եռամսյակ 

4-րդ 

եռամս

յակ 

Ընդամե

նը 

տարեկ

ան 

1 

Արտադրված 

էլեկտրաէներգիա, 

այդ թվում՝ 

մլն 

կՎտժ 1831 1961.1 1979.2 2026.2 7797.7 

1

.1 Խոշոր ՀԷԿ-եր 

մլն 

կՎտժ 243.3 425.8 402.2 297.9 1369.2 

1

.2 ՓՀԷԿ-եր 

մլն 

կՎտժ 136.2 385.4 156.2 158.8 836.6 

2 

ՀԷԿ-երի 

մասնաբաժինը 

արտադրված 

էլեկտրաէներգիայի 

ծավալում, որից  % 20.72 41.36 28.21 22.54 28.29 

                                                           
1
 <<Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ 

կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 

2016թվականի մարտի 31-ի  N 338-Ն որոշում 

2
 <<Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ 

կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 

2016թվականի մայիսի 26-ի  N 539-Ն որոշում 

3 ՀՀ կառավարության 2011թ. սեպտեմբերի 8-ի նիստի  N 35 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ՀՀ 

հիդրոէներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական զարգացման ծրագիր 

4
 Աղբյուրը՝ www.psrc.am կայքի եռամսյակային հրապարակումները ՀՀ-ում արտադրված էլեկտրաէներգիայի 

քանակի վերաբերյալ  

http://www.psrc.am/
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2

.1 

միայն ՓՀԷԿ-

երի մասնաբաժինը % 7.44 19.65 7.89 7.84 10.73 

3 

Էլեկտրաէներգ

իայի առաքումը 

բարձր լարման 

ցանցերից ներքին 

սպառման 

նպատակով 

մլն 

կՎտժ 1606 1370.4 1496.9 1580.5 6054.2 

2

.3 

ՀԷՑ ՓԲԸ-ի 

կողմից 

մատակարարված 

էլեկտրաէներգիայի 

քանակը  

մլն 

կՎտժ 1409 1204.5 1328.8 1424.8 5367.4 

2015թ.  ՀՀ էլեկտրաէներգիայի տարեկան 5.4 մլրդ կՎտժ սպառման 27.7%-ը բաժին է ընկնել 

ձմռան ամիսներին (1488 մլն ԿՎտժ), իսկ ձմռան ամիսներին արտադրված էլեկտրաէներգիայի 

(1962.2 մլն ԿՎտժ) մասնաբաժինը կազմել է ընդամենը արտադրության 25.1%-ը, որի 390.1 մլն 

ԿՎտժ-ը կամ 19.88 %-ն ապահովել են ջրային ռեսուրսները: Էլեկտրաէներգիայի արտադրության 

ընդամենը ծավալում 2015թ. ջրային ռեսուրսների կիրառմամբ էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժինը 

կազմել է 28.29%: Հաշվի առնելով ամռան և ձմռան ամիսներին էլեկտրաէներգիայի առաջարկի և 

պահանջարկի անհամաչափությունը և դրա հետևանքով առաջացող հիմնախնդիրները՝ ՀՀ 

էլեկտրաներգետիկական շուկայի առջև ծառացած մարտահրավերներից է գարնան և աշնան  

ամիսներին ավելցուկի կառավարման գործուն և գործողներին այլընտրանքային մեխանիզմների 

մշակումը (օգտագործելով նաև ԵԱՏՄ միասնական էներգետիկ շուկայի ձևավորման և 

փոխհոսքերի կիրառման հնարավորությունները): ՀՀ-ում միջազգային կառույցների 

օժանդակությամբ ներկայումս իրականացվում են ջրամբարաշինարարության հսկայական 

աշխատանքներ, որոնք ևս ՀՀ-ին համար հանդիսանում են պոտենցիալ հիդրոէներգետիկ ներուժ՝ 

սեզոնային կառավարման հնարավորությամբ: 

Ջրային ռեսուրսների էներգետիկ ներուժն այսօր աշխարհի շատ երկրների համար 

հանդիսանում է նաև միջազգային համագործակցության օբյեկտ` ապահովելով այդպիսի 

համագործակցության անդամ երկրներին էկոլոգիապես անվտանգ և հարաբերականորեն էժան 

էլեկտրաէներգիայով՝ ջրային ռեսուրսների կանոնակարգված և արդյունավետ օգտագործման 

շնորհիվ նաև: ՀՀ-ն այս տեսանկյունից ունի գրավիչ ներդրումային դաշտ։ ՀՀ ջրաէներգետիկական 

ոլորտում տարածքային (միջմարզային) և միջազգային համագործակցության աշխուժացումը 

հանդիսանում է կայուն զարգացման գրավականներից մեկը, որը կարող է հանգեցնել 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգում եկամուտների զգալի աճի: ՀՀ անկախացուցից հետո 

որպես այդպիսի միջպետական  համագործակցության նախադեպ հանդիսանում է Մեղրի ՀԷԿ-ի 

ծրագիրը: ՀՀ ջրային ռեսուրսների էներգետիկ ներուժի կառավարման ոլորտում ՀՀ միջազգային 

համագործակցության ոչ ակտիվ լինելը պայմանավորված է հիմնականում հարևան 2 երկրների 

հետ դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությամբ և առկա խնդիրներով: Մինչդեռ  

սահմանափակ ռեսուրսների օգտագործումը պահանջում է միջոցների մշակում և գործող 

մոտեցումների վերանայում՝ հանդես գալով նման իրավիճակներում միջազգային իրավունքի 

նորմերի վերանայման առաջարկով, ինչը հնարավորության կտա և նախադեպ կհանդիսանա նման 

իրավիճակներում գտնվող երկրներին առնվազն հավասարակշռել իրենց տնտեսական շահերը: 

Ըստ UNESCO-ի տվյաների միջսահմանային ջրային ռեսուրսները ծածկում են երկրի մակերեսի 

46%-ը և պատկանում են ոչ պակաս, քան 148 երկրների: Ու չնայած առկա խնդիրներին, փորձը ցույց 

է տվել, որ ջրային ռեսուրսների կառավարման իրավունքների մասով վեճերը կարող են լուծվել 

բանակցությունների միջոցով. Վերջին 50 տարիների ընթացքում նման վեճերը հանգեցրել են ն 37 

հակամարտության, բայց և նույն ժամանակահատվածում 150 խաղաղության համաձայնագրեր են 

ստորագրվել: Այս համաձայնագրերը կենսական նշանակություն ունեն պետությունների համար, 

քանի որ դրանք ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում միջազգային հարաբերությունները 

դարձնում են ավելի կայուն ու կանխատեսելի: Կան բազմաթիվ ջրի ոլորտում հակամարտ կողմերի 

միջև կնքված պայմանագրերի օրինակներ, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ դրանք գտնվում են 
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շարունակվող հակամարտության մեջ այլ հարցերի շուրջ: Դրանք են Կամբոջան, Լաոսը, Թայլանդը 

և Վիետնամը ՄԱԿ-ի աջակցությամբ հաջողությամբ համագործակցել են Մեկոնգի հանձնաժողովի 

շրջանակում: Հակամարտող երկրներ համարվող Իսրայելը և Հորդանանը ևս 1955թ.-ից սկսած 

Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ ունեցել են մի շարք բանակցություններ Հորդանան գետի 

վերաբերյալ1:  

Այսպիսով, ջրային ռեսուրսների էներգետիկ ներուժի կառավարումը բազմաֆունկցիոնալ 

համակարգ է, որի հիմքում պետք է ընկած լինի  դրա էներգետիկ և ջրային բաղադրիչների 

օգտագործման արդյունավետությունը և դրանց շահերի համադրման հնարավորությունները: 

 
 

  

                                                           
1
 Աղբյուրը՝ www. unesco.org և www.un.org  կայքերի հրապարակումներ 

http://www.un.org/
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ՀՏԴ    338.48(479.243)                                                                                                                Զբոսաշրջություն 
                         

Սերգեյ Սարգսյան, ԱրՊՀ դասախոս,  
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և  

զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի  
զբոսաշրջային  ենթակառուցվածքների, 

 ծրագրերի և վերահսկողության բաժնի պետ , 
Էլ.հասցե՝ Sergej23sargsjan@rambler.ru 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ 
ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ և ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

Պետական քաղաքականության հիմնական ջանքերը ուղղված են` նոր, մրցունակ 
զբոսաշրջային երթուղիների ձևավորմանը, դրանցում ապահովելով նաև տեղական բնակչության 
ակտիվ մասնակցությունը, Արցախի  Հանրապետությունում առաջնային զարգացման ենթակա 
բնական, սոցիալ-մշակութային և առողջարանային ռեսուրսներով հարուստ զբոսաշրջային 
տարածաշրջանների զարգացմանը, ինչը խթան կհանդիսանա  ներքին և ներգնա զբոսաշրջության 
զարգացմանը: 

Զբոսաշրջության ոլորտի օրենսդրական դաշտի կարգավորումը, հյուրանոցային 
տնտեսության օբյեկտների հաշվառումը և որակավորումը, զբոսավարների լիցենզավորումը 
համընդանուր միջազգային ընդունված չափանիշներին համապատասխան, կխթանի 
սպասարկման որակի բարձրացմանը, ենթակառուցվածքների զարգացմանը,  մեր երկիր ժամանող 
միջազգային  զբոսաշրջային այցելուների թվի աճին` կնպաստի Արցախի Հանրապետության 
զբոսաշրջության զարգացմանը: 
 

Բանալի բառեր՝ Արցախի Հանրապետություն, Օրենք, հյուրանոցային տնտեսության 
օբյեկտներ, ծառայությունների որակ,  զբոսաշրջիկ,  ԱՀ կառավարության  որոշում, ներքին 
զբոսաշրջություն,  ներգնա զբոսաշրջություն, զբոսաշրջության զարգացում, զբոսաշրջային 
երթուղիներ, ենթակառուցվածքներ:  
 

Сергей Саргсян 
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

АРЦАХ 
Усилия государственной политики в основном направлены на создание новых туристических 

маршрутов, обеспечение активного участия в них местного населения, на первоочередное развитие 
регионов   Арцахской Республики, которые богаты природными, социально- культурными и 
оздоровительными ресурсами, что в свою очередь станет стимулом для развития въездного и 
внутреннего туризма. 

Регулирование законодательной базы в сфере туризма, регистрация и классификация объетов 
гостиничного хозяйства, лицензирование гидов улучшит качество обслуживания, послужит стимулом 
для развития инфраструктур и увеличения колличества пребывающих в нашу страну туристов, что 
положительно повлияет на развитие туризма в Арцахской Республике. 
 
Ключевые слова: Арцахская Республика, Закон, объекты гостиничного хозяйства, качество 
обслуживания, турист, решение правительства Арцахской Республики, внутренний туризм, въездной 
туризм, развитие туризма, туристические маршруты, инфраструктура. 

 
Sergey Sargsyan 

THE FORMATION AND REGULATION OF  THE  LEGISLATIVE  FIELD  OF  TOURISM  SPHERE  IN 
THE REPUBLIC OF ARTSAKH 

 
 The main efforts of the state policy are aimed at the formation of new, competitive tourism routes 

providing  the active involvement of the local population in them and the primary development of the 

mailto:Sergej23sargsjan@rambler.ru
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regions of the Republic of Artsakh which are rich in natural, socio-cultural and resort-oriented resources, 
which in turn will stimulate the development of the inland and inbound tourism.  

 Regulation of the legislative base in the sphere of tourism, registration and qualification of hotel 
facilities, licening of guides according to the international standards will improve the quality of services, 
will stimulate the development of infrastructures and increase the number of international tourists visiting 
our country which will contribute to the development of tourism in the Republic of Artsakh.  

 
Key words: The Republic of Artsakh, Law, objects of hotel industry, quality of services, tourist, government 
decision of the Republic of Artsakh, inland tourism, inbound tourism, tourism development, tourism routes, 
infrastructures.  

 

Վերջին տարիներին զբոսաշրջության ոլորտում իրականացված միջոցառումները 

հիմնականում ուղղված են եղել բնագավառի  օրենսդրական դաշտի ձևավորմանը, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում Արցախի  Հանրապետության զբոսաշրջային  

ներուժի ներկայացմանը:     Զբոսաշրջության ոլորտի կայացման և զարգացման նպատակով՝ 

ոլորտում   կազմակերպչական  և  տնտեսական գործունեության  համար  բարենպաստ  միջավայրի 

ստեղծմանը, զբոսաշրջային  ոլորտի տեղեկատվագովազդային ապահովման  համակարգի 

ստեղծմանը և զարգացմանը, ԱՀ զբոսաշրջության  ոլորտի միջազգային ցուցահանդեսներին 

մասնակցությանը և   համագործակցության կապերի ընդլայնմանը, զբոսաշրջային երթուղիների 

սահմանմանը և դրանց ընդգրկմանը, ԱՀ տարաբնակեցման և տարածքային զարգացման 

ծրագրերում, զբոսաշրջության բնագավառում արդյունավետ մարքեթինգային քաղաքականության 

իրականացմանը, միջազգային զբոսաշրջային շուկայում հայրենական զբոսաշրջային արդյունքի 

պատշաճ ներկայացմանը,  հայրենական զբոսաշրջային արդյունքի կայուն որակի և 

մրցունակության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ են իրականացվել: 

Զբոսաշրջության ոլորտի օրենսդրական դաշտի ձևավորման և կատարելագործման 

նպատակով Արցախի  Հանրապետությունում ընդունվել են մի շարք օրենքներ և փոփոխություններ 

կատարվել գործող օրենքներում: Դրանցից է Արցախի Հանրապետության «Զբոսաշրջության և 

զբոսաշրջային գործունեության մասին» ԱՀ օրենքը, որն ընդունվել է 2004թվականի նոյեմբերի 24-

ին: 1 

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործնեության մասին» ԱՀ օրենքի ընդունումից հետո, 

Արցախի  Հանրապետության  կառավարության կողմից  հաստատվել են  մի շարք որոշումներ՝ 

ուղղված զբոսաշրջության ոլորտի ձևավորմանը: 

Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը 2005թ. հունիսի 28-ին որոշում է ընդունել 

զբոսավարի և ուղեկցորդի գործունեության լիցենզավորման կարգի մասին, որով կարգավորվում են 

զբոսավարի և ուղեկցորդի մասնագիտական որակավորման ստուգման ու լիցենզավորման հետ 

կապված հարաբերությունները:2 Այդ կարգը չի տարածվում այն անձանց գործունեության վրա, 

որոնք զբոսավարի և ուղեկցորդի գործունեությունն իրականացնում են, բացառապես այն 

զբոսաշրջային օբյեկտի սահմանում, որի աշխատողն են հանդիսանում: ԱՀ-ում զբոսավարի և 

ուղեկցորդի մասնագիտական որակավորման ստուգումն ու գործունեության լիցենզավորումն 

իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» ԱՀ օրենգով: Զբոսավարի և ուղեկցորդի 

մասնագիտական որակավորման ստուգումն ու լիցենզավորումն իրականցնում է ԱՀ 

կառավարության կողմից հաստատված զբոսաշրջության ոլորտի լիազոր մարմինը: Լիցենզիան 

անժամկետ տրվող փաստաթուղթ է և գործում է ԱՀ ամբողջ տարածքում:  

Համաձայն «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ԱՀ օրենքի 

դրույթների` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 2005թ. հուլիսի 26-ին ընդունել է` 

«Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու կարգն ու պայմանները սահմանելու, 

հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգերը և որակավորման 

                                                           
1
 «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» 

 Արցախի Հանրապետության ՀՕ-36 օրենք, ընդունված 2004 թվականի  

նոյեմբերի 24-ին 
2
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 2005թ. հունիսի 28-ին, N288» 
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ընթացակարգը հաստատելու մասին» թիվ 319 որոշումը, որի համաձայն հյուրանոցային 

ծառայությունների մատուցման որակը պետք է համապատասխանի նորմատիվ իրավական 

ակտերին և միջազգային չափանիշներին:1 Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները կամավոր 

սկզբունքով կարող են ստանալ որակավորման կարգ, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

որակավորման կարգ շնորհվում է սույն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան:  

Որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների նյութատեխնիկական 

ապահովումը և մատուցվող ծառայությունների ցանկը պետք է համապատասխանի շնորհված 

որակավորման կարգի պահանջներին: Արդյունքում 2006 թ. կատարվել են հետևյալ 

աշխատանքները. զբոսաշրջության ոլորտի իրավական դաշտի կատարելագործման համար 

փոփոխություններ են կատարվել ԱՀ կառավարության 2005թ. հունիսի 28-ի որոշման մեջ և նույն 

թվականի նոյմբերի 3-ի «Զբոսավարի և ուղեկցորդի լիցենզավորման հանձնաժողովի 

կանոնադրությունը, զբոսավարի և ուղեկցորդի որակավորման վկայականների ձևերը 

հաստատելու, որակավորման և լիցենզավորման հանձնաժողով ստեղծելու մասին» հրամանում:  

Առաջին անգամ 2006թ. մարտի 6-ին ԱՀ Կառավարությունն ընդունել է որոշում՝ «ԱՀ 

զբոսաշրջության զարգացման 2006թ. պետական ծրագիրը» հաստատելու մասին: Ծրագրով  

նախատեսված էր պետբյուջեից հատկացնել մեկ միլիոն դրամ: 2  

«ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման  պետական ծրագիրը և ծրագրի իրականացման 

միջոցառումների ցանկը»  2006 թվականից կրում է ամենամյա բնույթ: 2018 թվականի ծրագրով 

նախատեսված է պետբյուջեից հատկացնել քսանհինգ  միլիոն դրամ: 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 2008թ. օգոստոսի 13-ին N566 որոշում 

է ընդունվել «Արցախի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Զբոսաշրջության 

վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ԱՀ 

կառավարությանն առընթեր Զբոսաշրջության վարչության կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին:3  

2009 թվականի հունիսի 24-ին «Պետական տուրքի մասին» ԱՀ ՀՕ-104 օրենքում կատարված 

փոփոխությունների համաձայն՝ ԱՀ մուտքի զբոսաշրջային արտոնագիր ստանալու համար 

գանձվում է 3000 դրամ, նախկին 11000 դրամի փոխարեն:4 

2010 թվականի ապրիլի 15-ին «Ավելացված արժեքի մասին» ԱՀ ՀՕ-43 օրենքում կատարված 

փոփոխությունների համաձայն՝ ԱՀ-ում արտադրված ձեռագործ գորգերի իրացումը ազատված է 

ավելացված արժեքի հարկից, ինչը մեծ խթան հանդիսացավ Արցախում գորգագործության  

վերականգմանը:5 

2009  թվականի հունիսի 23-ին  ԱՀ Շահումյանի շրջանի Զուար համայնքի տարածքում 

գտնվող «Տաք Ջուր» բնական հուշարձանը և նրա շրջակայքը` 350մ շառավղով, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության թիվ 408-Ն որոշման համաձայն ճանաչվել է որպես 

զբոսաշրջային  տարածաշրջան:6  

2011թ. հուլիսի 6-ի ՀՕ-36 «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքում հոդվածային փոփոխություն և լրացում կատարելուց հետո, 

10-րդ հոդվածի համաձայն, ԱՀ տարածքում գործող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները 

մինչև 2011թ. հոկտեմբերի 28-ը պետք է պարտադիր հաշվառվեին:7 Տվյալ ժամանակահատվածում 

լիազոր մարմնի կողմից հաշվառվեց ԱՀ տարածքում գործող 31 հյուրանոցային տնտեսության 

օբյեկտ:  Նույն թվականի սեպտեմբերի 6-ին ըստ ներկայացված հայտի որակավորվել է «Պարկ 

Հոթել Արցախ» հյուրանոցը, որին որակավորման հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա ԱՀ 

կառավարության առընթեր զբոսաշրջության վարչության պետի որոշմամբ շնորհվել է 

                                                           
1
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 2005թ. հուլիսի 26-ին, N319» 

2
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 2006թ. Մարտի 06-ին N72» 

3
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 2008թ. օգոստոսի 13-ին N566» 

4
 «Պետական տուրքի մասին» ԱՀ ՀՕ-104 օրենք 

5
 «Ավելացված արժեքի մասին» ԱՀ ՀՕ-43 օրենք 

6
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 06 հուլիսի 2009թ.  N 408-Ն» 

7
 «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Արցախի Հանրապետության ՀՕ-36 

օրենք 
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որակավորման կարգի «երեք աստղ» և որակավորման վկայական: 2012թ. ապրիլի 3-ի որոշմամբ, 

ներկայացված հայտի համաձայն որակավորվել է «Ավան Շուշի Պլազա» հյուրանոցը, որին 

որակավորման հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա ԱՀ կառավարության առընթեր 

զբոսաշրջության վարչության պետի որոշմամբ շնորհվել է հյուրանոցային որակավորման կարգի 

«երեք աստղ» և որակավորման վկայական: 2013 թվականին որակավորվել է «Արմենիա» 

հյուրանոցը, որին շնորհվել է հյուրանոցային որակավորման կարգի «չորս աստղ»: 

«Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկման կապակցությամբ զբոսաշրջության 

ոլորտում իրականացվելիք անհրաժեշտ միջոցառումների ցանկը հատատելու մասին»  ԱՀ 

կառավարության  2011թ. մարտի 22-ի ընդունած որոշման համաձայն, Ստեփանակերտի 

օդանավակայանի վերագործարկումից հետո ներգնա զբոսաշրջիկների մեծ մասը 

նախապատվությունը կտա ԱՀ տարածք այցելել օդանավով:1 Զբոսաշրջիկների առաջին 

տպավորությունը մեր երկրի մասին կձևավորվի հենց ժամանման պահից՝ օդանավակայանի 

շենքում: Մեծ նշանակություն ունի տեղեկատվական և սպասարկման ծառայությունների 

ենթակառուցվածքների առկայությունը, որակն ու մատչելիությունը: Որոշմամբ ամրագրված 

միջոցառումների կատարումը խթան կհանդիսանա զբոսաշրջության զարգացման գործում, 

ձևավորելով Արցախի՝ որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ երկրի նկարագիր: 

2011թ. սեպտեմբերի 14-ին ԱՀ կառավարության կողմից ընդունվել է թիվ 660-Ն որոշումը  «ԱՀ 

Հարավային զբոսաշրջային  երթուղու զարգացման ծրագիրը և ծրագրի իրականացման 

միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին»:2 Որոշման համաձայն հարավային զբոսաշրջային 

երթուղու զարգացման ծրագիրը կիրականացվի մի քանի տարվա ընթացքում` պետության և 

մասնավոր հատվածի համատեղ ջանքերով, որի արդյունքում տվյալ երթուղու ողջ երկայնքով 

կունենանք վերանորոգված տարածքների կազմակերպված ու պահպանվող պատմամշակութային 

և բնական հուշարձաններ, ժամանակակից միջազգային չափանիշներին համապատասխանող 

ենթակառուցվածքային զարգացած փոքր ու միջին բիզնես: Հարավային զբոսաշրջային երթուղու 

վրա գտնվում են Հադրութի, Ասկերանի, Մարտունու շրջանների 20-ից ավելի համայնքներ՝ մոտ 

14.000 բնակչությամբ:  Տվյալ շրջաններում կսկսեն զարգանալ ավանդական արհեստները, ինչը 

կնպաստի բնակչության եկամտի ավելացմանը և ավանդական արհեստների պահպանմանը:  

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ին 

ընդունվել է №646-Ն «Արցախի Հանրապետությունում զբոսաշրջության միջազգային օրը նշելու 

մասին» որոշումը, որի համաձայն սեպտեմբերի 27-ը Արցախի Հանրապետությունում նշվում է 

որպես զբոսաշրջության միջազգային օրը:3 Օրվա կապակցությամբ կազմակերպվում են մի շարք 

միջոցառումներ: 

2015 թվականի մարտի 13-ին «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» 

Արցախի Հանրապետության ՀՕ-5Ն օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն՝ 

«Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտները մինչև զբոսաշրջային գործունեություն 

սկսելը պարտավոր են հաշվառվել զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների 

հաշվառման մատյանում` լիազոր մարմնի կողմից, Արցախի Հանրապետության  կառավարության 

սահմանած կարգով»:4 

2015 թվականից  իրականացվում են զբոսաշրջային օպերատորների և զբոսաշրջային 

գործակալների պարտադիր հաշվառում: Նշված ժամանակահատվածում լիազոր մարմնի կողմից 

հաշվառվել են իննը տուրօպերատոր և մեկ զբոսաշրջային  գործակալ: 

2011-2016թթ. ԱՀ կառավարության որոշումներով ստեղծվել են զբոսաշրջային 4 արգելոցներ` 

«Տիգրանակերտի», «Հունոտի կիրճի», «Ազոխի քարանձավի», «Տողի մելիքանիստ-ապարանքի» 

տարածքներում:5 

                                                           
1
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 22 մարտի 2011թ.  N 162-Ա» 

2
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 14 սեպտեմբերի 2011թ.  N 660-Ն» 

3
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 23 սեպտեմբերի 2013թ.  N 646-Ն» 

4 «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Արցախի Հանրապետության ՀՕ-5Ն 

օրենք 
5
   «ԱՀ կառավարության որոշում, 22 մարտի 2011թ.  N 161-Ն»,  «ԱՀ կառավարության որոշում, 

 23 դեկտեմբերի 2014թ.  N 902-Ն»     
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2008 թվականից  Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունվում են  

«Զբոսաշրջության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը» (ՄԺԾԾ):  

Ծրագիրն ուղղված է «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ԱՀ օրենքի 

հիմնական սկզբունքների և նպատակների իրականացմանը, որի հիմնական նպատակն ԱՀ-ում 

ժամանակակից բարձրարդյունավետ և մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքի ստեղծումն ու 

միջազգային զբոսաշրջային շուկա արտահանումն է: Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 

միջոցառումների արդյունքը պետք է ապահովի զբոսաշրջիկների թվաքանակի կայուն աճ, 

հանրապետություն և համապատասխանաբար պետական բյուջե արտարժույթի ներհոսքի 

ավելացում, միջազգային զբոսաշրջային շուկաններում ԱՀ ինտեգրման գործընթացի խթանում: 

Հիմա գործում է 2017-2019թթ. «Զբոսաշրջության միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը»:1   

 

 

 

 

  

                                                           
1
 «ԱՀ կառավարության որոշում, 20 սեպտեմբերի  2017թ.  N 670-Ն» 
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Шушан Хачатрян, к. ф. н., доцент 
ВОСПРИЯТИЕ АРЦАХСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫМИ ИЗВЕСТНЫМИ  ЖУРНАЛАМИ 

 
 В статье представлено восприятие арцахского вопроса со стороны влиятельных американских и 
британских журналов, с момента возникновения данной проблемы с начала 1988 года на страницах 
западных газет и до обострения ситуации в апреле 2016года. 

Подчеркивается важность информационно-пропагандистской политики этих газет, имеющих 
огромную аудиторию и комментарий вокруг арцахского конфликта, выявляются  основные 
закономерности журналистских отзывов и основные черты  восприятия конфликта зарубежными СМИ. 
 
Ключевые слова: Арцахский вопрос, американская пресса, британская пресса, западное медиаполе, 
конфликт. 

Shushan Khachatryan, PhD, Associate Professor 
THE PERCEPTION OF THE  ARTSAKH PROBLEM BY  THE FOREIGN PERIODICALS 

 
The article presents the perception of the Artsakh issue by famous American and British magazines 

starting from history of this problem since the beginning of 1988 on the pages of Western newspapers up to the 
escalation of the situation in April of  2016. 

The importance of the information and propaganda policy of these newspapers which has a huge 
audience and comments of the Artsakh conflict are emphasized in the article, besides  the main regularities of 
journalistic reviews and the main features of the perception of the conflict by foreign media are revealed. 

 
Keywords: Artsakh problem,American press, British press, Western mediafield, conflict. 

 
ԶԼՄ-ների դերակատարությունը հակամարտությունների լուսաբանման գործում 

տեսականորեն կարող է արտահայտվել երկու  տարբեր և իրարամերժ ձևերով. «մի դեպքում 
լրատվամիջոցները ակտիվ մասնակցություն ունեն հակամարտություններում և 
պատասխանատվություն են կրում բռնությունների աճի համար, մյուս դեպքում՝  գործ ունենք 
հակամարտություններից անկախ զանգվածային լրատվամիջոցների  հետ, որոնք նպաստում են 
հակամարտությունների հանգուցալուծմանը և բռնությունների մեղմացմանը»1: Վերջին տարիների 
լրագրագիտական հետազոտական վերլուծությունների արդյունքում գիտական շրջանառության 
մեջ է դրվել այն դրույթը, որ ԶԼՄ արտադրանքը կարող է  ազդել հանրության տրամադրության վրա 
և հրահրել ազգամիջյան և  միջէթնիկական հակամարտությունների2: Ցավոք, պատմությանը 
հայտնի են բազմաթիվ օրինակներ, երբ ԶԼՄ-ներում տեղ գտած տեղեկույթը նպաստել է 
միջէթնիկական ատելության  խորացմանը: Դրանցից է, օրինակ՝ 1994 թվականի ապրիլին սկսած և 
կես միլիոն  մարդկային կյանքեր խլած Ռուանդայի ցեղասպանությունը: Ալլան Թոմփսոնի 
հեղինակած «The Media and the Rwanda genocide» («Զանգվածային լրատվամիջոցները և Ռուանդայի 
ցեղասպանությունը»)  գրքում3  նշվում է այն մասին, որ տեղական ԶԼՄ-ները  որոշիչ 
դերակատարություն են ունեցել հակամարտության խորացման և մարդատյաց 
տրամադրությունների ստեղծման մեջ: Խոսքն այստեղ քարոզչական այն հնարքների մասին է, 
որոնք  նպատակային հանրային գործողությունների էին դրդել: 

Ճանաչված  դիվանագետ և միջազգային հարաբերությունների տեսաբան Ջորջ Քեննանը  
քննադատում է ԶԼՄ-ների` քաղաքական կարևոր հիմնահարցերում  ազդեցիկ խաղացողի դերում 
ներակայացումը ու մեծարումը որպես  չորրորդ  իշխանության,  ասելով, որ «միջազգային 

                                                           
1
 https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-voices-of-war-2006.pdf 

2
 https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1533&context=jdr 

3
 THE MEDIA AND THE RWANDA GENOCIDE, Edited by Allan Thompson, published 2007 by Pluto Press. 

 

https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-voices-of-war-2006.pdf
https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1533&context=jdr
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հարաբերությունների կայունության և կանախատեսելիության համար  քաղաքական ոլորտի 
վերահսկողությունը պետք է մնա  ազգային քաղաքական էլիտայի ձեռքում»1: 

Մի խումբ գիտնականներ պնդում են, որ համաշխարհային հեռուստատեսային ցանցերն են 
կանխորոշում հակամարտությունների շուրջ զարգացող քաղաքականությունները, այդ թվում նաև՝ 
մեծ տերությունների: Այս տեսությանը մեդիաուսումնասիրության ոլորտի մասնագետներն տվել են  
«CNN էֆֆեկտ» 2 անվանումը, որի կիրառումը արտասահմանյան հեղինակավոր պարբերականների 
կողմից, այդ թվում նաև՝ արցախյան հիմնախնդրի լուսաբանման  ժամանակ, շատ տարածված 
մոդել է: 

         Արտասահմանյան հեղինակավոր պարբերականների (բրիտանական, ամերիկյան, 
ֆրանսիական, նորվեգական, իտալական,գերմանական, իսպանական) էջերում Արցախյան 
հիմնախնդրի  լուսաբանման ընթացքում տարբեր ձևաչափերում, թեմատիկ և ժանրային 
ընդգրկումներով անդրադարձ է կատարվում ղարաբաղյան հակամարտության 
նախապատմությանը , Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության 
կարգավորման ներկա փուլին ու հեռանկարներին, արտաքին քաղաքականության հարցերում  ԼՂՀ, 
Ադրբեջանի, մեծ տերությունների  դիրքորոշումներին, մարդասիրական խնդիրներին, սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակին վերաբերող մի շարք այլ հարցերի: Կարևորելով զանգվածային մեծ 
լսարան ունեցող սույն պարբերականների վարած տեղեկատվական-քարոզչական 
քաղաքականությունը և  արցախյան հակամարտության շուրջ ծավալվող ուղեգծի 
մեկնաբանումները, ուրվագծվում են լրագրային արձագանքների հիմնական 
օրինաչափությունները և արտասահմանյան մեդիադաշտի կողմից արցախյան խնդրի 
ընկալումների հիմնական առանձնահատկությունները:  

Արցախյան հիմնախնդրին  ու Արցախին առնչվող հետարքրիր հրապարակումներից է 
իտալական «Gli Occhi Della Guerra» ինտերնետ-պորտալում հրապարակված «Գոյություն չունեցող 
երկրի պատմությունը» հրապարակախոսական հոդվածը, որտեղ հեղինակ Օսվալդո Սպադարոն 
պետությունների կայացումը և հետագա ճակատագիրը կապում է մարդու ստեղծման հետ. « 
Պետությունները նման են մարդկանց, նրանք ծնվում են եւ մահանում: Որոշ պետությունների  
բախտը ժպտում է. նրանք հայտնվում  են բարեկեցության համապատկերում, նրանց ընդունում են  
գովասանքներով, աջակցում են որոշ արտասահմանյան տերություններ, ուղղորդում դեպի պայծառ 
ապագա, ներկայացնելով այն, ինչը ժամանակին կոչվում էր «միջազգային կոնսենսուս»: Մյուսների 

                                                           
1
  Piers Robinson. The CNN Effect: The Myth of News, Foreign Policy and Intervention. — Routledge, 2005-07-08. — 

190 с. — ISBN 9781134513147. 
2 CNN էֆֆեկտի տեսությունը, դիտարկելով ժամանակակից հեռահաղորդակցության միջոցները` 

հեռուստատեսությունը, ռադիո, օն-լայն նորություններ և այլն, առանձնացնում է դրանց բնորոշ մի քանի 

հատկանիշ,որոնց շնորհիվ հերարձակվող տեղեկատվությունը դառնում է ավելի տպավորիչ, հետևաբար նաև 

ավելի արդյունավետ սոցիալական դիրքոշումների ձևավորման տեսնակյունից:Առանձնահատկությունների 

շարքում կարելի նշել. 

“Հիմա և  այստեղ/ Live” – Այս սկզբունքը ենթադրում է, որ տեղի ունեցած իրադարձությունը լուսաբանվում է 

իր կոնտեքստի մեջ` այն ժամանակում և այն վայրից, որտեղ  և տեղի է ունենում, դրանից չկտրվելով: 

Լուսաբանումը տեղի է ունենում իրադարձության զարգացման զուգահեռ: Սա  թույլ է տալիս խոսել դեպքի 

ներկայացման օբյեկտիվությունից ու չեզոքությունից. այն վերափոխելու ժամանակ պարզապես չկա: 

Իրական դեպքեր և դեմքեր– այս սկզբունքը կարելի է ասել, որ բխում է նախորդ սկզբունքից. Եթե 

իրադարձությունը ներկայացվում է իր կոնտեքստից չկտրված, հետևաբար ներկայացվող կերպարներն 

նույնպես իրական պետք է լինեն: Այսպիսով սա նույնպես հնարավորություն է տալիս ավելի օբյեկտիվ նայել 

իրողությանը: Հենց սրա շնորհիվ մարդիկ դադարում են «թատրոն» նայել հեռուստատեսությամբ, այլ տեսնում 

են իրական կյանքում ապրող իրենց նման սովորական մարդկանց: 

I-reporter– Այժմ ոչ միայն ժամանակակից տեխնոլոգիաներն այլ նաև հեռուստատեսություններն և 

էլեկտրոնային Զլմ-ը թույլ են տալիս յուրաքանչյուր մարդու դառնալ իրենց թղթակից, իրենց մի մասնիկ: 

Յուրաքանչյուր ոք, լինելով ինչ-որ դեպքի ականատես, կարող է ստեղծել նորություն, պատրաստել 

ռեպորտաժ և տեղադրել այն ինչ-որ ԶԼՄ-ում: Այսպիսով, ստացվում է, որ ԶԼՄ-ը և հասարակությունը 

լուծվում են միմյանց մեջ. Ժամանակին գոյություն ունեցող վարկածը` ԶԼՄ-ը սպասարկում են որոշակի 

էլիտայի շահերը,  հերքվում է և դառնում է ոչ ակտուալ: 

Քաղաքական ցենզուրայի բացակայություն– Վերոհիշյալ կետերի իրականացումը հանգեցնում է այն մտքի, որ 

լսարանին մատուցվող տեղեկատվությունը չի ենթարկվում ոչ մի տեսակի խմբագրման, խեղաթյուրման, 

հետևաբար իրականությունը այնպիսին է ինչպիս կա` ինչպիսին ներկայացվում է ԶԼՄ-ի միջոցով: 

 

https://books.google.ru/books?id=ROqCAgAAQBAJ&lpg=PP1&ots=vk3eaIODrU&dq=cnn%20effect&lr&hl=ru&pg=PP1#v=onepage&q=cnn%20effect&f=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781134513147
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դեպքում իրականությունն այլ է: Նրանք նման են այն երեխաներին, որոնք ծնվել են ինչ-որ 
հանգամանքների բերումով. ոչ ոքի պետք չէն, դաստիարակվում են  է առանց  ծնողների, բայց 
ամենակարեւորը` առանց հոր, ով կարող էր ճանաչել նրանց հայրությունը: Նրանք  ծնվում են, եւ 
բոլորն այստեղ են: Սրանք դե ֆակտո պետություններ են, բայց նրանց չեն ճանաչում գոյություն 
ունեցող պետությունների մեծ մասը: Սա  էլ կոչվում է աշխարհաքաղաքականություն »1: 

Գերմանական պետական միջազգային  հեռուստառադիոընկերության  «Deutsche Welle»-

ում («Գերմանական ալիք») ընթերցում ենք «Ղարաբաղը երեքի համար» վերնագրով հոդվածը, 
որտեղ հեղինակ Իվան Պրեոբրաժենսկին բանակցային-դիվանագիտական տիրույթում 
վերլուծության է ենթարկում Սարգսյան-Ալիև հանդիպումների քաղաքական նշանակությունը և 
հեգնորեն արձագանքում հակամարտության մոտալուտ լուծման ակնակալիքները. « 
Միաժամանակ ուզում եմ և լացել,և ծիծաղել, երբ որոշ եվրոպական եւ նույնիսկ ռուսական 
պարբերականներ գրում են, որ հենց հիմա խորամանկ ծրագրի արդյունքում ԱՄՆ-ի 
պետքարտուղար Ջոն Քերրին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի 
համար  կիթառ կնվագի  և ղարաբաղյան հակամարտությունը կլուծվի: Դավադրության հիմքերն, 
ցավոք, այնքան խորն են, որ շատերին թվում է, թե առաջնորդները նեղ շրջանակներում կհավաքվեն 
ճաշկերույթի սեղանի շուրջ եւ արդեն սրճելու ժամանակ կստորագրեն խաղաղության 
համաձայնագիր, որտեղ հաշվի կառնվեն բոլոր փոխադարձ պահանջները եւ խնդիրները»2: 

2016 թվականի ապրիլի 11-ին Washington  Post-ի «Կարծիք» բաժնում  հանդիպում ենք 
2006-2009թթ. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ԱՄՆ միջնորդ եւ 2010-2011թթ. 

Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան, Ատլանտյան խորհրդի անդամ չհանդիսացող Մեթյու Բրայզայի 
«ԱՄՆ-ն չպետք է անտեսի ղարաբաղյան հակամարտությունը. այն չափազանց վտանգավոր է»  
վերտառությամբ հոդվածը, որտեղ Բրայզան իր զարմանքն է հայտնում, որ  վերջերս Վաշինգտոնն 
ու Մոսկվան քիչ են  համագործակցում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ: «Հնարավոր է, Պուտինը 
ցանկանում է զրկել փոխնախագահ Բայդենի պոտենցիալ վաստակը…, Կամ, գուցե, Պուտինին 
զայրացրել է այն, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիեւը հանդիպել են Սպիտակ տանը » 3: 
Հեղինակն այն կարծիքին է, որ Պուտինի ջանքերն ուղղված են նրան, որ Ռուսաստանի 
հեղինակությունը բարձրանա, այլ ոչ թե հանգուցալուծվի ղարաբաղյան հակամարտությունը: 

1826 թվականից լույս տեսնող  ֆրանսիական ամենօրյա «Le Figaro»  թերթի  էլեկտրոնային 
տարբերակում  թղթակից Նիկոլ Վինի` «Անկարայի ստվերը Ղարաբաղի վրա»4  հոդվածում  
հեղինակը միջազգային հանրության ուշադրությանն է հրավիրում այն փաստը, որ « խորտակված 
ԽՍՀՄ-ից ժառանգված ամենավտանգավոր «սառեցված հակամարտությունը» Ղարաբաղյան  
հակամարտությունն է»: 

Սառեցված հակամարտության վտանգավոր և պայթունավտանգ լինելու մասին է խոսում 
նաև ամերիկյան The Huffington Post համացանցային պարբերականի թղթակից Պատրիսիա 
Լալոնդը,ում հրապարակումներում գերիշխում են ադրբեջանամետ դիրքորոշումներն և 
խոհումության կոչեր են հնչում առ մեծ տերությունների ղեկավարները5: 

Ֆրանսիական մամուլում արցախյան հիմնախնդրին առչվող հրապարակումներից է 
Ֆրանսիայի հետախուզության աշխատակից, ֆրանսիական հետախուզության 
հետազոտությունների կենտրոնի փոխտնօրեն, իսլամական ահաբեկչության եւ կազմակերպված 
հանցագործության  դեմ պայքարի փորձագետ, պաշտոնաթող սպա Ալեն Ռոդերի «Atlantico» 
լրատվական թերթում տպագրված «Ինչպե՞ս է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում» 
վերտառությամբ  հոդվածը, որտեղ հեղինակը մանրամասն դիտարկում է պատմական այն 
անցքերը, որոնց արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղը սեփական ճակատագիրը տնօրինելու հայտ էր 
ներկայացրել , ինչպես նաև անդրադառնում է քառօրյա սրացմանը.  «»  6: 

Իսպանական հեղինակավոր և ամենաընթերցվող պարբերականներից մեկում՝ «El País»  

(«Աշխարհ»)  հասարակական-քաղաքական օրաթերթում   տեղ գտած «Լեռնային Ղարաբաղի 

                                                           
1
 http://www.occhidellaguerra.it/storia-del-paesi-non-esistono/ 

2
 https://inosmi.ru/politic/20160622/236933946.html 

3
 https://www.washingtonpost.com/opinions/nagorno-karabakh-conflict-is-too-dangerous-to-

ignore/2016/04/11/1e32fc44-ff23-11e5-9d36-33d198ea26c5_story.html 
4
http://www.lefigaro.fr/international/2016/04/14/01003-20160414ARTFIG00280-l-ombre-d-ankara-sur-le-

karabakh.php?redirect_premium 
5
https://www.huffingtonpost.fr/patricia-lalonde/haut-karabagh-reglement-du-conflit_b_9622044.html?utm_hp_ref=fr-

international 
6
 http://www.atlantico.fr/decryptage/armenie-azerbaidjan-ou-en-sont-hostilites-alain-rodier-2655128.html/page/0/1 

https://inosmi.ru/huffingtonpost_com/
http://www.occhidellaguerra.it/storia-del-paesi-non-esistono/
https://inosmi.ru/politic/20160622/236933946.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/nagorno-karabakh-conflict-is-too-dangerous-to-ignore/2016/04/11/1e32fc44-ff23-11e5-9d36-33d198ea26c5_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/nagorno-karabakh-conflict-is-too-dangerous-to-ignore/2016/04/11/1e32fc44-ff23-11e5-9d36-33d198ea26c5_story.html
http://www.lefigaro.fr/international/2016/04/14/01003-20160414ARTFIG00280-l-ombre-d-ankara-sur-le-karabakh.php?redirect_premium
http://www.lefigaro.fr/international/2016/04/14/01003-20160414ARTFIG00280-l-ombre-d-ankara-sur-le-karabakh.php?redirect_premium
http://www.atlantico.fr/decryptage/armenie-azerbaidjan-ou-en-sont-hostilites-alain-rodier-2655128.html/page/0/1
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հակամարտությունը կրկին ցնցում է Կովկասը»1 վերտառությամբ հոդվածում հոդվածագիր Պիլար 
Բոնետը «Հարավային Կոկասում գտնվող երկարմյա հակամարտության պատմություն ունեցող 
լեռնային անկլավի» մասին խոսելիս որպես տեղեկատվության հիմնական աղբյուրներ 
մատնանշում է միայն ադրբեջանցի քաղաքական գործիչ-փորձագետներին, կատարելով 
ադրբեջանամետ դիրքորոշումների վրա խարսխված մտահանգումներ, ինչպես օրինակ. 
«Հայաստանը կարող էր սկսել «անվտանգության գոտու» ապամոնտաժումը՝ թողնելով օկուպացրած 
յոթ վարչական շրջաններից երկուսը, - կարծում է խորհրդարանի պատգամավոր եւ միջազգային 
փորձագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը: «Մենք պետք է օգտագործենք պահը: Եթե հունիս-հուլիսին 
առաջընթաց չլինի, ապա դեպքերը կսկսվեն բացասական լույսի ներքո, քանի որ ուշադրությունը 
կփոխանցվի այլ խնդիրների », - կարծում է պատգամավորը:  Իր հերթին Խիկմատ Հաջիեւը 
կոնկրետ ժամկետներ չի նշում եւ ասում է, որ Մինսկի խմբի բանակցություններում առաջընթացը 
կարելի է ակնկալել մինչեւ մեկ տարի:»2 

Նորվեգական խոշոր «Schibsted» մեդիակոնցեռնին պատկանող նորվեգական 
ամենաազդեցիկ օրաթերթը՝ «Aftenposten»-ը, պարբերաբար իր էջերում տեղ է տալիս ղարաբաղյան 
հակամարտության լուսաբանմանը, սակայն հեղինակ-փորձագետի անունից միշտ հանդես է գալիս 
Պեր Անդերս Յոհանսենը, ում հրապարակումներում նկատալի են ընդգծված հակառուսական և 
մասամբ հակահայկական տրամադրություններ: Այպես, օրինակ «Aftenposten»-ը Ռուսաստանին է 
վերագրում Կովկասում սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում նաև՝ ղարաբաղյան 
հիմնախնդրի  վերսկսման սցենարի հեղինակային իրավունքները, հիշեցնելով, որ «ռազմական, 
տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում որպես գլխավոր հովանավոր հանդես է գալիս 
Ռուսաստանը»:3  

Արցախյան հիմնախնդրի ընկալումների հանդիպում ենք նաև դանիական  ամենատարեց 
պարբերականում՝ «Berlingske»-ում տեղ գտած հրապարակումներից մեկում , որի հեղինակ Աննա  
Լիբակը այն համոզմունքն է հայտնում, որ հակամարտության կերպարանափոխումը քառօրյա   
սրացման ինքնաբուխ չէր. «Չնայած հինգշաբթի հայտարարվեց հրադադարի մասին, քիչ մարդիկ են 
հավատում, որ մենք ականատես եղանք վերջին մեծ արյունահեղությանը: Քանի որ վերջին օրերի 
ռազմական գործողությունները, որոնք տասնյակ մարդկանց կյանք են խլել, հազիվ թե ինքնաբուխ 
հակամարտությունների արդյունք լինեին»4: Փորձելով կանխատեսել ղարաբաղյան 
հակամարտության հնարավոր հանգուցալուծման տարբերակը, Լիբակը գրում է. «Ռազմական 
գործողությունների թատերաբեմում միայն Ռուսաստանն ունի  կամք և ռազմական ուժ, որպեսզի 
Ադրբեջանին ստիպի  խելամտություն ցուցաբերի:…Շատերը համակարծիք են, որ ո՛չ Պուտինը, ո՛չ 
Էրդողանը հետաքրքրված չեն մեծ պատերազմով:Հնարավորություններ ստեղծում է ոչ թե 
պատերազմը, այլ դրա սպառնալիքը: Եվ դա ինքնին շատ վտանգավոր է:Կովկասում միշտ էլ ավելի 
հեշտ է եղել հրդեհ կազմակերպելը, քան մարելը »5: 

ԶԼՄ-ների միջոցով  հեղափոխությունների, լարված քաղաքական իրավիճակների և 
ռազմական գործողությունների մասին տեղեկատվությունը լրացվում է հանրային քննարկումների 
պակասը: Հակամարտության լուսաբանման գործընթացում բացապարզվում է արտասահմանյան 
հեղինակավոր վերոնշյալ լրատվամիջոցների  արժեկշիռը և ազդեցությունը լսարանի վրա: Այս 
համատեքստում կարևորվում է իշխանությունից հասարակությանը փոխանցված 
տեղեկատվության ճշգրտությունը և այն, թե զանգվածային լրատվամիջոցը որքան լիարժեք է 
կատարում իր՝  հանրության քաղաքական կյանքի կարգավորողի գործառույթները: Թերևս սա է 
պատճառը, որ անհրաժեշտ է վերարժևորել ԶԼՄ-ների դերը ռազմական-քաղաքական 
հաղորդակցության ոլորտում, ինչն էլ թույլ կտա գնահատել ԶԼՄ-ների դերը ռազմական 
հակամարտության տարբեր շրջափուլերում, որոշել լրագրության մասնակցության աստիճանը 
հասարակական գիտակցության  և մշակույթի մեջ պատերազմի ձևավորման և վերջնական 
ամրապնդման գործում: 

 

  

                                                           
1
 https://elpais.com/internacional/2016/06/02/actualidad/1464891795_046432.html 

2
 https://elpais.com/internacional/2016/06/02/actualidad/1464891795_046432.html 

3
 http://www.aftenposten.no/verden/Europas-frosne-konflikter-De-levde-en-gang-i-et-ferieparadis-Na-fester-Putin-grepet-

619731b.html?spid_rel=2 
4
 https://www.b.dk/globalt/erdogan-og-putin-laegger-i-ovnen-til-en-storkrig-med-nato 

5
 https://www.b.dk/globalt/erdogan-og-putin-laegger-i-ovnen-til-en-storkrig-med-nato 

https://elpais.com/internacional/2016/06/02/actualidad/1464891795_046432.html
https://elpais.com/internacional/2016/06/02/actualidad/1464891795_046432.html
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ՀՏԴ    398 (479.243)                                                                                                                   Գրականություն                                       
Ա. Մ. Աթայան , բ.գ.թ., պրոֆեսոր 

Արցախի պետական համալսարան 
Armeno 1972 @ list. ru 

ԱՐՑԱԽԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 

«Արցախի ճակատագիրը ժողովրդական բանահյուսության մեջ»  հոդվածում 

բացահայտվում է այն հանգամանքը, որ Արցախի բանահյուսությունը հայ ժողովրդի 

արժանապատիվ կեցվածքի, ազատասիրական ձգտումների արտահայտություն է: Հենվելով 

հիմնականում Լ. Հարությունյանի «Նշխարներ Արցախի» բանահյուսության հինգ գրքերում 

զետեղված նյութերի վրա, շեշտվում է այն հանգամանքը, որ դարեր շարունակ հայ ժողովրդի 

թշնամիները ոտնահարել են նրա ապրելու իրավունքը, բայց որքան բարբարոս է եղել թշնամին, 

այնքան դիմադրող ու անսասան է եղել արցախցին: Բանահյուսական բազմաթիվ ժանրեր խոսում 

են արցախցու ճակատագրի մասին:  

 
Բանալի բառեր` ճակատագիր, բանահյուսություն, նշխարներ, բարբարոս թշնամի, բռունցքվել, 

օջախ, հոգևոր կորուստներ, ազատասիրական ձգտումներ: 

А.Атаян 

СУДЬБА АРЦАХА В НАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
 

   В статье « Судьба Арцаха в народном фольклоре..» раскрывается тот факт, что фольклор 

Арцаха является выражением свободолюбия армянского народа. Опираясь в основном на материалы  

пяти книг Л. Арутюняна « Реликвии Арцахского фольклора..» отмечается тот факт, что на 

протяжении веков враги армянского народа, попирали его право на существование, хотя насколько 

жестоким был враг, настолько арцахец был непоколебимым и противостоял ему.   Различные жанры 

фольклора Арцаха говорят о судьбе арцахца.  

 
Ключевые слова: судьба, фольклор, реликвия, варвар, обьединившиеся в действиях, очаг, духовные 

потери, свободолюбие. 

A.Atayan 

THE FATE OF ARTSAKH IN THE NATIONAL FOLKLORE 
 

In the article “The Fate of Artsakh in the National Folklore” the author discusses the fact that the 

folklore of Artsakh  is a noble expression of the state of the Armenian people and their freedom-loving 

claims. Basing particularly on the material from the five books of L. Harutyunyan  “The  Relics of the 

Armenian Folklore” it is mentioned in the article  that throughout many centuries the enemies of the 

Armenian people wanted to deprive them of the right for life. However the people of Artsakh could always 

struggle and face the aggression of the barbaric enemy. The different genres of Artsakh folklore speaks of 

the fate of Artsakh Armenians.  

 
Key words: fate, folklore, barbaric enemy, struggle, unification, hearth, spiritual losses, freedom-love, claim.  

 
Հայ ժողովրդի կյանքը պատմական ճակատագրի բերումով անցել է արյունահեղ 

պատերազմների, թշնամական բազում ընդհարումների մեջ:  

 Դարեր շարունակ հայ ժողովրդի թշնամիները ոտնահարել են նրա ապրելու իրավունքը, 

ոչնչացրել մշակույթը, Հայաստանը դարձրել պատերազմների թատերաբեմ: Հայոց ճակատագրից 

անմասն չի մնացել նաև նրա շենշող անկյուններից մեկը՝ գեղահմա Արցախը, որը քաղցր ու անուշ 

պատառ է եղել թշնամիների համար: 

 Որքան բարբարոս է եղել թշնամին, այնքան դիմադրող ու անսասան է եղել արցախցին, 

պահպանել է իր տաճարները, վանքերը, խաչքարերը, հոգևոր հարստությունը: Բանահյուսական 

տարբեր ժանրերում նա կերտել է թշնամու նենգ ու դավադիր կերպարը: Վիպական 

հյուսվածքներում, ժողովրդական երգերում, անգամ առած-ասացվածքներում, անեծքներում, 
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նզովքներում պահպանվել են մեր պապերի վերաբերմունքն ու ըմբռնումները թշնամու 

կերպարային նկարագրի հանդեպ: Արցախյան բանահյուսության մեջ կողք-կողքի են դրվում, 

հակադրվում հայն ու թշնամին, ինչպես չարն ու բարին, լույսն ու մութը, մարդկայինն ու տմարդին: 

Թշնամու ներքին էության մեջ շեշտվում է նրա բռնակալական, աշխարհակործան բնույթը: Նրան 

խորթ է ստեղծագործ ու խաղաղ աշխատանքը, ավարառու է, խաբեբա ու նենգ: Կողոպուտով ու 

գերեվարությամբ տարված՝ դավադիր է ու խարդախ: 

 Արցախցին թշնամու մեջ տեսնում է իր դավանած բարոյական ու հասարակական 

սկզբունքներին խորթ և հակադիր տեսակետների կրողին: Դարերի պատմություն ունեցող 

արցախյան բանահյուսությունը ներկայացնում է երկրամասում ապրող բնիկ ժողովրդի սոցիալ-

քաղաքական վիճակը անհիշելի ժամանակներից առ այսօր, նրա անկախության երազանքը, 

միասնության տենչը, ազատ ապրելու ձգտումը: 

 Իր հարազատ հողի վրա ժողովուրդն ապրել է բովանդակալից կյանքով: Անգամ օտարներն 

են միշտ հիացել ու զարմացել նրա շենշող ապրելակերպով: Նա ոշինչ չի ակնկալել հարևաններից, 

փորձել է լուսավոր շողեր ձգել իրենց հարաբերություններում: Սակայն բոլոր հարևանները չէ, որ 

հարգել են նրա ապրելու իրավունքը: Եվ սրբազան հողի վրա ավելացել են գերեզմանադաշտերը, 

ճյուղակոտոր ու բզկտված ճակատագիր է բաժին ընկել հային, սակայն հավատարիմ է մնացել 

պապենական խորհուրդներին. 

Ժառանգ թողե, 

Կամար կապե, 

Մին կյիր կյիրի,  

Մին ծառ տնգե,  

Հավատդ էլ ղայիմ փռնե:1 

 Արցախյան բանահյուսությունը հայ ժողովրդի արժանապատիվ կեցվածքի, 

ազատասիրական ձգտումների արտահայտությունն է: Սրբություն է հողը արցախցու համար: Շատ 

է կորցրել, բայց երբեք էլ չի հաշտվել կորցրածի հետ: Կորցրել է Միլի և Մուղանի դաշտավայրերը, 

որոնք <<յերմանիմ>> են արել թուրքերը (տեղն իմն է): Հայրենական սրբությունները կորցրած հայը 

տաղեր է հորինել, որոնցում արտահայտել է իր վիշտն ու կարոտը: 

Առանց չոլ սարն հի՞նչ կանին, 

Պա առանց սար չոլն հինչ կանին, 

Առանց վերթի հարն հինչ կանին…2 

 Միշտ հավատարիմ իր ծանր ճակատագրին՝ արցախցին պարզ ու շիտակ, մարդկային է 

մնացել, որովհետև  <<Աստծու թայ է>>, սուրբ ու մաքուր է. 

Հայ ընք  

Վայ ընք 

Ըստծու թայ ընք:3 

 Բանասաց, բանագետ Լ.Հարությունյանը իր <<Նշխարներ Արցախի բանահյուսության>> 5 

գրքերում զետեղել է նյութեր, որոնք կապված են Արցախի ճակատագրի, նրա պատմության, 

աշխարհագրական դիրքի, ժողովրդի սովորույթների, նրա մշակույթի պատմության հետ: 

 <<Չար ու անկարեկից է աշխարհը … բայց հայը հավատավոր է: Միևնույնն է, բնության մեջ 

կան բարի ուժեր, կա առավոտ, արև, կան աստղեր ու ծաղիկներ… Հավատից էլ ծնվում է հույսը: 

Հայի համար հույսը իրական է, գրեթե շոշափելի: Նա հույսը գավազան դարձրած գնում է իր փշոտ 

ու անվերջանալի ճանապարհը: Ընդվզում է, արհամարհում չար ուժերին, նրանց պարզելով իր 

արարչական հանճարը: Հաճախ իր բախտն է սգում իր արյան ու ավերակների մեջ, տանջվելով, 

տառապելով, փեռեկտված հոգով … բայց միշտ էլ իր էության խորքում փայելով <<հարության 

հույսը>>4 ,-գրում է Լ. Հարությունյանը: Բերելով օրինակներ (<<Հային հրցըրին. –Հինչավ ըս ապրում: 

Ասից՝ -Հույսով>>: <<Հույսը հավատավորեն խափիլ չի>>), բանասացը ընդհանրացնում է, որ հույսը 

հայի հոգում բարի, գեղեցիկ ու արդար երազներ է ծնում:  

                                                           
1
 Լ. Հարությունյան, <<Նշխարներ Արցախի բանահյուսության>>, Եր. 1991, էջ 5: 

2 Նույն տեղում, էջ 9: 
3 Նույն տեղում, էջ 9: 
4
Լ. Հարությունյան, Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, էր,1991,էջ 8: 
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 Բանահյուսական կտորներում ուշադրության արժանի է այն երևույթը, որ արցախցին 

անգամ չար ուժերին է փորձում բարիացնել, քանի որ նրանք բոլորն էլ բնության հավասարազոր 

ծնունդներ են (Արջ ախպեր, կյուլ ախպեր, եկ մինտեղ հաց օտինք): 

 Թշնամուն լավ ճանաչելով, արցախցին միշտ էլ փորձել է լեզու գտնել նրա հետ, օգնել, տեղ 

տալ, բայց հանդիպել է անամոթ ու երախտամոռ նրա կեցվածքին:  Ահա թե ինչու բազմաթիվ 

օրինակներում արցախցին զգոն է. 

Թողիս ուչ դուշմանդ 

Կռքընետ հմբարե1 

 Լ. Հարությունյանի << Նշխարների>> 4-րդ գրքում է զետեղված <<Գառներն ու դևը>> 

հեքիաթը: Գառնուկները տաքացնում, տեղ են տալիս դևին, որի երախին կուլ են գնում ամլիկ 

գառները, ճխլտվում նրա սմբակների տակ: << Մյուսները փախչում են դես ու դեն, մի կերպ 

ազատվում դևից: Դևը տաքուկ տան տեր է դառնում.  

Գառնուկներ, ո՞վ է մեղավոր, որ դուք մնացիք դրսում 

Խի՞ղճը, բարությու՞նը թե անխոհեմությունը:  

<<Քամին տանտեր դարձավ, տանտերը դարձավ քամի>>: Երևի այսպիսի առիթներով են 

ասվել նաև՝ <<Սրտետ նստիմ, մրուքդ քանդիմ>>, <<Վեննանս տեղ անիմ, տեղդ նեղ անիմ>>, 

<<Թորքեն վեր տոն տարեր՝ հարթնանն աշկեն կյեշի, տանը գյբին, կյումեն ծիին>> և այլն: Լ. 

Հարությունյանը ընդհանրացնում է. << Թշնամուն տուն թողնելը, առավել՝ տուն հրավիրելը 

անհամատեղելի է հետագա գոյության հետ, աղետալի՝ տան ճակատագրի համար: Եղերական 

դեպքերը կրկնվեցին նաև նոր ժամանակներում, քանզի դրանք մոռացել էինք, էլ ինչ խոսք կարող է 

լինել խելոք դասեր առնելու մասին>>: Ժողովածուում կան նշխարներ, որոնք ապացուցում են, որ 

թշնամին միշտ էլ մխրճվել է հայկական գյուղերի արանքը և բազմացել՝ իր թալանչիական, 

ավազակային նպատակները տարածելով շուրջբոլորը: Բացակայում էր ազգային հավաքական 

մտածողությունը: 

 <<Նշխարներ…>>-ի 4-րդ գրքի << Հայը պարզամի՞տ է>> զրույցում բանասացը պատմում է, 

որ թշնամին հայի ճանապարհին խոր հոր է փորել ու ծածկել ծղոտով: Եվ հայը հայտնվում է հորի 

մեջ, բայց գերմարդկային ճիգով նա ցատկում, դուրս է գալիս, գտնում ոչ հեռու թաքնված թշնամուն : 

Հայը բռունցքված հարձակվում է հակառակորդի վրա:  

-Հայ, ես քեզ համար չեմ փորել, հավատա, երդվում եմ ալլահով, բիլլահով… 

-Հա, դե լավ… ներում եմ: 

Վերջակետ է դրվում զայրույթին, խաղաղվում է նա՝ հայը, ամառվա այգաբացի պես2 : 

Ճիշտ է Լ. Հարությունյանը. Հայը իրեն հասկացող լավ հարևան ու մտերիմ ազգ չունեցավ: 

Մեր հարևանները միշտ էլ << շնաճանճի խայթոցով էին զինված մեր դեմ և նախանձի թույնով: Հայի 

պաշտպանը հայը պիտի լինի: <<Հայի 5 մատները>> հին զրույցը բռունցքվելու գաղափարն է 

արտահայտում: <<Գայլից երկյուղ կա՝ բռունցքվել, դժվար է տարին, ժամանակն ահոտ է՝ 

բռունցքվել, թշնամին հայրենական տան շեմին է՝ բռունցքվել…>>3:  

Արցախյան ժողովրդական ավանդություններում, հեքիաթներում, երգերում ժողովուրդը 

խորհրդածում է պատմական ժամանակների մասին: Լ. Հարությունյանը << Ժողովրդական 

բանհյուսության դասերը>> խորագրի տակ գրում է.  

-Թուրք սելջուկների ժամանակներից սկսած, թաթար-մոնղոլների շրջանում և մինչև Մելիք 

Շահնազար երկրորդ և նրանից հետո, երբ ելուզակները հմայված Հայաստանի բնությամբ ու 

տեղաբնակների կենցաղային հարստությամբ, տեղ էին փնտրում խարիսխ ձգելու համար, միշտ էլ 

գտնվեցին իշխանական տներ, մելիքներ, հողատերեր, առանձին անհատներ, որոնց ոչինչ 

հանիրավի չթվացին հարևանությամբ կամ << մի տան մեջ>> ապրելու նրանց ցանկությունները, 

ընդառաջեցին նրանց << ոտնատեղ անելու>> և տեր դառնալու հողատարածքների, 

ճանապարհների… Սա քաղաքական կարճատեսություն էր աշխարհակալական տգիտություն՝ 

հավասարազոր ազգադավության: Հետագայում բազմացան նրանք՝ շարունակ վերջացող 

ազգականներով, զինակիցներով, հավատակիցներով, թոռներով, ծոռներով, որոնց առգրավելու 

                                                           
1
 Նույն տեղում, էջ 174: 

2 Լ. Հարությունյան, Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, գիրք 4,Ստ. 2009, էջ 19: 
3 Նույն տեղում, էջ 24: 
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հարաճուն ախորժակը, թալանչիական, ավազակային բնույթը պատուհասեցին ողջ հայ ժողովրդի 

լինելիությունը, որպես առնածոր յաթաղան կախվելով նրա աշխարհաշեն ճանապարհին: (էջ 6)  

Արցախի բանահյուսության իշխող և առաջատար թեմաներից մեկը բոլոր     ժամանակաշրջանների 

համար մնում է հայրենիքի պաշտպանության թեման, որ իր մարմնավորումն է գտել տարբեր 

ժանրերի երկերում. արտաքին ու ներքին հարստահարիչների դեմ մղված հերոսամարտեր, 

ժողովրդի տեղահանում: Բանահյուսության մեջ առկա են պատերազմի ու խաղաղության, ազատ 

աշխատանքի թեմաները: Արցախյան պանդխտության երգերը ոչ միայն ողբի, այլև ապրելու համար 

ըմբոստացած մարդկանց երգեր են, ազգային ու սոցիալական թշնամիների դեմ ուղղված բողոքի 

ճիչեր : << Երգա ողբը>>(Ու՞ր էրթամ) տխուր երգի մեջ բացահայտվում է հայոց ճակատագիրը. 

Հայու ճամփա, հայ ճամփա,  

Քարոտ ճամփա, վայ ճամփա, 

Գլուխ ու ոտ կտրեցին, 

Ես քարերին կուլ էթամ: 

Հայու աղբյուր, գուռ աղբյուր, 

Ակդ ոսկեջուր աղբյուր, 

Քեզ ակունքից լլկեցին,  

Հիմա պղտոր ջուր էթամ:1 

Իսկ շուշեցի հայը վշտոտ երգ է երգում իր դառը ճակատագրի մասին. 

Վարդս էրալըն, տեղը փուշ ցանալ, 

Հազար տարվա տոնըս ավերըն ըրալ, 

Ըրտըսունքաս՝ Քուռ,Արաքսնա վրարալ, 

Թարթառը, Կարկառը քրըքար ըն ըլալ, 

Պլոկված ըմ, մամային ըմ, հինչ անիմ: 

………………………………………… 

Իմ դուշմանս  համ օժավա, համ նաշար, 

Առռե աստծուն հավասար ըմ, հի՞նչ անիմ: 

Ժողովուրդը իր լավատեսությունն է արտահայտում երգի վերջում. 

Դարդոտ Հանես, բախտեդ աշկը քոռ ըրա, 

Ետանաս ուչ, հինչ վեր անիս՝ սոր ըրա, 

Զոռդ շատ ա, հավաք ըրա, տոն ըրա,  

Թշնամուն թոխկան քաշի, մշկահոռ ըրա, 

Ասիս ուչ թա՝ ես յաշար ըմ, հի՞նչ անիմ:2 

<< Ետե խելք>> զրույցում Լ. Հարությունյանը նշում է, որ հայն ունի ստույգ եզրահանգումներ 

կատարելու բացառիկ հատկություն: Մի հատկություն, որին նախանձել է թուրքը (թորքն ասումա՝ 

հայի ետե խելքը իմը բդար): 

 <<Քննել անքնինը, գտնել բազում ճանապարհներից ամենաուղիղը, միակ 

ճշմարտությունների մեջ: Ճակատագրական բոլոր հարցերը, ազգին վերաբերող խնդիրները լուծել 

առանց շտապելու: Սա է արծարծվող խոսքի իմաստը: Հաճախ հապշտապ կայացած վճիռը 

կանգնում է առաջին պլանում և հայի անսխալ մտածողությունը մնում է <<7 սարի ետևում>>: 

 Այժմ, առանձին ադրբեջանցի հորինողներ դարավոր ասույթը ներկայացնում են շրջված 

ձևով, այնպես, թե, իբր, հայն է ցանկանում ունենալ թուրքի հասուն խելքը,- գրում է Լ. 

Հարությունյանը: Արցախի բանահյուսական նշխարներում նկատում ենք խորհուրդներ, որոնցով 

ժողովուրդը, իր դարավոր փորձից ելնելով, խրատում է սերունդներին: Այսպես. Թե ատելություն 

ունես՝ ոսոխին ատիր, թե բարություն ունես, բաժանիր քո ժողովրդին, թե մի բուռ աղանձ ունես, 

հատ-հատ տուր մարդկանց և ասա՝ <<Էսօր աղանձի օր է>> կամ. Բուստանետ բարան պեց չանիս, 

բաղեդ մղակը պեց չանիս, լուզվետ փական տիր, տոռնդ կապ պահե թորքու առաջ>>: 

 <<Եթե բարի չես դու, ապա հայ չես: >>   

 <<Քրքրիր, փնտրիր արմատներդ ու հայ դարձիր: Եվ ունեցիր բարի մարդու զայրույթը, որ, 

օ՜, անողոք է լինում…Չարի դեմ: >>   

                                                           
1
 Նշխարներ…, գիրք 2,Ստ. 2004, էջ 251: 

2
 Նշխարներ…, Եր. 1991. էջ 175: 
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Եթե ես թուրք լինեի, կանիծեի Աստծուն՝ ինձ ստեղծելու համար: Ես ինձ կանիծեի եթե թուրք ծնված 

լինեի  (թող ինձ ներեն բոլոր անմեղ երեխաները և նրանք, ովքեր ազգությամբ թուրք չեն): Եթե ես 

թուրք լինեի, կձգտեի թուրք չլինել՝թեկուզ ուշ և ուշացումով: 

 Հայրենիքը դավողները արժանանում էին <<փըսըվեր թաղել>> անեծքին:  

 Լ. Հարությունյանի <<Նշխարների…>> 2-րդ գրքում բացատրվում է գյոր սաթմա բառը, որը Արցախի 

բարբառ է մտել 13-14-րդ դարերում, ունի մի ցուցադրիր, մի ցուցանե, գեղատեսիլ, հիասքանչ, 

հիանալի գեղեցկություն ունեցող իմաստները: 

 Գյորսաթման հարկանուն է, եզակի մի տուրք՝ծնված մոնղոլ-թաթարական 

տիրապետության վայրենի արգանդից: 

Բանահյուսական նշխարները վկայում են, որ հայ գեղոցկուհիները դյուրությամբ չեն տրվել 

գիշատիչներին, ոչ միայն ծնողները կամ հարազատները, այլև անձամբ իրենք ընդվզել են մոնղոլ-

թաթար բարբարոսության դեմ: Ահա Թութին՝ Գոնչու իշխանուհու աղջիկը: Նա իր շուրջն է 

համախմբել Բերդաշենի, Աշանի և շրջակա գյուղերի գեղեցկուհիներին  ու նրանց երկրպագու 

երիտասարդներին, գունդ է կազմել նրանցից, վարժել, զինել և հանկարծակիի բերելով՝ ջախջախել 

բոլոր մոնղոլ հարկահաններին և նրանց հետ շրջող զինյալներին, ամրացել բերդի գագաթին և 

ամիսներ շարունակ անառիկ պահել տասնյակ գյուղեր մոնղոլ հարկահաններից: Թութին որպես 

աստված պաշտվել է հայ բնակչության կողմից: Նրա անվան շուրջ լեգենդներ են հյուսվել: Նրա 

անունով է կոչվել Անանց բերդը՝ Աղջկա բերդ (Կըզկալա), մի աղբյուր Բերդաշենի գոմերում 

(Թութին աղբյուր), մի լիճ և մի աղբյուր էլ Վերին Աշանում՜ Թութու կում: Այսպես՝ անմահացել է 

հայրենասեր ու վրիժառու աղջկա սուրբ հիշատակը: 

 <<Պատկերներ Արցախյան շարժման օրերից>> բաժնում Լ. Հարությունյանը գրի է առել նոր 

բանահյուսական նմուշներ, որոնք վկայում են ղարաբաղցու կամքը, ազատության տենչը, 

վերադարձի կանչը, զոհված մարտիկների հանդեպ սերը, հայի արդար հոգին, հայ մարդու 

բարոյական մաքրությունը: 

 Արցախյան օրերից գրառած սրտառուչ պատմություն է <<Մելոն (Աշան)>>. Հիվանդ 

թրքուհին ծանր վիճակում էր: Ողջ գյուղը տեսության է գալիս նրան: Աշխարն  էր հիվանդ, իսկ 

փոքրիկ լեռնային գյուղը աշխարհից  դուրս չէր: Մելոն թրքուհի է,  հարս եկած հայի տուն: Ու հայը՝ 

մարդասեր, կարեկից մինչև վերջին շունչը խնամում, օգնում է նրան: 

 Եվ ահա արցախյան խրատների մեջ կարդում ենք. Եթե բարի չես դու, ապա հայ չես: >> 

 Լ. Հարությունյանը վկայում է որ, հայոց պատմության ու ճակատագրի մեջ նվիրական է 

Անդրանիկի անունը: 

Պատմական Աղվանից աշխարհի ողջ տարածքի վրա, որտեղ ապրում էր մի հայ, այնտեղ էլ, որպես 

հայի անկեղծ ոգու բարձր արտահայտություն, թևածում էր հիացմունքի, հպարտության աղբյուր 

Անդրանիկի անունը:  

Արցախյան բանահյուսական գոհարները վկայում են, որ մեր պատմությունը լի է ցավոտ էջերով: 

Իսկ մեր մի փոքրիկ հողի վրա միշտ աչք է տնկել ոսոխը, որոնց մեջ առավել շատ մեկի նկատմամբ 

է, որ ատելություն ու թշնամանք է դրսևորել, որովհետև նրա << սրտին նստող ու մորուքը փետողն է 

եղել>>: 

 Հայոց ճակատագիրը հուշում է, որ հողը չպետք է կորցնել, նրա կորստին հետևում են 

նյութական ու ոգեղեն կորուստները, մշակույթը, սովորությունները: Պատահական չեն 

ժողովրդական բանահյուսության մեջ պահպանվող և այսօր էլ արդիական հնչողություն ունեցող 

օրհնանքներն ու մաղթանքները:  

 Հակառակ հայի մարդասիրության,  թուրքը ունի իր դաժան ու անմարդկային օրենքները:  

 Լ. Հարությունյանը 1979թ. գրի է առել Նոր-շենի ֆերմայում աշխատող Ալայոզ անունով 

թրքուհու պատմածը.  

-Մեզ մոտ սովորություն է, երբ երեխան փոքր ինչ մեծանում է, մենք`  թուրք մայրերս , նրան ասում 

ենք .<<Շուտ մեծանաս, գնաս հայ սպանես, որ աշխարհում տուն ու հարստություն ունենաս>>:1 

Հայի տունը թուրքի համար է կառուցվում, հայի գորգը թուրքի համար գործվում, հայի ոսկին 

թուրքի համար է, հայ աղջիկը թուրքի կամ կինը պետք է դառնա, կամ ղարավաշը : Եվ երբ դառնում 

է 10-15 տարեկան, մենք նրա ափի մեջ ենք դնում սուրը և ասում. <<Դե գնա հային սպանիր>>:  

                                                           
1
 Նշխարներ…, գիրք 3,Ստ. 2007,  էջ 53: 
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 Իսկ Իսմաիլի շրջանից գրի առած մի զրույցում պատմվում է Աղվանից աշխարհի մի 

հայահոծ ու հնավանդ երկրամասի հայության կարծիքը, նրանց լսած պատմությունները հայերի ու 

թուրքերի հարաբերության մասին:  

 <<Թուրքին ինչ ուշունց ուզում ես տուր, միայն չասես՝ ամոթ քեզ, - պատմում է Արփենիկը: 

Նա վիրավորվում է, որովհետև ամոթ չունի: Իսկ աներեսության հերթում առաջինն է եղել: 

 - Թուրքին, որ ասում ես կյող ես, ուրախանումա, թուրքին, որ ասում ես ավազակ ես կամ 

մարդասպան, ուրախանումա, թուրքին որ ասում ես քոնն է, աշխհարքով մինա լինում… թուրքին որ 

ասացիր քոնը չէ, իմն է, վառոդդ չոր պահիր, էս աշխարհում կամ դու պետք է լինես կամ ինքը : Նա 

կկռվի քեզ հետ մինչև արյան վերջին կաթիլը, այն էլ նամարդավարի: 

 Սա մեր երկրամասի հայերի կտակն է հայ աշխարհին:1>> 

Հազար ցավ ու դարդ տեսած արցախցին իր հորովելում սթափության է կոչում ժողովրդին, 

որովհետև միշտ էլ շրջապատված է եղել անողոք հարևանով, որը աչք է տնկել իր ապրուստին, տուն 

ու տեղին: 

 Թարթառ, աշկդ պաց արա,  

 Տափդ վարե հաց արա, 

 Մին ծերքավ էլ ղամադ սրե  

 Ալուն ծոցը լաց արա: 

 Ցրիլ մի ցավք ու ալիք 

 Տառնալ մի տու խաղալիք 

Ծերք մեկնե Արաքս, Քուռին 

Հալածիր թուրք ու չարիք:12 

 

Ծանոթագրություններ 

 

 1 Լ. Հարությունյան, <<Նշխարներ Արցախի բանահյուսության>>, Եր. 1991, էջ 5: 

  2 Նույն տեղում, էջ 9: 

  3  Նույն տեղում, էջ 9: 
  4 Լ. Հարությունյան, Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, էր,1991,էջ 8: 

  5 Նույն տեղում, էջ 174: 

 6 Լ. Հարությունյան, Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, գիրք 4,Ստ. 2009, էջ 19: 

  7  Նույն տեղում, էջ 24: 

  8 Նշխարներ…, գիրք 2,Ստ. 2004, էջ 251: 

  9 Նշխարներ…, Եր. 1991. էջ 175: 

  10 Նշխարներ…, գիրք 3,Ստ. 2007,  էջ 53: 
11 Նշխարներ…  գիրք 3, Ստ. 2007, էջ 109 
12  Նույն տեղում, էջ 5    

 

 
  

                                                           
1
Նշխարներ…  գիրք 3, Ստ. 2007, էջ 109 
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ՀՏԴ 83 : 82-1                                                                                                                                 Գրականություն                                                 
 

Զինաիդա  Բալայան,    
բ.գ.թ., դոցենտ, ԱրՊՀ, 

գրականության և լրագրության ամբիոն, դասախոս  

 ԱՐՑԱԽՅԱՆ   ԱԶԳԱՅԻՆ-ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ  ՊՈԵԶԻԱՅԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ  

ՊԱԿՏԵՐԸ  (ՎԱՐԴԱՆ  ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ  <<ՔՐԻՍՏՈՍԻ  ԾԱՂԻԿՆԵՐԸ>>  ՎԻՊԱՍՔԻ  ԱԶԱՏԱՇՈՒՆՉ  

ՄԵԿՆԱԴԱՇՏԸ) 

Բանալի բառեր. Արցախյան  Շարժում, Քրիստոսի ծաղիկները, Մասիսներ, Արցախի 

քաղաքական ճակատագիրը, ասք, Ավետարանոց, Քիրս : 
 

З. В. Балаян, к.ф.н., доц. 

kаф. литературы и журналистики, АрГУ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ПОЭЗИИ АРЦАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ПРОИЗВЕДЕНИИ ВАРДАНА АКОПЯНА “ЦВЕТЫ ХРИСТА” 

 

 Арцахская национально-освободительная борьба, не имеющая аналогов, является последней 

героической страницей политической судьбы армян, полной драмы. Она полна мужества, эпизоды 

неописуемых военных подвигов, которые стали избранными темами для литературных и творческих 

работ, рассказов, мемуаров, созданных поэтами-писателями, участвовавшими в этой героической борьбе: 

солдатами пера. 

 Рассказ В. Акопян «Цветы Христа», которы стоял у истоков этой борьбы, является одним из 

ценных произведений этой серии.  

 

Ключевые слова: Арцахское движение, “Цветы Христа”, Масис, политическая судьба Арцаха, 

рассказ, Аветараноц,  Кирс. 

Zinaida Balayan,  

PhD in Philology, Associate Professor, ASU 
FICTIONAL CHARACTER OF THE POETRY OF ARTSAKH NATIONAL MOVEMENT OF 

THE VARDAN HAKOBYAN ‘S "FLOWERS OF CHRIST" 
 

 The Artsakh national liberation struggle, which has no analogues, is the last heroic page of the political 

destiny of Armenians full of drama. It is full of courage, episodes of indescribable military exploits, which have 

become selected themes for literary and creative works, stories, memoirs created by poets-writers who 

participated in this heroic struggle: soldiers of the pen. 

              The story of V. Hakobyan "Flowers of Christ" standing at the sources of this struggle is one of 

the valuable works of this series. 

 

Key words: Artsakh  movement, "Flowers of Christ", Masis, political fate of Artsakh, story,  Avetaranots, 

Kirs. 

 

                                                                                     Արցախը  ծաղկագիր նամակ է լեռների վրա` 

պարզված հավերժին… 

                                                          Վարդան Հակոբյան ,<<Քրիստոսի  ծաղիկները >> 
 

 Գրականության հիմնական նպատակը կյանքի իրական հանգամանքների ու իրական բարքերի, 

երբեմն նաև անիրական երևույթների մեկնաբանությունն է, տիպական կառուցվածքի վեր հանումը 

ու  ճանաչողական, գնահատողական մղումներ ստանալը: Իրական կյանքը ստեղծում է արվեստի 

մեծ գործեր, գեղագիտական, իմացաբանական մղումներ է ներարկում նրա երակները, ժամանակ 

հարաբերությունում կրում է որոշակի ընդհանրություններ, փոփոխություններ, բայց պահում է յուր 

արտացոլանքները գրողի աշխարհայացքի և նրա ստեղծագործության վրա:<<Երևելի 

կրիտիկոսը>>` (Մուրացան) Բելինսկին արվեստի շուրջ մտորելով, նկատում է, թե վերջինս 

<<իրականության վերարտադրությունն է, կրկնված, կարծես նորից ստեղծված մի աշխարհ>>:  

 Իսկական գեղարվեստական երկը սնվելով կյանքից, ծնվելով նրա հարաբերությունների ու 

հակասությունների բախումից կամ զուգակցումից, ժամանակի մեջ մնում է որպես մշակույթի 

արժեք. հիրավի` ճշմարիտ է Չարենցը. 
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      Թեկուզ դարն է ծնում և երկիրն է տալիս երգին շունչ ու ոգի- 

  բայց երգը երկրից ու դարից մի´շտ երկար է տևում…  

 Հաճախ գեղարվեստական երկն է ստեղծում իր գնահատման չափանիշը, յուրովի գծելով 

քննողական դաշտ, առաջադրելով բանաստեղծի մեկնողական ներքին խառնվածքին բնորոշ 

պոետիկա, ենթարկվելով կամ չենթարկվելով տեսական ժանրային համապատասխան 

սկզբունքներին: Մեկնաբանական և արժեքաբանական, վերլուծական, համադրական, 

հակադրական գնահատման ասպեկտներում քննենք <<Քրիստոսի ծաղիկների>>… կառուցողական 

շրջույթները, ավանդապահ, թե´ ավանդախախտ դեստրուկտիվ ընթացք վերապահելով Վարդան 

Հակոբյանի պոեմին… 

 Ո՞վքեր են նրանք`<<Քրիստոսի ծաղիկները…>>, որոնք ի վերուստ արդեն կարգված են 

լուսապսակվելու, լուսապսակ կրելու մի ավելի վեր, ավելի հրեղեն, հայրենադեմ լինելության` 

ազատության, անկախության ուխտին ուկնդիր: 

 Հարկա´վ, հարցադրումն անբեկանելի, անտրոհելի է, մեկնաբանումը` աստվածահաճո ու 

աստվածատուրք… 

 Ա՞սք է, թե՞ առասպել, հիշողությո՞ւն է, թե՞ պատմություն, տարեգրությո՞ւն, թե՞ 

ժամանակագրություն, խենթ-խիզախների վարքագրությո՞ւն, թե՞ հորինվածք` տաղանդավոր 

վիպերգուի լեզվամտածողության բարձր մակարդակ:  

           ‘Դադարներ>>` կտրուկ շրջադարձներով… 

 ՙԴադարների>> բանաստեղծական կատարումը` կառուցողական կերպը, կարծես հիշեցնում 

է անտիկ աշխարհի էպինիկաներ (հաղթերգեր` ներբողներ) արարողի` Պինդարիոսի (Ք.ծ.ա. 6-5-րդ 

դդ.) պոետական արտասովոր նկարագիրը, բանաստեղծություն արարելու կերպը, երկերի բարդ 

կառուցվածքը` քերթվածների շարային, ժանրային արտասովոր կազմանյութը` հասարակական 

ծեսերի, տոնախմբությունների, ավանդապատումի,  առասպելական երանգներով հորինված 

երկերի անսովորությունը` ներկայացված  ստրոֆե-անտիստրոֆե-էպոդոս  ձևույթում:   

Հակոբյանի մոտ բանաստեղծական պատկերները ստրոֆեյով` <<Երկիր սրբավայրով>>, ու 

փիլիսոփայական խոհի` անտիստրոֆեյի` <<Դադարների>> պրոզայիկ արքետիպով, ապա նորից` 

<<Հաղորդություն>> ստրոֆեյով են կազմաբանվում, պոետական տեսքի բերվում: 

  Քերթողական միջնորդությամբ բանաստեղծը արարման խորհուրդն է քննում` մեկնելու 

առեղծվածը`<<Կրկին դադարներ>>-ից էպոդոսին`<<Անխուսափելի կյանքից>> ու <<Շրջանակից 

դուրս>> միջնորմները` այն տարբերությամբ, որ հակառակ Պինդարիոսի` հազիվ չափային շարժում 

տեղավորվող` ստրոֆե, անտիստրոֆե, էպոդոս կառուցվածքային եզրույթի հզորահաղթ 

անցումների նկարագրին, Հակոբյանի պոետական շրջույթները դառնում են անչափակիր` 

քերթվածից-արձակ ձգվող տողաշարեր, արարվող ծեսից ու ծննդացոլքից` առասպել, տարեգիրք  

դարձած վարքամատյանից` ասք-լինելություն, հուշամատյան, ասք-ավանդապատում, ապա 

Արցախ աշխարհի սուրբ նահատակների` Քրիստոսի ծաղիկների արյան շառափայլով, կորուսակիր 

վարքով հաստատված, սրբացված հերոսապատում… Այսպես ձև ու ձևույթ, խախտ ու չափություն, 

սկիզբ ու նախասկիզբ` գիրկընդխառն արարվել է ասքը` Վարդանական <<դադարների>> կտրուկ 

շրջադարձներով, քննելու ինքն իրեն ու ժամանակը, Արցախյան գոյամարտը, զինվորներին, 

բոլորին…. Խաչի պապին, Սաթենիկ տատին,  Զառունց խենթերին` Ակուսիկ Ջհանին, Ծատուրին, 

ո՞ր մեկը թվես : 

 Հե¯յ վախ, Մհեր, ո՞ւր թռավ քո սիրտը` թևին, հևին հևք տվեց ու… թռա¯վ հրաշքի պես, հե¯յ, 

Մհե¯ր… 

 Թե՞ կռիվ կա աշխարհում. ախր այդ կռիվը նախ յուրաքանչյուրի հոգում ու մարմնում է, որ 

կելնի ու կհորդանա` Արցախ աշխարհին ապավեն կդառնա: Հակոբյանի <<դադարները>> այլևս 

<<դադարներ>> չեն` ուղղակի իմաստով, այլ` ցավ ու կորուստ, ոգեղեն ցոլք, կրակված հոգիներ, 

արցախականչ ձորեր ու… երդում` եռագույն դրոշին. ե՞րբ և ինչպե՞ս, որտե՞ղ ու ո՞ր ժամանակներից 

այսպես եղավ ու… այսօր ժամ ու ժամանակ տվել ու կոխ են բռնել անտեր թուրքի հետ, որ 

վայրենաբար փորձում է տիրական լինել իր մոգոնած <<հայրենիքում>>: Այսպես Վարդանական 

ասքը գլորվում, հա¯ գլորվում ու կարոտականչ է դառնում` Սաքունց սարի սուրբ մատուռին պահ 

տված 3 տարեկան երեխա ասես, որ…<<ամուր սեղմել է մայր մտնող արևի շողերն ու քնել` անցած, 

ներկա ու գալիք բոլոր պատերազմները հաղթանակած>>` վաղուց զինվոր դարձած: Հապա´… 
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 Հակոբյանի բանատողը տող չէ այլևս, նրա բանարվեստը դրասանգվել է պատկերախիտ 

վրձնմամբ, մակդիր էպիդետները այլևս ոչ թե երկրորդվել, այլև երրորդվել, չորորդվել ու աստղաթև, 

իրոք, հայեցողական,  համադիր ու հակադիր են դարձել,- 

                           Երազը - ահա մեր առաջին հանդիպման վայրը:   

                       Երազը - ահա մեր ժամադրավայրը վերջին 1, - կխորհեն նրա հերոսները:    

Իսկ սամում ապրած արցախցու բանաստեղծական հոգուն, երազը կդառնա միայն սպասված 

ժամադրավայր:  

 Ի՞նչ ավանդական չափույթներով պիտի քննել ասքը, երկվություններով լցված Հակոբյանի 

քերթողական հոգու դինամիկ անցումները, ի՞նչ խոհա-փիլիսոփայական դիտույթներ է նա ելման 

կետ ընդունում ու, արդյո՞ք, ընդունում է, արդյո՞ք, մի տաղանդավոր ասացող չէ՞ երկիր 

դրախտավայրի շուշանափերին իր սիրակիր թարթումները փնտրող ու շյուղ-շյուղ բանատող 

դարձնող քերթողը,  պոետական ի՞նչ կառույցներ ունի նա… ենթակա՞ են, թե՞ կարգալույծ, ասացողի 

բանատրո՞ւք է, թե՞ հոգու անսահման մերձերից ձայնարկող կրկնաձայն, անդնդախոր ափերի 

եղեգան փո՞ղ, չարագույժ կռի՞նչ…` ո՞ր կենդանու տեսքով. 

  Եվ մի ամբողջ գիշեր, թեժածարավ գույների մեջ  

                                                                                        թավալվելով,  

                      ես ընկղմվել էի հովտի մանուշակներում, պառկած էի տկլոր, 

                      վերակերտում էի ժայռերը` 

                       չկարողանալով կասեցնել  

                      իմ այնքան տաք բռնկումի գրոհը` դեռ կին չտեսած 

                      եվ անանուն ու անմարմին, թունավոր ծաղիկը դրախտավայրի …2 

 Եվ պետք չէ լավ քերթված արարելու համար չափակիր լինել եղած գրական 

ուղղություններում ու պոետական կուլտուրայում: Լսենք այս դեպքում երևույթը հաստատող 

Արշակ Չոպանյանի մեկնումները` գրական երկի ու գրական ընդհանուր օրենքների 

հարաբերությունների շուրջ: <<Ենթադրել որ գրված կանոններեն, տրված բանաձևերեն, 

վավերացված սեռերեն դուրս չկա գրականություն, ատիկա իմաստակություն է: Գրականությունը 

կը ծնի արվեստագետին տպավորական հոգիին վրա արտաքին ու ներքին աշխարհներուն ըրած 

կրկին ազդեցությենեն, և գրական գործերն են, որ կանոնները կը շինեն, ոչ թե կանոնները` գրական 

գործեր>>3: 

 Իսկ բնության բոլոր անտես ու անմարմին երևույթները, կանչերը` դեռ երկունքված ու 

ծնունդ չապրած, դեռ աստղացոլք ու ասքաշյուղ են, հմուտ ասացողի շրթին` շառագույն հևք են 

դարձել ու ծարավի են, ծարավի` հավիտենական ճամփածիրներում, ձարխոտերի, գիլամասրենու, 

դեղձենու և անգամ` հարալեզների կանչերում, որ ծառերի վարսերն են, ու ծեծկռտուք են` 

շրթեշուրթ, անխոս մեղեդի, կորսվա՞ծ, թե՞ դեռևս չերգված, հավաքված բանաստեղծի հոշոտված 

մարմնի ու անչափակիր հոգու շուրջ… 

 Կա ու չկա վերադարձ, սպասում, կա ու չկա ժամադիր հուշ, <<չբռնկվող երազ ու շող>>: 

<<Դադարների>> ելման կետը  Արիստակես Լաստիվերտցու <<Պատմության>> նախաբանն է 

հիշեցնում. թե ինչ մեղքերի գնով պատուհասվեց ազգն հայոց ու… մատենագիրը, որ շարունակում է 

Նարեկա դպրոցի ավանդները, շարունակաբար, տարեգրական, պատմագրական, 

ժամանակագրական երկասիրություններին հատուկ հարաբերությամբ է մատենագրում թուրք-

սելջուկներից Հայաստան աշխարհին հասած դժբախտությունները`  սթափությամբ ու ճշտությամբ 

տալով Հայաստանի քաղաքական նկարագիրը: Հայաստան երկիրը ականատես մատենագրի 

դիտմամբ` <<այժմ ընկած է բոլոր ճանապարհների խաչմերուկներում` մերկ, խայտառակված, և 

կոխկրտում են նրան նախատինքով ճանապարհների բոլոր անցորդները` ելած հայրենի 

աշխարհից, օտարացած ծանոթներին, հեռացած ընտանիքներից, բարեկամներից ու 

ազգականներից` դարձել է գերի ու կալանավոր բոլոր ազգերին>>:                   

                                                           
1
 Հակոբյան Վ., Քրիստոսի ծաղիկները, տե´ս Անդրադարձի տեսիլներ, ԵԺ, Ե.,<<Հայաստան>> հր., 

2002 (այսուհետև`<<Քրիստոսի ծաղիկները>>), էջ 505: 
2
 Նույն տեղում, էջ 506: 

3
 Չոպանյան Ա., Մեր գրականությունը, տե´ս Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա, 2հ-ով, 

հ.2, Ե., Երևանի համալսարանի հր., 1984, էջ 481: 
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Լաստիվերտցու Հայաստանը կոխկրտված է, իսկ Հակոբյանի Արցախա աշխարհը փորձում է 

հաղթության դափնիներով զարդարել իր հերոսներին, իր լուսապսակ հագած նահատակ սրբերին… 

                                   Սպասում եմ,  

                                              որ ճակատիս գրերում ճշտումներ մտցնի Տերը,   

                                              որն ինձ տվել է տառապանքը անկշռելի  

                                              ու ամեն պահ բզկտվող աշխարհի ամենամեծ սերը 1: 

Ու արարման, փլուզման, վերակերտման, կորուստների լաբիրինթոսում ու գեհենում անգամ 

Պլուտարքոսը անհայեցական է, գիտե որ 

                             Աստվածների և 

                           չաստվածների կռիվն է անվերջանալի: 

Ժամանակները սառնարյուն են, հաշվառք ունեն, անբարո ու անմիխիթար են, սակայն, գիտե 

                                                   Անցնում է 

                                               ամբողջ մի հավիտենություն 2:    

Արցախ աշխարհը, սակայն, գիտե ներքուստ ծանրութեթև անել լույսի ու ստվերի, արյան 

աշխարհը: Այլևս մահտարաժամ ու մռունչ է` խոժոռամիտ. 

  Սամումը սև անապատի եկել, լեռան դուռն է ծեծում: 

 Հայոց Արցախա ամուր ու վես լեռները ևս այրուձի են, ներքին կորովով ու սպասելիքով: 

Այսպես-նախասկիզբն է ասքի, հերթապահ-զգուշացում. քամելիոն ու լորտու, աշխարհի հոգը չէ` ո՞վ 

և ի՞նչ է լինում. Հակոբյանի բանատողը ասքաշող է ու հարցում, պարադոքս ու անպատասխան, 

անշուշտ, ինքն էլ և´ սամումը ցույց կտա, կբացահայտի, և´… ասքաշողը. 

  Ամենաթեժ կետը երկիր մոլորակի, ուր կանգնում եմ`  

                                                                                                 ոտքիս տակ է…    

 Իսկ դա Արևելից տունն է` Արցախա տունը, խենթ-խիզախների սրբատեղին` արյունածոր, 

վիրակապ թևերով ու թոնրաշուրթ սրտով… Վի՞պենք… Վիպում է Հակոբյանը թերևս ափսոսանք 

ունենալով խոհակիր հոգում, ամուլ ապրած երազների համար. 

  Անծաղիկ ծաղիկը աշնանավերջի ափսոսանքն է… 

 Այսպես երազադիր` ժամադրումով կայանում է մի խորհրդավոր ծես` առասպելաբանվելուն 

միտված` հոգուն ու սպասելիքներին բևեռված` Սաթենիկի թոռ, Սարգսի ծուռ որդու խռովքին` 

համադիր և հլու. 

  Իսկ դրախտավայրը կայանում է միայն կորսվելուց հետո 3…  

 Դա այդպես է` լինի սիրո, ծաղկի, ծիլի, բույրի, լույս ստինքների. իսկ Ադամայգում կաթը 

գժվում է բանաստեղծվելուց: 

 Իսկ կյանքի անցումներում նրանք են կանգնած` ասացողի խոհակիցները, սիրակիցները, 

երազակիցներն ու չեն գտնում, ու գտնում են…, կորցնում են ճամփաներն անթվակիր, անհասցե, որ 

իրենցը և իրենցը չե´ն… չե´ն. ամեն ինչ խունկ, ամեն ինչ անգո… ու անցումները` շիկացած, որոնք 

բանաստեղծի միջով են անցնում, նախանիշ են ինչ որի, որ որն է` աներկյուղ, նա գուցե՞ թե` անգոն 

ու անդեմը. 

  Բերում է աչքեր, դեռ ոչ ոքի չտեսած… 

  Բերում է սիրտ, դեռ ոչ մի կրակում չկիզված …4 

  ու սիլլոգիզմներն են ընթացքավորվում, որ փիլիսոփայինն է, այստեղ` Վարդանինը, ու 

շիկացած պատկերները, որ քերթողինն են, ու ասացումները, որ ասացողինն են ու աստղածղի են, 

հուշաբույր, երկնառաք ու բազմաստեղ են, հույլք-հույլք, ուր Հակոբյանի անսանձ հոգին է թևածում, 

չափ ու ձևույթ չընդունող, ասրափայլ ու կոստնտոտիկին խոհակիր` սարսռամիտ… սուլում են, 

փնչում են, ելնում ու թևում են: Արցախա պիրկ լեռներ ու ձորերն են, այրուձի են, արնացոլք ու երազ 

են, հրեղեն լույս… ինքնաորոնման ու ինքնաճանաչման, ինքնատեսության խենթացումն է: Այդ 

ամենը նաև հոգեկրի պես զինվորացու են` դեռևս չպտուղված, իսկ պտղավորվածները` պապ ու 

տատիկ են: 

                                                           
1
 <<̔Քրիստոսի ծաղիկները>>, էջ 502: 

2
 Նույն տեղում, էջ 504: 

3
 Նույն տեղում, էջ 504,505: 

4
 Նույն տեղում, էջ 510: 
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  Ես արդեն ինձ չեմ ճանաչում Աստծո տված քո վրձնի ծայրին, 

            և սա իմ ինքնահաստատումն է ժամանակի   

                                                                        և տարածության մեջ…   

                                                                       տիեզերական…1  

  

Բանաստեղծի ինքնահաստատումը ելման կետն է, որտեղից ամեն ինչ այնքան պարզ է ու… 

միաժամանակ չհասկացված, որտեղ սիրո, կարոտի, ցավի, երազի, չաստվածների, հեթանոս 

աստվածների սարսուռների դռները բացվում են ու չեն փակվում, բանաստեղծին դողէրոցքով 

պարուրում. 

             Իսկ մեր տունը` սպասումն է մեր, սուրբ սիրո մեջ, 

                                բա¯րձր, բա¯րձր, ամենավեհ լեռան վրա աստվածամերձ …2  

 Քննելով Մուրացանի պատմության փիլիսոփայության համակարգը, մի առիթով  

Սարինյանը նկատել է.<<Մուրացանը պատասխանելու համար ներկային, հարցում է անում 

անցյալին>>… Թերևս դա պատմավիպասանի, բանաստեղծի, մշակույթի մարդու համար 

պարտադիր ստեղծագործական նախապայման է: 

             Այս զգացողությունն ես ունենում <<Գալիքի հրավերքը կամ առերեսում անցյալի 

հետ>> հատվածը ընթերցելիս ու… որպես վտանգը նախազգող ցավի մեկնություն, բանաստեղծը 

նախածին բնազդով անհանգիստ է Արցախ աշխարհի համար. 

  Կրակը լափլիզելով` ինչ պատահի, մոտենում է… 

  (Վիհ: Անդունդ: Թռիչք-անցում): 

  Անհասին հասնում է նա, ով չի հասնում. որովհետև` երբ  

                                                                                                     Աստված է խոսում  

  լսում է բանաստեղծը, 

  ուշիմ, 

  խելագար, 

  երբ սկսում է խոսել բանաստեղծը, 

  Աստված չի <<լսում>> 3:  

 Իսկ աշխարհը, մարդիկ, և առավել` Աստված, լուռ են մի  խորհրդավորությամբ.  

դրանից առավել անհանգիստ է բանաստեղծը. 

քանզի եթե լսող չկա, առավել ևս` պիտի ասել, ասել, ասել…  

  Իսկ, որ ավելի սահմռկեցուցիչ է` կրակն մոտեցող  

           << լափլիզող է>> ու ծառն` այստեղ` Արցախական տունն է,- ծառը տեսնում է- 

                           ու չի կարող փախչել, ու չի կարող նահանջել ծառ է`  

                          ընդերքներում խորը ագուցված արմատներով:  

                          Չի¯ էլ փորձում 4: 

 Այո´, ծառը` Արցախա տունը, մետաֆորիկ է, անձնավորված, խորախորհուրդ պատկեր-

հարցադրում է, քանզի Արցախա տունը` հին ու արմատավոր է, որքան էլ վտանգը կա, միևնույն է` 

ինքն իր արմատներով հողի ընդերքում է. փոթորիկներ կգան ու կանցնեն, հողն Արցախական 

անանց է ու հավերժական… 

 Բանաստեղծի հիշողությամբ` արցախցին քրիստոսածաղիկ է, հաճախ` նահատակ, 

պատրաստ նորից հանուն հող հայրենիի` մարտիրոսվելու, լուսապսակ կրելու… 

 Բանաստեղծը նախ և առաջ փիլիսոփա է. խոհածումները նրա` սիլլոգիզմներ են` 

պատճառահետևանքային կապերով, առաջնայինից` երկրորդայինը միտվող սքողումներով, 

աֆորիզմիկ` հետ ու առաջ դարձվող քննումներով. հարկա´վ- 

                         Հինը այն է, որ նոր չի լինում ոչ մի ժամանակ: 

                    Քանզի բանաստեղծությանը ես մոտիկ եմ եղել  

                    անհամեմատ,  

                                                           
1
 Նույն տեղում, էջ 511: 

2
 Նույն տեղում, էջ 513: 

3
 Նույն տեղում, էջ 514: 

4
 Նույն տեղում, էջ 514: 
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                   երբ ավելի, անասելի շատ հեռու էի բանաստեղծությունից, 

                   երբ ես դեռ չէի ծնվել, 

                   բայց, անշուշտ, սերը կար աշխարհում: 

                   Եվ բանտերը ազատության օազիսներ են: 

                   Եվ ի՞նչ պոեզիա, եթե բանտերը լիքը չեն պոետներով: 

                   Ու չնայած չափանիշ է և´ ցավ և´ կարոտ, և´ սեր, և´ իշխանություն,- 

           Սուտ է, թե արքաները մենակ չեն մնում, 

         բոլոր արքաները լինում են մենակ: 

              Իսկ թե մենակ չեն` ինչ արքա:  

         (Աղվանից Վաչե արքայի երկվությամբ տնքող 

հոգու հանգույն է բանված)… 

                        <<Լափլփող կրակի>> արահետներում Արցախական աշխարհն է:  

                        Ապագայի հրավերքը Աստծո սուրբ ոտնահետքն է հայոց  

                       բիբիլիական լեռան վրա…1   

 իսկ ճանապարհները ոտնահետքերն են, ոտնաձայները`  

 տիեզերացունց մռնչյունով Սիամանթոյի, Ռուբեն Սևակի,Վարուժանի… 

 ու բանաստեղծված Արցախա հողում քերթության ու քերթողի շրշյուն է, ոտնաձայն,- 

Ծանրացել են դեպի լյառն Արարատ բարձրացող Ուիթմենի 

          Քայլերը  …2  

Ու Ռըսկան սարը վիպական պահվածքով կարծես ելել է ծիսատրուքի.  

  երեսը փռել է ոտքերի տակ արեգակի`  

  մի անծայրածիր, արյունռուշտ ժամանակի մեջ 3 : 

 Հակոբյանի <<Քրիստոսի ծաղիկները…>> արդի հայ քերթողական արվեստի, ազգային և 

համազգային գեղագիտական շերտերի բնածո է, քերթության անկրկնելի աշխարհ, որը 

ստեղծագործական բարձր մակարդակ է նախանշում, և ամենագլխավորը` ներկայանում է որպես 

արցախցու հաղթության զարմանահրաշ, տիեզերադեմ ֆենոմենի պոետական արքետիպ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
1
 Նույն տեղում, էջ 516-518: 

2
 Նույն տեղում, էջ 523: 

3
 Նույն տեղում, էջ 524: 
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ՀՏԴ   82-9(479.243)                                                                                                                       Լրատվություն          
Բալայան Սամվել 

Արցախի պետական համալսարան, 
բանասիրական ֆակուլտետ,  

գրականության և լրագրության ամբիոնի ասիստենտ 
ՇԱՐԺՄԱՆ 30-ԱՄՅԱԿԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ 

Samvel Balayan 

LIGHTING OF ACTIVITIES DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF KARABAKH MOVEMENT 

ON SOCIAL TELEVISION OF ARTSAKH 

Media representatives believe that the apparent transparency of television is due to broader extention 

of the Internet and the information existing there. Artsakh's public television with its current challenges, 

has great experience in uncovering political and public events. The events of the 30th anniversary of the 

Karabakh Movement had broad enrollment. 30 years ago the ability to become a single fist, the will and 

existing difficulties have been reflected on Artsakh Public Television. The goal was one - remaining faithful 

to the spirit of 30th anniversary celebrations to keep the national dignity in the minds of generations.  

 

Key words: informative policy, conflict, TV audience, Kharabakh movement, reportage, journalism 
 

Самвел Балаян 

ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ  30-ЛЕТИЮ КАРАБАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА  

ОБЩЕСТВЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИЕ АРЦАХА 

Представители медиасферы убеждены в  том, чтобы телевидение стало очевидно прозрачным, 

способствовало более широкому распространению сети и имеющейся в ней информации. 

Общественное телевидение Арцаха, с учетом актуальных вызовов, имеет большой опыт освещения 

политико-общественных событий. Мероприятия к 30-летию Карабахского Движения были 

достаточно обширными с точки зрения охвата. 30 лет назад умение собраться в кулак, сила воли и 

имеющиеся трудности отразились в эфире Арцахского общественного телевидения. Цель была 

следующая: сохранить национальное достоинство ярким в мыслях поколений.  

 
Ключевые слова: информационная политика, конфликт, телеаудитория, Карабахское движение, 
репортаж, журналистика. 

 
Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ պատմական իրադարձությունները, 

պատերազմներն ու հակամարտությունները  աշխարհի ցանկացած մեդիա նախագծի հիմնական 

մասն են կազմում։ Հենց նման բովանդակությամբ լրահոսը աշխարհի առաջատար 

հեռուստաալիքների տեղեկատվական քաղաքականության հիմքն է։ Հեռուստալսարանն, ամեն 

դեպքում, գնահատում է իր անցած ճանապարհն ու իր հեռուստաէկրանին հիշողությունները 

թարմացնող տեղեկատվություն է փնտրում: Այդպես էր նաև Արցախի Հանրային 

հեռուստատեսության դիտողների դեպքում: Այդ մարդկանցից շատերը 1988-ի փետրվարյան օրերին 

ենթարկվել են քաղաքական ճնշումների, բռնությունների, սակայն անկեղծ հավատում էին, որ 

բռունցքվելու միջոցով էր հնարավոր հասնել արդար պահանջի լուծմանը: Եվ չէին սխալվում:  88-ի 

փետրվարը սպասված էր, բայց հարուստ անսպասելի զարգացումներով: Այն իրադարձությունների 

կերպարանափոխումն էր՝ համահունչ նոր մարտահրավերներին, նոր հնարավորություններին:  

Արցախի հեռուստատեսության ծնունդը համընկավ արցախահայության ազգային 

ազատագրական պայքարի նոր փուլի մեկնարկի հետ:  Նորաստեղծ հեռուստատեսությունը 

դարձավ Ղարաբաղյան շարժման խոսափողն ու գաղափարախոսը:   Հեռուստատեսության  

կայացման  գործընթացը, որին էական նպաստ բերեցին Հայաստանի հեռուստատեսությունն ու 

Երևանից  Ստեփանակերտ գործուղղված մասնագետները, ընթանում էր  խորհրդային և 

ադրբեջանական ուժային կառույցների կողմից ստեղծվող խոչընդոտների, մարզում հայտարարված 

արտակարգ դրության պատճառով մտցված արգելքների և սահմափակումների պայմաններում: 

Հեռուստահաղորդակի  Շուշիում գտնվելու պատճառով, որն այդ ժամանակ հիմնականում 
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ադրբեջանցիներով էր բնակեցված, հեռուստատեսության աշխատանքը լիովին կախված էր 

ադրբեջանցիների քմահաճույքներից և պարբերաբար ընդհատվում էր: Չնայած դժվարություններին 

և հալածանքներին,  հեռուստատեսությունն այդ փուլում պատվով կատարեց իր առաքելությունը1: 

Արցախյան շարժման 30-ամյակի միջոցառումները Արցախի Հանրայինը լուսաբանել է հենց 

սկզբից, առաջին նյութերի շարքում Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի տոնակատարությունների 

կազմակերպման պետական  հանձնաժողով ստեղծելու լուրն էր: Պետական հանձնաժողովը 

ձևավորվել է հանրապետության նախագահի հրամանով՝ հոբելյանական միջոցառումները 

պատշաճ կազմակերպելու համար2: Ընդգրկված էին տարբեր գերատեսչությունների ու 

զանգվածային լրատվամիջոցների պատասխանատուներ, շրջվարչակազմերի ղեկավարներ, 

շարժման ակտիվիստներ: Հանձնաժողովի անդրանիկ նիստը գումարվել է նոյեմբերի 23-ին՝ 

նախագահությամբ Արցախի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանի: Հանրային 

հեռուստատեսությունը նիստը լուսաբանել է Օր լրատվական ծրագրի շրջանակներում, և շուրջ 2.30 

րոպեի ընթացքում հեռուստատադիտողը հնարավորություն ուներ նախնական պատկերացում 

կազմելու սպասվող միջոցառումների մասին3: 

Արցախյան շարժումը՝ Մայր Հայրենիքին վերամիավորվելու խնդիրը շատ ավելի հին 

պատմություն ունի: Այդ գնահատականը, թերևս, տվել են շարժման առաջամարտիկները: «Օր»  

հավելվածի շարքով՝ մինչև փետրվարի 20-ը, ըստ շրջանների ի մի են բերվել 30 տարվա հուշերը՝ 

հենց առաջին ձեռքից՝ Շարժման ակտիվիստներից: 10 րոպեանոց հատուկ ռեպորտաժները եթեր են 

հեռարձակվել «Օր» ծրագրի գլխավոր թողարկումից անմիջապես հետո:  

Շարժման 30-ամյակի միջոցառումները լայնորեն լուսաբանել է «Օր» լրատվական ծրագիրը: 

Փետրվարի 12-ին առաջին մարդաշատ հանրահավաքները անցկացվել են Մարտունիում ու 

Հադրութում: Հանրահավաքներ, նաև միջոցառումների հագեցած ցանկով շարժման 30-ամյակը նշել 

են հանրապետության բոլոր շրջաններում, հիշել են նրանց անունները, ում ջանքերով 

տասնամյակներ շարունակ ճնշված ազգային իղձերը 88-ին նորից ու նորովի հառնեց: Արցախի 

Հանրային հեռուստատեսության Օր լրատվական ծրագրի լրագրողները լուսաբանել են այդ 

միջոցառումները4: Հեռուստատեսության ստեղծագործական և տեխնիկական առավել մեծ թիմ 

ներգրավվել էր շարժման 30-ամյակի գլխավոր միջոցառումը լուսաբանելու համար:  

1988-ի փետրվարի 13-ին արցախահայությունը ոտքի կանգնեց ու թույլ չտվեց, որ Բաքվից 

ժամանած ղեկավար կազմի մասնակցությամբ ու պահանջով ԼՂԻՄ բյուրոների ընդլայնված նիստ 

գումարվեր ու դատապարտեր Արցախը Հայաստանին վերամիավորելու պահանջը: Այդ 

իրադարձությունից  30 տարի անց Վերածննդի հրապարակում 88-ի հերոսներն էին՝ Արցախի 

գործող ու նախկին նախագահների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նոր կարգախոսներով, ու 

նույնքան ոգեւորված նոր սերնդի հետ: «Օր» լրատվականի նկարահանող 2 խմբերը աշխատել են 

վաղ առավոտից՝ նպատակ ունենալով Ստեփանակերտի գլխավոր փողոցներում ու հրապարակում 

տիրող տրամադրությունները նույնկերպ հաղորդել հեռուստալսարանին: Արցախի պետական 

համալսարանից մեկնարկած միջոցառումն ու երթը լուսաբանվել է առանձին ռեպորտաժում5, 

Վերածննդի հրապարակի տրամադրություններն արտացոլվել ու գնահատականները հնչել են մեկ 

այլ ռեպորտաժում6:  

Փետրվարի 20-ին, Արցախի Վերածննդի օրը, արցախյան շարժմանը նորովի անդրադարձ 

կատարվեց: Այդ օրվա եթերում ամբողջությամբ շարժման ոգին էր թեվածում, հիշողություններով 

կիսվել են ավագ սերունդը, իրենց պարտավորությունների մասին էլ խոսել են նոր սերնդի 

ներկայացուցիչները: Եթերային ամենադիտարժան հատվածը, թերևս, արցախյան շարժման 30-

ամյակին նվիրված ֆիլմի ցուցադրությունն էր զբաղեցնում: Ֆիլմի  նկարահանման 

նախապատրաստական աշխատանքները մոտ երկու ամիս առաջ են սկսվել, Հանրային 

հեռուստատեսության ղեկավարության պատվերով7: 

                                                           
1
 http://artsakhtv.am/am/about-us 

2
 http://www.president.nkr.am/am/news/lawsOrders/3750/ 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=7Ugv21QIpHk 

4
 http://www.artsakh.tv/am/news/show/13060 

5
 http://www.artsakh.tv/am/news/show/13062 

6
 http://www.artsakh.tv/am/news/show/13063 

7
 https://www.youtube.com/watch?v=Jfuc4jlUDmc 
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 Ստեղծագործական կազմում «Օր»ր լրատվականի լրագրող Նորայր Հովսեփյանն էր, 

հանրայինի գլխավոր ռեժիսոր Հրայր Ավետիսյանն ու գլխավոր օպերատոր Մերուժան 

Հայրապետյանը:  Առաջին փուլում սցենարի ճշգրտումն էր, նկարահանումների հարթակների, 

պոտենցյալ զրուցակիցների ցանկերի ճշգրտումը: Խնդիրը շարժման համընդհանուր բնույթը ցույց 

տալն էր, ինչը եւ եղել է իրականում: Ինքնավար մարզի շրջաններից յուրաքանչյուրում եւ 

մարզկենտրոնում՝ Ստեփանակերտում, 1980-ականների կեսերին արդեն ընթանում էին 

խմորումները, ընդհատակում ձեւավորվում էին խմբեր, խմբակներ: Խնդիրը այդ խճանկարը մեկ 

պատկերի մեջ ամբողջացնելն էր: Ըստ այդմ՝ նկարահանումներ են կատարվել Մարտակերտի, 

Ասկերանի, Հադրութի եւ Մարտունու շրջաններում, ինչպես նաեւ մայրաքաղաք 

Ստեփանակերտում, այն վայրերում, որտեղ առաջին միտինգներն են կայացել: 

Նկարահանումներում մոտ 30 անձ է ներգրավվել՝ 1988-ի ակտիվիստներից: Հենց նրանց խոսքերով 

է կառուցվել ֆիլմի հիմնական կմախքը: Ընդ որում, միմյանցից անկախ՝ նրանք իրենց 

հիշողություններով լրացրել, շարունակել են իրար՝ ամբողջացնելով պատկերը եւ անուղղակի 

հաստատելու մյուսների խոսքը: Հենց այստեղից էլ ծնվել է ֆիլմի վերնագիրը՝  «Շարժում 88. 30 

տարի անց՝ առաջին ձեռքից»:  

 Արցախյան շարժումից 3 տասնամյակ անց հայկական երկրորդ հանրապետությունում 

տիրող տոնական տրամադրությունը Արցախի Հանրային Հեռուստատեսությունը լուսաբանել է 

ամբողջ թիմով, ընդգրվել են տեղեկատվական, վերլուծական բոլոր հաղորդաշարերը: Թեմայի շուրջ 

հարցազրույցներ են պատրաստվել, որոշները հեռարձակվել են ուղիղ եթերում՝ Ողջույն, Արցախ 

հեռուստանախագծի շրջանակներում: 

 Շարժման 30-ամյակի միջոցառումները, որոնք համակարգված էին պետական 

մակարդակով և իրականացվել են ամբողջ հանրապետությունում, ոչ միայն հիշողություններն են 

թարմացրել:  Անհրաժեշտ էր սերունդների մեջ մարմնավորել պայքարի ոգին, որպես բաց դաս՝ եվս 

մեկ անգամ կրթելու, դաստիարակելու, ապագան ավելի ճիշտ կառուցելու հրամայականով: 

Արցախի Հանրային Հեռուստատեսությունն հենց այդ ուղղությամբ է շարժվել: Իրականացնելով 

պտական քաղաքականությունը՝  հավատարիմ է մնացել ժուռնալիզմի համար ընդունելի այնպիսի 

որակական չափանիշներ, ինչպիսին բազմազանությունն է, հավասարկշռվածությունն ու 

թափանցիկությունը:  
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ՀՏԴ  82.09 (479.243=161.1)                                                                                                           Գրականություն 

Կարեն Խանյան 

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու,  

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի  

արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ  

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊՈԵԶԻԱՆ 

 

Արցախյան շարժումը լայն արձագանք է գտել ոչ միայն հայ, այլև բազմաթիվ օտար  

բանաստեղծների երկերում: Այդ  առումով չափազանց  հետաքրքիր է ռուսական  պոեզիան: 

Շարժման  հենց սկզբից Արցախ են ժամանել Մ.Դուդինը, Վ. Կոնոպլյովը, Ալ. Բոբրովը, Արշակ Տեր 

Մարգարյանը և ուրիշներ : Ինչ վերաբերում է Վլ. Պոնոմարյովին, ուշադրության արժանի է նրա և 

ծառայությունը, և  անմիջական  մասնակցությունը Արցախյան շարժման թեժ  ընթացքին: 

 Հոդվածի հեղինակը    հաճույքով ու երախտագիտության զգացումով վերլուծել ու գնահատել  

է վերոնշյալ ռուս պոետների թեմային առնչվող ստեղծագործությունները:  Հոդվածում ընդգծվում է, 

որ ռուս գրողները բարձր են գնահատում հայ  ժողովրդի ազգային  ազատագրական պայքարը 

Ադրբեջանի հայահալած  լծի դեմ  և նշում, որ այդ շարժումն արդարացի  պայքար է` հանուն ազատ, 

անկախ, արժանապատիվ  կյանքի 
 

Բանալի բառեր.  Արցախյան շարժում, ռուսական պոեզիա, Մ.Դուդին, Վ.Կոնոպլյով, Ալ.Բոբրով, 

Ա.Տեր-Մարգարյան, Վ.Պոնոմարյով, արդարացի պատերազմ, ադրբեջանական  ծանր լուծ, 

հաղթանակ, ազատություն,անկախություն 

К. С. Ханян 

АРЦАХСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  И РУССКАЯ  ПОЭЗИЯ 

 

Арцахское  движение  нашло  широкий отклик как  в армянскоий поэзии так и в зарубежной. С 

этой точки зрения интересна русская поэзия. Еще с  начала движения   Арцах посещали     М. Дудин, 

В.Коноплев, М. Бобров, Аршак Тер- Маркарян и другие. Что касается  В. Пономарева,  то заслуживает 

внимания его непосредственное  активное участие в Арцахском движении. 

         Автор статьи  с глубоким наслаждением и чувством благодарности, разбирал и оценивал 

относящееся к теме произведения вышеуказанных поэтов. В статье подчеркивается, что русские поэты 

высоко оценивают национально-освободительную борьбу армянского народа, отмечая при этом, что эта  

борьба за свободную, независимую, достойную жизнь носит справедливый характер.   

 

Ключевые  слова: Арцахское движение, русская поэзия, М. Дудин, В. Коноплев. Ал. Бобров. А. Тер-

Маргарян, В. Пономарев, справедливая война, Азербайджанское невыносимое ярмо, победа, свобода, 

независимость. 

K.S. Khanyan 

ARTSAKH МՕVEMENT AND RUSSIAN PՕETRY 

 Artsakh mօvement fօund wide respօnse nօt օnly in Armenian pօetry but alsօ in fօreign as well. Frօm 

this pօint օf view, Russian pօetry is interesting. Since the beginning օf the mօvement, M. Dudin, V. Kօnօplev, 

Al. Bօbrօv, Arshak Ter-Margaryan and օthers visited Artsakh. As fօr V.Pօnօmarev, his merit and direct active 

participatiօn in the prօcess օf Artsakh mօvement deserves attentiօn. 

 The authօr օf the article, with deep pleasure and a sense օf gratitude, analyzed and evaluated the wօrks 

օf the pօets mentiօned abօve. The article emphasizes that Russian pօets highly appreciate the natiօnal liberatiօn 

struggle օf the Armenian peօple, nօting that this struggle fօr a free, independent, dignified life is fair. 

 
Key wօrds: Artsakh mօvement, Russian pօetry, M.Dudin, V.Kօnօplev, A. Bօbrօv, A.Ter-Margaryan, fair 

war, Azerbaijan unbearable yօke, victօry, freedօm, independence. 

        

Աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդն այս օրերին օրինական հպարտությամբ ու 

գոհունակությամբ նշում է Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձը, այն համարելով Ավարայրի ու 

Սարդարապատի փառավոր շարունակությունը` Արցախ աշխարհի ազատագրումն Ադրբեջանի 

հայահալած լծից: Դժվարին, բայց հերոսական դարերի ընթացքում հայ ժողովուրդը կրկին ու կրկին 

համոզվեց, որ իր նենգ ու արնախում թշնամին` թուրքը, ոչնչով չի փոխվել, ինչպես դիպուկ  
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բնութագրել է տաղանդավոր բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը. ՙ Գայլը գայլն է նույն` բնույթով 

պատիր` գառան մորթու մեջ, թե որջում անտես»:
1
    

Այդ նենգ ոսոխի դեմ էր, որ Արցախյան պատերազմում միաբանվեց հայ ժողովուրդը` 

հավատարիմ Մեծն Չարենցի իմաստուն կոչին.«Ո’վ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո 

հավաքական ուժի մեջ է»: Այդ հավաքական ուժի դրոշակակիրներն ու խորհրդանիշերը դարձան 

Բեկորը, Ավոն, Ազգալդյանը և էլի հազարավոր դյուցազուններ, որոնք կյանքի գնով պարզեցին 

Հայոց եռագույնը փրկված Արցախի ճանապարհին: 

Արցախյան պատերազմը միաժամանակ ապացուցեց, որ վտանգի պահին արդարացի 

գոյամարտում հայ ժողովուրդը մենակ չէ, որ աշխարհում ունի հավատարիմ բարեկամներ, որոնք 

պատրաստ են հայ զինվորի հետ, որպես զինակից, նետվել մարտի, խիզախել անձնուրաց: Այս 

տեսակետից հաճույքով կարող ենք նշել, որ քիչ չեն եղել այնպիսի ռուս ազատամարտիկներ, որոնք 

մասնակցել են Արցախյան գոյամարտին ու հերոսացել: Եվ ոչ միայն այդ: Համոզված կարող ենք 

բարձրաձայնել, որ Արցախյան շարժումն ու պատերազմն իրենց գեղարվեստական արտացոլումն 

են գտել նաև ռուսական արդի պոեզիայում: Այստեղ առաջինը պետք է նշել ականավոր 

բանաստեղծ, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Միխայիլ Դուդինի անունը: Շարունակելով Մաքսիմ 

Գորկու, Ալեքսանդր Բլոկի, Վալերի Բրյուսովի և մյուս առաջադեմ մտավորականների ավանդույթը` 

տարիների ընթացքում նա ստեղծել է բանաստեղծական շարքեր` նվիրված մեր ժողովրդի 

պատմական հերոսական անցյալին ու նորօրյա նվաճումներին: Եվ պատահական չէր նրա 

այցելությունն Արցախ այն ծանր ու ցավալի օրերին, երբ Սումգայիթից հազարավոր հայեր, ազերի-

թուրքերի վայրագություններից մազապուրծ, տեղափոխվել էին Ստեփանակերտ:  

Վերադառնալով Մոսկվա, նա սովետական իշխանությունների անգործության ու 

թողտվությունների դեմ իր վրդովմունքը հայտնեց ոչ միայն հրապարակախոսական հոդվածներով, 

այլև բանաստեղծական կրակոտ տողերով: Մի ամբողջական շարք են կազմում այն գործերը, 

որոնցում ընդգծվում է ազատագրական պայքարի ելած հայ ժողովրդի արդարացի ընդվզումը 

ադրբեջանական հայահալած լծի դեմ: Այդ առումով խոսուն օրինակ է նրա «Արյան ճանապարով 

դեպի Աստծո ճամփան՚ գրքում զետեղված «Արցախի հողում» բանաստեղծությունը, որն 

արդարամիտ մտավորականի պոետական ճիչ է` ուղղված աշխարհին: Բանաստեղծը մարտնչող 

Արցախը պատկերում է ներքին հպարտությամբ. 

Մի կախարդանք է հմայել մարդկանց, 

Ե’վ մոլեգին են, և’ առանց վախի, 

Վրեժով լեցուն, երազով անանց, 

Կռիվն է եռում հողում Արցախի: 

 

Կռիվն է եռում, և այն չունի վերջ,  

Կռիվ փողոցում, անկյունում շենքի, 

Որպես պատասխան` «հարևանի» դեմ, 

Արցախցիները դիմել են զենքի:
2
   

Բանաստեղծության մեջ հեղինակը շեշտում է, որ Արցախում «սահմաններ չունի 

ատելությունը», այնտեղ «կռիվը թեժ է» այն պատճառով, որ Սումգայիթում ազերիները սուր են 

բարձրացրել քաղաքը կառուցած հայերի դեմ: Մ. Դուդինը Սումգայիթում կազմակերպված 

հայկական ջարդերի ղեկավարին անվանում է Սատանա. 

Իր ձագերին է զինում Սատանան 

Եվ գոչում` գործել անգութ ու  դաժան, 

Գոռում են անվերջ պոետ, պատմաբան. 

«Արցախը մերն է` մեզնից անբաժան:
3
 

Բանաստեղծությունն ավարտվում է իմաստուն ընդհանրացմամբ.  

Մահաբեր ձեռքը արդ ինչպե՞ս հատես,  

                                                           
1
 Վ. Հակոբյան, Արցախա ծուխ, ՙԼույս՚ հրատ., Ե., 1989, էջ 9 

2 Մ. Դուդին, Արյան ճանապարհով դեպի Աստծո ճամփան, ռուսերեն, Ս. Պետերբուրգ, ՙՄամուլի պալատ՚ 

հրատ., 1995, էջ 194: Հոդվածում բերված բանաստեղծական հատվածները թարգմանել է բանաստեղծ Սոկրատ 

Խանյանը 
3
 Նույն տեղում, էջ 194 
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Ինչպե՞ս համոզես ազերուն խոսքով, 

Որ ամեն կռիվ թրով սկսվում 

Եվ ավարտվում է դառն աղոթքով:
1
   

Ճիշտ ու տեղին է կռահել ռուս մեծ բանաստեղծը, որ ազերի-թուրքերի կողմից պարտադրված 

պատերազմն ավարտվելու է իրենց իսկ դառն աղոթքով: 

Յուրաքանչյուր արդարացի պատերազմ ունի իր փիլիսոփայությունը: Այն առաջին հերթին 

բացահայտում է մարդկային գործոնը, ցուցադրում արդարության, կեղծիքի, դաժանության, 

հերոսականության, մարդասիրության և բնավորության այլ գծեր:  

Արցախյան պատերազմը ևս օրինակ է հանդիսանում այդ տեսակետից: Հայտնի են, և 

աշխարհը գիտի, թե ինչպես տարբեր երկրներից գումար վաստակելու նպատակով առանձին 

զինվորականներ եկան ու ծառայեցին ադրբեջանական հրոսակների խմբերում` Արցախի դեմ: 

Նրանցից շատ-շատերը ոչնչացվեցին հենց  Արցախի սահմանների մոտ, ոմանք էլ փախան 

մարտադաշտից` բացականչելով. ՙՈչ ոք չի կարող կռվել արցախցիների դեմ»: Հենց այդ 

պատերազմում իրենց մահը գտան  ռուս, ուկրաինացի, չեչեն, արաբ և այլ վարձու մարդուկներ, 

նույնիսկ` օդաչուներ:  

Սակայն եղել են նաև օտարազգի այնպիսի գործիչներ, որոնք ծառայելով սովետական 

բանակում, հասկացել են արցախցիների պայքարի իմաստը` ազատ և անկախ ապրելու իրավունքը` 

ամեն կերպ օգնելով ու նպաստելով նրանց հաղթանակին: Նման ազնվասիրտ ու արդարամիտ 

զինվորականներից է բանաստեղծՎլադիմիր Պոնոմարյովը, որի անունը Արցախում հայտնի է 

շատերին: 1988-1992թթ. նա ծառայել է Ստեփանակերտում տեղաբաշխված 366-րդ սովետական 

մոտոհրաձգային գնդում: Նրա ծառայության տարիները համընկել են Ղարաբաղյան շարժման 

ժամանակաշրջանին: Ճիշտ գնահատելով արցախցիների պահանջը, նա  ամեն կերպ խրախուսել է 

հայ ազատամարտիկներին: Հետծառայության տարիներին Վ. Պոնոմարյովը բանաստեղծական 

աստվածանվեր կարողությունն ընծայեց արցախյան հերոսամարտերի պատկերմանը: Գրեց 

պոեմներ, բալլադներ, ասքեր, ձոներ և այլ քնարական գործեր: Դրանց մեծ մասն առանձին 

ժողովածուով հրատարակվել է հայերեն` Ս Խանյանի թարգմանությամբ: Ընթերցելով ռուս 

բանաստեղծի ստեղծագործությունները` հաճելի մի զգացում է ջերմացնում սիրտդ: Առաջին հերթին 

նա իրեն համարում է հայ ժողովրդի ռուս որդի, նրա առաջընթացի զինվորյալ: Ուշագրավ երևույթ է 

նրա «Իմ թևավոր Արցախ»  քնարական պոեմը` նվիրված Արցախի Հանրապետության 

անկախության 26-րդ տարեդարձին:  

Դիմելով Արցախին` նա խոստովանում է իր անմնացորդ սերը և անմիջապես ընդգծում. 

Դու ազատաբաղձ, գործդ արդար է,  

Քոնն է երկիրդ, օջախդ քոնն է,   

Երազդ աստղե, ուղիդ պայքար է, 

Հզոր պայքարդ հաղթության տոն է:
2
   

Ոգևորության այս ծփանքը բխում է նրանից, որ, ինչպես բանաստեղծն է հաստատում, ինքը 

Արցախի ընդվզումի վկան էր ու «Կանգնել էր» նրա «դրոշի ներքո»: Թվարկելով Արցախի 

պատմական կոթողները, նա նշում է. 

Կովկասը, այո, դրախտ է որ կա 

Եվ ընթանում է դարավոր հունով, 

Նրա գրկի մեջ` հավերժ արև կա,  

Հայկյան Առանն է` Արցախ անունով:
3
   

Ռուս բանաստեղծին հմայում է այն ճշմարտությունը, որ Արցախի «ամեն մի որդի մի սրբած 

թուր է, Մի նպարտ զինվոր» պայքարի ճամփին: Որդիական հպարտությամբ բանաստեղծը 

ներկայացնում է Արցախի պատմական անցյալի հերոսական դրվագները, ապա նշում նոր օրերի 

հաղթարշավը. 

Տիեզերական օվկիանոսի մեջ  

Հարթում ես անշեղ ճանապարհը քո, 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 194 
2 «Ազատ Արցախ», 28.09.2017, էջ 8 
3 Նույն տեղում, էջ 8 
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Աշխարհի հին ու նոր երկրներում 

Արցախ անունդ հնչում է փառքով:
1
   

Հայ-ռուսական գրական կապերի մերօրյա դրսևորումներից է ճանաչված  բանաստեղծ 

Վիկտոր Կոնոպլյովի «Հայաստանը` սիրո աղբյուր» ժողովածուն: Նրանում զետեղված երկու 

տասնյակից ավելի բանաստեղծությունները ռուսերենից թարգմանել է Ս. Խանյանը: Առաջաբանը 

գրել է գրող-հրապարակախոս, Արցախի հերոս Զորի Բալայանը, որտեղ ասում է. «Պարզվեց, որ 

Վիկտոր Կոնոպլյովը հասցրել է ծայրեծայր անցնել համարյա ողջ Արցախը: Գտել է բազմաթիվ 

ընկերներ: Ինչ ասես արժե միայն այն փաստը, որ սիրով ու շռայլորեն նրան թարգմանել է Սոկրատ 

Խանյանը»:
2
   

Ընթերցելով գիրքը, նկատում ես պատմական արդարության մի հաճելի ընդգծում, այն 

ճշմարտությունը, որ Արցախը չի կարելի բաժանել Հայաստանից, որ Արցախը նորաթուխ 

Ադրբեջանին հանձնելը ոչ թե անարդարություն էր, այլ` հանցագործություն: Գիրքը բացվում է 

հետաքրքիր մի խորհրդով` «Հայաստանը սիրել ռուսավարի՚: Բանաստեղծը Հայոց աշխարհում 

տեսնում է մարդկային բնավորության ամենաջերմ ու ազնիվ բարեմասնությունները: Այս 

մտորումներով ջերմացած, նա իրեն համարում է երկու բարեկամական երկրների զավակ. 

Սիրիր Արմենիան զուլալված սիրով, 

Խաղաղ լուծելով հարցերը բոլոր, 

Ողջ աշխարհը թող դառնա բուրաստան, 

Քո ծնողներն են Ռուսիա-Հայաստան:
3
   

Ժողովածուում զետեղված բանաստեղծությունները համակում են իրենց 

անմիջականությամբ: Հեղինակը հմայված ճամփորդում է Հայոց աշխարհի գեղատեսիլ վայրերում, 

ուղևորվում Արցախ: «Ճամփան» խորագրով երգը դրա լավագույն վկայությունն է, որն սկսվում է 

այսպես. 

Ինձ ծանոթ Հարավի ճամփան 

Լեռների լանջերով ծանոթ 

Քո գիրկն է բերել, իմ Արցախ,  

Դարձել եմ քո որդին` քեզ կարոտ:
4
   

Բանաստեղծը գոհունակությամբ նշում է, որ Արցախում ունի եղբայր, որի մայրենի լեզվով են 

խոսում դարավոր վանքերի ու եկեղեցիների գրությունները. 

Բառերդ խաչքարի վրա, 

Գանձասար-հրաշքիդ պատերին, 

Այնպես են խոսում սրտիս հետ, 

Որ երբեք թշնամուն չեմ ների:
5
   

Անմնացորդ սիրո ու նվիրումի խոստովանություն է «Զրույց» բանաստեղծությունը` նվիրված 

արցախցի ընկերոջը` գրող Աշոտ Բեգլարյանին: Այստեղ ևս զրույցն Արցախի հետ է: Զրույցի պահին 

Արցախն ասես ձեռքը դնում է ռուս պոետի ուսին ու շշնջում. 

Իմ բարեկամ, նայիր աստղոտ իմ լեռներին, 

Նայիր Մռով սարին` նահապետին իմ քաջ,  

Նա վկան է անցած բազում իմ դարերի,  

Մարտերի մեջ անթիվ նա չի տեսել նահանջ: 

Նա տեսել է` ոնց են Քրիստոսի անվամբ    

Եղիշեն ու Դադին խոսել Աստծո հետ, 

Ոնց է Ամարասը ապրել սրբավայել, 

Ոնց է Գանձասարը անցել ուղին անթեք:
6
  

Կատարելով պատմական այս անդրադարձը, Արցախը շեշտում է. 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 8 
2 Վ. Կոնոպլյով, Հայաստանը` սիրո աղբյուր, Երևան,  «Ֆիլին» հրատ., 2013, էջ 13 
3 Նույն տեղում, էջ 25 
4 Նույն տեղում, էջ 29 
5 Նույն տեղում, էջ 29 
6 Նույն տեղում, էջ 33 
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Իմ ամեն մի բարձունք սարահարթ է լույսի, 

Կբացի քո առջև հրաշքներն իմ չքնաղ, 

Նա կպատմի, թե ինչ գնով եմ ես կյանքում 

Փրկել պատիվն իմ թանկ և օրերը խաղաղ:
1
  

Վ. Կոնոպլյովի բանաստեղծությունները` նվիրված Արցախին, զուտ զգացմունքային 

արտահայտություններ չեն: Դրանք հայ ժողովրդի պատմական անցյալի փիլիսոփայական 

ընդհանրացումներ են, որոնց շնորհիվ դառնում են գաղափարահուզական պատումներ: 

Անդրադառնալով Արցախյան լեգենդված անցյալին, բանաստեղծն ընդգծում է. «Տիգրանի թոռն ես, 

մարդկության ոգին և հույսը նրա»:  

Բանաստեղծական զրույցներն Արցախի հետ ասես բացում են օջախի լուսառատ դռները, 

որտեղ հանդիպում են որդին ու մայրը, որտեղ ռուս բանաստեղծն արդեն իրավունք է վերապահում 

իրեն Արցախի գիրկը նետվել` որպես կարոտավառ զավակ ու բացականչել. «Իմ սեգ Արցախ, քո 

սարերում ասես գրկումն եմ իմ մոր» և ապա ավելացնում. 

Արցախ… 

Քո սուրբ անունը ես հավքիդ երգում լսեցի, 

Արցախ…  

Քո սուրբ անունը դու մկաններիդ հյուսեցիր, 

Արցախ… 

Դու քո ժողովրդի կրծքի տակ ես արևում, 

Արցախ… 

Ոգիդ ծիածանիր գալիք բոլոր դարերում:
2
   

Իր բանաստեղծություններում քնարական հերոս-հեղինակը թափանցում է մարդկային 

ներաշխարհը` ծիածանված հայկական նրբերանգներով: Արդյունքում նրա հայապատումը դառնում 

է Տիգրանված ծովից ծով երկիր, որի գրկում արդեն հաղթանակած Արցախն է` նոր ու 

արժանապատիվ ընթացքով: Այդ հոգեպարար ծածանումների օրինակներից են «Քո մեջ ոգին է 

Լույսի, Բարության», «Աստղերի ծնունդ գենը հայկական», «Հայաստանը թե չես տեսել, անավարտ է 

կյանքդ…», «Կարս», «Տիրոջ ջութակը» և այլ գորրծեր: Վ. Կոնոպլյովը բանաստեղծություններից մեկը 

վերնագրել է ՙՍրտի շարունակություն՚` որպես բնաբան բերելով մեծանուն Շիրազի 

հայրենապատումից հետևյալ հատվածը. «Ես մի զավակն եմ հայ ժողովրդի Ու ամենից շատ նրան 

եմ սիրում»: Ռուս պոետը, շարունակելով Շիրազի խոսքը, նշում է.«Հասակ առած ռուս մոր կաթով, 

Հայոց աշխարհն եմ սիրում մանկան պես՚ և ապա ավարտում անխախտ համերաշխության 

պատկերով. 

Ռուսաստանը և Հայաստանը հին 

Դրոշ են դարձրել մտերմությունը, 

Ու ես բաց սրտով և հոգով ջերմին 

Օրհներգում եմ մեր եղբայրությունը:
3
  

Այս սրտաբուխ խոստովանության համապատկերին բնական պետք է համարել հետևյալ 

նորաբնույթ երևույթը: Վ. Կոնոպլյովը, որպես որդիական սեր ու խոնարհում Արցախի առաջ, իր 

սեփական բանաստեղծությունների շարքում զետեղել է Վ. Հակոբյանի հեղինակած ԼՂՀ պետական 

հիմնը` իր թարգմանությամբ: 

Նպատակահարմար ենք գտնում բերել օրհներգից մի հատված. 

Òû, îò÷èçíà, íàø ñâåò, 
Õðàì ëюáâè è â ìîëüáàõ, è â ñåðäöàõ, 

Ïîìíèì ìû ïðåäêîâ çàâåò, 

Ïóñòü â ìèðå æèâåò Êàðàáàõ. 

Ականավոր գրող Ս. Կապուտիկյանը դեռևս Արցախյան շարժման առաջին օրերին 

բարձրաձայնել էր, որ Արցախում ապրող և ստեղծագործող բանաստեղծը միայն բանաստեղծ չէ, նա 

և’ զինվոր է, և’ գիտնական, և’ քաղաքացի: Հիրավի այդպես է: Այդ մասին են խոսում ԼՂՀ գրողների 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 33 
2 Նույն տեղում, էջ 38 
3 (Նույն տեղում, էջ 65): 
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միության (նախագահ` Վ. Հակոբյան) կազմակերպած Պոեզիայի միջազգային փառատոներն 

Արցախում: Պետք է նշել, որ Անդրկովկասում առաջին երկիրն է Արցախը, որտեղ կազմակերպվեց 

Պոեզիայի միջազգային փառատոն 2012թ. և ապա` 2014թ.: Դրանց մասնակցել են ինչպես Մայր 

Հայաստանից, այնպես էլ Ռուսաստանից, Իտալիայից, Լեհաստանից, Գերմանիայից, Ռումինիայից, 

Բուլղարիայից, Լիբանանից, Սիրիայից, Վրաստանից հրավիրված անվանի գրողներ ու գործիչներ:  

Այդ նշանավոր միջոցառման մասնակիցներին իր ուղերձով ողջունել է ԼՂՀ Նախագահ Բակո 

Սահակյանը: Նա մասամբ ընդծել է. ՙՄենք չափազանց կարևորում ենք փառատոնի անցկացումն 

Արցախում և մեծ սիրով ենք մեր հինավուրց հայկական հողում հյուրընկալում աշխարհի տարբեր 

երկրներից ժամանած հանրաճանաչ բանաստեղծներին»: 
1
 Բարձր գնահատելով հայկական 

մշակույթը ազգային և համամարդկային նշանակությամբ, վերջում նա ընդգծել է. «ԼՂՀ 

իշխանությունները բարձր են գնահատում գրողի և գրականության դերը մեր իրականության մեջ և 

պատրաստակամ են այսուհետ էլ հնարավորինս աջակցել նրա զարգացման գործին: Այս 

տեսանկյունից ենք հենց կարևորում նման միջոցառումների անցկացումը մեր 

հանրապետությունում, ինչը լավ հնարավորություն է նաև նոր կապերի հաստատման, Արցախը 

աշխարհին ավելի ճանաչելի դարձնելու համար»:
2
  

Այնքանով, որքանով մեզ հետաքրքրում է ռուսական պոեզիայում Արցախյան շարժման 

գեղարվեստական պատկերման ընթացքը, նշենք, որ Արցախում կազմակերպված վերոնշյալ 

փառատոներին Ռուսաստանից մասնակցել են անվանի բանաստեղծներ Ալեքսանդր Բոբրովը, 

Արշակ Տեր-Մարգարյանը, Վլադիմիր Պոնոմարյովը, Ալեքսանդր Կնյազևը: Նրանք ոչ միայն 

արտասանեցին իրենց հայտնի ստեղծագործությունները, այլև նոր բանաստեղություններ 

ընծայեցին իրենց համար արդեն նվիրական անուն դարձած Արցախին: Ալեքսանդր Բոբրովը 

հանդես եկավ նաև հրապարակախոսական հետաքրքիր հոդվածներով: «Հանդիպում լեռներում և 

բանաստեղծական էջերում՚, ինչպես նաև ՙԱշունը բարձրադիր այգում՚ հոդվածներում 

ներկայացնելով ԽՍՀՄ նախկին հանրապետություններում տեղի ունեցած քաղաքական 

իրադարձությունները, ողջունում է ազատ և անկախ ճանապարհն ընտրած Արցախին, խիստ 

քննադատում Ադրբեջանի ղեկավարությանը` գաղութատիրական, հայատյաց քաղաքականության 

համար: Նա միաժամանակ արհամարհանքով է խոսում այն մասին, որ Ադրբեջանում իր անունը 

մտցրել են սև ցուցակը` Արցախ այցելելու պատճառով: Ի հեճուկս ազատ Արցախի թշնամիների, Ալ. 

Բոբրովը հոդվածն ավարտում է սրտաբուխ ջերմությամբ. «Մենք աշնան ամենագեղեցիկ ժամանակ 

եղանք այստեղ, քայլեցինք լեռնային ճանապարհներով, կարդացինք բանաստեղծություններ, 

համալսարանում երիտասարդությունը պոեզիայի ընթերցումներ կատարեց… ամենուր սերն էր, 

համերաշխությունը, մարդկային զգացմունքների պոռթկումը: Պետությունները այրվում են 

քաղաքագետների կամքով, սահմաններն ու ղեկավարները փոխվում են, իսկ պոետական 

եղբայրությունը մնում է»:
3
 

Հենց այդ օրերին Արշակ Տեր-Մարգարյանն ստեղծում է «Նամակ Ղարաբաղին» 

բանաստեղծությունը, որտեղ հիշում է իր պապենական արմատները, որ խրված են արցախյան 

ավանդական հողում, և ամենուրեք լսում է հոր պատգամը`«Պահպանել երկրի ամեն մի քար»: Հոր 

պատգամը դարձրած արյան կանչ, նա հպարտությամբ բացականչում է. 

Ես` բանաստեղծս, ժայռի մի բեկոր,  

Գալիս եմ հպարտ, դարերի խորքից,  

Նետվում եմ գիրկը Հայաստան իմ մոր, 

Որպես Արցախի զինվորյալ որդի:
4
   

Արշակ Տեր-Մարգարյանին արձագանքում է միջոցառման մասնակից, հայտնի բանաստեղծ 

Ալեքսանդր Կնյազևը` ունկնդիրների ուշադրությանը ներկայացնելով սրտաբուխ իր երգը` նվիրված 

Արցախին. 

Գագաթներին սարերի 

                                                           
1Բանաստեղծությունն աշխարհի միջօրեականներում, ալմանախ, 2013թ., Ստեփանակերտ,«Դիզակ պլյուս» 

հրատ., էջ 4 
2Նույն տեղում, էջ 4 
3
 Նույն տեղում, էջ 103 

4 Նույն տեղում, էջ 160 
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ճերմակ ամպերն են փարվել, 

Մշուշներից երկնային 

ասես աստղեր են թափվում,  

Սրտիս ջերմին սարսուռով 

նրանց ձեռքերս եմ մեկնել… 

Սիրող սիրտը կյանքի մեջ  

ոչ խաբում է, ոչ խաբվում:
1
   

Հնարավոր չէ մեկ հոդվածում ներկայացնել բոլոր այն ստեղծագործությունները, որ 

Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարին են նվիրել ռուս բանաստեղծները: Սակայն կարող 

ենք ընդգծել, որ բարձրարվեստ այդ պոեզիայում ծիածանված է մի լուսավոր գաղափար, որը Վ. 

Պոնոմարյովի պոեմում հնչում է սրտի խորքից. 

Դու այնքան վեհ ես և այնքան մաքուր, 

Արդար ես այնքան և այնպես անվախ, 

Որ ամեն անգամ քեզ այցի գալիս 

Ուզում եմ մնալ քո գրկում, Արցախ:
2
   

Այսպես, այցելություններն Արցախ շարունակվում են, ու գնալով հարստանում է այն 

պոեզիան, որի էջերում ծածանվում է ազատության և անկախության անբեկանելի ուղին 

ապահոված Արցախի գեղարվեստական կերպարը:  

 

 

 

  

                                                           
1 «Եղիցի լույս», 2014, հ. 3 
2 «Հայրենիք» թերթ, օրգան Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության, 13.02.2013թ.: 
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Վալյա Առաքելյան  

բ.գ.թ., ԱրՊՀ, ավագ դասախոս 

araqelyan58@list.ru 

ԲԱԳՐԱՏ ՈՒԼՈՒԲԱԲՅԱՆԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՅԱՊԱՅՔԱՐԸ 

Մեծ գեղագետ և պատմաբան Բ. Ուլուբաբյանի գրիչը անդադրում ծառայել է իր ժողովրդին:   

Հիմք ընդունելով հարուստ սկզբնաղբյուրները՝ պատմական գիտական հետազոտություններն 

ու գիտական աշխատույթունները իրենց ծանրակշիռ ներդրումն ունեցան դարավոր 

ազատագրական տարեգրության մեջ: 

Բ. Ուլուբաբյանի գրական վաստակի մի զգալի մաս են կազմում նրա հրապարակախոսական 

կրքոտ հոդվածներն ու ակնարկները, գրակախոսականներն ու թարգմանությունները: 

Մենք համոզված ենք, որ նրա գրական-գեղարվեստական ու պատամական գիտական 

ժառանգությունը դեռևս կգտնի իր նոր հետազոտողներին:  

 

Բանալի բառեր. Արցախյան պատերազմ, մարտ, Արցախյան ֆենոմեն, տարեգրություն, 

գաղափարախոս, տարեգիր, հիմն, պատմաբան: 

 

Валя Аракелян 
Старший преподаватель, АрГУ 

БАГРАТ УЛУБАБЯН И ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА АРЦАХА 

 

Перо Б.Улубабяна- великого эстета и историка беспрестанно служило своему народу.  

Изданные на основе богатых первоисточников научно-исторические исследования и труды 

внесли весомый вклад в летопись  вековой освободительной борбы. 

Значительную часть литературной заслуги Б.Улубабяна составляют страстные 

публицистические статьи и очерки, переводы и отклики. 

Мы убеждены, что художественно-литературные и научно-исторические наследия еще найдут 

новых исследователей. 

 
Ключевые слова - Арцахская война, бой, арцахский феномен, летопись, идеолог, летописец, гимн, 
историк. 

Valya Arakelyan 

Senior Lecturer, ArSU, 

BAGRAT ULUBBYAN AND THE LIBERATION FIGHTING OF ARTSAKH 

 

The contribution of B.Ulubabyan, the historian and art historian had served to his people impartaly. 

Each of the great historical works and researches of the historian is the steady contribution to the chronicals 

of the Armenian strugle of freedom. 
The great part of B.Ulubabyan's literature services made up his urgent articles and reviews, the works 

of literary criticism translations from grabar (old Armenian language) and from Russian.  

 
Key words- Artsakh war, heroic battle, Artsakhfenomen, annals, ideologist, chronicler, hymn, historian. 

 

Ռուս բանաստեղծ Սերգեյ Գորոդեցկին այսպես է բնութագրել արցախյան ոգին. «Բնությունն 

ու պատմությունը Ղարաբաղում ստեղծել են վառ արտահայտված մի տիպ: Ամբողջ աշխարհով մեկ 

ցրված ղարաբաղցիները հեշտությամբ ճանաչելի են: Լայն թափը, անձնազոհ քաջությունը, 

համարձակությունը, ինքնավստահությունը, յուրատիպ համառությունը, ընտանեկան կենցաղում 

նահապետականությունը-ահա ղարաբաղցու այն համակրելի գծերը, որոնք համարվում են հին 

հայկական առաքինությունների խորացումը: Թեև պատմության դաժանությունից դրանք խամրել 

են, սակայն մաքուր տեսքով պահպանվել են Ղարաբաղում: Բարձրահասակ ու ամրակազմ մի ցեղ, 

որ գնացել է լեռները՝ կյանքը փրկելու համար, որ պնդվել է լեռնային օդում, իրեն ապահովել 

հարթավայրային բնակիչներին սպառնացող վարակներից: Այդ ոգու դրսևորումը նրա հերոսական 
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պատմությունը եղավ, նրա հազարամյա անկախ գոյությունը, որի սխրանքը պետական, ռազմական, 

մտավոր ու գիտական երևելի գործիչների բացառիկ առաքելությամբ է պայմանվորված»:1 

Երևելի այդ գործիչներից էր Արցախյան գոյապայքարի ռահվիրա, գաղափարախոս ու 

ժամանակագիր Բագրատ Ուլուբաբյանը, որը ասպարեզ եկավ անցած դարի հիսունական 

թվականներին: Սրանք զարթոնքի ու արթնացման տարիներ էին արցախյան գրականության 

համար և ահա վերածնության այս մթնոլորտում ձևավորվեց Ուլուբաբյանի գրական 

անհատականությունը: 

Բ. Ուլուբաբյանի երևույթը անխզելիորեն կապված է պատմական այն իրադարձությունների 

հետ, որ տեղի ունեցան Արցախում, անցյալ դարի վերջին տասնամյակներին: Հաստատապես 

սկիզբը շատ ավելի հեռվում էր՝ 60-ականների սկզբներին, բայց Խորհրդային Միության 

ազատականացումը, վերակառուցում-պերեստրոյկան միայն ազդարարը եղավ էթնիկական ոգու 

արթնացմանն ու արցախահայերի ազգային-ազատագրական պայքարի բռնկումին: 

Ընդլայնվում են Ուլուբաբյանի գրական-հասարակական գործունեության շրջանակները` 

«Խորհրդային Ղարաբաղ» թերթի խմբագիր, կուլտուրայի մարզային վարչության պետ, մարզսովետի 

գործկոմի նախագահի տեղակալ և այլն: Օգտվելով պաշտոնի ընձեռած հնարավորությունից` նա 

ռուսական և ադրբեջանական դպրոցներում ադրբեջաներենի փոխարեն ներգրավեց հայոց լեզվի 

դասաժամեր: Այդ քայլը սահմանադրական էր, ուստի Բաքվում ոչինչ չկարողացան անել, բայց 

անսպասելի կրճատվեց Բ. Ուլուբաբյանի հաստիքը: 

Ժամանակի տագնապը խորապես  վերապրում էր Ուլուբաբյանը և կատարեց գրեթե 

անհնարինը. գրական կապեր ստեղծեց Հայաստանի գրական կյանքի հետ մի այնպիսի ժամանակ, 

երբ քանդված կամ խարխլված էին Արցախը Հայաստանի հետ կապող բոլոր կամուրջները: 1957 

թվականին կազմակերպեց Վազգեն Ա նորընտիր կաթողիկոսի այցը Ղարաբաղ: Մայր Հայաստանից 

սկսեցին ավելի շատ գրողներ, արվեստագետներ այցելել Ստեփանակերտ, (Ն. Զարյան, Հր. Քոչար, 

Ս.  գ Կապուտիկյան, Սունդուկյանի անվան դրամատիկական թատրոն, Հ. Սահյան,   Ս. 

Խանզանդյան, Սարմեն, Նորենց, Հր. Հովհաննիսյան, Պ. Սևակ, Գ. Էմին և ուրիշներ), որոնք լինում 

էին Բ. Ուլուբաբյանի առանձնատանը, որը մի տեսակ «Վերնատուն» էր դարձել Ստեփանակերտում: 

Հետևեցին աննախադեպ սպառնալիքներ Բաքվից: Բայց Բ. Ուլուբաբյանը և նրա 

համախոհները չընկրկեցին և տեղի չտվին: Մոսկվա հասած երկրորդ դիմումից հետո Ուլուբաբյանն 

ու իր ընկերները Բաքվի կողմից մեղադրվում են դաշնակցական - ահաբեկչական գործունեության 

մեջ: 

1966թ. Երևանում հայտնվեց 150 էջանոց անստորագիր մի մեքենագիր տեքստ, որը շուտով 

բազմացվեց ու տարածվեց: Ձեռագիրը պատմում էր 1920 թվականից հետո Արցախի գլխին եկած 

արհավիրքների, Ադրբեջանի տիրապետության տակ հեծող հայության դժվարին կյանքի մասին: 

Դրանից շատ չանցած` ԽՄԿԿ Կենտկոմը Երևանից ստացել էր ձեռագրի ռուսերեն 

թարգմանությունը` մի ընդարձակ զրպարտչական վերլուծության հետ: Զրպարտագրում 

մատնացույց էր արված նրա` տեքստի հեղինակը` Բ. Ուլուբաբյանը: Մոսկվան ՀԿԿ Կենտկոմի 

առաջին քարտուղար Անտոն Քոչինյանից և Կենտկոմի համապատասխան անդամներից քիչ 

ջանքեր չպահանջեց` ձեռագրի հեղինակին սպասվելիք պատիժներից փրկելու համար: 

«Արցախում մնալն անհնարին դարձավ հատկապես այն պատճառով, որ Բաքվի 

իշխանություններն իրենց հայատյաց ծրագրերի իրականացման գործընթացի մեջ ներգրավել էին 

մի խումբ ստրկամիտ հայ պաշտոնյաների` Մելքումյանների, Կևորկովների և ուրիշների, որոնք 

իրենց գործողություններով ամեն կերպ աշխատում էին հաճոյանալ թուրքերին»,- այսպես է գրել 

հայտնի դեպքերի մասին ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Հր. Սիմոնյանը` Բ. Ուլուբաբյանի ծննդյան 75-

ամյակի առիթով:2  

Այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում բերել այն 13 ժողովրդանվեր գործիչների անունները, 

ովքեր Բ. Ուլուբաբյանի ղեկավարությամբ ստորագրեցին 1965թ. հունիսի 28-ի  հայտնի նամակը: 

Նրանց համարյա բոլորին արտաքսեցին Ղարաբաղից, որոնք և դարձան առաջին պաշտոնական 

վտարանդիները: Ահա նրանք. Բագրատ Ուլուբաբյան, Սերգեյ Շաքարյան, Լազար Գասպարյան, 

Գրիգոր Ստեփանյան, Արամ Բաբայան, Արսեն Մուքանյան, Գուրգեն Գաբրիելյան, Բոգդան 

                                                           
1Բ.Ուլուբաբյան, «Ժամանակի քննոթյունը»,«Վաչագան Բարեպաշտ» հր, 2006: 
2
 «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2001, թիվ 1: 
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Ջանյան, Միքայել Կորգանյան, Արկադի Մանուչարով, Ալբերտ Սեյրանյան, Մաքսիմ 

Հովհաննիսյան, Սերգեյ Գրիգորյան: Շնորհիվ նրանց` Արցախի ժողովուրդը շոշափելիորեն զգաց 

ազգային ինքնագիտակցության ուժը, որը ծնվեց Բագրատյան զանգի հզոր ղողանջից: Շարժումը, 

սակայն, ապրեց ու ծավալվեց արդեն հայ ժողովրդի ընդերքում, որը պիտի հասցներ 70-ականների  

խուլ ցնցումներին և     88–ի փետրվարին սկսված համաժողովրդական և համազգային  շարժմանը: 

Սկսվում է հալածանքի, բացահայտ սպառնալիքի կամպանիա: Բ. Ուլուբաբյանին ոչինչ չէր մնում, 

քան հեռանալ իր սիրելի Արցախից և բնակություն հաստատել Երևանում: 

Բանաստեղծ-լրագրող Հր. Բեգլարյանը, հետագայում վերհիշելով այս ամենը, գրել է.. «Ես 

հաճախ եմ մտածում, թե ուրիշ էլ ո՞վ կստեղծեր մեր գրական օջախը, եթե Բ. Ուլուբաբյանը չլիներ և 

ո՞վ կգրեր այն պատմական նամակը, որ դանդաղ պայթող ռումբի դեր կատարեց Արցախյան 

շարժման համար: Ո՞վ տքնաջան վաստակով կհանրագումարեր հայոց արևելից կողմանց երկու 

հազարամյա պատմությունը, ո՞վ իր ամբողջ կյանքն ու վարդապետությունը Հիսուսի պես կնվիրեր 

Հայր - Աստծուն` Արցախ-Ղարաբաղին»:1  

1968թ.  Երևան տեղափոխվելուց հետո սկսվում է Բ. Ուլուբաբյանի ստեղծագործական  

կյանքի երկրորդ շրջանը:  

Այստեղ նա գեղարվեստական գրականությանը զուգակցեց պատմագիտական 

հետազոտությունը, որը դարձավ նրա մտավոր գործունեության հիմնական ուղղությունը:  

Պետք է նշել, որ նրան գրականությունից դեպի պատմություն տանող դրդապատճառը 

արցախյան ֆենոմենի բացահայտումն էր: 

Բ. Ուլուբաբյանը վաղ հասկացավ, որ այն, ինչ ադրբեջանցի պատմաբանները երկչոտությամբ 

ասում էին 50-ական թվականներին, 60-70-ականներին արդեն դարձրել էին ազգային քաղաքական 

ծրագիր` սեփականելու Արցախի հոգևոր և նյութական մշակույթը: Դա դավադիր ու 

հակագիտական մի ծրագիր էր, որի դեմ հնարավոր չէր հանդես գալ բացահայտ քննադատությամբ:  

Խորհրդային յոթանասուն տարիների ընթացքում ամեն կերպ արգելվում էին հայ 

պատմաբանների փորձերը` զբաղվելու Խորհրդային Հայաստանի տարածքից դուրս գտնվող 

պատմական Հայաստանի անցյալի, նրա ներկա իրավիճակի սոցիալ–տնտեսական, 

ժողովրդագրական, մշակութային ժառանգության, այնտեղ բնակվող հայ ժողովրդի համար 

կենսական նշանակություն ունեցող բազում այլ հարցերի լուսաբանմամբ: Դրան հակառակ` 

Ադրբեջանում «պատմաշինարարների» համար ստեղծվել էր չափազանց արտոնյալ իրավիճակ: 

Հաշվի չնստելով պատմական փաստերի ու իրողությունների հետ` կեղծելով ու եղծելով 

պատմությունը, իրենց ցանկություններին համապատասխանեցնելու ճանապարհով հորինվեց մի 

մտացածին վարկած, ըստ որի Մեծ Հայքի մաս կազմող Արցախը, Ուտիքը, Նախիջևանը և 

Խորհրդային Հայաստանի տարածքի զգալի մասը պատմականորեն «աթադան - բաբադան» 

Ադրբեջանի բաղկացուցիչ մասն են: 

1969թ. Ուլուբաբյանը «Արցախի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև 10 – րդ 

դարը» գիտական թեզի համար արժանացավ պատմական գիտությունների թեկնածուի աստիճանի: 

Ընդամենը մի քանի տարի անց` 1973թ. Բ. Ուլուբաբյանը արդեն պաշտպանեց դոկտորական թեզ և 

ստացավ պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան: Այդ աստիճանին նա հասավ կրկին 

հայրենի Արցախի պատմության հետազոտման համար` («Խաչենի իշխանությունը 10 – 16–րդ 

դարերում»): 

Պատմագիտական իր ուսումնասիրություններով Բ. Ուլուբաբյանը հասավ լայն ճանաչման, 

հաստատեց իր կայուն տեղը հայ պատմագիրների ժամանակակից փաղանգում: 

Հենվելով պատմական արխիվային փաստաթղթերի վրա` գիտնականը մերկացնում է թուրք 

պատմագրության ու պատմաբանների կեղծիքները` ցույց տալով, որ արցախցին` իր տոհմիկ 

էությամբ, ամենևին էլ եկվոր չէ ու երբեք չի ապավինել թուրք-ազերիների «գթասիրտ 

ողորմությանը»: Նա իր բնիկ օրրանում է, իր պապերի ու նախապապերի հողի վրա, նրանց փորձով 

հարուստ, պատմական մաքառումներով զինավառ: 

1975թ. Ադրբեջանի կոմկուսիկենտկոմի առաջին քարտուղար Հ. Ալիևի պահանջով ԲՈՀ – ը 

(բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով) Բ. Ուլուբաբյանին պարտադրեց երկրորդ անգամ 

Մոսկվայում պաշտպանել դոկտորական թեզը: Այդ ժամանակ նույնիսկ չէր օգտագործվում 

                                                           
1 «Արարատ», Բեյրութ, 1995, 17 հունիսի: 
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«վերապաշտպանություն» արտահայտությունը: Ալիևը պնդեց, որ վերապաշտպանությանը 

մասնակցեն ադրբեջանցի գիտնականները: Զորի Բալայանը այդ կապակցությամբ գրել է. «Ես 

երջանկություն եմ ունեցել այդ օրը Մոսկվայում գտնվել Բագրատի կողքին: Դահլիճում հաճախ 

ծիծաղն էր պայթում, կարծես խոսքը գնում էր ոչ թե պատմության ձանձրալի էջերի, այլ Արկադի 

Ռայկինի ռեպրիզների մասին: Դահլիճն այնպես բուռն ու հեգնորեն էր արձագանքում բաքվեցի 

փորձագետների ռեպլիկներին, որ նախագահողը հաճախ ստիպված էր լինում ցուցափայտով խփել 

ջրամանին: Բագրատի տրամադրությունը  շատ բարձր էր, բոլոր հարցերին պատասխանում էր 

աշխուժորեն և նույնիսկ սրամտելով»:1 Ուլուբաբյանը փայլուն հաղթանակ տարավ և 

վերապաշտպանեց դոկտորական թեզը: 

Հետագա տարիներին «Կանթեղ» (1977), «Ոսկե շղթա» (1979), «Դրվագներ հայոց Արևելից 

կողմանց պատմության» (5-7-րդ դար, 1981), «Գանձասար» (1981) և այլ աշխատություններում 

Ուլուբաբյանը աղբյուրագիտական և ստուգաբանական նոր բանալիներ է տալիս` մեկնելու հայ – 

ռուսական առնչությունները, մեր պատմության անհայտ կամ վիճելի, Աղվանքի պատմության 

բազում հետաքրքիր խնդիրներ: 

Պատմագետը ստեղծում է մնայուն ու բարձրարժեք գործեր, ինչպես` «Արցախի 

պատմությունը», «Արցախի գոյամարտը» (1918–1988թ. փետրվար ժամանակաշրջանի ընդգրկմամբ), 

«Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը», կոթողային աշխատությունները, 1918-ի 

մայիսյան դյուցազնամարտի հերոսական դրվագների վառ նկարագրությամբ առլեցուն 

«Սարդարապատ» պատմական վեպը, բազում պատմա-հրապարակախոսական հոդվածներ: 

Սրանք բոլորը գիտնականի համառ պրպտումներիու խորասուզումների արգասիք են` 

աղբյուրագիտական, փաստագրական հարուստ նյութերի հենքի վրա: Նա մեծ նվիրվածությամբ ու 

եռանդով վիպագրեց Արցախի պատմության նորօրյա հերոսամարտը: Դրա վառ ապացույցն է 

«Արցախյան գոյամարտի տարեգրությունը» ծավալուն գիրքը, որը հայությանն ու գալիք դարերին 

ընծայաբերած մի խորախորհուրդ լուսամատյան է` տագնապոտ ու սթափեցնող: Մենք գործ ունենք 

մեր օրերի եղիշեական տարերգրության հետ, որի հեղինակն արցախյան պայքարի փոթորկված 

տարիների ոչ միայն ականատեսն էր, այլև անձնուրաց տարեգիրը: 

Գուցե թե հենց հիմա է անհրաժեշտ նշել, որ ղարաբաղյան սխրանքի ճանապարհին Բ. 

Ուլուբաբյանը մաշել էր իր սիրտը և ճակատագիրը:  

850 էջանոց այս տարեգրությունը ներկայացնում է Արցախյան վեցամյա հերոսամարտի նոր 

շրջանը (1988-1994թթ.): Այդ առիթով հեղինակը գրել է. «88-ի փետրվարն սկսվել է 1918թ. մայիսից, 

երբ Անդրկովկասի արևելյան մասում ստեղծվեց մինչ այդ երբեք գոյություն չունեցած Ադրբեջան, և 

սա էլ իր նպատակը դարձրեց տիրանալ Արցախ-Ղարաբաղ հայկական մարզին: Արցախը ոտքի 

ելավ, նետվեց գոյապայքարի, որը շարունակվեց տասնամյակներ, մինչև 1988-ի փետրվարը: Այս 

կետում արդեն այն պայթեց` իբրև համազգային վճիռ, որը չէր կարող չպսակվել հաղթանակով»2:  

Արցախի պատմությունը` սերտորեն միահյուսված հայոց պատմությանը, առաջին անգամ 

ամբողջացրեց և հայ պատմագիտական համակարգի մեջ դրեց Բ. Ուլուբաբյանը: 

Գիտնականը զբաղվել է նաև թարգմանչական աշխատանքով: Գրաբարից նա գրական 

աշխարհաբարի է թարգմանել ու հրատարակել հայ հոգևոր մշակույթի գանձարանում բացառիկ 

տեղ գրավող մի քանի դասական երկեր, մասնավորապես` Մովսես Խորենացու «Հայոց 

պատմությունը» (2000), Ղազար Փարպեցու «Հայոց պատմությունը» և «Թուղթ Վահան 

Մամիկոնյանին» աշխատությունը (1982), Եսայի կաթողիկոս Հասան – Ջալալյանցի «Համառոտ 

պատմություն Աղվանից երկրի» գործը (1997), որոնք բոլորն էլ լույս են տեսել թարգմանչի 

ընդարձակ առաջաբաններով, որոնցից ամեն մեկը առանձին քննախույզ հետազոտություն է` 

հանգամանալից ծանոթագրություններով: 

Բ. Ուլուբաբյանը նաև կատարել է գեղարվեստական մի շարք ստեղծագործությունների 

թարգմանություններ` ռուսերենից հայերեն, մասնավորապես` Չինգիզ Այթմատովի «Մնաս բարով, 

Գյուլսարի» վիպակը (1968) և Յուրի Բոնդարևի «Տաք ձյունը» վեպը (1972): 

Բ. Ուլուբաբյանի մի շարք ստեղծագործություններ թարգմանվել են նախկին ԽՍՀՄ տարբեր 

լեզուներով: 

                                                           
1 «Ավանգարդ», 1995, 30 նոյեմբերի, թիվ 24: 
2 «Երկիր», 2000, 9 դեկտեմբերի: 
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Բ. Ուլուբաբյանի ստեղծագործությունները ժամանակին  արժանացել են գրաքննադատների 

ուշադրությանը: Նրա գեղարվեստական երկերը լույս ընծայվելուն պես դիտարկվել և գնահատվել 

են ամսագրերում, հանդեսներում, թերթերում, գրականագիտական առանձին ժողովածուներում: 

Այս առումով կարևոր է նշել ակադեմիկոսներ Ս.Արզումանյանի, Ս.Աբրահամյանի, Ս.Երեմյանի, 

գրականագետներ Ժ.Անդրյանի, Գ. Անտոնյանի, Կ.Դավթյանի, Գ.Հովսեփյանի և այլոց հոդվածները: 

Բ. Ուլուբաբյանին է նվիրված Հր. Բեգլարյանի «Ղարաբաղցին» բանաստեղծությունը, որը երգի 

վերածվելով դարձել է յուրօրինակ օրհներգ արտերկրում և Արցախում ապրող յուրաքանչյուր 

արցախցու համար: 

Այսպիսով, իր ստեղծագործական հարուստ ժառանգությամբ Բ. Ուլուբաբյանը ընդլայնում է 

Արցախի մտավորականների հորիզոնը, նաև` պահում արցախյան մի տոհմիկ ու յուրօրինակ 

երանգ հայ մշակութային տարեգրության մեջ: 

 

Գրականություն 

 

1. Ուլուբաբյան Բ., «Զրուցարան», գիրք Ա, «Արևիկ», 1987: 

2. Ուլուբաբյան Բ., «Զրուցարան», գիրք Բ, «Արևիկ», 1988: 

3. Ուլուբաբյան Բ., «Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը», «Մ.Վարդանյան» 1988: 

4. Ուլուբաբյան Բ., «Արցախյան գոյապայքարը», «Գիրգրոց», 1994: 

5. Ուլուբաբյան Բ., «Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունը», «Երևան», 1997: 

6. Ուլուբաբյան Բ., «Ժամանակի քննությունը», Ստեփանակերտ, «Վաչագան Բարեպաշտ» հր., 2006: 

7. Դալլաքյան Ռ., «Դարավոր գոյապայքարի հերոսական տարեգրությունը», «Ազգ», 9 դեկտեմբերի, 

1995: 

8. Կարապետյան Բ.,  «Բ.Ուլուբաբյան. Լեոյի գործի շարունակողը», «Եթեր», թիվ 48, էջ 4, 2001: 

9. Ջանյան Բ., «Միշտ կանգնած մնալով արցախյան հողի վրա», «Հայաստան», 9 դեկտեմբերի, 1995:   
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ՀՏԴ  82.09(479.243)                                                                                                                    Գրականություն       

Սոկրատ  ԽԱՆՅԱՆ   

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ԼՂՀ գիտության վաստակավոր գործիչ 

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ՌՈԲԵՐՏ ԵՍԱՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ 

 

Սույն հոդվածում վերլուծվում  ու գնահատվում են  տաղանդավոր բանաստեղծ Ռոբերտ 

Եսայանի այն ստեղծագործությունները, որոնցում պատկերված է Արցախյան շարժումը` սկսած 

1988 թվականից մինչև մեր օրերը: Ընդգծվում է  այն  ճշմարտությունը, որ արդարացի  պատերազմի 

գեղարվեստական  պատկերը ռեալիստորեն  կարող է  ստեղծել առաջին հերթին ազատամարտիկ-

բանաստեղծը: Նման  պոետներից  է Ռ. Եսայանը, որ  Արցախյան պատերազմին մասնակցել է 

որպես հրետանավոր: Նշվում է, որ Ռոբերտի  ժողովածուների լեյտմոտիվը  հայրենասիրությունն է: 

Նա եկել է  համոզիչ  եզրակացության, ըստ որի նենգ  հարևանի ` ազերի թուրքի  հետ պետք է  

խոսել միայն  ու միայն  զենքի ուժով: Դրա լավագույն  վկայությունը  2016-ի Ապրիլյան  Քառօրյա  

պատերազմն է, որտեղ  մեր  երիտասարդ  զինվորները իրենց կյանքի գնով  պաշտպանեցին մեր 

երկրի սահմանները:  Պատահական չէ, որ Ռ.Եսայանն իր նոր ժողովածուն անվանել է <<Խաչ և 

սուր>>: Հոդվածի մեծ մասը նվիրված է այդ գրքի արժևորմանը: 

 

Բանալի բառեր.  Արցախյան շարժում, պոեզիա Ռոբերտ Եսայան, ազատություն, 
անկախություն, խաչ, սուր, հաղթանակ, պաշտպանական բանակ, հայրենապատում, պոեզիայի 
փիլիսոփայություն 

                                                          

                                                                                                          С. А. Ханян 

                            АРЦАХСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  В  ПОЭЗИИ  Р. ЕСАЯНА 

В данной статье анализируются  и оцениваются  те произведения  талантливого  поэта  Роберта 

Есаяна,  в которых отражается Арцахское движение, начиная  с 1988 г. по настоящее время. 

Подтверждается истинность мысли , что художественный  образ  войны реалистически может создать  

в первую очередь поэт-борец за свободу . Одним из таких  поэтов  является  Роберт Есаян, который 

участвовал  в Арцахской войне  как артиллерист . Подчеркивается, что лейтмотивом  в сборниках  Р. 

Есаяна  является  патриотизм. Поэт пришел  к  убедительному  выводу, что  с коварным соседом-

азеритюрком надо говорить  только и только  языком  оружия. Лучшим свидетельством этой истины 

является  Апрельская  четырехдневная  война  в  2016 году , когда наши молодые солдаты  ценой 

своей жизни  защищали  границы нашей  Родины. Не  случайно, что  Р. Есаян  свою новую книгу  

назвал <<Крест и меч>>. Значительная часть статьи посвящена оценки сборника. 

 

Ключевые  слова: Арцахское  движение , поэзия, Роберт Есаян, свобода , независимость, крест, 
меч, победа, оборонительная  армия Арцаха, стихи о родине, философия поэзии. 

 

S.A. Khanyan 

ARTSAKH MOVEMENT IN YESAYAN'S POETRY 

 

 This article analyzes and evaluates those works of the talented poet Robert Yesayan in which the 

Artsakh movement is reflected, starting from 1988 to the present days. The truth of the thought is confirmed, that 

the artistic image of war can be created realistically first of all -by fighter for freedom. One of these poets is 

Robert Yesayan, who participated in the Artsakh war as an artilleryman. It is emphasized that patriotism is the 

leitmotif in the collections of R. Yesayan. The poet came to the convincing conclusion that with the insidious 

neighbor-Azeriturk it is necessary to speak only and only with the language of arms. The best evidence of this 

truth is the April Four-Day War in 2016, when our young soldiers defended the borders of our Motherland at the 

cost of their lives..Not by chance that R. Yesayan called his new book "The Cross and the Sword". A 

considerable part of the article is devoted to the evaluation of the collection. 
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Տարիներ առաջ «Հայրենիքի ճակատագիրը հայ պոեզիայում» իմ ուսումնասիրության մեջ 

Ռոբերտ Եսայանի ստեղծագործության մասին գրել եմ. «Ռ. Եսայանի հայրենասիրական երգերը 

ոգեկոչելու ուժ ունեն, որովհետև դրանք հնչում են որպես գոյության նոր դասեր, զինվորագրվելու 

ազդակներ… Հայացքն ուղղելով Տիրոջը, Ռ. Եսայանը բացում է մշուշոտ վարագույրը, համարձակ 

մեջտեղ բերում ընդվզումից հառնող իր հենակետերը: Նրա հենակետերն ակունքվում են հողից, 

ազգային ճակատագրից, հավատից»1:     

Դիտարկումը ճիշտ էր ու բնութագրական: Վկայությունը նրա ժողովածուներն են` մեկը 

մյուսից հասուն, բարձրարվեստ, պոեզիայի փիլիսոփայության եսայանական դրսևորումներով: Եվ 

նշեմ գոհունակությամբ, որ գրախոսել եմ նրա բոլոր ժողովածուները` արդյունքում հրատարակել 

«Ռոբերտ Եսայանի պոեզիան՚  աշխատությունը` կրկին բարձրաձայնելով. «Տառապանքից են ծնված 

Ռ. Եսայանի երգերը: Նա իր նախորդներից փոխ է առել արյան հյուլեն, որն իր մեջ գենից բացի, 

ներառում է բազմադարյան հիշողությունը, բոլոր կշիռները լուծում արցունքի մեջ, արևով ցրում 

վիշտը և հասունանում արագ: Նա խոսում է իր իմաստուն ժողովրդի անունից` գիտակցելով, որ մեր 

ցավը շատ կողմերով կապված է չմաքրված աշխարհի հետ: Բանաստեղծը ժողովրդի լուսեղեն 

գալիքը տեսնում է մաքրված աշխարհի մեջ` բացականչելով. «Աշխարհը թող մաքրի  իրեն, զուլալվի 

տառապած աչքի պես» 2:    

Աշխարհի վերաբերյալ այս տեղին ու ճշմարիտ կարծիքը Ռ. Եսայանի կենսահայեցողության 

արտահայտություն է: Նա ընդգծված ռեալիստ բանաստեղծ է` ռոմանտիկական երանգներով և չի 

կարող կեղծել իրեն, որովհետև երկրագնդում տեղի ունեցող տագնապալից իրադարձությունների 

հողմապտույտներից տուժում է նաև ծանր ցեղասպանության ենթարկված իր մայր ժողովուրդը: Նա 

ցավով է խոսում  Սումգայիթում, Բաքվում, Գանձակում հայ ազգաբնակչության հանդեպ 

կատարված վայրագությունների մասին, բանաստեղծորեն պատկերում Սիրիայում տեղի ունեցող 

այն վայրագությունները, որոնցից մեծապես տուժում է նաև Սիրիայի դարավոր մեսրոպաշունչ 

գաղութը: Նրա սրտի միջով է անցնում այն գնդակը, որից 2016-ի ապրիլյան քառօրյա 

պատերազմում մարտիրոսվեցին մեր դյուցազուն պատանիները` պաշտպանելով մեր սահմաններն 

ու մեր ժողովրդի ազգային արժանապատվությունը:  

Ահա այստեղ է, որ պիտի ընդգծվի Ռ. Եսայան ազատամարտիկ-բանաստեղծի անցած բեղուն 

ճանապարհն ու ինքնատիպ պոետական տաղանդը: Պետք է ընդգծվի, որ հրաշքներ կարող է գործել 

գեղարվեստական այն հայրենապատումը, որն ստեղծում է զինվոր բանաստեղծը: Այստեղ է, որ 

հայրենիքի հանդեպ արտաբերված յուրաքանչյուր բառ համեմվում է որդիական սիրով` 

անկեղծության ու զգոնության կոչող տագնապի երանգներով: Ու պատահական չպետք է համարել 

ստեղծագործական այն գործընթացը, որ ծիածանված է Ռոբերտի շարունակվող կենսամատյանում, 

որտեղ ընդգծվում է այն վեհ ճշմարտությունը, որ անհատի համար ժողովրդից դուրս չի կարող լինել 

կյանք ու երջանկություն: Այստեղից էլ` այն արարող խռովքը, որ կոնկրետ առնչված է հայրենիքի 

հետ: Տեղն է կրկին ու կրկին բարձրաձայնել այն համոզմունքը, որ հայ պոեզիայում հայրենիք և 

ժողովուրդ հասկացությունները նույն իմաստն ունեն, որովհետև միայն մենք` հայերս, ունենք 

կորուսյալ հայրենիք, աշխարհասփյուռ ժողովուրդ ու վերածնված փոքրիկ մի Հայաստան և 

փրկված-սրտաչափ մի Արցախ: 

Այս դեպքում ևս անվտանգ չեն մեր աչքի լույս ու սրտի հույս ո’չ Հայաստանը, ո’չ էլ 

գերությունից ազատագրված նրա որդին` Արցախ անունով: Այս անքուն գիտակցությունն է հենց 

հրամայել Ռ. Եսայանին` 2017-ին հրատարակած Երկերի 8-րդ հատորի առաջին գիրքը անվանել 

ՙԽաչ և սուր», որտեղ զետեղված է բանաստեղծությունների, հոդվածների, ակնարկների, 

հարցազրույցների և նամակների բազմերանգ ու բազմաբնույթ մի փունջ:  

                                                           
1
 Ս. Խանյան, Հայրենիքի ճակատագիրը հայ պոեզիայում, 1950-90-ական թվականներ, ԱրՊՀ հրատ., 2003, էջ 

226 
2 Ս Խանյան, Ռոբերտ Եսայանի պոեզիան, «Դիզակ պլյուս» հրատ., 2008, էջ 7 
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Հրատարակվում են գրքեր, որոնք արվեստի նմուշ լինելուց բացի, լայն գործոններ են 

ընդգրկում` առնչված ժողովրդի ճակատագրին: Ռոբերտի սույն ժողովածուն նման երևույթներից է: 

Դա նախ հոգևոր մի նոր տարածություն է բանաստեղծի ստեղծագործական որոնումների դաշտում, 

ապա` ազատամարտիկ-բանաստեղծի կենսափիլիսոփայության ծիածան, որի երանգները 

կամարվում են հայակուռ խաչի ու սասնակոփ սրի շափաղումներից, կոնկրետ` խաչը որպես 

սրբազնագույն հավատի պատկեր, սուրը` որպես ազգափրկիչ ուժ, որոնք միասին պիտի 

փայլատակեն հայ ժողովրդի ձեռքում` բոլոր պահերին: Դա մոլորված ու խարդախված աշխարհում 

մեր ազգային ճակատագրի հրամայականն է:  

Ռ. Եսայանի ամբողջ ստեղծագործության առանցքում այս դասն է ընդգծված: Դեռևս 1993թ., 

երբ Արցախ աշխարհը պատերազմական արնաներկ դաշտ էր, ուր բռունցքվել էին հայոց 

դյուցազունները` հանուն ազգային արժանապատվության վերածնության: Հենց այդ ժամանակ էր, 

երբ Ռոբերտը բանաստեղծական ջրդեղված տողերի մեջ ծածանեց հայ մարտիկի գիտակցված 

խիզախումի երդումը. 

Հո’ղ իմ հայրենի, քո աստղի համար 

Իմ արյան միա’կ երկինքն եմ քամել, 

Բախտս քո բախտի խաչին եմ գամել, 

Որ քո երա¯զը… հավերժ հուրհրա»… 1 

Ըստ էության,  գրողի և ստեղծագործության գաղափարահուզական ամբողջ գոբելենը 

հյուսվում է նրա աշխարհընկալման ու համոզմունքների հենվածքով: Այդտեղ է, որ 

ասեղնագործվում է նաև գրողի գեղագիտական իդեալը: 

Արցախյան պատերազմի թեժ օրերին կայացած մի երկխոսության ժամանակ, որը 

կազմակերպել էր բանաստեղծ-լրագրող Հ. Ալեքսանյանը բանաստեղծ-զինվոր Ռ. Եսայանի հետ, 

խորապես բացահայտվել է բանաստեղծ-ժողովուրդ փոխհարաբերության հիմնախնդրի 

նշանակությունը, առանձնապես պատերազմի առաջին գծում գտնվող բանաստեղծի համոզմունքն 

այդ կապակցությամբ: Ռոբերտը գրում է, որ պատերազմում զենք վերցրած յուրաքանչյուր ոք իր մեջ 

պետք է ունենա Տիրոջ զգացողությունը և շշնջա. «Ես տերն եմ այն հողի, որի վրայով քայլում եմ, որն 

ինձ սնում է, և իմ գոյությունը նրան պաշտպանելու մեջ է: Պահը ճակատագրական է: Մեր 

ընթացքին հետևում են ոչ միայն մեր նախնիները, այլև ապագա սերունդը2»:  

Երկխոսության ընթացքի մեջ լրիվ բացահայտվում է Ռ. Եսայանի բանաստեղծական 

հավատամքը: Ամեն մի հայ պետք է ապրի հայրենի երկրի ազատության երազանքով, որը 

միանշանակ ու միագիծ ընթացք չէ: «Եթե ազգային երազանքն ունի իր քաղցրությունը,- գրում է 

Ռոբերտը,- ունի և իր դառնությունը: Երկուսն էլ մերն են: Մեր արյան մեջ ենք կրում»3:  

Ահա այս համոզմունքի բանաստեղծական պատկերն է, որով համեմվում է Ռ. Եսայանի 

հայրենապատումը` գրական տարբեր ժանրերով:  

Գրական տարբեր տեսակների բուրավետ մի փունջ է Ռ. Եսայանի «Խաչ և սուր» ընտրանին: 

Այն բացվում է ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի հիշատակին 

նվիրված ձոնով: Ազգային երազանքի քաղցրության ու դառնության խոսուն և համոզիչ մի 

հյուսվածք է ամբողջ ձոնը, որն ավարտվում է հետևյալ քառատողով. 

Քո ցավից հիմա բխում է երազ,  

Ելքդ դառնում է հույսերի երա¯մ: 

Խղճի դարպաս էր վերքդ հերոսի,  

Թեկուզ և ծանր էր Խաչը Հիսուսի:4  

Արցախյան ազգափրկիչ պատերազմի նշանակության թարմ պատկեր է Արցախի 

Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին նվիրված ձոնը`«Արցախ» վերնագրով: Այն 

երկրի անցյալին, ներկային և ապագա ճախրանքին նվիրած շոշափելի պատկեր է: Ըստ 

բանաստեղծի` Արցախը «Տրոյական մի ձի» է, որը «Ծառս ելավ ու կործանեց ներսից ամեն մի շղթա», 

Հայկյան ոգով վերաձևեց բերդ ու ավան ու դարձրեց բռունցք ու ական: Եվ վստահելին այն է, որ 

Արցախը շարունակում է ՙընթացքն իր հաղթական…` որպես հզոր մի տերություն». 
                                                           
1 Ռ. Եսայան, Խաչ և սուր, Ստեփ., «Վաչագան Բարեպաշտ » հրատ., 2017, էջ 1  
2 Նույն տեղում, էջ 5 
3Նույն տեղում, էջ 7 
4 Նույն տեղում, Էջ 10 
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Արծիվ, որի թևերին կա’ Մասիսի ձյուն, 

Կա’ Անիի կարոտ, Սասնա հանդգնություն… 

Հայաստանի շո’ւնչն է բաբախում կրծքի տակ,  

Եվ գլխին կրում է Տիգրան Մեծի սուրբ թագ: 

Երախտապարտ սերնդի անունից է գրված Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին ընծայած 

բանաստեղծությունը, որտեղ ընդգծվում է այն գաղափարը, որ Վ. Սարգսյանի վառած աստղերը  

«ոգու հաց են», կամքը` ուղի: 

Բանաստեղծն ընդհանրացնում է. 

Սպարապետ… կամքդ ուղի է դառնում, 

հայացքդ` ոգու սրբագործություն, 

քո մարտիկներն են ելքերից հառնում 

և գնում դեպի սխրագործություն:  1 

Բանաստեղծության մոտ Ռ. Եսայանը զետեղել է նաև գեղարվեստական ակնարկ` «Հայոց 

սպարապետը»  խորագրով: Այն գրված է Մեծն սպարապետ, Արցախի և Հայաստանի հերոս Վազգեն 

Սարգսյանի ծննդյան 58-րդ տարեդարձի առիթով, և ընդգծվում է այն միտքը, որ նրա պատգամներն 

իրականացվում են մեր անկախ պետականության ամրապնդման և բանակի հզորացման 

գործընթացում: Որպես արդիական հնչողություն ու նշանակություն ունեցող խորհուրդ` Ռոբերտը 

բերում է Սպարապետի իմաստուն խոսքը. «Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը պիտի 

իրականացնի ողջ հայ ժողովուրդը Հայաստանում, Ղարաբաղում, Սփյուռքում: Բայց առաջին 

հերթին պետք է հաշվի առնել Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը, որովհետև նա իր կյանքի, իր 

զավակների արյան գնով կարողացավ այս պատերազմում հիմնական դերակատարը լինել: Ինքը 

նվաճեց իր հողի վրա անկախ ապրելու իրավունքը, և ողջ հայ ժողովուրդը պարտավոր է 

պաշտպանել այն2:  

Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանին նվիրած բանաստեղծությունը վերնագրված է 

«Խաչ և սուր»: Երկու մասից բաղկացած այս ստեղծագործությունը Ռ. Եսայանի հայրենասիրական 

ընդգծված փիլիսոփայությունն է, Արցախյան պատերազմի տարիներին հայ ժողովրդի զինվորյալ 

որդիների հրամանատարական տաղանդի գեղարվեստական պատկերը: Բանաստեղծության 

տողերում խոսում է Արցախը` իր հերոսական դարերի հպարտությամբ ու անմիջականությամբ: 

Երգի մեջ տողերն ասես շողում են մի կողմից հպարտության զգացումով, մյուս կողմից` ապագայի 

հանդեպ ունեցած հավատով: Այստեղ երազանքը «կապույտ աղեղն է լեռան», «հավատն ի վեր 

ելնում է Սերմի ընդվզումը», «ժայռերի վրա բռնկվում են հույսի կրակները»: Բանաստեղծը լեգենդար 

հրամանատարի անունից ներկայացնում է պատերազմն իր հաղթական բարձունքներով, 

մարտիրոսվածների հանդեպ եղած անմարում կարոտի արցունքներով: Ռ. Եսայանը պատերազմի 

մասնակից բանաստեղծ-մարտիկի անսքող պատկերներով է ներկայացնում ճակատամարտը. 

Եվ արյուն է թափվում ու արյան հետ` փետուր, 

Եվ թռիչքի աճյուն ու ապարանք հողմի, - 

Աստվա¯ծ իմ, ոտքիս տակ ճանապարհ չէ, այլ` թո’ւր, 

Հորիզոնը` վահան, որ նախնի’ս է թողել`  

Իբրև ժառանգություն: Խավարի մեջ հիմա  

Ես իմ քա’յլն եմ խրում հրե սեպի նման:3 

Ռ. Եսայանի համար Արցախյան պատերազմն ունի իր վեհ անունը` «Ազգային-

ազատագրական գոյամարտ՚: Արցախ երկրի թշնամին հոլովվում է իր կոնկրետ անվամբ` «թուրք», 

որն իր դարավոր վայրենությունից չի հրաժարվել` որպես հայ ժողովրդի երդվյալ թշնամի: 

Ռ. Եսայանի հայրենապատումը ժողովրդի ու նրա ավանդական տարածքի 

փոխհարաբերության փիլիսոփայությունն է. 

Տարածքը դեռևս հայրենիք չէ: 

Տարածքը հայրենիք է, երբ շուրջդ հնչում է  

հայոց արքայական լեզուն, 

                                                           
1Նույն տեղում, էջ 12 
2
 Նույն տեղում, էջ 18 

3 Նույն տեղում, էջ 17 
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և ազատագրված հողից հառնում է խաչքարը:1 

Ռ. Եսայանի պոեզիայի վերաբերյալ իր ելույթներից մեկում բանաստեղծ-գրականագետ Վ. 

Հակոբյանը գրել է. «Հետաքրքիր երևույթ է Ռոբերտ Եսայանի պոեզիան: Արցախյան համազգային 

շարժման ու գոյամարտի մասին նրա քերթվածքները կարդալուց հետո գալիս եմ այն մտքին, որ 

պատերազմական թեմայով գրվող ցանկացած բառ թե ամբողջական երկ պետք է անցած լինի 

խրամատով, այլապես… պահը միջնորդավորվածություն է ստանում… Նա կոնկրետ ձեռնարկումի 

ու գործի մարդ է, առաջիններից մեկը, կամավոր զենք է առել ու մեկնել ռազմաճակատ` ծոցում  

«թաքցրած» գրիչն ու ծոցատետրը: Հինավուրց հայկական հողն ազատեց որպես հրետանու զինվոր, 

իսկ հոգևոր աշխարհում «տարածքներ գրավեց»  իր բանաստեղծությամբ»…2 : 

Այս բնութագրական խոսքից հետո կարելի է ավելացնել այն ճշմարիտ համոզմունքը, որ 

արցախյան գոյամարտի բանաստեղծական վավերագրության ընթացքի մեջ Ռ. Եսայանն է 

հրետանու նշանառու զինվորը: Թերթում ես նրա մի քանի տասնյակ ժողովածուները, վերընթերցում 

կրկին ու կրկին ու դարձյալ համոզվում, որ արցախյան հայրենափրկիչ գոյամարտի պոեզիայի ծանր 

հրետանին  ազատամարտիկ-բանաստեղծ Ռ. Եսայանն է, որովհետև նա ևս կարող է 5-րդ դարի 

պատմիչ, Վարդան Մամիկոնյանի գաղափարակից-զինվորյալ Մեծն Եղիշեի նման հաստատել. «Ո’չ 

կարծիքներով եմ վեր թռել և ո’չ էլ լուրերից արթնացել, այլ ես ինքս անձամբ նույն տեղում 

պատահեցի ու տեսա»3: 

Ռ. Եսայանը որպես մասնակից-զինվորյալ Հայոց արցախյան գոյամարտի, ինչ տեսել է` այն 

մասին է գրել, ինչ գրել է` ջրդեղել է իր նետած արկի հրով և յուրաքանչյուր տող դարձրել խիզախ 

զինվորին հաղթանակի բարձունքներ տանող հետագիծ:  

Տարիներ առաջ, որպես իր հերթական`  «Ծարաված հետքեր» ժողովածուի մուտք, Ռ. 

Եսայանը զետեղել է «Խռովք» քնարական պոեմը: Մեղադրելով Սիամանթոյի «Արդարություն, թող 

ես թքնեմ քու ճակատիդ» հայտնի պոետական ցասումը, նա, որպես ժառանգորդը մեծ երգչի, նոր 

օրերի մեջ փոփոխված ոչինչ չի գտնում: Երեկվա և այսօրվա թշնամիներին լավ է ճանաչում: Ոչինչ 

չի փոխվել: Ոճրագործ քոչվորների մի հոծ ամբոխ նորից կույր խավարից հանում է ոխը, պղծում 

ամեն մի սրբություն և ձգտում տերը դառնալ «Այլաքրտինք խոյանքների ու պատմության»: 

Ռ. Եսայանը Սիամանթոյի պես ընդվզում է անարդարության դեմ, զինվորագրվում հայ 

ժողովրդի նոր գոյամարտին` դիմելով Արցախ մորը. 

Քո լույսը հող է և ունի կշիռ, 

Եվ քո անձրևը աստղատարափ է, -  

Երկունքիդ լույսից այնպես երակվիր, 

Որ քո անցյալն ու գալիքը արբեն:4 

Ռ. Եսայանը տեսնում ու լսում է նաև այս օրերին ազերի-թուրքերի նորաթուխ սուլթանի` 

Իլհամ Ալիևի հոխորտանքը ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի, աշխարհասփյուռ հայության 

մայրաքաղաք Երևանի, Հայաստանի դարավոր ու պողպատակուռ ողնաշարի` Սյունյաց աշխարհի 

դեմ` կռնչալով, թե իբր դրանք ադրբեջանական տարածքներ են ու պիտի վերադարձվեն 

Ադրբեջանին: 

Իր մայր ժողովրդի առյուծասիրտ որդիների պես Ռ. Եսայանը ևս արհամարհանքով լսելով 

հարևան երկրի խելացնոր ղեկավարի այս զառանցանքը, միաժամանակ հնչեցնում է զգոնության 

զանգը, հայոց հազարամյակների հաղթարշավի հավատով դիմում Հայաստանին, նրա դարերն 

անվանում «հայրենահայաց լուսամուտներ», տեսնում, թե ինչպես է «բառերի հոգուց ելնում կարմիր 

տարերքը երկնի»: Ու որպես հայոց երկրի արցախածին զավակ, ի հեճուկս պարտված ու 

մտագալար ոսոխի, երդվում. 

Չի նստի երբեք կամքիս սալերին երկունքի մոխիր, 

Եվ չի պատանա երազի ճամփին մառախուղն ահի, - 

Հայկյան նետի պես ճեղքում է հոգիս կեղևը ոխի,  

Որ ծաղկի¯ լույսը հավատի շուրթին և շեղբին բահի:5 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 151 
2
 Նույն տեղում, էջ 152   

3 Եղիշե, Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1989, էջ 31 
4 Ս. Խանյան, Ռոբերտ Եսայանի պոեզիան, Ստեփ.,  «Դիզակ պլյուս» հրատ., էջ 9-10 
5 «Գրական թերթ», թիվ 1,  2 փետրվարի, 2018, էջ 5 
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Կարդալով Ռ. Եսայանի հայրենապատումը, չես կարող չբռնկվել այն աստվածային 

զգացումով, որ կոչվում է սեր առ հայրենին: Նրա քնարական հերոսը չի թևահատվում երբեք, 

լավատես է, հուսավառ: Նրա հայրենապատումը խոհի ու երազի, թախծի ու ակնկալիքի, 

ճակատագրի և մաքառման խտացում է, ազգային հող ունի:  

Ռ. Եսայանի հայրենասիրական պոեզիան Արցախյան շարժման առաջին օրերից սկսած 

մինչև մեր օրերը հայոց հին ու նոր ժամանակների դժվարին ու փառավոր ուղի անցած երկրի 

գեղարվեստական վավերագրություն է: Հայ ժողովրդի կամքի ուժն ու վճռականությունն ազգային-

ազատագրական պատերազմում ներկայացված են թարմ ու դիպուկ արտահայտչամիջոցներով: 

Փոխաբերությունների ինքնատիպ տեսակներով բանաստեղծը բնութագրում է պայքարի ելած 

ժողովրդի ճակատագիրը` որպես սխրագործության ոգի, հայոց երազի ցերեկ: Այդ ճանապարհին 

զինվորական շարքերից բխում է հույսի արևը, և նոր սխրանքի թևեր է ձեռք բերում ինքնության 

ոգին: Այդ են վկայում 2016-ի ապրիլյան քառօրյա պատերազմի քաջազուն պատանի զինվորներին 

ու նրանց օգնության հասած կամավոր ազատամարտիկների սխրանքները պատկերող նրա նոր 

ստեղծագործությունները:  

Ընդհանրության մեջ Ռ. Եսայանի հայրենապատումը նոր ու թարմ էջ է հայոց դարավոր ու 

բարձրարվեստ պոեզիայի գանձարանում: 
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ՀՏԴ     82.09(479.243)                                                                                                       Գրականություն 
Մելինե Սողոմոնյան  

ԱրՊՀ, «Հայ գրականության պատմություն»  

 մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի մագիստրանտ 

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՅԱՊԱՅՔԱՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՆՈՐԱԳԻՐ 

ՆՄՈՒՇՆԵՐՈՒՄ  

 

Սույն հոդվածի մեջ քննության ենք առել արցախյան գոյապայքարի մասին ժողովրդական 

մտածողության մեջ տեղ գտած բանահյուսական նմուշները: Աշխատանքը կատարել ենք 

վերլուծական, համադրական, համեմատական մեթոդներով:Բացահայտել ենք արցախցու 

աշխարհընկալման յուրօրինակ դրսևորումները արցախյան գոյապայքարի շուրջ: 

 Բանահյուսական տարբեր նմուշներում թշնամու կերպարը մարմնավորվել է բացասականորեն, 

այդ են վկայում տարբեր ժանրատեսակներում տեղ գտած նմուշները: 

Բավականին հետաքրքիր և ուշադրության արժանի են արցախցու մտորումներն անհաղորդ 

աշխարհի կեղծ քաղաքականության և երկիր մոլորակի բնակչության մուսուլմանացման 

գործնթացի շուրջ: 
 

Мелине Согомонян 

ТЕМАТИКА АРЦАХСКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗЦАХ 

ФОЛЬКЛОРНОЙ НОВИНКИ. 

 
В этой статье мы рассмотрели фольклорные образцы народного мышления о освободительной 

борьбе Арцаха, проделали свою работу с аналитическими, сопоставительными, сравнительными 

методами, обнаружили уникальные проявления восприятия мира арцахцами вокруг освободительной 

борьбы Арцаха. Очень интересно и достойно внимания услышать идеи арцахцев о ложной политике 

непричастного мира и превращения населения нашей планеты мусульманским. 

В различных образцах фольклора образ противника был воплощен отрицательным образом, о чем 

свидетельствуют образцы, найденные в различных жанрах. 

 
Meline Soghomonyan 

ARTSAKH LIBERATION MOVEMENT IN THE NOVEL SAMPLES OF FOLKLORE. 

 

 In the article we have examined folklore samples of folk thinking about the Artsakh liberation 

movement. Analytical, comparative, comparative methods are used. The unique manifestations of the Artsakh 

people's perception of the Artsakh liberation movement are discovered. In various folklore samples, the image of 

the enemy was embodied negatively, proved by the samples found in different genres. It is quite interesting to 

hear the thoughts of the people of Artsakh about the fraudulent policy of the world and the muslimization of the 

population of the Earth. 

 

20-րդ դարավերջին` արցախյան գոյապայքարի ողբերգահերոսական տարիներին, 

բանահյուսական ինքնատիպ նմուշներ ստեղծվեցին: Այս երևույթի առաջացումն ու դրա հետագա 

ընթացքը պայմանավորված էր ժողովրդի երևակայական նոր հորիզոնների, վերագտած 

ազատության արժևորման, երազանքի և իրականության համապատկերում նոր խոսք ասելու 

անհրաժեշտությամբ: Պատերազմը ժողովուրդներին պարտադրում է ապրել ռազմական կյանքով. 

«Թօրքը ըստիբում ա, վէր մէր ըստուծէնան հըռանանք, պա տա նըմըրդոթու՞ն չի, տա ամալ կյալի՞ 

պէն ա»1, «Կըռէվը էնքան փիս պէնա, վէր վէշմինինն էլ ա օզիլ չի ինի, ամա վէր մէր մին հափուռ 

վըէղէն ու մին կաթ ճիրին էլ ըն ըշկռնէն տնգալ՝ էս խմորը շատ ճյուրա տըննական»2: Սակայն 

այդօրինակ կյանքի ու իրականության հետ հաշտվելը ոչ միայն կամային ջղաձգություն էր 

պահանջում, այլև հոգեկան գերլարված կենսակերպ:   

Բավականին հետաքրքիր և ուշադրության արժանի են արցախցու մտորումներն անհաղորդ 

աշխարհի կեղծ քաղաքականության և երկիր մոլորակի բնակչության մուսուլմանացման 

գործնթացի շուրջ, որը վերջին ժամանակներում նոր թափ է ստացել, և սա ոչ միայն սթափեցնող է, 

                                                           
1
 Ռազմելա  Սարուխանյան, 1952թ. գ. Իվանյան, թոշակառու ուսուցչուհի: 

2
 Վլադիմիր Բալայան, գ. Ոուղտասար, 1942թ. նախկին ճարտարագետ: 
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այլև վտանգավոր. «Ըշխարքէս փինդէրան պէն չում կլօխ ընգում, համ մէզըն զէնք տամ, համ 

մուսուլմանէն, պա տահանց ծէրքէն զէնք տինիլիյա՞»1, «Ուրանց օզածը մինակ մէր վէղէրը չար, 

օզալըն մէզ հօփ տան՝ մըզէլ մուսուլման սարքին»2:  

Թշնամու հետ պարտադրված խաղաղության տարիները արցախցու հիշողության մեջ 

կեղծիքի, ճնշումների, դարանակալ հալածանքի, լարված ու զսպված ժամանակներ էին: Մայր 

Հայաստանի անքակտելի մասնիկը՝ Արցախը, գտնվում էր կործանման, թուրքացման եզրին. 

«Ժըղօվուրթը ասալա. «Մարը խուխէն անա ճօկած հունց կարէ ապրէ: Քինիլավ թուլացալընք»3:  

Բայց  հայի  ապրելու կամքն աներեր  էր: 

Ազգային սերուցքից զրկված ժողովուրդը երբևէ չի կարողացել հաղթահարել 

ճակատագրական հարվածների ուժգնությունը: Այս փաստի գիտակցումն է թշնամուն մղել 

մտավորականության ոչնչացման քաղաքականության: Հերթական բնաջնջման վերահաս վտանգը 

մղեց պարտադրված ռազմական գործողությունների. ‹‹Ուրանք հանց ըրալըն, վէր խէլունքը տյուս 

կա քինի յիրգիրան, դէ վէր խէլունքը կավէչ, հու բիդի ժուղուվուրթէն աշկէրը պէնա: Հաշէվ ըրա 

կըլօխը կըտըրէցէն՝ ուղեղը տյուս կալին, ջանը ուրանցը շինիլը հինչա՞››4, ‹‹Էնքան խըէլունք, 

դյուզյէխա մարթկանց կըլխընէյըն կէրալ, թա հինչա ժուղուվուրթէն ուրանքն  նըհաշ տուվալ 

տահանց սարքած թըլըկնէրէն տըէղը››5: 

Հայրենյաց  շահը անձնականից գերադասելու պահանջը ժամանակաշրջանի ու ազգային 

բնավորության արդյունք է, գիտակցական հերթական հորիզոնի նվաճում, որ մղում է սեփական 

ողբերգության մեջ տեսնելու ապագա երջանկությունը. ‹‹ Մըէր կըլխավն էնքան փիս-փիս պէներ ա 

ընցալ, ամմա վէշմին վըխտու փուշմընօթուն չիլալ, գիդացալնք վէր նէղ  օրէն լէն օրէլ ա ինում6››: 

Մեկ գաղափարի ու նպատակի մարտիկներ էին բոլորը, ազգովի պայքարելու ցանկությունը 

վերածվել էր իրականության. ‹‹Մունք էն ազգընընք, վար կըռվէն վախտը կընէգն ու տըղամարթը 

տարբերվում չըն, տըղըմարթիք հօղնըն պահում, կընանէքըն էլ տըղըմարթկանց››7:  

Գազանային վարքագիծը հարաբերվելով ժամանակակից աշխարհին ու 

քաղաքակրթությանը՝ ոչ մի լուրջ արդյունք չի տվել, այլ ընդամենն անցավ որակական նոր 

հարթակի՝ հոշոտելու բնածին տաղանդը փոխարինվեց սպանելու քաղաքակիրթ տարբերակով: 

Ամենաթողությունն ու անարդարությունն էլ լավագույնս նպաստեցին դրանց զարգացման ու 

ընդլայնման գործընթացին. ‹‹Մարտունա շինէրքան մինումը թօրք դասատուն վեց տարեկան հայ 

խօխայա մօրթալ, պա տի նըմըրդօթուն կընի՞››8, ‹‹Հադրութա գազելը վէննըն ըրալ, մէծ, կուճի, 

լօխճին կըտօրալ, էրկու հօքիյըն սաղ պրծալ, ինէլ բըխտըրնէն պէրալ ա թօրքէրը տեսալ չըն››9: 

Լեզուն այն եզակի բարոյական շտեմարանն է, որը չունի իրեն գերազանցող մրցակից: Ազգերն 

ու հայրենիքները, ժամանակի և տարածության փորձությանը ենթակվելով, հաճախ վերացել են 

երկրի երեսից, սակայն լեզվի միջոցով ձեռք բերած իմաստնությունները երբևէ կորստյան չեն 

մատնվել: Թշնամին քաջ գիտակցում էր, որ լեզուն է ձևավորում ազգային դիմագիծ ու 

հոգեկերտվածք, և  հայ   լեզուն է հայի ինքնության պահպանման հիմնական գործոնը: Դրա համար 

էլ առաջնությունը տալիս էր լեզվական  ազդեցությամբ  ճնշումներին՝ ադրբեջանացմանը՝ փորձելով 

լեզվի  միջոցով   նոր  տիրույթներ զավթել  հայի  լեզվամտածողության դաշտում: «Տիլիվիզիրն ու 

ռադիօն, լօխ թուրքէրէն ա իլալ, գրական լյուզուն մըզէտէ խօրթա իլալ «, «Հու վէր թուրքէրէն 

գիդայիսա իլալ, նա էլ քէցալա օլիմպյադա»10: Ինչպես յուրաքանչյուր շինարար ազգ, այդպես էլ 

հայության այս հատվածը երազում է հավիտենական անդորրի մասին. «Ըստուծէնան ղաչանքում 

անում էլ կռէվ չինի, վար մէր  ժըղօվուրթը ուրան վէղէն յիա դինջ ապրէ»11: 

                                                           
1
 Նիկոլայ Օսիպյան, գ. Ավետարանոց, 1950թ. նախկին վարորդ: 

2
Լևոն Հարությունյան, Նշխարներ Արցախի բանահյուսության,Ստեփանակերտ, 2011, էջ 242: 

3
 Դոնարա Առստամյան, գ. Ավետարանոց, 1964թ. ուսուցչուհի: 

4
 Տե՛ս՝ նույնը: 

5
 Գևորգ Սարգսյան, 1990թ. ք. Մարտունի, տնտեսագետ: 

6
 Վիլսոն Խաչատրյան, 1965թ, ք. Ճարտար: 

7
 Նինել Խոնդկարյան, 1963թ. ք. Մարտակերտ, գործավար: 

8
 Աշխեն Սարգսյան, 1943թ. ք. Մարտունի, թոշակառու: 

9
 Դոնարա Առստամյան, գ. Ավետարանոց, 1964թ. ուսուցչուհի: 

10
 Գայանե Անտոնյան, գ. Շոշ, 1969թ. տնային տնտեսուհի: 

11
 Ազնիվ Առաքելյան, 1967թ. գ. Կուսապատ, համակարգչային օպերատոր: 
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Ժամանակի քաղաքական հալածանքների հաղթահարումը մեկ գլխավոր նպատակի էր 

ծառայում՝ վերականգնել երբեմնի ազատությունն ու ազգային դիմագիծը: Պահը հասունանալով՝ 

վերածվեց ազգային պահանջի, սակայն ռուսական թուրքամետ իշխանությունների շահերից չէր 

բխում արցախյան հիմնախնդրին   իրավական հարթակում արդարացի լուծում տալը. ‹‹Ասումն 

վէննը կացած ճուրը շուտ կըվէրթնէ, տէնց  էլ մէր հարցն ա իլալ, վէշմին ձէվի օզալչըն լուծին, մունք 

էլ տէմչընք կացալ, մէր դյուզը մինչէվ վէրջ տարալընք, կօզի շատ փիս-փիս պանէր տէսանք››1: 

Միայն համամարդկային բարձր արժեհամակարգի տեր ժողովուրդը կարող է ևս մեկ անգամ 

ապավինել քաղաքակիրթ աշխարհին ու հավատալ իրավունքի անձեռնամխելիությանը, այնինչ 

քաղաքական հարթակում վաղուց դերաբաշխությունը կատարված էր: Ադրբեջանական 

զավթողականությունը մեծ մասշտաբների էր հասել: Սումգայիթյան ջարդերը վերջնականապես 

փշրեցին ադրբեջանական դարանակալ քաղաքականության շղթան: Ժողովուրդը գիտակցեց, որ ոչ 

հեռու անցյալը կրկին վերադառնում է, այս անգամ վերջնականապես ոչնչացնելու մտայնությամբ. 

‹‹Հույսըրնէս տիրալինք Գարբաչօվէն յիրա, վար էսա հարցը կըլուծէ, ամմա պանից պարզվում ա, 

վար լօխ ծախված ըն, մունքընք մէր դալուն››, ‹‹Լյավա մէր ժուղօվուրէը շուտ կըլօխ ընգավ, վար 

խաղաղությունն էլ բիդի կըռվավ ըշխադինք, թաչնա Նախճէվանա օրը կինար››2: 

Անհավասարության ու անիրավության հերթական ալիքն  ճակատագրական դարձավ 

համայն հայության համար, չէ որ անհավասարությունը գերմարդ դառնալու հնարավորություն է 

ընձեռնում: Հիրավի պատմական այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունները  

կարելի է որակել ոչ միայն շրջադարձային, այլև հոգեբանական ու փիլիսոփայական լուրջ 

ընդգրկումներ ունեցող.‹‹Շատ խէլունք ու մաստուն ազգերըն կուրչիս, բայց մունք մէզ համօզէս ընք, 

վէր մէր մաչին ա մէր փրկությունը››3: 

80-ականների ճակատագրական որոշումը սերնդափոխության այս էտապում ընկալվում է 

իբրև անհրաժեշտությունից ծնված իմաստնություն: Անձնական ցավը կրկին ստորադասվում է 

հայրենասիրությանը. ‹‹Յէս հիշում չում իմ հօր, վէց ըմսեկանում իլալ վէր զօհվալա: Առանց հար 

մըծանալը շատ փիս պէն ա, դյուզա միշտ զգացալում վէր ինձնհէտա: Յէս ու իմ ախպէր  շատ տիժէր 

օրէրընք տէսալ, բայց վէշմին վըխտու բօղօքալչընք կյանքան, որովհետէվ էտ կյանքէն հէտէյա իմ 

հար զօհվալ››4, ‹‹ Իմ ցավըս պարառ թիթվանում ա, վար մըտածում ինձնման շատէրը կան, շըտէրէն 

հարէրընըն սօրվա մին հափուռ վէղէն հէտի արուն թափալ, տըրա հէտի յէլ վէղը մըզէտէ 

սւրփություն ա››5: 

Արցախյան գոյապայքարը վերստին ապացուցեց , որ թշնամուն առաջին հերթին պետք է 

հաղթահարել հենց գիտակցական հարթակում: Բանահյուսական տարբեր նմուշներում թշնամու 

կերպարը մարմնավորվել է բացասականորեն, այդ են վկայում տարբեր ժանրատեսակներում տեղ 

գտած նմուշները: Առանձնակի ուշադրության են արժանացել զվարճախոսությունները: Լինելով 

բանահյուսական ամենակենսունակ ժանրերից մեկը՝զվարճախոսություններում ժողովուրդը 

հնարավորինս ծաղրի սյունին է գամել բարոյականությունից, պատվախնդրությունից զուրկ 

թշնամու կերպարը: Ճարտարեցի հայտնի զվարճախոս Վաղոն, տեսնելով վրացու և ադրբեջանցու 

վեճը Արցախն իրենցը դարձնելու վերաբերյալ, ընդհատում է նրանց ասելով, որ ինքնը վարպետ է և 

պատրաստ է երկուսին էլ ծառայել. ‹‹Յէս մըռալու ղութի շինօղ ում, մէռալը ծըզանա, ղութին՝ 

ինձանա››6: 

Պատերազմի թոհ ու բոհում արցախցին չի կորցրել սրամտելու իր բնածին ունակությունը: 

Հազվադեպ դարձած ժպիտն այդ օրերին հետաքրքիր երանգ էր պարգևում գոյապայքարն իրենց 

կենսակերպը դարձրած մարդկանց: Պատերազմի թեժ պահերից մեկն էր, երբ խրամորթեցիներն 

իրենց գյուղը պաշտպանելիս թշնամուն մեծ կորուստներ են պատճառում, և երբ թշնամին տասը 

հոգով գալիս է կռվի դաշտում թողած իր վեց դիակների հետևից, մեր տղաներից մեկը սրամտում է. 

‹‹Էտ դուզօթուն չի, տասը հօքի կյամըն հինչ անի՞ն հավայի տըէղը, վէր վէց հօքին մարթա մին մէյդ 

շիլակին տանին, պա էն չօրս հօքին հինչ անին: Յէկէքյ մին չօրս թօրք էլ ըսպանինքյ, հանցու վէր 
                                                           
1
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3
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4
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5
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6
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կյան մարթա մինը շիլակին տանին››1: Մեկ այլ զվարճախոսության մեջ թշնամին հանկարծակի 

հարձակվում է ‹‹Մէշուկնէրի պօստ›› կոչվող դիրքի վրա և  շփոթված  հայ երիտասարդը 

հրամանատարությանը ռադիոկապով հաղորդում է պատահածի մասին ասելով. ‹‹Ճէլ ըրէք է, 

միշուկնէն տարէն››2: 

Ազգերի և պետությունների կործանման գլխավոր դրդապատճառներից մեկը միջակության 

բարդույթից ձերբազատվելու հերթական անարդյունք քայլն ու շահից ծնված դավադրությունն է: 

Ժողովուրդն ունի այդպիսիններին որակելու իր յուրօրինակ եղանակները: Ոչ երանի նրանց, ովքեր 

զրկված են ժողովրդական հարգանքից ու սիրուց. ‹‹Հայ կա թօրքա բէթար ա: Գիդումըս, վէր թօրքան 

բիդի սայաղ կէնաս, ամմա վէր հայն ա դուշմընօթուն անում, ասումս տինը ծընված չի բիդար: 

Մըղափուն չըն էն ջահիլ խօխէքը վէր հայու  ծէրքավ քէցէն››3:  

Արցախյան գոյամարտի թեմատիկան արտացոլող մի շարք ավանդություններ են ստեղծվել: 

Այսօր էլ արցախյան գոյամարտի հերոսների մասին հյուսվում են զանազան իրական ու 

չափազանցված պատմություներ: Ավանդույթների մի մասն էլ կապված է այդ շրջանում ստեղծված 

տեղանունների հետ, օրինակ Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղ կոչվող գյուղի մոտ է 

գտնվում Քոքսեն կեծանը: Այդ տեղանքը կոչված է ի պատիվ Քերոլայն Քոքսի, ով արցախյան 

ազատամարտի ամենաթեժ պահերին այցելել էր Արցախ: Հոռաթաղից պիտի գնար Վանք, սակայն 

տրանսպորտի բացակայության պատճառով գյուղացիներն արահետ են բացել և հետագայում այդ 

արահետը ժողովուրդն ի պատիվ Քերոլայն Քոքսի՝ կոչել է Քոքսեն կեծան4: 

Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի քնարական բանահյուսության նմուշները՝ 

մասնավորապես չափածո ստեղծագործությունները, որտեղ արտացոլված են արցախցու 

բնապաշտական յուրօրինակ ընկալումները, լեռնցուն հատուկ կոշտությունն և միաժամանակ 

անսահման պարզամտությունը: Յուրաքանչյուր արցախցու ամենանվիրական երազանքը՝ մայր 

Հայաստանի հետ միացումն է: Այս իրողության անհրաժեշտությունը հավասարվում է սեփական 

առասպելի իրագործմանը: Եվ Արցախ-Հայստան պատմական ամբողջության մեջ  կորստյան ցավը 

վերածվում է երանության, եթե ամարմինը հանգչելու է իրական հայրենիքում.  

 

Մըէռնիմ վէչ հալա, մըչաք սաղ կէնամ,  

Մայր Հայաստանին միացած տըէսնամ,  

Յէտնան թօղ սըէրտըս կաղնէ առանց վախ,  

Ինձ հօղիտ հանձնին, իմ քախցըր Արցախ5:  

 

Միասնությունը հարատևության երաշխիք է: Մեր պատմական ճակատագիրը փաստում է 

մեկ ճշմարտություն, համախմբվածությունն է այն առաջ մղիչ ուժը, որով ազգերը շարունակում են 

իրենց մշտակա երթը: Պատկերային համակարգով, գեղարվեստական մտածողությամբ, 

հետաքրքիր զարգացումներով կառուցված այս տողերում կրկին վեր է հանվում հայության այս 

հատվածի կենսափիլիսոփայությունը, գաղափարական հասունությունն ու ամուր ներուժը, 

հայրենասիրության ընկալումն իր տեսակին բնորոշ մտածողությամբ. 

Ամեն հայ պիտի մին պան լյավ գիդա,  

Վար հաղթանակը ուրան հօղնա բիդա,  

Քէզ ում ասում ա՛ հայ, էք հօղըտ խըտէ պէնդ, 

Մընացալընք էրկու ճօխտ, մի կէնդ6: 

Գիտակցական բարձր հորիզոնում կորցրածի արժորումից ծնվում է ողբերգությունը: Սակայն 

կամովին հաղթահարելու ցանկությունը երբեմն հնարավորություն է ընձեռնում վերստին 

պայքարելու և ունեցածը արժևորելու: Արցախցին կրկին խաղաղության մասին է երազում, նրա 

ստեղծագործ էությունը պայքարում է պատերազմների ու արյունահեղության դեմ. 

                                                           
1
 Տե՛ս՝ նույնը, էջ 134: 

2
 Ռոբերթ Ալթունյան, 1970թ. գ. Մեծ թաղեր, շինարար: 

3
 Արթուր Բալայան, 1960թ. ք. Մարտակերտ, զինծառայող: 

4
 Ա.Սարգսյան,Արցախյան ավանդություններ, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 42: 

5
 Աշոտ Սարգսյան, ‹‹Իմ Արցախ›› : 

6
  Սպարտակ Օսիպյան, 1988թ.,  ք. Մարտակերտ, : 
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Մէր պարծանքը Մըռավըն ա ու մին էլ Քիրսն ա,  

Օզում ընք դինջ ապրինքյ, կըռըէվը հինչրնէրէս ա՞,  

Իլալ ընք մին հափուռ, կէս հափուռ ընք տըէռալ, 

Իլյածը բիդի պահինքյ, շատ ընք կուրցըրալ1: 

Երախտագիտության զգացումն այսօր նոր մարտահրավերներ հաղթահարելու  

գիտակցական ամուր ներուժ է հանդիսանում: Արժևորման շարունակական ընթացք, որ 

բացահայտում է արժանավայել կյանքի խորհուրդը: Անցյալն ու ներկան կրկին վերամիավորվում 

են, հուշերը վերածվում են փաստացի ճշմարտության: Միայն պարտքի զգացողությունն է 

անփոփոխ ու հարատև. ‹‹Մունք էնքան շունուրհակալ ընք մէր էն տըղօրցան, վէր կըռէվ ըն ըրալ 

սօրվա ազադ օրվա հէտէ, ուրանց  ծընօղնէրէն  վէզը թուղէլավ ծօռ››2, ‹‹Տափան մինչէվ յէրգինք 

շունուրհակալ ում Ըստուծան, վէր նըմուսավ տըղէրք ա մէզ տուվալ››3: Արցախյան գոյապայքարը 

անջնջելի հետք է թողել յուրաքանչյուր  արժանապատիվ հայի մտապատկերում:  Այն 

ինքնաճանաչման յուրօրինակ ուղի էր, որտեղ ժողովուրդը  վիրագտավ ինքն իրեն: 

 

 
  

                                                           
1
 Ա. Պետրոսյան, 2001թ. գ. Ավետարանոց, աշակերտուհի: 

2
 Ժասմեն Մարտիրոսյան,1966թ, գ. Նորագյուղ, ուսուցչուհի: 

3
 Զարինե Ավանեսյան, 1978թ, գ. Ուղտասար, գրադարանավար: 
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 ՀՏԴ  82.09                                                                                                                                   Գրականություն 

Սիրունիկ  Բաղդասարյան 

                                                                                           ԱրՊՀ դոցենտ, բ.գ.թ. 

ԶԻՆՎՈՐՅԱԼ ՀԱՅԻ ԿԵՐՊԱՐԸ  ԸՍՏ ՄԿՐՏԻՉ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ  «ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ՀԱՅԸ» ՎԵՊԻ 

                                                                                            

           «Դարավերջի հայը»վեպի գլխավոր հերոսի  և նրա ընտանիքի օրինակով Մկրտիչ Սարգսյանը  

բացահայտել է 21-րդ դար մտնող մարդկանց, զինյալ հայդուկների պայքարն ու մտորումները: 

Նրանք հայրենիքի ճակատագրով  ապրող, այդ նույն հայրենիքի արժանապատիվ կեցության, 

պայքարի և հաղթանակի,ապագայի նկատմամբ լույս հավատով,հպարտությամբ տոգորված հայի 

հավաքական կերպարներ են: 

 
Բանալի բառեր.   Մկրտիչ Սարգսյան, հրապարակախոսական  վեպ, Արցախի ազատագրական 
պայքար,հանրահավաք,զինվորյալ հայի կերպար,հաղթանակ: 
 

Сируник Багдасарян 

ОБРАЗ АРМЯНСКОГО СОЛДАТА В РОМАНЕ МКРТИЧА САРКИСЯНА  «АРМЯНИН ВЕКА» 

 

            На примере главного героя романа «Армянин века» и его семьи Мкртич Саркисян отразил 

судьбы людей XXI века и борьбу вооруженных воинов. Это собирательные образы гордых армян, 

живущих судьбой и бытом  своей родины, борьбой и победой и с верой в будущее. 

 

Ключевые слова: Мкртич Саргсян, публицистический роман, Освободительная борьба Арцаха, 
митинг, образ армянского солдата, победа. 

Sirunik Baghdasaryan 

THE IMAGE OF THE ARMENIAN SOLDIER IN MKRTICH SARGSYAN'S NOVEL "ARMENIAN OF THE 

CENTURY" 

 With the example of the main hero of the novel "The Armenian of the Century" and his family, 

Mkrtich Sargsyan reflected the destinies of people of the 21st century and the struggle of armed hayduks. 

These are the collective images of proud Armenians, living with the fate and realities of their homeland, 

with struggle and victory and with faith in the future. 

 

Key words: Mkrtich Sargsyan, publicistic novel, Artsakh liberation struggle, meeting, the image of an 
Armenian soldier, victory. 
 

Մկրտիչ Սարգսյանը կարելի է ասել կյանք և գրականություն մտավ պատերազմով: 

Պատերազմի թեման միշտ եղել է Սարգսյանի համար կարևոր թեմաներից մեկը:Այդ 

հետաքրքրությունը պատահական չէ. իր սերնդի բազմաթիվ գրողների նման նա ևս պատերազմի 

առաջին օրից մինչև հաղթական ավարտը եղել է ռազմաճակատում, գործող բանակում:  

      Պատերազմն է, որ հիմնականում կերտեց նրա կենսակերպն ու գրողական խառնվածքը, որն իր 

արտացոլումը գտավ նրա բանաստեղծական, արձակ և հրապարակախոսական  ժողովածուներում: 

Պատերազմի թեման նա ընդգծեց նաև արցախյան ազգային-ազատագրական շարժմանը նվիրած իր 

հրապարակախոսական հոդվածներում և առանձնապես «Դարավերջի հայը» վեպում:  

 Այս երկը գեղարվեստականի, հրապարակագրության և վավերական փաստերի մի 

յուրահատուկ շաղախով է կերտված, որի   սկզբից մինչև վերջ  գրողը իր տեսադաշտում է պահում 

հայ ժողովրդի հավաքական ճակատագիրը, որ տվյալ դեպքում Արցախի ճակատագիրն է: 

Հետաքրքիրն այն է, որ վեպում լիովին բացահայտվում են այն հոգևոր և բարոյական գործոնները, 

որոնցով հայ ժողովուրդը մտնում է 21-րդ դար,իսկ   սրբազան , համաժողովրդական պատերազմի 

ահեղ բոցերում    թրծվում է   դարավերջի հայ մարդու կամքն ու բնավորությունը: 

Ստեղծագործությունը հիմնականում պատմական է, միաժամանակ նրանում արծարծված են 

մարդկային և բարոյական ժամանակակից խնդիրներ: 
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      Վեպի կենտրոնում գրող Արամազդ Արամյանն   է, ով վիպական գործողությունները լրացնում է 

հուշերով  ու անձնական մտորումներով:Գրողն  այստեղ  հանդես է գալիս որպես գրող- 

պատմաբան , դեպքերի տարեգիր,  հանգամանքների մեկնաբան և զգացմունքների թարգման: Ճիշտ 

է նկատել գրականագետ Նորայր Ադալյանը.«Ժամանակակից գրականությունն ունի բնորոշ մի 

առանձնահատկություն. Նրանում ոչ այնքան իրականությունն է խոսում, որքան հեղինակի 

անձնավորությունըԿարող են ,որ միշտ այնպես է եղել:Այո՛,բայց այժմ դա արվել է  և հավանաբար 

կհասնի    « հիվանդագին» աստիճանի:Ստեղծագործության շարժիչ ուժը իրականությունից կամաց- 

կամաց դուրս է գալիս և բուն դնում հեղինակի մեջ»1: 

 Սարգսյանի ստեղծագործություններում ոչինչ չկա մտացածին և արհեստական. նրա 

կերպարների նկարագրերը միշտ բնական են, անմիջական և որ ամենակարևորն է`հայրենանվեր:  

 Հիրավի, զինվորյալ  հայդուկներն իրենց պատճառաբանված հերոսությունն ու 

խիզախությունն ունեին, Արամազդը`ավագի իր իրավունքով ուներ իր բարոյական նկարագիրը, ով 

անմասն չէր կարող լինել Արցախի ճակատագրի հանդեպ, ով որպես ակտիվ քաղաքացի ապրում էր 

Արցախով և Արցախի համար`գտնելով, որ այն Հայաստանի անբաժանելի մասն է ու նաև`իր 

էության անբաժանելի մասը:  

Պատմությունը  մտնում է քսանմեկերորդ դար, իսկ սրբազան, համաժողովրդական պատերազմի 

ահեղ   բոցերում թրծվում է դարավերջի հայ մարդու կամքն ու բնավորությունը:  

 Արամազդն ապրել է հասարակական մի ամբողջ ֆորմացիա և իր կենսագրության մեջ կրել 

է այդ ֆորմացիայի սոցիալական, բարոյական և աշխարհայացքային նորմերն ու ըմբռնումները և 

այժմ ականատես է այդ ամենի փլուզմանը`հեղաբեկվող աշխարհի փլատակների տակ թաղելով մի 

ամբողջ քաղաքակրթություն: 

 Վեպի հենց առաջին էջերից ներկայանում են Արամազդն ու իր ընկեր Հարությունը, որոնց 

խոսակցության նյութը Արցախն է. «Այսօրվա խոսքի ու զրույցի թեման Ղարաբաղն է, հայոց 

հզորության միջնաբերդը, ուր մարդիկ աշխարհին նայում են արծվի թռիչքի բարձրությունից և 

արծվային անկաշկանդ ազատությամբ»2:  

 Վեպի սյուժետային առաջին գիծը ղարաբաղյան շարժման պատմությունն է, որն սկսվել է 

մարզգործկոմի 1988թ. սեսիայի հայտնի որոշումից: Նշանակում է, վեպի ժամանակը ազգային 

անկախության տասնամյակի ներքին տեղաշարժերն են: Երկն ունի քաղաքական լիցք, սրություն, 

իսկ կենտրոնական հերոսի՝ Արամազդի կենսափիլիսոփայությունը, սերն ու ատելությունը, 

հայրենասիրության դրսևորման, բռնկումների հետաքրքիր ու ինքնատիպ էջերը ուշագրավ են 

դարձնում ընթերցումը, միաժամանակ ընդգծում, որ վեպն իր կառուցվածքով և բովանդակությամբ 

նորություն է Սարգսյանի արձակում: 

 1988թ. սկսված արցախյան շարժումը, որը համայն հայության հավաքական ուժի 

ցուցադրումն ու հաստատումը եղավ և որով հիմք դրվեց հայ ժողովրդի ազգային զարթոնքին, 

իրավամբ համեմատում են Ավարայրի ճակատամարտի և Սարդարապատի հերոսամարտի հետ: 

Երկուսն էլ ազատաբաղձ ժողովրդի աստեղային ժամերն են, մեկը մյուսի շարունակությունը. չլիներ 

Ավարայրը, չէր լինի և Սարդարապատը, չլիներ Սարդարապատը, հազիվ թե լիներ արցախյան 

շարժումը:Եվ այսօր, ինչպես որ սերունդների համար թանկ ու սիրելի է Ավարայրի ու 

Սարդարապատի ամեն մի հերոս ու ամեն մի դրվագ, այնպես էլ թանկ են ու հարազատ արցախյան 

շարժման յուրաքանչյուր հերոս, յուրաքանչյուր դրվագ: 

 Վիպագիրը ներկայացնում է շարժման տարեգրությունը`զուգորդելով այն իրերի 

վերլուծության հրապարակախոսական զեղումներով: 

 Ղարաբաղը ցանկանում էր անկախանալ, սակայն ազերիների քաղաքական լիդերները 

հարցի լուծումը տեսան միայն ու միայն արյան մեջ, հայերին ոչնչացնելու, Ղարաբաղը 

հայաթափելու մեջ: Վկա`սումգայիթյան եղեռնը: Արամազդին ծանոթ է մեր դրկիցների տակտիկան, 

բայց նա զարմանում է նաև Մոսկվայի լռությունից. «Այս պարագայում ինչպե±ս կարող է լռել 

Մոսկվան: Չէ՞ որ Ղարաբաղի վերքը կարող է ախտահարել նաև միության զորավոր մարմինը: Չէ՞ 

որ Սումգայիթի վայրի բռնկումը ցույց տվեց աշխարհին ինտերնացիոնալիզմի խորհրդային 

                                                           
1
 Ժամանակակից հայ արձակը, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., 1981.էջ 250: 

2
 Բոլոր մեջբերումները կատարված են Մկրտիչ Սարգսյանի «Դարավերջի հայը» վեպից, Ե.,1999,էջ11: 
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տարբերակի սնանկությունը, սուտը, այդ քարոզչության խաբեությունը: Մոսկվան լռել չի կարող»(էջ 

15): 

  Սկզբում հայերն ավելի մեծ վստահություն և հավատ ունեին Կենտրոնի հանդեպ, 

Խորհրդային կարգերի հանդեպ, քան   ազերիները: Ուրախացնող էր այդ օրերին հայ ժողովրդի 

միասնական ձայնը: Ղարաբաղի հարցը թև առավ, գրավեց ամբողջ աշխարհի հայության միտքն ու 

ուշադրությունը, Երևանում ստեղծվեց «Ղարաբաղ» 

կոմիտեն,Ստեփանակերտում`«Կռունկը»:Երևանում և Ստեփանակերտում շարունակվում էին 

հանրահավաքները, ուր հավատով վանկարկվում էին «Լենին, պարտիա, Գորբաոչով»,«Պայքա°ր, 

պայքար մինչև վերջ» բառերը:Տրիբունաներում հերոսները փոխարինում էին մեկը մյուսին: 

Հայությունը համախմբվել էր, բռունցքվել. լսվում էին դարեր ի վեր հային միշտ զգոն պահող 

բառերը: 

 Արամազդը չէր ցանկանում մի կողմ քաշված, պասսիվ հայ լինել. Դա հակառակ է իր 

էությանը: Ասես այն հիվանդ, անկողնում գամված հիվանդը չէ. հագած-կապած սպասում է, որ 

Հարությունի`ընկերոջ հետ գնա հանրահավաքի: 

 Ծանոթանալով Ղարաբաղի պատմությանը`քաղաքակիրթ աշխարհը զարմացել էր, թե 

ինչպես է հայկական հանրապետության կողքին, նույն Միության կազմում ստեղծվել հայերով 

բնակեցված  ինքնավար մարզ: Կատարվածի անտրամաբանական ու անարդարացի լինելը 

քողարկելու համար դրա հեղինակները մարզի անվանման մեջ գիտակցաբար բաց էին թողել 

«հայկական» բառը: 

 Արամազդին համակել էին մեկը մյուսին հաջորդող վերապրումները`ցավի, զղջման, 

կարոտի բռնկումներով: Շուտով կուսակցական տոմսը, որ քառասուն տարի սրբությամբ պահվել 

էր, պատառ-պատառ, մանր կտորների բաժանված թափվեց հատակին: Բաց պատուհանից դուրս 

թռավ «ժողովուրդների բարեկամության» շքանշանը:  

 Սարգսյանը աստիճանաբար բացում է Արամազդի ներքնաշխարհը, դաժան օրերի 

հրամայական պահանջով`ցուցադրելով լարված ջղերի, հայրենասիրական ապրումների 

բռնկումները: «Կաթվածահար է Արամազդը,- գրում է Ս. Սարինյանը,- կաթվածահար է նաև 

հասարակական այն ֆորմացիան, որի ուղեկիցն է եղել իր ամբողջ կյանքում և որը եղել է 

անառարկելի կեցություն: Եվ նա փորձում է հասկանալ ճշմարտությունը, ներկայի ու ապագայի 

հեռանկարը որոնել հեղաբեկվող կյանքի հետևանքներում»1: Կենսագրական հուշերը հատվում են 

վիպական ժամանակի իրադարձություններին`գորբաչովյան պերեստրոյկան, Միության փլուզումը, 

հայոց ազգային-ազատագրական հեղափոխությունը, թուրք-ազերական ագրեսիան Արցախի դեմ, 

անկախ պետականության հռչակագիրը, որ շարժման մեջ էին դրել ազգի ֆիզիկական ու հոգևոր 

ներուժը: 

 Ինչու՞ է Արամազդն այսքան հաճախ վրդովվում, ինչի՞ց է նյարդային ցնցումը: Իհարկե, 

հավատի փլուզումից, հոգու ընդվզումից, սրբությունների փոշիացումից. «Ինքը միշտ եղել էր իր 

ժողովրդի, նրա առօրյա հոգսերի, կյանքի, մանավանդ պատմության հետ: Նրա սերը իր ժողովրդի  

նկատմամբ ընթանում էր ցավոտ մտորումներով և առողջ պոռթկումներով: Տակավին պատանի`նա 

գիտեր, որ հայոց պատմությունը հաղթանակներով չի ընթացել, որ հայը կարծես հաշտվել է 

պարտություններին, քաղցին, բռնի և հարկադրական գաղթերին, հայրենիքը լքելուն և հետո մինչև 

մահ, գերեզման կարոտից մխալուն: Եվ ցավել է նրա պատանի հոգին: Բայց այդ ցավը, փառք 

Աստծո, չի ախտահարել իր էությունը, հառաչանքը չի փոխվել ողբի, լավատեսությունը չի խեղդվել 

անզորության, ազգի ոչ լիարժեքության, անհուսության մեջ , քանզի նա տեղյակ  էր հայի 

հայրենասիրության հզոր բռնկումներին»»(էջ 35): 

 Հայի ապրելու կամքին գումարվեց աշխարհի գութը և բարությունը և հայը տոկաց: 

Ապրողները հասկացան, որ աշխարհն իրենց հետ է. մարդասիրության ցույց էր, գթասրտության 

հրավառության, իսկ հայերն էլ`միաբան, համերաշխ: Նույն այդ ժամանակ Ադրբեջանը պիրկ էր 

սեղմում խեղդվող երկրի կոկորդը`փակելով բոլոր կենսական ուղիները, որոնցով կյանք  և   

օգնություն էր մտնում Հայաստան: 

 Սկզբում տարերայնորեն, հետո ավելի կանոնակարգված, սկսեց կազմավորվել հայկական 

բանակը: Հայերի կողմից ոչ մի գնդակ դեռևս չէր արձակվել, երբ իրագործվեց Սումգայիթի եղեռնը, 

                                                           
1
 .Գրական հայրենիք,2001թ.հ. 2: 
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երբ Շուշիի, Աղդամի, այնուհետև Խոջալլուի ռազմական հենակետերից հրետակոծվում էին 

Ստեփանակերտն ու մյուս բնակավայրերը: 

 Արամազդը հաճախ էր լինում «Արցախ» կոչվող  հրապարակում: Այստեղ հավաքվում էին 

ֆիդայիները, զոհվածներին ուղեկցում էին դեպի վերջին հանգրվան, զրուցում էին, վեր լուծում 

իրավիճակը: Ազատամարտիկները ճանաչում էին սիրելի գրողին և սիրում էին խոսքի բռնվել նրա 

հետ, խորհուրդներ հարցնել: Ազերիները չափն անցնում էին. անպատվում էին, թալանում, 

սպանում, բռնաբարում, բավական չէ՞ ասպետ լինել: Գրողի խոսքը համոզիչ է, բայց 

ազատամարտիկները հոգնել են իրենց «թուրքական գործոնով» վախեցնելուց, պետք է թուրքի հերն 

անիծել: 

 Հարուստ է Արամազդի կյանքի պատմությունը: Հլու իր ճակատագրին, նա    այժմ ստիպված 

էր հեռվից հեռու մասնակցել պատերազմին: Բայց ենթատեքստային  ուժեղ լիցք ունեցող նրա 

մտորումներում զգացվում է իր ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ ակտիվ քաղաքացու արդիական 

կերպարը: Գրողի ասելիքը կարևոր է. նրան մտահոգում է ժամանակակից հայ մարդու 

ինքնահաստատման երևույթը, երբ այդ հայի սիրտը տրոփում է ոչ միայն իր անձնական եսի 

համար, այլև սերտորեն միանում է ժողովրդի, հասարակության շահերին ու իդեալներին: Հայ 

ժողովուրդը ոտքի ելավ իր ազատության, իր հայրենիքի, բռնադատված հատվածների 

ամբողջականության ու միասնության համար: Արամազդը սիրում է արցախցիներին. «Հյուրասեր, 

քաջ, տաղանդավոր արցախցիների նկատմամբ ողջ հայ աշխարհի սերը պարտադրվում է ոչ թե 

նրանց դժվար վիճակից, այլ նրանց կեցվածքից արժանապատվորեն կրելու հայոց բաժին ընկած 

փորձությունները և այդ փորձությունները հաղթահարելու, ազգային դեմքն ու դիմագիծը անաղարտ 

պահելու  և իրենց կիսավայրի տերերի շառլատանությունը ու գաղութային տենչը արհամարհելու  և 

գալիքի նկատմամբ հավատը անկոտրում պահելու համար»(էջ75): 

 Պատերազմ. Ղարաբաղի ժայռեղեն կամքին էին բախվում և ջարդվում ազերիների արյան ու 

թալանի ծարավ, հզոր բանակի զորամիավորումները: Ադրբեջանի ղեկավարները իրարանցման մեջ 

էին. իրար էին հաջորդում Բագիրովը, Վեզիրովը, Մութալիբովը, Էլչիբեյը, ի վերջս`Հեյդար Ալիևը: 

Բոլորն էլ հերթով իրենց ատամների սրությունն էին փորձում`անօգուտ: 

 Եթե ոչ  ֆիզիկապես, Արամազդն ամեն օր հոգով և սրտով այնտեղ էր`հանրահավաքներում, 

ռադիոընդունիչի կամ հեռուստացույցի առաջ: Նա նաև այնտեղ էր`Ղարաբաղում, 

գործողությունների կիզակետում: Ստեփանակերտը գերմարդկային ջանքեր էր թափում ապրելու, 

գոյատևելու համար: Նկուղներում, պատսպարաններում`պարենի  չնչին պաշարներով, հոսանքի 

բացակայությամբ`Արցախը, միևնույն է որոշել է մեռնել, բայց չզիջել: Մեռնել, բայց Աստծուց բացի 

այլ տիրոջ չճանաչել, միմիայն նրան ապավինել և իր բազկի ուժին: 

 Փոխվում էին Ադրբեջանի ղեկավարները, պաշտպանության նախարարները: Թուրքիան իր 

կրտսեր եղբորն օգնելու համար զինվորական բարձրաստիճան կադրեր էր մտցնում Ադրբեջան: 

Անօգուտ: Գրողներն ու հրապարակախոսները ոգևորում էին ռազմիկներին`նախնիների 

«հերոսական» կերպարներով: Նույնիսկ Ղաչաղ Նաբին ազգային հերոս էր հռչակվել: Դա այն 

թալանչի, գող, անառակ Նաբին էր, որ գնդակահարվել է ընկերոջ կողմից`անառակության համար: 

Հիմա այդ նույն Նաբու կերպարով պիտի ոգևորվեն ազերիները`իրենց հակահայկական 

արշավանքների ժամանակ: 

 Սակայն թուրքական գաղափարախոսությունը լավ է ըմբռնում իր բանակի պարտության և 

հայ երկրապահների հաղթության պատճառը, բայց չէր համարձակվում ասել, որ «հայերը վարում 

են արդար, սրբազան պատերազմ, իսկ ազերիներն այդ կռվում չունեն որևէ սրբազնագույն 

նպատակ, որին նվիրեին իրենց կյանքը: Ակադեմիկոս Սախարովի այրին հրաշալիորեն բանաձևեց 

իրար դեմ կանգնած բանակների քաղաքական և բարոյական խնդիրները: Հայերը կռվում են իրենց 

հայրենի հողի, իսկ ազեր-թուրքերը`իրենց ամբիցիայի համար»»(էջ274): 

 Շուշիից հետո ազատագրվում են Քարվաճառի, Լաչինի, Ֆիզուլու, Կուբաթլուի, Զանգելանի, 

Աղդամի շրջանները, Արցախի զգալի մասը: 1994թվականի զինադադարը պարզապես փրկություն 

էր Ադրբեջանի բանակի համար, որն ապրում էր հուսալքման և բարոյական ծանր վիճակ: Հայոց 

ուժերը կատարել էին իրենց առջև դրված ստրատեգիական խնդիրը և պատերազմի շարունակումը  

Ադրբեջանի համար կդառնար նոր տերիտորիաների կորուստ, նույնիսկ Գյանջայի անկման 

պատճառ: 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

165 

 

 Արամազդին զբաղեցնում էին  հայ ժողովրդի պատմության հարցերը: Տառապած ժողովուրդ 

ենք, բայց չենք հոգնել: Մտահոգված էր, մտածեց, վերլուծեց, թափանցեց պատմության հաճախ 

անվերծանելի, աշխարհից անհայտ, չլուսավորված տեղերը, ու շարունակեց իր զրույցը  ժողովրդի 

հետ. «Դու ունես քո Աստվածը, ունես քո հավատը, դու ունես և տիրում ես հարատևելու համարյա 

անհայտ հնարքին, գուցե դա է պատճառը, իմ կապուտաչյա Նաիրի, որ աշխարհը դեռ չի 

կարողանում պեղել քո հարության գաղտնիքը…»(էջ324): 

 Արամազդին զարմացնում է նաև այն, որ թեև կյանքն ընկնում էր նորմալ հունի մեջ, սակայն 

չէին բացահայտվում քաղաքական սպանությունները, որոնց թիվն անցնում էր չորս տասնյակից:  

Երբեմն թվում է, թե  գլխավոր հերոսը  հիմա համեմատաբար հանգիստ է, բայց միտքն արթուն է, 

միտքը հնարավո±ր է կանգնեցնել: Ու սկսում է մտքի կռիվը. սուտը, կեղծիքը, երեսպաշտությունը 

բույն է դրել մեր շրջապատում, մարդ անհատը բարձրանալու փոխարեն իջնում է, հեռանում 

Աստծուց: Շատացել են սուտ և անհեթեթ տեսությունները, կուսակցությունները, որոնք միայն մեկ 

նպատակ պետք է ունենան`օգնել մարդուն գնալու դեպի կատարյալը: 

 Արամյանները երկու որդի ունեն`Ռուբենը և Արմենը: Ավագը ամուսնացած է, ունի 

Արամազդիկ որդի, իսկ Արմենը իրավաբանական ֆակուլտետի վերջին կուրսի ուսանող 

է:Որդին`Արմենը, որոշել է  գնալ Ղարաբաղ և միանալ կռվողներին: Հոր խոսքը ազդեցիկ էր, 

զսպված արցունքներով, տղամարդավարի.«… ես գիտեի, որ դու այլ կերպ վարվել չէիր կարող: Գնա, 

օրհնում եմ ճանապարհդ, դու ես քո ճանապարհի տերը, թող բոլոր խոչուխութերը հետ քաշվեն և 

բացեն քո առաջ մեր հաղթության ճանապարհը: Գնա՛, որդի՛ս, բարով գնա և փառքով, 

հաղթանակով վերադարձիր»(էջ80): 

 Արամազդը ճիշտ է ընկալում կյանքը: Ընկերոջ`Հարությունի մասին, ճիշտ է, մտածում է, 

բայց գտնում է, որ սխալը հենց Հարությունի մեջ է: Ջահելները սիրում են իրար: Իսկ երբ լսում է, որ 

Զարուհին էլ է մեկնել Ղարաբաղ, դիմում է կնոջը`Հեղինեին. «Կարծում ես Զարուհու հայտնվելը 

Արմենի մոտ, առաջավոր գծում, պատահական կամ լոկ հայրենասիրական արա՞րք է: Կարող եմ 

պնդել, որ Զարուհուն Արցախ տանող զորավոր պատճառներից մեկը նրա սերն է եղել մեր որդու 

նկատմամբ»(էջ125): Ավելի ուշ նա կխոստովանի, որ դեմ չի լինելու նրանց ամուսնությանը, և 

օրհնելու է նրանց միությունը: 

 Վեպում ուշագրավ է Արամազդի և իր մանկության ընկեր ճակատ Սարգսի հանդիպումը: 

Վարպետ զինագործներ էին Սարգիսը և որդին, որին  ընկերոջ պատվին Արամազդ էր անվանել: 

Նրանք որոշել են Ռուսաստանից վերադառնալ և հաստատվել Հայաստանում: Սարգիսը որոշել է 

գնալ Ղարաբաղ.« Ես ողջունում եմ ձեր հայրենասիրական որոշումը: Բոլոր կանոնավոր հայերի 

տեղը հիմա Հայաստանն է,- ասում է Արամազդը:- Հարկավոր է սատար կանգնել ժողովրդին» 

(էջ163): 

 Արցախյան շարժման մասնակից ֆիդայիները՝ նորօրյա զինյալները, հայ ժողովրդական 

էպոսի հերոսների շառավիղներն են, նրանց նման քաջ ու բարի, խաղաղասեր, վեհանձն ու 

արդարադատ: Այդ ֆիդայիներից մեկն է Արամազդի կրտսեր որդին`Արմենը, որի մեջ խտացված են 

հայ ողջախոհ  երիտասարդի, քաջ ազատամարտիկի, հմուտ հրամանատարի,  հնազանդ որդու և 

հոգատար ամուսնու գծերը:  Վեպում տրվել է Արմենի  և Զարուհու սիրո պատմությունը, որը 

գեղեցիկ է, յուրօրինակ և բացահայտում է կողմերից յուրա քանչյուրին որպես ազնիվ, հավատարիմ 

և անկեղծ սիրահար, մարդ  իր երկիրը սիրող ,ազնիվ քաղաքացի: 

 Արմենը թրծվում է մարտի բոցերում: Նա մեկն էր այն մարտիկներից, ովքեր տարերայնորեն, 

բայց համոզված կռվեցին`դառնալով նորաստեղծ բանակի միջուկը: Ջոկի հրամանատար Արմենը 

ստիպված էր շատ բան ինքնուրույն սովորել: Նրան սատարում, խորհուրդներով օգնում էր հոր 

ընկերը`փոխգնդապետ Վանունցը, որն ընթերցողին ներկայանում է որպես ուժեղ բնավորությամբ 

մի խստապահանջ զորական, ում  համար թանկ է ու սրբասուրբ Արցախի յուրաքանչյուր թիզ հողը: 

Վանունցը ուշադիր է և հոգատար իր մարտիկներից ամեն մեկի նկատմամբ: Հանդիպելով ազերի 

խուժանի կատարած անգթություններին, դիմում է Արմենին հետևյալ խոսքերով, որպեսզի ոգեշնչի 

նրան և ցույց տա նաև թշնամու չնչինությունը. «Հիշենք Անդրանիկի հաղթանակները, հիշենք 

Սարդարապատը, Բաշ Ապարանը Ղարաքիլիսան, Հասան Ղալան, Շարուրը և այլն և այլն: Հիշենք 

Անդրանիկի թևավոր խոսքը թուրք ռազմիկների մասին. «Նրանք արդեն հերոսաբար են մարտնչում 

օրորոցների դեմ: Եղա՞վ…»(էջ99): 
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 Ընթերցողն անցնում է Վանունցի անցած ճանապարհով, ցույց տալիս նրա քաղաքական, և 

մարտական կոփվածությունը: Փոխգնդապետ Քաջ հրամանատար է, կայուն բնավորությամբ 

օժտված հայորդի, դրա հետ մեկտեղ` մարդ: Պատերազմական թեժ գործողությունների մեջ, 

այնուամենայնիվ, նա չի կարողանում անտարբեր լինել ազատամարտիկների հոգեկան աշխարհի, 

անձնական կյանքի նկատմամբ: Նա վաղուց կարոտել է խաղաղ ու հանգիստ կյանքին, ընտանեկան 

երանավետ անդորրին, բայց հայրենիքի կանչով անձնուրացորեն կատարում է իր պարտքն այնպես, 

որ ընթերցողը համոզվում է, որ նրա գործերի գործը Արցախն ազատագրելն է: Հրամանատարն ու 

մարդը ներդաշնակվում են Վանունցի մոտ, լրացնում իրար՝ ամբողջացնելով կերպարը: 

 Կենցաղային-ընտանեկան սյուժետային գործողություններում սկզբում առաջին պլանում էր 

Զարուհի-Հարություն-Արմեն հոգեբանական հանգույցը: Հետո առաջին պլան է մղվում ավագ 

որդու`Ռուբենի կերպարը, որին հեղինակը ներ է քաշում սիրային այլ հանգույցի ոլորտը. նրան 

սիրում է զոհված ազատամարտիկի ջահել այրին`Հասմիկը, որին տենչում է ու ուզում է տիրանալ 

Վիուլը`դավերով ու բանսարկություններով: Հասմիկը անկեղծորեն սիրում է Ռուբենին և չի 

ընդունում Վիուլի սիրահետումները:Սարգսյանը անակնկալ ձևով է լուծում սիրավեպը. ինչպես 

կյանքն է բարդ ու առեղծվածային, այդպես էլ Հասմիկի հոգեկան աշխարհում են կատարվում 

հանկարծակի փոփոխություններ և նա ընդունում է Վիուլի սերն ու   նրա հետ հեռանում քաղաքից:  

Գուցե նա համոզվում է, որ Ռուբենի ընտանիքը անառիկ ամրոց է, իսկ իր սերը`ժամանակավոր, և 

նախընտրում է սեփական ընտանիք կազմել: Կանացի բնազդով երևի նա հասկանում է, որ զուր են 

իր ջանքերը`լիովին տիրանալ Ռուբենին, դրա համար վերջնականապես ընտրում է Վիուլին: 

 «Նա, որ ապրել էր իր լիարժեք աշխարհիկ կյանքով,-գրում է Ս. Սարինյանը,-թե° անձնական 

և թե° հասարակական , ճանաչված մտավորական էր, գործիչ և գրող-հրապարակախոս, այժմ, ահա, 

կաթվածահար գամվել էր անկողնուն`կյանքի ու մահվան վճռին հանձնելով իր գոյության 

ողբերգական ժամանակը: Եվ սակայն անխաթար է մնում բանականությունը, որ նրան կապում է 

կյանքի հոսանքին`ընկալելու իրադարձությունների ընթացքը և որոնելու ճշմարտությունը անցյալի 

ու ներկայի զուգահեռներում»1: 

 Դարավերջի հայը փլուզված հայրենիքի խորհրդանշանն է, հայ, որը հավատացել է 

խորհրդային իշխանությանը, հպարտությամբ կրել կուսակցական տոմսը, լծվել և ձուլվել այդ երկրի 

դժվարին պատմությանը: Դարավերջի բարձունքից նայելով իր վաստակին՝ Արամազդ Արամյանը 

միանգամայն հպարտորեն է ներկայացել ժամանակի ահեղ դատաստանին`ապացուցելով, որ իզուր 

չեն անցել ապրած տարիները`միշտ ունկնդիրը լինելով պատմության զարգացման կենդանի 

զարկերակին և վերարտադրելով նրա հևքն ու թրթիռները: 

 Վիպագիր Սարգսյանը յուրահատուկ ձև է ընտրել`վեպի վերջում ներկայացնելով 

դարավերջի հայի մտորումները`հարցազրույցի տեսքով: Ամերիկացի թղթակից միստր Սթոունի այն 

հարցին, թե« Ինչպե՞ս կբնորոշեք այսօրվա հային», Արամազդը պատասխանում է. «Հայն այսօր 

ինքնուրույն քայլելու մանկական երազանքն ունի, որն ընկնելով, բարձրանալով, երբեմն անկման 

ցավից տնքալով, հաճախ հողին ամուր կանգնելուց ուրախացած`կատարում է հետագա ավելի 

հաստատ քայլերը: Հայն ունի Աստծուց տրված և Աստծուն բնորոշ հարություն առնելու հանճարը: 

Հարկադրական վայրէջք, տառապալից ջանք՝ դժոխքը դրախտի վերածելուև, դրախտն ու դժոխքը 

հավասարապես բնակելի տարածք դարձնելու անհնարին հնար: Ի վերջո, խորագնաց արմատներ, 

իսկ ճյուղերով`այլոց տնամերձների ցանկալի վարձակալ`անորոշ ժամանակով»(էջ366): 

 «Դարավերջի հայը» վեպը ցույց է տվել, որ Սարգսյանի հուշերի թաքույցներում պահված էին 

ներանձնական սյուժեներ, որն էլ հեղինակը վարպետորեն միահյուսել է հայ քաղաքական և 

համազգային պայքարի հետ :«Նա պարզապես չէր կարող լրիվ չապրել իր Հայրենիքի 

պատմությունը,իր և մեր կենսագրությունը,այն երկրայինն  ու տիեզերականը,որ իրականում 

բոլորինս է,բայց քչերն  են հասու լինում այդ ժառանգության պարտքին ու 

պատասխանատվությանը:Իսկ հասու եղածներից քչերն են կարողանում այնքան ուժ  ու զորություն 

գտնել,որպեսզի մինչև վերջ տանեն այդ ծանրագույն ու դժվար խաչը: Մկրտիչ Սարգսյանը ,հիրավի, 

մեկն էր այդ քչերից…»,- գրում է Ներսես Աթաբեկյան2: 

                                     

                                                           
1
 Գրական հայրենիք, 2001,հ.2: 

2Հայաստանի Հանրապետություն,1 մայիսի,2003թ.:  
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Օգտագործված գրականություն 

1.Մկրտիչ Սարգսյան, «Դարավերջի հայը», Ե.,1999: 

2.Ժամանակակից հայ արձակը, ՀՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., 1981: 

3.Գրական հայրենիք,2001թ.հ. 2: 

4. Հայաստանի Հանրապետություն,1 մայիսի,2003.: 
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ՀՏԴ  373 (479.243)                                                                                                                     Գրականություն  

Արմինե Մովսիսյան 
Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան  

հ.8 միջնակարգ դպրոցի 
 հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի 

armine808@mail.ru 
ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ-ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 
 

 Սույն հոդվածում դիտարկվում ու գնահատվում են նորագույն շրջանի հայ պոեզիայի 

արցախյան գրական ընտանիքի նվաճումները: Ներկայացված են 20-րդ դարի երկրորդ կեսին 

ասպարեզ իջած և ճանաչված արցախցի բանաստեղծների՝ Գ. Գաբրիելյանի, Հ. Բեգլարյանի, Վ. 

Հակոբյանի, Ս. Խանյանի, Ա. Հովհաննիսյանի և մյուս գրողների ստեղծագործությունների 

վերլուծությունը: 

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձված ժողովրդի պատմական անցյալը և արցախյան 

ազատագրական պայքարն արտացոլող քնարական բանաստեղծությունների և պոեմների 

ուսուցմանը: 

 
Բանալի բառեր՝ հայրենիք, Արցախ, պայքար, դպրոց, սովորողներ, պոեզիա, Արցախի գրական 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭЗИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ  НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ АРЦАХА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В этой статье рассматриваются и оцениваются достижения арцахской литературной семьи 

армянской поэзии в новую эпоху.  Представлен анализ работ признанных поэтов Арцаха: 

Г.Габриеляна, Г. Бегларяна, В. Акопяна, С. Ханяна, А. Оганесяна и других авторов,  которые вышли на 

арену во второй половине 20-го века. Особое внимание уделяется преподаванию лирических 

стихотворений и поэм, отражающих историческое прошлое народа и освободительную борьбу 

Арцаха. 

 

Ключевые слова: Родина, Арцах, школа, борьба, учащиеся, поэзия, литературная семья Арцаха. 
 

Armine Movsisyan 

TEACHING THE POETRY DEDICATED TO THE NATIONAL LIBERATION OF ARTSAKH AT 

THE GENERAL EDUCATION SCHOOL 

 

This article examines and evaluates the achievements of the Artsakh literary family of Armenian poetry in 

the new era. The analysis of the works of recognized Artsakh poets, such as G.Gabrielyan, H. Beglaryan, V. 

Hakobyan, S. Khanyan, A. Hovannisyan, who entered the stage in the second half of the 20th century, are 

presented in the article. Particular attention is paid to the teaching of lyric poems and to the poems reflecting the 

historical past of the people and the Artsakh liberation struggle. 

 

Key words: Motherland, Artsakh, school, struggle, learners, poetry, literary family of Artsakh. 

 

 Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարն արտացոլող պոեզիայի ուսուցումը 
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Սովորողներին, որպես նախաբան, հիշեցնում ենք, թե ինչպես 1988-ի փետրվարից 

Պատմական Հայաստանի 10-րդ նահանգը՝ Արցախ աշխարհը, ոտքի ելավ պահանջատիրոջ 

իրավունքով: Նա խորհրդային իշխանության բարձրագույն ատյաններին ներկայացրեց Մայր 

հայրենիքին վերամիավորվելու արդարացի վճիռը: 

Դասի ընթացքում հիշեցնում ենք, որ աշխարհասփյուռ հայությունը խորապես գիտակցեց 

պահի կարևորությունը և սատարեց արցախցիներին: 

Ե՛վ Արցախում, և՛ աշխարհի չորս ծագերում յուրաքանչյուր հայ սպասում էր, որ խորհրդային 

իշխանությունները կցուցաբերեն ողջախոհություն և խաղաղ ճանապարհով կիրականացնեն 

արցախցիների դարավոր երազանքը: 

Աշակերտներին հասկացնում ենք, որ ԽՍՀՄ իշխանությունները մերժեցին Արցախի 

արդարացի պահանջը և շրջափակման մեջ առան մեր պապերի բնօրրանը: Ընդգծում ենք, որ մեր 

ժողովուրդն զգաց բռունցքվելու անհրաժեշտությունը իրեն պարտադրված պատերազմում: 

Այնուհետև բացատրում ենք, որ արցախյան պատերազմին զինվորագրվեց նաև հայ 

գրականությունը: Բանաստեղծներն անմիջապես մարտաշունչ երգեր գրեցին, ստեղծեցին 

հայրենասիրական բալլադներ, լեգենդներ, պոեմներ, ռեքվիեմներ, չափածո ակնարկներ՝ 

ազդարարելով, որ մեր ժողովուրդը ինքնահաստատման իր խոսքն ուղղում է աշխարհին՝ որպես 

ազատ ու անկախ ապրելու վճռականություն: 

Արցախյան շարժման առաջին օրերից սկսած, իրենց կրակոտ խոսքն ասացին ականավոր 

գրողներ Վ. Դավթյանը, Ս. Կապուտիկյանը, Գ. Էմինը, Հ. Սահյանը, Ռ. Դավոյանը, Մետաքսեն, Բ. 

Ջանյանը և շատ ուրիշներ: 

Դասի հենց սկզբին ընթերցում ենք Մետաքսեի «Իմ հայրենի Ղարաբաղ», Վ. Դավթյանի 

«Արցախ», Ս. Կապուտիկյանի «Ղարաբաղի բարբառը», Գ. Էմինի «Ազատատենչ Արցախ» և այլ 

գործեր՝ վերլուծում հանգամանորեն: Այնուհետև բացատրում ենք, որ չնայած պատերազմական 

դժվարին պայմաններին և գիրք տպագրելու սուղ հնարավորություններին, Արցախում ապրող և 

ստեղծագործող բանաստեղծներն ընթերցողի սեղանին դրեցին ուշադրության արժանի 

ժողովածուներ: Եվ որպես օրինակ՝ ցույց ենք տալիս Վ. Հակոբյանի «Արցախա ծուխ», «Ամարասի 

զանգերը», «Տաճարն Աստծո», «Սոսե» ժողովածուները, Ս. Խանյանի «Կարոտի կրակներ», 

«Արցախյան ղողանջներ», «Արցախի արծիվը» պոեմները, Գ. Գաբրիելյանի մարտական երգերի 

շարքը, Հ. Բեգլարյանի «Հրաշք երկիր իմ Ղարաբաղ», «Արցախն Ավարայր», Ն. Ավագյանի «Հասուն 

իմ հասկ», Ա. Հովհաննիսյանի «Ավանդատուն», Ռ. Եսայանի «Նժար», Ն. Գասպարյանի «Հավատ 

Արցախի», Հ. Ալեքսանյանի «Կենսադաշտ» և այլ ժողովածուներ, Դ. Միքայելյանի քնարական 

երգերի գիրքը՝ նվիրված մեր անձնուրաց նահատակների հիշատակին: 

Այնուհետև աշակերտներին ծանոթացնում ենք արցախյան շարժման և պատերազմի երեք 

փուլերին: 

Նշում ենք, որ առաջին փուլն ընդգրկում է 1988-ի փետրվարից մինչև 1991թ-ի նոյեմբերը, 

երկրորդը՝ 1991-ի նոյեմբերից 1994-ի մայիսը, երրորդն սկսվում է 1994թ. մայիսից մինչև մեր օրերը և 

ընդգծում ենք, որ այդ տարիներին ստեղծված գրականությունը մեր ժողովրդի հերոսական 

պայքարի անկոտրուն կամքի տարեգրությունն է: 

Սովորողներին տեղեկացնում ենք նաև, որ Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրերին, որպես 

ոգեշնչումի կոչ, հնչում էր Մեծն Հ. Շիրազի՝ տարիներ առաջ գրած «Ղարաբաղի ողբը» 

բանաստեղծությունը: 

Նրա մեջ մեծ բանաստեղծի մարգարեական նրբանկատությունն ու հեռատեսությունն է 

խոսում: Այն դարձել էր շքերթների և հանրահավաքների օրհներգ: 

Բանաստեղծությունը հանձնարարում ենք աշակերտներին՝ անգիր սովորելու: Եվ տեսնել է 

պետք, թե աշակերտներն ինչպիսի ոգևորությամբ են արտասանում հետևյալ  տողերը. 

Ղարաբաղը մորս կանչն է՝ ինձ է կանչում հույսով տրտում, 

Ղարաբաղը իմ կակաչն է՝ կարմիր, բայց սև ունի սրտում: 

Ա՜խ, ե՞րբ պիտի ելնես բանտից՝ Նախիջևանի ձեռքից բռնած, 

 

Նորից ազգի ավազանում հայ մկրտվես, հայ Ղարաբաղ1: 

                                                           
1
 Իմ արխիվից 
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Սովորողները յուրացնում են Ղարաբաղյան շարժման և Արցախյան պատերազմի երգը՝ 

համահունչ զենքի ուժին, որը զինվորագրվել է հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարին՝ Արցախը 
համարելով ամբողջ հայության ազատության և գոյատևման ջահակիրն ու ազատամարտիկը:  

Դասարանում, գրականության ժամերին, ընթերցում և մեկնաբանում ենք Վ. Հակոբյանի 
«Արցախա ծուխ» պոեմը, նշում, որ այդ ծուխը մեռոնի բույր է, պապ ու տատի շունչ, հոր ու մոր 
շոյանք, մանկանց ժպիտ, հայրենի հողի գարնանային ցող, հավատ ապագայի հանդեպ: Վ. 
Հակոբյանը միաժամանակ հնչեցնում է հարատևելու կոչը, հողը բերդ դարձնելու վճռականությունը, 
արտասանելով այս տողերը. 

 
 Մենք՝ որդիք Հայկի, արդար ու վսեմ, 
 Ցավ ու դառնություն այդ ե՞րբ չենք տեսել,  
 Բայց ոչ մի անգամ, Աստված է վկա, 
 Արցախին հաղթող չի եղել, չկա1… 
 
Անդրադառնալով Վ. Հակոբյանի երկերին՝ գնահատում ենք նաև «Սոսե» գիրքը, որի միջով 

ընդգծված անցնում է պայքարի գաղափարը: Վ. Հակոբյանն էր, որ առաջինը ձեռք մեկնեց Սոսեի 
կերպարին, որը խորհրդանշում է հայ ֆիդայուհուն: 

Ահա ինչու բանաստեղծը նրանց ներկայացնում է որպես սիրո և հայրենիքի ամբողջություն, 
անզիջում պայքար: 

Գրականության դասերին զգալի տեղ ենք հատկացնում Գ. Գաբրիելյանի 
ստեղծագործությանը: Նշում ենք, որ Արցախը լեզու առած խոսում է նրա գրչի տակ: Նրա երգերում 
Թարթառը, Մռովը, Քիրսը, Կարկառը, Խաչենագետը ոչ միայն աշխարհագրական անուններ են, այլև 
պատմության խորքերից առ այսօր քայլող զինվորներ: 

Գ. Գաբրիելյանի գողտրիկ բանաստեղծությունները վերլուծելիս աշակերտները ինքնուրույն 
եզրահանգում են, որ բանաստեղծություններում հնչում են պատասխաններ ազերի վայ 
գիտնականներին, որոնք բացել են կեղծիքի վարագույրը և Հայոց Արցախը համարում են 
Ադրբեջանական տարածք: 

Նշում ենք նաև, որ Գ. Գաբրիելյանը հորինել է տասնյակ մարտական երգեր: Դրանցից են 
«Ամարաս», «Դադիվանք», «Գանձասար» երգերը, որոնք արդեն մտել են հայկական բոլոր 
համույթների երգացանկի մեջ: Հետաքրքիրն այն է, որ որոշ աշակերտներ ոչ միայն արտասանում 
են, այլև կատարում են նրա երգերը: Մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում Հ. Բեգլարյանի 
պոեզիան: Ուսուցանում ենք, որ նրա երգերում հայրենքիը սկսվում է Արցախից, ավարտվում է 
Արցախով: Նրա լավագույն բանաստեղծությունը «Ղարաբաղցին» հյուսվածքն է, որը մեր 
առաջարկով աշակերտները երգում են: 

Խանդավառված հայրենասիրական վեհ գաղափարով՝ օրինակներ ենք բերում նաև 
բանաստեղծուհի Ն. Ավագյանի պոեզիայից, որտեղ նա կոչ է անում բոլոր երիտասարդներին մնալ 
Արցախում, պաշտպանել մեր օջախները, մեր հողը: 

Անդրադառնում ենք նաև բանաստեղծ Ա. Հովհաննիսյանի քնարերգությանը, նշում, որ նա 
դիմում է Արարչին՝ տագնապի աղոթքով. 

 
 Օ՜, երկնային, ասա, ինչպե՞ս վարվել, 
 Ավա՜ղ, ճեղք է տալիս սրբատունս:2 
 
Ա. Հովհաննիսյանը դիմելով Ամարաս վանքին, որ կերտվել է 4-րդ դարի սկզբին, Գ. 

Լուսավորչի ցուցումով, երազում է տեսնել նրա ազատ գործընթացը: 
Արցախյան շարժման հենց սկզբից մեր պոեզիայի նահապետներից մեկը՝ Բոգդան Ջանյանը, 

առաջին հերթին հնչեցրեց տագնապի երգը: «Տրտու գետը» բանաստեղծությունն այդ խռովքի 
լավագույն արտահայտություններից է: 

Արցախի գրական ընտանիքի ճանաչված բանաստեղծներից է Արկադի Թովմասյանը, որն իր 
երգերի գիրքը վերնագրեց «Արցախցի եմ ես»: 

                                                           
1
 Վ. Հակոբյան, Արցախա ծուխ, «Լույս» հրատ.,1982թ, էջ5 

2
 Ա. Հովհաննիսյան, «Ավանդատուն», Ե, «Նաիրի» հրատ.1991թ, էջ 11 
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Սովորողներին բացատրում ենք, որ դա ազգային արժանապատվության խոստովանություն է: 
Նրա քնարական հերոսը բանաստեղծական զգացումների մեջ է առնում Գանձասարն ու Ամարասը, 
Մռովն ու Քիրսը, Շուշին ու Վարարակնը և անձնավորում նրանց որպես հավերժության կենդանի 
ճամփորդներ: 

Մեր հանձնարարությամբ՝ աշակերտները մեծ հետաքրքրությամբ են ուսումնասիրում 
բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանի ստեղծագործությունները: Արցախյան ազգային-ազատագրական 
պայքարի առաջին օրերից սկսած Ս. Խանյանը անմիջապես, իր գրչեղբայրների հետ միասին 
մասնակցեց հանրահավաքներին՝ հնչեցնելով պայքարի իր երգերը, որոնցում զգացվում է օրվա 
պահանջը՝ մարտնչել մինչև վերջնական հաղթանակ…Այդ տարիներին Ս. Խանյանը գրել է 
բանաստեղծություններ, պոեմներ, լեգենդներ: 

 
Ուշագրավ է նրա «Արցախցիներ», «Արցախ», «Գանձասար», «Ամարաս», «Հավատ», 

«Արծվաշեն», «Ազգային հարց», «Արցախի դասը», «Իմ մայր ժողովուրդ» և այլ 
ստեղծագործություններ: 

Զենքի և երգի միասնության գաղափարը միշտ համակել է Ս. Խանյանին: Դա նրա 
պոետական հավատամքն է, մի սկզբունք, որ ապացուցում է ժողովրդի հանդեպ գրողի ակտիվ 
կենսադիրքի պահանջը: 

Դասարանում ընթերցելով Ս. Խանյանի բանաստեղծությունները՝ աշակերտները հստակ 
պատկերացում են կազմում Արցախյան գոյամարտի թեժ օրերին տեղի ունեցած դեպքերի մասին: 
Այդ ժամանակաշրջանում, Ս. Խանյանը աշխատելով Արցախի պետական համալսարանում, որ այդ 
տարիներին դարձել էր քաղաքական պայքարի կենտրոն, միաժամանակ լինելով գրողների 
միության ակտիվ անդամներից մեկը, գտնվում էր գոյամարտի գաղափարական խմորումների 
առանցքում: Այստեղից էլ նրա ստեղծագործությունների հագեցվածությունը, շիկացած լիցքը՝ թարմ 
արտահայտչամիջոցներով: 

Նրա լավագույն ստեղծագործություններից է «Արցախցիներ» քնարական պոեմը: Չորս 
գլուխներից բաղկացած ստեղծագործության մեջ ներկայացվում է մեր   ժողովրդի հազարամյա 
պատմությունը: 

Պոեմի հյուսվածքի մեջ բերելով Գրիգոր Նարեկացու զրույցն Աստծո հետ, բանաստեղծն 
ընդգծում է հայ մարդու ընդվզումն անարդարության դեմ: 

Այդ հասկանալով, խելոք մեր պապերը, իրենց «ըմբոստությունը դարձրին դրոշ ու զենք» և 
շշնջացին. 

 …Մեր Աստվածը մենք ենք, 
 Մենք ենք մեր Աստվածը մեր սարերի վրա, 
 Մեր սարերից բարձր մեր հոգու մեջ, 
 Մեր ձեռքերով պիտի վառենք աստղերը մեր. 
 Եվ հայ պիտի ապրենք դարեր անվերջ:1  

Բանաստեղծը հոգեբանական բացահայտումներով նշում է Մեծ Հայքի 10-րդ նահանգը 
կազմող Արցախի նորօրյա պայքարը և հավատով ընդգծում արցախցիների ոգու արիությունը, 
վտանգի ժամին մեկը մյուսին թև-թիկունք դառնալու ավանդական սովորույթը: 

 
 
 
Այնուհետև վերլուծում ենք նրա «Ազգային հարցը» պոեմը, որտեղ բանաստեղծը պրոբլեմի 

արդար լուծումը բխեցնում է մեր պապերի հայեցակետից, որի արմատները հասնում են մեր 
ժողովրդի առասպելական ժամանակներին և «Սասնա ծռեր» դյուցազներգության պատգամներին: 

1988-ի հոկտեմբերի 19-ին Ս. Խանյանը գրում է «Արցախի դասը» բանաստեղծությունը՝ 
անդրադառնալով Ամարասում Մեսրոպ Մաշտոցի բացած Արցախի առաջին դպրոցի 
պատմությանը, ներկայացնում մեր դարավոր հերոսական ընթացքը: Բանաստեղծը Արցախի դասը 
համարում է ինքնության և ապրելու դաս և ընդհանրացում. 

 Ով մայր Արցախ, քո փրկության այս ժամին, 
 Քո զինվորն ենք՝ հավերժ կոփված քո կամքով, 
 Ամարասում դու դաս առար Մաշտոցից, 

                                                           
1
 Ս. Խանյան, Արցախյան ղողանջներ, ԵՊՀ.  հրատ, 1994թ, էջ 47 
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 Քո գրկի մեջ պիտի սերտենք դասը քո:1 
 
Ս. Խանյանի երգերում հպարտության զգացումն ակունքվում է ժողովրդի հերոսական 

անցյալից և առօրյա արդարացի պայքարից: 
Նրա լավագույն բանաստեղծություններից են՝ «Պապիս պատիվը», «Տեսիլք», «Զավակը», 

«Խաչի պապս», «Կավագ վանքը» և այլն: 
Ս. Խանյանը երգեր է ձոնել նաև Շուշիին: Շուշին հարազատ է քնարական հերոսին: Քաղաքը 

նրա արմատներն է, հոգին, երազը, որովհետև կառուցվել է հայի ձեռքով. 
 Շուշի, պապիս կերտած քաղաք, 
 Շուշի, հորս երգած քաղաք, 
 Դու իմ տատի նախշուն պատկեր, 
 Իմ անուշ մոր հույսի պատկեր:2 
 
Թուրքը նենգությամբ խլել է Հայոց Շուշին, բայց նրա հին տերը՝ հայը, այն հետ 

վերադարձնելու հույսը միշտ վառ է պահել և եկել է պահը, հայ ժողովրդի անձնուրաց զավակների 
կյանքի գնով «կրկին մերն է դարձել Շուշին»: Հարազատ որդու ցնծությամբ քնարական հերոսը 
դիմում է փրկված քաղաքին և հաստատում. 

 Էլ ոչ մի օր, ոչ մի ժամի, 
 Քեզ չի գերի չար թշնամին, 
 
 Հայի ձեռքով կերտված Շուշի, 
 Հայի արյամբ փրկված Շուշի:3 
 
Երեխաներին ծանոթացնում ենք նաև Դ. Միքայելյանի երգերին: 
Արցախյան պոեզիայի գողտրիկ էջերից են նրա հայրենապատումի լավագույն օրինակները: 

Դ. Միքայելյանի բանաստեղծական ինքնախոստովանանքը հասնում է սովորողների հոգուն ու 
սրտին՝ առանձնապես հետևյալ տողերը. 

 Հողից եմ առնում ես 
 Իմաստության գանձերը բոլոր… 
 Արցախ աշխարհիս զորեղ սրտից է 
 Փոխանցվել մարմնիս իմ էությունը4… 
 
Աշակերտները ընթերցելով և վերլուծելով այդ տողերը, հանգում են այն եզրակացության, որ 

բանաստեղծի հավատի ուղեկիցը և խոհերի արձագանքը Արցախն է: Արցախյան շարժմանը 
նվիրված բանաստեղծություններն ու պոեմները տասնյակ հատորներ են կազմում: 

Մեկ հոդվածով հնարավոր չէ ներկայացնել այդ ամենը: Կարևորն այն է, որ ժողովրդի 
ազատագրական պայքարը պատմության գանձարան է, որի մասին ստեղծվել է բարձրարվեստ 
պոեզիա , որի ուսուցումը պարտադիր է նաև մեր հանրակրթական դպրոցում, ուր սովորում են մեր 
վաղվա քաղաքացիներն ու հայրենապաշտ ազատամարտիկները: 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Ս. Խանյան, Արցախյան ղողանջներ, ԵՊՀ.հրատ., 1994թ., էջ 47 

2
 Իմ ծիածանը, «Սոնա» հրատ.2000թ. էջ.43 

3
 Նույն տեղում, էջ 43 

4
 Դ. Միքայելյան, Հավատի ժամ, Ե., 1989թ., էջ 16 
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ՀՏԴ  82.09                                                                                                                                   Գրականություն  

Անահիտ Հայրապետյան 

ԱրՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և հայ գրականություն 4-րդ կուրս, Գիտական 

ղեկավար`  բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյան 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՍՈՒՐԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ «ԱՌԱՎՈՏ ԼՈՒՍՈ» 

ՊԱՏՄԱՎԵՊՈՒՄ 
 

Սույն հոդվածում քննարկվում է անվանի գրող Սուրեն Այվազյանի «Առավոտ լուսո» 

պատմավեպը, որի նյութը առնված է 19-րդ դարի առաջին տասնամյակների Հայաստանի 

քաղաքական, պատմական դեպքերից:Հոդվածում նշվում  են այն անվանի հեղինակները, ովքեր Ս. 

Այվազյանից առաջ անդրադարձել են մեծ լուսավորչի կերպարին: Հոդվածի հիմնական առանցքը 

քննարկվող վեպի հայրենասիրության գաղափարն է՝ Խաչատուր Աբովյանի կերպարի 

բնութագրման սահմաններում: 

 

Բանալի բառեր: Խաչատուր Աբովյան, Սուրեն Այվազյան, պատմավեպ, կյանք, գեղարվեստ, 

պատկեր, կերպար, հայրենասիրություն, արդիականություն: 

Анаит Айрапетян 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ В РОМАНЕ СУРЕНА АЙВАЗЯНА “УТРЕННИЙ СВЕТ” 
 

В данной статье рассматривается исторический роман известного писателя Сурена Айвазяна, 

который называется “Утренний свет”. В этом романе описываются политические, исторические 

события, которые произошли в Армении в первом десятилетии 19-го века. В статье упоминаются 

известные авторы, которые создали художественный образ великого просветителя до С. Айвазяна. 

Основная цель в обсуждаемом романе является патриотическая идея, которая описывается в пределах 

художественного образа Хачатура Абовяна.  

 

Ключевые слова: Хачатур Абовян, Сурен Айвазян, исторический роман, жизнь, искусство, 

художественное изображение, образ, патриотизм, современность. 

 

Anahit Hayrapetyan 

THE PATRIOTIC IDEA IN  THE HISTORICAL NOVEL “MORNING LIGHT” BY SUREN 

AYVAZYAN 

 

In this article it is discussed the historical novel “Morning Light” by famous writer Suren Ayvazyan. 

The event described in this novel refers to the political, historical events taken place in Armenia in the first 

decades of the nineteenth century. Here are mention the names of well-known authors who made the 

artistic image of the great educator before Suren Ayvazyan. The main point of the article is the patriotic idea 

which is described according to the image of Khachatur Abovyan.  

 

Keywords: Khachatur Abovyan, Suren Ayvazyan, historical novel, life, art, artistic image, character, 

patriotic, modernity. 

 

Հայ ժողովրդի մեծանուն զավակ, հայ նոր գրականության հիմնադիր, մեծ լուսավորիչ 

Խաչատուր Աբովյանը ժամանակին գրել է. «Շո՛ւնչդ տուր, հոգի՛դ տուր, բայց հայրենիքդ մի՛ տուր 

ուրիշին1»: Հայ անվանի գրողներից Ավ. Իսահակյանը գրել է. «Աբովյանը խտացումը եղավ հայ 

ժողովրդի երազանքների, ձգտումների, ցավերի ու տառապանքի, նրա հոգու և իմաստության, նա 

եղավ հայ ժողովրդի լեզուն, սրտագին լեզուն… Խաչատուր Աբովյանը մեր նոր գրականության միֆն 

է, մեր նոր Մհերն է նա՝ ազատագրված, շղթայազերծ… մեր գրական ամեն տեսակների սկիզբն է 

նա»2:  Եվ պատահական չէ, որ անմահ Աբովյանի կերպարին անդրադարձել են ականավոր հայ 

                                                           
1
 Խաչատուր Աբովյան, Երկեր, «Սովետական գրող» հրատ., Ե., 1984, էջ 119: 

2
Ավ. Իսահակյան, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հ. 5, «Սովետական գրող» հրատ., Ե., 1947, էջ 178: 
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բանաստեղծներն ու արձակագիրները: Հայտնի է մեծանուն գրող Ակսել Բակունցի «Խաչատուր 

Աբովյան» վեպը, որտեղ նա ցանկացել է ցույց տալ հայ իրականության մեջ 19-րդ դարասկզբին 

Աբովյանի երևան գալու պատմական անհրաժեշտությունը: Նա աշխարհ եկավ շեփորելու ժողովրդի 

արարող մտքի զարթոնքը: Ակսել Բակունցն Աբովյանի կերպարը ներկայացրել է ողբերգական 

հերոսի ասպեկտով՝ ընդգծելով այն խոր  հակասությունը, որ դարասկզբի հին կարգերը ստեղծել էին 

իրենց գոյությունն արդարացնող հասարակական նորմերի և այդ կարգերի կաշկանդիչ շղթաները 

փշրել ցանկացող լուսավոր անհատների միջև: Բակունցին հաջողվել է ստեղծել Աբովյանի 

կերպարը՝ որպես մարտնչող նահատակ, հերոս, որն իր գիտելիքների պաշարով և 

աշխարհընկալմամբ շատ բարձր էր իր միջավայրից: 

Խաչատուր Աբովյանի կերպարին անդրադարձել է նաև Մեծն Չարենցն իր «Դեպի լյառը 

Մասիս» պոեմով: Չարենցն իր տաղանդի հզոր ուժով կարողացել է ցույց տալ անմահ լուսավորչի 

հայրենասիրական վսեմ ձգտումները: Խ. Աբովյանի կենսագրության մեջ Չարենցը նույնություն է 

տեսնում հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի հետ: Ինչպես չարենցագետ Գարեգին 

Հովսեփյանն է գրում. «Չարենցի պատմագրական կոնցեպցիան պատահական դատողությունների 

ու տպավորությունների հիման վրա չի հյուսվում, այլ հետևանք է այն բանի, որ այդ տարիներին, 

երբ հայրենասիրություն բառն անգամ դժվար էր  գործածել, Չարենցը բազմակողմանիորեն էր 

ընկալում Աբովյանի գրական վաստակը և՛ իբրև անցյալի, և՛ իբրև ապագայի հանճարեղ խորհուրդ: 

Դրվատանքի արժանի է այն, որ թե՛ Չարենցը, թե՛ Բակունցը միաժամանակ բացահայտեցին 

Աբովյանի պատմական սխրագործության մեծագույն իմաստը»1: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ արձակագիր Սուրեն Այվազյանն իրենից առաջ ունեցել է մեծ 

լուսավորչի կերպարի ստեղծման նշանակալից փորձեր:  

Հայ գրողներն Աբովյանի կերպարն ստեղծելիս առաջին հերթին նկատի են ունեցել հենց 

Աբովյանի բնութագրումը և՛ իր վեպի, և՛ իր անձի նկատմամբ: «Վերք Հայաստանի»  վեպը գրողն՝ 

ինքն է բնութագրում՝ «Ողբ հայրենասիրի»:  

Ս. Այվազյանի «Առավոտ լուսո» պատմավեպն իր «Ճակատագիրն հայոց» երկի 

տրամաբանական շարունակությունն է: Պատմական ժամանակաշրջանը 19-րդ դարի առաջին 

տասնամյակների քաղաքական, սոցիալական, ազգային-ազատագրական պայքարի բարդ 

հարաբերություններն են, որոնք ծավալվում են անդրկովկասյան ժողովուրդների միջև: Այվազյանն, 

ինչպես առաջին վեպում,այստեղ ևս արծարծում է հայ ժողովրդի ինքնության ձեռքբերման 

հիմնախնդիրը՝ վերջինիս լուծումը կրկին կապելով Ռուսաստանի հետ, այս անգամ իր 

գաղափարական ուղղվածությունն արտահայտելով Իսրայել Օրու հետքերով քայլող Խ. Աբովյանի 

կերպարով: 

Ուսումնասիրելով «Առավոտ լուսո» պատմավեպը՝ եկել ենք այն եզրակացության, որ անվանի 

արձակագիրը գլխավոր կերպարի տեղծմանը հետևում է սյուժեի սկզբից մինչև վերջ՝ ուշադրության 

կենտրոնում պահելով նրա հայրենասիրությունը: 

Սյուժետային զարգացումն ընթանում է Էջմիածնի մայր  տաճարի դպիր Աբովյան 

Խաչատուրի կյանքի նկարագրությունից մինչև մեծ լուսավորիչ-դեմոկրատ, ազատագրական 

պայքարի ջատագով հերոսի գործունեության դրվագներն ու նրա խորհրդավոր անհետացումը: 

Ինչպես գրականագետ Սևակ Արզումանյանն է նկատել, «Առավոտ լուսո» ստեղծագործությունը չի 

դառնում լոկ կենսապատում, այլ այն պատմակենսագրական վեպի շրջանակներից շատ լայն  մի 

երկ է»2: 

Վեպում նկարագրում է, թե ինչպես Աբովենց մեծատոհմ տնից ծնված Խաչատուրին, որն 

Ավետիքի և Թագուհու որդին էր, արդեն կարգել էին Էջմիածնի դպիր: Բայց նա հոգևորականի 

աստիճաններով բարձրանալու ցանկություն չուներ, որովհետև ժամանակը պահանջում էր նրանից 

լինել «ռազմի մարտիկ» և ոչ՝ հավատի, որովհետև նա ծնված չէր վանական լինելու համար, այլ 

«տեսանելի ու շոշափելի գործերի համար»: Էջմիածնի վանքում արդեն նկատել էին Աբովյանի այս 

վարքագիծը և իրենց դժգոհություններն էին  հայտնել Եզնիկ Եպիսկոպոսին: Նա փորձում էր 

աստվածավախությամբ ետ պահել Աբովյանին այդ մտորումներից, որոնք գնալով առարկայանում 

էին: Սակայն հայ ժողովրդի համար ճակատագրական այդ պահին Աբովյանը գերադասելի էր 

                                                           
1
Գ. Հովսեփյան, Չարենցի պոեզիան, «Հայաստան» հրատ., Ե., 1969, էջ 296: 

2
Ս. Արզումանյան, Սովետահայ վեպ, «Սովետական գրող» հրատ., Եր., 1986, էջ 211: 
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համարում զենքը և ոչ թե սքեմը՝ ավելացնելով, որ «երբ քեզ պիտի սպանեն, դու չպետք է չոքես ու 
աղոթք անես, այլ զենք բարձրացնելով դիմադիր լինես: Դե՛, որովհետև իմ հոգևոր կոչումն դա թույլ 
չի տալիս, ի՞նչ արած, կաղոթեմ և իմ բոլոր չաղոթած օրերիս համար ևս, միայն թե ռուսները նորից 
ետ չդառնան»1: 

Աբովյանի այս խոսքերից ակնհայտ են դառնում մի քանի կարևորագույն երևույթներ: Նախ, որ 

Աբովյանի աշխարհիկ հասունացումը կատարվում է քայլ առ քայլ և  պատմավեպի սկզբում, 

իհարկե, հաղթանակողը հոգևորականի իր կոչումը պետք է լիներ, որովհետև «այն աստվածը, որ 

իրենք են ստեղծել, թույլ չի տալիս խաչի հետ զենք կրել»: Եվ նա, չդառնալով  Երևանի բերդի 

գրավման անմիջական մասնակիցը, որպես ականատես կանգնել էր «Զանգվի աջ եզրին, մի դերբուկ 
տեղ, ուր քարն ու մամուռը խառնվել էին իրար: Կանգնել էր դերբուկի ամենաբարձր տեղը, լայն 
թեզանիքներով ձեռքերը ծալած կրծքին, մազերը քամուն տված և նայում էր, թե ինչպես է տնքում 
հայոց աշխարհի սիրտը բազմադարյան վերքի  ցավից»2: Գրականագետ Հ. Գրիգորյանը, 

միանգամայն ճիշտ գնահատելով Այվազյանի կողմից ներկայացված այս գրական հնարանքը, գրում 

է. «Ակսել Բակունցի նման Ս. Այվազյանն իր առջև նպատակ է դրել ցույց տալ հասարակական այն 

կոնկրետ միջավայրը, ուր ձևավորվում են Աբովյանի՝ մարդու և գործչի գծերը: Այվազյանը, սակայն, 

այդ ամենի համար գտնում է նոր գծեր, օգտագործում է նոր հնարանքներ, ստեղծում նոր 

կերպարներ, նրանց մեջ դնելով, խտացնելով այն ամենը, ինչը բնորոշ ու էական է տվյալ 

ժամանակաշրջանի ու միջավայրի համար: Ընթերցողը, այդպիսով, շոշոփելիության չափ 

ականատես է դառնում գլխավոր հերոսի՝ Խաչատուր Աբովյանի հոգևոր զարգացմանը, նրա 

հասունացմանը»3: 

Վեպում ակնհայտորեն նկատում ենք Խ. Աբովյանի ռուսական կողմնորոշումը: Բազմիցս 

խոսելով հայրենիքի փրկության մասին՝  այն կապում է Ռուսաստանի հետ: Եվ բնական է, որ 

այդքան ոգևորված էր ռուսական զորքերի հաջողությամբ: Դեռևս այն ժամանակ, երբ ռուսական 

մահաբեր սվինների լույսով կենսանում էր հեռու Սարդարապատը, դպիրը տեսնում էր Երևանի 

բերդը՝ խաղաղության կարոտ, խավարի մեջ իր լուսաբացը փնտրող, հիշում՝ նախնիների 

պատգամն՝  ավելացնելով իրենը. «Ռուսաստանի հետ մեր բախտը կապելով երազում ենք ունենալ 
մեր պետությունը, որովհետև հայը եթե պետություն չունի՝ իր երկրի ներսում կրկնակի ստրուկ է, իր 
երկրից դուրս՝ բազմապատիկ ստրուկ»4: Ավելորդ չենք համարում բերել գրականագետ Ս. 

Արզումանյանի դիտարկումը. «Սուրեն Այվազյանը հետևողականորեն ընդգծել է ժողովրդի 

ճակատագրի նկատմամբ անհանգիստ և նվիրյալ մի բնավորություն, որը տառապագին 

որոնումներից հետո  փրկության ճանապարհը կապում է Ռուսաստանի հետ»5: Այդ սքեմավոր 

պատանու արտաքինի  մեջ թաքնված էր մի խորունկ անհանգստություն, որը ծնվել էր հայրենիքի 

նկատմամբ ունեցած սիրուց: Դա մտքի երկփեղկվածության արդյունք էր նաև: Այս հայացքը մի 

կողմից աշխարհիկ կյանքից պարսպապատերով կտրված վանքում լինելու արտահայտություն էր, 

մյուս կողմից՝ աշխարհիկ կյանքից եկող հոգսերի արձագանք: Պատահական չէ, որ վեպի 

հերոսներից մեկը՝ Գրիբոյեդովը, նկատում է. «Այս պատանին ծնվել է հայոց դարավոր 
տառապանքից»6: Միևնույն ժամանակ նկատենք, որ Աբովյանի համար ընկալելի էր «երկու 

Ռուսաստան» հասկացությունը: Նա ընբոստանում էր  ցարիզմի դեմ, բայց ամբողջ ոգով սիրում էր  

այն ռուս ժողովրդին, որը կռիլովներ ու լոմոնոսովներ է ծնել:  

Աբովյանի համար փրկություն էր Դորպատի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Պարրոտը: 

«Բիբլիական հրաշքի» հետքերով նա հասավ Հայաստան: Իրեն ուղեկից ունենալով Աբովյանին՝ 

հաղթահարեց Մասիսի գագաթը և Աբովյանի համար դարձավ արտաքին աշխարհի հետ 

հաղորդակցվելու միակ  հնարավորությունը: Պարրոտի միջամտությամբ Աբովյանն, աչքի առաջ  

ունենալով իր առաքելությունը, մեկնում է Դորպատ՝ ուսումնառության: Ս. Այվազյանն առանձնակի 

խնամքով է նկարագրել գլխավոր հերոսի դորպատյան տարիները: Ամբողջ օրը Աբովյանն իրեն 

նվիրում էր նոր գիտելիքներ ձեռքբերելուն, մեծ հափշտակությամբ ընթերցում էր արտասահմանյան 
                                                           
1
Ս. Այվազյան, Առավոտ լուսո, «Սովետական գրող» հրատ., Եր., 1976, էջ 5: 

2
Նույն տեղում, էջ 38: 

3
Հ. Գրիգորյան, Սուրեն Այվազյան,  «Հայաստան» («Գրական հայրենիք»),Եր., 2005, էջ 70:  

4
Ս. Այվազյան, Առավոտ լուսո, «Սովետական գրող» հրատ., Եր., 1976 , էջ 31: 

5
Ս. Արզումանյան, Սովետահայ վեպ, «Սովետական գրող» հրատ., Եր., 1986, էջ 213:  

6
Ս. Այվազյան, Առավոտ լուսո, «Սովետական գրող» հրատ., Եր., 1976, էջ 23: 
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գրականություն՝ միաժամանակ սովորելով այդ լեզուները: Աբովյանի առաջ փռված էր ամբողջ 

եվրոպական առաջավոր մշակույթն ի դեմս արվեստաբան ու նկարիչ Աուգուստ Մարիսա Հագենի, 

պրոֆեսորներ Պարրոտի և Դավիդ Ֆրիդլենդերի, բժիշկ  և բանահավաք Ֆելդմանի և այլոց: Գրական 

հավաքների ժամանակ Աբովյանն իր կեցվածքով ու իմացությամբ կարողանում էր արժանավույն 

ներկայացնել հայ ժողովրդին, նրա պատմությունը:  

Ս. Այվազյանը համոզիչ պատկերներով ցույց է տալիս, թե ինչպես Խաչատուր Աբովյանը՝ 

զինված առաջավոր ու հիմնավոր գիտելիքներով, հայրենիք է վերադառնում նվիրվելու իր 

ժողովրդին լուսավորելու գործին, կյանքը կռվով առաջ շարժելու, կռիվ, որն ուղղված էր 

խավարամոլության և տգիտության դեմ: Ինչպես Աբովյանն՝ ինքն է որակում. «Կռիվ 
լուսավորության, հառաջադիմության համար և ինքնապաշտպանության»1:  

Աբովյանի ազատասիրությունը սերտորեն կապված էր հայրենասիրության հետ: Եղբորը՝ 

Վիրապին, Աբովյանն ասում է.«Հայրենիքն այդպիսի բան է, Վիրապ, ուր էլ գնում ես, նրա 
ճանապարհներով ես գնում, ինչ էլ տեսնում ես, նրա աչքերով ես տեսնում, ինչի մասին էլ խոսում 
ես՝ նրա լեզվով ես խոսում, նրա մասին ես խոսում: Հիմա մենք մի կտոր փրկված հայրենիք ունենք և 
մարդ ուզում է քայլել նրա բոլոր ճանապարհներով, սարերով, ձորերով և նրա ազատությունն զգալ 
անգամ քարերի, հողի, բույսերի մեջ: Զգալ և մի անգամ շնչել ազատ հայրենիք ունեցող մարդու խոր 
շնչով»2: Բայց Աբովյանին հիասթափություն էր սպասվում Հայաստանում, որովհետև նրա 

նախանշած ծրագրերը բավականին ուժեղ հարված  կարող էին լինել ժամանակի անդրկովկասյան 

հասարակարգի համար:  Եվ այդ ամենը նրան երբեմն հասցնում էր հուսահատության և նա ցավով 

խոստովանում էր. «Իմ ուժերը սպառվում են, տեսնում եմ հայրենիքի տարաբախտ վիճակը և հնար 
ու միջոց չունեմ որևէ բանով նրան օգնելու, որ իմ կյանքի առաջին և վերջին նպատակն է»3:   

Կերպարի ամբողջացման համար, Այվազյանն այս ամենին զուգահեռ ներկայացնում է  նաև 

Աբովյանի անձնական կյանքը: Աբովյանը սիրում էր…  Բայց սերը նրա համար անհասանելի  եղավ, 

որովհետև Դորպատում սովորելու տարիներին նա միայն իր առաքելության մասին էր մտածում և 

չէր կարող   պատասխանել Ադելաիդայի սիրուն: Դեռևս վանական լինելու տարիներին նա իր 

սրտում ուներ Նազլուին:  

Այս դեպքում ևս Աբովյանն ակնհայտորեն  նկատում էր երկու աշխարհների բախումը:  Ահա 

դիպուկ օրինակը. աստղադիտարանի բարձունքից Խաչատուրը նայում էր իր երևակայության 

թևերով կշռաքարի տարբեր կողմերում դրված երկու կանանց՝ Ադելաիդային և Նազլուին, և  

համեմատության զուգահեռներ տանում նրանց միջև: Մեկն ազատ ապրելակերպի, մտածողության 

տեր անձնավորություն էր, որն իր «հիանալի դերասանական խաղով» կարող էր հուզել բոլորին, իսկ 

մյուսը ՝ չարսավի մեջ պարուրված, ասիական բարքերի կրողն էր: Այլ էին նաև պատկերացումները 

սիրո, ընտանիքի, ընտանեկան հարաբերությունների մասին: Եվրոպական նիստուկացն  

Ադելաիդային թույլ էր տալիս հեշտությամբ սիրային նոր արկածներ որոնելու, անգամ այն 

ժամանակ, երբ ինքը նշանված էր, մինչդեռ Նազլուն ամուսնու կողմից  կարող էր թրատվել 

անծանոթին մի թաս ջուր տալու համար, իսկ հասարակությունը միայն կավելացներ. «Տե՛ղն էր»: 

Աբովյանի համար այլ աշխարհ էր Էմիլյան: Նա իր համբերատարությամբ և անսահման 

նվիրվածությամբ   մշտապես եղել է Աբովյանի կողքին: 

Ամեն ինչի հանգուցալուծումը Ս. Այվազյանը տալիս է Հովհաննես Կարբեցու հետ ունեցած 

զրույցի ժամանակ: Աբովյանը հրաժարվում է հոգևորականի իր կոչումից, սկսվում են աշխարհիկ 

կյանքի հոգսառատ օրերը: Այդ ժամանակ Աբովյանն աշխատում էր «Վերք Հայաստանի» վեպի վրա 

և արդեն գրել էր մի քանի հատվածներ: Իսկ դա անհանգստացնում էր ցարական կառավարությանը: 

Պահնորդական վեցերորդ բաժանմունքում գործ է բացվում Աբովյանի դեմ՝ սբ.  Աստվածածին 

եկեղեցում թագավորի նկատմամբ անվստահություն հայտնելու պատճառով:Վիպասանը 

պաշտպանում է Միքայել  Նալբանդյանի տեսակետը Աբովյանի խորհրդավոր անհայտացման 

մասին: Ցարական սատրապները սև ծածկակառքով տանում են Աբովյանին. «Սլացավ կառք-անգղը, 
փոքրանալով դարձավ ուրուր, փոքրանալով դարձավ ճուռակ, փոքրանալով դարձավ սև մի կետ ու 
հանգչելով ծնվեց լույս, որ հորիզոնում սև  երկիրը բաժանեց սև երկնքից: Փոշու այն գիծը, որ 
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երկարել էր կառքի ետևից, մնացել ճանապարհի վրա՝ ողողվեց ցայգաբացի շողերով, որն և 
աստիճանաբար դարձավ արներանգ»1: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ ի դեմս Աբովյանի` Այվազյանը կերտել է հայրենասեր հերոսի կերպար, 

որն ազգայինը վեր դասելով անձնականից` ամեն ինչ անում էր դորպատյան լույսով Հայաստանը 

ողողելու համար:   

Վեպում ներկայացված են նաև հայրենասերների այլ կերպարներ, որոնք նույնպես աչքի են 

ընկնում համոզչականությամբ: Տարագիր լինելով հանդերձ՝ հայրենիքի կյանքով են ապրում 

Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը, որոնք մեծ դեր են ունեցել Հայաստան զենք 

փոխադրելու հարցում:  

Պարսկական բանակում է  ծառայում հայազգի Հակոբ Հարությունյանը, որը երկար տարիներ 

հավատարմությամբ կռվել է Աբբաս-Միրզայի համար: Բայց Օշականի ճակատամարտի ժամանակ 

նրա արձակած ռումբերից ոչ մեկն իր նպատակակետին չէր հասել, որովհետև նրա դեմ թշնամի 

չկար, պարզապես «իր հայրենակիցների այս արդար կռվում ինքն իր պարտքն է կատարել»2:  

Վեպում ըստ արժանավույն է ներկայացված նաև Ներսես Աշտարակեցին: Բացի իր հոգևոր 

կոչմանը  հավատարիմ մնալուց, նա նաև մասնակցում է Հայաստանի ազատագրմանը: Լինելով 

ռուսական կողմնորոշում ունեցողներից մեկը՝ Ներսես Աշտարակեցին ստեղծում է հայ 

աշխարհազորային գունդը, միացնում ռուսական զորքերին և նետվում մարտի:    

Հայ ժողովրդի ճակատագիրը հուզում էր Ռուսաստանի Մեծ զավակներին՝ Պուշկինին, 

Պուշչինին, Բեստուժևին և այլոց: Նրանց մեջ տեսնելով իսկական նվիրյալների՝ Աբովյանն ասել է. 

«Իսկական հայրենասերները նրանք են, ովքեր հարգում են օտարի հայրենասիրությունը»3:  

Հայ և ռուս գործիչներից բացի «Առավոտ լուսո» վեպում  հանդես են գալիս նաև օտարազգի 

ներկայացուցիչներ՝ վրացիներ, դանիացիներ, պարսիկներ, էստոնացիներ, գերմանացիներ և այլք, 

որոնցից յուրաքանչյուրն իր հայրենիքի խտացումն է: Նրանց բոլորին կապում են 

մարդասիրությունը, նպատակների միասնությունը և որ ամենակարևորն է՝  անսահման 

հայրենասիրությունը: Այդ կերպարներից ոմանք պատմական դեմքեր են, ոմանք էլ գրողի 

երևակայության արդյունք: Այս առումով առանձնանում  է հատկապես էստոնացի Կրեյցվալդը: Նա 

ևս Աբովյանի նման հեռու Դորպատում բոլորին պատմում է էստոնացիների մասին: Եվ ահա 

հավաքույթի ժամանակ նա ներկաների դատին է հանձնում էստոնական էպոսը: Բանահավաք 

Ֆելդմանը, լսելով նրա խոսքը և հիշելով Աբովյանի ներկայացրած հայկական էպոսը, շատ 

ընդհանրություններ  նկատեց երկու ժողովուրդների միջև: Դա երկու ճնշված ժողովուրդների  

ազգային ազատասիրությունից ծնված ինքնապաշտպանական զենք էր, որն  ապացույցն էր այն 

բանի, որ «մարդկային իրավունքները ոտնահարված ժողովուրդների մարդասիրությունը այնպիսի 
մի ուժ է առաջացնում, որ փոքր լինելով կարող են գնալ իրենցից շատ մեծերի դեմ և հաղթել»4: 

Ս. Այվազյանի «Առավոտ լուսո» պատմավեպը մնայուն արժեք է ոչ միայն իր 

ստեղծագործության, այլև հայ վիպագրության պատմության մեջ: 
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Սիլվա Խաչատրյան, բ.գ.թ., դոցենտ 
Արցախի պետական համալսարան 
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Սույն հոդվածում շեշտադրվում է այն փաստը, որ խորհրդային գրաքննության մամլիչը 

հաշվի չառնելով Հովհաննես Շիրազը եղավ այն բացառիկ քերթողը, ով իր «Ողբ Ղարաբաղի» երկով 

դարձավ րցախի ազգային-ազատագրական պայքարի խիզախ զանգահարը։ Նա եղավ այն  

բացառիկ քերթողը, ով կանխազգաց նաեւ ազգային-ազատագրական շարժման հասունացումը 

Արցախում։ 
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ЛИРИКА ОВАННЕСА ШИРАЗА КАК ПРИЗЫВ К АРЦАХСКОМУ ОСВОБОДИТЕЛЬНОМУ 

ДВИЖЕНИЮ 

В этой статье подчёркивается та мысль, что советская критика не учитывала того факта, что 

Ованнес Шираз является талантливым творцом, а его произведение «Причитание Карабаха» стал 

храбрым призывом к национально-освободительной борьбе Армении, призывом к нашему народу. 

 
Ключевые слова: Шираз, поэзия, национальное, освобождение, призыв, политика, выживание, 
единственное, уникальное, эксклюзивное. 
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HOVHANNES SHIRAZ'S LYRICS AS THE  CALL FOR THE ARTSAKH LIBERATION MOVEMENT 

 

Thus, this article emphasizes the fact that, without taking into account the Soviet censorship, 

Hovhannes Shiraz became the only creator, who became a brave caller by his "Sorrow of  Karabakh" 

preparing the national -liberation movement. 
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Արցախյան ազատագրական ազգապահ շարժումը, որը թեեւ սկիզբ առավ 1988թ-ի՝ 

պատմական դարձած փետրվարին, խոր ակունքներ ունի։ Ինչպես հայտնի է շարժման առաջին 

փուլը 1960-ական թվականներին թափ առավ, երբ Արցախում ադրբեջանական դպրոցի 

ադրբեջանցի տնօրենը գլխատեց դպրոցահասակ հայ մանչուկին եւ թաղեց գյուղամերձ այգում։ 

Ոճրագործությունը բացահայտվեց, ոճրագործը դատապարտվեց, սակայն ալեկոծված ժողովուրդը 

չհանդարտվեց․ ոճրագործին վառեցին հենց ոստիկանական մեքենայի մեջ։ Ծավալված ազգային-

ազատագրական շարժումը, ցավոք, խեղդվեց արյան մեջ, հարյուրավոր հայեր նետվեցին բանտերը։ 

Արցախի մտավորականներից շատերը ստիպված եղան դառնալ վտարանդի՝ ափսոսանքով 

պոկվելով հարազատ բնաշխարհից։ Թե առաջին եւ թե երկրորդ փուլում Արցախի ազգային-

ազատագրական շարժումը նախաշատրաստական երկարատեւ շրջան է անցել։ Հայ 

մտավորականության սերուցքը մայր Հայաստանում եւ Արցախում մշտարթուն էր, թեեւ 

խորհրդային քարոզչամեքենան խլացնում էր ազգային խնդիրների մասին հնչած ցանկացած 

տեսակետ։ ԽՍՀՄ-ը 20-րդ դարասկզբին Հայաստանից բռնազավթելով Արցախը եւ Նախիջեւանը 

կցեց Ադրբեջանին, իսկ հայկական Ջավախքը՝Վրաստանին, ԽՍՀՄ-ը ազգային սխալ, խտրական 
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քաղաքականություն էր վարում։ Իրականում եղբայրության կեղծ կոչերի աղմուկում հայաթափվում 

էր Հայոց հողը եւ վայ նրան, ով կհամարձակվեր բարբառել այդ մասին, արծարծել այդ թեման։ 

Ազգայնամոլի պիտակով հետապնդվում, բանտարկվում կամ աքսորվում էր։ Մինչեւ 1965 թվականը 

թվականները, ինչքան էլ ամոթալի է, չէր ոգեկոչվում 1915թ․ ապրիլի 24-ին Թուրքիայի կողմից 

Արեւմտյան Հայաստանում ցեղասպանված մեկ ու կես միլիոն անմեղ ու խաղաղ հայերի 

հիշատակը, իսկ Արցախում` մինչև 1988 թվականի փետրվարը: 

Ազգային ազատագրական շարժման ալիքը նախապատրաստվում էր առանձին ազգանվեր 

խիզախ անհատների եւ ցեղի ոգին իրենց  արյան հյուլեում կրող, ազգի ցավերով կիզվող 

սակավաթիվ գրողների կողմից, ովքեր տեսնելով ԽՍՀՄ հակազգային քաղաքականության 

աղետալի հետեւանքները հայ ժողովրդի համար սթափության զանգ էին հնչեցնում  իրենց 

ստեղծագործություններում, որոնք թեեւ սովետական գրաքննության մամլիչով չէին անցնում, բայց 

հասնում էին ժողովրդին՝անտիպ, ձեռագիր։ 

Արցախում Լեոնիդ Հուրունցը ցավով ու ցասումով հյուսեց իր «Ինչպես հասցնեմ ճիչս 

սերունդներին» գիրքը, Վազգեն Օվյանը գրեց  Ադրբեջանի  հակահայկական քաղաքականությունը  

մերկացնող ստեղծագործություններ(«Այս Ղարաբաղն է»): 

Հայաստանում դեռեւս մինչեւ 60-ական թվականները մշտարթուն էր ազգային մեծ վշտակիր, 

պահանջատեր եւ ըղձասաց Հովհաննես Շիրազը, ով հայտարարեց․ 

Ոչ ոք չի կարող երգս կաշառել, 

Դեպի Մասիս է երթս աննահանջ,- ինչը ձեռնոց է՝ նետված պաշտոնական կեղծ 

քարոզչությանն ու  ցեղասպանված մեկ ու կես միլիոն  անմեղ հայերի մասին հանցագործ 

լռությանը։ Ազգային հանճարի մշտամորմոք սիրտը ոչ միայն կորուսյալ հայրենիք` Արեւմտյան 

Հայաստանում էր, այլեւ սովետական կեղծ բարեկամության աղմուկում թրքացվող Արցախում։ Թեեւ 

բանաստեղծի մուտքն արգելված էր Արցախ՝երգը հասնում էր՝անգամ ձեռագիր։ «Ողբ Ղարաբաղի»-

ն խորհրդային բռնատիրության ժամանակաշրջանում Ադրբեջանին բռնակցված Արցախի մասին 

գրված եզակի երԿ է, որտեղ փաստորեն մերկացվում է ԽՍՀՄ վարած ազգային սխալ 

քաղաքականությունը, բերենք հատված․ 

«Բարեկամդ» որ քզ խլեց, 

Էլ թշնամիդ բան կտա՞ քեզ 

Թե լուռ մնա քար աշխարհը՝ 

Չարը Երեւանն էլ կտանի1։ 

Մերկացնում է նաեւ Ադրբեջանի քողարկված նենգ ու հայադավ քաղաքականությունը, 

դառնորեն հեգնելով կեղծ բարեկամության տակ թաքնված պանիսլամիստական նկրտումները։  

Փոխել հայոց անունդ Արցախ` 

Օտար Ղարաբաղ են դարձրել։ 

Թրքազերին, հայկական բնակավայրերի անունները թրքական անվանումներով փոխելով,  

նպատակամիտված քաղաքականություն էր վարում։ Պատմական Հայքի 10-րդ նահանգ հայոց 

Արցախը յուրացնելու հեռահար ծրագրով անվանափոխվում էին Արցախի բազմաթիվ 

բնակավայրեր, ինչր չէր կարող վրիպել մասնատված հայոց հայրենիքի  աննահանջ պահանջատեր 

Հովհաննես Շիրազի աչքից։ Բանաստեղծը տեղյակ էր, որ Արցախը արհեստականորեն հեռու էր 

պահվում մայր Հայաստանից, որպեզի, ինչպես նա նկատում էր, «Ողբ Ղարաբաղի»-ում, «մոռանա 

երգերն հայոց»։ 

Կոմիտասի երգից զատված` 

Քեզ չեն թողնի իշխան մնաս, 

Քեզ կուլ կտան մուղամները, 

Թառդ կառնեն, վայ Ղարաբաղ2։ 

Պարզ ասված է՝ Արցախը Հայաստանից հեռու պահելու նպատակը մեկն է՝կտրել հայության 

այդ հատվածին` իր հոգեւոր հայրենիքից  եւ մայրենի լեզվից։ Բավական է նշել այն փաստերը, ո ոչ 

մի հեռուստաալիքով հնարավոր չէր լսել հայակական խոսք եւ, որ Ստեփանակերտի 

մանկավարժական ինստիտուտում «հայ ժողովրդի պատմություն» առարկան արգելված էր 

                                                           
1
 Հովհ. Շիրազ, «Ողբ Ղարաբաղի», անտիպ 

2
 Հովհ. Շիրազ, «Ողբ Ղարաբաղի», անտիպ 
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ուսումնական ծրագրում։ Փոխարենը՝ «Ադրբեջանի պատմություն» մտացածին առարկան էր 

հրամցվում։ 

Հեռու Արցախից, մտահոգ Արցախի եւ Հայաստանից բռնազավթված մյուս նահանգների 

ճակատագրով, բանաստեղծը շիկացման է հասցնում իր խոսքը «դավաճան Վասակ» անվանելով իր 

հայրենիքը բզկտողներին․ 

Քանի հողերս ինձ չեք տվել, 

Ձեզ ելուզակ պիտի ասեմ։ 

Ավարայրի Վարդան դառած, 

Ես ձեզ Վասակ պիտի ասեմ1։ 

Եւ մարգարեանում է հայոց մեծ ըղձասացը․  «Ա՜խ, երբ պիտի սուրբ ցասումով վեր 

բռունցքվեն ձեռքերն հայոց»,- կանխազգալով ազգային ազատագրական շարժումը Արցախում։ 

Հիրավի, տասնամյակներ հետո Արցախի շրջկենտրոններում եւ Ստեփանակերտում « «վեր 

բռունցքվեցին» հազաավոր ձեռքերն հայոց»՝ «Միացու~մ մայր Հայաստանին» պահանջով եւ 

բարձրախոսներից ղողանջեց արցախահայությանը սթափության կոչող զանգը՝ «Ողբ Ղարաբաղի»-

ն։ 

Ա՜խ, երբ պիտի ինչպես բանտից 

Նախիջեւանի ձեռքից բռնած 

Տուն գաս հավետ՝Մասիսի հետ, 

Ղարսն ու Վանը ձեռքիցդ բռնած․․․ 

Որ ազգովի Մասիս ելնենք 

Քարավանի ծայրից բռնած 

Նորից ազգի ավազանում 

Հայ մկրտվենք, 

Հայոց Արցախ2։ 

Նույն հարթության վրա են 1915-ի  ապրիլին ամայացած Արեւմտահայաստանն ու 

թրքազերինների  գաղութային լծի տակ գտնվող Արցախը, որին սպիտակ եղեռնն էր սպառնում։  

Այսպիսով, Հովհաննես Շիրազն իր «Ողբ Ղարաբաղի»  երկով  սթափության զանգ հնչեցրեց 

հայաթափվող Արցախում, դառնալով խիզախ ու աննահանջ միակ զանգահարը խորհրդահայ 

գրականության եւ իրականության մեջ։ Նաեւ իրականության, քանզի, երբ Արցախից ուսանողներս 

մեծ բանաստեղծին հանդիպելու էինք գնում, առաջին հարցերը, որ հնչեցնում էր․ «թուրքերը 

շատացե՞լ են Արցախում, նեղու՞մ են հայերին»,-սրանք էին։ Ապա խիստ պահանջում էր՝ 

«Հայաստանում չմնաք, այստեղ սովորեք, գնացեք Արցախը հայ պահեք, դրանք կլցվեն եւ իրենցը 

կդարձնեն մեր երկիրը»։ 

Ահա այսպես, եւ գրականության, եւ իրականության մեջ  Հովհաննես Շիրազը սթափության 

զանգ էր հնչեցնում ի լուր կեղծ բարեկամության նեյնիմների տակ նիրհած Արցախին՝ մշտարթուն 

լինելու եւ ազգային  դիմագիծը պահելու համար  պայքարի ելնելու։ 

Հայ գրականության Գարեգին Նժդեհը հանճարեղ ներքնատեսությամբ, ցեղի իմաստուն 

բնազդով զգում էր Արցախի նաեւ Հայաստանի մյուս մարզերին՝ Մասիսի, Ամասիայի, Նոյեմբերյանի 

թրքացման վտանգը, ինչպես նաեւ Արցախում հասունացող ազգային-ազատագրական փրկարար 

շարժումը։ Հովհաննես Շիրազն իր հայրենաբաղձ գրականությամբ դարձավ Արցախի ազգային-

ազատագրական շարժման բացառիկ զանգահարը։ 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՏԴ 82-9                                                                                                               Գրականություն                         

                                                           
1
 Նույն տեղում 

2
 Հովհ. Շիրազ, «Ողբ Ղարաբաղի», անտիպ 
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Tehmina  Maroutyan 
ARTHAKH ISSUE IN THE PAGES OF SIMON SIMONYAN’S  “SPYURK” WEEKLY PAPER  

 

From 1958 to 1978, in Beirut, by the initiative and editorial of Lebanon-Armenian famous writer, 

philologist, historian and publicist Simon Simonyan the "Spyurk" literary, artistic, public weekly magazine 

published in Beirut in 1958-1978 which has its unique trajectory in the history of both Lebanese-

Armenian's and in Diaspora's media. The Diaspora gave wide importance to the socio-political life in its 

pages, had a national-liberal direction. One of the main themes of the paper was the issue of Artsakh and 

Nakhijevan, the issues of the solution of the domestic lands. The present study is dedicated to the Artsakh 

issue as presented in the "Spyurk" weekly paper. 

 
Key words: Diaspora, weekly paper, Simon Simonyan, Artsakh issue, Artsakh, Nakhijevan, Soviet Union, 

Armenian Diaspora. 
 

Теймина Марутян 
ОСВЯЩЕНИЕ АРЦАХСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ "СПЮРК" 

Симон Симонян - известный ливанский писатель, лингвист, историк и публицист армянского 

происхождения, редактор литературного, художественного, общественного еженедельника "Спюрк". 

"Спюрк", издающийся в период от 1958-1978гг. в Бейруте, оставил неизгладимый след в истории 

армяно-ливанской и всей армянской диаспоры. В журнале особое внимание было уделено 

отображению социально-политической реальности и национально-освободительной идеологии. 

Одна из затрагиваемых ключевых тем был вопрос армянских земель Арцаха и Нахичевани. Эта статья 

посвящена освящению арцахской проблемы в еженедельнике "Спюрк". 

 

Ключевые слова: диаспора, еженедельник, Симон Симонян, арцахский вопрос, Арцах, Нахичевань, 
Советский Союз, армянская диаспора 
 

Լիբանանահայ նշանավոր գրող, բանասեր, պատմաբան, հրապարակախոս Սիմոն 

Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ ու խմբագրությամբ Բեյրութում 1958-1978թթ.  հրատարակված 

«Սփիւռք» գրական, գեղարվեստական, հասարակական շաբաթաթերթը լիբանանահայ և, 

ընդհանրապես, Սփյուռքի մամուլի պատմության մեջ իր ուրույն հետագիծն ունի։ «Սփիւռք»-ն իր 

էջերում լայնորեն տեղ է հատկացրել նաև հասարակական- քաղաքական կյանքին, ունեցել 

ազգային-ազատական ուղղություն։ Թերթի արծարծած գլխավոր թեմաներից մեկը Արցախի ու 

Նախիջևանի հիմնահարցն էր, հողային ներքին հարցերի լուծման ուղիներին նվիրված  խնդիրների 

քննարկումը։  

Ներկա ուսումնասիրությունը նվիրված է «Սփիւռք» շաբաթաթերթում Արցախյան 

հիմնահարցի արծարծումներին։ Վերլուծվում են թերթում տեղ գտած կարևորագույն 

հրապարակումները, որոնց հենքի վրա ուրվագծվում է «Սփիւռք»-ի ակտիվ դերակատարությունը 
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Արցախյան ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության ձևավորման ու զարգացման 

գործում: 

Հենց առաջին համարից պարզ է դառնում, որ «Սփիւռք»-ը ասպարեզ է մտնում՝ ունենալով 

«անելիք, հաւատք՝ մեր ընելիքին հանդեպ  եւ քաջութիւն՝ մեր ընելիքը բարձր չափանիշով 

իրագործելու»1։ Ի թիվս այլ առաջադրությունների՝ «Սփիւռք»-ն ի սկզբանե հայտարարում է, որ չի 

ենթարկվելու որևէ կուսակցության «թեւարկումին» և լինելու է անկախ՝ «Արարատի պէս» և լինելու է 

դարձյալ Արարատի պես հայկական, նույնիսկ օտար հողի վրա2։ Մատնանշելով թերթի դիրքն ու 

անելիքը՝ Սիմոնյանը գրում է. «Միամիտ չենք կարծելու, որ մեր ճամբան ծածկուած է միայն 

վարդերով։ Դեռ ճամբայ չելած արդեն արիւնոտուած ենք փուշերէ»3։ Թերթի բոլոր 

հրապարակումները, ազգային այժմեական հարցերի քննարկումները տոգորված էին 

ազատախոհությամբ, պայքարի ոգով: Հայ ժողովրդի ամբողջականության ու միասնականության 

հավատը մշտապես ուղեկցել է «Սփիւռք»-ին, որի մեկնակետը «հայ ժողովրդի եւ անոր դարաւոր 

Հայրենիքին յաւերժացեալ ամբողջացումն» էր4։ Իսկ դա հնարավոր էր միայն «հայկական հողերու» 

հարցի լուծման, Ղարաբաղի, Նախիջևանի ու Ախալքալաքի՝ հայրենիքին վերամիավորելու 

իրողություններով։  

«Սփիւռք»-ը միշտ «մատը դրած է այն նիւթերու վրայ, որոնց մասին արգիլուած էր խօսիլ կամ 

գրել»5, ուստի պատահական չէ, որ թերթը ունեցել է մոլեռանդ հակառակորդներ թե՛ Սփյուռքում, 

թե՛ հայրենիքում։ Հատկապես հայրենիքի դռները Սիմոն Սիմոնյանի առաջ փակվեցին, երբ նա 1958 

թվականից արդեն համարձակություն ունեցավ սովետական մտակաղապարներին ոչ հարիր 

ազգային հարցեր բարձրացնել, որոնց թվում հայկական հողերի՝ Ղարաբաղի, Նախիջևանի ու 

Ախալքալաքի՝ Սովետական Հայաստանին կցելու առաջարկ-պահանջն էր, ինչպես նաև Հայոց 

Եղեռնի ճանաչումն ու դատապարտումը։  

«Սփիւռք»-ն էր, որ առաջինը հրապարակ հանեց Եղեռնի 50-ամյա տարելիցը համազգայնորեն 

ոգեկոչելու պահանջը՝ առաջարկելով մշակված ծրագրեր, դարձյալ «Սփիւռք»-ն էր, որ 1958-1959թթ. 

մեջտեղ բերեց Ղարաբաղի խնդիրը։ Էական է նկատել, որ Սփյուռքում(և ոչ միայն Սփյուռքում) 

Սիմոն Սիմոնյանն առաջինն էր, որ 1960 թվականին բաց նամակով դիմեց Ադրբեջանի ԽՍՀ-ի 

նախագահին և պահանջեց ԼՂ-ի, Նախիջևանի մարզերը վերադարձնել պատմական հայրենիքին։  

«Սփիւռք»-ի մատենագիտության նախախոսքում Սիմոնյանը գրում է. «Հարկ է հիշեցնել, որ 

«Սփիւռք» շաբաթաթերթին մէջ յայտնուեցան առաջին գաղափարներ, առաջին անգամ մտածուած 

առաջարկներ ու պահանջներ, ինչպես Ապրիլեան Եղեռնի յիսնամեակի ոգեկոչում, հողային 

պահանջ, հայկական դատ արիական պայքարով, հայկական դրամատուներու ցանց, Հայկական 

կեդրոնական գերագոյն Մարմին եւ այլն եւ այլն։ Այսօր այնքան տարածուած ու շեփորուած այս եւ 

այլ գաղափարներու առաջին հունտերը պետք է փնտրել «Սփիւռք»-ի էջերուն մէջ»6։  

Հայկական հողերի վերամիավորման պահանջը շուրջ երկու տասնամյակ «Սփիւռք»-ը 

բարձրաձայնեց «անկաշկանդ ճշմարտախոսությամբ», հարթող, մերթ անզուսպ քննադատությամբ՝ 

ձեռք բերելով հակառակորդներ և՛ ներքին և՛ արտաքին ճակատներում։ Գտնվեցին 

պարբերականներ ու առանձին մտավորականներ, որոնք «մեծ փութկոտությամբ ու եպերելի 

միամտությամբ» մեղադրեցին Սիմոնյանին՝ «Սփիւռք»-ի պահանջը դիտելով անժամանակ, անճիշտ 

և նույնիսկ … վնասակար։ Թերթը, սակայն տոկաց ու չնահանջեց գրեթե 17 տարի, ինչպես 

Սիմոնյանն է ցավ ի սիրտ նշել՝ «բարոյապես միայն հաղթելով՝ Վարդանանց պատերազմին պէս»7։  

Սփյուռքահայ շրջանում Ղարաբաղյան հիմնահարցի ուսումնասիրման ու լուսաբանման 

համար բացառիկ կարևորություն ունեն «Սփիւռք»-ում հրապարակված նյութերը, հատկապես 

Սիմոնյանի հեղինակած ծրագրային բնույթի խմբագրականները:   

                                                           
1
 «Սփիւռք», 1958, թիվ 1, 4 ապրիլի, էջ 3։  

2
 Նույն տեղում, էջ 4։  
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«Սփիւռք»-ում 1960 թվականին Սիմոնյանը ստորագրում է առաջին ծավալուն առաջնորդողը՝ 

«Հայկական հողերու հարցը» խորագրով։ Հայաստանի խորհրդայնացման 40-ամյակը համարելով 

լավագույն առիթը՝ նա հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնում է համազգային 

նշանակություն ունեցող կենսապահպան հարցին՝ հանդես գալով պատմական Հայաստանի 

«օրկանական մաս» կազմող, էապես ու հարազատորեն հայկական Նախիջևանը, Ղարաբաղը և 

Ախալքալակը Հայաստանին վերադարձնելու պահանջով։ Սովետական Հայաստանը, Սիմոնյանի 

կարծիքով, վաստակել է հայրենական հողերին տեր կանգնելու իրավունքը, քանզի քառասուն 

տարիներ ի վեր «անտրտունջ, յաճախ ամենէն դաժան պայմաններու մէջ» իր նվիրումով ու 

հավատարմությամբ ծառայել է Սովետական Միության իդեալներին։ Նա հիշեցնում է, որ երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայ ժողովուրդը զոհաբերեց իր կարելիությունների ու 

հնարավորությունների առավելագույնը։ «Բոլոր շքեղ իրագործումներուն, անհաշիւ 

զոհաբերութեանց եւ անշահախնդիր հաւատարմութեանց ու նուիրումին համար հարկ է, որ 

վարձատրուի հայ ժողովուրդը»1։ Հայ ժողովրդի պատմական, արդար ու հայրենական հողերը 

վերադարձնելով՝ Սովետական Միությունը կունենա կենսական մեծ շահեր` «կ’ապացուցանէ իր 

արդարադատութիւնը», Ադրբեջանը և Վրաստանը կփաստեն իրենց եղբայրական» վերաբերումը, 

Սփյուռքի հայության սերն ու վստահությունը պիտի աճեն ու զորանան Սովետական Միության 

հանդեպ և, վերջապես, Սիմոնյանի համոզմամբ, Սովետական Միությունը իր հարավային 

սահմանների մեջ կունենա տարածությամբ ու բնակչությամբ հզոր ու վստահելի պատնեշ՝ ի դեմս 

Հայաստանի։ Սիմոնյանը պարզ ու որոշակի փաստարկումներով ավելորդ չի համարում հիշեցնել, 

որ Սովետական Միությունը պետք է հաշվի նստի պատմական ճշմարտության հետ և ընդունի, որ 

Ղարաբաղը, Նախիջևանը և Ախալքալակը «անբաժանելի ու արդար» հողամասերն են եղել 

պատմական Հայաստանի։  

«Սփիւռք» շաբաթաթերթի 1960 թվականի օգոստոսի 13-ի համարում հրապարակվում է 

Սիմոնյանի բաց նամակը2 Ադրբեջանի հանրապետության նախագահին, որում նա «խորհրդային» 

եղբայրության ու համերաշխության դիրքերից հիշեցնում է պատմական ճշմարտությունը, այն, որ 

նախասովետական շրջանի անարդար կարգադրությամբ հայրենիքից բաժանված և Ադրբեջանին 

բռնակցված երկու շրջանները պետք է վերադարձվեն իրական տիրոջը՝ Հայաստանին։ 

«Հայաստանի խորհրդայնացման քառասունամյակը շքեղ առիթն է Ձեզի, ձեր երկրին եւ անոր բարի 

ժողովուրդին համար՝ տալու փաստը իր իրաւ եղբայրութեան, ինչպես նաեւ իրաւակարգի 

ուսմունքին մէջ դաստիարակութեան իր չափանիշին»,- գրում է Սիմոնյանը3։ Միջանկյալ նշենք, որ 

Ղարաբաղի ու Նախիջևանի խնդրով դա առաջին բաց նամակն էր: Հետաքրքրական է թերթի նույն 

համարում հրապարակված «Ինչու՞ Սփիւռքի հայութիւնը պէտք է որ պահանջէ հայկական հողերը» 

խորագրով ակնարկը, որում արդեն Սիմոնյանը խորացնում է վերլուծական հայացքը՝ հարցը 

քննելով Խորհրդային Հայաստան-Սփյուռք քաղաքական-դիվանագիտական հարաբերությունների 

համատեքստում։ Ստեղծված իրապայմաններում «սովետական» հայությունը որքան էլ պահանջ 

զգա իրականացած տեսնելու Ղարաբաղի, Նախիջևանի ու Ախալքալակի վերամիավորումը մայր 

հայրենիքին, չի կարող իր արդար պահանջն արտահայտել «ոչ պետական երկիրներու մէջ 

ընդունուած կերպերով, որոնք այնտեղ – Սովետական Միութեան մէջ – ընդունելի եւ արտոնուած 

չեն»4։ Հետևաբար Սփյուռքի հայութանը վիճակված է բախտորոշ դեր՝ հայկական հողերի պահանջը 

բարձրաձայնելու։ Արտասահմանի հայ քաղաքական ղեկավարները ոչ միայն Սփյուռքի հայությանը 

չեն կազմակերպել այդ ուղղությամբ, այլև, Սիմոնյանի համոզմամբ, գործել են լուրջ սխալներ և 

պատճառ դարձել մեր արդար պահանջի իրագործման հապաղման։ 1. «Սփիւռքի Հայաստանի 

բարեկամ հատուածներու պահանջք չներկայացնելը, այսինքն ցաւալի լռութիւնը Սովետական 

Միության մէջ լռելեայն մեկնաբանուած է որպէս մեր արդար պահանջքին ոչ-անհրաժեշտ եւ ոչ – 

անմիջական ըլլալուն իրողութիւնը», 2. «Միւս կողմէ, երբ մեր այդ արդար պահանջքը 

ներկայացնելու «մենաշնորհը» ձգուած է ներկայ Հայաստանի թշնամի  հատուածին, այսինքն՝ 
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Դաշնակցութեան, մեր արդար պահանջքները վերածուած են հակառակորդի, թշնամիի, 

«ազգայնական» արտահայտութիւններուն»։  

Տողատակն արդեն բացում է հարցի միջուկը, Խորհրդային Հայաստան-Սփյուռք 

հարաբերությունների գլխավոր կնճիռը՝ հատկապես հողային պահանջի առնչությամբ, ինչը 

համարվում էր «ազգայնամոլություն», այսպես ասած, Դաշնակցության պահանջ, ինչն անհարիր էր 

Խորհրդային Միության Կոմկուսի ազգային քաղաքականությանը։ Խորհրդային տարիներին հստակ 

ձևավորված գաղափարախոսությամբ ու կենտրոնացված ղեկավարմամբ անհանդուրժողական 

վերաբերմունք էր դրսևորվում այլախոհական մտքերի նկատմամբ, որպիսին նաև Ղարաբաղի 

հարցն էր։ Ժամանակի գաղափարախոսական թելադրանքներից բխող «ազգայնական թեմաների» 

կապանքը հայրենիքում փոքր-ինչ թուլացավ 1965-1970-ական թթ., երբ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը 

թևակոխեց քննարկումների նոր հանգրվան։  

Սիմոնյանի խորամիտ դիտարկումով՝ Հայաստանի պետական ղեկավարությունն ու 

ժողովուրդը անցնող քառասուն տարիների ընթացքում չկարողացան պահանջներ ներկայացնել՝ 

«հարկադրուած ըլլալով յարգելու միջպետական այն «էթիքեթը», որ գոյութիւն ունի «եղբայրական» 

հանրապետութիւնների միջև»1։ Հայկական Սփյուռքն այդ պարագայում բախտավոր իրողություն է, 

և Սփյուռքից էլ մայր ժողովուրդը սպասում է «մանաւանդ հայկական հողերու պահանջումը»։ 

Ավելին, Սովետական Միությունը Սփյուռքի պահանջը ստիպված է հաշվի առնելու, որովհետև 

Սփյուռքը Սովետական Հայաստանի համար եղել է «նպաստավոր ազդակ մը՝ նիւթապէս թէ 

բարոյապէս, որի համար արժանի է վարձատրուելու»։ «Շքանշանները բաւարարութիւն չեն տար 

մեզի, - գրում է Սիմոնյանը։ -  ամբողջ հայ ժողովրդի վիզին համար ոեւէ շքանշան հեգնանք պիտի 

թուի»2։ Հայ ժողովրդի համար խորհրդայնացման 40-ամյակի առթիվ կա մեկ շքանշան՝ հայկական 

նահանգների վերամիավորումը մայր հայրենիքին, ինչից հետո այն կդառնա Սփյուռքի հայության 

վերադարձի օրրանը։ «Առաջին զանգը հնչեցնելու նուիրական առաքելութիւնն ու պատիւը կ’իյնան 

Սփիւռքի հայերու ուսերուն»։  

«Սփիւռք»-ը հետևողականորեն արձագանքել է ժամանակի սփյուռքահայ մամուլի(«Յառաջ», 

«Խթան», «Պայքար», «Յուսաբեր» և այլն)՝ Ղարաբաղի հարցի շուրջ քննադատական 

հրապարակումներին, վկայակոչումհերին, տեսակետերին, հայրենիքից եկող «բարենշան» 

նորություններին, որոնց շուրջ արտահայտել է ուրույն կարծիքներ, տվել համարձակ 

գնահատականներ։ «Սփիւռք»-ի գաղափարական ուղեգծի դեմ ի սկզբանե  պայքար է մղել 

կուսակցական մամուլը, որին թերթը պատասխանել է անկողմնակալ, հավասարակշռված և առանց 

մաղձի:  Այդ արձագանքների մեջ ուշագրավ է Ռամկավար ազատական կուսակցության «Պայքար» 

պաշտոնաթերթի՝ 1960 թվականի խմբագրականներից մեկի առթիվ գրված վերլուծականը։ Բանն 

այն է, որ Անդրանիկ Անդրեասյանի խմբագրապետությամբ լույս տեսնող «Պայքարը» 1959 և 1960 

թվականների ընթացքում բազմիցս հակադրվել էր  «Սփիւռք»-ին՝ մեղադրելով հողային հարցն 

արծարծելու մեջ և թերթի պահանջը գտնել «անժամանակ, կանխահաս, վնասակար եւ ... 

ռոմանդիկ»3։ Եվ ահա «Պայքար»-ի վերոնշյալ խմբագրականն արժանանում է «Սփիւռք»-ի 

քննադատությանը։ Սիմոնյանը նախ «հապաղած» է համարում թերթի հետդարձը խնդրին մի 

հոդվածով, որ «ՃԻՇԴ ու ՃԻՇԴ մեր ոգիով, մեր պատճառաբանութեամբ եւ յաճախ մեր բառերով 

նոյնը կը պահանջէ», և ապա մեղադրում է «Պայքար»-ին՝ խմբագրականի՝ ակամա և 

հարկադրանքով գրած լինելու մեջ։ Այն դեպքում, երբ Սփյուռքի հայությունը ճակատագրական ու 

բախտորոշ դեր ուներ հողային պահանջի իրագործման մեջ, նույն այդ հայությունը 1950-

ականներից սկսած թերացավ իր առաքելության մեջ՝ զոհ գնալով «Պայքարն»-երու թերի և 

աննդունելի ուղեցուցումերուն և «սովետագիտությանը»։ Իսկ հապաղած ամեն ձեռնարկ քիչ 

հավանակություն ունի հաջողության։ Անդրադառնալով «Պայքար»-ի առաջարկած լուծման 

տարբերակին, թե «Մոսկուայի կառաւարութիւնը ուղղակի դէր մը պիտի չունենայ Նախիջեւանի ու 

Ղարաբաղի Հայաստանի վերադարձուելու մէջ» և սահմանադրութիւնը իրավունք է երաշխավորում 

անդամ հանրապետություններին ներքին սրբագրումներ կատարելու՝ զիջողության պայմանով, 

«Սփիւռք»-ի խմբագիրը գրում է, որ միայն Ադրբեջանի բարեկամեցողության վրա հույս դնելը 

                                                           
1
 Նույն տեղում, էջ 2։  

2
 Նույն տեղում, էջ 2։  

3
 «Սփիւռք», 1960, թիվ 42, 29 հոկտեմբերի, էջ 1։  
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նշանակում է հետևել առակին․ «Մայր ոչխարը իր գառնուկները յափշտակած գայլին նամակ կը 

գրէ, խնդրելով որ իր ձագուկները անվնաս եւ իր ձեռքով (այսինքն՝ չորս ոտքերով) վերադարձնէ...»1։ 

Հիշեցնում է, որ նույն ոգևորությամբ ու հավատով «Սփիւռք»-ն էլ բաց նամակ էր հղել Ադրբեջանի 

ղեկավարությանը, սակայն ապարդյուն։ Այս հրապարակման մեջ արդեն նկատվում է, որ թուլանում 

է Սիմոնյանի լավատեսությունը «եղբայրական դիրքերից» հողային հարցի լուծման նկատմամբ։ 

Ղարաբաղի ու Նախիջևանի հարցի արծարծումը «հայրենավնաս» համարող «Պայքար»-ը  սկսել էր 

կամարտահայտվել, ինչն արժանանում է անկախ «Սփիւռք»-ի կծու հեգնանքին՝ ուղղված 

կուսակցական կարգապանություն որդեգրած մամուլի օրգանին. «Բաներ կան, որոնց մասին 

խօսելու առանձնաշնորհումը միայն ռամկավարները ունին ՈԵՒԷ ժամանակ, միշտ հայրենասերի 

եւ դիւանագէտի վկայագիրներով»2։  

Էական է նշել, որ Սիմոնյանը դարձյալ անդրադարձել է «Պայքար»-ի խմբագիր Անդրանիկ 

Անդրեասյանին՝ «Սփիւռք»-ի՝ 1971 թվականի սեպտեմբերի 19-ի համարում հրապարակելով 

Ղարաբաղին նվիրված նրա մի հոդվածը՝ «Արդարության համար» խորագրով3: Հոդվածին կից 

խմբագրական ծանուցման մեջ թերթը ժամանակավրեպ է համարում Անդրեսայանի անդրադարձը 

Ղարաբաղի խնդիրն՝ ցավով արձանագրելով, որ շուրջ մեկ տասնամյակ առաջ, երբ «Սփիւռք»-ն 

առաջ քաշեց Ղարաբաղի ու Նախիջևանի հարցը, մեղադրողներից մեկը Անդրանիկ Անդրեասյանն 

էր՝ նկատումով, թե «ատէնը չէ»: Հիմա նա ինքն է պանաջում Ղարաբաղը՝ ճիշտ «Սփիւռք»-ի 

«պատճառաբանություններով»: «Սփիւռք»-ն, այնուամենայնիվ, մեղք չի համարում Ղարաբաղ 

պահանջելը, եթե անգամ «յարմար ատէնը չէ» և մենք կորցրել ենք առիթը:   

Սիմոնյանը տարբեր հրապարակումներում անդրադարձել է անկախ մամուլի 

կարևորությանն ու անհրաժեշտությանը։ «Սփիւռք»-ի հրատարակության կարևոր պատճառներից 

մեկը նա համարել է «Հայ մտածումի անկախութեան բեմ ունենալը»4։ «Անկախութիւնը աւելի դժուար 

է քան կուսակցականութիւնը – իրապէս անկախ մամուլ մը ունի նո՛յնքան նուիրական 

առաքելութիւն որքան կուսակցական մամուլը»5,- գրում է Սիմոնյանը։ Անկախ, սակայն, չի 

նշանակությում, չեզոք, ինչն ի սկզբանե եղավ «Սփիւռք»-ի սկզբունքը։ Որպես անկախ ու 

անկուսակցական պարբերական՝ «Սփիւռք»-ը դարձավ հայության ձայնը՝ ազգային կարևոր 

հարցերի շուրջ կարևորելով միասնական մոտեցումի անհրաժեշտությունը։  

Ղարաբաղի հարցի արծարծումը «Սփիւռք»-ի հետագա հրապարակումներում ի հայտ է 

բերում ուշագրավ զարգացումներ։ 1961 թվականի փետրվարի 18-ի համարում Սիմոնյանը 

ստորագրում է «Եաշա, Գարդաշ Ատրբեճան» խորագրով խմբագրականը՝ ադրբեջանցի գրող Միրզա 

Իբրահիմովի՝ Հայաստանի խորհրդայնացման 40-ամյակին ուղղված շնորհավորականի առիթով։ 

Խմբագրականը պարզում է Սիմոնյանի ներքին անհամաձայնությունը խորհրդային վարչակարգի 

վարած քաղաքականության նկատմամբ։ «Գարդաշ» Ադրբեջանը, չվերադարձնելով Հայաստանին իր 

պատմական հողերը, «չեղաւ իրաւ գարտաշ», ավելին, փաստեց, թե «ինք կեղծ կոմունիստ է եւ 

կ’ընթանայ ազգայնամոլական ու համաթուրանական պողոտաներէն, ջրդեղուելով արտասահմանի 

հայութեան լռութեամբ»6։  

Զարգացնելով իր տեսակետը հիմնախնդրի լուծման շուրջ՝ Սիմոնյանը «Հայաստանի 

խորհրդայնացման քառասունամեակի տօնակատարութենէն ետք» խմբագրականում լուրջ 

մտահոգություն է հայտնում հոբելյանի հետաձգման անհասկանալի հանգամանքների շուրջ և 

ենթադրյալ պատճառների համատեքստում փորձում գնահատականներ տալ  հայ ժողովրդի 

արդար պահանջին գոհացում չտալու՝ խորհրդային միության երկդիմի քաղաքականությանը։ Առաջ 

են քաշվում հռետորական հարցադրումներ. որևէ առնչություն ունե՞ն արդյոք «հետաձգումի 

թվականէն ետք» տեղի ունեցած պաշտոնանկությունները, մասնավորապես «Հայաստանի թիվ 

առաջին մարդուն», Կոմկուսի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի և գործակիցների մի խմբի 

շնորհազրկումը։ Հայտնի է, որ Սուրեն Թովմասյանը համարձակորեն կապեր էր հաստատել նաև 
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հայկական կուսակցությունների՝ հնչակների ու ռամկավարների, նրանց միջոցով նաև Սփյուռքի 

հետ։  

Ժողովուրդը արտասահմանում ու մայր հայրենիքում սպասում էր ոչ թե հայի 

«հավիտենական առաքինութիւնների» մասին խրուշչովյան ճառին, այլև արդարության, քանզի նույն 

«Սովետական Միությունը ինքզինքը հռչակած է  դրօշակիրը ժողովուրդներու արդար 

իրաւունքներու պաշտպանութեան»1: Սիմոնյանը հիշեցնում է, որ «Սփիւռք»-ը  տարիներ ի վեր 

անսայթաք ու անշեղ կերպով դրոշակիրն է եղել հայկական հողերի պահանջի, ինչի պատճառով 

ենթարկվել է հալածանքների, «սպրդասացությունների» ու բամբասանքերի՝ հաճախ այնպիսի 

մարդկանց կողմից, որոնց տեղը պիտի լիներ «հայ կեանքէ դուրս»։ Թերթն, իհարկե, չի զղջում 

ստանձած առաքելության և հանդիպած դժվարությունների համար։ Ավելին, «հպարտ ենք մեր 

արարքին համար, վասնզի յաղթանակեց մեր տեսակէտը եւ Հայաստանի հարազատ ժողովուրդը 

ձայնակից գտանք մեզի»։ Տարեդարձի մեծագույն պարգևը չունեցանք, բայց, Սիմոնյանի խորունկ 

եզրակացությամբ, ունեցանք ոչ նվազ թանկագին այլ բան՝ «մեր իրաւունքներուն հանդեպ 

գիտակցութիւն եւ հաւատքի բարձրացում»2։  

Պետք է նշել, որ «Սփիւռք»-ը հողային հարցի լուծման ուղիները մատնանշելիս ի սզբանե 

գերադասաելի է համարել խաղաղ ու բարեկամական միջոցների կիրառումը, դիվանագիտական 

ջանքերը, սահմանային «սրբագրումները», սակայն այդ ամենով հանդերձ խիստ կարևորել է 

ժողովդրի ներքնաշերտերում ազգային ամբողջականության, միասնականության, 

պահանջատիրության գիտակցություն արթնացնելը, արտասահմանում հայանպաստ շարժում 

առաջ բերելը, հողային հարցը համագումարներում, միտինգներում քննարկելն ու 

համազգայնացնելը:  

Իր խմբագրականներն ու վերլուծականները Սիմոնյանը հաճախ ուղեկցում է անխնա 

երգիծանքով, ինչը նրա գեղարվեստական մտածողության յուրահատկությունն է: Հիմնահարցի 

քննարկումներին նոր երանգ են հաղորդում թերթի «Հայկական սյունակ»-ում պարբերաբար 

հրապարակվող ֆելիետոնները: «Եթե չհինցաւ Խրուշչեւի կօշիկը» ֆելիետոնում խմբագրի խայթիչ 

գրչի «թիրախն» է դառնում Խրուշչովի կոշիկը, որով նա զայրույթի պահին մի անգամ զարկել էր 

նստաշրջանի սեղանին: Արտասհամանի հայ պատվիրակների հարցին Խրուշչովի տված 

պատասխանը, թե Ղարաբաղի հարցի լուծումը կենտրոնից կախված հարց չէ, այլ կախված է 

դրացիի բարյացակամությունից, դարձել է ազդակ, ինչի շուրջ խմբագիրը գրում է. «Պրն. Խրուշչեւ 

մեզի ցոյց կու տա «դրացիին բարեացակամութեան» դուռը։ Բայց եթե «դրացի»-ն շարունակէ 

անբարեացակամ մնալ, ով անոր պիտի տայ բարեացակամութեան դասը»3։ Եվ ապա, եթե դեռ չի 

հնացել Խրուշչովի կոշիկը, հայ ժողովուրդը «կրնա՞ անոր հույս մը կապել», գուցե ավեի հուսալի 

լինի կոշիկի զարկը, քան դրացիի բարյացակամությունը:  

Թերթի վերլուծականներում Սիմոնյանը հանգում է այն տեսակետին, որ հայերը մեծ հույսեր 

չպիտի կապեն դրացիի բարյացակամության ու Խորհրդային միության արդարադատության հետ։ 

Ազգային քաղաքականության ուղեգիծ մշակելու և հայության արդար պահանջը իրագործելու 

համար Սիմոնյանն ընդգծում է «համազգային, ներդաշնակ, հաւատավոր եւ գիտակից 

գործակցութեան» անհրաժեշտությունը, և որպեսզի թերացումները չկրկնվեն, անհապաղ պետք է 

իրագործել հետևյալ հավաքական գործերը. 1. «Համագաղութային յուշագիր եւ հանրագրութիւն մեր 

պահանջներուն համար», 2.«Համագաղութային համագումար, հայրենակցական 

կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներով»4։ Սիմոնյանը գործնական մոտեցում էր պահանջում 

Ղարաբաղյան հիմնահարցին, հայության մեջ խոսքն ավելի շատ էր, քան գործը:  Վերոնշյալ 

առաջադրությունները ծրագրային նշանակություն ունեին շաբաթաթերթի համար: Պետք է անցնել 

գործի, որպեսզի ուժերը չջլատվեն: Հետևում է գլխավոր հարցադրումը՝ ո՞վ պիտի նախաձեռնակ 

լինի՝ կազմակերպելու այդ աշխատանքները՝ եկեղեցի՞ն, Հ.Բ.Ը. Միությու՞նը, թե՞ 

կուսակցությունները։ «Սփիւռք»-ի կարծիքով՝ հարմարագույնը Հնչակյաններն են, որ հարցի շուրջ ի 

սկզբանե ցույց տվեցին «գիտակցություն, քաջութիւն եւ նախաձեռնութեան ոգի»։ Սիմոնյանի 
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հարդորով՝ այլևս իրավունք չունենք թերանալու, հանուն հայության արդար պահանջի, պետք է 

մոռանանք մեր «անհատական թե կուսակցական եսասիրութիւնները»։ Շատ բան կախված է 

միասնականությունից, մեր ազգային ինքնության դրսևորման ներուժից, ինչի վկայությունն էլ 

Արցախյան շարժումն էր ու փառապանծ ազատամարտը։  

Ուշագրավ են Խրուշչովի՝ 22-րդ համագումարում արտասանած ճառի շուրջ Սիմոնյանի 

խորհրդածությունները, որոնք հրապարակվեցին «Կայծակե թուրին տակ» խորագրով1։ «Սփիւռք»-ի 

հրապարակումներից մեկում2 Սիմոնյանը ուրախությամբ ընդգծում է, որ ցանած հունդերը ծիլեր են 

տալիս և ստեղծվում է միասնական հայեցակետ՝ հայկական հողերի հարցի շուրջ։ Հասունացել է 

ժամանակը, որ արտասահմանի հայկական բոլոր հոսանքները ազդու կերպով պահանջեն 

հայկական հողերի վերամիավորումը մայր հայրենիքին։ Առիթը, պարբերաթերթի ծանուցմամբ, 

ստեղծել է Խորհրդային միության սահմանադրության փոփոխությունը, որի նախագիծը 

պատրաստող հանձնախմբում են նաև  չորս հայ բարձրաստիճան անձնավորություններ 

Ա.Միկոյանը, Հ.Զարոբյանը, Շ.Առուշանյանը և Ա.Արզումանյանը։ «Սփիւռք»-ի խմբագիրը ողջունում 

է «Արարատ», «Զարթոնք» ու «Նաիրի» պարբերաթերթերի ակտիվ դիրքորոշումները և դարձյալ կոչ 

անում միահավաքվելու հայրենի հողերը վերադարձնելու ազգուխտյալ գաղափարի շուրջ։   

Սիմոնյանը բազմիցս ցավով նշել է, որ «Սփիւռք»-ն ունեցել է ավելի թշնամիներ, քան 

համակիրներ։ Եղել են մարդիկ, որոնք թերթին մեղադրել են առանց «քաղաքագիտական 

ճարտարանքներու» իրականությունն ի ցույց դնելու մեջ։ Սիմոնյանի դիպուկ բնորոշմամբ՝ թերթի 

ընդդիմախոսները «կուսակցական կարգապահութիւնը հայրենասիրութեան հետ շփոթեցին եւ 

երբէք չհասկցան «Սփիւռք»-ի անշահախնդիր, քաջ և անվերաքննելի ուղղութիւնը»3։ Այդպիսի մի 

շարժառիթով Սիմոնյանը համարժեք պատասխան է տալիս Վահե Վահյանին՝ «Զարթոնք»-ում 

հողային հարցի շուրջ հրապարակած մի հոդվածի առնչությամբ։ Վահյանը հայկական հողերի 

վերամիավորման հարցադրումն ու դրա հետապնդումը համարում էր հայրենական պետության և 

տվյալ շրջանների բնակչության գործը և կարծում էր, որ «անժամանակ ու մանաւանդ աղմկարար 

ամէն միջամտութիւն արտասահմանէն» ոչ միայն չի ընծայում որևէ նպաստ այդ հարցին, այլև 

վտանգում է դրա լուծման հնարավորությունը։ Սիմոնյանը խիստ քննադատության է ենթարկում 

Վահյանի այս և նման ոչ ազգօգուտ դատողությունները։ Ռամկավար չլինելով, բայց և հանուն 

«Զարթօնք»-ի հայտարարություն անելով՝ Վահյանը հակասող վերագրում է անում հենց «Զարթօնք»-

ին, որ նույն համարի խմբագրականում Հայաստանից անջատված հողերի վերամիավորման 

պահանջ է դնում և մեծապես կարևորում արտասահմանի հայության գործուն մասնակցությունը 

Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծման գործընթացին։ Մինչդեռ Վահե Վահյանը պատգամում է 

հակառակը՝ հողային «հարցադրումն ու անոր հետապնդումը» հանձնելով հայրենական 

պետությանը, այսինքն՝ Սովետական Հայաստանին, որ 42 տարի նման բան չի արել («չհաշվելով 

պանծալի ու դիւցազնական Աղասի Խանջյանը»4) և չի կարող հետապնդել հաջորդ տարիներին, 

որովհետև «սովետական կարգերու մէջ կեդրոնէն կամ դրացիէն բան պահանջելու օրէնքը օրէնքէն 

դուրս հանուած է եւ նման էթիքեթ գոյութիւն չունի և չի՛ կրնար ունենալ»5։ Քննադատության երակը 

խորացնելով՝ Սիմոնյանը մեղադրում է Վահյանին «հայրենի մարդոց թելադրությամբ» Սփյուռքում 

միտումնավոր  հայտարարություն անելու մեջ: «Դժբախտաբար հայրենիք այցելողները ճիշտ ու 

սխալ յայտարարութիւններ կ’ընեն  յանուն «հայրենիքի մարդոց»,-գրում է Սիմոնյանը6։ Իսկ 

«հայրենի մարդերը», բարեբախտաբար, մեկ տեսակ չեն։ «Վատ հայերը Հայաստանի թէ 
                                                           
1
 «Սփիւռք», 1962, 25 հունվարի, թիվ 3։  

2
 «Սփիւռք», 1962, 16 օգոստոսի, թիվ 32, էջ 2։  

3
 «Սփիւռք», 1961, 24 հունվարի, թիվ 3, էջ 1։  

4
 Հայտնի է, որ Աղասի Խանջյանին հասցեագրված մեղադրանքների մեջ եղել է նաև Ղարաբաղի 

ճակատագրով մտահոգվելը։ 1962 թվականին Սիմոյանը գրում է, թե անցնող 42 տարիներին 

Սովետական Հայաստանը Ղարաբաղյան հարցի լուծումը չի հետապնդել, այդպիսով շրջանցում է 

մի եզակի ու կարևոր անկյունադարձ. 1945թ․  վերջին Գրիգ ր Հ ր  թյ  ն վ-Հ ր  թյ  նյ նը 

հ մ րձ կվեց   ղղ կի դիմել Ստ լինին և  ռ ջ րկել,  ր Լեռն յին Ղ ր բ ղը մի ցվի 

Հ յ ստ նին։  
5
 «Սփիւռք», 1962, 8 նոյեմբերի, թիվ 44, էջ 2։  
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արտասահմանի մէջ – հայութեան ներկային ու ապագային չհաւատացող, շահախնդիր, 

դիմադրութենէ պարպուած եւ ուծացող հայերն են»։ Եվ դժբախտաբար, արտասահմանից 

Հայաստան այցելողները, հատկապես մտավորականները իրենց տպավորությունները և 

ներշնչումները հաճախ ստանում են վատ հայերից, որոնք իրենց միջոցների շնորհիվ մոլորանքի 

մեջ են ձգում այցելու հայ մտավորականներին և նրանց միջոցով՝ արտասահմանի հայությանը։  

«Սփիւռք»-ի 1963 թվականի դեկտեմբերի 31-ի համարում հրապարակվում է «Յուշագիր»՝ 

ուղղված Սովետական միության ղեկավարին՝ Ն.Խրուշչովին։ Հուշագիրը ստորագրում են ԼՂ-ի 

շուրջ 2500 հայ բնակիչներ, որոնք պահանջում էին Ղարաբաղի միացումը Հայաստանին1։ Թե 

ինչպես արձագանքեց Խրուշչովը արցախահայության պահանջին, հայտնի չէ, բայց Խրուշչովի՝ 

տարեմուտի պատգամը անմիջականորեն «լույս սփռեց» նրա դիրքորոշումների վրա։ «Սփիւռք» 

շաբաթաթերթի՝ 1964 թվականը բացող առաջին համարի խմբագրականում («Բժի՛շկ, բժկեա՛ զանձն 

քո») Սիմոնյանը բավականին սուր կսմիթներով անդրադառնում է Խրուշչովի Ամանորյա ճառին, 

որով Խորհրդային Միության ղեկավարը կոչ էր անում սահմանային ու հողային վեճերի 

պարագայում հրաժարվել զենքի գործածությունից և նախընտրել խաղաղ բանակցությունների 

ուղին։ Սիմոնյանին վրդովեցնում է հատկապես Խրուշչովի այն պահանջը, թե «լայնախոհութեամբ, 

փոխադարձ հասկացողութեամբ լուծուին հողային այն վեճերը, որոնք պատմական տուեալներու 

վրա կը հիմնուին եւ կամ խնդրո առարկայ կը դարձնեն կրօնական-ազգակցական հարցեր»։ 

Հակադարձելով Խրուշչովին՝ Սիմոնյանը հարցնում է. 1.  - Ղարաբաղի եւ Նախիջեւանի հարցերը կը 

հիմնուի՞ն «պատմական տուեալներու» վրայ, 2. - Ղարաբաղի եւ Նախիջեւանի հայերը «կրօնական-

ազգակցական» կապ ունի՞ն Հայաստանի հայերուն հետ։ Սրելով հակազդումը՝ «Սփիւռք»-ի 

խմբագիրը հռետորական հատու շեշտադրումով հարցնում է, թե Խրուշչովը արցախահայության՝ 

իրեն ուղղած հուշագրում «չտեսա՞վ նման «պատմական տուեալներ եւ կրօնական-ցեղակցական 

հարցեր»։ Ի՞նչ պատասխան տվեց Սովետական միության ղեկավարը ղարաբաղցիների պահանջին 

– գրում է Սիմոնյանը - «ղարաբաղցիներ, որոնք Սովետական Միության ամենէն հաւատարիմ, 

հաւատավոր ու նուիրեալ քաղաքացիները եղան, եւ հայրենական մեծ պատերազմին տուին ամենէն 

մեծաթիւ հերոսները, իրենց բնակչութեան թիւին համեմատ»2։  

Անդրադառնալով հույն-թուրքական «աննշան» հակամարտությանը, ինչի առթիվ էլ 

Խրուշչովը կոչ էր հղել, «Սփիւռք»-ի խմբագիրը ավելորդ չի համարում փաստեր ու թվեր ի ցույց դնել 

կղզու ընդհանուր բնակչության 17 %-ը կազմող Կիպրոսի թուրքերի մասին, մինչդեռ 

արցախահայությունը 90% համեմատություն են կազմում «Դավիթ Բեկի երկրին մեջ»։ Սիմոնյանը 

զարմանք է հայտնում, թե ինչե՜ր կպահանջեն և ինչպե՜ս «լսել կուտան իրենք զիրենք այդ 

փոքրաթիվ ու փաքրամասնություն կազմող թուրքերը, ի՜նչ հմարձակությամբ միանալ կուզեն ծովով 

բաժնուած Թուրքիային»3։ Այնինչ ամեն ինչով Հայաստանին ձուլված Ղարաբաղն ու Նախիջևանը 

իրենց «ջախջախիչ մեծամասնութեամբ», իրենց «պատմական, կրօնական-ցեղակցական 

տուեալներով» կմնան Հայաստանից բաժանված՝ պատմության մեծագույն անարդարության 

ածելիով։ Սիմոնյանը հողային հարցը դիտարկում է լայն կտրվածքով՝ նաև խորհրդային այլ 

հանրապետությունների առջև ծառացած նմանատիպ հարցերի համեմատական քննությամբ։ 

Հրապարակումներից մեկում անդրադառնալով Սովետական միության մեջ տեղի ունեցող ընթացիկ 

                                                           
1
 Նշենք,  ր  րց խ հ յ  թյ ն կ ղմից 1963թ. ստորագրված հուշագիրը 2-րդ հ մ րձ կ ք յլն էր։  

1962 թվ կ նին ն  յնպես ԼՂ-ի շ  րջ 350 բն կիչներ ն մ կ վ դիմել էին ԽՄԿԿ Կենտկ մ՝ 

պ հ նջել վ,  ր Ղ ր բ ղը մի ցվի Խ րհրդ յին Հ յ ստ նին։ Հ մ խ ս կ նը Խր  շչ վի 

մ կ գր  թյ մբ տրվել էր Հ յ ստ նի  յդ օրերի ղեկ վ րին՝ ծ ն թ ն լ   և իր եզր կ ց  թյ  նը 

Կենտկ մ ներկ յ ցնել   հ մ ր։ Բ․  Ո լ  բ բյ նի վկ յ  թյ մբ՝ ղեկ վ րը ծ ն թ ցել էր և վերջին 

էջի տ կ թ ղել իր ինքն գիրը, թե նմ ն տր մ դր  թյ  նների հիմքն  զգ յն մ լ  թյ  նն է, 

դ շն կց կ ն գ ղ փ ր խ ս  թյ  նը,  րի դեմ մենք  մենօրյ  պ յք ր ենք մղ  մ։ Ո լ  բ բյ նը չի 

նշ  մ Խր  շչ վին   ղղվ ծ երկր րդ հ  շ գիր-հ մ խ ս կ նի մ սին,  րը հր պ ր կվեց «Սփիւռք» 

շաբաթաթերթում՝ 1963թ.-ին,  և  րը ստ ր գրեցին ԼՂ-ի 2500 բն կիչներ։ Խ րհրդ յին Հ յ ստ ն  մ 

Ղ ր բ ղյ ն հիմն հ րցը  յս կ մ  յն չ փ վ սկսել են  րծ րծել 1965 թվ կ նից հետ ,  յնինչ 

Սփյ  ռք  մ, ի դեմս Լիբ ն ն  մ լ  յս տեսն ղ «Սփիւռք» շաբաթաթերթի, հողերի պահանջը 

բարձրացվել է դեռ  1958-1959 թվ կ ններին։  
2
 «Սփիւռք», 1964, թիվ 1, էջ 1։  

3
 Նույն տեղում, էջ 11։  
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սահմանային փոփոխություններին, «սրբագրություններին», որոնց ենթարկվել են Խազախստանը, 

Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը, Ղրիմ-Ուկրաինան և այլ երկրամասեր, խմբագիրը հարց է առաջ 

քաշում, թե ինչու «սովետական արդարադատությունը, դիալեկտիկան եւ այլն, կը գործեն ուղիղ՝ 

արեւելքի, կը գործեն ճկուն՝ արեւմուտքի մէջ, իսկ բու՛թ՝ հարաւի մեջ»։ Ղարաբաղն իր բնակչության 

համեմատությամբ ինչով է տարբերվում «խազախ, թուրքմեն, ուզբեկ, գերման, լեհ փոխանակված 

շրջաններու բնակչութիւններու համեմատութենէն»1։  

Անդրադարձներից մեկում «Սփիւռք»-ը խիստ դատապարտում է «Նաիրի» շաբաթաթերթի 

անխոհեմ հայտարարությունը, թե «Հայաստանի ներքին սահմաններու հարցը ունի իր 

պաշտոնական մասնագէտները, մենաշնորհեալ մունետիկները եւ բազմաշնորհ ... կապիկները», և 

այդ առնչությամբ հռետորական բնույթի 16 խայթիչ հարց է ուղղում թերթի խմբագրությանը` 

մեղադրելով հակազգային քարոզչության մեջ: «Կապիկնե՞ր են Աղասի Խանջյանը, Դերենիկ 

Դեմիրճյանը, ռամկավարները, Վազգեն կաթողիկոսը (1956, մայիսի 12), որոնք զբաղած են 

Ղարաբաղով», - գրում է Սիմոնյանը: - Այսինքն «Նաիրին» ճիշտ ու արդա՞ր է գտնում Ղարաբաղի 

բաժանված լինելը Հայաստանից, համոզված չէ՞, որ Ղարաբաղը պատմական Հայաստանի մասն է: 

Հարցադրումների շրջանակը ի ցույց է դնում շաբաթաթերթի աններելի վարքագիծը և 

գաղափարական դատապարտվածությունը Ղարաբաղի հարցի շուրջ: «Լքած ըլլալ կը թուիք Ձեր 

հին ճամբան, իբրեւ «հին երազ»... ,- տխուր եզրակացության է հանգում Սիմոնյանը` խոսքը, 

բնականաբար ուղղելով «Նաիրի»-ի խմբագիր Անդրանիկ Ծառուկյանին և բառախաղով 

շարունակում, թե մինչև երբ պիտի նա շարունակի իր «նոր ճամփան»` ի դժբախտություն 

Հայաստանի: Հարցադրումներում  Ղարաբաղի հիմնախնդրով մտահոգ անձանց մեջ Սիմոնյանը 

տալիս է նաև Դերենիկ Դեմիրճյանի անունը: Բարեպատեհորեն հակված ենք ենթադրելու, որ 

ինչպես հրապարակումներից մեկում է ակնարկում, Ղարաբաղի հարցը «Սփիւռք»-ում 

բարձրացնելու հորդորն ու խորհուրդը հենց Դեմիրճյանից է տվել Սիմոն Սիմոնյանին: Ավելին, 

պարզ է դառնում, որ 1950-ականներին արդեն Սիմոնյանը ծանոթ էր Դեմիրճյանի արխիվում 2014թ.-

ին Կարինե Ռաֆայելյանի կողմից հայտնաբերված բացառիկ նյութին` «Դատողություններ 

Ղարաբաղի ու Նախիջրանի մասին» խորագրով, որը գրողը հեղինակել էր 1950-ականներին, 

սակայն հասկանալի պատճառներով չէր հրատարակել: Փաստորեն, Ղարաբաղի հարցը 

սովետական վարչակարգում ապրող մեր բոլոր մեծերի համար էլ ցավ էր: Ժամանակներն 

այնպիսին էին, որ այդ մասին չէին կարող մտածել, ուր մնաց գրավոր կամ բանավոր 

հրապարակումներով հանդես գային: Սիմոնյանի այս վկայությունը ևս մեկ անգամ հաստատում է, 

որ նույնիսկ այդ թվականներին Դեմիրճյանը մտահոգ է եղել Արցախի խնդրով և նույնիսկ հորդորել 

ժողովրդին նվիրված ազատական «Սփիւռք»-ին` իր էջերը ծառայեցնելու ազգանվեր այդ գործին:    

Շաբաթաթերթը Արցախյան հիմնահարցի շուրջ տարաբնույթ հրապարակումներ է արել նաև 

1966, 1967, 1971 և 1978 թվականների թողարկումներում: Լինելով հայկական հողերի 

վերամիավորման ջերմ պաշտպանը` «Սփիւռք» -ն արձագանքում է խնդրի շուրջ եղած բոլոր 

զարգացումներին: 1966 թվականի օգոստոսի 8-ի Կենտկոմի քարտուղարության ընդունած 

որոշմանը (ըստ որի` հանձնանարվում էր Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարներին համատեղ 

ջանքերով քննել ԼՂ Ինքնավար մարզը Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությանը միացնելու 

հնարավորությունը և առաջարկություններ ներկայացնել ԽՄԿԿ Կենտկոմ) Սիմոնյանն 

արձագանքում է թերթի 1966թ. սեպտեմբերի 8-ի համարում: Փարիզի «Յառաջ» թերթի հաղորդած 

լուրը Սիմոնյանն ընկալում է յուրովի` շարադրելով եզակի մի խմբագրական, ինչպես ինքն է գրում, 

«լուրէն անդին երկու իրողություններու շուրջ»2:  Խմբագրականը յուրօրինակ հետադարձ հայացք է 

«Սփիւռք»-ում Ղարաբաղյան հիմնահարցի արծարծման ամբողջ ընթացքին: Այն կարծես 

հանրագումարի է բերում բոլոր ջանքերն ու ձեռնարկները: «Ինչե~ր գրեցինք ու չգրեցինք: Բայց ԲԱՆ 

Չ’ԸՐԻՆՔ: Չըրինք, ինչ որ ՊԷՏՔ է ԸՆԵԻՆՔ»,- եզրակացնում է Սիմոնյանը և խորհրդածում 

«Սփիւռք»-ի կողմից առաջարկված բոլոր այն կենսաշահ ծրագրերի շուրջ, որոնք հանդիպեցին 

անհասկացողության, անհավատ, իրենք իրենց խոնարհաբար «լուրջ» ու «լրջախոհ» հռչակած 

մարդկանց հակառակությանը, մարդիկ, որոնց «հայրենասիրութիւնը ամօթ ու նախատինք պիտի 

ըլլայ  այսօր, վաղը եւ յավիտեան»: «Յառաջ»-ի հաղորդած լուրը, թե հնարավոր է լուծվի Ղարաբաղի 

                                                           
1
 «Սփիռք», 8 փետրվարի, 1964թ, , էջ 2։  

2
 «Սփիւռք», 1966, 8 սեպտեմբերի, թիվ 35, էջ 1:  
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խնդիրը, Սիմոնյանը երկրորդում է ոչ միայն մեծագույն վերապահությամբ, այլև խոր ու տխուր 

համոզումով, որ «մեզի պէս իրաւունք պահանջել չգիտցող ժողովուրդին բան չի տրուիր»: Մեր 

կորցրածը հոդվածներով ու ճառերով չենք կարող վերաշահել, համոզված է խմբագիրը, իրավունքի 

գիտակցությունը «կ’ընթանայ ա’յլ ճամփաներէ, ուր դեռ կոխած չենք»:  

Բանն այն է, որ Սիմոնյանը ի սկզբանե կարևոր դեր է վերապահել սփյուռքահայությանը` 

բարձր գնահատելով նրա հնարավորությունները հողային հարցին գործնական ընթացք տալու,  

համազգայնացնելու գործում: Տարբեր հրապարակումներում նա առաջարկել ու կոչ էր արել 

պատրաստել «հանրագրություն» և իրավունք ունեցող ու իրավազակված ժողովրդի համոզումով 

ներկայացնել Սովետական Միության համապատասխան մարմիններին: Խիստ կարևորել էր 

Սփյուռքում մեծամասշտաբ համագումարների կազմակերպումը` ազգապահպան գաղափարի 

շուրջ բոլոր քաղաքական կուսակցությունների մեկտեղումով: Քայլեր ու ծրագրեր, որոնք, ըստ 

Սիմոնյանի, կարող էին նպաստել հարցի լուծմանը, բայց չարվեցին, որովհետև «նախ` միացած 

չէինք, երկրորդ` անհավատ էինք եւ երրորդ` իրաւունքի ու ինքապաշտպանութեան բնազդէն քիչ մը 

զրկուած էինք (երրորդ տեսակէն` թիւրքը, քիւրտը ր ուրիշ մը ունին շատ ու շատ)»1:  Ղարաբաղին 

տիրանալու համար, Սիմոնյանի համոզմամբ, չարեցինք արժանավոր գործ և չցուցաբերեցինք 

համաստիճան իմաստություն:  

Ընդհանուր առմամբ, «Սփիւռք» շաբաթաթերթը Արցախյան հիմնահարցի արծարծումներում 

գրեթե միշտ իրատեսական դիրքերում էր կանգնած: Դառնալով Արցախյան հիմնահարցի 

բարձրացման նախանձախնդիրն ու առաջամարտիկը Սփյուռքում և գրեթե երկու տասնամյակ 

քննարկելով ներքին հողային հարցերը` Սիմոնյանը աստիճանաբար հանգեց սեփական ուժերին 

ապավինելու, ազգային ինքնագիտակցությունից սկսելու համոզմունքին: Սիմոնյանի 

գաղափարաբանությունը ամբողջովին սփյուռքահայ իրականության ծնունդ էր՝ կուսակցական 

թելադրանքներից ազատ, անկաշկանդ, անկողմանալ, հայաշունչ ու հայրենապաշտ: Իրապես, 

թերթը հայ մտածումի անկախության բեմը դարձավ՝ գրական-գեղարվեստական 

արդյունավորումներից բացի կարևոր դերակատարություն ունենալով ազգային այժմեական 

խնդիրների վերհանման, լուծման ուղիների որոնման, հայի ցավը աշխարհալուր դարձնելու, 

հայության բոլոր հատվածներին կամրջելու գործում: Հրատարակման պահից Արցախյան 

հիմնահարցը մշտապես եղել է «Սփիւռք»-ի տեսադաշտում: Թեմատիկ այդ շերտի 

ուսումնասիրությունը ունի ոչ միայն գիտաճանաչողական, այլև արդիական-քաղաքական 

նշանակություն:  
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ДЕТИ ЭКСТРЕМИСТОВ. СУДЬБА   СТУДЕНТОВ БАКИНСКИХ ВУЗОВ - АРЦАХЦЕВ В ПЕРВЫЕ 

МЕСЯЦЫ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ 
 

К 30-летию арцахского движения хотелось затронуть один аспект, который  все эти годы 

находился в тени, не привлекая к себе внимания. Это судьбы студентов-армян из НКАО, которые во 

время первых митингов и начала  многолетнего противостояния оказались в Баку, а между тем, история  

почти каждого из них заслуживает внимания. Отметим, что все факты, изложенные  в данной статье, 

представляют из себя свидетельства очевидцев.  

 

Ключевые слова: студенты, Баку, воспоминания, национально-освободительное движение, экстремисты, 

митинги, погромы. 

Նունե Առաքելյան , բ.գ.թ., դոցենտ, 

Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն, ԱրՊՀ 

ԾԱՅՐԱՀԵՂԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ: ԲԱՔՎԻ ՈՒՍԱՆՈՂ-ՀԱՅԵՐԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ՇԱՐԺՄԱՆ 

ԱՌԱՋԻ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՑՈՒՅՑԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄՅԱ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: 

ԱԿԱՏԵՍՆԵՐԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  

Արցախյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ անդրադառնալու մի թեմայի, որը փորձ է 

արվել այս տարիքների ընթացքում եղել է սրտերում` առանց ուշադրություն գրավելու: Այն 

վերաբերում էր ԼՂՀ –ի ուսանողների ճակատագրին, որոնք առաջին ցույցերի և բազմամյա 

ընդդիմության  ընթացքում հայտնվել էին  Բաքվում:  Նրանցից յուրաքանչյուրի  պատմությունը 

առանձին ուշադրության է արժանի:  

 Նշենք, որ հոդվածում բերվող բոլոր փաստերը ականատեսների վկայություններ են:  

 

Բանալի բառեր` ուսանողներ, Բաքու, հիշողություններ, ազգային ազատագրական շրժում, 

ծայրահեղականներ, հանրահավաքներ, զարդեր 

 

  Nuoneh Arakelyan, Ph.D.,  Assosiated Professor 

Chair of Russian Language and Literature, ASU  

CHILDREN OF EXTREMISTS. THE FIRST MONTHS OF THE NATIONAL LIBERATION 

MOVEMENT THE FATE OF BAKU HIGH SCHOOLS - ARTSAKH PEOPLE IN. EVIDENCE OF 

EYEWITNESSES 

 

             By the 30th anniversary of the Artsakh movement, I wanted to touch upon one aspect that has been in 

the shadow all these years, without drawing attention to itself. This is the fate of the Armenian students from the 

Nagorno-Karabakh Autonomous Region, who were in Baku during the first rallies and in the beginning of the 

long-standing confrontation, and  the history of almost everyone of them deserves attention. Let us note that all 

the facts stated in this article are eyewitness accounts. 

 

Key words: students, Baku, memories, national liberation movement, extremists, rallies, pogroms. 

 

Экстремисты-последователи экстремизма 

Экстреми зм (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) — приверженность крайним взглядам, методам 

действий (обычно в политике). 
 
 Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, 

преимущественно политические. Среди политических экстремистских действий можно отметить 

провокацию беспорядков, террористические акции, ведение партизанской войны.
1
 

 

             К 30-летию арцахского движения хотелось затронуть один аспект, который  все эти годы 

находился в тени, не привлекая к себе внимания. Это судьбы студентов-армян из НКАО, которые в 

период  первых митингов и начала  многолетнего противостояния оказались в Баку, а между тем история  

                                                           
1
 Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова, М.1999, с.908. 
Прим.Экстремистами окрестила СМИ Советского Союза армян Арцаха, поднявших вопрос о выходе  

НКАО из состава Азерб ССР и вхождении своего края в состав Армянской ССР.) 
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почти каждого из них заслуживает внимания. Отметим. что все факты, изложенные  в данной статье, 

представляют из себя свидетельства очевидцев 

 …После сдачи зимней сессии студенты-карабахцы, приехавшие на каникулы в Арцах, окунулись 

в  предреволюционную атмосферу, взорвавшуюся 13 февраля. Но 10-12 февраля большинство из них, 

чтобы не опоздать к началу второго семестра, уже вернулись в Баку , в свои вузы. О том, что их жизни с 

началом  степанакертских митингов в  интернациональном городе Баку  может угрожать опасность, 

никто и не задумывался. Более того, любого, кто посмел высказать такое предположение, просто 

подняли бы на смех сами студенты и их родные, настолько сильна была их вера в Советскую власть, 

милицию и закон. Ведь никто, задумывая  тогда национально-освободительное движение в Нагорном 

Карабахе, даже в самых мрачных прогнозах не представлял, что нас, арцахцев, публично заклеймят в 

СМИ и на телевидении экстремистами и шовинистами, а ответом на наши мирные митинги будут 

зверства в Сумгаите, Кировобаде и Баку.Народ , не подозревая подвоха,искренне поверил в 

горбачевскую перестройку, гласность и демократизацию общества. 

 Следует отметить, что студенты-арцахцы  были хорошо осведомлены о том, что 13 февраля в 

городах и селах НКАО состоится митинг, который поставит наболевший для армян Арцаха вопрос о 

выходе НКАО из состава АзССР и его вхождении в состав Арм.ССР. Митингу предшествовал сбор 

подписей, в котором приняли активное участие и студенты. Некоторые даже самовольно продлили свои 

каникулы, чтобы принять участие в первом  митинге. Надо сказать,  организаторы арцахского движения, 

в число которых входили самые известные представители интеллигенции области, практически не 

скрывали своих действий, полагая, что объявленная КПСС и руководством Союза перестройки и 

гласность гарантируют права народа Карабаха, в том числе, и право нации на самоопределение. 

На деле же все обернулось по-другому. В первые дни начала митингов, ситуация в бурлящем НКАО 

была полностью проигнорирована как властями СССР, так и властями Азербайджана. Все взорвалось 

через несколько дней и первоначально именно в вузах, где была сосредоточена наиболее активная часть 

молодежи-студенчество. Ситуация  в  Баку  вдруг резко обострилась, а  тихое, спокойное течение  

вузовской жизни, нарушаемое лишь переживаниями  студентов  во время сессий, уступило место 

беспорядкам и периодическим переходам власти в руки  неуправляемой толпы, впрочем, такое 

положение дел вскоре наблюдалось во всем интернациональном Баку. Российский исследователь Д. 

Фурман в 1994 году характеризовал азербайджанских погромщиков, ринувшихся в армянские кварталы, 

следующим образом: 

 «Во-первых, это была маргинализированная городская «чернь» — плебс, вырванный из 

сельского, традиционно исламского образа жизни и ввергнутый в кишащие преступностью фабричные 

города. Склонная к бунту и фанатизму под действием какого-нибудь внешнего толчка (такого, как 

армянские акции), в более спокойные времена она была пассивна и безразлична к тому, какая бы власть 

ни правила ею. Эти «низы» скоро умножились с наплывом беженцев. Во-вторых, была бакинская 

интеллектуально-бюрократическая элита, всё более русифицированная в 60-е и 70-е гг. XX в. (некоторые 

бюрократы и интеллектуалы отлично говорили по-русски, но не столь хорошо по-азербайджански). 

Партийные и связанные с партией элиты боялись темного плебса и нередко направляли его гнев в русло 

погромов армян, а позднее — национальных военных усилий в Карабахе. В-третьих, существовал 

пантюркистский и прозападный слой азербайджанской интеллигенции — часто провинциальной и 

имевшей сельское происхождение, — вдохновляемой примером недолговечной Азербайджанской 

республики 1918—1920 гг.
1
  

 Из воспоминаний  бывшей студентки Азгосуниверситета, жительницы Степанакерта: «Первые 

последствия степанакертских митингов, на которых наши родители поставили вопрос о воссоединении с 

Арменией, мы, студенты бакинских вузов из Арцаха,  стали ощущать через несколько дней. Я жила тогда 

с подругами-соотечественницами  в студенческом городке.  

 За день до этого я позвонила домой и спросила , какая ситуация в данный момент в городе. 

«Ситуация революционная,- ответил младший брат-школьник ленинским штампом из учебника истории. 

- Верхи не могут, низы не хотят». Сидя  в своей комнате перед телевизором ,мы с подругами напряженно 

ждали новостей из родного края.…И вдруг из коридора послышался непонятный шум, затем крики и 

причитания. Мы вышли из комнаты и увидели комсомольских активистов  университета , которые 

стучали в двери комнат и призывали студентов выйти на улицу. Увидев нас (а они знали, что мы 

армянки), они  первоначально не продемонстрировали  враждебных действий, а стали  эмоционально 

рассказывать о жутких событиях, которые якобы произошли в нашем городе. Мы узнали, что, 

оказывается, в столицу Карабаха ворвались неведомо откуда какие-то экстремисты и шовинисты или 

«шаванисты», как произносили это слово, и стали убивать  азербайджанских детей, а конкретно, 

                                                           
1
 Фурман Д. Карабахский конфликт: национальная драма и коммунальная склока // Свободная мысль. — 

1994. — № 11. — С. 48-49. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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задавили под колесами автомобиля 11-летнего сына директора аптеки. Эта откровенная ложь нас 

возмутила. Мы стали шумно опровергать ее, рассказывав, что в Степанакерте был всего лишь мирный 

митинг, никаких «шаванистов» у нас нет, и никакого директора аптеки-азербайджанца мы не знаем, тем 

более, у нас не убивают маленьких детей. Однако наши слова студенты-азербайджанцы  приняли за 

проявления страха за свою жизнь. «Вы не бойтесь,- ответили нам. Мы вас не обидим. Вы ведь не 

экстремисты, это ваши родители экстремисты ».  

 Как отмечает английский политолог, автор книги о Карабахе  Томас  де Ваал, «первая акция 

политического протеста в Азербайджане состоялась 19 февраля 1988 года, спустя семь дней после начала 

митингов в Армении. Группа студентов, рабочих и представителей интеллигенции прошла маршем по 

Баку от стоящего на вершине холма здания Академии Наук к Верховному Совету с плакатами, надписи 

на которых гласили, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Однако эта демонстрация была 

стихийной, почти без какой-либо организационной поддержки». 

 Вспоминает бывшая студентка Азгосуниверситета, ныне гражданка России, жительница  

г.Краснодар. «О событиях в Сумгаите мы узнали почти сразу же, как в этом городе, который находится 

недалеко от Баку, начались армянские погромы. Первая реакция были шок и ужас. Вечером 27 февраля в 

студенческий городок зашел секретарь комсомольской организации университета , мой хороший 

знакомый. Он и предупредил, чтобы я с подругами два дня не выходили из дома. «Я не знаю точно, что 

происходит, но называют Сумгаит».На следующее утро мы и узнали  о сумгаитском кошмаре. Помню, 

какое смущение и стыд испытывали передо мной мои азербайджанские подруги, а многие преподаватели 

открыто говорили, что надо извиниться перед армянским народом. Тогда еще были и такие 

азербайджанцы из числа образованной бакинской интеллигенции, выросшей в интернациональном 

городе, научившихся грамоте благодаря учителям-армянам. Это потом все изменилось, и те, кто 

стыдился за Сумгаит, стал обвинять армян в том, что сами себя резали»  

 « На начальном этапе, в частности, после Сумгаита, среди моих азербайджанских коллег 

действительно были такие, кто возмущался совершенной жестокостью, осуждал провокаторов 

сумгаитских варварств,- отмечает писатель Левон Адян. Однако ежедневная мощная антиармянская 

пропаганда в конце концов возымела действие на человеческую мысль и намерения. Как-то я сказал и 

сейчас повторю, что как бывшему бакинцу и писателю мне не дает покоя тот печальный факт, что 

бакинские погромы не могли произойти без согласия, по меньшей мере, части азербайджанской 

интеллигенции, в том числе писателей и поэтов республики, они произошли с молчаливого согласия как 

раз передовой части интеллигенции.  Более того, некоторые поэты, деятели культуры, причем 

довольно-таки известные, преследуя личные интересы, на многотысячных сборищах толпы, в средствах 

массовой информации, в частности, по республиканскому телевидению постоянно нагнетали 

антиармянскую истерию, разжигали шовинистические страсти, открыто подстрекали молодежь и 

несовершеннолетних к грабежу, погромам и злодеяниям».
1
  

 Массовые убийства в Сумгаите стали водоразделом в судьбе Советского Союза. Безусловно, они 

стали катастрофой для армян. Было убито от 26 до 29 сумгаитских армян, сотни были ранены. –пишет 

Томас де Ваал .
2
 Почти все четырнадцатитысячное армянское население Сумгаита уехало из города. За 

пределами Сумгаита весть о насилии потрясла 350-тысячное армянское население Азербайджана, и 

тысячи армян начали покидать республику. Сумгаит стал также катастрофой для Азербайджана, где в 

ответ на непредвиденное развитие событий в Карабахе, произошла вспышка самого жестокого на памяти 

жителей Советского Союза межобщинного насилия. Зверства погромщиков резко контрастировали с 

мирными демонстрациями в Армении, и простым азербайджанцам было  тогда страшно и стыдно. 

 «И сегодня существует более чем обоснованные сомнения в том, что официально объявленное число 

жертв среди армянского населения — 27 — соответствует действительности. Многочисленные 

свидетельства людей, искавших тела своих родных в моргах, доказывают, что убитых было значительно 

больше»
3
 

Вспоминает бывший студент института народного хозяйства, ныне живущий в Греции: «В первые же 

дни начала карабахского движения на стенах и дверях аудиторий появились лозунги «Армяне, вон из 

Азербайджана!». Помню все. Помню, как в  наш институт ворвался Анар (азербайджанский писатель, 

один из лидеров Народного фронта, прим. мое) и примерно 100 нациков. Кричали нам , студентам-

армянам, в лицо  всякие лозунги , как мы забирали наши документы для перевода  в Ереван. Как нам 

попытался помешать наш преподаватель Гусейнов Мехман. Позже через пару лет я смотрел в его волчьи 

глаза в Степанакертском  следственном изоляторе ,он участвовал в качестве полевого командира в  боях 

                                                           
1
 Адян Левон:  интервью сайту «Россия-Армения» 

2
 Де Ваал Томас «Черный сад» М, 2005 

3
 Григорян Марина,  « Сумгаитский Нюрнберг еще впереди» .Газета «Голос Армении», 2февраля 2014 г, 

№   
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в Кркжане (Кркыжан(Киркиджан)-поселок недалеко от Степанакерта). Их было  тогда 11 человек и все 

сдались в плен. Позже его обменяли на дядю Жору , который жил в Кркжане, работал в торге, его сын 

погиб тогда  в Кркжане. …Как-то по Азерб. телевидению показали осыпанного орденами и медалями  

Мехмана Кулиев.Он рассказывал про свои псевдогеройства на карабахском фронте и красочно описал 

свой «побег», который он, предварительно уложив дюжину неверных,  якобы совершил. На самом деле 

мы его обменяли на дядю Жору».  

 Из воспоминаний  бывшей студентки АПИ им.Ахундова, нынешней  жительницы 

Степанакерта: «Весной 1988 года нас , студентов , согнали на митинг в центре Баку. «Это митинг в 

поддержку территориальной целостности Азерб.ССР. Армянам можно не идти»,-сказал нам организатор. 

Однако мы с подругой, тоже армянкой, решили пойти и посмотреть на их митинг. Незадолго до этого мы 

вернулись из Степанакерта, где побывали на наших, армянских митингах, и нам любопытно было 

сравнить между собой эти два аналогических мероприятия. Скажу  сразу , что между армянскими 

(позже, уже продолжив учебу в Ереване, я стала свидетельницей и ереванских митингов) и бакинскими 

митингами была колоссальная разница. Митинги в Степанакерте и Ереване ни разу не заканчивались 

беспорядками и призывами к погромам. Наоборот, среди лозунгов о воссоединении с Арменией, свое 

место занимали и лозунги о дружбе народов.  На бакинских же митингах царила, как мы увидели, 

угрожающая, зловещая атмосфера. Речь выступающих перекрикивалась призывами о том, что надо 

немедленно идти в армянские кварталы и резать этих «едущих наш хлеб» «неблагодарных» армян. 

Закончился митинг, которым руководил известный азербайджанский поэт Бахтияр Вагабзаде, 

скандированием потрясшего нас  лозунга «Смерть армянам» 

 "Одна важная причина быстрого увеличения численности бесчинствующей толпы заключается в 

том, что это не сопряжено с риском", – пишет Элиас Канетти в классическом исследовании психологии 

толпы "Масса и власть". "Убийство, в котором участвуют многие, которое не только безнаказанно и 

дозволено, но и по сути рекомендовано, для подавляющего большинства людей является непреодолимым 

искушением" 
1
 . 

 Участники и свидетели тех событий хорошо помнят давление, которое власти  оказывали на 

армян Баку, проверяя их на лояльность, как сказали бы теперь, на толерантность. Одним из последствий 

этого давления стали ежедневные телеэфиры, в которых армяне Баку , запуганные угрозой погромов и 

повторением резни наподобие сумгаитской, обращались к соотечественникам из НКАО с просьбой «не 

разрушать братские отношения между народами», «разойтись», «прекратить забастовки и митинги».В 

эти пафосные телевоззвания с призывом «внять голосу разума» власти Азербайджана попытались 

включить и студентов-арцахцев 

 Вспоминает бывшая  студентка АзИ Нефти и Химии, ныне жительница Степанакерта: «Если мне 

память не изменяет, в конце марта 1988 года нас, студентов из Степанакерта и других городов и сел 

Карабаха, деканы собрали и повели в кабинет ректора. Там сидели какие-то люди с микрофонами и 

камерами. Они предложили нам выступить по телевизору и попросить наших родителей, которые 

проводили бессрочный  митинг на центральной площади Степанакерта, отказаться от своих требований 

выйти из состава Азербайджана и разойтись по домам. Некоторые из студентов выступили, но ни в 

одном выступлении не было и намека на то, что от нас требовали. Студенты всего лишь выразили 

беспокойство за своих родных и уверили их в том, что сами они в Баку живы и здоровы.» 

 Весной 1988 года почти все студенты-арцахцы , учащиеся в вузах Баку и Кировобада, были уже 

в Ереване, многие из парней  были избиты, без документов, восстанавливаться в вузах Армении 

пришлось по студенческим билетам и зачетным книжкам. К концу летнего семестра в Баку остались 

лишь те студенты, которые продолжали наивно верить в советские законы, милицию или в свою удачу.  

 Рассказывает студентка Азгосуниверситета: «С началом карабахского противостояния мы ушли 

из студенческого городка и жили у родственников, решив, что так безопаснее. Но вещи наши остались в 

общежитии. Мы с подругами решили их забрать и уехать в день, когда по телевизору шел финал 

чемпионата Европы по футболу, решив что все студенты-азербайджанцы, даже наиболее радикальные, 

смотрят матч. До сих пор помню, что сборная СССР играла со сборной Голландии. Но мы ошиблись. 

Они все-таки поняли, что армянки уезжают,  бросив смотреть финал, окружили такси. И не знаю, как 

сложились бы события дальше,если бы не действия таксиста, азербайджанца-бакинца. «Девочки, 

держитесь ,-закричал таксист- Эти чушки до вас не доберутся».Нажал на газ и отвез нас  на вокзал. Но на 

этом наши приключения не закончились. Мы с подругами буквально забаррикадировались в купе, 

приняв решение выйти из вагона только в Степанакерте,но усталость и пережитые эмоции привели к 

тому,что мы проспали и евлах и Агдам и не услышали, как в окна вагонов летели камни.Проснулись уже 

в Степанакерте, до конца не поверив, что нам уже ничего не угрожает » 

                                                           
1
 Канетти Элиас «Масса  и власть», М.  2015, с.33. 

 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

195 

 

   К сентябрю 1988 года в бакинских вузах не осталось не просто студентов-арцахцев в них не 

осталось студентов -армян вообще. 

 Те студенты, которые попытались  оформить перевод из одного вуза в другой законным путем 

,столкнулись с еще одним коварством азербайджанских чиновников от образования, которые любой 

ценой задерживали высылку документов о переводе. В результате многим студентам пришлось почти 

семестр проучиться без документов. Лишь после вмешательства Минвуза Армении и СССР, документы 

студентов-армян оказались в Ереване. 

 Прошло 30 лет, события тех времен все дальше и дальше уходят в прошлое, становясь историей. 

Уже закончили или заканчивают  университеты дети тех студентов, которых окрестили «детьми 

экстремистов» только за то, что их родители выдвинули справедливее и законные требования на мирных 

митингах, но остаются воспоминания рядовых участников тех событий, которыми были и студенты-

арцахцы , и которые, как мы надеемся, прольют свет на  то, что долгое время было в тени.  Это нужно 

помнить еще потому что, «ничего не меняется в Азербайджане за прошедшие …годы. Вместо 

покаяния - чудовищная ложь и фальсификации. Вместо сожаления о невинных людях - 

нахрапистые обвинения в адрес жертв. Вместо стыда за соплеменников - возвеличивание и 

героизация убийц»
1
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Доцент кафедры английского языка 

ОТРАЖЕНИЕ АРЦАХСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ В ПЕРЕВОДНОЙ ПОЭЗИИ 
 

Арцахская освободительная борьба породила богатую литературу по военной тематике. Данная 

статья посвящена отражению Арцахской освободительной борьбы в переводной поэзии. Число 

английских переводов по данной тематике довольно ограничено. Основным материалом для нашего 

исследования послужили стихотворения арцахских писателей, представленные  на втором 

международном фестивале поэзии, организованном в Степанакерте в 2014 году. Для большинства 

рассмотренных нами стихотворений характерно свободное стихосложение. Переводные варианты 

передают максимально близкие смысловые, информационные и эстетические идеи оригинального текста. 

 

Ключевые слова: Арцахская освободительная борьба, военная тематика, переводная поэзия, свободное 

стихосложение, семантико-стилистический анализ, метафора, метонимия, синекдоха, сравнение, эпитет. 

 

 

Լուսինե Թովմասյան 

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԹԱՐԳՄԱՆՎԱԾ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ 
 

 Արցախի ազգային-ազատագրական պայքարը ծնել է հարուստ գրականություն 

պատերազմական թեմատիկայով: Սույն հոդվածը նվիրված է Արցախյան գոյապայքարի 

արտացոլմանը՝ թարգմանված գրականության մեջ: Նշված թեմայով անգլերեն 

թարգմանությունների թիվը բավականին սահմանափակ է: Մեր ուսումնասիրության համար հիմք 

են հանդիսացել հիմնականում Արցախի գրողների բանաստեղծությունները, որոնք ներկայացվել են 

Պոեզիայի միջազգային երկրորդ փառատոնում, որը կազմակերպվել է Ստեփանակերտում, 2014թ.-

ին: Ուսումնասիրված բանաստեղծությունների մեծ մասը խիստ հանգավորված չէ: Թարգմանված 

տարբերակները առավելագույնս փոխանցում են բնագրի իմաստային, տեղեկատվական և 

գեղագիտական հատկանիշները: 

 

Բանալի բառեր. Արցախյան ազատագրական պայքար, պատերազմական թեմատիկա, 

թարգմանված պոեզիա, ազատ բանաստեղծություն, իմաստային-ոճական վերլուծություն, 

փոխաբերություն, փոխանունություն, համըմբռնում, համեմատություն մակդիր: 
 

Lousine Tovmasyan 

THE REFLECTION OF THE ARTSAKH LIBERATION STRUGGLE IN TRANSLATED POETRY 

 

 The Artsakh liberation struggle gave birth to the rich literature on military theme. In the article we have 

presented the reflection of the Artsakh liberation struggle in translated poetry. The number of English 

translations on the subject is rather limited. Our study materials include the poems of Artsakh poets presented at 

the second international festival of poetry, organized in Stepanakert in 2014. Most of the poems are 

characterized by free versification. Translated versions convey the closest semantic, informational and aesthetic 

ideas of the original text. 

 

Key words: Artsakh liberation struggle, military theme, translated poetry, free versification, semantic-

stylistic analysis, metaphor, metonymy, synecdoche, comparison, epithet. 
 

Тема Родины и патриотизма является актуальной во все времена существования человечества. 

Патриотизм считается высочайшей христианской ценностью: «Справедливость же требует, чтобы мы 

прежде всего любили Бога, затем отечество, далее родных и, наконец, всех (остальных) людей»
1
. 

 История армянского народа свидетельствует об уникальном патриотизме нашего народа. 

Арцахское движение символизирует борьбу арцахского народа за свои права и свободу. Народу Арцаха 

                                                           
1
 https://azbyka.ru/otechnik 
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удалось, преодолев блокаду и насилие, построить независимое государство. На сегодняшний день 

актуальной является проблема признания республики Арцах со стороны международного сообщества. 
Тридцатилетняя борьба породила богатую литературу по военной тематике. Данная статья 

посвящена отражению Арцахской освободительной борьбы в переводной поэзии. Как отметил 

французский просветитель Вольтер, «поэзия говорит больше, чем проза»
1
. По мнению Р. Роллана 

«поэзия заключается не в ритмическом сочетании слов-погремушек, но в духе, который охватывает 

широкие горизонты и видит дальше и глубже, чем глаза человека»
2
. О бессмертии поэта и поэзии 

высказался А. В. Луначарский: «Поэзия не может не быть поэзией своего времени и должна быть ею. Но 

тот, кто выражает черты своего времени, роднящие его с будущим, оказывается бессмертным»
3
.  

Следует отметить о наличии богатой поэзии об Арцахе на армянском языке. Однако 

распространение литературы за пределами страны возможно только при существовании переводных 

вариантов. К сожалению, число английских переводов по тематике Арцахской освободительной борьбы 

довольно ограничено.  

Основным материалом для нашего исследования послужили стихотворения членов союза писателей 

Арцаха, переведенные на английский язык и прозвучавшие на втором международном фестивале поэзии, 

организованном в Степанакерте в 2014 году. Фестиваль поэзии – это один из важнейших литературно-

культурных событий, способствующих духовному диалогу и развитию национальной и мировой 

литературы.  Проведение подобных мероприятий несомненно способствует ознакомлению с культурой 

арцахского народа. На фестивале присутствовали гости из России, Италии, Польши, Германии, Румынии, 

Болгарии и других стран. В статье мы, в частности, рассмотрели переводные варианты стихотворений 

Вардана Акопяна, Роберта Есаяна, Гранта Алексаняна, Норека Гаспаряна, Сократа Ханяна, Нвард 

Авакян, Татев Согомонян и других.  

Перевод играет огромную роль в современном мире, способствует обмену информацией между 

различными  странами, содействует развитию культурных связей между народами. Особую 
сложность представляет перевод поэзии, поскольку поэтическая структура доставляет много 

трудностей при создании на ином языке адекватного оригиналу текста. Для большинства рассмотренных 

нами стихотворений характерно свободное стихосложение. Переводные варианты передают 

максимально близкие смысловые, информационные и эстетические идеи оригинального текста. 
Проведем семантико-стилистический анализ ряда стихотворений. 

В стихотворении Р. Есаяна “War Tracks” («Պատերազմի Հետքերը»)
4
 как в тексте оригинала, так и 

в переводном варианте ряд абстрактных существительных выступает в качестве конкретных: 
 Memory gathers war tracks 

Հիշողությունը պատերազմի հետքերն է հավաքում 
Dream builds its roof on the top of the real life 
Երազն իր տանիքն է վերանորոգում  իրական կյանքի գագաթներում 
The horizon pulls the time of mountain shoulders 
Հորիզոնը լեռան ուսերի ժամանակն է ձգում 
Yearning builds a nest on the wings of dreams 
Կարոտը բու՜յն է հյուսում երազի թևերին 
Meteors flash from the wounds of cosmos 
Ասուպնե՜ր են թևում վերքերից տիեզերքի… 
Light has face, belief and fate 
Լույսը դեմք ունի, հավատ ու ճակատագիր 

В вышеуказанном контексте абстрактные существительные memory, dream, horizon, yearning, 

cosmos, light обретают статус конкретных существительных, наделяются антропоморфными чертами, 

вследствие чего наблюдается их персонификация. 

Глубокая боль раненых солдат метафорически сравнивается с искрами железных метеоров:  

From the groaning of wounded soldiers iron meteors sparkle 
Վիրավորների տնքոցից երկաթե ասուպներ են թևում 

Следы войны передаются также посредством метафоры, метонимии, синекдохи и эпитета: 
           The horizon is a bondolier 
           Which pulls the time of mountain shoulders 

                                                           
1
 Вольтер. Эстетика. М.: Искусство, 1974.- с. 20. 

2
 Лаврухин А. В. Волшебная сила искусства. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.- с.156. 

3
 Луначарский А. В. Собрание сочинений: Русская литература. М.: Худож. лит-ра, 1963.- с.35. 

4
 Բանաստեղծությունն աշխարհի միջօրեականներում, Ստեփանակերտ, Դիզակ պլյուս  հրատ, 

2014, էջ 24-25: 
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          Հորիզոնը փամփշտակալ է, որ լեռան ուսերի ժամանակն է ձգում 
From the gaze of darkness 

The sun-smelling day has arisen 
Մութի հայացքից բուսել է արևահո՜տ օրը 

В стихотворении Г. Алексаняна “Eagles and Pigeons Nest in the Same Dreams” («Նույն երազների 

մեջ են արծիվներն ու աղավնիները բնավորվում»)
1
 происходит неоднократная персонификация 

существительного «пуля»: 

The bullet measures the area`s quantity and stops in wish`s end 

Գնդակը չափում է տարածքի մեծությունը և լռվում ցանկության ավարտակետին: 
...the bullet feels that the real foe is disguised here. 

…գնդակը զգում է իրական թշնամու ծպտվելու վայրը  
Обратим внимание на синекдохи foot и fist в следующем контексте: 

The foot likes to execute freedom contract 

Everywhere especially in captured zones... 
Ոտքը սիրում է ազատություն կնքել 
ամենուր, առավելս՝ կորսված գոտիներում… 
Stepanakert hasn`t ever liked two-three fists... 
Ստեփանակերտը երկու-երեք բռունցք չի սիրել երբևէ… 

Под синекдохой foot (нога) подразумеваются люди, под fist (кулак) – гнет и насилие. 

Общеизвестным является тот факт, что без прочного тыла не бывает победы на фронте. В самые 

тяжелые времена воины были уверены в том, что в них верят и ждут победы, и ценой своей жизни 

готовы бвли оправдать это доверие. В стихотворении Н. Гаспаряна “General” («Գեներալը»)
2
  звучит 

разочарование: генерал, вернувшись с войны, не нашел никого в городе и совершил самоубийство: 

He shot threateningly a couple of times 

In dead streets of the town.... 

It was two days after the battle 

And there was nobody in the town... 
Մի քանի անգամ ազդեցիկ կրակեց 
Քաղաքի մեռած փողոցներում… 
Պատերազմից ընդամենը երկու օր հետո, 
և քաղաքում չկար ոչ մի բնակիչ… 

Oбратим внимание на эпитет dead streets (մեռած փողոցներ), которым поэт рисует безлюдный 

город. 

Персонификация Арцаха наблюдается в стихотворении С. Ханяна “Artsakh” («Արցախ»)
3
. Он 

обращается к Родине со следующими словами: зов твоей крови, вкус твоего молока, твои наставления. 

По сравнению с вариантом оригинала в английском переводе используется анафора: повтор слов и 

словосочетаний в начале предложения: 

Your blood flows in my veins, 

Your milk taste is on my lips, 

Your word schooling is in my soul 

The call of your blood is in my veins 
Իմ երակներում քո արյան հոսքն է, 
Քո կաթի համն է իմ շրթունքներին, 
Հոգուս մեջ հնչող քո խրատ խոսքն է 
Երակների մեջ արյան կանչն է քո 

Oбратим внимание на наличие ряда метафор в стихотворении: 

I am your winged, I am your eagle,  Քո արծվաճուտն եմ, քո թևավորն եմ, 
I am your soldier against your enemies. Ոսոխներիդ դեմ ես քո զինվորն եմ: 
I am the crazy seeder of your sunrise; Արևագալիդ խենթ սերմնացանն եմ, 
I am the rainbow of your name.   Անվանդ վայել քո ծիածանն եմ: 
I am the smoke of your hearth,  Քո օջախների ծուխն եմ ծխանի 

                                                           
1
 Նույն տեղում, էջ 30-31: 

2
 Նույն տեղում, էջ 36-37: 

3
 Նույն տեղում, էջ 74-77: 
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I am your Bekor, I am your Avo   Ես քո Բեկորն եմ, ես Ավոն եմ քո 
I am your protector at the moment of danger. Վտանգի պահին ես քո պաշտպանն եմ: 

Неоднократные повторы придают ритмичность и мелодичность стиху. Поэт считает Арцах гимном 

и благословением предков: 

You are my grandmother`s blessing, grandfather`s anthem. 
Տատի օրհնանք ես ու պապի օրհներգ 
Опасность, нависшая над Родиной, передается следующим выражением: «Ոռնում է անվերջ գորշ 

գայլ-թշնամին». Однако переводной вариант строки неполный: “The enemy howls”. Эпитет к слову 

«враг» “grim wolf”  отсутствует в переводе. 

В стихотворении Н. Авагян “From Life to Death and the Inverse” («Կյանքից մահ՝ և հակառակը»)
1
 

военная тематика представлена следующими выражениями: smoke in the blindage (ծուխ է բլինդաժի 

մեջ), the oven door (վառարանի դուռը), today there is no fire (այսօր ոչ մի կրակոց), treacherous bullets 

(նենգ գնդակներ), may be the cold veil of death will cover a young face (գու՜ցե դեմքը պատանի ծածկելու 

է պաղ շղարշը մահվան), it`s possible that the war will end (հնարավոր է՝ կռիվն ավարտվի), our guy`s 

blood has painted this land (արյամբ է այս հողը ներկված). 

Неизгладимая память о кошмарах войны отображена в стихотворении Т. Согомонян “Тhe Land of 

Love and Sleepless Memory, Artsakh” («Արթուն հիշողություն և սիրո երկիր՝ Արցախ»)
2
.  Sleepless 

memory в английском варианте является антонимическим переводом выражения արթուն հիշողություն. 

Мотив бессмертной памяти прослеживается от начала до конца стихотворения как в перифразах, так и в 

прямых выражениях: 

...the flames of my memory  

Will never become ashes. 
Հիշողության կրակներն իմ մեջ  
երբեք չեն մոխրանում: 
The visions of suffer will not be forgotten 

Տառապանքի տեսիլքները չեն խունանում 
I remember every loss, every  pain. 
Ես հիշում եմ ամեն կորուստ, ամեն ցավ: 
I often remember my grandmother`s face, 

When he was informed of his son`s death... 
Հաճախ եմ վերհիշում պապի դեմքը,  
Երբ ասացին՝ որդիդ այլևս չկա… 

Фразеологическое выражение to see the face of death (տեսնել մահվան դեմքը) отображает 

истинное лицо войны: 

My barefoot grandmother 

Was running 

To see the face of death 

Ոտաբոբիկ տատիս, որ վազում էր՝ 
Դեմ-դիմաց  տեսնելու մահվան դեմքը 

В стихотворении звучат риторические вопросы: 

Who buried whom? Ո՜վ էր ում թաղում, 
Who lived then?  Ո՜վ ապրեց հետո: 

Даже в самые тяжелые времена светлое чувство любви озаряло сердца солдат. Стихотворение Г. 

Бегларяна “Confession” («Խոստովանություն»)
3
  – это обращение солдата к любимой девушке. Обратим 

внимание на условия, в которых он воюет и на его опасения: 

I am in battle, on fires.  Ես մարտի մեջ եմ, կրակների մեջ: 
Here I am dying, departing,  Ես այստեղ ահա մեռնում են, հառնում, 
My thoughts are dispersed from the missile`s thunder... Ցրվում են մտքերս արկի որոտից 
May be my song will be interrupted   Կարող է երգս կիսատ մնալ, 
And a joyful girl will become a widow...  Մի լույս աղջիկ դառնա սևազգեստ… 

                                                           
1
 Նույն տեղում, էջ 82-83: 

2
 Նույն տեղում, էջ 132-134: 

3
 Նույն տեղում, էջ 180-181: 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

200 

 

Метафорический эпитет в варианте оригинала «սևազգեստ» в английском переводе теряется. 

Словосочетание «սևազգեստ աղջիկ» переводится как «вдова». 
Долг каждого арцахца – вечно ценить завоеванную кровью свободу. Приведем цитату из 

стихотворения В. Акопяна “Soaring Shades of the Birds”
1
 («Թռչունների սավառնող ստվերները»), в 

котором представлено метафорическое описание мира: 

Peace is tower – elevated by the bones of victims of Artsakh – 

and the children are selflessly delighted by its eminence, 

and the guys are opening champagne for the girls on the top of tower. 

Խաղաղությունն Արցախում զոհյալների ոսկորներով բարձրացած աշտարակ է, 
որի վեհությամբ ինքնամոռաց խաղում են երեխաները, իսկ տղաները 
աշտարակի ամենավերին հարկերում շամպայն են բացում աղջիկների համար:  

Миролюбивые мотивы звучат в стихотворении “Thoughts on Hands”
2
: 

War and death haven`t soldiers. All  

the soldiers have peace. With flowers put  

some peace on the graves of martyrs.  
В выражении “to put some peace on the graves of martyrs” наблюдается конкретизация абстрактного 

существительного peace. 

          Вера в свободу и независимость Арцаха звучит в стихотворении ливанского поэта Апто 

Лапаки “Karabakh”
3
 («Ղարաբաղ»), переведенном на западно-армянский язык: 

Karabakh... 

The angels will wave your flag, and will decorate with them your palaces and castles... 

Ղարաբաղ, հրեշտակները քու դրօշները կը ծածանեն 
անոնցմով քու ամրոցներն ու աշտարակները կը զարդարեն 

Описывая Арцах, поэт прибегает к ряду сравнений: 

Karabakh...raising miracle from the wonders of horizon, 

Like a star or like a promise  
Ղարաբաղ…ով յայտնուող հրաշքը հորիզոնին կախարդանքէն 
աստղի մը պես կամ խոստումի մը նման 
Your valleys of belief will ring like psalom 

 Ձորերդ ալ հաւատքին սաղմոսները կը զնգզնգան 
В данной статье мы бы хотели отметить о наличии поэзии по арцахской тематике на русском языке. 

В частности, выделим творчество Виктора Александрова, ветерана 4-х войн (боевые действия на 

таджикско-афганской границе, первая и вторая чеченские компании, осетинский конфликт), 

участвовавшего в Арцахской войне добровольцем на стороне армян в 1994 году. В. Александров 

является активистом армянской общины Санкт-Петербурга, женат на арцахской армянке. 
Глубинный смысл событий и явлений, боль и переживания арцахского народа звучат в 

стихотворениях В. Александрова «Оборона Манашида», «Арцахская война», «Взятие Шуши», «Монте», 

«Пропавшим без вести», «Фидаин Арсен», «Свадьба в Гадруте», «Бабушка из Теха», «Степанакерт», 

«Погибшим за Арцах», «Я убит в Мардакерте» и многие другие. 

Таким образом, в рассмотренных нами стихотворениях переводные варианты передают 

максимально близкие семантико-стилистические особенности оригинального текста. Подчеркнем также 

особую значимость наличия поэзии по тематике арцахской освободительной борьбы на иностранном 

языке. 

 

 

 

  

                                                           
1 Hakobyan V. 101 Poems. Yerevan: Hayastan, 2005. – p. 115. 
2
 Hakobyan V. 101Poems. Yerevan: Hayastan, 2005. – p. 156. 

3
 Բանաստեղծությունն աշխարհի միջօրեականներում, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս   հրատ, 

2014, էջ 50-52: 
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ՀՏԴ 190100                                                                                                                                    Հոգեբանություն 

 

Սարգսյան Ժենյա 

ՀԱՐԱԶԱՏԻ ԿՈՐՍՏԻ ԱՊՐՈՒՄԸ ԱՆՁԻ ՆԵՐԱՇԽԱՐՀԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

 

Հոդվածում ներկայացված են այն ներանձնային հոգեկան փոփոխությունները, որոնք 

կապված են հարազատի կորստի հետ: 

Կորստի ապրումների պրոբլեմը քիչ է քննարկվում ժամանակակից աշխարհում: 

Հոգեբանները ոչ միշտ են օգնություն ցույց տալիս հարազատի կորուստ ունեցող մարդկանց: Վիշտը 

նորմալ զգացմունքն է հարազատ մարդու կորստի դեպքում և կարևոր նշանակություն ունի 

անհատի հոգեբանական ադապտացիայի (հարմարման) համար: Շրջապատող անձինք պետք է 

օգնեն հաղթահարել դժվարությունները: Կորուստը պիտի ճիշտ ապրվի, այլապես այն մարդուն 

կարող է խանգարել ամբողջ կյանքի ընթացքում: Կորստի ռեակցիան հաշվում է ավարտված, երբ 

մարդը մխիթարություն է գտնում հարմարվելու մեջ, զգում իրեն անվտանգ և որպես կայուն անձ:  

 

Բանալի բառեր- Կորուստ, վիշտ, սգալու գործընթաց, լքվածություն, մենակության զգացում, շոկ, 

ագրեսիա, կյանքի փոփոխություն, ավտոնոմիայի վերականգնում: 

 

 

Евгения Саргсян 
ПЕРЕЖИВАНИЕ УТРАТЫ БЛИЗКОГО КАК ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННЕМ МИРЕ 

ЛИЧНОСТИ 

В статье представлены психологические изменения личности, которые связаны с потерей 

близкого человека. 

Проблема переживания утрат мало обсуждается в современном обществе. Мало 

психологической помощи уделяют людям, потерявшим близких. Горе- это нормальное чувство при 

потери близкого и имеет важное значение для психологической адаптации индивида. Окружающие люди 

должны помочь преодолевать трудности. Утрату нужно пережить правильно, она может мешать 

человеку в течении всей жизни. Репутация на утрату считается завершенной, когда человек обретает 

способность адаптироваться, чувствовать себя безопасно и ощущать себя как личность. 

 
 Ключевые слова: утрата, горе, процесс скорби, потеря, чувство одиночества, шок, агрессия, 

изменение в жизни, восстановление автономии. 

 

Evgenia Sargsyan 
EXPERIENCE OF LOSS OF THE LOVED ONE AS PROCESS OF CHANGES IN INNER WORLD OF 

THE PERSONALITY 

 

The article presents the psychological changes in personality which are associated with the loss of a close 

one. 

Sufferings from the loss of a loved one as a process of change in the inner world of the individual. The 

problem of experiencing loss is little discussed in modern society. Little help is given to people who have lost 

one they loved. Grief is normal reciprocal feeling when a person loved one is loved is lost and is important for 

the psychological adaptation of the individual. Surrounding people should help to overcome difficulties. Losses 

must be experienced correctly, it can interfere with a person throughout life. Reaction for a loss is considered 

complete, when a person acquires the ability to adapt, feel safe and feel himself as a personality.  

 

Key words: loss, grief, process of grief, sense of loneliness, shock, aggression, change in life, restoration of 

autonomy. 

 

Մենք ապրում ենք գլոբալ կորուստների ժամանակներ, որին նպաստում են 

համաշխարհային ու տարածաշրջանային դեպքերն ու իրադարձությունները: Այդ 

իրադարձություններից անմասն չէ նաև Արցախը: 
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Հոգեբանական գրականության մեջ առանձնացնում են ¦կորուստ§, ¦վիշտ§, ¦սուգ§ 

հասկացությունները, որոնք հաճախ գործածվում են որպես հոմանիշներ: Կորուստը մահվան 

օբյեկտիվ փաստն է, վիշտը` անձի հուզական, կոգնիտիվ և վարքային հակազդումներն են՝ կապված 

նշանակալից անձի մահվան հետ, իսկ սուգը վիշտն ապրելու սոցիալ-մշակութային դրսևորումն է: 

Ըստ Ա. Վոլֆելտի՝ վիշտը կորստի ներքին ապրում է, դրա հետ կապված մտքերը, զգացմունքները1
: 

Հոգեբանական գրականության մեջ վշտի ու դրա փուլերի բնորոշման տարբեր մոտեցումներ 

կան: Առանձնացնում են վիշտն ապրելու տարբեր փուլեր՝ սկսած 3-ից մինչև 12 (շոկ և մերժում, 

որոնում, սուր վիշտ, վերականգնում և ավարտ), որոնցից յուրաքանչյուրում նկարագրվում են անձի 

հուզական, կոգնիտիվ և վարքային հակազդումները՝ կապված կորստի հետ (Ֆ. Վասիլյուկ, Է. 

Կուբլեր-Ռոսս, Ջ. Ռեյնուոտեր, Տ. Ռանդո, Ջ. Բոուլբի և այլն): Նշված փուլերի միջև չկան հստակ 

չափանիշներ ու սահմաններ, և յուրաքանչյուր անձի պարագայում այդ փուլերի տևողությունն ու 

դրսևորման առանձնահատկությունները կարող են տարբեր կամ խիստ անհատական լինել, ուստի 

որոշ հեղինակներ առավել կարևոր են համարում ոչ թե վշտի փուլերի տեսանկյունից դիտարկել 

վիշտն ապրելու գործընթացը, այլ այն խնդիրների տեսանկյունից, որոնք պիտի հաղթահարի անձը 

վիշտն ապրելու նորմալ ընթացքի դեպքում՝ կորստի փաստի գիտակցում, կորստի հետ կապված 

հոգեկան ցավի ապրում, միջավայրի կազմակերպում, մահացածի հանդեպ վերաբերմունքի 

ձևավորում և կյանքի շարունակում (Ջ. Ուորդեն):
2
 Հայկական իրականության մեջ, հայկական 

մենթալիտետում հարազատի կորուստը և դրանից բխող սգալու գործընթացն ունի դրսևորման իր 

յուրահատկությունները: Պետք է փաստել, որ սգալու գործընթացը ևս զգալի փոփոխություններ է 

կրել՝ կապված հասարակության փոխակերպումների ու նոր արժեքների ներմուծման հետ: Թերևս 

այս մասին են վկայում սգալու ծիսակարգին առնչվող մի շարք արմատական փոփոխություններ: 

 Հետպատերազմյան Արցախում և մինչև այսօր շարունակվող ոչ պատերազմ և ոչ 

խաղաղություն պայմաններում, երբ հարազատների կորուստը շարունակվում է մնալ 

անխուսափելի, հոգեբանական օգնություն ցույց տալու համակարգը, կարելի է ասել, բացակայում է: 

Հարազատ որդու կորուստը դառնում է ամենածանր հոգեկան վիճակը: Մենք սգում ենք կորցրածին 

ու նաև մեզ: Մենք զգում ենք կյանքի հասցրած հարվածի ուժը: Կորստի զգացման գիտակցմանը 

հաջորդում է մեղադրանքի վերագրումը շրջապատին՝ այդ թվում նաև այն մարդկանց, ովքեր 

իրականում կապ չունեն հանգուցյալի հետ: 

Վշտի տարբեր սահմանումների ենք հանդիպում հոգեբանական գրականության մեջ, 

որոնցից արժե առանձնացնել Մալկինա Պըխի դիտարկումը. ¦Վիշտն առավելապես բնորոշվում է 

որպես գործընթաց, որի ընթացքում անձը աշխատում է կորստի հետ կապված հոգեկան ցավի հետ, 

վերականգնում հոգեկան հավասարակշռությունը և բնականոն կենսագործունեությունը»3
: Վշտի 

սահմանման գրեթե բոլոր բնորոշումներում այն դիտարկվում է որպես հոգեկան ներքին 

գործընթաց: Եվ եթե մի դեպքում այն սահմանվում է որպես  լքվածության, մենակության զգացման, 

տագնապի, վախի ու զայրույթի, ապա մյուս դեպքում՝ ճնշվածության, ափսոսանքի, մեղքի 

զգացման, մխիթարանքն ու սփոփանքը ընդունելու յուրօրինակ գործընթաց: 

Դեռևս Զիգմունդ Ֆրոյդը իր ¦Վիշտ և մելանխոլիա§ աշխատության մեջ նշել է, որ 

¦Կորուստն առաջ է բերում հոգեկան ինտենսիվ ցավ և անձի Ես-ի որոշակի մասի կորստի զգացում, 

որն արտացոլում է նշանակալից անձի հետ կապվածությունը§
4
:  Իսկ ահա Կ. Իզարդը վշտի 

ապրումները բնորոշում է որպես սթրեսային, որը դրդում է մարդու անձնային ավտոնոմիայի 

/ինքնավարության/ վերականգնման5
: Իրականում հարազատի կորստի ապրումը նպաստում է 

սոցիալական կապերի, խմբային համերաշխության ձևավորմանը: Ինչպես ցանկացած հույզ կամ 

հուզական բարդույթ, վիշտը ևս վարակիչ է, որի արդյունքում մենք ձեռք ենք բերում խորը 

ապրումակցման զգացում: Սա շատ ավելի բնորոշ է հայկական մենթալիտետին, երբ մինչև 4 օր 

                                                           
1
 Шефов С., Психология горя, Санкт-Петербург, 2006, с. 2-3 

2
Уманский С., Тяжелая утрата и горе. Психологические и клинические аспекты, 

http://psyfactor.org/lib/psychotherapy5.htm 
3
 Малкина-Пых И., Психологическая помощь в кризисных ситуациях, Москва, 2005, с. 425-435. 

4
 Фрейд З., Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа, сборник, Печаль и 

меланхолия, Санкт-Петербург, 1998, с. 211-231 
5
 Изард К.Э., Психология эмоций, пер. с англ. СПб., 1999. 464 с., www.koob.ru 
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լրանալը հանգուցյալի հարազատներին այցելում են մտերիմ հարազատներն ու հարևանները՝ 

ավանդույթ, որը նպաստում է սոցիալական համերաշխությանն ու վիշտը կրողի հարմարման 

գործընթացին: Հայկական սգո արարողակարգը նպասում է ապրումակցման ու սոցիալական 

համերաշխության գեներացիային: 

 Հարազատի կորուստը բարդ ու երկարատև գործընթաց է: Հարազատ որդուն կորցրած 

ծնողների վիշտը կարող է տևել չորսից հինգ տարի: Սակայն հարազատ մարդու կորստից հետո 

կյանքի գլխավոր կապերը չեն անհետանում: Մահը հավերժական է, և վիշտը մարդու հետ մնում է 

ընդմիշտ, չնայած ժամանակի ընթացքում փոխվում են նրա ատահայտման ձևերը, վերաբերմունքը 

կորստի նկատմամբ: Կորուստը միշտ էլ ապրվում է գրեթե նույն սխեմայով. շոկ, ագրեսիա և 

չարություն, սուր վշտի փուլ և դեպրեսիա, ընդունում: Մարդու կողմից կորստի իրողությունն 

իսկույն չի գիտակցվում: Սկզբնական շրջանում կորուստ ունեցողը կարող է անզգայանալ: Սա շոկի 

փուլն է, որի ընթացքում մարդու բոլոր գործողությունները մեխանիկական են, որոնք ուղեկցվում են 

հիշողության կորուստներով: Կորստի նման ռեակցիան կարող է  հանգեցնել  հոգեկան ծանր 

վիճակների: Օրինակ, մումիացման գործընթացի: Պահպանվում են հանգուցյալի սենյակի բոլոր 

իրերը, այնպես, ինչպես դրանք եղել են նրա կենդանության ժամանակ: Ագրեսիայի փուլում մարդը 

կարող է զգալ զայրույթ, նույնիսկ դրա համար մեղադրել հանգուցյալին: Սա հուզական կապերի 

կորստի մեղադրանքն է, որը չի կարողանում հաղթահարվել հարազատի կողմից:  

Ջ. Բոուլբիի կապվածության տեսության մեջ մեծ նշանակություն է տրվում վաղ տարիքում 

կապվածության ձևավորմանը նշանակալից անձի հետ և նրանից բաժանման արդյունքում 

առաջացող ¦բաժանման դիսթրես§-ի կամ ¦բաժանման տագնապ§-ի դերը կորստի նորմալ կամ 

ախտաբանական հակազդումների առաջացման հարցում1
: Որքան մեծ է կապվածությունը 

հանգուցյալի անձի հետ, ագրեսիան ավելի սուր երանգներ կարող է ունենալ: Ագրեսիան 

առաջանում է կյանքի ստերեոտիպերի կտրուկ փոփոխության, կենսական նշանակության 

պլանների տապալման, հույսերի ու սպասումների խորտակման և մի շարք այլ նշանակալի 

ապրումների հետ: Այստեղ կարող է արտահայտվել նաև ինքնամեղադրանքի դրսևորումը, որը 

կապված է հանգուցյալին փրկել չկարողանալու մտքերի հետ: Հարազատի կորուստ ունեցողի 

զայրույթը կապված է սեփական անօգնականության զգացման և ուժասպառ վիճակի հետ: 

Տխրություն, ամաչկոտություն, մեղքի զգացում, զայրույթ /հատկապես դեպի սեփական անձն 

ուղղված զայրույթը/ և հուզական այլ դրսևորումներ ու բարդույթներ բերում են դեպրեսիայի: 

Սրանից հետո առաջանում է կորուստը կրողի կարևորագույն ինքնահարցադրումներից մեկը՝ ¦Ես 

ինչպե՞ս հիմա…. §: Տեղի է ունենում կյանքի բոլոր փոփոխությունների գիտակցում, որը 

կատարվում է կորստի պահանջմունքի գիտակցմամբ: Սա հանգուցյալի նկատմամբ 

հարաբերությունների կորստի գիտակցումն է, որն ավարտվում է ծանր ֆրուստրացիայի վիճակով: 

 Կորուստը կրողի տիպական նշաններից են քնի  խանգարումները, գրգռվածությունը, 

ուշադրությունը կենտրոնացնելու դժվարությունները, ցրվածությունը, հոգնածության զգացումը, 

հետաքրքրույթունների կորուստը ընկերների, աշխատանքի, եկեղեցու, նորությունների նկատմամբ, 

սուիցիդալ մտքերը, հանգուցյալի ներկա գտնվելու զգացողության պնդումները և այլն:  

 Կորուստը կրողի ոչ տիպական պաթոլոգիկ նշաններից են կորստի հետ կապված 

ապրումների երկարատևությունը /մի քանի տարի/, անքնությունն ու ուժեղ դեպրեսիան, արտրիտը, 

ասթման և այլն: Կարող է նկատվել նաև կյանքի ոճի կտրուկ փոփոխություն, թշնամության 

դրսևորումներ կոնկրետ անձի հանդեպ, հուզական զգայության բթություն, սոցիալական 

ակտիվության դադարեցում: Շատ կարևոր է կորստի ճիշտ ու արագ գիտակցման և հաղթահարման 

գործընթացը: Երբ մարդն արագ է անցնում կորստի փուլերը, ապա երաշխավորվում է ներհոգեկան 

պաթոլոգիկ փոփոխություններից: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորուստ կրած մարդկանց 

համար հիվանդանոցներում հատկացնում են սենյակներ, որտեղ վերջիններս բարձր գոռում ու 

լացում են, ամբողջությամբ արտահայտում իրենց ապրումները: Այս առումով կարևոր է նաև 

մարզադահլիճների հաճախումն ու օրագրային գրառումներ անելը: 

 Կորստի ռեակցիան համարվում է ավարտված, երբ մարդը ձեռք է բերում հարմարվելու 

ընդունակություն, զգում է իրեն անվտանգ, իրեն դրսևորում է որպես անձ և նույն ձևով չէ 

                                                           
1
 Боулби Дж., Создание и разрушение эмоциональных связей, Москва, 2004, с. 232 
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նշանակություն տալիս կորստին: Կորստի փաստն ընդունելով է մարդը պատրաստ դառնում ոչ 

միայն հրաժեշտ տալ անցյալին, այլ դիմավորել ապագան:  

Կորստի զգացումն իր դրոշմն է թողնում կորուստը կրողի՝ շրջապատող միջավայրի հետ 

ունեցած հարաբերությունների վրա, և շրջապատը պետք է նպաստի կորուստը կրողի 

հոգեբանական հարմարմանը, առկա դժվարությունների հաղթահարմանը: Կորուստը պետք է ճիշտ 

ապրվի, այլապես այն մարդուն կարող է խանգարել ամբողջ կյանքի ընթացքում: «Մ. Հորովիցը 

սթրեսային հակազդման հայեցակարգի՝ վիշտն ապրելու գործընթացի անբարենպաստ ընթացքը 

պայմանավորում է կորստից հետո անձի լատենտ բացասական Ես-կերպարների ակտիվացմամբ՝ 

կապված սեփական անձի խոցելիության, թուլության և անօգնականության, բացասական և ոչ 

կոմպետենտ լինելու զգացումների հետ: Այդ աղճատված համոզմունքների ակտիվացումն 

էականորեն ազդում է վիշտն ապրելու գործընթացի վրա` հանգեցնելով ախտաբանական 

հակազդումների առաջացմանը՝ կյանքի անիմաստության զգացում, մեղքի անադեկվատ զգացում, 

երկարատև տխրություն և այլն, որոնք կարող են պահպանվել կորստից տասնչորս ամիս անց և 

ավելի»
1
:  

 Ոչ միայն մարդն ինքը, այլ շրջապատը ևս պետք է իմաստավորված, համբերատար ու ճիշտ 

վերաբերմունք դրսևորեն կորուստ ունեցողի նկատմամբ: Կորուստ ունեցող ցանկացած մարդ 

կորուստը կրում է յուրովի՝ ցանկանալով սեփական զգացմունքները ¦կիսել§ հարազատների հետ: 

Հայերս էքստերնալներ ենք, և մեր կոլեկտիվ մտածողությունը նպաստում է ¦սգի մեջ§ գտնվողին 

օգնության հասնելու մտածողության ու պատրաստակամության ձևավորմանը:  
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Ðî¸-37.02                                 Մանկավարժություն 
²µ³ÉÛ³Ý ².ì. 

Ù.·.Ã., ¹áó»Ýï 

Ê²ÔÀ    àðäºê   Ü²Ê²¸äðàò²Î²ÜÆ   Ð²ÚðºÜ²êÆð²Î²Ü 

¸²êîÆ²ð²ÎàôÂÚ²Ü ØÆæàò 

 

Ðá¹í³ÍáõÙ ³ñÍ³ñÍ»É »Ýù Ë³ÕÇ ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ 

Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ: ÀÝ¹·Í»É »Ýù Ë³ÕÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Û, éáõë, 

³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ-·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ  Ï³ï³ñ³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Üß»É »Ýù Ë³ÕÇ 

ï»ë³ÏÝ»ñ ¨ Ï³ñ¨áñ»É ³½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÇ ¹»ñÁ`áñå»ë Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý  ÙÇçáó: 

Ü»ñÏ³Û³óñ»É »Ýù Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³½·³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ë³Õ»ñ: âå»ïù ¿ 

Ùáé³Ý³Ýù Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÁ, ³ÛÝ å»ïù ¿ ÷áË³Ýó»Ýù Ù»ñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ: 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В статье мы коснулись роли и значимости игры в дошкольном патриотическом воспитании,  

подчеркнули анализ игры армянских, российских и зарубежных педагогов, упомянули типы игр и 

подчеркнули роль национальных игр как средства патриотического воспитания, представили 

несколько национальных игр дошкольного возраста. Не следует забывать наши национальные игры, 

они должны быть переданы нашим поколениям. 
 

Ключевые слова - игра, дошкольное образование, возраст, родина, патриотизм, воспитание, 

национальный, детский сад, игрушка, деятельность, потребность 

Abalyan A. 
GAMES AS A MEANS OF THE PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
The main issue of the article is the role and significance of games in patriotic education of preschool 

children.The studies and analyses of the Armenian, Russian and foreign educators are mentioned.The kinds 

and types of games are presented. The significance of the roleof the national games as a means of the 

patriotic education is proved. Some examples of the national games for different ages are given. It is 

important not to forget our nationalgames and to pass them through generations. 
 

Keywords - game, preschool education, age, motherland, patriotism, education, national, kindergarten, toy, 

activity, need 

 

 Ê³ÕÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ Ó¨»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñÁ Í³·áõÙ ¿ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý 

ßñç³ÝáõÙ ¨ áõÕ»ÏóáõÙ Ù³ñ¹áõÝ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ê³ÕÁ  ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ  Ùï³ÍáÕÝ»ñÇ, 

Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ, Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »Õ»É ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³: Ê³ÕÁ, áñå»ë 

Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³ÛÇ ³é³ç³ï³ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, Ï³ñ¨áñ»É »Ý éáõë ¨ 

³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ, Ñ»·»µ³ÝÝ»ñª ÁÝ¹·Í»Éáí Ë³ÕÇ ¹»ñÝ áõ 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ  »ñ»Ë³ÛÇ ÏÛ³ÝùáõÙ:  Ð³Û Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý Ë³ÕÇ 

í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ:  Ê.²µáíÛ³ÝÁ Ñáñ¹áñáõÙ ¿ñ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇÝ. ¦â½ñÏ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³ÝÙ»Õ Ë³Õ»ñÇó§: 

Æñ ¦ä³ñ³å í³ËïÇ Ë³Õ³ÉÇù§ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç  Ý³ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¨ 

Ñ³×áõÛù å³ï×³é»Éáõ ·áñÍáõÙ Ñ»ï³ùñùÇñ  ½ñáõÛóÝ»ñÇ ¨ Ë³Õ»ñÇ ¹»ñÁ: Îáã ³Ý»Éáí ·Ý³Ñ³ï»É ¨ Ñ³ñ·»É 

»ñ»Ë³ÛÇ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝÁ ª Ý³ ËáñÑáõñ¹ ¿ñ ï³ÉÇë Ë³ÕÇ ÙÇçáóáí ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É 

×ßÙ³ñï³ëÇñáõÃÛáõÝ, ³½ÝíáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù»ëïáõÃÛáõÝ, ³ßË³ï³ëÇñáõÃÛáõÝ, Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ/5,192/: 
¶.º.ÔáõÛáõÙãÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ Ë³ÕÁ Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó µÝáñáßíáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñùÇÝ 

å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇó ¨ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µËáÕ í³ñù³·ÍÇ ¹ñë¨áñáõÙ, áñÝ áõÕÕí³Í ¿  Ñ³×áõÛù, 

µ»ñÏñ³Ýù, µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ¨ Ù³ñ¹áõ Ñá·¨áñ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ: Æñáù, 

Ë³ÕÁ, ù³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñ¨¿ ³ÛÉ Ó¨, Ï³åí³Í ¿ Ñ³×áõÛùÇ, å³Ñ³ÝçÙáõÝùÇ Ñ»ï: ºñ»Ë³Ý, 

Ã»Ïáõ½ ¨ ã³÷³Ñ³ë Ù³ñ¹Á, ãÇ Ë³Õ³, »Ã» ³Û¹ ½µ³ÕÙáõÝùÝ Çñ»Ý Ñ³×áõÛù ãå³ï×³éÇ: ¦Ê³ÕáõÙ »Ù, 
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áñáíÑ»ï¨ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù§ µ³Ý³Ó¨Ý ³ñ¹»Ý »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ñ³×áõÛùÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ: Ê³ÕÁ 

»ñ»Ë³ÛÇÝ Ï³ñáÕ ¿ å³ï×³é»É Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ µ»ñÏñ³Ýù: ºñµ Ë³ÕÁ ¹³éÝáõÙ ¿  å³ñï³¹ñí³Í 

½µ³ÕÙáõÝù, ¹³¹³ñáõÙ ¿ Ë³Õ ÉÇÝ»Éáõó/3,93/: 
Ø»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ÛïÝÇ ÙÝ³Ï³í³ñÅ Ð³ÛÏ³½ Ø³ñ·³ñÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿.¦Ê³Õ»ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ »Ý 

áõÝ»ó»É Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÇó ³é³ç: ´³ñÓñ³Ï³ñ· Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇ í³ñùÇ Ù»ç ÙÇßï ³éÏ³ ¿ »Õ»É Ë³ÕÁ: ÆÝÓ 

ÙÇßï Ññ×í³Ýù ¿ å³ï×³é»É Ï³ïíÇ Ë³ÕÁ ÏÍÇÏÇ Ï³Ù ·Ý¹³ÏÇ Ñ»ï: Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ Ë³ÕÝ û·ï³·áñÍáõÙ 

»Ý áñå»ë Ó³·»ñÇ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãá¹, ÙÇçáó: Ð³Ù³ó³ÝóáõÙ, Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³½³ñ³íáñ 

ï»ë³ÝÛáõÃ»ñ Ï³Ý, áñ óáõó³¹ñáõÙ »Ý, Ã» ·Çß³ïÇãÝ»ñÝ ÇÝãå»ë »Ý Ë³ÕÇ ÙÇçáóáí ëáíáñ»óÝáõÙ Ó³·»ñÇÝ 

÷áñëáÕ ß³ñÅí»É, Ã³ùÝí»É, Ñ³ñÓ³Ïí»É ¹³ñ³ÝÇó ¨ ³ÛÉÝ§: 
Ø»ÍÝ Ð.ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ Ë³ÕÁ »ñ»Ë³ÛÇ ¦µÝ³Ï³Ý, ûñ·³Ý³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ ¿, Ýñ³ 

ÉñçáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ¿áõÃÛáõÝÁ§: Ð³í³ù»Éáí    ¨ Ùß³Ï»Éáí ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý Ñá·¨áñ 

·³ÝÓ»ñÁ, Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùß³ÏáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûñ»Ý³·Çï³Ï³Ý Ë³Õ»ñ: Ê³Õ»ñÇÝ 

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ  ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³ëÉ³óáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, Ñ³ïÏ³å»ë 

ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ, Ã» ÇÝãåÇëÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ 

Ë³ÕÁ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ  Ï³½Ù»É áõ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ÙÇ ß³ñù Ñ³Ûñ»Ý³·Çï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ïÇåÇ Ë³Õ»ñ Ã» 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ, Ã» å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ¨ Ã» ÝáõÛÝÇëÏ Ù»Í»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºÉÝ»Éáí Ýñ³ Ë³Õ»ñÇ ÁÝ¹·Íí³Í 

Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÇóª Ë³Õ»ñáõÙ ¹ñí³Í Ýå³ï³ÏÝ  ¿ñ  µáÉáñ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ 

ëáíáñ»óÝ»É Ñ³Ûáó ·»ï»ñÇ, É»éÝ»ñÇ, ù³Õ³ùÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ /4,193/: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ 

Ë³Õ»ñÝ ³Ûëûñ ¨ë ã»Ý Ïáñóñ»É  Çñ»Ýó ³ÛÅÙ»³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýå³ëïáõÙ »Ý ëÏë³Í Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý 

ï³ñÇùÇó »ñ»Ë³ÛÇÝ Éáõñç Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý á·áí ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ ·áñÍÇÝ: ÆÝãå»ë, ûñÇÝ³Ï, áõë³Ý»ÉÇ 

¿ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ  Ñ. 9  ¹åñáóÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ËÙµÇ ¹³ëïÇ³ñ³Ï î. 

¶³ÉëïÛ³ÝÇ  ÷áñÓÁ:   Ü³ ¦ÆÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿§ Ã»Ù³Ûáí å³ñ³åÙáõÝùÝ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÇë 

û·ïíáõÙ  ¿ ê.âÇµáõËãÛ³ÝÇ ¨ È.ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ¦Ø³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· 

ËÙµáõÙ§ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÇó: ä³ñ³åÙáõÝùÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ 

¹Ç¹³ÏïÇÏ Ë³Õ»ñ, áñå»ë½Ç å³ñ½Ç, Ã» »ñ»Ë³Ý»ñÝ ÇÝãå»ë »Ý Ûáõñ³óñ»É ÝÛáõÃÁ: Ê³Õ»ñÇ ÙÇçáóáí 

»ñ»Ë³Ý»ñÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÏñÏÝáõÙ »Ý Ûáõñ³óñ³ÍÁª ²ñó³ËÇ Ñ³Ûñ»ÝÇ  ·»ï»ñÇ, ù³Õ³ùÝ»ñÇ, ·ÛáõÕ»ñÇ 

ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ, »é³·áõÛÝ ¹ñáßÇ, ÑÇÙÝ»ñ·Ç, ½ÇÝ³Ýß³ÝÇ Ù³ëÇÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁÁ ¨ ³ÛÉÝ: 
           êáý³ ²ñÕáõÃÛ³ÝÁ ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» ÇÝãáõ ¿ Ë³ÕáõÙ »ñ»Ë³Ý, å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿.¦Ø³ÝáõÏÁ 

Ë³ÕáõÙ ¿ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ,  áñ Ë³ÕÁ ï³ÉÇë ¿ Ýñ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝª ³×áÕ áõÅ»ñÇÝ ï³Éáõ ³½³ï Ï³Ùù§ 

/8,30/: 
  ºñ»Ë³Ý Ë³ÕáõÙ ¿ ï³ÝÁ, µ³ÏáõÙ, Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ, ³Ù»Ýáõñ: ¶.º.  ÔáõÛáõÙãÛ³ÝÁ 

Çñ³í³óÇáñ»Ý ÝßáõÙ ¿ , áñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í ëË³ÉÁ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ë³Õáí ãÑ»ï³ùñùñí»ÉÝ ¿: àñáß ÍÝáÕÝ»ñ ¹ñ³ ÷áË³ñ»Ý »ñ»Ë³ÛÇÝ ÝíÇñáõÙ »Ý ß³ï-

ß³ï  Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ, áñÁ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ëË³É ¨ íÝ³ë³Ï³ñ, Ñ³ïÏ³å»ë, 

»Ã» ÍÝáÕÁ, ÝíÇñ»Éáí Ë³Õ³ÉÇù, ¹ñ³ ÷áË³ñ»Ý »ñ»Ë³ÛÇó ÑÝ³½³Ý¹áõÃÛáõÝ  ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ 

ÍÝáÕÁ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ Çñ Ë³Õ³Éáõ Ñ³×áõÛùÁ: Ê³ÕáõÙ ¿ ³ÝÙÇï, íÝ³ë³Ï³ñ ÙÇ Ë³Õ, 

áñáõÙ,  áñå»ë  ¦Ë³Õ³ÉÇù§,  û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Çñ Ñ³ñ³½³ï »ñ»Ë³ÛÇÝ: êÇñáõÙ »ù »ñ»Ë³ÛÇÝª Ë³Õ³ó»ù 

Ýñ³ Ñ»ï, Ë³Õ³ó»ù ÇëÏ³Ï³Ý, ³ÝÏ»ÕÍ, ¨ ¹³ ÏÉÇÝÇ Ó»ñ ³Ù»Ý³Ù»Í Ýí»ñÁ Ýñ³Ý/3,97/: Àëï ²é. 

´³Ñ³ÃñÛ³ÝÇª ³ÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, áíù»ñ ã»Ý Ë³ÕáõÙ, ÝÙ³Ý »Ý ¦Í»ñ³ó³Í Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ§: 
Ê³ÕÁ Ù³ñ¹áõ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³Ýóù³ÛÇÝ ï»Õ ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ։ Ð³ïÏ³å»ë 

Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù³ñ¹áõ ³ÝÓÇ Ó¨³íáñáõÙÁ Ù»Í³å»ë Ï³åí³Í ¿ Ë³Õ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

Ñ»ï, áñáíÑ»ï¨ »ñ»Ë³Ý Ë³Õ³Éáõ ÙÇçáóáí ×³ÝãáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÝ áõ Çñ íñ³ ÷áñÓáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ 

ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñ: 
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ Ë³Õ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  ÁÝÃ³óùáõÙ µ³í³ñ³ñíáõÙ »Ý Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ 

ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁª Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý, ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý,  ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý, ³ñï³ùÇÝ 

ÙÇç³í³ÛñÁ ×³Ý³ã»Éáõ ¨ ³ÛÝ ³ñï³óáÉ»Éáõ, Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ  ÙÇç³í³ÛñáõÙ ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïí»Éáõ: 

ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ Î.¸.àõßÇÝëÏÇÝ, »ñ»Ë³Ý Ë³ÕÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙ ¿ Çñ ³å³·³ ÏÛ³ÝùÁ: 
ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ë³Õ»ñÁ µ³½Ù³½³Ý »Ý Çñ»Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ, ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí, 

Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñï³óáÉÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí, Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ó¨»ñáí, Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí: 

¶Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ »Ý Ë³Õ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï³ñµ»ñ  »Õ³Ý³ÏÝ»ñ: 

Ê³Õ»ñÇ  ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ùµ ½µ³Õí»É »Ý  ü.üñÛáµ»ÉÁ, Î.¶ñáëÁ, ä.ü. È»ë·³ýïÁ. ê.². Îá½Éáí³Ý, ê.È. 

ÜáíáëÛáÉáí³Ý ¨ ³ÛÉù: 
Ø»Ýù Ñ³Ù³ÙÇï »Ýù éáõë Ù³ÝÏ³í³ñÅ ê.È. ÜáíáëÛáÉáí³ÛÇ Ñ»ï, áí Ë³Õ»ñÇ 

¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý  Ù»ç  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ ¿ Ñ³ïÏ³óñ»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇÝ:²ñäÐ 

¦Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³§  Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý »ññáñ¹ 

ÏáõñëáõÙ      ¦Ê³Õ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ§ Ã»Ù³Ý ³ÝóÝ»ÉÇë µ³ó³Ñ³Ûï»óÇ, áñ Ù»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇó ùã»ñÝ 

»Ý  ï»ÕÛ³Ï, ¨ ³ÛÝ ¿É ³Õáï,  Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇó: ²Û¹ Ë³Õ»ñÁ  ÇÙ ë»ñÝ¹Ç »ñ»Ë³Ý»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ ³éûñÛ³ÛÇ Ù³ë ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ: Ê³Õ»ñ, áñáÝù   Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝ 

»Ý Ï³½ÙáõÙ: ºñ¨Ç Ã» ã·ïÝíÇ Ù»ÏÁ, áí Çñ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ãáõÝ»Ý³ Ý³¨ 

Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ë³Õ³ó³Í Ë³Õ»ñÇ Ù³ëÇÝ։ Ê³Õ»ñ, áñáÝù Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷á÷áËíáõÙ 
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»Ý Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ùáé³óíáõÙ:²Ûëûñ ³Û¹ Ë³Õ»ñÇó ß³ï»ñÁ Ùáé³óí»É »Ý, ß³ï Ë³Õ»ñ ¿É Ó¨³÷áËí»É 

»Ý ³Ý×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ: 
Ø»½ Ùáïª ²ñó³ËáõÙ ¨ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ë³Õ»ñÁ »Õ»É »Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý, ë»ñÝ¹»ë»ñáõÝ¹ 

³í³Ý¹³µ³ñ Ñ³Õáñ¹íáÕ, »Õ»É »Ý Ã³ï»ñ³ - ÏñÏ»ë³ÛÇÝ, ëåáñï³ÛÇÝ, é³½Ù³Ï³Ý, ÍÇë³Ï³Ý, 

Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ, Ùï³íáñ ¨ ³ÛÉ µÝáõÛÃÇ Ë³Õ»ñ։ Ê³Õ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï É³ÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍí»É »Ý Ý³¨ »ñ·»ñÁ, 

å³ñ»ñÁ, Ï³ï³ÏÝ»ñÁ, Í³Õñ áõ Í³Ý³ÏÁ։ àõÕ»Ïóí»É »Ý ³ëÙáõÝùáí, »ñ·»ñáí áõ å³ñ»ñáí: 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»é Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ, áñï»Õ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Í³ÝáÃ »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý, ÑÇÝ 

Ë³Õ»ñÇÝ:  àõ ³Û¹ Ë³Õ»ñÁ å³ñ½³å»ë Ë³Õ»ñ ã»Ý. ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó Ù»ç »Ý ³Ù÷á÷áõÙ ³½·³ÛÇÝÝ áõ 

³í³Ý¹³Ï³ÝÁ: 
Î³ñÍáõÙ »Ýùª Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ ï³É: 

ø³Ý½Ç   ³Ûëûñ  ³é³í»É, ù³Ý »ñµ¨¿, ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: 
¦Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ§ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ 

ê.².Ø³ñáõÃÛ³ÝÁ  ¨ ².Ø.¸³ÉÉ³ùÛ³ÝÁ Ó»éÝ³ñÏáõÙ Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý é»ÅÇëáñ³Ï³Ý, 

ëÛáõÅ»ï³¹»ñ³ÛÇÝ, ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñáí, Ï³ÝáÝÝ»ñáí, ¹Ç¹³ÏïÇÏ Ë³Õ»ñÇ, ß³ñÅ³Ë³Õ»ñÇ, Ë³Õ-

Ã³ï»ñ³óáõÙÝ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÃ³·ñ»ñÁ: Î³ÝáÝÝ»ñáí Ë³Õ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ   Çñ³í³óÇáñ»Ý 

ÝßáõÙ »Ý, áñ ³ÛÝ ëÏÇ½µ ¿ ³é»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇóª ¹ñ³Ýó í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý 

»Õ³Ý³Ïáí: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÅáÕáíáõñ¹ ¹³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ùß³Ï»É ¨ ë»ñÝ¹»ë»ñáõÝ¹ ¿ ÷áË³Ýó»É 

³½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ ¨ Ë³ÕÇÏÝ»ñ /4,215/: 
Üßí³Í µáÉáñ ï»ë³ÏÇ  Ë³Õ»ñÁ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ áõÝ»Ý /Ï³ñ¨áñ/ Çñ»Ýó ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ùá½í³Í »Ýù, áñ 

Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÁ: 
ê. Ðáí»Û³ÝÁ ÝßáõÙ ¿.¦²½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÇ Ù»ç Ã³ùÝí³Í »Ý Ù»ñ Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ¨ »ñÏñÇ 

Ùß³ÏáõÛÃÇ, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ, Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ: Ê³ÕÁ ³ÛÝ ûÕ³ÏÝ 

¿, áñÁ Ï³åáõÙ ¿ ÷áùñÇÏÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ñÑÁ   ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ: …²½·³ÛÇÝ 

Ë³Õ»ñÝ Çñ»Ýó Ï»Ýë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ ³é³í»É³å»ë Ýå³ëïáõÙ »Ý  Ù³ï³Õ ë»ñÝ¹Ç 

Ùï³íáñ, µ³ñáÛ³Ï³Ý, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, ·»Õ³·Çï³Ï³Ý, é³½Ù³ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, ¿ÃÝá ¨ Ñ³Û»óÇ 

¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ýñ³Ýó ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ ÏËÃ³ÝÇ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùÇ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇ ß³ñÅáÕ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³í³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñ ÏÝÏ³ïíÇ  Ýñ³Ýó ß³ñÅáÕ³Ï³Ý 

å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ §/2,197/: 
¦²½·³ëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ  ¹ñíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ù»Í ³ßË³ï³Ýù áõÝ»Ý ³Ý»Éáõ ³Û¹ 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç ¹³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñÁ,-ÝßáõÙ ¿ ê. ²ñÕáõÃÛ³ÝÁ,-Ýñ³ ËáñÁ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ 

³½·³ÛÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÝùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ§: Ü³ ·ïÝáõÙ ¿, 

áñ  Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·»ñËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ »ñ»Ë³ÛÇÝ 

¹»åÇ  Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ áõÕÕáñ¹»ÉÁ, áñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÝ»É ³½·³ÛÇÝ 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ùß³ÏáõÃÇÝ Í³ÝáÃ³óÝ»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
Æñ ÏÛ³ÝùÇ Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ »ñ»Ë³Ý ëáíáñáõÙ ¿ ëÇñ»É Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ, 

Ñ³Ûñ»ÝÇ ïáõÝÁ, ßñç³å³ïÁ: ºñ»Ë³ÛÇ ³×Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³ñëï³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÝ 

Çñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ë»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ñå³ñïáõÃÛáõÝ Çñ 

³ÝóÛ³ÉÇ áõ Ý»ñÏ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ï³åí³ÍáõÃÛáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇÝ…§/6,55/: 
ÆëÏ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ³½·³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, Ýñ³ 

É»½áõÝ, å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Ùß³ÏáõÛÃÁ, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ ×³Ý³ã»Éáõó ¨ Ñ³ñ·»Éáõó: 
Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³Ûëûñ, å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, ï³ñµ»ñ 

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, Ë³Õ»ñÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Í³ÝáÃ³óáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ ¨ 

¹ñ³Ýó  Ñ³Ý¹»å  áñáß³ÏÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ó¨³íáñáõÙ: ºñ»Ë³ÛÇÝ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ 

ÁÝï³ÝÇùÇ ¨ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ, ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÝÇß»ñÇ ¨ 

í³é  Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: : ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³×³Ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý ÇÙ³ó³Ï³Ý, 

×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ë³Õ»ñ, ûñÇÝ³Ïª  ¦²í³ñïÇñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ§,  ¦Èñ³óñáõ 

µ³éÁ§,  ¦Þ³ñáõÝ³ÏÇñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ§, ¦Ö³Ý³ãÇñ Ù»ñ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ§ ¨ ³ÛÉÝ:  
Ð³Û  Ù³ÝáõÏÇÝ ³½·³ÛÇÝ á·áí ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ  ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ¹»ñ áõÝ»Ý ³½·³ÛÇÝ 

Ë³Õ»ñÁ: ²Û¹ Ë³Õ»ñÇ ÙÇçáóáí  ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Û »ñ»Ë³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»É ¿ ÏÛ³ÝùÇÝ, 

³ßË³ï³ÝùÇÝ, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉáõÝ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉáõÝ: ²Û¹ Ë³Õ»ñáí Ñ³Û »ñ»Ë³ÛÇÝ, ³é³Ýó å³ñï³¹ñ³ÝùÇ, 

áõëáõó³Ýí»É ¿ ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ù³ÝÇ áñ Ë³Õ»ñÝ ³Ýµ³Å³Ý ¿ÇÝ Ý³Ë³å³ïáõÙÝ»ñÇó, »ñ·»ñÇó, 

å³ñ»ñÇó, ³½·³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÇó, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇó áõ ³é³ëå»ÉÝ»ñÇó: 
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ³½·³ÛÇÝ  Ë³Õ»ñÇ ÙÇ ß³ñù, áñáÝù û·ÝáõÙ  »Ý  Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇÝ 

Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý á·áí ¹³ëïÇ³ñ³Ï»ÉáõÝ: 
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ÚáÃ ù³ñ 
²ëáõÙ »Ý, Ã» »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÛáÃ ù³ñ »Ý Ë³Õ³ó»É ÃßÝ³Ùáõ Ïáïñí³Í í³Ñ³ÝÇ ÏïáñÝ»ñáí: ºí Ýñ³Ýó 

Ýå³ï³ÏÝ ¿ »Õ»É ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³éáõó»É ù³Ý¹í³Í ÛáÃ ù³ñ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ՝ ³ÙñáóÁ, ¨ ÃßÝ³ÙáõÝ ¹áõñë ùß»É 

ë»÷³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇó: ÆëÏ Ý»ñëÇ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý Ë³Ý·³ñ»É, ¨ ³Û¹å»ë ëÏëíáõÙ ¿ å³Ûù³ñÁ: 

Èախտին 

È³ËïÇÝ, ûñÇÝ³Ï, µ³í³Ï³Ý ¹³Å³Ý Ë³Õ ¿, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ÙÇ ß³ï Ï³ñ»õáñ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ ¿ 

½³ñ·³óÝáõÙ՝ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÁ ëáíáñáõÙ »Ý Ñ³ñí³ÍÝ»ñÁ å³ïñ³ëïí³Í ÁÝ¹áõÝ»É: ´³óÇ ³Û¹, Ë³ÕÁ 

¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ ¿ñ Ý³»õ ÁÝÏ»ñ³ëÇñáõÃÛáõÝ: Ê³ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñ»Ë³Ý»ñÁ ßñç³Ý ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ, ³ÛÝ 

ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ñ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ 
ÐáÉÁ ½³ñ·³óÝáõÙ ¿ñ Ýß³Ý³éáõÃÛáõÝÁ,« 
âÉÇÏ ¹³ëï³ Ë³Õ³óáÕÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ËÝ¹Çñ ã¿ñ áõÝ»Ý³ Ãáõñ ·áñÍ³Í»ÉÇë: 
ÌÇÉïÇ 
ÌÇÉïÇ Ë³ÕáõÙ ¿ÇÝ ³ÕçÇÏ áõ ïÕ³ Ë³éÁ: ö»ïáõñÇ Í³ÛñÇÝ Ã»É ¿ÇÝ Ï³åáõÙ, Ã»ÉÇ Í³ÛñÇÝ ¿É ÙÇ ù³ñ 

³Ùñ³óÝáõÙ: ²Û¹ ³ÙµáÕçÁ ÍÇÉïÇ ¿ ÏáãíáõÙ: ö»ïáõñÇó µéÝ»Éáí ÍÇÉïÇÝ ÍáõÉ »Ý ³ÝáõÙ û¹Ç Ù»ç, ³ÛëÇÝùÝ 

·óáõÙ »Ý í»ñ¨, áñÁ ã³÷³½³Ýó ³ñ³· ¨ µ³ñÓñ ¿ ÃéãáõÙ: ÌÇÉïÇÝ Ý»ñù¨ ÁÝÏÝ»ÉÇë ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ×·ÝáõÙ ¿, áñ 

ÇÝùÁ Ó»é ·óÇ ¨ ÍáõÉ ³ÝÇ: Ê³ÕÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ß³ñÅí»É, í³½í½»É, ï³ù³Ý³É: 
 Ì³÷áóÇÏ 
ºñÏáõ Ë³Õ³óáÕ Çñ³ñ ¹ÇÙ³ó »Ý ÝëïáõÙ, Ó»éù»ñÁ ÍÝÏÝ»ñÇÝ »Ý Ë÷áõÙ ¨ Ñ³Ù³ã³÷ 

ß³ñÅáõÙáí  µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ÙÇÝã¨ ÏáõñÍùÁ, Í³÷ »Ý ï³ÉÇë ¨ ³å³ ¹»Ù-¹»ÙÇ ³÷»ñÝ Çñ³ñ »Ý Ë÷áõÙ, 

³å³ ³ç Ó»éù»ñÝ »Ý Çñ³ñ Ë÷áõÙ, Ñ»ïá Ó³Ë»ñÁ,  ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¹³ñÓÛ³É Í³÷ ï³Éáí ÍÝÏÝ»ñÇÝ »Ý Ë÷áõÙ 

áõ ÝáñÇó ëÏëáõÙ: ²Ûë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë ã³÷³íáñ ¨ áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ »Ý Ï³ï³ñáõÙ, ³å³ 

³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ³ñ³·³óÝ»Éáí` ³ÛÝù³Ý ßáõï-ßáõï »Ý Í³÷ ï³ÉÇë,  Ï³ñÍ»ë  É³ñí³Í Ù»ù»Ý³ÛÇó 

å³ïñ³ëïí³Í »ñÏáõ ½áõÛ· Ó»éù»ñ »Ý, áñ Í³÷-Í³÷Ç, ³÷-³÷Ç, ³ç-³çÇ, Ó³Ë-Ó³ËÇ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ 

×ßïáõÃÛ³Ùµ µ³ËíáõÙ »Ý Çñ³ñ: ÀÝÃ³óùáõÙ ³ñï³ë³ÝáõÙ »Ý áñ¨¿ Ë³ÕÇÏ: 
Â½áõÏÝ»ñ ¨ ÑëÏ³Ý»ñ 
Ê³Õ³óáÕÝ»ñÁ Ï³Ý·ÝáõÙ »Ý ßñç³Ýáí: ºñµ Ë³Õ³í³ñÝ  ³ëáõÙ ¿` ÑëÏ³Ý»ñ ¨ Ó»éùÁ í»ñ 

µ³ñÓñ³óÝáõÙ,  µáÉáñÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý áïÝ³Ã³Ã»ñÇÝ, ÇëÏ »Ã» ³ëáõÙ ¿` Ã½áõÏÝ»ñ ¨ Ó»éù»ñÁ Ý»ñù¨ 

Çç»óÝáõÙ, Ïù³ÝëïáõÙ »Ý: Ê³Õ³í³ñÁ Ë³ÕÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éù»ñÇ ëË³É ß³ñÅáõÙáí ß÷áÃ»óÝáõÙ ¿ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, å»ïù ¿ áõß³¹Çñ ÉÇÝ»Ý, áí ß÷áÃíáõÙ ¿, Ë³ÕÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë: 
 ¼ÇÉÇÝ³ 
ºñ»Ë³Ý»ñÁ ÏÉáñ ßñç³Ý »Ý Ï³½ÙáõÙ, Çñ³ñ Ó»éù µéÝ³Í` ëÏëáõÙ »Ý åïïí»É: äïïí»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ 

»ñ·áõÙ »Ý ¦«¼ÇÉÇÝ³-½ÇÉÇÝ³, Ñá՛å ½ÇÉÇÝ³, ½ÇÉÇÝ³§: ºñµ ÉëáõÙ »Ý ¦Ñáå -½ÇÉÇÝ³Ý§,  å»ïù ¿ ÙÇ³Ý·³ÙÇó 

µáÉáñÁ Ïù³Ýëï»Ý` ³é³Ýó Ó»éù»ñÁ µ³ó ÃáÕÝ»Éáõ: ²ÛÝ »ñ»Ë³Ý, áí ãÇ Ñ³ëóÝáõÙ Ïù³Ýëï»É, ³ÝóÝáõÙ, 

ÝëïáõÙ ¿ ßñç³ÝÇ Ù»çï»ÕáõÙ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ë³ÕÁ, ÙÇÝã¨ ßñç³ÝáõÙ ÏÙÝ³ »ñ»ù »ñ»Ë³: 
Â³ßÏÇÝ³Ï 
ºñ»Ë³Ý»ñÁ ßñç³Ý³Ó¨ Ïù³ÝëïáõÙ »Ý:  Üñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ í»ñóÝáõÙ ¿ Ã³ßÏÇÝ³ÏÝ áõ ëÏëáõÙ ¿ ³ñ³· 

ù³ÛÉ»É ßñç³Ýáí: ØÇ ù³ÝÇ åïáõÛï ù³ÛÉ»Éáõó Ñ»ïá Ã³ßÏÇÝ³ÏÝ ³ÝÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý ·óáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇó 

Ù»ÏÇ »ï¨Á: àõÙ »ï¨áõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ Ã³ßÏÇÝ³ÏÁ, å»ïù ¿ ³ñ³· í»ñóÝÇ ³ÛÝ, í³½Ç ·óáÕÇ »ï¨Çó ¨ µéÝÇ 

Ã³ßÏÇÝ³Ï ·óáÕÇÝ, ÇëÏ ·óáÕÁ å»ïù ¿ Ñ³ëóÝÇ Ïù³Ýëï»É ³ÛÝ ï»ÕáõÙ, áñï»Õ Ýëï³Í ¿ñ Ã³ßÏÇÝ³Ï 

í»ñóÝáÕÁ: ºÃ» ÙÇÝã ³Û¹ Ý³ µéÝíáõÙ ¿, Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ å³ñïí³Í, µéÝáÕÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ã³ßÏÇÝ³Ï ·óáÕ: 
 ØáõÏÝ áõ Ï³ïáõÝ 
Ê³ÕáõÙ »Ý 20-25 Ñá·áí: ºñ»Ë³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ ÁÝïñíáõÙ ¿ ÙáõÏ, ÙÛáõëÁ` Ï³ïáõ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ó»éù-

Ó»éùÇ µéÝ³Í ßñç³Ý »Ý Ï³½ÙáõÙ, ÙáõÏÁ í³½áõÙ ¿ ßñç³ÝÇ ßáõñçÁ` Ï³ïíÇó ÷³Ëã»Éáí: ºñ»Ë³Ý»ñÁ û·ÝáõÙ 

»Ý ÙÏÝÇÏÇÝ, áñå»ë½Ç ÙïÝÇ ßñç³ÝÇ Ù»ç, áñ Ï³ïáõÝ ãÏ³ñáÕ³Ý³ µéÝ»É Ýñ³Ý:  ºñµ µéÝáõÙ ¿, áõñÇß ½áõÛ· ¿ 

¹³éÝáõÙ ÙáõÏ áõ Ï³ïáõ: 
Ð³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ñÍáõÙ »Ý, áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á, 

Ùáé³óáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»Éáí Çñ Ë³Õ»ñÁ, ß³ï Ù»Í µ³Ý ¿ ÏáñóÝáõÙ, ³Û¹ å³ï×³éáí Ýñ³Ýù áñáß»É »Ý å»Õ»É-

·ïÝ»É ¨ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»É ¹ñ³Ýù: Î»ÝïñáÝÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ՝ èáõµ»Ý ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ, ²ñÙ»Ý ¸³íÃÛ³ÝÁ, 

Î³ñ»Ý Ì³ïáõñÛ³ÝÁ ¨ ÈÇÉÇ Ð³Ùµ³ñÛ³ÝÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï áõëáõÙÝ³ëÇñ»É »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ: ÈÇÉÇ 
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Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝª  áñå»ë ³ÝÑ³ï, ³ÛÉ¨ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ ¿ Ýñ³ Ù»ç Ùñó³Ïó³ÛÇÝ á·Ç, 
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ՀՏԴ  371.31.809.198.1                                                                         Մայրենիի դասավանդման մեթոդիկա 
 

Աննա Պետրոսյան մ.գ.թ. դոցենտ 
ԱՀ, ԿԳՍ նախարարություն,  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան  

 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ`  ՈՐՊԵՍ  ՍԱԿԱՎԱԿԱԶՄ  ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԵՎ  ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 
 

Հոդվածում ներկայացված են սակավակազմ դպրոցում աշակերտների հայրենասիրության 

գործառույթի իրականացման որոշ առանձնահատկություններ: Կարևորվում է նրանց 

սոցիալականցման խնդիրը: Աշակերտների մոտ  դաստիարակությունն և ուսուցումը  հանդես են 

գալիս միևնույն բովանդակային հարթության վրա,  և անհատը հարմարվում է մշակույթին և 

դառնում հասարակության լիիրավ և լիարժեք անդամ: Այդ գործընթացում մեծ դեր ունի 

աշակերտների արժեքային համակարգի ձևավորումը: 
 

Բանալի բառեր`  համակազմ դասարաններ, սակավակազմ կրտսեր դպրոց,  հայրենասիրություն, 
արժեքային համակարգ, սոցիալականացում, սոցիալական հարմարեցում,  ինտերիորիզացիա,   
բարոյական հատկանիշներ, ճանաչողական հետաքրքրություն: 

 
Анна Петросян 

ФАКТОР ПАТРИОТИЗМА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ У УЧЕНИКОВ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ШКОЛ 

В статье представлены некоторые аспекты внедрения патриотизма в воспитательном процессе в 

малокомплектной школе. Особое внимание уделяется проблеме социализации. Воспитание и обучение 

учащихся проявляются в одной и той же плоскости, в результате личность адаптируется к культуре и 

становится полноправным членом общества. В этом процессе большую роль играет ценностная система 

учащихся.  

 

 
Ключевые слова:   обьединенные классы, малокомплектные младшие школы, патриотизм, ценностная 

система, социализация, социальная адаптация, интероризация, моральные качества, познавательные 

интересы. 
Anna Petrosyan 

THE FACTOR OF PATRIOTISM AS A MEANS SOCIALIZATION AND FORMATION OF THE 

VALUES OF THE STUDENTS IN THE SMALL SCHOOLS 

 

The paper presents some features of implementation  of students'  patriotism in limited schools.The 

problem  of socialization is highlighted. The upbringing and teaching of pupils comes from the same content, 

and the person adapts to a culture and becomes a full member of the society. The value system of pupils has a 

great role in this process.  

 

Key words:  co-classrooms, small/limited junior schools, patriotism, system of value, socialization, social 
adaptation, interference, moral qualities, cognitive interest. 
 

Սակավակազմ  դպրոցներում կարևորելով հայրենասիրությունը, որպես վեհ արժեք, ուսուցիչը  
աշակերտներին ներգրավում է հասարակական կյանք, նրան դարձնելով հայրենիքի լիիրավ 
պաշտպան:   

Հայրենիքը հենց այն է, որ անհնար է հասկանալ խելքով, չափել մետրերով, նրան կարելի է և 

պետք է հավատալ միայն: 

Վարդգես Պետրոսյան 
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 Սակավակազմ դպրոցների հարցը, որպես գերխնդիր, տարիներ շարունակ հուզել է թե’ 

արտերկրի, թե’ Ռուսաստանի, թե’ Հայաստանի և թե’ Արցախի դպրոցներում աշխատող 

ուսուցիչներին, մեթոդիստներին: 

Սակավակազմ դպրոցը կարող է լինել երկհամակազմ, որտեղ միավորված են  երկու 

դասարաններ /երկկազմ/  և միահամակազմ, որտեղ միավորված են բոլոր դասարանները` 

հիմնականում կրտսեր օղակի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ և 4-րդ դասարանները: Սակավակազմ դպրոց 

երևույթը պայմանավորված է տվյալ տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական պայմաններով, 

հիմնավորված այդպիսի պայմաններում անգամ սերնդի կրթության և դաստիարակության 

խնդիրները կրթության չափորոշիչներին համահունչ լուծելու դիրքորոշումներով: 

Մենք, օգտագործելով արտասահմանյան և ռուսական հարուստ գրականություն, օգտվելով 

համացանցային նյութերից և համակարգելով դրանք, սակավակազմ դպրոցներում ուսումնական 

գործընթացի հիմնական նպատակներից` ուսուցանող, զարգացնող, դաստիարակող, կփորձենք վեր 

հանել հայրենասիրության դաստիարակող գործառույթը նման դպրոցներում աշակերտների 

սոցիալականացման և արժեհամակարգի ձևավորման համար:   

Հայրենասիրությունը ծագում է լատիներեն «պատրիոտ» բառից, նշանակում է՝ հայրենիքը 

սիրող։ Հայրենասիրությունը բարոյական բարձր որակ է։ Այն սոցիալական դիրքորոշում է, որի 

հիմնական բաղադրիչը սերն է։ Մարդու հայրենասիրությունը հանդես է գալիս և մարմնավորվում 

տվյալ մարդու (դպրոցականի)` դեպի իր հայրենիքն ունեցած սիրո մեջ: Սերը ոչ միայն հայրենիքի 

նկատմամբ է, այլ նաև հայրենիքում ապրող ժողովրդի նկատմամբ։ Երբ ասում ենք հայրենիք, ապա 

առաջին հերթին հասկանում ենք հայրենիքում ապրող ժողովուրդը։ Եթե հայրենիքում ժողովուրդ 

չկա, ուրեմն հայրենիք չկա։ Առանց հայրենիքի, առանց հարազատ ժողովրդի մարդը լքյալ է, ինչպես 

Ռոբինզոնը։ Նշանակում է՝ հայրենիքից թանկ, ժողովրդից թանկ ոչինչ չկա։ Ցիցերոնն ասում էր. «Մեզ 

համար թանկ են երեխաները, մերձավոր ազգականները, բայց որևէ բանի նկատմամբ սիրո բոլոր 

պատկերացումները միավորված են մեկ բառի մեջ՝ «Հայրենիք»[1, ¿ç 234]: 

Ցանկացած մարդու համար իր հայրենիքը սկսվում է իր տնից, իր բակից, իր այգուց։ Հայրենիքը 

սկսվում է իր երկրի մի թիզ հողից, մի կում ջրից, մի հանդամասից, մի կտոր երկնքից։ Եվ 

ամենակարևորը`  իր մայրենի լեզվից։ Եթե այս ամենը մարդը չի հասկանում, ապա «հայրենիք» 

հասկացությունը նրա համար կդառնա մի ինչ-որ անորոշություն[1,  էջ 235]: 

Դպրոցը, ուսուցիչները, ծնողները պարտավոր են ձևավորել երեխաների հայրենասիրական 

զգացմունքները։ Պարտավոր են նրանց մեջ սերմանել հոգատար վերաբերմունք հայրենիքի 

պատմության, մշակույթի, հայրենիքում ապրող հարազատ ժողովրդի, ազգի ավանդույթների, 

սովորույթների նկատմամբ։ Անկախ տարիքից, հասարակության բոլոր անդամների մեջ պետք է սեր 

դաստիարակել հարազատ վայրերի, իրենց գյուղի, ավանի, քաղաքի, հայրենի բնաշխարհի 

նկատմամբ։ 

   Հայրենասիրական գործառույթի իրականացման առումով սակավակազմ դպրոցում  

աշակերտները` 

 կընդլայնեն Հայաստան աշխարհի, նրա հերոս զավակների մասին տեղեկությունների 

իմացությունը, կխորացնեն ճանաչողական հետաքրքրությունը հայրենի երկրի նկատմամբ, 

 կամրակայեն տեքստում նկարագրվող հերոսների վարքագծի և արարքների վերաբերյալ  

համեմատելու, պարզ եզրակացություններ կատարելու կարողությունները, կբնութագրեն հերոսին և 

կվերլուծեն նրանց արարքները, 

 տեղեկատվական աղբյուրներից կորոնեն-կգտնեն տեղեկություններ նկարում պատկերված 

որևէ հերոսի մասին, կպատրաստեն հաղորդում և կներկայացնեն ընկերներին, 

 ձևավորված բարոյական արժեքները կօգտագործեն ինքնադաստիարակման նպատակով, 

 կկարողանան գնահատել գործող անձանց վարքագծի դրդապատճառները, գնահատել և 

ապրումակցել նրանց, 

 կվերլուծեն բնագրի բովանդակությունը`  արտահայտելով սեփական զգացմունքներն ու 

տպավորությունները, 

 կմեկնաբանեն և իրենց վերաբերմունքը կարտահայտեն հայրենիքի, պատերազմի և 

խաղաղության վերաբերյալ  

 կկարողանան կապեր գտնել բնագրի բովանդակության, նկարազարդման և սեփական 

կենսափորձի միջև:  
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Կրթության նպատակը անհատին ոչ միայն գիտելիքներով զինելն է, այլև նրա մեջ բարոյական 

որոշակի հատկանիշներ` արժեքներ  ձևավորելը: Արժեքային կրթությունը ի սկզբանե կրթության 

անքակտելի բաղադրիչն է եղել: Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում էլ այսօր արժեքային 

կրթությունը հասարակությանը հուզող խնդիրներից մեկն է: Մեզանում արժեքային կրթության 

նկատմամբ ավանդաբար ընդունված է հետևյալ մոտեցումը. դպրոցն ու ծնողները փորձում են 

բարոյական ժառանգությունը փոխանցել նոր սերնդին` նրանց մեջ լավ արժեքներ սերմանելով և 

հաստատելով բարոյական այլևայլ հատկանիշների ճշմարտացիությունը[11,  էջ 16]: 

Արժեքային կրթության նոր` արևմտյան մանկավարժության մեջ մշակված մոտեցման հիմքում 

մտածական հմտությունների ձևավորման սկզբունքն է: Ըստ սրա` աշակերտներին պետք է օգնել 

իմաստավորելու որոշակի արժեքներ, այսինքն` նրանց պետք է խրախուսել սեփական կենսափորձի  

և  զանազան հարցադրումների միջոցով որոշել, թե իրենք ինչպիսի մարդ են ուզում դառնալ, ինչպիսի 

ավանդույթներ արժե պահպանել: Ուստի շատ կարևոր է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել 

դասագրքերի նյութերին, ինչպես նաև ներկայացված հերոսների վարքագծի վերլուծությանը և դրա 

միջոցով որոշակի արժեքների բացահայտմանը: Սակայն վերլուծությունը ենթադրում է առաջին 

հերթին երեխաների գործուն մասնակցություն, այսինքն` աշակերտները պետք է հնարավորություն 

ունենան ազատորեն արտահայտելու իրենց կարծիքը, զգացմունքները, որոշակի հարցադրումներ 

անելու, ընկերների հետ քննարկելու, դատողություններ անելու հերոսների վարքագծի մասին, 

գնահատելու և իրենց համար բացահայտելու այս կամ այն արժեքը: 

Ստորև ներկայացնում ենք սակավակազմ տարրական դպրոցում աշակերտների 

արժեհամակարգի բնութագրիչները, որոնց  միջոցով նրանք կդառնան սոցիալականացված անձիք:   

 

 

Երկրորդ դասարան Երրորդ դասարան 

 
Չորրորդ  դասարան 
 

Դասի 
նպա
տակը 

 

Դաստիարակող 
նպատակ`   Արժեքային 

համակարգ 

1. Ընթերցասիրություն, 

հարգանք գրքի 

նկատմամբ: 

2. Գեղեցիկը տեսնելու, 

ընկալելու և 

գնահատելու 

կարողություն: 

3. Ինքնուրույն 

աշխատանքով իր 

հետաքրքրությունները 

բավարարելու ձգտում: 

4. Ձևավորել սեփական 

անձի գնահատում, և 

վստահություն իր 

ուժերին: 

5. Իր ազգային 

պատկանելության 

գիտակցում: 

6. Հարգանք դիմացինի 

արժանապատվության և 

ինքնության նկատմամբ: 

7. Բարին, 

մարդկայինըտեսնելու, 

Դաստիարակող 
նպատակ`    

Արժեքային համակարգ 

1. Ընթերցասիրություն, 

հարգանք գրքի 

նկատմամբ: 

2. Գեղեցիկը տեսնելու, 

ընկալելու և գնահատելու 

կարողություն:  

3. Ինքնուրույն 

աշխատանքով իր 

հետաքրքրությունները 

բավարարելու ձգտում: 

4. Ձևավորել սեփական 

անձի գնահատում, և 

վստահություն իր 

ուժերին: 

5. իր ազգային 

պատկանելության 

գիտակցում: 

6. Հարգանք դիմացինի 

արժանապատվության և 

ինքնության նկատմամբ: 

7. Բարին, 

մարդկայինըտեսնելու, 

ընկալելու և գնահատելու 

Դաստիարակող նպատակ`    

Արժեքային համակարգ 

1. Ընթերցասիրություն, 

հարգանք գրքի նկատմամբ: 

2. Գեղեցիկը տեսնելու, 

ընկալելու և գնահատելու 

կարողություն: 

3. Ինքնուրույն աշխատանքով 

իր հետաքրքրությունները 

բավարարելու ձգտում: 

4. Ձևավորել սեփական անձի 

գնահատում, և 

վստահություն իր ուժերին: 

5. Իր ազգային 

պատկանելության 

գիտակցում: 

6. Հարգանք դիմացինի 

արժանապատվության և 

ինքնության նկատմամբ: 

7. Բարին, մարդկայինը 

տեսնելու, ընկալելու և 

գնահատելու կարողություն: 

8. Ձևավորել մայրենի լեզվի 

անհրաժեշտության և 

առաջնայնության 

գիտակցում:  
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Հայրենասիրական արժեքների ձևավորումն ու զարգացումը մանավանդ համագործակցային 

ուսուցման դրույթների կիրառմամբ, խմբային աշխատանքներով տանում է աշակերտի 

սոցիալականացման: Սոցիալիզացիայի (անձնավորվելու) ողջ ընթացքն ի վերջո հանգում է նրան, որ 

անհատը անձ է դառնում` ձեռք բերելով հասարակական պատմական փորձը, այնուհետև իր վրա է 

վերցնում այդ փորձը մատաղ սերնդին փոխանցելու պարտականությունը։ 

Սոցիալականացումը հասարակության մեջ և պրակտիկ գործունեությունում անձի 

սոցիալական վարքի յուրացման և ակտիվ վերարտադրման գործընթաց է և  արդյունք:  Այն անհատի 

հարաբերակցումն է սոցիումի հետ, ներգրավումը հասարակական կյանք, կոլեկտիվային վարքի 

ընկալելու և 

գնահատելու 

կարողություն: 

8. Ձևավորել մայրենի 

լեզվի 

անհրաժեշտության և 

առաջնայնության 

գիտակցում:  

Հասկացանք, որ 

 Սիս + 

Մասիս=Արարատ: 

 Ինչ սխրանքներ է 

կատարել Սասունցի 

Դավիթը: 

 Հազարավոր տարիներ 

առաջ քո ապուպապերը 

կառուցել են Էրեբունի 

քաղաքը, որն այսօրվա 

Երևանն էԼ Լ'ավ 

սովորիր, մեծացի'ր 

ուժեղ, շարունակի'ր 

կառուցել Երևանը: 

 Էջմիածինը մեր 

գլխավոր եկեղեցին է: 

 Հացը մեծ բարիք է: 

 Ինչպես են կառուցում 

ժայռափոր եկեղեցին: 

 Մենք ապրում ենք 

Երկիր մոլորակի վրա, 

որն ուրիշ ութ 

մոլորակների հետ 

պտտվում է Արեգակի 

շուրջը: 

կարողություն: 

8. Ձևավորել մայրենի 

լեզվի անհրաժեշտության 

և առաջնայնության 

գիտակցում:  

Հասկացանք, որ  

 Թե ինչու ենք մեզ հայ 

անվանում, մեր երկիրը՝ 

Հայաստան, մեր լեզուն՝ 

հայերեն: 

 Ինչ սխրանքներ է 

կատարել Սասունցի 

Դավիթը: 

 Հայկի սխրանքի 

շնորհիվ մենք հայ 

մնացինք, Մաշտոցի 

սխրանքի շնորհիվ 

խոսում և գրում ենք 

հայերեն: 

 Լեզուն հզոր զենք է, 

որը պաշտպանում է և՛ 

քեզ, և՛ քո հայրենիքը: 

Ամենուր խոսի՛ր այնպես, 

որ հայոց լեզուն փայլի 

Թուր Կեծակիի պես: 

 Ամեն մարդ իր գործով 

պիտի զբաղվի: Քո գործը 

սովորելն է. Սովորի’ր 

սիրով: 

 ̔̔ Ինչը բացատրելի չէ 

այսօր, բացատրելի 

կդառնա վաղը՚՚: Դու 

կարող ես լինել վաղվա 

բացահայտումների 

մասնակիցը: Իմացի’ր. 

Քեզնով և քո 

բացահայտումներով ևս 

կհզորանա մեր 

հայրենիքը: 

 Հերոսներն անմահ են 

իրենց սխրանքներով 

 

 

Հասկացանք, որ 

 

 Դու քո երկրին սրտի’ց 

նայիր,  

Սիրո ծոցի՛ց, ձորից նայի’ր, 

Արագածի լույս գագաթի’ց, 

Սրտիդ միջի’ց նորից նայի’ր: 

Եվ դու կզգաս, ով էլ լինես, 

Որ մեծ է մեր Հայաստանը,  

Ուր էլ լինես՝ քո սրտի մեջ 

Քեզ հետ է միշտ 

Հայաստանը:  

Հրաչյա Մաթևոսյան 

 Դու դեռ շատ լեզուներ ես 

սովորելու և իրավունք 

կունենաս հպարտանալու 

դրանով: Սակայն հիշի’ր՝ 

շատ լեզուների իմացությամբ 

հպարտանալու իրավունք 

ունի նա, ով չգիտի իր 

մայրենին:  

 Դու իմացար, որ քո մեջ մի 

կայծ վառելու համար 

ուսուցիչն իր մեջ լույսի մի 

ամբողջ ծով է կուտակում: 

 Դու էլ հիմա կաղնու մի ծիլ 

ես, որը հետո հայրենիքի 

համար դառնալու է հզոր 

կաղնի: 

 Երազանքիդ հասնելուն քեզ 

կօգնեն հայրենի հողն ու 

ջուրը, արևն ու երկինքը: 

 Սևանի մեջ թափվում է 28 

գետ ու գետակ: Ծովին 

խառնվող գետի նման դո՛ւ էլ 

պիտանի եղիր քո 

հայրենիքին:  

 Մեծ ու Փոքր Մասիսները 

ձեռք ձեոքի տված կարոտով 

սպասում են քո 

հայրենանվեր գործերին: 

 Լավ բան մտածիր, որ լավ 

բան կատարվի  

http://doctors.am/hy/symptoms/hand
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ուսուցումը, ինքնահաստատումն և սոցիալական դերերի իրականացումը: Սոցիալականացում 

անվանվում է անձնայնացման գործընթացը, նրա ուսուցումը, դաստիարակումն ու տվյալ 

հասարակությանը հատուկ սոցիալական նորմերի, արժեքների, դրույթների, վարքային մոդելների 

յուրացոմը:  

Սոցիալականացումը լինելով դաստիարակության և ուսուցման հետ միևնույն բովանդակային 

հարթության վրա, ունի բոլորովին այլ պահանջներ. իր մեջ ներառում է ոչ մտադրված, ինքնաբուխ 

ազդեցություններ, որոնց շնորհիվ անհատը հարմարվում է մշակույթին և դառնում հասարակության 

լիիրավ և լիարժեք անդամ:  

Մարդու մոտ սոցիալական բնութագրիչների ձևավորումը սկսում է ծնված պահից և այլ 

մարդկանց հետ հարաբերությունների ստեղծումից: Սոցիոլոգիան մարդուն չի դիտարկում որպես 

կենսաբանական օրգանիզմ, այլ դիտում է որպես սոցիալական էակ:  

Առանձնացնում են անհատի սոցիալականացման հետևյալ փուլերը` սոցիալական հարմարեցում 

(ադապտացիա) և ինտերիորիզացիա (սոցիալական նորմերի, օրենքների, կանոնների ընդունում) [7]:  

Առաջին շրջանը վաղ սոցիալիզացիան է, որն ընդգրկում է մինչն երիտասարդության 

տարիքի վերջը, իսկ մյուս շրջանը՝ դրանից հետո ընկած շրջանները։   

Սոցիալական ադապտացիան իրենից ներկայացնում է անհատի հարմարեցումը սոցիալական 

միջավայրին, իսկ ինտերիորիզացիան գործընթաց է, որի ժամանակ մարդու ներաշխարհում 

սկսում են սերմանվել սոցիալական կանոնները, օրենքները, նորմերը: 

 

Սակավակազմ  դպրոցներում կարևորելով հայրենասիրությունը, որպես վեհ արժեք, 

ուսուցիչը  աշակերտներին ներգրավում է հասարակական կյանք, նրան դարձնելով հայրենիքի 

լիիրավ պաշտպան:   

Հայրենիքը հենց այն է, որ անհնար է հասկանալ խելքով, չափել մետրերով, նրան կարելի է 

և պետք է հավատալ միայն: 
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Երբ կրթությունը ներառական է, ապա դրանից շահում են երեխան, ընտանիքը, 

պետությունը և հասարակությունը։ Այն կրթության կազմակերպման գործընթաց է, որի հիմքում 

բոլոր երեխաների, այդ թվում նաև՝ հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքն է։ 
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Когда образование является всеобъемляющим, от него выигрывает ребенок, семья, государство и 
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Ներառական կրթությունն օգնում է  

հաղթահարելու խտրականությունը։ 
 

Ներառական կրթությունը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և 

դրանց կարիքը չունեցող անձանց համատեղ ուսուցումն է՝ առանձնահատուկ պայմանների 

ապահովման միջոցով: 

Ներառական ուսուցման կազմակերպման գործառույթներն այսօր իրականացնում է ԱՀ 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնը:  

ԱՀ-ում 2010 թվականից է սկսվել ներառական կրթությունը: 2013 թվականից ԳԹԿ-ում 

գործում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման 

հարցերով բաժին, որը զբաղվում է նաև նրանց կարիքների գնահատմամբ:  

Ներառականությունը ծրագիր է, բայց լավ գաղափար ունենալը դեռ քիչ է, հարկավոր է բազա 

ստեղծել դրա իրականացման համար: Արցախում կա կրթության առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող 372 երեխա, որից ներառված է 306-ը, իսկ 66-ը տնային ուսուցում է ստանում: 

Ներառականության շնորհիվ տնային ուսուցումը 50-60 տոկոսով պակասել է: Մեզ մոտ 
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հիմնականում բոլոր դպրոցներն են ներառական կրթություն իրականացնում, այստեղից էլ 

առաջանում է մասնագետների պատրաստման խնդիրը:  

Երբ կրթությունը ներառական է, ապա դրանից շահում են երեխան, ընտանիքը, 

պետությունը և հասարակությունը։ Այն կրթության կազմակերպման գործընթաց է, որի հիմքում 

բոլոր երեխաների, այդ թվում նաև՝ հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքն է։ Այն արձագանքում 

է բոլոր սովորողների բազմազան կարիքներին, մեծացնում է նրանց մասնակցությունը 

ուսումնական, մշակութային և համայնքային կյանքին և նվազեցնում է կրթությունից նրանց դուրս 

մնալը։ Ներառական կրթությունը ենթադրում է կրթական գործընթաց, որն ուղղված է բոլոր 

սովորողների կարիքներինª ներառյալ հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ, բռնությունների ենթարկվող երեխաներ, աշխատող 

երեխաներ, փախստական կամ տեղահանված երեխաներ, միգրանտներ, աղքատ և չքավոր 

երեխաներ,  հակամարտությունների հետևանքով որբացած երեխաներ և այլն։ Ներառական 

կրթությունը հաշմանդամության սոցիալական մոդելի յուրօրինակ ածանցյալն է։ Այն ընդունում է, 

որ բոլոր երեխաները տարբեր են, իսկ դպրոցներն ու հանրակրթական համակարգը պետք է 

հարմարվեն բոլոր սովորողների մտավոր, հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման կարիքներին և 

անհատական պահանջմունքներին։ Սակայն ներառում չի նշանակում բոլորին ձուլելու կամ 

միատեսակ դարձնելու ձգտում։ Այն ընդունում է, որ երեխաները սովորում են տարբեր 

արագությամբ, իսկ ուսուցիչներին անհրաժեշտ են հատուկ հմտություններ՝ ուսուցման 

գործընթացի ճկունությունն ապահովելու համար։ Պարզապես երեխաներին անհրաժեշտ է 

հասկանալի, մատչելի դասավանդում։ Իսկ դա իր հերթին ենթադրում է երեխայի 

առանձնահատկություններին, անհատական կրթական պահանջմունքներին, զարգացման 

տեմպերին, ընդունակություններին և կարողություններին համապատասխանող տարբեր 

մեթոդների օգտագործում։ 

Ներառումը հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաներին հնարավորություն է տալիս կրթություն ստանալ իրենց համայնքներում և 

չմեկուսանալ ընտանիքներից։ Համայնքից և ընտանիքից հեռու՝ հատուկ դպրոցներում 

երեխաներին տեղավորելը հակասում է ընտանիքի և համայնքի կյանքին մասնակցության նրանց 

իրավունքին։ Ընտանիքից ու համայնքից հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների բաժանումը հաճախ վկայում է հասարակության մեջ 

նման մարդկանց նկատմամբ գոյություն ունեցող նախապաշարումների մասին։ Ներառական 

կրթությունը կարող է բարձրացնել կրթության որակը բոլորի համար։ Ներառական կրթությունը 

կարող է կրթական պրակտիկայում փոփոխությունների կատալիզատոր հանդիսանալ, որը 

կհանգեցնի կրթության որակի բարձրացմանը։ Հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառումը հանրակրթական դպրոցներ կստիպի 

ուսուցիչներին մշակել նոր՝ դեպի երեխան կողմնորոշված ուսուցման և ուսումնառության 

մեթոդներ, ապահովել մեծ թվով մասնակիցների ընդգրկվածություն ուսումնական գործընթացում։ 

Դրանից օգուտ կստանան բոլոր երեխաները։ Բազմաթիվ ուսուցիչներ կարծում են, որ կրթական 

հատուկ կարիքներով երեխաների ուսուցման համար իրենց անհրաժեշտ կլինեն §հատուկ 

հմտություններ¦։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ հատուկ կարիքներով երեխաներին 

հանրակրթական գործընթացի մեջ ներգրավելու համար ընդամենը անհրաժեշտ է որակյալ,         
հասկանալի և մատչելի դասավանդում, որը և նպաստում է աշակերտների ակտիվության 

բարձրացմանը։ Սա այն է, ինչ պետք է անի ուսուցիչը՝ բոլոր երեխաներին որակյալ կրթություն 

տալու համար։ Ներառական կրթության անցնում են բազմաթիվ երկրներ՝ կրթության 

համեմատաբար համեստ բյուջեով և տեխնիկական միջոցների փոքր ծավալով։ Այս 

գործունեության դրական արդյունքներից են դասավանդման որակի բարձրացումն ու սովորողների 

ձեռքբերումները (այդ թվում նաև՝ կրթական գործընթացից դուրս մնացած և ցածր 

առաջադիմությամբ աշակերտների թվի նվազեցումը)։ 

Հասարակության մեջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների նկատմամբ կանխակալ 

վերաբերմունքը բավական ամուր է արմատավորված։ Պատճառներն են՝տեղեկատվության 

բացակայությունը, նրանց մասին ունեցած գիտելիքների, նրանց հարևանությամբ ապրելու փորձի 

բացակայությունը կամ պակասը։ Նման պատճառներով ստեղծված կարծրատիպերը կոտրելը 
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բավական դժվար է։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ բարենպաստ մթնոլորտում երեխաները 

ավելի հանգիստ, քան մեծահասակները, ընդունում են տարբերությունները։ Երեխաները մեր 

ապագա ծնողներն են, ուսուցիչները, փաստաբանները և քաղաքական գործիչները։ Եթե 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ևս հաճախեն նույն դպրոցը, ինչ մնացածները, ապա 

բոլորի մեջ կձևավորվի անկանխակալ վերաբերմունք հաշմանդամություն ունեցող բոլոր 

մարդկանց նկատմամբ, և կարմատավորվի այն գիտակցությունը, որ հաշմանդամություն ունեցող 

մարդիկ հասարակության լիիրավ անդամներ են։ 

Պետք է լավ հիշենք ,որ   ներառական կրթությունը չի կարող զարգանալ հանրակրթության 

համակարգից դուրս, առանձին։ Այն չի կարող դիտարկվել որպես առանձին, առանձնահատուկ 

հարց կամ ոլորտ, այլ պետք է դիտարկվի որպես ամբողջ դպրոցական համակարգի զարգացման 

սկզբունք 

Ներառական որակյալ կրթությունը իրագործվում է երեք քայլով`  համագործակցություն, 

հավասարություն և մասնակցություն, որ տանում է դեպի իրական ներառում։ 
 Թե ինչ խորությամբ է առանձին աշակերտը դիտարկվում որպես դժվարություններ 

ունեցող, կարող է պայմանավորված լինել մի շարք գործոններով։ Հատկապես անհրաժեշտ է նշել, 

որ դպրոցի միջավայրը՝ կազմակերպվածությունը, կիրառվող մեթոդները, տիրող վերաբերմունքը, 

կարող է կենտրոնական դեր ունենալ աշակերտի անհատական որակները դժվարությունների 

վերագրելու հարցում։ 

 Կարևորն այն է, որ ախտորոշումը, որն ընդգծում էր աշակերտի թերությունները, այլևս չի 

դիտարկվելու։ Հիմնական մոտեցումը պետք է բխի այն գաղափարի ընդունումից, որ յուրաքանչյուր 

աշակերտ կարող է սովորել և ստեղծագործել։ Դպրոցը պետք է պատասխանատվություն կրի 

ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որ յուրաքանչյուր աշակերտ կարողանա սովորել և ստեղծագործել։ 

Դպրոցի միջավայրը պետք է միտված լինի զարգացնելու յուրաքանչյուր աշակերտի ներուժը և 

կարողությունները։ 

Հաջորդ մոտեցումը չմեկուսացնելու սկզբունքն է, որը ներառական որակյալ կրթության 

գաղափարախոսության երրորդ հիմնաքարն է և վերաբերում է բոլոր սովորողների կարիքներին։ 

Բոլոր խնդիրներն իրենց հանգուցալուծումները պետք է ստանան դպրոցի ներսում։ 

Կազմակերպվածությունն ու ռեսուրսների հատկացումը պետք է բավարար չափով ճկուն լինեն, 

որպեսզի հնարավոր լինի անհրաժեշտ աջակցությունը տրամադրել անմիջապես դասարանում։ 

Կրթության հետ կապված խնդիրները, որ աշակերտները կարող են ունենալ, պետք է 

շարունակաբար քննարկվեն դպրոցի մանկավարժների և հատուկ մանկավարժական 

աջակցության թիմի անդամների հետ համատեղ։ Դրա նպատակն է հնարավորինս վաղ կանխել 

հնարավոր խնդիրները՝ արագ առաջարկելով հնարավոր լուծումներ։ Ներառական կրթությունը 

հանրակրթության զարգացման գործընթաց է, որը ենթադրում է կրթության մատչելիություն բոլորի 

համար, երեխաների ամենատարբեր կարիքների բավարարմանն ուղղված բոլոր տեսակի 

միջոցների ապահովում, ինչը հանրակրթական դպրոց մտնելու այցեքարտ է ընձեռնում հատուկ 

կարիքներ ունեցող երեխաներին: 

Ներառական կրթությունը ձգտում է հասնել ուսուցման նկատմամբ առավել ճկուն 

մոտեցման` բավարարելու մարդկանց զանազան կրթական պահանջները: Եթե ներառական 

կրթության մտցրած փոփոխությունները ուսուցումն ավելի արդյունավետ դարձնեն, ապա կշահեն 

բոլոր երեխաները, այլ ոչ միայն առանձնահատուկ կրթության կարիքներ ունեցողները: 

         Չի կարելի ստեղծել ներառական կրթության համընդհանուր կաղապար, որը կարելի 

լինի առանց որևէ փոփոխության ներմուծել յուրաքանչուր հասարակություն. ամեն մի հանրություն 

ինքը պիտի մշակի և իրագործի սեփական գաղափարները: 

Սակայն կան որոշ հիմնական սկզբունքներ, որոնք պետք է հաշվի առնել ցանկացած 

միջավայրում: Ահա դրանք. 

1. երեխաները հաճախում են տեղական` բնակավայրին մոտ գտնվող, մանկապարտեզ և 

դպրոց 

2. մեթոդիկան այնպիսին է, որ նպաստում է տարբեր հնարավորություններ ունեցող 

երեխաների ուսուցմանը, 

3. բոլոր երեխաները մասնակցում են բոլոր միջդպրոցական միջոցառումներին` մրցույթներ, 

ցերուկույթներ, էքսկուրսիաներ և այլն 
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4. ներառական կրթության զարգացմանն օժանդակում են ուսուցիչները, ծնողները, 

առհասարակ, բոլոր նրանք, ում միջամտությունը կարող է այս կամ այն կերպ օգտակար լինել 

5. ներառական կրթությունն օգնում է կանխել խտրականությունը երեխաների նկատմամբ` 

սատարելով նրանց բոլորին` ինչպես հատուկ կարիքներ ունեցողներին, այնպես էլ չունեցողներին, 

իրենց` հասարակության լիիրավ անդամ լինելու գործում: 

Հատուկ կրթությունը՝ 
ա/ Երեխաների կրթությունն է  առանձնացված միջավայրում 

բ/  Այդ կրթությունը կառուցված է ուսուցչի անհատական աշխատանքի վրա: 

Ինտեգրացված կրթություն 

ա/ Երեխան հանրակրթական դպրոցում է: 

բ/ Երեխայի կրթությունը չի ուղեկցվել դպրոցների կազմակերպման, ուսումնական 

պլանների ու դասավանդման մեթոդների: 

գ/ Համապատասխան փոփոխություններով հանրակրթական 

Ներառական կրթություն 

ա/ Երեխայի կրթությունը իր համայնքի սովորական դպրոցում: 

բ/ Ընդունում է, որ բոլոր երեխաները տարբեր են իրենց կարիքներով և կարողություններով: 

գ/Կառուցված է թիմային աշխատանքի վրա: 

      Ներառական կրթության իրագործմանն ուղղված բոլոր ջանքերը հենվում են 

իրավահավասարության գաղափարի վրա. եթե մենք դա անում ենք ելնելով խղճահարությունից 

կամ բարեգործական մղումներից, երբեք չենք կարող անհրաժեշտ արդյունքի հասնել,  բոլոր 

երեխաներն էլ կարող են սովորել. պետք է ապահովել համապատասխան պայմաններ նրանց 

կրթության համար սակայն կան բազմաթիվ կրթօջախներ, որոնք աշխատում են ի շահ հատուկ 

կարիքներ ունեցող  երեխաների և լավ են կատարում իրենց աշխատանքը: Եթե ներառական 

կրթության մեթոդաբանությունը մշակված է ողջ կրթական համակարգի համար, ապա ամեն մի 

երեխա կգտնի իր տեղն այդ համակարգում, և հնարավոր կլինի դպրոցում սովորելը համատեղ 

ընտանիքի գրկում ապրելու հետ: 

             Երեխաները, անկախ հաշմանդամ լինելուց կամ կրթական դժվարություններ 

ունենալուց, դպրոցն ավարտելուց հետո որոշակի դերակատարություն ունեն հասարակության 

կյանքում, և վաղ սկիզբը հանրակրթական խաղախմբերում կամ մսուրներում, որոնց հաջորդում են 

միջնակարգ դպրոցն ու քոլեջը, լավագույն նախապատրաստությունն է ինտեգրված կյանքի 

համար: 

Հաշմանդամ երեխաներն ունեն նույն խմբին պատկանելու նույնպիսի իրավունք, ինչպես 

մյուսները: Առանձնացված ուսուցումը սահմանափակում է ինքնաարտահայտման իրավունքներն 

ու հնարավորությունները: 

Հաշմանդամ կամ սովորելու դժվարություններ ունեցող մարդիկ առանձնացման կամ 

պաշտպանության կարիք չունեն: 

Նպաստում է հասարակության բոլոր անդամների հնարավորությունների հավասարեցմանը` 

հաստատելով նոր հարաբերություններ և ստեղծագործական հնարավորություններ, որոնք 

անցյալում անհնար էին: Ներառական կրթությունը մարդու իրավունք է, այն ապահովում է լավ 

կրթություն և սոցիալական առումով հիմնվորված է: 

        Դպրոցում երեխաներին միմյանցից առանձնացնելու օրինական հիմքեր չկան: 

Երեխաները պետք է սովորեն միասին, դա օգտակար կլինի բոլորի համար: Պետք չէ նրանց 

պաշտպանել միմյանցից: Բոլոր երեխաները պետք է կրթություն ստանան, որը կօգնի նրանց 

հարաբերություներ հաստատել և պատրաստվել կյանքին, հասարակության մեջ: Միայն 

ներառական մոտեցումը կարող է նվազեցնել վախը և նպաստել բարեկամության, հարգանքի ու 

փոխըմբռնման հաստատմանը: 

      Եվ,   վերջապես,  ի՞նչ իրավունքներ ունեն այդ անձինք: 

 Մեծ իմաստով՝ երեխան ունի իրավունք լինելու հասարակության լիիրավ անդամ, իսկ 

պետությունը պարտավորվում է պայմաններ ստեղծել այդ իրավունքը իրականություն դարձնելու 

համար: 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

219 

 

 Առաջին քայլը նախադպրոցական, տարրական, հիմնական և միջնակարգ կրթության 

անվճար ապահովումն է, որը որոշ առանձնահատկություններից բացի հավասար է ԱՀ բոլոր 

քաղաքացիների համար: 

 Հատուկ խնամքի կարիք ունեցող ԱՀ պատանի քաղաքացիները, ցանկության դեպքում, 

կարող են պետպատվերի շրջանակում (կամ օրենքով սահմանված այլ արտոնյալ հիմունքներով) 

ստանալ միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն: 

 Պետությունն այդ իրավունքի երաշխավորողն է: 

  

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Միքայելյան Մ. Ներառական կրթությունը որպես հասարակության բարեփոխման հիմնախնդիր,  

Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2013 (2), էջ 3-10: 

 2. Միքայելյան Մ. Դպրոցական մոտիվացիայի մակարդակը և հարմարման դժվարությունները 

տարրական դպրոցում,§Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և 

հոգեբանական հիմնախնդիրներ¦ Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 333-337:  

3. Միքայելյան Մ., Զաքարյան Է. Դպրոցական հարմար¬ման հոգեբանական 

առանձնահատկություն¬ները հանրակրթական դպրոցի տարրական 

դասարաններում,§Հոգեբանությունը և կյանքը¦, Գիտահանր. հան¬դես, Երևան, 2013 (1-2), էջ 33-

41: 

 4. Битянова М. Р., Азарова Т. В., Афанасьева Е. И., Васильева Н. Л. Работа психолога в 

начальной школе. Москва, 1998. 

 5. Варламова А. Я. Школьная адаптация. Монография. 2-е изд., перераб. и доп. Волгоград, 

2005. 

 6. Лусканова Н. Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении. М., 1993. 

 7. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя. 

Москва, 1983. 
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ՀՏԴ 37.01                                                                                                                              Մանկավարժություն 
479.243 

Էլլադա  Բաղդասարյան 
մանկ.գիտ, թեկնածու, դոցենտ 

ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ  
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ, ՈՐՊԵՍ ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 

 

    Հոդվածում քննարկվում է  արժեքային վերակառուցումներն ազգային կրթական 

բարեփոխումների համատեքստում  որպես արցախյան շարժման ձեռքբերում :Ազգային 

արժեհամակարգի ձևավորումը  հանդիսանում է կրթական բարեփոխումների հիմքը : Այն 

ապահովվում է  դաստիարակության համակարգում  ազգային և համամարդկայինի մեկտեղումը: 

Հանրակրթական դպրոցում  սովորողների դաստիարակության համար կարևոր է ազգային 

մշակութային արժեքները ճանաչելու իմաստավորելու և վերաիմաստավորելու  սովորողներին 
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КАК ДОСТИЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В АРЦАХЕ 
 

 В статье обсуждается вопрос о восстановлении ценности  в контексте национальных реформ 

образования как достижение  Арцахского  движения. Формирование национальной  системы ценностей  

является  основой реформы образования. Для формирования у учащихся общеобразовательных школ 

национального духа важно воспитывать в них уважение к культурным ценностям. 
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COST REBUILDING IN THE CONTEXT OF NATIONAL EDUCATION REFORMS AS ACHIEVEMENT OF 

THE ARTSAKH MOVEMENT 
 

            The article discusses the issue of restoring value in the context of national educational reforms as the 

achievement of the Artsakh movement. The formation of the national value system is the basis for the reform of 

education and is a combination of national and universal in the education system. It is important to educate the 

national spirit and the value system for the education of students in the secondary school. 
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Դժվար է գնահատել, խոսել անկախության շրջանի ցանկացած երևույթի մասին: Ընկնում ես 

հուշերի գիրկը, համակվում հպարտությամբ ափսոսանքով, արձանագրելով կորուստներն ու 

ձեռքբերումները: Հայահալած քաղաքականության ժամանակ հնարավոր չէր նույնիսկ արտաբերել 

ազգային բառը, որը կարող էր հետապնդումների առիթ հանդիսանալ, մեղադրվելով 

ազգայնամոլության մեջ, իսկ ազգային արժեհամակարգի ձևավորման մասին խոսք անգամ լինել 

չէր կարող: Այսօր բոլորս փորձում ենք արձանագրել, վերլուծել արցախյան շարժման 

ձեռքբերումներն ու նվաճումները: Հենց ազգային արժեհամակարգի ձևավորումն էլ համարվում է, 

որպես անկախության շրջանի մեծ նվաճում: 
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Պետության ` ազգի անվտանգության ապահովման, Արցախ աշխարհի հզորացման գործում 

գերխնդիր է դարձել պետական մտածելակերպ ունեցող, ապագայի մարտահրավերներին 

դիմակայելու պատրաստ մարդու ձևավորումն իր համամարդկային և ազգային արժեհամակարգով: 

Այսօր մենք հայտվել ենք պատմական իրողության այնպիսի խաչմերուկում, որտեղ 

միաձուլվում են մեր նախնիներից ժառանգած  և սերունդներին շռայլորեն փոխանցված իրական 

արժեքները: Վերապրելով այս ամենը ` փաստում ենք այն ճշմարտությունը, որ այսօր կրթությունը 

պետք է դառնա մեր նախնիների արյան գնով ձեռքբերված, սրբությամբ պահպանված և մեծ հույսով, 

հավատով մեզ վստահված ազգային, մշակութային, հավատքի արժեքները: Չէ որ դրանով է 

պայմանավորված մեր ազգի ինքնությունն ու մեր ապագան:  

Ազգային արժեհամակարգի ձևավորումը հանդիսանում է կրթական բարեփոխումների հիմքն 

է: Անշուշտ, դա արցախյան շարժման ձեռքբերումներից է: Այսօր ազգային դաստիարակության 

մասին խոսելիս, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ազգային դաստիարակության էության 

ճիշտ ըմբռնմանը: Ազգային ու համամարդկային արժեքները յուրացվում են ողջ կյանքի ընթացքում 

ոչ միայն հատուկ այդ նպատակին ծառայող քարոզչության ու տարաբնույթ գործունեության 

ընթացքում: Մարդն ընդօրինակում է ազգային ապրելակերպը, յուրացնում լեզուն, մշակույթը, 

հոգեբանությունը և բազմաթիվ այլ որակներ ` աստիճանաբար ձևավորվելով, որպես տվյալ ազգի 

լիարժեք անդամ: Ընդհանրապես, ճիշտ ըմբռնած ազգային իրական և ճիշտ ընբռնված 

համամարդկայինի մասն է: Ազգայինը վերաբերվում է տվյալ ազգի հոգեբանության, լեզվի, 

դավանանքի, առհասարակ ` զուտ ազգային արժեքների խտացմանը դրանից բացի ենթադրվում է 

նաև համամարդկային արժեքների խտացում: Այսօր կրթական համակարգի գերխնդիրն է 

ապահովել ազգայինի և համամարդկայինի մեկտեղումը: 

Հիրավի, ազգային արժեքների պահպանումն այսօր, երբ տարբեր ժողովուրդներ ու ազգեր 

ձուլվում անհետանում են, գերական ռազմավարության նշանակություն ունեցող հիմնախնդիր է 

ազգային արժեհամակարգի ձևավուրումն ու  զարգացումը: 

Ինչպես գիտենք, այսօր վտանգված է սովորողների ազգային գաղափարախոսությունը: 

Նկատվում է նահանջ որոշ արժեքներից, որոնք անհրաժեշտ են կրթադաստիարակչական 

համակարգում բովանդակային հագեցվածություն ` ազգային մշակութային արժեքներով: Դպրոցի 

կարևորագույն նպատակներից է ազգային արժեհամակարգի ձևավորումը: Անհրաժեշտ է 

ազգապահպան գործում վկայակոչել հայոց մեծերին,  ովքեր բոլոր դարաշրջաններում ջանացել են 

իրենց անհատականությամբ, ստեղծագործական արգասիքով, ամրապնդելու ազգային ոգին, 

հպարտությունը հայրենիքի գաղափարն ու այդ գործին անմնացորդ նվիրվելը: Ժամանակին ճիշտ է 

բնութագրվել հայ մեծ լուսավորիչ մանկավարժ Խ.Աբովյանի կողմից ազգային կրթության 

արժեվորումը`«Հայ ժողովուրդն ինքնըստինքյան ոչ միայն ամենաքաղաքակրթվածն է, այլև հենց 

այն ազգությունն է, որի բնավորությունն ու ապրելակերպը նպաստում են, որ նա լուսավորություն 

տարածի ամենուր, հարևանների մեջ»: Դարերի հոլովույթում պետականազրկված աշխարհասփյուռ 

հայերն արտերկրում կարողացել են պահպանել ազգային հոգեկերտվածքը, ոգին, դիմագիծը. 

«Նրանց բարեպաշտ միտքը երբեք չի այլասերվել», «երբեք չի բթացել դեպի կրթությունն ու 

կատարելագործությունը խոյացող նրանց ոգին»: Տարագրված հայերն ազգային 

պատվախնդրությամբ, զոհողություններով շարունակել են պահպանել, զարգացնել դարերով 

սրբացած ազգային արժեքները, բարքերը սովորույթները, ավանդույթները ` հիմնելով մշակութային 

կրթական հաստատություններ, եկեղեցիներ, դպրոցներ…. Հանրակրթական համակարգի 

բարեփոխումների ոլորտում կարևոր է համարվում արժեհամակարգերի ճիշտ ձևավորումն ու 

զարգացումը: Այսօր դրա իրականացումը ռազմավարական նշանակություն ունի: Շատ կարևոր է 

կրթության ողջ համակարգում համամարդկային, ազգային, մշակութային, հոգևոր-բարոյական 

արժեքների մարդասիրացման և անձնակողմնորոշիչ մոտեցման խնդիրների լուծումը: Մեզ 

շրջապատող իրականությունը փոխվում է զարմանալի արագությամբ փոխվում են  նաև արժեքային 

կողմնորոշիչները, որոնք մեծ նշնակություն ունեն սովորողների ազգային արժեհամակարգի 

ձևավորման ու զարգացման գործում: Այսօր հանրակրթության ոլորտում հասարակական 

հարաբերություններում տարբեր  երևույթներ կորցնում են իրենց իսկական նշանակությունը: Այդ 

երևույթները (արժեքները) իմաստավորման և վերաիմաստավորման անհրաժեշտություն ունեն, 

թելադրված հասարակության բնականոն զարգացմանբ և մարդկանց պահանջմունքներով: 

Արժեբանության ոլորտում նորովի է կարևորվում այնպիսի ուղղության դերն ու նշանակությունն 
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ինչպիսինն է մանկավարժական արժեբանությունն իր արժեբանական հիմնական 

կողմնորոշիչներով:  

Շատ կարևոր է իրական արժեբանական արժեհամակարգի ճիշտ ընկալման հիմնահարցերի 

լուսաբանումը, որով էլ պայմանավորված է շրջապատում իրական արժեքների նկատմամբ ճիշտ ու  

համարժեք վերաբերմունքի դրսևորումը: Վերջին ժամանակներում շատ կարևոր  է վեր հանել 

արժեքի հատկանիշները, բացահայտել, արժեքի  էությունը, արժեբանական ընկալումները, 

առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրիչները, հասկացություներն ու գիտական 

հիմնավորումները: 

Հասարակության մեջ տեսականորեն ամրագրված արժեքները վերաիմաստավորվում են 

մարդկանց առօրյա կյանքում: Այդ ամբողջ գործընթացի իրականացման մոդելը մեր 

պատկերացմամբ հետևյալն է. 

1.Պատմականորեն ձևավորված և սերնդեսերունդ փոխանցված արժեքների ամրագրումն 

ամենուր և հատկապես  հանրակրթության ոլորտում 

2.Արժեքների ճիշտ ընկալումը 

3.Արժեքների իրացման համար երաշխիքների ապահովումը 

Այս համատեքստում տեղին ենք համարում կատարել մի շարք կարևոր ռազմավարական 

նշանակություն ունեցող շեշտադրում.  
Ձևավորել և ամրագրել անցյալի արժեքների արժեբանական ժառանգությունը, արդի 

պահանջներին համապատասխան կիրառելու գործնական ունակությունների ձեռքբերումը որը և 

համարվում է հանրակրթության ոլորտի հիմնական գերխնդիրը: 

Այսպիսով ազգային արժեհամակարգով ձևավորված սերունդը կունենա արժանապատիվ 

ապագա: Հավատարիմ մնանք մեր ազգային արժեհամակարգին,  ազգային մտածելակերպին և 

վստահորեն կերտենք փայլուն ապագա, ամրագրելով մեր հաղթանակները: 

Այսօր շատ կարևոր է կրտսեր դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման 

էության բացահայտումն ու զարգացումը: 

Կրտսեր դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման էության 

բացահայտումը մանկավարժական ներգործության տեսանկյունից ենթադրում է այդ գործընթացի 

դիտարկումը նրա բովանդակային բաղադրատարրերի ամբողջության մեջ: Ուսուցման 

պայմաններում արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման գործընթացն երկկողմանի բնույթ ունի. 

այդ գործընթացի արդյունավետության վրա ազդում են և′ արժեքների յուրացման նկատմամբ 

սովորողների մղումն ու ակտիվ գործունեությունը , և′ այդ գործընթացը կազմակերպող ուսուցչի 

գործունեությունը: 

Սովորողների մեջ արժեքային կողմնորոշոմների ձևավորման իրականացման գործընթացի 

բովանդակային կողմը ներառում է նրանց հոգեկանում գերակա արժեքները, ինչպես նաև 

մանկավարժական ներգործության միջոցների համալիրը, որն ակտիվացնում է դպրոցականի՝ 

արժեքների յուրացմանը միտված գործունեությունը: 

  Տարրական դպրոցում ուսուցման բովանդակության մեջ արժեքների ընտրությունն ու 

ներմուծումն իրականանում են դրանց համակարգման հիման վրա: «Ինչպես կեցության ձևերն ու 

միջոցները, այնպես էլ դրանց արժեքները, գոյություն ունեն անթիվ քանակով»- գրում է Ն.Օ. 

Լոսսկին [5, 32]: 

  Ըստ Բ. Ս. Գերշունսկու, մանկավարժ հետազոտողների խնդիրն է, փիլիսոփայական 

հետազոտությունների հիման վրա գլոբալ, համամարդկային արժեքների վերափոխումն այնպիսի 

արժեքների, որոնք ձեռք են բերվում կրթության ոլորտում: 

  Վ. Պ. Զինչենկոն, անձի գործունեության երեք հիմնական բնագավառների  առանձնացման 

հիման վրա, առաջարկում է մանկավարժական գործընթացում իրականացվող հետևյալ արժեքային 

խմբերը՝ հոգևոր, իմացական, սոցիալական  

[3, 8]: 

  Գիտնական - հետազոտողն  այն համոզմանն է, որ դրանք կրթության համակարգում պետք 

է ստանան տեխնոլոգիական կիրառում: Սակայն այդ խնդիրը դժվար է իրականացնել այնպիսի 

բնութագրիչների բացակայության պատճառով, որոնք վերաբերում են առանձին արժեքներին, 

դրանց այս կամ այն խմբին առնչությանը, ինչպես նաև հոգևոր և սոցիալական արժեքների 

համադրմանը [3, 8]: 
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   Ն. Ս. Ռոզովի կողմից փորձ է արվել մանրամասնորեն դասակարգել կրթության ոլորտի 

համար նշանակալի արժեքները: Նա առանձնացնում է՝ 

1.մարդասիրական արժեքներ, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին և 

արժանապատվությանը: 

2.Սոցիալական արժեքներ, որոնք վերաբերում են առանձին մարդկանց և խմբերի 

փոխադարձ գործունեությանը քաղաքական, տնտեսական, իրավական ոլորտում: 

3.Մշակութային  արժեքներ, որոնք վերաբերում են արվեստին, կրոնին, 

 բարոյականությանը, ազգային և էթնիկ ավանդույթներին: 

  4.Էկոլոգիական արժեքներ, որոնք վերաբերում են շրջապատող բնությանը, շրջակա 

միջավայրին [9, 124]: 

  Մշակութային արժեքների խմբում օրինաչափ է գեղագիտական արժեքների 

առանձնացումը, քանի որ արվեստի, գրականության , կրոնի ազդեցությունն անձի ներաշխարի վրա 

դեռևս լիարժեքորեն չի բավարարում անձի գեղագիտական պահանջմունքները, գեղեցիկի 

նկատմամբ նրա հակումները: 

  Ս. Ի. Մասլովի կողմից առաջարկվող դասակարգման մեջ առանձնացվում են արժեքների 

հետևյալ խմբերը. Բարոյական, իմացական, կրոնական, գեղագիտական, սոցիալական, նյութական 

[10, 32]: 

Այսպիսով արժեքները հարմարեցնում ենք կրթության բովանդակությանը և 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպմանը, մշակված է նաև տարրական 

կրթության բովանդակության յուրահատկության և կրտսեր դպրոցականների տարիքային 

առանձնահատկությունների հաշվառումը: Այս մոտեցումն առավելագույնս արտահայտում է մեր 

կողմից քննարկվող հիմնախնդրի առանձնահատկությունները: 

   Կրտսեր դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման բովանդակությունը 

բնութագրվում է միասնական խնդիրների լուծմամբ: 

  Կրտսեր դպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունները՝ արժեքային 

կողմնորոշումների ձևավորման առումով այնպիսին են, որ հնարավորություն չեն ընձեռում 

տարրական դպրոցի ուսումնական գործընթացում ներառել բոլոր արժեքները. Այստեղ առաջնային 

նշանակություն են ձեռք բերում նրանց հասկացողությանն ու հոգեբանությանը  մատչելի, 

արդիական արժեքները: 

Կրտսեր դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման բովանդակության 

մեջ, պետք է արտացոլվեն այնպիսի արժեքներ, որոնք ընտրված են տարրական դասարաններում 

ուսուցման գործառույթների և նրանց ուսուցման նպատակների հարաբերակցության հիման վրա, 

հաշվի առնելով սովորողների արժեքակողմնորոշիչ և տարիքային առանձնահատկությունները: 

Արժեքային կողմնորոշումների ձևավորմանն ուղղված գործունեության կազմակերպումը չի 

սահմանափակվում միայն տվյալ դեպքում կրթության բովանդակության մեջ այս կամ այն արժեքի 

ներմուծմամբ: Այն ենթադրում է մանկավարժական ներգործության ակտիվ ձևերի ու միջոցների 

օգտագործումը:  Արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման նպատակով անձի վրա  արտաքին 

ներգործության բազմազանության մեջ առավել հաճախ են առանձնացվում այդ գործընթացի 

իմացական, ճանաչողական, աֆեկտիվ և` վարքային բաղադրատարրերը. Դա բազմիցս 

արտացոլվում է և` մանկավարժական , և` հոգեբանական հետազոտություններում: 

  Իմացական բաղադրատարրերը համոզմունքների, պատկերացումների, կարծիքների 

ամբողջությունն է, որը ձևավորվում է իմացական – ճանաչողական գործընթացների , սոցիալական 

փորձի արդյունքում: 

  Արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման գործընթացի իմացական ճանաչողական, և 

վարքային բաղադրատարրերը ներառում են արժեքային օբյեկտի հետ կապված հույզերը, 

ապրումները, զգացումները: 

Վարքային բաղադրատարրը ներկայացնում է անձի վարքային դրսևորումները, 

դրդապատճառները, կողմնորոշումները, միտումները: 

  Քանի որ այս բնութագրիչները  միասնական  գործընթացի բաղադրիչներ են , դրանք 

փոխպայմանավորված են և անձի կառուցվածքում կայուն հարաբերակցության են ձգտում [1, 5]: 

Բաղադրատարրերից մեկի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել անձի արժեքային ողջ համակարգի 

փոփոխության [2, 157-164]: 
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  Այսպիսով կարելի է ասել, որ արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման գործընթացում 

դրական արդյունքների հասնելու համար մեծ նշանակություն ունի նրա բաղադրատարրերից  

յուրաքանչյուրի վրա արդյունավետ ներգործությունն ու դրանց նպատակային փոխազդեցությունը: 

  Գիտական շատ հետազոտություններում արծարծվում է այն միտքն, որ կրտսեր 

դպրոցականների կողմից արժեքների արդյունավետ յուրացմանը նպաստում է տարրական դպրոցի 

ուսուցչի գործունեության կազմակերպումը, որն անմիջականորեն ներգործում է աշակերտների 

իմացական և հուզական ոլորտների վրա: 

  Կրտսեր դպրոցականների արժեքային կողմնորոշումը սկզբնական շրջանում ձևավորվում է 

սուր աֆեկտային վիճակների հետևանքով` առանց որևէ իմացաճանաչողական էական 

հիմնավորումների: Այդ տարիքում երեխան բախվում է շատ արժեքների հետ, որոնք անհրաժեշտ է 

յուրացնել: Ս. Ի. Մասլովը գրում է՝ «Մի շարք պատճառներով անհնարին է իրականացնել 

արժեքների յուրացումն իմացական գործընթացների միջոցով: Նախ` ժամանակը պարզապես չի 

բավականացնի , երկրորդ՝ շատ արժեքներ անհասանելի են երեխայի գիտակցությանն ու 

հասկացողությանը: Այդ տարիքում հուզական ընկալման միջոցով երեխան կարող է յուրացնել շատ 

արժեքներ» [7, 49-50]:  

  Ըստ Ս. Ի. Մասլովի կրտսեր դպրոցականների կողմից արժեքների յուրացումն իրականանում է 

երեք աստիճաններով. 

1. առաջին աստիճանը կապված է օբյեկտի հուզական ընկալման հետ. Սկզբում երեխան 

ցանկացած օբյեկտ ընկալում է հուզականորեն ՝ իր հուզական- զգայական ոլորտի 

մակարդակի համեմատ,  

2. երկրորդ աստիճանը կապված է ընկալվող օբյեկտի անձնական և հասարակական 

նշանակության գիտակցման հետ, 

3. երրորդ աստիճանում իրականանում է կրտսեր դպրոցականի արժեքային 

կողմնորոշումների մեջ արժեքի ներմուծման , այլ արժեքների հետ նրա հարաբերակցության 

միջոցով՝ ըստ  հուզական անդրադարձի և անձի համար արժեքի նշանակության աստիճանի: 

Այսպիսով՝ կրտսեր դպրոցականների կողմից արժեքների հուզական ընկալումն իրականանում է 

ըստ դրանց նշանակության գիտակցման և անձի վարքային դրսևորումների: Արժեքային 

կողմնորոշումների ձևավորման այսօրինակ հետևողականության և տրամաբանության համաձայն՝ 

Ս.Ի. Մասլովի կողմից առաջարկվում է տարրական կրթության բովանդակության հուզական-

արժեքային բաղադրատարրերի  յուրացման ընդհանուր դիդակտիկական մեթոդների այսպիսի 

համակարգ. 

 Համարժեք հույզերի մեթոդ, 

 Հույզերի և արժեքների շեշտադրման մեթոդ, 

 Հուզական-արժեքային հակադրությունների մեթոդ: 

Համարժեք հույզերի մեթոդն այն է, որ կրտսեր դպրոցականներին մղում է ուսումնասիրվող 

օբյեկտի նկատմամբ հուզական անդրադարձի և ճանաչողական գործունեության: Այն թույլ է տալիս 

արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումն իրականացնել դրանց յուրացման առաջին 

աստիճանում [8, 154]:  

    Հույզերի և արժեքների շեշտադրման մեթոդը հնարավորություն է ընձեռում կրտսեր 

դպրոցականների կողմից գիտակցել յուրացվող արժեքների նշանակությունը: Այն սովորողների 

կողմից իրենց ապրումների կամ ուսումնասիրվող օբյեկտի նկատմամբ դրական 

հարաբերությունների ձևավորմանն ուղղված տարբեր միջոցների կազմակերպումն է: Հույզերի և 

արժեքների շեշտադրումն իրականացվում է արժեքների յուրացման գործընթացի  երկրորդ 

աստիճանում, որտեղ արժեքների հուզական ընկալումն ամրապնդվում է սովորողների 

իմացաճանաչողական ոլորտի վրա ակտիվ ազդեցությամբ, որոնցից են ներշնչանքը, համոզմունքը, 

գնահատումը : Դպրոցական ուսուցման ընթացքում դրանց օգտագործման հնարավորություններն 

ուսումնասիրվել են տարբեր տեսաբանների ու հետազոտողների կողմից, դաստիարակությանը 

նվիրված աշխատություններում: 

   Համոզմունքները, որպես անձի գիտակցված պահանջմունքներ, կապված են 

իրականության նկատմամբ գիտակցված և քննադատական վերաբերմունքի ձևավորման հետ, 

ներշնչանքի մեջ խտանում են այս կամ այն իրավիճակի վերաբերյալ տպավորված ապրումները: 

Գնահատումն անձի գործունեության համար օբյեկտի նշանակության բնութագրումն է՝ նրա 
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պահանջմունքների բավարարման նպատակով: Այն դրսևորվում է անձի արդեն ձևավորված 

նախասիրությունների հիման վրա: Արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման ընթացքում մեծ դեր 

է խաղում մանկավարժական գնահատումը, որը կանխատեսում և մեծ չափով նախապատրաստում 

է սովորողնրի կողմից արժեքների յուրացման աստիճանը  

[4, 97-101]: 

     Հուզական-արժեքային հակադրությունների մեթոդի կիրառումը սովորողներին մղում է 

արժեքների յուրացման երրորդ աստիճանին: Այս մեթոդի էությունն այն է, որ հակադիր արժեքների 

ցուցադրմամբ սովորողների մեջ համապատասխան հակադիր զգացումներ ձևավորվեն: Դրա 

շնորհիվ երեխաների մեջ արթնանում են հույզերի, զգացմունքների և դրական արժեքների 

գիտակցման համոզմունքներ, ապրումներ, որոնք և ձևավորում են անձի արժեքային 

կողմնորոշումների համակարգը: Կրտսեր դպրոցականների կողմից արեքների յուրացման 

այսօրինակ մոտեցումը նպաստում է արժեքային ընտրության առավել գիտակցված և ինքնուրույն 

իրականացմանը: 

      Ընտրությունը փոխադարձ բարդ համագործակցային գործընթաց է, որում առկա են 

հուզակամային և ռացիոնալ բաղադրատարրերը, այսինքն արարքի հուզական ընկալումից մինչև 

տրամաբանական իմաստավորում: Դա կապակցված է ապրումների ու դրդապատճառների 

պայքարի հետ և բարենպաստ ազդեցություն ունի արժեքային կողմնորոշումների ավելի խոր ու 

արդյունավետ ձևավորման վրա  

[6, 97-98]: 

   Տարրական ուսուցման ընթացքում նշված մեթոդներն կիրառվում են ՝ հաշվի առնելով 

առարկաների յուրահատկությունները: Դրանցում առկա նյութում հուզական անդրադարձը և  

արժեքային շեշտադրումները կարող են արտահայտվել երկակիորեն. նախ ինքնին ազգային 

մշակույթի արտահայտման ձև է, երկրորդ՝ դա այն աշխարհն է, որը շրջապատում է մեզ իր ողջ 

բարդությամբ, կապերով ու փոխհարաբերություններով: 

Արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման գործընթացի բովանդակությունն ենթադրում է 

այնպիսի արժեքների ամբողջություն, որոնք ընտրված են տարրական դպրոցում ուսուցման 

նպատակների, կրտսեր դպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունների և նրանց 

արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման առանձնահատկությունների համադրման հիման վրա:  
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ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 

Հայրենասիրության պատմական աղբյուրը դարերով ու հազարամյակներով առանձին 

պետությունների գոյատևումն է որոշակի վայրում, ինչի արդյունքում ձևավորվում է կապվածություն 

հայրենի հողին, լեզվին ու ավանդույթներին։ Ազգերի կազմավորման և ազգային պետությունների 

ստեղծման պայմաններում հայրենասիրությունը դառնում է հասարակական գիտակցության 

բաղկացուցիչ մաս։ «Քաղաքացիություն» և «հայրենասիրություն» հասկացությունները սերտ 

փոխկապված են. երկուսն էլ բնութագրում են անհատի, հասարակության և պետության փոխադարձ 

կապը։  

Նշենք, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում՝ Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ 

ՀՀ)  անկախացման հաջորդած տարիներին, ժամանակակից երիտասարդության շրջանում 

նկատվում է   քաղաքացիություն և հայրենասիրություն հասկացությունների մեկնաբանման 

տարբերություններ և հակասություններ, ինչով էլ պայմանավորված իրականացվել է 

սոցիոլոգիական երկու հետազոտություն՝ քանակական և որակական. Քանակական 

հետազոտության1 արդյուքնների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս հոդվածում 

ներկայացնելու  հարցման մասնակիցների վերաբերմունքը ԼՂՀ-Հայաստան-Ադրբեջան 

փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև բանակ-պետություն-ծառայություն-հայրենիք 

արժենքների տեղն ու դերը հայ հասարակության երկու սերունդների ներկայացուցիչների շրջանում, 

իսկ որակական հետազոտության արդյուքնները (փորձագիտական հարցում)2՝ հայրենասիրություն 

հասկացության հիմնական բնութագրիչները և մեկնաբանման տարբերակները: Հիմնվելով հարցման 

արդյուքնների վրա՝ մենք գտնում ենք, որ ազգի հոգևոր, մտավոր և ֆիզիկական ներուժը 

բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել հայրենասիրությունը երիտասարդների 

շրջանում, և կարևորում բարոյական արժեքների հստակ համակարգի և դրանից բխող վարքի 

                                                           
1
 Այս հոդվածում ներկայացված են հիմնակնում չորրորդ սոցիոլոգիական հետազոտման արդյունքները (2016): Հարցմանը 

մասնակցել են մեր բնակչության երկու տարիքային խմբերի ներկայացուցիչներ՝ Երևան քաղաքի մոտ 250 բնակիչներ, որոնք 

կազմում են գլխավոր համախմբության 33,5 %: Եռամսյա Հարցուման մասնաակիցներից 57.0%-ը կազմել են 18– 30 տարեկան 

երիտասարդները (46,0% արական սեռի ներկայացուցիչներ և 54,0% – իգական), 43,0% ներկայացնում են 55– 66 տարեկան 

ավագ սերունդի ներկաայցուցչներ (58,0%- արական սեռի ներկայացուցիչներ 42,0% – իգական)։ Հարցումը կրում է 

քանակական բնույթ, հարցման մասնակիցներ ընտրելիս կիրառվել է  քվոտային ընտրանք,  ընտրանքի չափանիշներն են՝ 

տարիքը, սեռը, կրթությունը և տնտեսական իրավիճակը: Հետազոտության ընթացքում ՝ որպես գործիք կիրառվել է 

հարցաթերթիկը, բացի այդ  հարցման մասնակիցներին տրվել են դատողություններ, որոնք ուղղված են պատկերացում 

կազմելու թե ինչպես են մտորում հարցման մասնակիցներից յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև պարզել կարծիքները, 

տեսակետերն հետազոտվող հիմնախնդրի շուրջ։  

 2 Փորձագիտական հարցում անցկացվել է  ս/թ մարտ ամսին (2018): Հետազոտության նպատակն է եղել, ուսումնասիրել 

հայրենասիրության բնորոշումը: Հարցման շրջանակներում ընդգրկված են եղել 17 փորձագետներ; Փորձագետների 

ընտրության չափանիշներն են՝ աշխատանքային փորձը, կրթական մակարդակը, սոցիալական ստատուսը, 

գործունեության ոլորտը, մասնագիտական կրթությունը և այլն:        

mailto:goharmkoyansoc85@gmail.com
mailto:suzanna.yeghiazaryan@mail.ru
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կանոների սահմանումը և այդ ամենը երիտասարդ սերնդի գիտակցությանը հասցնելու նոր 

ուղիների մշակումը: 

 

Բանալի բառեր. հայրենասիրություն, քաղաքացիություն, արժեք, դիրքորոշում,  դաստիարակություն, 

ծառայություն, բանակ, հայրենիք, թշնամի, պետություն, երիտասարդություն։ 

 

Гоар Мкоян. Сюзанна Егиазарян 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Историческим источником патриотизма является выживание отдельных наций в определенной 

местности на протяжении веков и тысячелетий, в результате чего формируется связь с родной землей, 

языком и традициями. В условиях формирования наций и создания национальных государств 

патриотизм становится составляющей общественного сознания. Понятия «гражданственность» и 

«патриотизм» тесно переплетаются: оба описывают взаимосвязь между индивидом, обществом и 

государством. 

Отметим, что в последние десятилетия, прошедшие после обретения Республикой Армения 

независимости, в среде современной молодежи отмечаются разногласия и противоречия в толковании 

понятий гражданства и патриотизма, чем и было обусловлено проведение двух социологических 

опросов: количественного и качественного. Анализ результатов количественного исследования дает 

возможность представить отношение респондентов к взаимоотношениям НКР-Армения-Азербайджан, 

а также место и роль ценностей армии-государства-служения-родины среди представителей двух 

поколений армянского общества, а результаты качественного исследования (экспертного опроса) –  

основные характеристики и варианты толкования патриотизма. Опираясь на результаты опроса, мы 

находим, что для повышения духовного, интеллектуального и физического потенциала нации 

необходимо переосмысление патриотизма среди молодежи, и считаем важным определение четкой и 

ясной системы моральных ценностей и проистекающих из нее правил поведения и развитие новых 

путей доведения всего этого до сознания молодого поколения. 

 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, ценность, ориентация, воспитание, служение, армия, 

родина, враг, государство, молодежь. 
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DEMONSTRATION  OF   PATRIOTISM  AMONG  MODERN ARMENIAN YOUTH 

 

The historical source of patriotism over the centuries and millennia is the survival of individual 

nations in some places as a result of which tendency is formed to native land, language and traditions. With 

the formation of nations and creation of national states, patriotism becomes an integral part of social 

consciousness. The concepts of citizenship and patriotism are closely interconnected and describe the 

relationship between an individual, society and the state. 

 It should be noted that during the last decades in the years following the independence of the 

Republic of Armenia there have been noted differences ancd contradictions between interpretation of the 

concepts of patriotism and citizenship causing two sociological surveys to be implemented quantitative and 

qualitative. The analysis of the results of the quantitative research gives an opportunity to present the survey 

participants' attitude towards the NKR-Armenia-Azerbaijan relations, as well as the place and role of army-

state-service-motherland values among the representatives of the two generations of the Armenian society, 
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and the results of qualitative research (expertise) presents the key characteristics of pas well as the place and 

role of army-state-service-motherland values among the representatives of the two generations of the 

Armenian society, and the results of qualitative research (expertise), patriotism key characteristics and 

interpretation of patriotism and its interpretation options. Based on the results of the survey, we find that in 

order to raise the spiritual, intellectual and physical potential of the nation it is necessary to reinforce 

patriotism among young people and highlight the clear moral values system and the rules of behavior that 

derives from it and the development of new ways to bring this all to the consciousness of the younger 

generation.  

 

Keywords: patriotism, human rights and citizenship, civil and patriotic position, patriotic education. 

 

Քաղաքակիրթ հասարակության պայմաններում անհատի կենսական դիրքորոշման 

կարևորագույն ասպեկտներն են քաղաքացիությունը և հայրենասիրությունը։ Այսպես, օրինակ, 

քաղաքացիությունը սովորաբար մեկնաբանում են երեք տեսանկյունից՝ որպես անհատի ինքնության 

ձև, որպես քաղաքական դիրքորոշման արտահայտում և որպես անհատի և հասարակության 

որակական վիճակ։ 1 

Քաղաքացիությունը քաղաքացիական հասարակության անքակտելի տարրն է։ Իր հերթին, 

հայրենասիրությունը դիտվում է որպես սեռ առ հայրենիք, դեպի նրա բարեկեցություն և 

բարգավաճում։  

 «Քաղաքացիություն» և «հայրենասիրություն» հասկացությունները սերտ փոխկապված են. 

երկուսն էլ բնութագրում են անհատի, հասարակության և պետության փոխադարձ կապը։ Որոշ 

իմաստով «հայրենասիրություն» կատեգորիան արտահայտում է անհատի կողմից պետության 

նկատմամբ հուզա-հոգեբանական վերաբերմունքը, որն, իր հերթին, դրսևորվում է 

խորհրդանշանական ձևով։ Այս իմաստով հայրենասիրությունը վերացարկվում է ավանդական 

սոցիոմշակութային արժեքներից՝ հանդես գալով որպես առանձին, ուրույն պատմա- և 

սոցիոմշակութային գաղափար և կոնցեպտ: 

Հայրենասիրությունը Գ. Նժդեհի կարծիքով առաքինությունների թագն  ու պսկան է: Սակայն ի 

տարբերություն «հայրենասիրության» ազգայնամոլական մեկնաբանությունների՝ Գ. Նժդեհի համար 

հայրենասիրական, ազգասիրական զգացումներն ու գիտակցությունը չեն կարող իրենց հիմքում 

ունենալ այլատյացությունը կամ ատելությունն առ օտարները: Նա գտնում է, որ այն զարգանում է 

աստիճանաբար: Իսկական հայրենասիրությունը խարսխված է սեփական մշակույթի 

համամարդկային գծերի ճանաչման, ազգի, պատմության լուսավոր էջերի վերապրման վրա»: Նա 

նշում է. «Հայ մարդ, կասկածելի է հայրենասիրությունդ, եթե գոյությանդ իմաստն ու դրոշակը 

հայրենիքդ չէ» և «Իմ հայրենիքը,-գրում է Գ.Նժդեհը,-մարդկայնորեն այն լավագույն է, որ կա 

Հայաստանում2: 
 

Հայրենասիրությունը անձի առավել նշանակալից բարոյական արժեքներից է, անհատի 

կարևորագույն հոգևոր ձեռքբերումը, որը բնութագրում է նրա զարգացման բարձրագույն 

մակարդակը և արտահայտվում է ինքնադրսևորման ակտիվ գործունեությամբ՝ ի բարօրություն 

հայրենիքի։ 

Հայրենասիրությունը՝ բնույթով որպես խորապես սոցիալական երևույթ, հասարակության 

գոյության և զարգացման հզոր աղբյուր է, հանդես է գալիս որպես մարդու կենսունակության, իսկ 

երբեմն էլ նրա կենսակայունության բնութագրիչ: Հայրենասիրության բնորոշ դրսևորումներից մեկը 

հզոր պետականության երազանքն է: Այն արտացոլում է մեր հասարակության պատմական 

զարգացման յուրահատկությունը: Այդպիսի հայրենասիրության կարևոր գործոն է պետությունը:  

Ներկայումս հայ հասարակության զարգացման, ժամանակակից պետության ստեղծման 

համար կարևորագույն պայման է համարվում հայրենասիրության վերածնունդը: Իսկական 

հայրենասիրությունը նրա հոգևոր բնույթի մեջ է: Հայրենասիրությունը կարևորագույն գործոն է 

                                                           
1 Айвазян А. А. Гражданственность и гражданское участие: теоретико-методологический анализ. Екатеринбург, 

2001, С.19. 
2
  Գ. Նժդեհ  Մեծ Գաղափարներ. Երևան, 2003, էջ 52. 
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սոցիալական խմբում անձի առավել լիարժեք դրսևորման համար: Այն ենթադրում է հայրենիքին 

անշահախնդիր, անմնացորդ ծառայություն։ 

Եթե աշխարհի բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում ժողովուրդները վաղուց իրենց համար պարզել 

են` որն է հայրենիքը ու ինչն է հայրենասիրությունը, մեր հազարամյա երկրում դեռ շատերը այդ 

հարցի պատասխանը հստակ չգիտեն, և ավելին, մեր երկրի բազում խնդիրները ինչպես նախկինում, 

այնպես էլ այժմ այս կամ այն կերպ կապված են հայրենասիրության սխալ ընկալման հետ: 

Հայրենասիրության մասին պատկերացումները կապված են հայրենիքի նկատմամբ սիրո հետ, 

սակայն հայրենասիրության էության վերաբերյալ պատկերացումները տարբեր մարդկանց մոտ 

տարբեր են։ Այլ անձանց վերագրելով հայրենասիրական զգացմունքներ, իսկ որոշ 

իրադարձությունների տալով հայրենասիրական նրբերանգ՝ բնութագրող անձը դրանով հաճախ 

տալիս է դրական գնահատական։1 

Հայրենասիրության դրսևորման ուղիների, հայրենաասիրության նկատմամաբ 

երևանաբնակների մոտ առկա վերաբերմունքը պարզելու նպատակով այսօրվա (18-30) և ԽՍՀՄ 

երիտասարդների (55-66), ինչպես նաև փորձագետների շրջանում տրվել է հետևյալ հարցը. «ի՞նչ է 

հայրենասիրությունը, և ի՞նչն է այդքան խորհրդավոր նրանում»:  

Հետազոտության ընթացքում հնչած պատասխանները տարբեր էին և հակասական: Օրինակ.՝ 

հայրենասիրությունը, ըստ ավագ փորձագետների, բարոյական և դիվանագիտական սկզբունք է, 

հասարակական զգացողություն, որի իմաստը սերն է հայրենիքի նկատմամբ և պատրաստություն 

ստորադասել նրա համար սեփական շահերը։ Հարցման մասնակից երիտասարդների կարծիքով՝ 

հայրենասիրությունն ենթադրում է հպարտություն Հայրենիքի նվաճումների հանդեպ, ազգային 

շահերի պաշտպանում, կապվածություն սեփական հողին, սեր դեպի հայրենիքի մշակույթը և 

սեփական լեզուն, իսկ երիտասարդ փորձագետների կարծիքով՝ հայրենասիրությունը ենթադրում է 

մարդու դրական հատկանիշների համալիր ձևավորում և զարգացում: Նրա հիմքում ընկած են 

հոգևոր-բարոյական և սոցիալ-մշակութային բաղադրատարրեր: Հայրենասիրությունը` հայրենիքի 

հետ իր անբաժանելի լինելն ու միասնականությունը գիտակցող անձի հոգևոր արժեքների, 

քաղաքացիականության և սոցիալական ակտիվության ամբողջությունն է:  Էությամբ այն 

միասնական է, բայց միևնույն ժամանակ բազմաբնույթ է իր դրսևորումներում: 

Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ առայսօր դեռ չի ձևավորվել միասնական, բոլորի կողմից 

ընդունելի կարծիք, թե ինչ պետք է հասկանալ «հայրենասիրություն» ասելով, սակայն, առօրէական 

կյանքում, ինչպես նշեցին մի խումբ փորձագետներ շատ հաճախ, հայրենասիրություն ասելով, 

հասկանում են սեր դեպի հայրենիք, սակայն գիտական մեկնաբանություններում   

հայրենասիրության նման ընկալումը  ընդունելի չէ: Հետևապես այն պետք է դիտարկել ՝ որպես 

սուբյեկտի հայրենիքի հետ փախհարաբերվելու արժեք, որը բնութագրում է  ծննդավայրի կամ 

բնակության վայրի հետ կապվածություն, ներգրավվածություն կոնկրետ մշակույթային արժեքներում, 

որոնք ընկալվում են ՝ որպես «սեփական»՝ ունենալով հայրենիքի ներկայի  և ապագայի հանդեպ 

պատասխանատվության զգացում: Իսկ մյուս խումբը նշեց, որ հայրենսիրությունը հանդիսանում  է  

ազգային ինքնության արժեքային հիմքը՝ որպես քաղաքական և մշակութային մեծ պաշար ունեցող 

ազգի ինքնիշխանություն, որը,  հիմնված լինելով  ազգային շահերի վրա, գործում է ի օգուտ 

պետության: 

  Հարցման ընթացքում հետաքրքրական էր պարզել, թե հարցման մասնակից փորձագետները  

ինչպիսի հատկանիշներով կամ բառակապակցություններով են բնորոշում հայրենասիրությունը.  

 

Հայրենասիրությունը՝ սերն է դեպի Հայրենիք, նվիրվածությունը  պետությանը,  բարոյական և 
քաղաքական սկզբունք է, սոցիալական զգացում, որի բովանդակությունը հայրենիքի հանդեպ 
ունեցած սերն է,  անցյալի և  ներկայի հանդեպ ունեցած հպարտությունը,  
պատրաստակամությունը  իրենց շահերը ենթարկել երկրի շահերին, ցանկություն պաշտպանել 
հայրենիքի շահերը,  երկրի պատմական և ժամանակակից նվաճումների մասին գիտելիքներ 
առկայությունն է, հոգևոր-բարոյական արժեքների ճանաչումը, քաղաքացիական դիրքորոշման 
դրսևորումը, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների գործունեություններում ակտիվ 

                                                           
1 Айвазян А.А Гражданское общество и средний класс .Челябинск, 2001, С. 110 – 148. 
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մասնակցության ապահովումը, սեփական դիրքորոշումների ձևավորումը և արտահայտումը, 
իշխանությունների կառուցողական քննադատության ապահովումը և այլն: 

Այսինքն կարող ենք նշել, որ հայրենասիրությունը ժողովրդի ոգին է, որի նպատակն է ստեղծել, 
պահպանել ազգը և պաշտպանել երկիրը: 

 

Այնուհետև ձևավորվում են տարակարծություններ հետևյալ հարցերի շուրջ՝ արդյո՞ք վերոնշյալ 

հասկացությունները փոխպայմանավորում են միմյանց, այսինքն, հնարավոր է լինել քաղաքացի՝ 

չլինելով հայրենասեր կամ ընդհակառակը, և որն է ավելի կարևոր գաղափար՝ հայրենասիրությու՞նը, 

թե՞ քաղաքացիությունը։  

Այս հարցերին պատասխանելու համար մենք ելնում ենք նրանից, որ ինքնին հարցադրումն 

արդեն ենթադրում է հայրենասիրություն-քաղաքացիություն հակադրության ծագում, որը գալիս է 

արդարացնելու անհատի ինդիվիդուալիզմը և եսակենտրոնությունը, ում իրավունքները և 

ազատությունները գերակա են սոցիումի նկատմամբ և ավելին, կախված չեն նրա ընթացիկ վիճակից։ 

Սակայն իրականում մարդու և քաղաքացու իրավունքները և ազատությունները կարող են իրացվել 

որոշակի պետության պայմաններում՝ որոշակի պատմամշակութային ավանդույթների 

գերակայության ներքո, և եթե այդ պետությունն ինքնիշխան չէ, ապա անհատի քաղաքացիության 

հարցը մնում է չլուծված։ 

Հարկ է նշել, որ քաղաքացիությունը և հայրենասիրությունը անհատին ի ծնե բնորոշ որակներ 

չեն. դրանք ձևավորվում են վերջինիս դաստիարակության և ինքնազարգացման ընթացքում։  Ընդ 

որում, այս դեպքում հսկայական նշանակություն է ձեռք բերում հասարակության տնտեսական, 

սոցիալական, քաղաքական վիճակը. հենց դա է պետք հաշվի առնել քաղաքացիության և 

հայրենասիրության գաղափարների ձևավորման և զարգացման ժամանակ։ 

Հայրենասեր քաղաքացին որդեգրում է իր հասարակությանն ու պետությանը բնորոշ 

արժեքային համակարգը, քաղաքացիական-հայրենասիրական մտածողությունն ու գաղափարները՝ 

դրանք դարձնելով իր սեփական համոզմունքների հիմքը: 

1990-ական թթ. հասարակական-քաղաքական ճգնաժամի պատճառներից մեկը 

քաղաքացիության և հայրենասիրության գաղափարների՝ որպես հասարակական զարգացման 

նմուշների, արժեզրկումն էր։ Ժամանակակից հայ հասարակությունն ապրում է արժեքային 

փոխակերպման փուլ, որը փոխում է նրա քաղաքական, տնտեսական, բարոյական, վարքաբանական 

և անգամ կենցաղային բնութագիրը։ Միաժամանակ տեղի է ունենում առկա պետական կարգի 

ապակազմակերպում, գոյություն ունեցող հոգևոր-բարոյական կողմնորոշիչների արժեզրկում, առաջ 

է գալիս սոցիալական լարվածություն և այլն։   

Ավելին, ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո հայկական պետականության կայացման ճանապարհին 

տեղի են ունենում սոցիոմշակութային արժեքների փոխակերպումներ։ Այս խնդիրը բարդանում է 

տնտեսության, մշակույթի, և, առհասարակ, հասարակական կյանքի շարունակական ճգնաժամի 

պայմաններում, և այս պարագայում հայրենասիրությունը՝ որպես սոցիոմշակութային կոնցեպտ, 

վերաիմաստավորվում է՝ ձեռք բերելով ինչպես նոր դեր, այնպես էլ որակապես նոր 

բովանդակություն: 

Նոր արժեքային կողմնորոշումների ձևավորումը բավականին բարդ գործընթաց է, որն 

ուղեկցվում է հին և նոր կողմնորոշիչների բախմամբ և նորանոր հակասությունների առաջացմամբ։ 

Անցումային շրջանի հակասականությունը պայմանավորված է ինչպես էթնոմշակութային, այնպես 

էլ քաղաքական գործոններով /ազգային առանձնահատկություններ, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, «Հայ 

դատ», ռազմաքաղաքական դրություն և այլն/։1 

Որպեսզի կարողանանաք հետազոտության միջոցով հայ երիտասարդների շրջանում ազգային 

առանձնահատկությունները, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հանդեպ վերաբերմունքը, 

հայրենասիրության դրսևորուման ձևերը ուսումնասիրել և նկարագրել՝ տրամադրել ենք հարցման 

մասնակիցներին մի շարք դատողություններ, որոնք հնարավորույթուն են տալիս պարզելու, թե 

ինչքանով են այսօր կարևորովում բանակը, պետությունը, ծառայությունը և այլ արժեքները:  

Նշենք, որ  հետազոտության արդյուքնների վերլուծության հիման վրա կարող ենք փաստել, որ 

հայ հասարակության երկու սերնդի ներկայացուցիչների մոտ կարևորվում են նշված բարոյական 

                                                           
1 Вишневский Ю.Р. Шапко В.Т. Социология молодежи.  Екатеринбург, 2006 
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արժեքները։ Եվ արդյուքնների համաձայն այսօր յուրաքանչյուր հայ ընտանիք գիտակցում է թշնամու 

կողմից հնարավոր վտանգները, հաջորդ սերունդներին փոխանցում համապատասխան գիտելիքներ 

և հմտություններ: «Բանակն ու զինվորական ծառայությունը» կարևորում և գիտակցում է 

յուրաքանչյուր հայ մարդ, որի վառ ապացույցն է Ապրիլյան քառօրյա պատերազմը, որի ժամանակ 

հայ հասարակությունը ամբողջ աշխարհի առջև ի ցույց դրեց իր հայրենասիրությունն ու ոգու ուժը։ 

Բացի այդ, Արցախի ժողովրդի նվաճած անկախությունը վերացնելու նպատակով 

արցախահայության դեմ Ադրբեջանի Հանրապետության սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի 

արդյունքում հայ-ադրբեջանական զինված առճակատման խնդիրը դարձավ միջազգային 

կառույցների, համաշխարհային հանրության հոգածության առարկան: Փոխվեցին պետականության 

և պետականաշինության մասին հասարակական ընկալումները՝ ստիպելով վերաիմաստավորել մեր 

գործունեությունը պետական, քաղաքական, հասարակական և այլ մակարդակներում՝ ինչպես ենք 

երկիր կառուցել և ինչպես պետք է անենք դա ապագա մարտահրավերներին ավելի պատրաստված 

կերպով դիմագրավելու համար։ Ինչպես նշեցին իրենց խոսքում փորձագետները. «Քառօրյա 
պատերազմն ավելի բյուրեղացրեց իրավիճակը՝ ամրապնդելով այն համոզմունքը, որ ԼՂ ժողովրդի 
ազատ և անկախ ապրելու իրավունքն անքննելի է և հնարավոր է պաշտպանել այդ իրավունքը՝ 
հույսը դնելով միայն սեփական ուժի վրա։ Այսօրվա հայ զինվորը պաշտպանում է ոչ միայն 
հայրենիքի սահմանները այլ առաջին հերթին՝ ազատ, իր անկախ ապրելու և ինքնորոշվելու 
արցախցու իրավունքը»։  

Ինչ վերաբերվում է  մեր քաղաքացիների Ադրբեջանի և առհասարակ «թշնամու» կերպարի 

նկատմամաբ առկա վերաբերմունքին (տես.՝ աղյուսակ N 2),ապա հարցման մասնակից 

երիտասարդների 55,9%-ը իսկ ավագ սերնդի ներկայցուցիչների՝ 34,8 %-ը նշել են, որ «չնայած 

քաղաքակրթության զարգացմանը, թուրքը մնում է թուրք»: Իսկ այն դատողությանը, թե համաձա՞յն 

եք, որ Հայաստանը ազատագրված տարածքները վերադարձնենք Ադրբեջանին, հարցման 

մասնակից երիտասարդների 69,5%, իսկ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների 58,7%-ը պատասխանել 

են, որ ոչ, ավելին՝ ժողովուրդը պետք է զենքը ձեռքին դիմակայի նման որոշմանը, ինչը ևս մեկ 

անգամ  վկայում է այն մասին, որ հայը գիտակցում է թշնամու ով լինելը, և պատրաստ է մարտնչել, 

ավելին, գրավել հակառակորդի տարածքները: 

 

Աղյուսակ N 2. Դատողություններ (Բանակ, ծառայություն, հարևաններ …)  (Տարիք, %) 

№ 

ՀԱՐՑԵՐ 

 

Ոչ 

Ավելի 

շոըտ ոչ 

Ավելի 

շուտ այո 
Այո 

Ընդ

հանուր 

Տարիք 
1

8-30 

5

5-66 

1

8-30 

5

5-66 

1

8-30 

5

5-66 

1

8-30 

5

5-66 

1

8-30 

5

5-66 

1 

Եթե հզոր 

տերությունները 

պնդեն, որ Հա-

յաստանը ազա-

տագրված 

տարածքները 

վերադարձնել 

Ադրբեջանին, 

ապա ժողովուրդը 

զենքը ձեռքին 

պետք է դեմ դուրս 

գա այդ որոշմանը։ 

6

.8% 

2

3.9% 

5

.1% 

4

.4% 

1

8.6% 

1

3.0% 

6

9.5% 

5

8.7% 

1

00 % 

1

00 % 

2 

Ծառայությո

ւնը հայկական 

բանակում 

հիասթափեցնում 

է 

երիտասարդներին

2

0.3% 

6

.5% 

1

3.6% 

3

4.8% 

3

9.0% 

1

7.4% 

2

7.1% 

4

1.3% 

1

00 % 

1

00 % 
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Բացի այդ, երկու տարիքային խմբերի ներկայացուցիչների կարծիքով քաղաքական  

նախապատվությունները պարզելու համար տրամադրվել է հետևյալ դատողությունը՝ «պետությունը 

ինձ հետաքրքրում է այնքանով, որքանով այն ծառայում է  իմ նախապատվություններին». 

միանշանակ համամիտ են երիտասարդների 6,5%-ը, իսկ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների՝ 4,3%-ը:  

Ըստ երիտասարդների 26,9%-ի, պետության հիմնական դերակատարությունը 

հասարակության ամբողջականության ապահովումն է. ուշագրավ է, որ այս կարծիքին են ավագ 

սերնդի ներկայացուցիչների միայն 19,4 %-ը: Ըստ երիտասարդների 5,4 %-ի և ավագ սերնդի 4,3 %-ի, 

պետությունն ապահովում  է ժողովրդավարական սկզբունքների և նորմերի իրացումը1: 

Վերոնշյալը թույլ է տալիս վկայելու, որ երիտասարդությունը ավելի շատ է կարևորում 

պետության դերակատարությունը՝ որպես կարգավորիչ, նորմատիվային ուժ և որպես որոշակի 

կենսակերպ և պատշաճ արժեքային համակարգ թելադրող: 

Շատերը գտնում են, որ հայ հասարակությունում ժամանակակից երիտասարդների շրջանում 

հայրենիքի նկատմամաբ սերը պակասել է, կամ հայրենասերներ չեն, սակայն հետազոտության 

արդյունքները փաստում են մի փոքր հակառակը, որ ոչ միայն երիտասարդները, այլ նաև նրանց 

շրջապատող ընկերները, ընտանիքները պատրաստակամ են մարտնչել, պայքարել հայրենիքի 

ազատության, անկախության համար: 

Նաև նշենք հետաքրքրական փաստ, որ և երիտասարդ, և ավագ փորձագետների կարծիքով, 

հայրենասիրական, ազգային արժեքների պահպանման գիտակցության դաստիարակության գործում 

պետք է կարևորել հայ կնոջը, քանի որ նա է ապահովում հոգեփոխման գործընթացը: Ինչպես նաև 

մտավորականության դերը, ով, լինելով  բարձր հատկանիշների կրողը, պետք է  օրինակ ծառայի 

երիտասարդության համար: Քանի որ երիտասարդներն են երկրի ապագան իրենց ուսերին կրողը, 

ուստի նրա մեջ պետք է սերմանել ազգայինը, կրթել այն կենսափորձով, որ թողել են մեզ մեր 

հերոսական պատմությունը կերտող նախնիները, քանզի այդ է պահանջում ժամանակը, տիրող 

իրականությունը և միակ ելքն է դիմակայելու փոքր պետությունների համար արհավիրք 

հանդիսացող գլոբալացման, ինտեգրման գործընթացները՝ պահպանելով ազգային, բարոյական 

արժեքները: 

Պետությունը պարտավոր է իր վարած քաղաքականությամբ, իր քարոզած գաղափարներով 

նոր սերնդի մեջ արթնացնել ազգային հպարտության զգացումը, հույսով և հավատով լցնել 

հայրենիքի լուսավոր ապագայի նկատմամաբ, իսկ դպրոցը՝ երիտասարդ սերնդի 

դաստիարակության, կրթության գործընթացը լավագույնս կազմակերպեու համար, պետք է 

ապահովվի հետևյալ պայմանները. նպատակի և ծրագրի առկայություն, դասավանդման հստակ 

մշակված համակարգ, կարողանա ձևավորել հայրենասիրական մթնոլորտ, ունենա ազգային 

                                                           
1 Мкоян Г.С. Социокультурные ценности в современном армянском обществе: межпоколенный анализ// 

https://disser.spbu.ru/files/disser2/1161/disser/1Ds995VB5F.pdf (дата обращения: 20.02.2018) 

։ 

3 

Բանակում 

ծառայելը 

պարտադիր է 

յուրաքանչյուր 

առողջ հայ 

երիտասարդի 

համար 

1

4.0% 

2

.2% 

1

6.9% 

3

9.1% 

2

6.4% 

2

8.3% 

4

2.3% 

3

0.4% 

1

00 % 

1

00 % 

4 

Հայստանն 

ունի այնպիսի 

հարևաններ, որ 

նույնիկս կանայք 

նույնպես պետք է 

կարողանան զենք 

կիրառել։ 

2

8.8% 

1

5.3% 

2

5.4% 

2

3.9% 

2

5.8% 

5

4.3% 

2

0.0% 

6

.5% 

1

00 % 

1

00 % 
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գիտակցության ձևավորմանը նպաստող աշխատանքներ կազմակերպելու կարողություններ, 

առարկայի մատուցման ստեղծագործական, զգացմունքային եղանակներ: 

Բացի այդ, հարկավոր է սահմանել բարոյական արժեքների հստակ համակարգ և դրանից բխող 

վարքի կանոներ և այդ ամենը դաստիարակել երիտասարդ սերնդի մոտ, հոգեպես վերափոխել նրան: 

Նոր սերունդի դերը ազգակառուցման գործում կարևոր է, քանի որ նոր սերունդը միշտ էլ ենթադրում 

է  նոր աշխարհայեցողություն, նոր մթնոլորտ, նոր կամք, և ձգտում գնալ մեկ քայլ առաջ, քան նախորդ 

սերունդներ, նույնիսկ գերազանցելով ինքն իրեն: Իսկ որակապես նորը՝ նրա արժեքային 

առավելությունն է հնի նկատմամբ : 
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО В ПОВТОРЯЮЩИХСЯ 

ТРАВМАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ 

    

Ключевые слова: коморбидные расстройства, диссоциативные расстройства, интрузии, самоотказ, 

самокапитуляция, дебрифинг, ретравматизации,  когнитивно-поведенческая терапия, психодинамически-

когнитивная терапия 

Ա.Լալայան, 

ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԹՐԵՍԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԿՐԿՆԱԿԻ  ՏՐԱՎՄԱՏԻԿ 

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 

 

Հոդվածը լուսաբանում է ՀՏՍԽ ձևերը և տեսակները կրկնվող տրավմատիկ 

իրավիճակներում:  2016թ. ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ և անմիջապես 

դրանից հետո  ԼՂՀ «Էմպատիա» հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում իրականացվել են 

հոգեբանական ախտորոշման և վերականգնողական աշխատանքներ, բոլոր տարիքային խմբերի 

համար՝ 368 անձի: Կլինիկական փորձը ցույց է տալիս, որ սահմանամերձ բնակավայրերի անձանց 

մոտ՝ 192 րեսպոդենտ,- հետտրավմատիկ ցուցանիշները բարձր են – 58%: Այդ հոգեվիճակները 

հաճախ ուղեկցվում են նաև սոմատոֆորմ խանգարումներով – 44%, իսկ կրկնակի սթրեսային 

ազդեսությանը ենդարկաված անձնանց մոտ արտահայտված են հոգեկան դիմակայության ընգծված 

ցուցանիշներ – 53%: Առանձին ներկայացված է հետազոտական և վերականգնողական թերապիայի 

առանձնահատկությունները տարբեր սոցիալական և տարիքային խմբերում: 

 

Բանալի բառեր. Կոմորբիդ խանգարումներ, դիսոցիատիվ խանգարումներ, ինտրուզիյա, 

դեբրիֆինգ, ռետրավմատիզացիյա, հոգեդինամիկ-իմացական թերապիա, պահվածքա-իմացական 

թերապիա 

   

A.Lalayan 

POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER IN RECURRENT TRAUMATIC SITUATIONS 

 

The article outlines the forms and the kinds of posttraumatic stressful violations (PTSV) in repeating 

traumatic situations. During the hostilities in April 2016 and just after that the ''Empathy'' psychosocial 

regulation centre in NKR implemented the psychological diagnostics and rehabilitation works for all age groups 

(368 people). It was noticed that in border regions people's (192 respondents) post traumatic index is high 

(58%).These states of mind are often accompanied with somatoform frustration (44 %), and among people who 

underwent repeatedly stressful influences is greatly expressed psychological durability underlined index (53%). 

It's presented separately the investigation and rehabilitation therapy characteristics in different social and age 

groups. 

 

Key words - Comorbid, frustration, desociative frustration, intruzia, debriffing, re-traumatization, 

psychodinamic-mental therapy, behaviour-mental therapy. 

 

ПТСР – это психические расстройства, появляющиеся в тесной временной и причинной связи с 

воздействием травматического стрессора, впервые получили самостоятельный классификационный 

статус в 1980г. В системе DSM. Определение «посттравматическое» указывает, что пусковое событие 

является определяющим для заболевания. Тем самым ПТСР занимает особое место в системах МКБ 

или DSM в отличие от прочих психических расстройств, которые характеризуются исключительно по 

симптомам и течению, без ссылок на этиологию. Определяющим фактором при отнесении к 

тревожным расстройствам является клиническая картина, особенно симптомы избегания и 

гиперактивации. С точки зрения психопатологии целесообразным оказалось отнесение именно к 

стрессовым расстройствам, потому что ПТСР, острое стрессовое расстройство и нарушения адаптации 

можно исследовать как зависимые от стресса расстройства (Horowitz,1997). В американском языковом 

пространстве часто используется «комплексное ПТСР» (DESNOS, disorder of extreme stress not 
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otherwise specified – расстройство в результате чрезмерного стресса, другое) (Pelcovitz et al., 1997). Эти 

формулировки диагноза описывают дополнительные симптомы у получивших травму, помимо трех 

групп симптомов ПТСР. 

 Нарушение регуляции аффекта и побуждений, повышенная раздражительность; 

 Хронические диссоциативные симптомы; 

 Соматизированные симптомы; 

 Выраженные проблемы в межличностных отношениях. 

Длительные травматизации в детстве или взрослом возрасте расширяют спектр уязвимости, особенно 

для психических расстройств. На этом основании возникло предположение, что в таких случаях 

нередко возникает «комплексное ПТСР». До сих пор исследования по валидизации такого диагноза 

оставались неудовлетворительными в связи с тем, что наряду с «комплексным ПТСР» присутствовала 

и ядерная симптоматика ПТСР («простого »ПТСР). Поэтому более уместно уточнить наличие ПТСР и 

дополнительно выяснить другие коморбидные расстройства и нарушения (н-р, зависимость от 

психоактивных веществ, соматоформные, диссоциативные расстройства, нарушения отношений). Это 

значит, что психический вред, который могут нанести травматические события, измеряется не только 

наличием ПТСР, хотя оно может служить первым признаком. 

 Классификация стрессовых событий – травм. Травматические переживания могут быть 

распределены по двум параметрам (таблица 1): 

 Причинность  - в результате несчастного случая (случайное) или 

целенаправленное/межличностное (произведенное человеком – man made); 

 Длительность – кратковременное и одноразовое (тип травмы l) или многократное (тип травмы 

ll). 

Таблица 1  

Распределение по 

длительности  

 Распределение по причинам 

Случайные травмы Целенаправленные / 

межличностные 

травмы 

Травмы l 

типа 

 Тяжелые дорожно-

транспортные происшествия  

 Травмы, связанные с 

профессией (пожарные, 

полиция) 

 Кратковременные 

катастрофы (ураган, пожар) 

 

 Сексуальные 

нападения(изнасилования) 

 Криминальное или 

физическое насилие 

 Переживания насилия в 

гражданской сфере (нападение на 

банк) 

 

Травмы ll 

типа 

 Длительные природные 

катастрофы (землетрясение, 

наводнение) 

 Техногенные катастрофы 

(выброс отравляющих газов) 

 Сексуальное или физическое 

насилие в детском возрасте 

 Переживания, связанные с 

военными действиями 

 Роль заложника 

 Пытки, связанное с политикой 

содержание под стражей 

(концлагерь, плен) 

 

Малый риск ПТСР Средний риск ПТСР Высокий риск ПТСР 

 

 

 Данные эпидемиологических исследований показывают, что травмы ll типа и 

целенаправленные сопряжены с более высоким риском развития ПТСР, чем другие формы травм. 

Самый высокий риск развития ПТСР дают целенаправленные травмы ll типа. 
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 Симптоматика ПТСР.  Кроме наличия стрессового события ПТСР характеризуется 

одновременным появлением отдельных симптомов из следующих трех групп: 

 Интрузии (вторжения) - навязчивые болезненные воспоминания о травме; 

 повторное переживание в образах, мыслях или восприятии;  

«flash-backs – возвращение к прошлому, оживление», т.е. молниеносные картины воспоминания; 

 тягостные сновидения или кошмары; 

 Симптомы избегания, или numbing (онемение, безэмоциональность) -  избегание мыслей и 

чувств, связанных с пережитой травмой; 

избегание ситуаций и активности, связанных с пережитой травмой; 

состояние эмоционального ступора или онемение; 

ограниченный диапазон эмоций; 

 Хроническое перевозбуждение – неспособность расслабиться; 

нарушения сна; 

проблемы с концентрацией и памятью; 

пугливость и возбудимость. 

 Другими частыми симптомами, относящимися к указанным группам, являются значительная 

утрата интереса к прежде любимым видам деятельности, а также чувство отчуждения от других 

людей, не переживших подобную травму. Если травма пережита вместе с другими и стоила 

остальным жизни, то у выживших возможно болезненное чувство вины. При раздражителях, 

ассоциируемых с элементами травмы, или в ситуациях, сходных с прежней травмой (н/р, просмотр 

видеозаписи о сходных событиях), возможны непроизвольные физиологические реакции 

(сердцебиение, тошнота, сильные страхи).  

 Как правило, ПТСР развивается в течение нескольких недель или месяцев после травмы, 

тогда мы говорим о непосредственной реакции индивида на травмирующую ситуацию или событие. 

Однако, не исключено также замедленное развитие (менее 15%) полной картины через шесть месяцев 

или же через несколько лет, а возможно и на протяжении жизни. В этих случаях до периода точной 

диагностики, как правило, выявляют частичную или субсиндромную симптоматику (н/р, 

расстройства засыпания и непрерывности сна с кошмарами, но без симптомов безэмоциональности). 

Возможны также затяжные формы ПТСР, встречающиеся у лиц, переживших военные действия 

карабахской войны,  при столкновении с повышенной опасностью во время возобновившихся боевых 

действий в апреле 2016г. 

 Особое место занимает форма ПТСР при повторяющихся стрессовых ситуациях или 

событиях, которая занимает ключевое место в представленной работе, поскольку, во время и 

непосредственно после прекращения боевых действий в апреле 2016г.,  в центре психосоциальной 

реабилитации «Эмпатия» были проведены и диагностические,  и реабилитационные 

психологические мероприятия, а также оказана кратковременная  психологическая помощь 

пострадавшим людям практически  всех возрастных групп – 368 человек.  

Диагностика.  При наличии травматического события или отдельных симптомов диагноз ПТСР 

ставится просто. Для структурированной или стандартизированной постановки диагноза или 

определения степени тяжести были использованы имеющиеся  валидизированные методы (таблица 

2). 

Метод Цель Краткое описание N 

Клиническая шкала для 

диагностики ПТСР – 

CAPS, Clinikal-

Administered PTSD Scale 

(Nyberg, Stieglitz, 2003) 

В 

Структурированное 

клиническое 

интервью для 

диагностики ПТСР 

Составлена в соответствии с 

разработкой DSM, охватывает 17 

критериев DSM плюс 5 

ассоциированных симптомов (в том 

числе чувство вины, дереализация). 

Временной диапазон: точечные и 

континуальные результаты 

- 

Шкала оценки влияния 

травматического события, 

переработанная – IES-R, 

Определение 

симптоматики ПТСР 

Психометрическая разработка. 21 

пункт для трех субшкал (вторжении, 

тревога, повышенное возбуждение). 

+ 
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Impact of Event Scale-

Revised (Maercker, 

Schutzwohl, 1997) 

C 

Оценка диагноза ПТСР посредством 

формулы 

Симптомы 

посттравматического 

стресса/диагностическая 

шкала – PSS/PDS, 

Posttraumatic Stress 

Sumptom/Diagnostic Scale 

(Stieglitz et al., 2001) 

C 

Определение 

симптоматики ПТСР 

Составлена в соответствии с 

разработкой системы DSM, охватывает 

17 критериев DSM с 3 субшкалами и 

общим показателем. Определяет 

параллельно и развитие и тяжесть 

симптомов 

- 

Шкала 

посттравматического 

стресса 10 – PTSS-10, 

Posttraumatic Stress Scale 10 

(Maercker, 2003) 

C 

Краткий или 

скрининговый метод 

10 пунктов с 4-степенными ответами, 

общий показатель, возможна оценка 

диагноза ПТСР 

+ 

 

 

 

 

 

Перечень 

посттравматических 

когниций – 

Posttraumatische-

Kognitions-Inventar, PTCI 

(Ehlers, Boos, 2000) 

Выявление 

изменившихся 

когниций после 

травматического 

переживания 

33 пункта для 3 субшкал: «негативные 

когниции о собственной личности», 

«негативные когниции относительно 

окружения», «самообвинение» 

- 

C – метод самооценки B – метод внешней 

оценки 

N = нормы: + в наличии,   

- отсутствуют 

 

 

 В большинстве терапевтических исследований ПТСР в качестве «золотого стандарта» 

используется Интервью CAPS. Опросники IES-R и  PSS/PDS переведены на многие языки и 

валидизированы, что позволяет проводить исследование на родном языке. Если PSS/PDS представляет 

собой переработку критериев DSM-IV-TR в задания опросника, то IES-R разработан независимо от 

формулировок этих критериев. PTSS-10 был разработан в связи с катастрофой на норвежской 

нефтяной платформе (Holen, 1993). Благодаря краткости он очень удобен для выявления о оценки 

течения ПТСР в больших коллективах, недавно переживших травматическое событие, и при 

невозможности опроса объемной батареей тестов. Изменившиеся после травмы когнитивные 

функции, измеряемые PTCI, с одной стороны являются важным предиктором течения ПТСР или 

хронизации расстройства, с другой стороны – отправной точкой терапевтического вмешательства.  

Клинический опыт указывает (исследования после апреля 2016г. 368 испытуемых), что у 

травмированных лиц  из приграничных территорий, подвергшихся обстрелу – 192 респодента, 

показатели распространенности высокие, часто сопровождаются соматоформными расстройствами – 

58%. Зачастую эти расстройства стоят на первом месте, а выявление симптоматики  ПТСР требует 

активного обследования.  Важным феноменом здесь является фактор психической устойчивости  у 

лиц, подвергшихся повторному стрессовому воздействию – 53%  из вышеуказанного числа 

обследуемых. 

Относительно половой принадлежности наши исследования коморбидности указывают на 

распространенность в течение жизни у 21% женщин и 19% мужчин, в противовес американским 

исследованиям, где соотношение 10% и 5%.   Причем среди перенесших травму ПТСР развивалось у 

43% женщин и 32% мужчин относительно  зарубежных данных  20% и 8%. Как указывают Кесслер 

(Kessler et al., 1995) и Бревин (Brewin, Andrews, Valentine,2000), повышенный риск является 

следствием как биологического различия полов и особенностей социализации в виде способности 

сообщить о степени психического нарушения, возможно менее выраженный у мужчин, так и 

действия половой принадлежности как способствующей переменной – модератора, для других 
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переменных (н-р, полученные травмы в подростковом возрасте, незащищенность по социальному  

статусу). Определенные возрастные категории (детство, юность, старость) представляют собой фазы 

риска развития ПТСР поскольку на основе биологических, социальных и психологических факторов 

повышена уязвимость к воздействию стресса (Maecker,1999). 

При исследовании ПТСР многие исследователи (Brewin et al.,2000, Maercker,1998, Schutswohl, 

Beaducel,2000) исходили из того, что интенсивность травмы является  важным параметром для 

выраженности посттравматического стрессового расстройства (связь доза-действие), т.е. чем хуже 

переживание, чем больше мертвых вокруг, чем тяжелее повреждение или чем дольше продолжались 

события, тем соответственно выше риск ПТСР или больше проявляется симптоматики.  Как 

различные признаки интенсивности, так и продолжительности травмы могут рассматриваться в 

качестве предикторов степени посттравматического расстройства.  Высокая доля дисперсии 

расстройства становится понятной, если помимо интенсивности травмы включить другие 

психологические факторы, а именно: начальные психологические реакции в форме сильных 

эмоциональных реакций /страх, ужас, отвращение/ и диссоциативные изменения сознания. 

Готовность к неожиданностям, сохранение/утрата контроля над ситуацией являются важными 

факторами объема последующего расстройства. Существенную роль также играет интерпретация 

травмы. Исследователи (Ehlers, Clark,2000, Ehlers, Mayou, Bryant,1998) представили в этой связи 

концепцию самоотказа или самокапитуляции (mental defeat – умственное поражение) и ее связи с 

ПТСР. Самоотказ  - это ощущение жертвы, утратившей автономию, т.е. состояние, в котором жертва 

отказывается по собственной воле вернуть свою идентичность как человеческого существа. 

Самокапитуляция отличается от чувства неподконтрольности, при котором инцидент происходит 

абсолютно вне собственного контроля, но жертвы все же могут сохранять восприятие собственной 

идентичности и ситуации и оценивать происходящее не как саморазрушающее событие, а как 

изолированный случай, ничем не связанный с их остальной жизнью и личностью. В наших 

исследованиях подобная реакция наблюдалась у 27% испытуемых 

Начальная психическая реакция дает большую дисперсию расстройства, чем объективируемая 

интенсивность травмы. Для этого в наших исследованиях с респодентами уточнялись различные 

признаки стресса и эмоций начального периода травмы, а также интенсивность и длительность 

подверженности травматическому воздействию. Данные получили с помощью вышеуказанных 

опросников и перечней. Модель структуры сравнения показала, что начальная реакция при 

повторяющихся стрессовых воздействиях дает почти вдвое большее влияние на симптоматику ПТСР, 

чем объективные условия. Тем самым подтверждается, что повторяющаяся травма  непосредственно 

влияет на возникновение  психической реакции и имеет большое значение для развития и 

поддержания ПТСР. 

Интенсивность травмы Начальная реакция Симптомы ПТСР 

Длительность травмы – 84% Стресс – 68% Вторжения – 58% 

Угроза смерти – 76% Эмоциональный эксцесс – 86% Избегание – 50% 

  Перевозбуждение – 26% 

структура связей при интенсивности травмы, начальной реакции на травму и симптоматики ПТСР 

 Особенностью переживания боязни при ПТСР является то, что человек  избегает 

болезненных воспоминаний, опасаясь, что эти воспоминания приведут к аверсивным состояниям. 

Уже в 1887г. психиатр Пьер Жане  назвал этот феномен «фобией памяти», т.е. страхом перед 

собственными воспоминаниями.  Объяснению симптомов избегания при развитии страха может 

помочь и классическая двухфакторная модель Моурера (Mowrer). Согласно этой теории, в первой 

фазе обусловливания боязни травматичным переживанием речь идет о нейтральных раздражителях 

(темная комната, военная форма, отдаленные звуки). Во второй фазе – оперантного избегания – 

человек учится редуцировать обусловленную реакцию страха путем избегания отмеченных 

раздражителей.  

В модели структуры боязни Фоа и Козака (Foa, Kozak,1996) предполагается, что изменяемые травмой 

паттерны активности сохраняются в автобиографической памяти. Они характерны тем, что 

ассоциируемая с травмой активность в виде интенсивного страха соединяет различные модальности: 

1)когнитивные факты – травма с ее признаками,                      
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                         2)эмоциональные значения, 

            3)физиологические реакции. 

Поэтому посттравматические структуры боязни образуются через связь эмоционально чрезвычайно 

значимого раздражителя с одним или многими когнитивными элементами и физиологической 

реакцией. Эта связь происходит в форме продолжительной активации всех структур памяти. В 

результате возникает легко активируемая структура боязни, объединяющая много элементов (лишь 

слабо ассоциируемых с травмой фактов). Однажды возникшая структура боязни легко может 

активироваться ключевыми раздражителями, поскольку имеются сформированные ассоциативные 

связи. Тем более, если присутствует повторная непосредственная угроза жизни. 

 Чем больше элементов включает структура боязни, чем интенсивнее травматическое 

воздействие, тем более если она носит повторяющийся характер,  тем чаще она активируется 

ключевыми раздражителями и тем сильнее выражается посттравматическая симптоматика. Так 

симптомы вторжения основаны на активации соответствующих элементов. Спонтанное 

формирование структуры боязни после переживания травмы является, по мнению Фоа и Козака 

вполне нормальным и непатологическим процессом. Меж тем в патологичеком случае  происходит 

спонтанная редукция структуры боязни в первые дни или недели после травмы и она сохраняет  

влияние на поведение. 

 В зависимости от представленной модели модификация устойчивых структур боязни 

возможна полная и разносторонняя мысленная конфронтация, когда все виды элементов – факты, 

эмоции, реакции организма – терапевтически активируются, и в результате достигается угашение 

активированного страха.  Существует ряд  данных экспериментальных исследований (McNally, Kaspi), 

которые подтверждаются и проведенными нами исследованиями, утверждающих, что у пациентов с 

ПТСР с повторяющейся травмой по сравнению с индивидами без ПТСР после травмы  и здоровыми 

испытуемыми развивается избирательно повышенное внимание к относящимся к травме 

раздражителям (шорохи, фотографии, понятия). Здесь также важно отметить роль «оживлений», 

которые обладают свойством «здесь-и-сейчас» и не включают чувство прошлого, как это характерно 

для автобиографических воспоминаний , где присутствуют несвязные и фрагментированные 

элементы прошлого. В норме автобиографические воспоминания сохраняются в памяти в 

упорядоченном и абстрагированном виде и распределяются по лично релевантным темам и периодам 

времени, что способствует живому и эмоциональному повторному переживанию. 

 В рамках своей теории «двойной репрезентации» Бревин (Brewin,2001) считает, что в 

психологии памяти можно различать вербально доступные и ситуационно доступные воспоминания. 

Вербально доступные воспоминания содержат значения события, а также информацию о чувствах и 

реакциях тела. Ситуационно доступные воспоминания, напротив, составляются из элементов 

сенсорных впечатлений и непосредственных, соразмерных чувствам интерпретаций ситуации – в 

наших исследованиях повышенное чувство страха в момент повторяющейся травмы. Они не 

вызываются осознанно или интенционально. Ситуационно доступные воспоминания не могут просто 

измениться или встраиваться  в рассказ как вербально доступные. У индивидов с ПТСР ситуационно 

доступные воспоминания являются доминирующими воспоминаниями о травме - из 368 респодентов 

подобные воспоминания выявлены у 61%. 

 Теория двойной репрезентации травматических событий подразумевает, что ПТСР является 

расстройством двух процессов: первого, включающего формирование негативных когниций и 

сопутствующих им эмоций, и второго, касающегося появления «оживлений»-flashbacks. Генезис 

должен объединять  оба процесса. Для коррекции первого процесса должны редуцироваться 

негативные эмоции, возникающие на фоне когнитивной репрезентации травмы, - это происходит 

путем психической переработки травмы вновь доступным чувством контроля и интеграцией новых 

видов информации в уже имеющиеся концепции и убеждения. Для устранения второго процесса 

должно завершиться автоматическое реактивирование ситуационно доступных воспоминаний – для 

этого должны включаться новые ситуационно доступные воспоминания, замещающие прежние, 

относящиеся к травме, а также обеспечиваться редуцирование перевозбуждения и негативной 

аффективности, которые способствуют спонтанному активированию относящихся к травме 

воспоминаний. Согласно проведенным  нами психотерапевтическим мероприятиям образование 
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новых, ситуационно доступных воспоминаний происходит во время терапевтической экспозиции 

травмы. 

 На основе описанных моделей, опираясь на разработки Элерса и Кларка  и на собственные 

исследовательские данные мы можем выделить основные положения развития и поддержания 

продолжительного течения ПТСР с основным упором на объяснения сохраняющихся симптомов 

страха, а также таких сильных эмоций, как раздражение, стыд и печаль (таблица 4). 

Когнитивная модель устойчивой угрозы повторяющегося травматического воздействия. 

 Интерпретация травмы и ее последствий приводит к устойчивому восприятию угрозы и ущерба 

1 Интерпретации вероятности новой травмы   Я нигде не чувствую себя в 

безопасности 

 Собственные переживания поведения  

во время травмы  

Я заслужил, чтобы со мной 

происходило плохое 

 

 Негативно интерпретируемые  

начальные симптомы 

Я мертв внутри 

 

2 Специфика «травматической» памяти и ее  

включение в другие автобиографические  

воспоминания – «травматическая память»  

 Свойство вторжений «здесь-

и-сейчас»; 

 Эмоции без воспоминаний – 

соматические реакции или 

эмоции переживаются без 

осознанного воспоминания о 

травме; 

 Недостаточная переработка 

автобиографической памятью 
3 Когнитивные изменения и нарушения поведения Подавление мыслей, вытеснение 

невольных мыслей и вторжений. 

Чрезмерные меры 

предосторожности и безопасное 

поведение 

 

 С помощью методов анализа в качестве признака «травматической памяти» была выявлена 

высокая степень неорганизованности памяти при повторяющемся травматическом воздействии 

(фрагментирование, «прыжки», повторы) – 41% из общего числа испытуемых. Степень диссоциации 

воспоминаний (частое замешательство, изменение чувства времени) – 27% - также приводилось в 

качестве подтверждения изменений памяти. Посттравматические когнитивные изменения – 36%, 

усиленно используемое подавление мыслей и устойчивое убеждение в своей неполноценности – 

23%, - выявилось также у респодентов с повторяющимися травматическими воздействиями. 

 Способы и формы лечения последствий травматического события, особенно повторяющегося, 

могут оказывать влияние на выздоровление.  В США исследователи ПТСР указывали, что старые 

хроники о днях побед союзников в Европе и Японии с танцующими на улицах людьми, с почестями 

вернувшимися со Второй мировой весьма отличались от телевизионных репортажей о возвращении из 

Вьетнама. Студенты на демонстрациях позорили вернувшихся  из Вьетнама. Тогда впервые было 

выдвинуто предположение, что столь разные встречи имели влияние на род и вид рассмотрения 

ветеранами своего опыта. То же самое подтвердили и наши исследования, свидетельствующие о том, 

что на интерпретацию травматического события влияет то, как окружающие реагируют на травму, 

что и служит основой к тому, чтобы пострадавший смог поделиться своим опытом и реакциями или 

же уединиться и отгородиться от других. 

 Аналогично когнициям и стратегиям разрешения социальная поддержка может влиять как на 

предшествовавшие  события, так и на посттравматические реакции. Знание еще до инцидента, что 

существует поддержка семьи и друзей, окружающих знакомых или незнакомых людей, может влиять 
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на степень переживания произошедшего, на то, какое это оказывает влияние. Если известно, что 

собственные семья или друзья в прошлом не помогали, а даже мешали, то выживший после травмы 

попытается справиться с ситуацией в одиночку.  Можно говорить, что неоптимальные отношения в 

обыденной жизни могут быть приемлемыми, пока дело не доходит до чрезвычайных ситуаций. В 

периоды сильного стресса и травматических событий усиливается потребность в поддержке других, и 

тогда становится очевидной недостаточность связей, а взаимодействие с другими превращается в 

дополнительный стрессовый фактор. 

 Как показывает описание приема возвращавшихся с разных войн на родину солдат, 

социальное признание тех, кто имел чрезвычайно тяжелый опыт, может в разной степени повлиять на 

психическое самочувствие после травмы, а в благоприятном случае смягчить психические стрессы и 

симптомы. Поэтому в качестве психологического конструкта, исследующего социальные аспекты 

преодоления травмы, Мюллером была разработана концепция «общественного признания 

жертв/выживших»(Maercker, Muller,2004). С помощью этого конструкта можно установить, в какой 

степени травмированный получает выражение сочувствия от окружения, понимание его особого 

положения, признаются ли особенности переживаний и ощущений после травматического события, а 

также выражается ли уважение достижениям по преодолению. В наших исследованиях важным был 

предыдущий опыт подобных отношений с 1994г. до апреля 2016г., который рассматривался как в 

пределах семьи, так и в кругу коллег и друзей, а также общественности, н-р, города, общины или 

села. Таким образом, общественное признание является первым существенным этапом для 

повторного  прорабатывания травмы. 

 Второй конструкт также нацелен на область социального взаимодействия. Он основан на 

описанном Пеннебейкером (Pennebaker,1995) наблюдении, что семейный или социальный климат 

определяет, сколько жертвы рассказывают близким или референтным  лицам о травматических 

событиях и их последствиях. С помощью специально разработанного опросника по обсуждению 

травматического опыта  (см.гл.2), основанного на социально-психологической концепции раскрытия, 

выявилось, что у индивидов, способных открыто говорить о травме, симптоматика меньше. Клинико-

психологический конструкт обсуждения травматического опыта включает несколько параметров: 

стремление высказаться, скрытность и эмоциональные реакции при рассказе. Стремление высказаться 

и скрытность не являются взаимоисключающими, что соответствует коммуникативному поведению  

переживших травму, которые часто испытывают усиленное желание поговорить о травме, но 

одновременно не делают этого из опасения «сделать все еще хуже» или, часто встречающегося в 

нашем социуме, «стыдно говорить, что испугался ». Тем не менее, пациенты с ПТСР с повторяющимся 

травматическим воздействием в среднем имеют более высокие показатели стремления высказаться -  

57%, скрытности и эмоциональных реакций при рассказе – 43%, чем перенесшие травму индивиды 

без ПТСР. 

 Психологическое вмешательство при оказании помощи после травматического события 

ставит целью предотвращение ПТСР и поддержание процессов преодоления. Для  психологической 

поддержки целесообразно проведение последующего обсуждения как на групповых, так и на 

индивидуальных сеансах – так называемый дебрифинг.  

Дебрифинг (последующее обсуждение) стресса, вызванного критическим событием – Critical Incident 

Stress Debriefing – CISD, Mitchell, Everly,1998. CISD состоит из единственного, однократного 

обсуждения, которое длится  2-3 часа и имеет четкую структуру с семью фазами: 

1. Введение – формальности и цель обсуждения; 

2. Фаза фактов – обобщающее сообщение о произошедшем; 

3. Фаза мыслей – выражение тягостных мыслей во время происшествия; 

4. Фаза реакций или чувств – выражение переживаний самых ужасных событий; 

5. Фаза воздействия – выражение установленных к себе изменений; 

6. Информация – о типичных посттравматических симптомах; 

7. Завершение. 

 В отношении структурированного дебрифинга существуют рандомизированные исследования 

контрольных групп, где условием вмешательства был CISD, а контрольное условие состояло в 

повторных измерениях. Полученные данные показали, что субъективное принятие и оценка 
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дебрифинга участниками весьма высоки – 58,3%, переживание по поводу CISD оценивалось 

преимущественно как освобождающее и помогающее. Важным фактором здесь также явились 

феномены конфронтации с травмой и ее экспозиция. 

Конфронтация с травмой и экспозиция травмы в данном контексте употребляются в качестве 

синонимов. При этих методах речь идет о прочувствовании и повторной активации относящихся к 

травме воспоминаний и раздражителей. Конфронтация с травмой является методом in sensu (в 

воображении). Целью здесь ставиться уменьшение симптоматики ПТСР, снижение частоты 

спонтанных «вторжений» и минимизация выраженности избегающего поведения. Обычно 

пережившие травму не имеют спонтанной готовности еще раз точно представить, что произошло, так 

как опасаются или уже имеют опыт, что их захватят болезненные воспоминания. Поэтому в начале 

необходимо, особенно при терапии ПТСР, установить приемлемую терапевтическую связь.  

Другой проблемой в начале терапии может быть то, что индивид не способен спонтанно 

заговорить о своем тяжелом опыте и переживании. Связанные с расстройством когнитивные и 

эмоциональные изменения, - избегание мыслей и чувств, чувство отчуждения,- способны уже 

изначально осложнить описание травматических событий или даже сделать это невозможным. Сюда 

же добавляется то, что проговаривание событий обычно провоцирует такие сильные эмоции, как 

страх, ужас, беспомощность, стыд и вина. При начальном неосторожно форсированном опросе о 

травматическом событии возникает опасность ретравматизации -  нетерапевтическое «перечисление» 

травматических событий без возможности психической переработки. Однако, с другой стороны при 

слишком медленном рассмотрении травмы возникает опасность, что пациент переживет 

разочарование из-за демонстрации избегающего поведения самим терапевтом. Решение заключается 

во взвешенном подходе, при котором терапевт ободряет пациента обозначить свои переживания, 

когда он захочет и сколько захочет. Важно прежде всего создать чувство признания и принятия как 

перенесшего травму индивида. 

Множество контролируемых психотерапевтических исследований, а также обобщающие 

метаанализы показали, что эффективность психотерапии ПТСР можно считать подтвержденной 

(Deutschsprachige Gesellschaft For Psychotraumatologe, DeGPT,2001; International Society for Traumatic 

Stress Studies, ISTSS,2000). Наше  метааналитическое исследование включало 38 терапевтических 

исследований с 63 психотерапевтическим или фармакологическим условием. Результаты метаанализа 

показали, что психологические подходы имели значительно меньшие показатели прерывания, чем 

фармакотерапия – 16 или 30%. Среди психотерапевтических подходов как кратковременная, так  и 

продолжительная когнитивно-поведенческая терапия имели преимущества  - 59%,- относительно 

контрольных условий использования только методов релаксации и традиционных антидепрессантов.  

Для интегрированной психодинамически-когнитивной терапии при ПТСР эффекты были 

удовлетворительны, хотя и на значительно меньшей базе – 17%. В психофармакологии лишь 

селективные ингибиторы возврата серотонина давали столь же хорошие показатели улучшения, как и 

психотерапевтические методы, но в таком случае есть риск прекращения позитивного действия в 

связи  с отменой препаратов. Однако, длительные катамнестические исследования для 

психофармакологических препаратов, применяющихся при ПТСР, у нас отсутствуют. 

Вмешательство при повторяющихся посттравматических стрессовых расстройствах является 

быстроразвивающейся областью. Особенно необходимы основополагающие исследования в области 

раннего вмешательства, чтобы при всех наилучших намерениях  психотерапевта не нанести вред 

травмированному индивиду побочными воздействиями уже существующих методов. Дополнения к 

представленным методам можно ожидать в области переработки печали и горя, поскольку у  

переживших войны или военные действия, которые утратили близких, представленные 

психотерапевтические подходы приемлемы лишь отчасти.   
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Կարինե Խաչատրյան 

ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ 
email: Karina_1318@mail.ru 

 

ԵՐԵՔ ՏԱՐԵԿԱՆԻ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏՆԵՐԸ 

(ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ) 

 

Երեք տարեկանի ճգնաժամը համարվում է անձի հոգեսոցիալական զարգացման խիստ 

կարևոր շրջան: Ճգնաժամի ճիշտ հաղթահարումը կարևոր է ոչ միայն երեխայի հուզական-

պահանջմունքային ոլորտի, այլև նրա հոգեկան  զարգացման համար: Որո՞նք են այն առանցքային 

դետերմինանտները, որոնք ծնում են երեք տարեկանի ճգնաժամը: Այս հարցադրման կոնտեքստում՝ 

հիմք ընդունելով խնդրո առարկայի մասին գիտատեսական ուշագրավ տեսակետները, փորձ է 

արվել ներկայացնել երեք տարեկանի ճգնաժամի և դրա ունեցած ներգործության նկարագիրը:  

Ճգնաժամի հաղթահարումն առնչվում է դաստիարակող բոլոր ինստանցիաների մշակված 

ու կիրառության մեջ դրված բոլոր այն նորմերի ու սկզբունքների պահպանման հետ, որի 

արդյուքնում երեք տարեկանը կարող է հաղթահարել կամ չհաղթահարել այն: Ճգնաժամի 

հաղթահարումը կարելի է կապել արժեհամակարգային ճիշտ դրդիչների, երեխայի վարքի ճիշտ 

դրդապատճառվածության հետ:   

 

Բանալի բառեր-ճգնաժամ, երեք տարեկաններ, ինքնագնահատական, նորագոյացություն, 

ընդդիմություն, ինքնագիտակցություն, դետերմինանտ, ինքնակամություն, արժեզրկում, 

նեգատիվիզմ: 

Карине Хачатрян 

Аспирант кафедра педагогики и психологии АрГУ 

 

ДЕТЕРМИНАНТ ТРЕХЛЕТНЕГО КРИЗИСА 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ) 

 

Кризис трехлетнего возраста считается крайне важным периодом духовно-социального развития 

личности. И правильное преодоление кризиса важно не только для эмоциональной сферы и потребностей 

ребенка, но и его духовного развития. Каковы те ключевые детерминанты, которые порождают кризис 

трехлетнего возраста? В контексте такой постановки вопроса, приняв за основу заслуживающие 

внимания научно-теоретические взгляды по данному вопросу, автором была сделана попытка 

представить картину кризиса трехлетнего возраста и оказываемого им воздействия. 

Преодоление кризиса связано с соблюдением разработанных и введенных в применение всех тех 

норм и принципов занимающихся задачами воспитания инстанций, в результате которого трехлетний 

ребенок может преодолеть или не преодолеть его. Преодоление кризиса можно связать с правильными 

побудителями системы ценностей и правильной мотивированностью поведения ребенка. 

 

Ключевые слова - кризис, трехлетние дети, самооценка,  новообразование, возражение, самосознание, 

детерминант, своеволие, обесценивание, негативизм. 

Karine Khachatryan 

Postgraduate  of  Pedagogy 

and Psychology  Chair  of ArSU 

 

THE DETERMINANTS OF  THREE-YEAR-CRISIS 

(THEORETICAL ANALYTICAL EXPERIENCE) 

 

The three-year-crisis is considered to be a most important period of personal  psychosocial 

development. The exact overcoming of crisis is important not only for child’s sphere of emotions and 

requirements, but also for his psychological development. What are the key determinants which create three-

year-crisis? In this statement of a question taking these scientific standpoints as a principal, we make an effort to 

present three-years-crisis and its description of influence.  
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The overcoming of crisis is dealing with the protection of all working out and putting into practice 

principals of the discipline of upbringing, in the result of which a three-years-child can overcome the crisis or 

not. The overcoming of crisis can be connected with the impulses of value system and the exact (right) 

motivation of child’s behavior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Keywords - crisis,  three-year-old children, self-assessment, neoplasm, opposition, self- consciousness, 

determinant, self-will, depreciation, negativism. 

 

 

Հասարակության բուռն փոխակերպումների և դրանից ածանցվող արժեքների ու նորմերի 

փոփոխությունների պատճառով մեր օրերում բավականին սուր է դրվում սերնդի 

դաստիարակության ու սոցիալականացման հարցը: Այս առումով, երեք տարեկանի ճգնաժամի 

ուսումնասիրությունը ավելի այժմեական է դառնում և պահանջում համակարգային ու ճիշտ 

մոտեցումներ, ինչի արդյուքնում կարող ենք հաջողությունների հասնել երեք տարեկանի ճիշտ 

սոցիալականացման գործընթացի կազմակերպման գործում:  

Երեք տարեկան երեխան հետաքրքրասեր է, ջանասեր, էներգիայով լեցուն, անկախ և 

հաճախ հանդուգն: Նա սիրում է զբոսնել, վազել, երաժշտություն լսել, նկարել, կարդալ, գրել: 

<<Երեք տարեկանը զգայուն ժամանակաշրջան է խոսքի, կարգ ու կանոնի, երաժշտության, շնորհի 

ու քաղաքավարության, զգացմունքի, գրելու և կարդալու համար>>
1
:  

Երեք տարեկան երեխային բնորոշ է նաև մտավոր հասունացումը, զարգացող միտքը և 

զարգացող կամքը: Երեք տարեկանում երեխան սկսում է հասկանալ, որ նրա գաղափարները 

տարբեր են ուրիշներից, և ավելի ամբողջական ձևով է հասկանում, որ ուրիշները տարբեր են 

իրենից: <<Երեք տարեկանում երեխան հասնում է զարգացման այն մակարդակին, որտեղ նա 

կարող է ամբողջովին հնազանդվել կամ էլ չկատարել ոչ մի առաջադրանք>>
2
: <<Բացի եռանդուն և 

կենսուրախ լինելուց, երեք տարեկանները երբեմն հանդուգն են դառնում, երբ <<ոչ>> են ասում կամ 

պնդում են, որ կատարեն իրենց կամքը: Այս ժամանակաշրջանը հայտնի է որպես ընդդիմության 

ճգնաժամ անունով>>
3
: Ճգնաժամը սկսվում է, երբ երեխաները սկսում են ասել <<ոչ>> ծնողի 

համարյա ամեն մի առաջարկին կամ առաջադրանքին, որոնք էլ ցույց են տալիս այն, որ նրանք 

կարողանում են արձագանքել շատ տարբեր, քան մեծերն են սպասում: <<Այս շրջանում նա ուզում 

է, որ հաշվի առնեն իր <<ես>>-ը և խորհրդակցեն իր հետ այն բոլոր հարցերի շուրջ, որոնք նրան են 

վերաբերում, օրինակ, նրա ուտելու, խմելու, հագնվելու և այլնի հետ>>
4
: <<Միևնույն ժամանակ 

փոխվում է երեխայի վերաբերմունքը իր և շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, ձևավորվում է 

զարգացման սոցիալական նոր իրավիճակ, որին հարմարվելու ընթացքում էլ հենց ի հայտ է գալիս 

ճգնաժամը>>
5
: Իսկ թե ինչի՞ց է առաջանում երեք տարեկանի ճգնաժամը: Պետք է նշել, որ երեխայի 

օրգանիզմում կատարվում է ֆիզիկական և կենսաբանական վերակառուցում՝ փոխելով նրա վարքն 

ու բնավորությունը: 

Երեք տարեկանի ճգնաժամը համարվում է անձի հոգեսոցիալական զարգացման խիստ 

կարևոր շրջան: Օ. Ս. Սոլոդիլովայի կարծիքով  <<երեք տարեկանի ճգնաժամը օնտոգենեզի էտապ 

է, որը երեխայի մոտ ուղեկցվում է անձնային նորագոյությունների կտրուկ և հիմնական 

փոփոխությունների և շրջապատողների հետ նոր հարաբերությունների հաստատման միջոցով: Այն 

դեպքում, երբ երեխան մարդկանցից ինքն իրեն առանձնացնում է և գիտակցում  սեփական 

հնարավորությունները և ինքն իրեն զգում է <<կամքի աղբյուր>>, հանգեցնում է նրան, որ սկսում է 

իրեն համեմատել մեծերի հետ, ուզում է իրեն թույլ տալ օգտվել այն նույն իրավունքներից, որոնցից 

մեծերն են օգտվում, կատարել նույն գործողությունները, և իհարկե լինել մեծերի նման ինքնուրույն 

ու անկախ: Երբ երեխան իրեն <<կամքի աղբյուր>> է զգում, դա խոսում է իր ինքնըմբռնման 

զարգացման մասին: Երեք տարեկանում ճգնաժամ առաջանում է երեխայի անհատականության 

զարգացման որոշակի ձեռքբերումների արդյունքում: Ճգնաժամի վերապրումը հատկապես սրում է 

                                                           
1 Maria Montessori. “The Absorbent Mind” 
2 Silvana Quattrocchi Montanaro. “Understanding the Human Being” 
3 Tim Seldin. “How to Raise an Amazing Child the Montessori Way” 
4 Tim Seldin. “How to Raise an Amazing Child the Montessori Way” 
5 Ս. Ս. Խուդոյան <<Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքը>> 
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երեխայի զգայունակությունը այլ մարդկանց հանդեպ, սովորեցնում է ոչ միայն դրական շփման, 

այլև շրջապատից իրեն առանձնացնելու ձևերի ունակություններ: Սեփական կամքի ձևավորման 

ժամանակ առանձնացման և ռեֆլեքսային կարողությունները երեխային պատրաստում են այն 

բանին, որ նա անհատ դառնա>>
1
: 

 Ա. Վալլոնը երեք տարեկանի ճգնաժամը կապում է անհատականացման գործընթացի հետ: 

<<Երեխան զգայուն է դառնում իր <<ես>>-ի նկատմամբ, ինքնահաստատման է ձգտում,   ուզում է 

ուշադրության կենտրոնում լինել: Երեխան դառնում է կոնֆլիկտային անձ, նա փորձում է նմանվել 

մեծերին, և միևնույն ժամանակ հաճախ է վիճում նրանց հետ, իր կամքն է  թելադրում, և դրանով 

ինքնուրույնություն է դրսևորում>>
2
: 

Հարկ է անդրադառնալ երեք տարեկանի ճգնաժամի կառուցողական ու 

ապակառուցողական կողմերին: Առաջինը բացասական է, ապակառուցողական,  քանի որ 

<<ճգնաժամը ընթանում է երեխայի բացասական հույզերի, զգացմունքների, վարքերի 

ուղեկցությամբ, որոնք էլ շատ վտանգավոր են երեխայի հոգեկան զարգացման համար: Եվ  

արդյունքն է  անձի բացասական առանձնահատկությունների և մարդկային ոչ ճիշտ 

փոխհարաբերությունների  ձևավորումը և պահանջմունքների անբավարարվածությունը, որոնք էլ 

առաջ են բերում  հոգեկան զարգացման երկարատև ճգնաժամային վիճակ>>
3
: Երեխայի դիրքի 

փոփոխությունները, նրա ինքնուրույնության և ակտիվության աճը մեծահասակներից պահանջում 

են հարաբերությունների մշտական վերանայում ու վերակառուցում: Ս. Հարրիսոնը ընդգծում է, որ 

<<երեք տարեկանը հետաքրքրասիրության և հարցասիրության տարիք է, քանի որ ամեն ինչ նոր և 

անհասկանալի է նրանց համար>>
4
: Եթե երեխայի հետ նոր հարաբերություններ չեն հաստատվում, 

նրա նախաձեռնողականությունը չի խրախուսվում, ինքնուրույնությունը անընդհատ 

սահմանափակվում է, ապա նրա մոտ առաջանում են ճգնաժամային երևույթներ, որոնք 

դրսևորվում են մեծերի հետ հարաբերություններում: Իսկ ահա երեք տարեկանի դրական, 

կառուցողական ճգնաժամը, դառնում է դրական ազդանշան դրական փոփոխություններին, ինչի 

արդյունքում ձևավորվում են նոր մտավոր կառույցեր և զարգացման նոր սոցիալական 

իրավիճակներ: Հոգեկան և ֆիզիկական վարքի դրական փոփոխությունները կատարվում են 

ճգնաժամի նպաստավոր պայմաններում, որոնք էլ նպաստում են երեխայի հոգեկան զարգացման 

հարմարվողական   մակարդակի զարգացմանը: 

Ըստ Վիգոտսկու  և Էլկոնինի՝   <<ներքին հակասությունները մտավոր զարգացման ու 

փոփոխությունների մղիչ ուժն են, որոնք տեղի են ունենում այս տարիքում և որոնցից է կախված 

երեխայի հոգեկան զարգացման հետագա էտապների փոփոխությունները: <<Ես դա ինքս կարող եմ 

անել>> արտահայտությունը նշանակում է ոչ միայն տեսանելի հեղինակության, այլ միևնույն 

ժամանակ երեխայի՝ մեծից զատման, ինքնուրույնության դրսևորում, որոնք շատ ժամանակ 

ծնողներին դուր չեն գալիս: Նրանք պատրաստ չեն տեսնելու, որ իրենց երեխան ինքնուրույն է և 

թույլ չեն տալիս, որ նա, օրինակ, հաց կտրի, ջուր լցնի, աթոռը տեղափոխի, հագնվի, գիրքը դնի 

գրադարակում, խաղալուց հետո խաղալիքները հավաքի և այլն: Այս ամենը հետագայում երեխայի 

կյանքի համար կարող են վտանգավոր լինել և նպաստել ընտանիքում հակասությունների 

առաջացմանը>>
5
: 

Ն.  Աբրոսիմովան և  Ա. Բոլոտովան հաստատեցին երեք տարեկանի ճգնաժամի հետևյալ 

ախտանիշները6
.  

                                                           
1 Солодилова О. П. “Шпаргалка по возрастной психологии” : учеб. пособие.— М.: ТК Велби,  2005. - 56 с. 
2 Валлон А. Психическое развитие ребенка. М., 1967. с. 
3 Болотова А. К. и Молчанова О. Н., 2012. “Психология развития”, Яшкова Аксана Николаевна Кризисы 
возрастного развития и психологическое здоровье в детском возрасте, с.  
4 Стивен Г., Счастливый ребенок,  The Happy Child. Changing the Heart of Education First Sentient Publications 

edition 2002, c. 55 
5 Выготский Л.С. Психология развития ребенка, Эльконин Д.Б. Детская психология, с. 
6 Абросимова Н., “Возраст строптивости. О кризисе трёх лет” // Мама и малыш. — 2005. c. 473. Болотова А. К., и 
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1. Նեգատիվիզմ. Երեխան նեգատիվ ռեակցիա է տալիս ոչ թե հենց գործողությանը, որ նա 

հրաժարվում է կատարել, այլ մեծահասակի պահանջին կամ խնդրանքին։ Ընդհանրապես, 

նեգատիվիզմն ընտրողական է. երեխան անտեսում է ընտանիքի որևէ անդամի կամ դաստիարակի 

պահանջները, իսկ մյուսների հետ բավական լսող է։ Իհարկե նեգատիվիզմը ճգնաժամային երևույթ 

է, որը պետք է անհետանա ժամանակի ընթացքում։ Սոլոդիլովան հաստատեց, որ կարող է 

առաջանալ նեգատիվիզմ  երեխայի անհատականության զարգացման որոշակի ձեռքբերումների 

արդյունքում, ինչպես նաև <<երբ երեք տարեկան երեխայի հետ վերաբերում են ինչպես մեկ 

տարեկանի հետ, և չեն թողնում, որ նա ինքնուրույնություն ձեռք բերի>>: Բայց այն, որ երեք 

տարեկանում երեխան հնարավորություն է ստանում գործելու ոչ թե պատահականորեն ծագած 

ցանկության ազդեցությամբ, այլ գործել ուրիշ՝ ավելի բարդ և կայուն դրդապատճառների 

ազդեցությամբ, զարգացման կարևորագույն ձեռքբերում է։  

2. Ինքնակամություն – <<Ես>> համակարգի ձևավորման հետ կապված` բնականաբար, շատ 

վառ կերպով դրսևորվում է ինքնուրույնության տենդենց, և երեխան ցանկանում է ամեն ինչ 

ինքնուրույն անել: Սկզբունքորեն դա դրական երևույթ է, սակայն երեխայի ձգտումը ամեն ինչ անել 

ինքնուրույն հաճախ ադեկվատ չէ նրա հնարավորություններին և առաջացնում է հավելյալ 

կոնֆլիկտներ: 

3.  Համառություն.  Սա երեխայի ինչ-որ բան պնդելու ռեակցիան է, որով ավելի շատ ոչ թե 

պնդում է իր ցանկությունը, այլ պահանջում մեծահասակներից, որ իր կարծիքը հաշվի առնեն։ 

Երեխայի առաջնային որոշումը պայմանավորում է նրա ամբողջ վարքը, և հրաժարվել այդ 

որոշումից անգամ փոփոխվող իրավիճակներում, երեխան չի կարող։  

4. Կամակորություն. Այս ախտանիշը ուղղված է ոչ թե կոնկրետ մեծահասակի դեմ, այլ վաղ 

մանկությունում  հաստատված հարաբերությունների ողջ համակարգի և ընտանիքում ընդունված 

դաստիարակության նորմերի դեմ։ Երեխան պնդում է իր ցանկությունները և դժգոհում նրանից, թե 

ինչ են առաջարկում և անում ուրիշները։  

5. Արժեզրկում. երեք տարեկանի ճգնաժամի հետաքրքիր ախտանիշ է արժեզրկումը,  

հետաքրքրության կորուստը, բողոքներն ու գանգատները, որոնք արտահայտվում են ծնողների հետ 

հերթական վեճերի ու կոնֆլիկտների ժամանակ։ Երեխայի աչքերում արժեզրկվում է  այն, ինչը 

սովորական, հետաքրքրիր, թանկ է եղել նախկինում։ Բոլոր այս երևույթները վկայում են, որ նրա 

մոտ փոխվում է վերաբերմունքը այլ մարդկանց և ինքն իր նկատմամբ, և երեխան հոգեբանորեն 

առանձնանում է մտերիմ մեծահասակներից։ 

6. Բռնակալություն. եթե ընտանիքում կա մեկ երեխա, այն դրսևորվում է որպես իշխանության 

ձգտում. ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է անեն այն, ինչ ինքն է ցանկանում, իսկ բազմազավակ 

ընտանիքներում բռնակալությունը դրսևորվում է խանդի ձևով: 

7. Բողոք-կռիվ. դրսևորվում է այն դեպքում, երբ երեխան մշտական կոնֆլիկտների մեջ է 

մտնում շրջապատողների և հատկապես իր ծնողների հետ տարբեր հարցերի շուրջ, նա ամեն ինչից 

բողոքում է, նրան ոչինչ չի գոհացնում, ինչն էլ հանգեցնում է կոնֆլիկտների: 

Ուշագրավ է նաև երեք տարեկանի ճգնաժամի մասին Գամեզոյի տեսակետը, որը կրկին 

ընդդիմություն է ենթադրում. <<համառություն, գործողությունների արդյունքնեերի  

կանխատեսում, ինքնուրույնության  ձգտում,  ուժեղ ռեակցիա հաջողության նկատմամբ, ուժեղ 

աֆեկտիվ ռեակցիա իր հասցեին ուղղված յուրաքանչյուր հանդիմանության նկատմամբ>>
1
: Իսկ 

ահա Կ. Ն. Պոլիվանովան նշում է երեք տարեկանի <<ես>>-ի հայտնաբերման մասին. <<Երեխայի 

խոսքում ի հայտ են գալիս <<ես>>, <<ուզում եմ>>, <<ես չեմ ուզում>> արտահայտությունները, 

սեփական <<ես>>-ի բացահայտումը տեղի է ունենում հակադրմամբ, երեխան ինքն է ստեղծում 

իրավիճակներ, որտեղ հայտնաբերվում է <<ես>>-ը….>>
2
: 

Գիտատեսական նյութերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ասել, որ երեք տարեկանը 

հոգեկան  զարգացման  զգայուն (փխրուն) ժամանակաշրջան է, որտեղ նորմալ և թույլ զարգացման 

գիծը շատ նեղ է, և թե ինչ ուղղությամբ կընթանա այն, հաճախ կախված է երեխայի հետ 

                                                           
1 Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для 

студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2003 
2 Поливанова  К. Н., “Психология возрастных кризисов” : Учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений. - М.: 

Издат. центр, 2000. - 184 с. 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A5%D5%A3%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%AB%D5%A6%D5%B4
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շրջապատող անձանց փոխազդեցության արդյունավետությունից, երեխայի տարիքային ճգնաժամի 

ընթացքի յուրահատկությունից և հատկապես ընտանիքի անդամների դերերից: Երեխան 

ակտիվորեն ճանաչում է իրեն շրջապատող առարկաների աշխարհը, յուրացնում ու նվաճում այն 

մեծահասակների գործողությունների միջոցով և նրանց հետ որոշ գործողություններ կատարելով:  

Երեք տարեկանի ճգնաժամը փոխում է երեխային և նրա զարգացման գործընթացի շատ կարևոր 

շրջան է: Երեք տարեկանում երեխան հատկապես զգայուն  է մարդկային հարաբերությունների 

ընկալման նկատմամբ, քանի որ փոխում է սեփական ընկալումը աշխարհի և իր 

հարաբերությունների նկատմամբ: Այս տարիքի երեխաները սպասում են, որ ընտանիքի 

անդամները ընդունեն իրենց անկախությունն և ինքնուրույնությունը: Նրանք ցանկանում են, որ 

իրենցից հարցնեն, խորհրդակցեն իրենց հետ: Նրանք փորձում են ամեն գնով հասնել 

ինքնուրույնության և ինքնահաստատվել  հաղթանակի մեջ, նույնիսկ եթե դա բերում է 

կոնֆլիկտների: Այստեղ շատ կարևոր է ընտանիքի և շրջապատող մարդկանց ազդեցությունը, քանի 

որ երեխան, ցանկանալով իրեն պահել ինչպես մեծահասակ, առաջին հերթին օրինակ է վերցնում 

իր շրջապատողներից:  

Ճգնաժամի առանցքային դետերմինանտ (պատճառա-հետևանքային հարաբերությունները 

վարքի հետ) կարելի է համարել <<ես ինքս>> գիտակցությունը՝ այս փուլի կենտրոնական 

նորագոյացությունը, որը կապված է ընթացքում առաջացող խիստ բարձր հուզական 

ինքնագնահատականի հետ։ Առաջ են գալիս արարքներ՝ կապված ոչ թե անմիջական 

իրավիճակային ցանկությունների, այլ երեխայի <<ես>>-ի դրսևորման հետ։  

<<Հուզական ինքնագնահատկան>>, <<ընդգծված ես>>. ծնողներն ու դաստիարակները  

ճգնաժամի հաղթահարումը պետք է կապեն՝ հիմնվելով այս երկու կարևոր նորագոյացությունների 

վրա:  

Երեխայի հուզական-պահանջմունքային ոլորտի զարգացումը սերտ կապված է այս 

ժամանակ ծագած ինքնագիտակցության հետ, քանի որ այս տարիքում  երեխան սկսում է ինքն իրեն 

գիտակցել որպես մարդ։ Ինքն իրեն ճանաչումը համարվում է ինքնագիտակցության առաջնային 

ձև։ Ինքնագիտակցության զարգացման նոր փուլը սկսվում է այն ժամանակ, երբ երեխան անվանում 

է ինքն իրեն սկզբում անունով, հետո՝ երրորդ դեմքով։ Ինքնագիտակցումից հետո, երեխան փորձում 

է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում լինել մարդ, ուսումնասիրում է մեծերի վարքը, ընդօրինակում 

մեծերին։ Այնուհետև երեք տարեկանում օգտագործվում է <<ես>> դերանունը։ Ավելին, երեխայի 

մոտ առաջանում է  ինքնագնահատականը, ես լավն եմ, կամ վատն եմ,  ընդ որում չափազանց 

բարձր։ Ինքնագնահատականը հուզական կազմավորում է, որը չի պարունակում ռացիոնալ 

բաղադրիչներ։ Այն հիմնվում է երեխայի՝ հուզական անվտանգության, ընդունման պահանջմունքի 

վրա՝ դրա համար էլ հիմնականում առավելագույնս բարձրացված է, որի համար երեխան 

անընդհատ փորձում է իրեն ճանաչել մեծահասակների արձագանքներում: Այդ պատճառով 

երեխայի համար մեծագույն նպատակ է դառնում մեծահասակների կողմից ընդունված և սիրված 

լինելը: Երեխաները, որոնք բացասականորեն են ընդունվում մեծերի կողմից, ունեն ցածր 

ինքնագնահատական, իսկ այն երեխաները, որոնք սիրված են և ընդունված են հատկապես 

ընտանիքում, ունենում են բարձր ինքնագնահատական:  Սակայն երբեմն երեխան, համեմատելով 

իրեն մեծերի հետ, իրեն լիարժեք մարդ չի համարում, ի հայտ է գալիս այսպես կոչված 

անլիարժեքության բարդույթը: Ըստ Ալֆրեդ Ադլերի, հենց այս անլիարժեքության բարդույթի 

հաղթահարման համար է մարդն ամբողջ կյանքում ձգտում ինքնահաստատվել, ապացուցել 

ուրիշներին, որ ինքը լավն է։ 

 Մուխինան1
 այս տարիքի հիմնական նորագոյացությունները համարել է սեփական ես-ի 

առանձնացումը միջավայրից և իր անձի համեմատումը ուրիշների հետ: Նա նշում է, որ երեխան 

ունի սիրված լինելու և հավանության արժանանալու  ձգտում և պահանջմունք, եթե երեխան սիրո 

չի արժանանում, նա կորցում է ինքնավստահությունը, նրա մոտ առաջանում է օտարում վախի 

ձևով, նա զգում է իրեն լքված և միայնակ: Նման իրավիճակներում երեխան կարող է խորը հոգեկան 

ապրումներ ունենալ և սա նույնպես կարող է ճգնաժամի առիթ հանդիասանալ:  

                                                           
1 Мухина   В. С.,  “Возрастная Психология: Феноменология развития, детство, отрочество”, 4-е издание, 

стереотипное Москва, ACADEMIA 1999.   -  496 с. 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6


²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

248 

 

Կարծում ենք, որ Ճգնաժամի հաղթահարումն առնչվում է դաստիարակող ինստանցիաների 

մշակած ու կիրառության մեջ դրված բոլոր այն նորմերի ու սկզբունքների պահպանման հետ, որի 

արդյուքնում երեք տարեկանը կարող է հաղթահարել կամ չհաղթահարել այն: Ճգնաժամի 

հաղթահարումը կարելի է կապել արժեհամակարգային ճիշտ դրդիչների, երեխայի վարքի ճիշտ 

դրդապատճառվածության հետ:   
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Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý èá½³ÉÛ³ 

²ñäÐ ¹³ë³Ëáë 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
БОРЬБЫ АРЦАХА 

 

В этой статье была сделана попытка рассмотреть вопрос о психологической безопасности в контексте 

Арцахского движения и борьбы за выживание. Арцахское движение и последующие войны доказывают, 

что психологическая безопасность армянского народа заключается в борьбе, существовании и в 

генотипе. Начиная с 1988-го года было заложено новое движение, новая государственность, новое 

поколение и новые идеи. Вопрос о психологической безопасности считается очень серьезным в 

современном мире, особенно для армян, переживших войны, поскольку  рассматривается как сложная, 

разнообразная и очень срочная проблема. 

 

Ключевые слова: психологическая безопасность, надежность, стабильность, психическое здоровье, 

свобода, целостность, социальная норма, §я¦ образ, ценности. 
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PSYCHOLOGICAL SECURITY IN THE CONTEXT OF NATIONAL LIBERATION 

STRUGGLE OF ARTSAKH 

 
In this article there was an attempt to consider the issue of psychological security in the context of the 

Artsakh movement and the struggle for survival. The Artsakh movement and further wars prove that the 

psychological security of the Armenian people lis about struggle, existence and genotype. Since 1988 a new 

movement, statehood, generation and new ideas have been established. The issue of psychological safety is 

considered to be very serious in the modern world, especially for the Armenians who survived during the war, 

because it is considered to be a complex, diverse and very urgent problem. 

 

Key words: psychological security, reliability, stability, mental health, freedom, integrity, social norm,§ Iþm¦ 
image, values. 

 

²ßË³ñÑÇ ó³ÝÏ³ó³Í ³½· ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹ áõÝÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ¨ áÕç ÏÛ³ÝùÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ Ó·ïáõÙ ¿ ³½³ï ³åñ»ÉáõÝ: ºñµ ³ÝÓÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ  

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ »Ý, Ýñ³ Ùáï Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É µ³½Ù³åÇëÇ Ý¨ñá½Ý»ñ áõ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

³ÝÑ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ, áñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 

Ë³Ã³ñÙ³ÝÁ:  

ÐÇÙ³ ÷áñÓ»Ýù Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³½³ïáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ü³Ë ¨ ³é³ç ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ³ÝÓÇÝ ï³ÉÇë ¿ ÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý, 

³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ¨ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ, µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ýñ³ ÇÝùÝ³íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ áõ 

ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: àôñ»ÙÝ Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ³éÝãíáõÙ ¿ Ý³¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï:    
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Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ` Ñá·»Ï³ÝÇ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÝÓÝ³ÛÇÝ 

³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·¨áñ Ï³éáõÛóÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ : 
1
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 

½³ñ·³óáÕ ³ßË³ñÑÁ Ù»ñÅ»É ¿ µ³ó³ñÓ³Ï ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á ¨ Ç í»ñçá »Ï»É 

Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·ÇÝ: ²éÑ³ë³ñ³Ï, ³ÝÓÇ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ 

Ëáëù ÉÇÝ»É µ³ó³ñÓ³Ï ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËÝ¹ñÇ Ñ³ÛïÝÇ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇó ². 

È. èáÙ³ÝáíÇãÁ Ï³ñÍáõÙ ¿ñ, áñ.  ¦³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ, 

Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ûµÛ»ÏïÇ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, Ý»ñùÇÝ Ï³Ù ³ñï³ùÇÝ ï³ñµ»ñ ÙÇç³í³Ûñ»ñÇ 

³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ»ï³¹ÇÙ³Ï³Ý /é»·ñ»ëÇí/ Ï³Ù ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí§
2
 : Ü³ 

ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿ ûµÛ»ÏïÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ë»÷³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ÇÝãÁ ËÇëï 

Ï³ñ¨áñ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ï³·Ý³å³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ, ³ÛÉ¨ ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ó»éù ¿ µ»ñ»É áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ, ³ÛÉ¨ 

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ` µ³ñ¹, µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï, µ³½Ù³Ï³éáõÛó, 

Ï»Ýë³³å³Ñáí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿,  áñÁ ³Ù»Ý ³éáõÙáí ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ 

³ëå»ÏïÝ»ñÇ Ñ»ï: Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ÝÓÇ ëáõµÛ»ÏïÇí 

³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý, Ñáõ½³Ï³Ý áÉáñïÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý, ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ÷áñÓÇ, Ñá·»Ï³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ¨ Ë³éÝí³ÍùÇ íñ³: ²Ûë ï³ññ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï 

÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿É µ»ñáõÙ ¿ Ñá·»Ï³ÝÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³é³Ýó áñÇ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É 

ÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ: 

 ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ß³ï É³í å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ³ÛÝ, Ã» 

ÇÝã ï³ññ»ñ »Ý Ý»ñ³éí³Í Ýñ³ÝáõÙ ¨ ÇÝã ¿ Ï³ñáÕ Ù»½ ï³É Ýñ³ µ³í³ñ³ñáõÙÝ áõ ÉÇ³ñÅ»ù 

³å³ÑáíáõÙÁ: ²Ýíï³Ý·áõÃáõÝÁ ëáëÏ Ý»Õ ·Çï³Ï³Ý Ï³ï»·áñÇ³ ã¿ ¨ áã Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËÝ¹Çñ: 

²ÛÝ Ï³ ¨ å»ïù ¿ Ï³ÛáõÝ³Ý³ áñå»ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ëïñ³ï»·Ç³: 

¸Çï³ñÏ»Éáí Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á՝ ê. Î. èáßÇÝÁ ¨ ì. ². êáëÝÇÝÁ
3
  

í»ñÉáõÍ»óÇÝ ³Ûë Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ µ³ó³ïñ³Ï³Ý 

µ³é³ñ³Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: èáõë»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý, ýñ³Ýë»ñ»Ý ¨ ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý É»½áõÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 

µ³é³ñ³ÝÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ å³ñ½í»É ¿, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç 

§³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ áã ³ÛÝù³Ý §ëå³éÝ³ÉÇùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý¦, ÇÝãù³Ý 

áñ ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ  ÑáõÛ½»ñÇ ¨ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: úñÇÝ³Ï` â¿Ùµ»ñëÇ µ³é³ñ³ÝáõÙ 
4
  

¦³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý§  Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ áñå»ë՝³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ³å³ÑáíáÕ íÇ×³Ï, ÑáõÛ½ ¨ 

ÙÇçáó: ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á Ï³åí³Í ¿ ¦ï³·Ý³å³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ Ùï³Ñá·í³ÍáõÃÛ³Ý§  

íÇ×³ÏÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, ¦íëï³ÑáõÃÛ³Ý§  áõ ¦Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý§  íÇ×³ÏÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
5
: 

üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ¦ÈÛ³ñáõë§  ¨ ²Ý·ÉÇ³Ï³Ý ¦úùëíáñ¹³Ï³Ý§  µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝå»ë 

¦³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ§  Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë ¦ÇÝã - áñ Ù»ÏÇÝ Ï³Ù ÇÝã-áñ µ³ÝÇ 

³å³íÇÝ»É Ï³ñáÕ³Ý³Éáõ, Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝ§: ²Ûë ³Ù»ÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ 

Ù³ëÇÝ, áñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ÝáñÙ»ñ ÏñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ Ó¨áí »Ý å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ 

§³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ: ì»ñáÝßÛ³ÉÇó Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ñ³Û»ñë, Ñ³ïÏ³å»ë, 

Ô³ñ³µ³ÕÇ ¨ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñë ³å³Ñáíí³Í ã»Ýù íï³Ý·Çó, ³ÛëÇÝùÝ 

Ñá·»µ³Ýáñ»Ý å³ßïå³Ýí³Í ã»Ýù, ³ÛëÇÝùÝ ã»Ýù Ï³ñáÕ åÝ¹»É, áñ Ñá·»µ³Ýáñ»Ý ³éáÕç áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý 

»Ýù: ºÃ» ³ÝÓÁ áõÝ»ÝáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý »ë-Ç áã ³ÙµáÕç³Ï³Ý áõ ³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·í³Í å³ïÏ»ñ՝ ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý 

³é³ç³ÝáõÙ Ýñ³ Çñ³Ï³Ý ¦»ë§  å³ïÏ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûë »ñ¨áõÛÃÁ Ï³ñ¨áñ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ¹Çï³ñÏ»É ³ÝÓ-

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: 

ü. Î. Øáõ·áõÉáíÁ Çñ ¦²ÝÓÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ§ Ù»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝßáõÙ ¿. ¦…³Ýíï³·áõÃÛáõÝÁ 

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µÝáõÃ³·ñ»É áñå»ë Ýß³ÝÝ»ñÇ ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý  Ùßï³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ, »ñµ ³ÝÓÁ å³ßïå³Ýí³Í ¿ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇó áõ íï³Ý·Ý»ñÇó, 

                                                           
1
 Герасимов В. Д., Угрозы информационно-психологической безопасности личности и их основные 

источники, Шуйский филиал Ивановского Государственного университета Шуя, Россия, 

https://cyberleninka.ru/article/c/psihologiya 
2
 Баева И. А.,Психологическая безопасность в образовании: Монография. – СПб., 2002, стр. 53 

3
 Рощин С.К., Соснин В.А., Психологическая безопасность: новый подход к безопасности человека, 

общества и государства//Российский монитор. 1995. № 6; Общая теория безопасности (актуальные 

методологические и социально-политические проблемы). — М., 1994. 
4
Лондон, 1901 год. Издательство "W. & R. Chambers"  / Chamberss Twentieth century dictionary edited by 

william, m.a.,b.sc. revised edition with supplement. Словарь английского языка Чемберса 20-го века London 

W. & R. Chambers Ltd. 1965 г., 1396 с. 
5
 Рощин С.К., Соснин В.А., указ.соч., //Российский монитор. 1995. № 6. 
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áñáÝó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ã³÷³½³Ýó µ³ó³ë³Ï³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ýñ³ ³ÝÓÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ¨ 

ýáõÝÏóÇáÝ³É  Ï³éáõÛóÇ, Ýñ³ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ý íñ³, ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã ÉñÇí áãÝã³óáõÙÁ§
1
 : 

²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ áñå»ë ÃÇñ³Ë Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÇ 

Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ³é³Ýó ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³×Ç Ù³ëÇÝ Ëáëù ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É: 

ºÃ» ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏ»Ýù áñå»ë ëáóÇ³É³Ï³Ý ÝáñÙ`³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ-ÝáñÙ³ 

Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ³å³  Ñëï³Ï Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ ³ÛÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñÅ»ù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, áñÁ 

í³Õáõó ÇÝï»·ñí³Í ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ – Ñá·»Ï³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÝÓÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·¨áñ ³ßË³ñÑÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

úµÛ»ÏïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý Ï³ï»·áñÇ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ûµÛ»ÏïÇ 

áñáß³ÏÇ íÇ×³Ï, áñÁ ³Ýµ³Å³Ý ¿ Ýñ³ÝÇó Çñ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É µÝáõÃ³·ñíáõÙ áñå»ë 

Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ Ùßï³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý íÇ×³Ï: ²ÛÝ µÝáñáßíáõÙ ¿ áñå»ë ûµÛ»ÏïÇ ß³Ñ»ñÇ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï, áñÇÝ µÝáñáß  ¿ íï³Ý·Á Ï³ÝË»Éáõ ¨ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ 

Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ 

áñå»ë ûµÛ»ÏïÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇù, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ûµÛ»ÏïÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý áõ ³×Ç Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: 

Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ï³éáõóí³Í ¿ »ñÏáõ ³ëå»ÏïÝ»ñÇó՝ ³ÝÓÇ ¨ ÙÇç³í³ÛñÇ 

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÇó
2
 : Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ »ñ»ù ·áñÍáÝÝ»ñáí 

`Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ¨  å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý: ²é³çÇÝ »ñÏáõëÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

áõ ³é³çÝ³ÛÇÝ: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáÝÁ՝ Ù³ñ¹áõ ï³ñµ»ñ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÝ »Ý ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·ÇÝ: 

ØÇç³í³ÛñÁ՝³í³Ý¹³µ³ñ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³ÝÇ áõ ëáóÇ³É³Ï³ÝÇ: ²Ûëûñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ 

Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¹Çï³Ï»ÉÁ, ãÝ³Û³Í 

ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ՝ áñå»ë ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÇ ¹»ñÁ ¨ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ ¿: 

²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³Ù å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÁ՝ ¹ñ³Ýù ·áñÍÇùÝ»ñ »Ý, áñáÝù Ù³ñ¹ÇÏ 

û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ï³·Ý³å³ÛÇÝ ¨ íï³Ý·³íáñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ å³ßïå³Ýí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýù 

Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý (Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ)
3
 : 

ºÃ» Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á ï»Õ³ÛÝ³óÝ»É ²ñó³ËÇ ûñÇÝ³Ïáí, ³å³ 

ï»ÕÇÝ ÏÉÇÝÇ Ýß»É, áñ ³Ûëï»Õ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÇÝï»ñÝ³óÇáÝ³ÉÇ½ÙÇ ¨ §»Õµ³Ûñ³Ï³Ý¦ ³½·Ç áõÕÕ³Ñ³Û³ó 

¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñáõÙ Ñ³ë»É ¿ñ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ Ñá·»µ³Ýáñ»Ý ³Ý³éáÕç íÇ×³ÏÇ: ²Ý³ 

¹ÇÉÇÝ ¥²¹ñµ»ç³ÝÇ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ¤ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ñ ²ñó³ËÇ ¹åñáóÝ»ñÇ ï³ññ³Ï³Ý 

¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇó, Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ÷áË³ñ»Ý áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ñ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝÝ 

áõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ã³ï»ñ³ËÙµ»ñÇ ³ÛóÁ êï»÷³Ý³Ï»ñï ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ñ ¨ Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÝáÕ 

µ³½áõÙ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ÇÝ å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: 1988-Ç ß³ñÅáõÙÁ Ñ³Û 

á·áõ ³ñÃÝáõÃÛ³Ý áõ ³½³ïáõÃÛ³Ý ×ÇãÝ ¿ñ, áñÁ ÝáõÛÝå»ë ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ÷áõÉ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ý Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³Ý: 

Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ËÝ¹Çñ Ï³ñáÕ ¿ Éáõñç ³½¹»óáõÃÛáõÝ 

áõÝ»Ý³É Ù³ñ¹áõ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É Ýñ³ É³ÛÝ³Í³í³É ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

ëï»ÕÍ»É µ³½Ù³åÇëÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõ ËáãÝ¹áï»É Ýñ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ëí³ÍÁ ëáëÏ ³ñï³ùÇÝ 

ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí ã¿ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ íï³Ý·Á: Ø»Ýù ·áñÍ »Ýù áõÝ»ÝáõÙ ´ÜÐ-Ç (µ³ñÓñ³·áõÛÝ 

ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·) ¨ Ñá·»Ï³ÝÇ ù³Ûù³ÛÙ³Ý ÏáÝëïñáõÏïÇí å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: Ü»ñùÇÝ 

ï³·Ý³å³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ ÍÝáõÙ ¿ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ, ãÙï³Íí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³áë ¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ëáõ×³å 

áõ ÷³ËáõëïÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ: 

  ²ÛëåÇëáí Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Éáõñç, Ññ³ï³å áõ 

µ³½Ù³ï³ññ ËÝ¹Çñ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ í»ñ³åñ³Í ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ: ²ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅáõÙÝ 

áõ ¹ñ³Ý Ñ³çáñ¹áÕ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ ³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ å³Ûù³ñÇ, ·áÛáõÃÛ³Ý ¨ ·»ÝáïÇåÇ Ù»ç, ³í»ÉÇ ¿ ³Ùñ³ÝáõÙ: 
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Ðî¸ 159.9                                                                                                                                       Ðá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ 

 

Լուսինե Ղարախանյան, հ.գ.թ., դոցենտ 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն 

ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱՆ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒՅԹԻ 

ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հակամարտության տրանսֆորմացիան, հակամարտության հոգեբանական կողմի 

վերհանումն այսօր խիստ անհրաժեշտ է: Ադրբեջանական հանրույթում դժվար է պատկերացնել  

հակամարտության տրանսֆորմացիայի հնարավոր հեռանկար, քանի որ ադրբեջանցիների 

ինքնությունը չձևավորված վիճակում է: Քաղաքականության մեջ «ոչ պատերազմ, ոչ 

խաղաղություն» իրավիճակը փոխելու իրական շարժառիթների բացակայությունը թերևս 

ադրբեջանական կողմի մոտ ուղիղ առնչություն ունի ինքնության հետ, որը ուշագրավ 

ուսումնասիրման նյութ է: 

Հոդվածում փորձ է արվել ներկայացնել  ղարաբաղյան հակամարտության տրանսֆորմացիայի 

անհնարինության և ադրբեջանակակն ինքնության միջև ակա կապը: 

 

Բանալի բառեր- Ինքնություն, ինքնության փնտրտուք, ինքնության լեգիտիմացում, կոնֆլիկտի 

տրանսֆորմացիա, անվտանգության կաղապար, ինքնանույնացում, էթնոգենեզ, լեզու: 

 

Лусине Караханян, к.п.н, доцент 

Кафедра педагогики и психологии 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА И ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СООБЩЕСТВА 

 Трансформация конфликта и анализ психологического аспекта конфликта чрезвычайно 

необходима. Трудно представить себе возможную перспективу трансформации конфликта в 

азербайджанском обществе, поскольку идентичность азербайджанца находится в неурегулированном 

состоянии. Отсутствие реальных мотивов для изменения ситуации «без войны, без мира» в политике, 

вероятно, напрямую связано с азербайджанской идентичности, что является интересной  проблемой 

исследования. 

В этой статье мы попытаемся представить связь между невозможностью трансформации карабахского 

конфликта и идентичности Азербайджана. 

 

 

Ключевые слова- Идентичность, поиск идентичности, легитимация идентичности, трансформация 

конфликта, шаблон безопасности, самоидентификация, этногенез, язык 

 

 

Lousine Gharakhanyan, Ph.D. in Psychology, Associate Professor 

Chair of Pedagogy and Psychology 

KARABAKH CONFLICT TRANSFORMATION AND ISSUES OF IDENTITY OF  THE AZERBAIJANI 

SOCIETY 

The transformation of the conflict and the analysis of psychological aspect of the conflict are 

absolutely necessary. It is difficult to imagine a possible prospect of transformation of the conflict in the 

Azerbaijani society, as the identity of the Azeri is in the unsettled condition. The absence of real motives for 

changing the "no war, no peace" situation in politics is probably directly related to the Azerbaijani side of 

the identity, which is a remarkable study issue. 

In this article we try to present the link between the impossibility of the transformation of the Karabakh 

conflict and the identity of Azerbaijan. 

 
Keywords: Identity, identity search, legitimation of identity, conflict transformation, security template, self-

identification, ethno genesis, language. 
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Հակամարտության տրանսֆորմացիան, հակամարտության հոգեբանական կողմի 

վերհանումն այսօր ցպահանջ է: Ադրբեջանական հանրույթում դժվար է պատկերացնել  

հակամարտության տրանսֆորմացիայի հնարավոր հեռանկար, քանի որ ադրբեջանցիների 

ինքնությունը տարտամ ու նոմադիկ երանգներ ունի: Քաղաքականության մեջ «ոչ պատերազմ, ոչ 

խաղաղություն» իրավիճակը փոխելու իրական շարժառիթների բացակայությունը թերևս 

ադրբեջանական կողմի մոտ ուղիղ առնչություն ունի ինքնության հետ, որը դեռևս ձևավորված չէ: 

Երևանը ադրբեջանական համարելու Բաքվի հայտարարությունները ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ 

ադրբեջանական հանրույթի ինքնության փնտրտուք: Քաղաքական վերնախավի վարքագիծը, 

մասնավորապես ռազմատենչ հռետորաբանությունը փաստում են, որ հասարակությունում առկա 

շատ խնդիրների լուծման բանալին պետք է գտնել չձևավորված ինքնության արմատներում: 

Ինքնությունն ու ինքնանույնացումը սերտորեն կապակցված են: Իսկ ինչպե՞ս է տեղի ունեում 

ադրբեջանցիների ինքնանույնացումը: Ո՞ւմ է իրականում հավատում ադրբեջանցին, եթե իրեն 

համարում է ադրբեջանցի: «Մի կողմից՝ ինքնությունը կարելի է դասակարգել որպես անձնական 

ինքնության գիտակցման զգացողություն, մյուս կողմից՝ անձնական բնավորության 

ամբողջականացման անգիտակցական ձգտում, երրորդ՝ ինքնությունն էգոյի սինթեզման չափորոշիչ 

է, և վերջապես՝ խմբային իդեալների, խմբային ինքնության հետ անձի ներքին համերաշխությունն 

ապահովող գործոն»
1
: 

Գ. Ասատրյանը մեջբերում է խորհրդային ազգաբան Լ.Վ. Օշանինի հետազոտության արդյունքները, 

համաձայն որի  թյուրքական ժողովուրդներին բնորոշ մոնղոլոիդ ռասայի հիմնական 

հատկանիշներից մեկի՝ էպիկանտուսի տոկոսային առկայությամբ, հետևյալ պատկերն է 

ձևավորվում. (տղամարդկանց մոտ) ղրղզներ՝ 51%, ղազախներ՝ 22%, ուզբեկներ՝ 11%, թուրքմեններ՝ 

6%, իսկ ադրբեջանցիներ՝ 2%-ից էլ ցածր (կանանց մոտ) ղրղզներ՝ 83%, ղազախներ՝ 53%, ուզբեկներ՝ 

18%, թուրքմեններ՝ 10%, իսկ ադրբեջանցիներ՝ զրո տոկոս»: Ըստ սրա՝ հեղինակը եզրակացնում է, 

որ «ադրբեջանցիների մեջ թյուրքական շերտի հիմնական ժառանգությունը մնում է, փաստորեն, 

միայն լեզուն»2, որով անհնար է ձևավորել ազգային ինքնություն ասվածը: Նկատի ունենանք, որ 

ադրբեջաներենը  բավականին մեծ փոփոխություններ է կրել: Իսկ լեզվի փոփոխականությունը չի 

կարող տիրապետություն դառնալ, տիրապետություն ինքնության իմաստով: Ի վերջո ինքնությունը 

հասարակական միավորման հիմնական միջոց է: Ո՞վ եմ ես. և սա հասարակ հարցադրում չէ 

ադրբեջանական հանրույթի ներկայացուցչի կամ հենց երկրի ղեկավարի՝ Իլհամ Ալիևի համար:  

Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմն ինքնությունը դիտարկում է որպես այլոց գնահատականի 

ազդեցությամբ ձևավորվող երևույթ, իսկ ինքնության գործունեությունն ուղղված է ուրիշների 

սպասումների արդարացման միջոցով սեփական ինքնագնահատականի բարձրացմանը: Հենց այս 

համատեքստում պետք է դիտարկել Ալիևի Սյունիքը գրավելու մասին հայտարարությունները, կամ 

Երևանը ադրբեջանական համարելու կամ Ադրբեջանին վերադարձնելու քաղաքական 

զառանցանքները:  

Սրանք մտասևեռումներ են: Իսկ մտածողության ինքնաբավության թելադրանքներից 

ածանցվում է ոչ միայն դատարկություն, այլև հիմարություն: Եվ  այսպիսի մտասևեռումներ ունեցող 

ղեկավարից իրականում դժվար է ակնկալել ռացիոնալ ազգային վարքագիծ կամ 

հակամարտության տրանսֆորմացիայի նախաձեռնոթյուն: 

Ըստ ֆենոմենոլոգիական սոցիոլոգիայի ներկայացուցիչներ Փ. Բերգերի և Թ. Լուկմանի՝ 

«ինքնությունը սուբյեկտիվ իրականության առանցքային տարր է, և ինչպես ցանկացած սուբյեկտիվ 

իրականություն՝ այն դիալեկտիկ կապի մեջ է հասարակության հետ»
3
: Իսկ որքանո՞վ է այսօր 

ադրբեջանի հասարակության խմբային ինքնագիտակցությունը կամ ինքնությունը սնվում 

սուբյեկտիվ իրականությունից, մի երկրում, որտեղ տոտալ վերահսկողության տակ են ազատ 

խոսքի կամ քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն առնչվող ցանկացած մեծ, թե փոքր 

նախաձեռնություններ: Տոտալ ռեժիմը և առհասարակ կառավարման տոտալ ոճը չձևավորված 

ինքնության կամ երերուն ինքնությունը պաշտպանելու միջոց է: Ինչպես իրավացիորեն նշում է Ա. 

                                                           
1
 Фрейджер Р., Фэйдимен Дж., Теории личности и лич- ностный рост, М., Изд. «Мир», 2004, с. 195. 

2
 Асатрян Гарник. Азербайджанская национальная идея: отведено ли в ней место для нацменьшинств? 

https://regnum.ru/news/1470705.html 10.02.2018 թ. 
3
 Бергер П., Лукман Т., Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания, М., 

“Медиум”, 1995, с. 279. 

https://regnum.ru/news/1470705.html%2010.02.2018
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Նալչաջյանր, «Միջէթնիկական կոնֆլիկտների հետևանքներից մեկն այն է, որ դրանց շնորհիվ... 

մարդիկ սկսում են ավելի լավ գիտակցել, թե ինչ էթնոսի են պատկանում, ինչով են տարբերվում 

մյուս էթնոսների անդամներից, ովքեր են իրենց բարեկամներն ու թշնամիները: ... Եթե մենք որևէ 

էթնոսի ծագումն ու զարգացումր դրական երևույթ ենք համարում՝, ապա այդպիսին պետք է 

համարենք նաև նրա ինքնագիտակցության զարգացումը, որը էթնոգենեզի կարևորագույն 

հոգեբանական արդյունքներից մեկն է: Քաղաքական գործիչներից շատերը լավ են հասկանում 

ազգի համախմբման համար ընդհանուր թշնամու գոյության նշանակությունը և նույնիսկ հնարում 

են այդպիսի թշնամի, երբ այն իրականում չկա: Թշնամական վերաբերմունքը հանգեցնում է էթնոսի 

ինքնագիտակցության ուժեղացմանը, խորացնում է ազգակիցների բախտի համար 

պատասխանատվության զգացումը, սեփական անցյալն ու ցեղային արմատներն իմանալու 

ցանկությունը1: Ադրբեջանում պարբերաբար կազմակերպվող զորավարժությունները ոչ այլ ինչ են, 

եթե ոչ սեփական տարտամ ինքնությունը որոշակիացնելու միտումներ: Զորավարժությունները, 

նաև ռազմատենչ, արմատական բնույթ ունեցող հայտարարությունները ադրբեջանական 

հանրույթի անհանգստության դեմ ուղղված յուրօրինակ էմոցիոնալ «պատվաստում» է, որով երկրի 

իշխանությունները փորձում են վստահության միջավայր ստեղծել բնակչության շրջանում: 

Ստացվում է այնպես, որ առանց թշնամու կերպարի մշտական, կայուն գեներացման Ադրբեջանում 

անհնար է ստատիկ վիճակում պահել էթնիկական ինքնագիտակցությունը: Այսպես արդեն անհնար 

է դիտարկել տրանսֆորմացիայի որևէ տարբերակ, քանի որ տրանսֆորմացիան սկսվում է 

մարդկանց մտքերում, համոզմունքներում ու վարքում: Շատ կարևոր է, այն հանգամանքը, թե ովքեր 

են տրանսֆորմացիայի նախաձեռնողները: Ալիևի վարչակարգը, ըստ էության չի կարող դառնալ 

հակամարտության տրանսֆորմացիայի նախաձեռնող կողմ: Պատմության կեղծարարությունները, 

դպրոցական ծրագրային նյութերի ազգայնամոլական երանգները, մանկական գրականության  մեջ 

թշամու կերպարի էսկալացիան խոսում են ինքնության ապարդյուն փնտրտուքների մասին: 

Ժողովրդավարական արժեքներ չճանաչող, քաղաքացիական հասարակություն չունեցող այդ 

երկրում հակամարտության տրանսֆորմացիան չունի հեռանկար: Ռազմատենչ 

հռետորաբանությունը շարունակում է ագրեսիվ կարծրատիպերի էսկալացիան, ինչի արդյունքում 

անհնար է լինում խոսել հակամարտության տրանսֆորմացիայի ու խաղաղ կարգավորման մասին:  

Իրականում ոչ պաշտոնական դիվանագիտության նախաձեռնությունները, մասնավորապես, 

քաղաքացիական հասարակության ներգրավումը շարունակում է անհնար դիտվել, քանի որ երկու 

կողմերի մոտ էլ խիստ մեծ պատասխանատվություն պահանջվող է համարվում խաղաղ 

կարգավորմանն ուղղված ժողովրդական դիվանագիտության ցանկացած դրսևորում:  

Եթե լավատես լինենք, ապա կարող ենք ասել, որ ժողովրդական դիվանագիտությունը հնարավոր է 

օգտագործել հակամարտության տրանսֆորմացիայի հասնելու համար: Դա կարող է նպաստավոր 

լինել մարդկանց դրական կողմնորոշումների և վարքային դրսևորումների համար` թե՛ անձնական, 

թե՛ խմբային մակարդակում։  Ադրբեջանում կան և ի դեմս մտավորականության որոշ շերտի ու 

դեմոկրատական հայացքներ ունեցող հասարակական կազմակերպիչների կարելի է հնարավոր 

դիտել տրանսֆորմացիայի երևույթը: Այսպիսի լարվածությամբ շատ դժվար է ու գրեթե անհնար 

ինքնություն  ձևավորելու, առավել ևս պահելու ադրբեջանական վերնախավի ձեռնարկումները, 

քանի որ բնակչության ինքնությունը իրավացիորեն խարսխված է սոսկ տվյալ հանրույթի 

ներկայացուցիչների քաղաքացիական պատկանելության վրա:  

Է. Գիդենսն ինքնության կայացման համար կարևոր բաղադրիչ է համարում վստահությունը, որի 

ծնունդը կապված է մանկության հետ: <<Համընդհանրացումն անհանգստություն ու վտանգի 

զգացողություն է առաջացնում: Ալիևի հռետորաբանության թվացյալ վստահությունը սեփական 

անհանգստության դեմ ուղղված էմոցիոնալ «պատվաստում», որն անհատին կպաշտպանի 

ապագայի վտանգներից և ցանկացած իրավիճակում խիզախության զգացողություն կտա: Դրանից 

անպարտելիության զգացում է առաջանում, այն թույլ է տալիս տիրապետել իրավիճակներին, 

որոնք կարող են հոգեբանական կամ ֆիզիկական ամբողջությանը վնաս հասցնել>>2: Թերևս 

                                                           
1
 Տե՛ս Նալչաշյան Ա. Ա., էթնիկական Հոգեբանություն, Ե., 2001, ԷՀ 71-72: История национальных 

политических партий России (Материалы международной конференции, М., 1997, с 215) 
2
 Giddens A., Modernity and Self identity: Self and society in late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991, p. 

37. 
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այսպես է ձևավորվում ադրբեջանական հանրույթի «անվտանգության կաղապարը», որը դառնում է 

նաև սեփական ինքնության ձեռքբերման տխուր և անհուսալի քայլ կամ նախաձեռնություն: 

1993 թվականին, երբ իշխանության եկավ Հ.Ալիևը, նա առաջ քաշեց  «մեկ ազգ – երկու պետություն» 

կարգախոսը, որը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև ձևավորված քաղաքական դաշինքի 

սիմվոլացված և խոսքային դրսևորում ստացած արտահայտություն էր, որից սկսեց սնվել 

նորաթուխ ադրբեջանի չձևավորված ինքնությունը: Սա, ըստ էության բերում է կրկնակի 

էթնիկական ինքնանույնացման, որը ևս լիարժեք ինքնություն ձևավորելու պայման չէ: Այսինքն 

էթնիկական բացառիկության հասնելու ավագ Ալիևի այս փորձը ևս կարելի է ձախողված համարել, 

քանի որ կերակրում է միայն դեկլարատիվ ինքնությունը, այսինքն իրադրական՝ տվյալ պահի 

թելադրանքով: Այսօր ևս Ադրբեջանը կանգնած է էթնիկացման լուրջ խնդրի առաջ: Կարելի է 

ենթադրել, որ սրա հետ են կապված բոլոր այն կեղծարարությունները, որոնք հնչում են 

նախագահների մակարդակով: Ալիևի՝ Երևանը ադրբեջանական պատմական տարածք համարելու 

միֆը ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ինքնության փնտրտուք ու մարմաջ: Խորհրդային ադրբեջանականացումը 

ըստ էության դարձավ ձախողված էթնոպրոյեկտ: Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև ձևավորված 

այսօրվա քաղաքական դաշինքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ինքնության փնտրտուք: ԽՍՀՄ Ադրբեջանի 

կորստով տեղի ունեցավ նաև տարտամ ինքնության կորուստ, ինչը սկսեց արհեստականորեն լցվել 

ու կերակրվել հակամարտությամբ պայմանավորված թշնամու կերպարի ստեղծման  

անհրաժեշտությամբ: Ադրբեջանի թյուրքացման տենդենցը կարելի է դիտել Ալիևի 

ինքնավստահության միջուկը: Ավելին, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ ունեցած 

հոգեբանական խորը նույնացումը բերում է նույն ոճի ավտորիտար  քաղաքականության:  

Է.Սմիթը գրում է. «Առանձին էթնիկ ինքնության ընկալումը սկսվում է այն ժամանակ, երբ 

բնակչությանը տրվում է կոլեկտիվ սեփական անուն (ինքնանուն), որն ընդգծում է նրա առանձին 

հատվածների միասնականությունը, և այն ժամանակ միայն, երբ այդ անունն ընդունվում է 

հանրույթի բոլոր անդամների կողմից, ովքեր գիտակցում են իրենց առանձնահատկությունը»1: 

Ջուղայի խաչքարերի ոչնչացումը, միջնադարյան հայկական խաչքարերի՝ Ադրբեջանի 

կառավարության կողմից կազմակերպված ավերումը Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության 

տարածքում, հատկապես Ջուղա քաղաքում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ էթնոգենեզի լիակատար գործընթաց 

չապրած և բարբարոսության փուլում մնացած հանրույթի հոգեբանական ինքնապաշտպանություն, 

զբաղեցրած տարածքի հետ ինքնության արհեստական լեգիտիմացում: Ընդ որում այստեղ մենք 

գործ ենք ունենում ազգերի պատմության մեջ բացառիկ այնպիսի մի երևույթի, երբ այս կամ այն 

պարամետրերով ազգ կոչվող հանրույթը սկսում է էթնոսի ձևավորման տարրական վարքային 

ստրատեգիաներ ունենալ: Վերջին բնաջնջման դեպքը եղել է 2005-2006 թվականներին, երբ 

ոչնչացվել է Ջուղա քաղաքի հայկական գերեզմանոցը իր հազարավոր խաչքարերի հետ։ Այնտեղ 

գտնվող խաչքարները ջարդված են եղել ծանր շինարարական տեխնիկայի օգնությամբ, իսկ 

գերեզմանոցի ազատված տարածքը վերածվել է հրաձգադաշտի: Ինչու  հենց հրաձգադաշտի: Այս 

իրողությունը ևս վկայում է այն մասին, որ ապակաուցողական ագրեսիան, որը, ավելի շատ բնորոշ 

է վայրենության փուլը չհաղթահարած հանրույթին, անգիտակցականի մակարդակում 

շարունակում է գործել, և մոտ ապագայում որևէ այլ բան կանխատեսել չի կարելի: 

Ինքնությունն ունի ներկայացուցչական նկարագիր: Ավելին, երբեմն ինքնության ճշգրիտ 

բնութագրման համարժեք է դառնում «վկայող» արտահայտությունը: «Ինքնությունը վկայում է, որ 

անհատը ներկա է եղել. ներկա է և երաշխավորում է ներկա լինել»: Ի դեպ, ինքնությունը համարվում 

է նաև ապագայի երաշխավոր: Ինքնության որոշակիության բացակայության կամ փնտրտուքի 

պայմաններում անհնար է ունենալ ինքնության անհատական նախագիծ, որը հիմնված լինի 

արժեհամակարգի ու բարոյականության վրա: Ինչպե՞ս է Ալիևը երաշխավորում ադրբեջանցիների 

ապագան: Եվ այդ երաշխավորումների մեջ ինչ տոկոս է կազմում արժեհամակարգն ու 

արդարությունը: Ահա հենց այս հարցի անորոշ պատասխանից էլ ածանցվում է հակամարտության 

տրանսֆորմացիայի անհնարինությունը: Ադրբեջանի չձևավորված էթնոպրոյեկտը լուրջ խոչընդոտ 

է հակամարտության տրանսֆորմացիայի համար: 

 

                                                           
1
 Smith Anthony, Ethno-Symbolism and Nationalism: a Cultural Approach, London and New York, 2009. 

Էջ 46: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%BB%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%A1%D5%B9%D6%84%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%AB%D5%BB%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D4%BB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1_(%D4%B1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/2005
https://hy.wikipedia.org/wiki/2006
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%B1%D5%A3%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF&action=edit&redlink=1
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Սույն հոդվածում ներկայացվել են այն կարևոր հիմնաքարերը, որոնց վրա խարսխվում է 

հայրենասիրական դաստիարակությունը նախակրթարանում: 

Հայրենասիրական դաստիարակությունը մանկավարժական գիտության կարևոր 

խնդիրներից մեկն է: Հայրենասիրությունը մարդկային բոլոր բարոյական արժեքներն ամփոփող 

առաքինությունն է, որ զարգանում է մարդու ինքնագիտակցության և արժանապատվության 

զգացումի հետ` աստիճանաբար: Դեռևս նախակրթարանում կյանքի առաջին իսկ քայլերից 

երեխայի մանկական հոգում դաստիարակը ձևավորում է հայրենիքի հանդեպ անկեղծ սիրո 

զացում: Մանկավարժի սրբազան պարտքն է կյանք ճանապարհել մի սերունդ, որի կրծքում կտրոփի 

ճշմարիտ հայրենասերի սիրտը: Իսկ դրա համար պետք է սիրել հայրենիքն ու անցնել 

հայրենասիրության առաջին սանդուղքը: 
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М.Б. Ярамишян, Х. Х.. Акопян, 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В  этой  статье мы представили важные моменты, которые закрепляют патриотическое 

воспитание в дошкольном учреждении. 

Патриотическое воспитание является одним из важнейших вопросов педагогической науки: 

патриотизм- это высшая добродетель, , обобщающая все нравственные ценности, которые постепенно 

развиваются с чувством самосознания и достоинства. Воспитатель создает настоящую  любовь к 

родине. Это обязанность отдавать жизнь поколению, что и будет сопровождать сердцебиением 

истинного патриота. А для этого необходимо любить родину и пройти первую лестницу воспитания. 
 

Ключевые слова: Армения, патриотизм, национальность, воспитание, родина, материнство, 
божественность, люстра, солидарность, армия, триатлон, солдат. 

 
 

M.B.Yaramishyan, H.Kh.Hakobyan 

THE PATRIOTIC EDUCATION IN THE  PRESCHOOL 

 
In this article, i presented the important points that reinforce patriotic education in the  preschool. 

Patriotic upbringing is one of the most important issues of pedagogical science: patriotism is the ultimate 

virtue that summarizes all human moral values that  develops gradually with selfconsciousness and dingity. In 

the early childhood, the tutor  in child care develops a sincere love for the homeland. A sacred duty of a 

pedagogue is to lead a generation that has the heart of a true patriot in his chest. And for that you have to love the 

homeland and to go to the threschold of the upbringing. 

 
Key words: Patriotism, patriotism, nationality, upbringing, motherland, motherhood, motherhood, divinity, 
chandelier, solidarity, army, triathlon, soldier. 
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Հայրենապաշտական  դաստիարակություն. ահա մեր փրկության խարիսխը:                      

Գ. Նժդեհ 

Աշխարհաքաղաքական ժամանակակից զարգացումների ֆոնին, գիտատեխնիկական 

առաջընթացին զուգահեռ, կրոնական, միջազգային ահաբեկչության սպառնալիքների 

պայմաններում, երբ աճում են մարդկային ողբերգություններն ու մտահոգությունները, կարևոր դեր 

է կատարում հայրենասիրությունը: Այն ձևավորվում է մանկուց՝ դեռևս նախակրթարանում: 

‹‹Միշտ խորհեցեք հայրենիքի մասին››, - ասել է տաղանդավոր զորավար Հովհաննես 

Բաղրամյանը1
: 

Մենք պետք է սիրենք արյամբ սրբագործված  մեր հայրենիքը և նրան պաշտպանելը 

համարենք  արժանապատվության խնդիր: Մեր նոր սերունդը պետք է իմանա, թե ինքն ով է, 

որտեղից է գալիս, ինչ պատմություն ունի և ուր է գնում: Այս բոլոր հարցերի համադրմամբ է 

ձևավորվում  ճշմարիտ հայրենասիրությունը:   

Հայրենասիրական դաստիարակությունը մանկավարժական գիտության կարևոր խնդիրներց 

մեկն է: Այն ենթադրում է անհատի քաղաքացիական պատասխանատվությունը, անհատի և նրա 

իրավունքների նկատմամբ  հարգանքը, արժանապատվությունը, հոգևոր ու մշակութային 

արժեքների գնահատումը,  ազգային ավանդույթների ու սովորույթների պահպանումը, հայրենի 

բնաշխարհի մասին ճիշտ պատկերացումները, հայերենի ու հայ ժողովրդի հոգևոր միասնության 

իմացությունը, կրոնի պատմության ճանաչումը: Հայրենասիրական դաստիարակությունը 

արդյունավետ է, եթե մենք անկեղծ ենք ու հավատում ենք մեր քարոզած գաղափարներին: 

Ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, քանզի hայրենիքն ինձ տվել  է լավ  ծնողներ, հարազատ 

ընկերներ, ուսում և սիրելի աշխատանք: Իմ նախապապերը Մեծ Հայրենականի հերոսներ են: Հայրս 

ծառայել է արցախյան բանակում, վիրավորվել արցախյան գոյապայքարի ժամանակ: Ավագ 

եղբայրս պայմանագրային զինծառայության է անցել արցախյան բանակում և դիրքերում հսկել մեր 

անդորրը, իսկ կրտսեր եղբայրս սովորում է ռազմամարզական վարժարանում և արժանացել է 

‹‹Լավագույն զինվոր-մարզիկ›› կոչմանը: Նրանք ինձ ոգեշնչում են հայրենասիրությամբ, զինում 

հայեցի ոգով: 

Ես՝ որպես նախակրթարանի դաստիարակչուհի, իմ կարճ գործնական աշխատանքի 

ընթացքում հնարավորություն եմ ունեցել ճանաչել տարբեր տարիքային խմբերի երեխաներին: 

Մանկապարտեզն ունի 12 խումբ, որտեղ ընդգրկված երեխաների 41,7 % է քաջ գիտակցում, թե ինչ է 

հայրենասիրությունը: Ես շատ հաճախ նայում եմ իմ փոքրիկների խելացի, հետաքրքրասեր 

աչքերին ու տագնապով մտածում՝ կարո՞ղ եմ նրանց ուսուցանել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է 

հայրենասեր դառնալու համար: Սա կարևոր մի պահանջ է, անհերքելի համոզմունք. նրանց 

մանկական հոգիներում մշտարթուն պահել հայրենիքի հանդեպ սերը: 

Մեզնից յուրաքանչյուրը ապագա սերնդի հոգում պետք է վառ պահի հայրենասիրութան 

ջահը: Կյանքի առաջին իսկ քայլերից մանկական հոգում պետք է ձևավորել հայրենիքի հանդեպ  

անկեղծ սիրո զգացում՝ ծնող-դաստիարակ համագործակցությամբ:  

Նոր  մարդու ձևավորումը ենթադրում է աճող սերնդի դաստիարակությունը՝ 

քաղաքացիական պատասխանատվության բարձր գիտակցության ոգով, առ հայրենին նվիրումի ու 

սիրո մեծագույն շնորհով: Մեզնից յուրաքանչյուրի խնդիրն է ՝ մանկապարտեզում ապահովել 

ապագա սերնդի  կրթությունն ու դաստիարակությունը՝ ազգային հոգեբանությամբ: Դաստիարակը 

պետք է լավ տիրապետի մայրենի լեզվին և հոգ տանի նրա անաղարտության պահպանման համար, 

ունենա ազգային նկարագիր և ազգային արժանապատվություն, հասկանա իր գործի 

պատասխանատվությունը, ճիշտ գնահատի բարոյական արժեքներն ու չափանիշները և հասնի 

հայեցի ոգու դաստիարակմանն ու բարձրացմանը: Դաստիարակը նախակրթարանի երեխաների 

համար վառ օրինակ պետք է հանդիսանա իր հագուկապով, պահվածքով ու վարվեցողությամբ:  

Հայրենասիրական դաստիարակությունը առաջնային ու կարևոր խնդիր է, որի զարգացմանը 

նպաստում են նախակրթարանի տնօրենն ու դաստիարակները: Մեր նախակրթարանի տնօրեն 

տիկին Նինա Լազարյանը իր աշխատանքի կարևոր նախապայմաններից է համարում 

                                                           
1
 Մարտիկ,  51-52 թիվ, դեկտեմբեր, 2017թ., էջ 10: 
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հայրենասիրությունը, ազնվությունն ու անաչառությունը: Նրա մարդասիրությունն ու 

մեծահոգությունը առավել դրսևորվեց Քառօրյա պատերազմի ընթացքում, երբ մանկապարտեզ 

ընդունեց Մարտակերտի, Մատաղիսի, Թալիշի փախստական 11 երեխաների՝ մայրական սիրով ու 

գորովանքով լցնելով նրանց մանկական հոգիները: 

Նախակրթարանի երեխաների հայրենասիրական դաստիարակության ապահովումը բարդ 

ու շարունակական աշխատանք է: Այն իր բարի պտուղները կքաղի համատեղ ջանքերի ճիշտ 

կազմակերպման շնորհիվ: Դրան նպաստում են մայրենիի պարապմունքների ժամանակ 

ուսուցանվող հայրենասիրական բանաստեղծությունները, ազգային ու ավանդական տոնական 

միջոցառումները, խմբասենյակներում առկա կրոնական անկյունները, տոնական առիթներով 

պարբերաբար  լույս ընծայվող պատի թերթերը, այցելությունները՝ պաշտպանության բանակի 

զորամասեր: Այս վերջին մեթոդը արդյունավետ է համարում նաև Արա Մարգարյանը. 

‹‹Հայրենասիրական դաստիարակության գործում մեծ դեր են ունենում  հանդիպումները և 

փոխադարձ կապը Հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախյան ազատամարտի հերոսների հետ, 

այցելությունները զորամասեր, անմիջական շփումները զինվորների հետ, մասնակցությունը նրանց 

առօրյային ››
1
: 

Արցախյան գոյապայքարի 30-ամյա մեր պատմությունը մեր ազգային դիմագծի ու ինքնության 

հաստատման առհավատչյան է: Դեռևս 1988թ Արցախյան շարժման ու պայքարի օրհասական 

օրերին բոլոր արցախցիները ոտքի ելան՝ միահամուռ պաշտպանելու իրենց ոտնահարված 

իրավունքները: Շարժման հենց սկզբից դպրոցականները կազմակերպված մասնակցեցին բոլոր 

հանրահավաքներին: Եվ ձևավորվեց մի սերունդ, որ կարծես թե կյանքի իմաստն ու խորհուրդն 

ընկալում ու զգում էր գենով: Հայրենասիրությունը նրանց մոտ ի ծնե էր՝ վերուստ սահմանված 

սրբազան պարտք ու պատասխանատվություն: Այսօր նրանց հետևորդները ավագների թողած 

ժառանգությունը պաշտպանելու համար նորից ցույցեր են կազմակերպում և համախմբված հանդես 

գալիս արդար պայքարի կոչով: Այսօր առավել ևս յուրաքանչյուր երեխա պետք է իմանա իր 

ժողովրդի պատմությունը և դաստիարակվի ազգային մեծերի կյանքի  օրինակով: Այս առումով 

մեջբերում եմ Գ. Նժդեհի խոսքերը՝ .‹‹Կգա ժամանակ, երբ ամեն բանից  առաջ կմտածեն 

դաստիարակության մասին››
2
: 

Գարեգին Բ-ի կոնդակում արտահայտված է հետևյալ միտքը. ‹‹Հայ եկեղեցին հայ ժողովուրդն 

է՝ քրիստոնեական սուրբ հավատով միասնական, ինքն իրեն հայ եկեղեցիով ճանաչող ու 

արտահայտող››
3
: 

 Ահա թե ինչու եկեղեցու և կրոնի պատմության հավերժականությունը, որպես ազգային 

պետության հարատևության գաղափար, պետք է պահպանել,  կեղծ ու մոլոր  համարել օտար 

կրոնները, որոնք չեն դարբնում կուռ կամքեր, որոնց չգոյությունը մեզ կդրդի մեր թշնամիների 

մեծահոգությանը: 

Հայրենասիրական դաստիարակության ապահովման համար մեր մանկապարտեզի 

դաստիարակները կատարում են մեծ աշխատանքներ: Կրտսեր խմբի դաստիարակչուհի Արեգա 

Բարսեղյանի ‹‹Թիթեռ›› խմբի մի անկյունում տեղ են գտել հայրենասիրական դաստիարակության 

մասին ասույթներ: Խմբի բոլոր երեխաները հացից առաջ աղոթում և օրհնում են սուրբ հացը: Իսկ 

Հայրենյաց պաշտպանի օրվա առթիվ նրանք զինվորական համազգեստների տեսքով բացիկներ են 

պատրաստել՝ ‹‹Հայրիկները մեր քաջ, անվախ, ծառայում են բանակում:  

Անքուն կանգնած սահմանում, մեր Արցախն են պաշտպանում›› գրությամբ: 

Մայիսյան Եռատոնին նվիրված միջոցառմանը ‹‹Փաթիլ›› խմբի երեխաները զինվորական 

համազգեստներով ու հայրենասիրական ոգով խրոխտ արտասանեցին իրենց դաստիարակչուհու՝ 

Արցախին ձոնված հեղինակային բանաստեղծությունները: Արցախի սիրով լցված երիտասարդ 

                                                           
1
  Մարգարյան Ա., Աշակերտների հայրենասիրական դաստիարակությունը ՆԶՊ-ի դասերին, էջ 230: 

 
2
 www.npatak.wordpress.com: 

4.Սարոյան. Ռ., Հանուն ազգային –պետական գաղափարախոսության, Ընտանիք և դպրոց, 

‹Երևան‹››, 2009, էջ 42: 
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դաստիարակչուհի Արմենուհի Սարգսյանը ձգտել էր երեխաների մանկական հոգիներում 

հայրենիքի հանդեպ սերը վառել  կաթիլ առ կաթիլ:  

Ցավոք, որոշ փոքրիկներ, ովքեր մեծանում են զինծառայողների ընտանիքներում, դեռևս 

չգիտեն, որ հայրենիքին ծառայելը յուրաքանչյուրի պարտքն է: Ես երեխաների հետ զրուցեցի 

հայրենասիրության մասին: Բացատրեցի, թե ովքեր են պաշտպանում մեր հայրենիքը, ցուցադրեցի 

զինվորների նկարներ և ասացի, որ յուրաքանչյուր տղամարդ ծառայում է բանակում, պաշտպանում 

հայրենիքը օտար թշնամիներից՝ իր սրբազան  պարտքը կատարելով նրա նկատմամբ: Մենք 

բանակի մասին հանելուկ սովորեցինք՝ ‹‹Որքան մեծ լինի ու որքան հզոր, այնքան թշնամին կլինի 

անզոր››: 

Փոքրիկ Լանայի պապիկը, տատիկն ու հորեղբայրը  ծառայում են արցախյան բանակում, իսկ 

կրտսեր հորեղբայրը զոհվել է մարտական ծառայության ժամանակ՝ թշնամու մահացու գնդակից: 

Լանայի պապիկը երկար տարիներ ծառայում է արցախյան բանակում, և հայրենիքին ծառայելը նա 

համարում է հոգու առաքելություն: Նույն այդ ոգով պետք է դաստիարակվեն նաև փոքրիկ  Լանան 

ու Հարութը, Ալեքսն ու Անին, ովքեր մեծանում են զինծառայողների ընտանիքներում: Իսկ  չարաճճի 

Արմանը իր հայրենիքը պաշտպանելու համար  գնալու է կռիվ ու թուրք է սպանելու: 

Արա Մարգարյանը, անդրադառնալով հայրենասիրական դաստիարակությանը, գտնում է, որ 

այն պետք է հիմնված լինի հավատի՝ (Հայաստանի, նրա ապագայի, հերոսական նախնիների 

նկատմամբ,) հպարտության զցացումի (հարգալից վերաբերմունք ազգային ավանդույթներին, 

մշակույթի ու եկեղեցու նկատմամբ) վրա1 

Աշնան տոնին նվիրված ‹‹Մրգահանդես›› միջոցառումը, որ  կազմակերպել էի կրտսեր խմբի 

իմ փոքրիկների հետ, մեծ արձագանք էր հանրապետությունում տեղի ունեցող կարևոր  

իրադարձություններին: Այն ազգային ու ավանդական տոների պահպանման լավագույն 

նախապայմանն էր: Երեխան պետք է ճիշտ պատկերացումներ ունենա հասարակական կյանքի 

վերաբերյալ, հասկանա ու գիտակցի, թե ինչ գնով է ձեռք բերվել իր խաղաղությունը: Հանդեսի 

ընթացքում մեր զոհերի հիշատակին մոմավառության ներքո  փոքրիկները աղոթեցին, իսկ վերջում 

հանդես եկան խաղաղության կոչով: Եվ խաղաղությունը մեր փոքրիկների անմեղ աչքերում էր, 

մանկան ժպիտներում: 

Դաստիարակը երեխաների մեջ պետք է սերմանի բարություն, սեր, մեղմություն, 

համերաշխություն, արդարամտություն ու հանդուրժողականություն: Ցույց տա երեխաներին, որ 

հայրենի հողը պետք է պաշտպանել ոչ միայն օտար բռնակալներից, այլև ‹‹սեփական 

բարբարոսներից››: Սովորեցնել երեխաներին պահպանել մեզ շրջապատող աշխարհը, թույլ չտալ 

աղտոտել շրջակա միջավայրը, հարգել ու սիրել հայրենակիցներին,  հոգատար լինել իրար 

նկատմամբ: Տեղին է ասել Մեծն Նժդեհը. ‹‹Փոքր ազգերն անպայմանորեն ավելի հայրենասեր պետք 

է լինեն, քան մեծերը. մենք ավելի՝ քան բոլորը: Հայրենիքներն ապրում են հայրենասիրությամբ, 

ընկնում՝ նրա պակասի շնորհիվ: Հայրենասիրության հետ բարձրանում են ազգերը, ընկնում՝ նրա 

պակասի շնորհիվ››
2
: 

Հայրենասիրությունը՝ որպես մարդկային առաքինությունների այդ աստվածային մոր համար 

պետք է ջահ վառի մեր հոգիների մեջ: Պետք է գիտակցենք, որ Մայր ասելով պետք է հասկանալ 

Մայր հայրենին, մայր լեզուն, մայր օջախը: Ամեն տարի փետրվարի 21-ին մենք տոնում ենք 

Մայրենիի տոնը: Մենք պետք է լավ տիրապետենք մայրենի լեզվին, խնամքով վերաբերվենք բառին, 

հոգ տանենք նրա անաղարտության պահպանման համար: 

Մանկավարժի սրբազան պարտքն է կյանք ճանապարհել մի այնպիսի սերունդ, որի կրծքում 

կտրոփի ճշմարիտ հայրենասերի սիրտը: Իր սրտի ամենանուրբ թելերով կզգա ազային պայքարի 

էությունը, իսկ դրա ստեղծմանը կուղեկցի  մեծ ու վեհ գաղափար, որի անունն է 

Հայրենասիրություն: 

Այսօր որոշ փիլիսոփաներ ու հոգեբաններ գտնում են, որ ժամանակի ընթացքում մարդը 

կհեռանա բնությունից, ինքն իրենից: Պետք է ընդունել մեր սխալները, սովորել ճիշտ ապրել, լինել 

                                                           
1
 Տե´ս  Մարգարյան Ա., Աշակերտների հայրենասիրական դաստիարակությունը ՆԶՊ-ի դասերին, 

էջ 229: 
2
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հայրենասեր, որի համար պետք է սիրել մար հայրենիքը, և անցնել դաստիարակութան առաջին 

սանդուղքը: 

Խոսքս եզրափակեմ Գ. Նժդեհի հզոր խոսքերով. ‹‹Հայրենասիրության հունդը, որոնք մենք 

սերմանում ենք վաղ մանկական տարիներից, չեն կարող պարարտ հող գցել և առանց մեր խնամքի 

խոր արմատներ ձգել››:1
 

 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 
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ТЕМА ПАТРИОТИЗМА, СВОБОДЫ И МИРНОЙ СЕМЬИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧЕБНИКАХ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Основываясь на соответствующие темы учебников начальной школы, через оригинальные 

тексты учебников младших классов общеобразовательных школ, статья ставит задачу посеять семена 

правильного отношения к реальности у младших школьников, затрагивает воспитательные вопросы 
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THE THEME OF PATRIOTISM, FREEDOM AND PEACEFUL FAMILY IN THE PRESENT TEXTBOOKS 

OF THE ELEMENTARY SCHOOL 

 

Basing on corresponding topics of textbooks in primary schools, through original texts of the textbooks of 

elementary classes in general educational schools, this article has a task of sowing in pupils the right attitude to 

the reality, touches on educational problems of cognition, emotional reorganization. 
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Դաստիարակության խնդիրն  է` երեխային` որպես դաստիարակության սուբյեկտի, 

հաղորդակից դարձնել մարդկային արժեքների աշխարհին: 5-6 տարեկանից սկսած ձևավորվում են 

իրականության նկատմամբ արժեքային վերաբերմունքի սաղմերը: Փոքր տարիքում երեխան 

դրսևորում է ճանաչողական, վերափոխման և հուզական արժեքներ և այն առավել կոնկրետացնում 

դպրոցի առաջին օղակում: 

Ճանաչողական արժեքներից երեխաների մեջ ծնվում է նոր գիտելիքներ ստանալու 

պահանջմունք, ձևավորվում է գիտակցական վերաբերմունք ուսուցման նշանակության հանդեպ: 

Հուզական արժեքներից երեխան համակվում է գեղեցկության զգացմունքով, ծնվում է 

հարգանք վարպետության նկատմամբ: Այդ արժեքներն են` խաղը, երեխաների շփումը արվեստի 

տարբեր տեսակների հետ, որոնք էլ հենց կերտում են երեխաների աշխարհը: 

Վերափոխման արժեքներից առաջանում է ձգտում` ինքնուրույն անելու այն, ինչ որ 

ինքնատիպ բան է: Այստեղ կարևոր է հիշել` չմտածել ու չգործել երեխայի փոխարեն: 

Երեխան, հետո` կրտսեր դպրոցականը, հետաքրքրություն է դրսևորում իր շուրջը ծավալվող 

իրադարձությունների, երկրի, ծննդավայրի նկատմամբ, ուրիշների ապրումներին արձագանքելու 

շնորհիվ ծնվում է կարեկցանքը և մարդկանց ուրախությունը կիսելու ձգտումը, ձևավորվում են 
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բարոյական գիտակցության հիմքերը, ինչպես նաև ձևավորվում են առաջին պատկերացումները 

հայրենի եզերքի, հայրենիքի, ապագայի, ընտանիքի, մահվան ու անմահության վերաբերյալ: 
Ինչպես գիտենք, դաստիարակության խնդիրները պայմանականորեն  բաժանվում են 

ավանդական և ժամանակակից խնդիրների: Ավանդական խնդիրներն են` դաստիարակության 

բոլոր կողմերն արտացոլող և դաստիարակության հիմնական բովանդակությունը կազմող 

խնդիրները` ֆիզիկական, մտավոր, բարոյական, աշխատանքային, բնապահպանական, 

գեղագիտագեղարվեստական և նաև` ուսուցման կազմակերպումը, քանզի ուսուցումը դիտվում է 

որպես ուսուցմամբ կազմակերպվող դաստիարակության գործընթաց: 

Դաստիարակության արդի խնդիրները բխում են հասարակության զարգացման 

պահանջներից և կոչված են լուծելու ծառացած հիմնախնդիրներն ու իրականացնելու կրթության 

նորացման գործընթացը: Երեխաների համակողմանի դաստիարակության բովանդակությունը 

կազմող բոլոր խնդիրները իրականացվում են ուսումնադաստիարակչական գործընթացում, որտեղ 

իրենց ուրույն տեղն են գրավում հայրենասիրության, ազատության և խաղաղ ընտանիքի 

գաղափարի թեմաները: 

Անդրադառնանք այս խնդիրների իրականացմանը` կրտսեր դպրոցում այսօր գործող 

դասագրքերում ընդգրկված թեմաների ու բնագրերի վերլուծմամբ: 

Այսօր դպրոց են գալիս երեխաներ, որոնց մի մասը նախադպրոցական հիմնարկներից են, մի 

մասը` առանց որևէ նախապատրաստվածության: Նրանք թե՛ ուսման և թե՛ արժեքային հարցերի 

նկատմամբ ունեն տարբեր վերաբերմունք: Ուստի դպրոցը, լինելով առավելապես 

պահպանողական կառույց, պետք է կարողանա ուսումնական գործընթացն այնպես կազմակերպի, 

որ ոչ միայն բացահայտի յուրաքանչյուր դպրոցականի անհատական առանձնահատկությունները, 

այլև դաստիարակի հասարակության, ընտանիքի ու հայրենիքի արժանավայել մարդ: 

Բացենք ¦Մայրենի - 1§ դասագրքի 5-րդ էջը և որպես ուղեցույց վերցնենք Վահան Գրիգորյանի 

¦Իմ դասագիրքը§ փոքրիկ ոտանավորի վերջին հատվածը` 

Ահա մեր ազատ  

Սուրբ հայրենիքը, 

Որ ցույց է տալիս 

Իմ դասագիրքը (4, էջ 5): 

Իսկ ի՞նչ է ցույց տալիս դասագիրքը. պատից կախված քարտեզը` հայրենիքի սահմաններով, 

աշակերտը, որ հայրենիքի սիրտն է ցույց տալիս` մայրաքաղաքը, և մյուս պատին կախված են 

հայրենիքի նվիրյալների` գրողների նկարներ: Ի՞նչ է պարունակում հայրենիք բառն իր մեջ: 

Պարունակում է հայ, հայր, հայրենի, այր բառերը, բառեր, որոնց կողքով անտարբեր չի կարող 

անցնել և ոչ մի հայ: 
Թե ինչպես է ստեղծվել հայ բառը` յուրովի է մեկնաբանում Վասը` նույն ինքը Վ. Սարգսյանը և 

¦Մայրենի - 1§ դասագրքի հեղինակը. 

Սիսին նստած մի Հ տառ` 

Իսկ Մասիսին` մի Յ տառ`  

Խորհում էին անդադար` 

Ինչպե՞ս դառնան մի լավ բառ: 

Բայց ինչպես էլ կանգնեցին` 

Բառ չստացվեց, տխրեցին: 

- Ա՜,- ծոր տվեց Հ տառը,-  

Իջնենք մոտիկ անտառը, 

Թող խորհուրդ տա Ա տառը: 

Յ-ն աջ կողմից մոտեցավ, 

Հ-ն ձախ կողմից մոտեցավ, 

Ու երբ հասան Ա  տառին, 

ՀԱՅ-ը ծնվեց այդ պահին (4, էջ 42): 

Ոստի, հայոց տառերն ապրում են Աստծու սրտում, հայոց լեզուն հայի զենքն է, նա է հային 

հայ պահում, իսկ հայ ժողովուրդ նշանակում է հայոց լեզու, հայոց լեզու` նշանակում է հայ 
ժողովուրդ. ¦Ես հայ եմ: Իմ հայրիկն էլ հայ է: Իմ պապն էլ հայ է, պապիս պապն էլ: Հայկ նահապետի 

անունով են երկիրն անվանել Հայաստան 

Հայերն ապրել են հի՜ն - հի՜ն օրերում, ապրում են հիմա և կապրեն հավետ: 
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Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ§ (5,էջ 102): Հայը հպարտ է, որ ունի Զորավար Անդրանիկ, Գարեգին 

Նժդեհ, Սպարապետ Դրո, Սպարապետ Վազգեն ու բազում անմահ հոգիներ, որոնք 

մարտիրոսվեցին հային հայ պահելու և հայ լինելու համար: 

2-րդ դասարանցի փոքրիկն իմանում է դասագրքից և հպարտանում, որ ¦Աշխարհի 

ամենամեծ քաղաքը, որտեղ բոլորը խոսում են հայերեն, ծիծաղում են հայերեն, սիրում ու ապրում 

են հայերեն§ (Մայրենի 2, էջ 128), Երևանն է, Հայաստանի մայրաքաղաքը, որ հիմնել է Արգիշտին 

շա՜տ ու շա՜տ` 2800 տարի առաջ և անվանել Էրեբունի: Եվ հպարտ է, որ հայ է, գիտի նաև, որ մենք` 

հայերս, գալիս ենք դարերից, քիչ ենք, բայց հայ ենք, Պարույր Սևակի խոսքերով` ¦Մենք մեզ ոչ 
մեկից չենք գերադասում§, ¦Պարզապես… միայն մե՛նք Արարատ ունենք§, ¦Պարզապես Դավիթն 

այստեղ է կռվել, Պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել§,  

¦… Մեզ հայ են ասում 

Եվ ինչո՞ւ պիտի չհպարտանանք… 

Կանք: Պիտի լինենք, 

Ու դեռ շատանանք§ (Մայրենի 4, էջ 48): 

Գևորգ Էմինի խոսքերով` հայ 4-րդ դասարանցի երեխան պիտի անգիր արտասանի. 

Մենք փոքր ենք, այո՛, 
Ձեզ ո՞վ էր ասում, 

Մեզ սեղմեք այնքան, 

Որ մենք ստիպված… ադամանդ դառնանք (Մայրենի 4, էջ 76): 

Երևի հայրենիքը հենց այն է, որ դու տեսնում ես, ուրիշը չի տեսնում: Երևի հայրենիքը հենց 

այն է, որ կորցնելուց հետո այլևս ոչինչ չես ունենա կորցնելու (Վարդգես Պետրոսյան, ¦Մայրենի - 

4§, էջ 78): Հայրենիքը հենց այն է, որ անհնար է հասկանալ խելքով, չափել մետրերով, նրան կարելի 

է և պետք է հավատալ միայն: 

I դասարանցին, դեռ լրիվ պատկերացում չունենալով հայրենիքի նկատմամբ անսահման 

սիրո զգացումի մասին, թոթովախոս լեզվով հավաստում է հայոց լեզվի տառերն իմանալու իր 

անսահման ուրախությունն ու սերը. 

Սիրում եմ քե՛զ, Հայո՛ց լեզու, 

Մայրիկիս պես անուշ ես դու: 

Քեզնով եմ ես Հպարտանում, 

Կարդում, գրում, Արտասանում (¦Մայրենի -1§, էջ 144): 

Նույն աշակերտն արդեն 3-րդ դասարանում հասկանում է, որ հերոսությունները միայն 

զենքով չեն կատարվում, որ հազարավոր դարեր հայը ցրվեց, բայց չձուլվեց ոչ մի ազգի, այլ իր 

Մասիս լեռան պես պահեց հայ ազգն իր մեծ: Սակայն ի՞նչ հրաշքով դա կատարվեց` աստվածայի՞ն, 

թե՞ հայ ձեռքով. ու Պարույր Սևակն է 3-րդ դասարանցուն, և ոչ միայն նրան, հասկացնում, որ ¦Մեզ 

հայ պահող թրերն հայոց§, ¦Հայ ազգն հավերժ հայ պահողին§ անվանում են Մեսրոպ Մաշտոց, որն 

այնպիսի զորք ծնեց, 

Որ ոչ մի պահ չի տրոհվում, 

Ոչ մի զինվորդ չի զոհվում… 

… Ամեն տառդ հայ ազգապահ 

Մի զինվոր է անմեռական, 

Ամեն բառդ` հայոց մի գունդ, 

Այբուբենդ` բանակն Հայկյան (Մայրենի-3, էջ 90):  

Այսպիով, Հայկի սխրանքի շնորհիվ մենք հայ մնացինք, Մաշտոցի սխրանքի շնորհիվ մենք 

հայ մնացինք, Մաշտոցի սխրանքի շնորհիվ խոսում և գրում ենք հայերեն, ուստի պետք է իմանանք, 

որ  ¦Հայ տառերն ապրում են Աստծու սրտում§, ¦Հայի լեզուն հայի  տունն է§, ¦Հայի համար հայոց 

լեզուն այն է, ինչ որ մարտի գնացող զինվորի համար` զենքը§: Լեզուն հզոր զենք է, որը 

պաշտպանում է և՛ քեզ, և՛ քո  հայրենիքը: Խոսի՛ր այնպես, որ հայոց լեզուն փայլի Թուր Կեծակիի 

պես, որովհետև զինվորի թիկունքին հայրենիքի սերն է, և թույլերը զինակից չեն ունենում: 

Դեռ առաջին դասարանում փոքրիկ զինվորիկը երգում է Վասի խոսքերով. 

Զինվոր եմ ես, Քայլում եմ, տե՛ս, 

Զենքեր ունեմ, Զենքեր պես-պես: 

Է՛լ գնդացիր` Ձեզ լավ ծանոթ, 

Է՛լ ինքնաթիռ, Է՛լ թնդանոթ: 

Տանկ էլ ունեմ իմ գրպանում. 

Ափսոս, կարգին ձայն չի հանում: 
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Ես վատի դեմ կանգնել գիտեմ, 

Կռվել գիտեմ, հաղթել գիտեմ: 

Ես պստիկ եմ, բայց ճստիկ եմ, 

Հայրենիքի զինվորիկ եմ (¦Մայրենի -1§, էջ 37): 

Ծիծեռնակաբերդի, Եռաբլուրի և ընդհանրապես Զոհված ազատամարտիկների 

հուշարձաններին նայելիս նրանք խորհում են մեր ժողովրդի անմեղ զոհերի և Հայրենիքը 

պաշտպանելու համար հզոր բանակ ունենալու մասին, իսկ հզոր բանակ ունենալու համար պետք 

են խելացի, համարձակ ու հայրենասեր զինվորներ: 

Արդեն երկրորդ դասարանում նրանք համոզվում են, որ Հայկ Նահապետը, Արգիշտին, 

Տիգրան Մեծը, Վարդան Մամիկոնյանն իրենց զորքերով պաշտպանել ու պահպանել են մեր 

հայրենիքը, հայը միավորվել է Սարդարապատի ճակատամարտում և հաղթել ահեղ թշնամուն, իսկ 

երեսուն տարի առաջ հիմքը դրվեց ահեղ թշնամուց կռիվներով մեր հայրենիքի մի մասի` Արցախ 

աշխարհի ազատագրման: 

Հազարավոր հայ հերոս - զինվորներ ծնվեցին այդ պատերազմում, որոնք առյուծի նման 

կռվեցին և հաղթեցին նենգ ու ստոր թշնամուն: 

Այսօր հզոր է մեր բանակը: Հին ժամանակներում այն զինված էր նիզակներով, նետ – 

աղեղներով, իսկ այսօր` զինված ամենահզոր զենքերով` հրթիռներով, ինքնաթիռներով` 

օդաչուներով, թե անօդաչու թռչող սարքերով, ¦Իսկանդերով§, որոնք  կառավարում են քաջ ու 
հայրենասեր մեր զավակները, շենացնում ու պաշտպանում են մեր Հարենիքը` Արցախ – 

Հայաստանը: 

Հանրահայտ է ու կարևոր ընտանիք – մանկապարտեզ – դպրոց կապը: Նույնքան էլ 
հանրահայտ է, որ մարդը երջանիկ է իր ընտանիքում, այնպիսի ընտանիքում, ուր իշխում են Հույսը, 

Հավատն ու Սերը: Եվ ինչպես Հովհ. Շիրազն է ասում` ¦Երբ նեղն եմ ընկնում, երբ հույսս է հանգչում, 

Նախ` մորս, ապա` Աստված եմ կանչում§: Այսօրվա մեր միակ հույսը մեր երիտասարդ հայությունն 

է, նրանց մայրերի ափերի մեջ պետք է փնտրել մեր ազգի ճակատագիրը: Հիշենք Շիրազին` 

կրկնելով, որ մեր մայրը մեր հույսի դուռն է, մեր տան մատուռը, մեր օրորոցը, մեր տան ամրոցը, 

մեր հերն ու մերը, ճորտն ու տերը, մեր տան անտունը, արծվաբույնը, ծառան, արքան, անճարն ու 

դեղ – ճարը, աղբյուրն ու քույրը, անքունն ու անուշ քունը, ճրագն ու արեգակը, մեր հացն ու մեր 

Աստվածն է մայրը (¦Մայրենի -4§, էջ 54): 

Ու մեր Հայաստան – Արցախն էլ մեր Մա՛յր Հայրենիքն է. 

Որպես ամփոփում` նշենք, որ լավ ուսուցիչն իր աշակերտների մեջ մի կայծ վառելո՛ւ համար 

իր մեջ լույսի մի ամբողջ ծով պետք է կուտակի և իր սաներին դաստիարակի հայրենասիրության, 

լեզվապաշտության, ազատասիրության ու ընտանեկան անդորրության վեհ գաղափարներով, 

հասկացնի, որ հայրենիք ենք անվանում այն վայրը, որտեղ դարեր շարունակ ապրել են մեր 

պապերն ու հայրերը, որտեղ ծնվել ենք մենք, խոսել մայրենի լեզվով, որտեղ ամեն ինչ հարազատ է 

մեզ` սարերը, ջրերը, դաշտերը: Մեր լեզվին մայրենի ենք ասում, որորվհետև հայերենով են խոսել 
մեր մայրերը, նրանք են մեզ սովորեցրել հայերեն խոսել: Մենք մեր Հայրենիքի հացն ենք ուտում, 

նրա ջուրն ենք խմում, մայրենի լեզվով ենք խոսում. Նա մոր նման պաշտպանել է մեզ թշնամուց: 

Բացի Արցախ – Հայաստանից շատ ուրիշ պետություններ կան աշխարհում, սակայն մարդը մեկ 

մայր ունի, միայն մեկն է նաև ի՛ր Հայրենիքը: 

Այս վեհ գաղափարներին են միտված նաև կրտսեր դպրոցի գործող դասագրքերը և նույնպիսի 

ոգով էլ դաստիարակում են մեր մատաղ սերնդին` Հայրենիքի ապագա պաշտպաններին: 
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ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: àñå»ë Ï³ÝáÝ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ³í»ÉÇ 

ËáñÁ, µ³ñ¹ ¨ ¹Åí³ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ, ù³Ý ³ñï³ùÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ß³ï 

Ñ³×³Ë å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³Ûë »ñÏáõ ï»ë³ÏÝ»ñÁ` ³ñï³ùÇÝÁ ¨ Ý»ñùÇÝÁ, ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Ï»ñåáí 

ÙÇ³íáñíáõÙ ¨ ÷áËÏ³å³ÏóíáõÙ  »Ý, ³ÛÝå»ë áñ  åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ¹ñ³Ýù Ñ³½í³¹»å Ï³ñ»ÉÇ ¿ 

íëï³Ñáñ»Ý ï³ñµ»ñ³Ï»É:  

 

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ` ¹»åñÇí³óÇ³, ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÁÝï³ÝÇù, Ñáõ½³Ï³Ý íÇ×³Ï, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï, 

³Ýï»ëáõÙ, Ï³åí³ÍáõÃÛáõÝ, ç»ñÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 

И.Мкртчян 
ФЕНОМЕН ДЕПРИВАЦИИ В НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕ 

 

      Неудовлетворительные отношения между родителями и детьми могут вызвать внутренний 

психологический барьер. Как правило, умственные препятствия глубже, сложнее и труднее 

преодолевать, чем социальные обстоятельства. Тем не менее, более часто эти два типа условий, 

внутренний и внешний,  разными способами объединяются и взаимосвязываются, поскольку на практике 

их редко можно уверенно дифференцировать. 

 

Ключевые слова. депривация, неблагополучная семья,эмоциональное  состояние, психологическая 

атмосфера, пренебрежение, привязанность,теплые отношения 

 

I.Mkrtchyan 

THE PHENOMENON OF DEPRIVATION IN AN DYSFUNCTIONAL FAMILY 
 

    Unsatisfactory relations between parents and children may cause inner mental barrier.As rule mental 

obstacles are deeper, complicated and difficult to overcome than puter social circumstances.Yet moreoften this 

two types of conditions inner and outer, ine most different manner are united and muttualy arranged as it is in 

practice occasionally can be differentiated. 

 

Keywords. deprivation,  dysfunctional family, emotional state, psychological  atmosphere , neglection,           

аffection, warm relations 

 

     

 ²ÛÝ  ÷³ëïÇ  ³ñÓ³Ý³·ñáõÙÁ, áñ  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ  Ù³ÝÏ³Ï³Ý  Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ  ¨  

ÍÝáÕÝ»ñÇó  µ³Å³ÝáõÙÁ  »ñ»Ë³ÛÇ  ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç    Ñ³×³Ë  Éáõñç  Ë³Ã³ñáõÙÝ»ñÇ  ¿  µ»ñáõÙ,  

Ñ³Ý·»óñ»ó  ÙÇ  ß³ñù   »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ: 
Ø³ÝÏ³Ï³Ý  Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ  ÙÇ³Ý·³ÙÇó  í»ñ³Íí»ó  

¹»åñÇí³óÇáÝ  Çñ³íÇ×³ÏÇ  Ùá¹»ÉÇ,  ÙÇÝã¹»é  ÁÝï³Ý»Ï³Ý  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ  Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó  

áñå»ë  ¹»åñÇí³óÇ³ÛÇó  ÙÇ³Ï Ñáõë³ÉÇ  å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ:  ê³  µ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõÙ  ¿ñ.  <<È³í  ¿  í³ï  

ÁÝï³ÝÇùÁ,  ù³Ý  É³í³·áõÛÝ  Ù³ÝÏ³ïáõÝÁ>> Ï³ñ·³ËáëÁ: 
Ø³ÝÏ³ïÝ»ñáõÙ  ¨  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ  ¹³ëïÇ³ñ³ÏíáÕ  »ñ»Ë³Ý»ñÇ  Ù³ëÇÝ  áñáß  

÷³ëï»ñ  ËáëáõÙ  »Ý  ³ÛëåÇëÇ  »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý  û·ïÇÝ:   
  Շ³ï »ñ»Ë³Ý»ñ  ³åñáõÙ  »Ý  ³ÛÝåÇëÇ  ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ,  áñï»Õ  ëå³éÝ³ÉÇùÇ  ï³Ï  ¿  áã  

ÙÇ³ÛÝ  Ýñ³Ýó  ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ,  ³ÛÉ¨՝  áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý  ÏÛ³ÝùÁ:  äñ³ÏïÇÏ³Ý,  áñ  É³ÛÝ  ï³ñ³ÍáõÙ  

¿ñ  ·ï»É  Ñá·»Ï³Ý  ¹»åñÇí³óÇ³ÛÇ  Ù³ëÇÝ  Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³½¹»óáõÃÛ³Ý  ï³Ï,  Ñ³×³Ë  µ»ñáõÙ  

¿ñ  Ýñ³Ý,  áñ  »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ  ÃáÕÝáõÙ  ¿ÇÝ  ³Û¹åÇëÇ  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ,  ÁÝ¹  áñáõÙ  µáÉáñ  

ëáóÇ³É³Ï³Ý  Ó·ïáõÙÝ»ñÝ  áõÕÕí³Í  ¿ÇÝ  ó³ÝÏ³ó³Í  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ÁÝï³ÝÇùÇ  ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  

å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ:  ø³ÝÇ  áñ  ÁÝï³ÝÇùÇÝ  Ñ»ï¨»ÉÁ  Ñ³½í³¹»å  ¿ñ  µ³í³ñ³ñ  Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý  ÉÇÝáõÙ,  

»ñ»Ë³Ý»ñÁ  »ñÏ³ñ  ï³ñÇÝ»ñ  ÙÝáõÙ  ¿ÇÝ  µáÉáñáíÇÝ  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ²ÛëåÇëáí  Ñ³ñó  ¿  

mailto:inna.mkrtchyan.1980@mail.ru
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Í³·áõÙ.  ½·áõ±Ù ¿  ³ñ¹Ûáù  »ñ»Ë³Ý  ¨  ÇÝãåÇëÇ±  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ¿  ½·áõÙ Çñ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý  Ñá·»Ï³Ý  

å³Ñ³ÝçÙáõÝù»ñÇ  ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ  ÁÝï³ÝÇùáõÙ: 

 ²Ûë  Ñ³ñóÁ  åñ³ÏïÇÏáñ»Ý  µ³ñÓñ³óñ»É  ¿  ´ááõÉµÇÝ`  Ù³Ûñ³Ï³Ý  ¹»åñÇí³óÇ³ÛÇ  ³é³çÝ³ÛÇÝ  

ÏáÝó»åóÇ³ÛÇ  ßáõñç Ùï³Í»ÉÇë,  ÁÝ¹  áñáõÙ  Áëï  Ýñ³`  ÁÝï³ÝÇùÇ  ÙÇç³í³ÛñáõÙ  Ï³ñáÕ  »Ý  Í³·»É  

å³ÛÙ³ÝÝ»ñ,  áñáÝù  Ù³ÝÏ³ïÝ»ñÇ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó  ¿³Ï³Ýáñ»Ý  ã»Ý  ï³ñµ»ñíáõÙ,  ¨  áñ  »ñ»Ë³Ý  

Ï³ñáÕ  ¿  ï³é³å»É  ÙáñÇó  ³Ýç³ïáõÙÇó`  ë»å³ñ³óÇ³ÛÇó,  ãÝ³Û³Í  Ýñ³ÝÇó  ýÇ½ÇÏ³å»ë  

³é³ÝÓÝ³ó³Í  ã¿: ´ááõÉµÇÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ  ¿ Ý³¨,  áñ  Ù³ÝÏ³ïÝ»ñáõÙ  »ñ»Ë³ÛÇÝ  ëå³éÝáõÙ  ¿  ³í»ÉÇ  

ß³ï  ¹»åñÇí³óÇ³  ¨  ³í»ÉÇ  ùÇã  Ñáõ½³Ï³Ý  ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ,  ÙÇÝã¹»é  ÁÝï³ÝÇùáõÙ`  Ñ³Ï³é³ÏÝ  ¿: Ü³ 

³é³ç³ñÏáõÙ  ¿  ³é³ÝÓÝ³óÝ»É  ½áõï  ¹»åñÇí³óÇ³Ý,  å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  Ùáñ  ¨  »ñ»Ë³ÛÇ  ÙÇç¨  ß÷Ù³Ý  

³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ,  Ë³Ã³ñáõÙÝ»ñ  Ï³åí³Í  ³Û¹  Ï³åÇ  Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ»ñÇ  Ñ»ï,  ÇÝãå»ë  Ý³¨  

Ë³Ã³ñáõÙÝ»ñ  Ï³åí³Í  ³Û¹  Ï³åÇ  Ë½Ù³Ý  Ñ»ï:
1
 

ÂíáõÙ  ¿,  ³Ûë  ï»ë³Ï»ïÁ  ÏÇëáõÙ  ¿  Ý³¨  ÞåÇóÁ,  áí  í³Õ  Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý  åëÇËáå³ÃáÉá·Ç³ÛÇ  

Ù»ç  ï³ñµ»ñáõÙ  ¿  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ  ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý  (¹»åñÇí³óÇáÝ)  å³ï×³éÝ»ñáí,  áñáÝù  

³é³ç³ÝáõÙ  »Ý   Ùáñ  Çñ³Ï³Ý  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó,  ¨  Ñá·»ïáùëÇÏ  Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ,   áñáÝù  

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  »Ý Ùáñ  í»ñ³µ»ñÙáõÝùáí,  áñÁ  ãÇ  ÏñáõÙ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  µÝáõÛÃ:
2
   

 Ø»ñ  ë»÷³Ï³Ý  ÷áñÓÇ  íñ³  Ï³ñáÕ  »Ýù  ÙÇ³ÛÝ  ³í»É³óÝ»É,  áñ  ³é³ÝÓÇÝ  ¹»åù»ñáõÙ  

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  Ñ³Ý¹Çå»É  ¨  ³½¹³ÏÝ»ñáí  áã  µ³í³ñ³ñ  ³å³ÑáíáõÙ,  ¨  Ï³å»ñÇ  

Ë³Ã³ñáõÙÝ»ñ,  ÇÝãå»ë  Ý³¨  Ñ³×³Ë³ÏÇ  ë»å³ñ³óÇ³Ý»ñ,  ÁÝ¹  áñáõÙ  ¹Åí³ñ  ¿  Ñ³ëÏ³Ý³É,  Ã»  ÇÝãÝ  

¿  ³½¹»É  ëÏ½µáõÙ,  ÇÝãÁ`  ³í»ÉÇ  áõß,  áñÝ  ¿  áñáßÇã  »Õ»É,  ÇëÏ  áñÁ  ¹ñ³  Ñ»ï¨³Ýù:ÀÝï³ÝÇùáõÙ  

»ñ»Ë³ÛÇ  ¿ÙáóÇáÝ³É  íÇ×³ÏÁ,  áñå»ë  Ï³ÝáÝ  ÉÇÝáõÙ  ¿  ½·³ÉÇáñ»Ý  ³í»ÉÇ  µ³ñ¹,  ù³Ý  Ù³ÝÏ³Ï³Ý  

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ.  »ñ»Ë³ÛÇ  Ñ³Ý¹»å  ÍÝáÕÝ»ñÇ  ·ñ³í³Í  ¹ÇñùÁ  Ý³¨  ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  ÉÇÝáõÙ  ¿  ³é³í»É  ÇÝï»ÝëÇí,  ³í»ÉÇ  ËáñÁ  å³ï×³é³íáñí³Í  ¨  ³í»ÉÇ  

³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óí³Í: ê³Ï³ÛÝ,  ãÝ³Û³Í  ³Ûë  ³Ù»ÝÇÝ,  Ù»Ýù  Ï³ñÍáõÙ  »Ýù,  áñ  Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ  

ÏÉÇÝÇ  ÷áñÓ»É  óáõÛó  ï³É  ÁÝï³Ý»Ï³Ý  ³ÛÝ  Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,  áñáÝó  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  Ï³ñáÕ  ¿   

Í³·»É  ¹»åñÇí³óÇ³:  ²Û¹  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ  Ï³ñ»ÉÇ  ¿  µ³Å³Ý»É  »ñÏáõ  ËÙµÇ: 

 ²é³çÇÝ  Ñ»ñÃÇÝ  ¹ñ³Ýù ³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý,  »ñµ  ³ñï³ùÇÝ å³ï×³éÝ»ñáí ÁÝï³ÝÇùáõÙ 

ïÇñáõÙ ¿ ëáóÇ³É-Ñáõ½³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý 

»ñ»Ë³ÛÇ ³éáÕç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ê³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ, ûñÇÝ³Ï,³ÛÝåÇëÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ, áñï»Õ 

ÍÝáÕÝ»ñÁ ûñí³ Ù»Í Ù³ëÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ »Ý ïÝÇó ¹áõñë, áñï»Õ ÁÝï³ÝÇùÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³Ù 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ ³ÛÝù³Ý ó³Íñ ¿, áñ  »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý ËÃ³ÝÁ:   

 ºñÏñáñ¹ ¹»åùáõÙ ÉÇÝáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ, »ñµ í»ñáÝßÛ³É ³½¹³ÏÝ»ñÁ  ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³éÏ³ »Ý, 

µ³Ûó »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýù ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ  »Ý, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ áñáß³ÏÇ Ý»ñùÇÝ, Ñá·»Ï³Ý ËáãÁÝ¹áï:ì»ñçÇÝë ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ 

å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ, ãÝ³Û³Í µ³í³ñ³ñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ ·ñ»Ã» Ó»éùÇ ï³Ï ¿ ·ïÝíáõÙ: ê³ 

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ÉÇ³ñÅ»ù ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ, Ñ³×³Ë ÉÇáíÇÝ µ³ñ»Ýå³ëï Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 

¹Çñù áõÝ»óáÕ, áñï»Õ Ù³ÛñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ÛñÁ ¨ ÙÛáõë ¹³ëïÇ³ñ³ÏáÕ ³ÝÓÇÝù Ñáõ½³Ï³Ýáñ»Ý 

ÉñÇí ³Ýï³ñµ»ñ »Ý,  Ýñ³Ýù Ï³åí³Í ã»Ý »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï, Ýñ³Ý µ³í³ñ³ñ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã»Ý 

Ñ³ïÏ³óÝáõÙ:ÆÝãå»ë ¹³ ³ñ¹»Ý ³é³ç ¿ ù³ßí»É, »ñÏáõ Ýßí³Í Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ë³ãíáõÙ »Ý. 

ûñÇÝ³Ï Ù³ÛñÁ ³ÛÝù³Ý ¿ ½µ³Õí³Í, áñ  ãÇ Ñ³ëóÝáõÙ Çñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»É »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï; 

Çñ ³ÙµáÕç Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ ï³Éáí Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³ÝÁ` Ý³ ãÇ û·ï³·áñÍáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ 

ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ Ýñ³ Ùáï ÷³ëï³óÇáñ»Ý ÙÝáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ; ¹³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 

Ý³¨ ÙÇ³ÛÝ³Ï Ùáñ »ñ»Ë³, áõÙ Ñ³ÛñÁ  µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ¨ áí Ñ³×³Ë ï³é³åáõÙ ¿ Ùáñ Ù»ñÅáÕ³Ï³Ý 

í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó, áñÁ Ýñ³ íñ³ ¿ ï»Õ³÷áËáõÙ  µ³ñ¹ ëáóÇ³É³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 

³é³ç³ó³Í ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÁ:  ²Ûë »ñÏáõ ËÙµ»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ åñ³ÏïÇÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 

áõÝÇ: Ð³ñóÁ Ýñ³ÝáõÙ ¿, áñ ³é³çÇÝ ¹»åùáõÙ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ »Ý ÉÇÝáõÙ, ÇëÏ ßïÏáõÙÁ 

³é³í»É Ñ»ßï, ù³Ý ³ÛÝ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ¹»åñÇí³óÇ³Ý ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Éáõñç Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

ËáãÁÝ¹áïÇó: 
3
 

Ðá·»µ³Ýáñ»Ý áñáßÇã ¿ áã Ã» ÁÝï³ÝÇùÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³Ýç³ïáõÙÁ, ³ÛÉ 

³í»ÉÇ ßáõï Ý»ñùÇÝ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ: 
ÀÝï³ÝÇùÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ï»Õ ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ 

Ñá·»Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:Üñ³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ó¨áí 

                                                           
1 Боулби, Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей - 2 -е изд. - М.: Академический Проект, 2005 г.стр.59-

62 
2 Шпиц, Р.А. Психоанализ раннего детского возраста - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2001г. стр. 110-

112 
3 Л. Ф. Обухова, О. А. Шограева ''Семья и ребенок: психологический аспект детского развития''  Москва 

1994г.стр.44-47 
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Í³·³Í ¹»ñÁ ¨ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ` ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, Ñáõ½³Ï³Ý, ÇÝï»É»Ïïáõ³É ¨ 

µ³ñáÛ³Ï³Ý: êÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ³Û¹ ¹»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ù³ÛñÁ, áí áã ÙÇ³ÛÝ Ñá· ¿ ï³ÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ 

³é³çÝ³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ¨ Ýñ³Ý ï³ÉÇë ¿ ³é³çÇÝ ÇÝï»ÝëÇí 

Ñáõ½³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñÁ` Ýñ³Ý ·ñÏ»Éáí, ëÇñ»Éáí, Ååï³Éáí ¨ Ñ»ïÁ Ëáë»Éáí: Ðáñ ¹»ñÁ, áñÁ Çñ»ÝÇó 

Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñùÇ áñáß³ÏÇ ûñÇÝ³Ï, Ý³¨ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ, ·Çï³ÏóíáõÙ ¿ 

³í»ÉÇ áõß ï³ñÇùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ¨áñ ¿ ³ñ¹»Ý í³Õ ï³ñÇùÇó ëÏë³Í: âÇ Ï³ñ»ÉÇ ßñç³Ýó»É Ý³¨ ùáõÛñ»ñÇ 

¨ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ÀÝï³ÝÇùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÃÝáÉáñïÁ, áñÝ ÇÝï»ÝëÇíáñ»Ý Ó¨³íáñõÙ ¿ 

»ñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óáÕ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝÁ, ³ÏÝÑ³Ûï Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ·ïÝíáõÙ ÁÝï³ÝÇùÇ µáÉáñ 

³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ÏÛ³ÝùÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ë»ñï ß÷áõÙÇó:  

 ºñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ñ³ïÏ³å»ë í³Õ ï³ñÇùáõÙ,  íï³Ý· ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ³ÛÝ 

Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ãÏ³ Ù³ÛñÁ` <<Ù³Ûñ³Ï³Ý ¹»åñÇí³óÇ³>>: ØáñÇó ¿ Ï³Ëí³Í Ýñ³ Ñá·»Ï³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ µ³í³ñ³ñáõÙÁ, Ý³ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï »ñ»Ë³ÛÇ 

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙù, ³ßË³ñÑÇ Ñ³Ý¹»å íëï³ÑáõÃÛ³Ý ·ñ³í³Ï³Ý:
1 

 ¼·³ÉÇáñ»Ý ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë, ãÝ³Û³Í áñ áã ³ÛÝù³Ý áÕµ»ñ·³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñáñ 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ` <<Ñ³Ûñ³Ï³Ý ¹»åñÇí³óÇ³Ý>>: ê³ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ß³ï »ñ»Ë³Ý»ñÇ, áíù»ñ ³åñáõÙ 

»Ý Çñ»Ýó ã³ÙáõëÝ³ó³Í Ï³Ù ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí ÙÇ³ÛÝ³Ï ÙÝ³ó³Í Ù³Ûñ»ñÇ Ñ»ï: ºÃ» ãÏ³ Ñáñ áã 

³ç³ÏóáÕ, áã ¿É Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ³å³ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ùáñ ³ÝÓÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ß³ï 

³í»ÉÇ ¿ µ³ñÓñ³ÝáõÙ, ù³Ý ÝáñÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿: ÆÝãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ëáíáñ³Ï³Ý ÷áñÓÁ ¨ 

ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ñáñ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ ³ñ³· ¨ Éáõñç 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ÏñáõÙ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇÑ³ñ³Ï» áã Ñ³í³ë³ñ³å»ë µáÉáñ 

ß»ñï»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÝÏ³ï»ÉÇ ¿` Ñ³Ûñ»ñÁ ³í»ÉÇ ß³ï, ù³Ý ³é³ç Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý 

ÏñÍùÇ »ñ»Ë³ÛÇÝ ËÝ³Ù»ÉáõÝ, Ýñ³ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ ÏÝáç ¨ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ÙÇç¨ 

ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ëÏëíáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ Ý³Ëáñ¹ ë»ñÝ¹áõÙ ãÇ »Õ»É: ²Ûë ëáóÇ³É³Ï³Ý 

½³ñ·³óÙ³Ý ýáÝÇ íñ³ Ñáñ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Í³Ýñ, ù³Ý ³é³ç ¿ñ:ÊáëùÁ 

³Ûëï»Õ áã ÙÇ³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¿, ³ÛÉ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñá·»Ï³Ý 

Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, »ñµ ÙÇ³ÛÝ³Ï Ù³ÛñÁ Çñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹ÇñùÁ Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ ¿ áõñÇß 

Ï³Ý³Ýó Ñ»ï:
2
   

 Þ³ï ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ëáóÇ³É³Ï³Ý Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ù»ç íëï³ÑáõÃÛ³Ý ¨  

Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ñáñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ³µ³ñ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 

ÁÝï³ÝÇùÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý  Çñ³Ï³Ý ¨ ëÇÙíáÉÇÏ ÑÇÙù, ÇëÏ Ýñ³ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ` 

íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ñ»Ý³ñ³Ý:²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ù³ÛñÁ »ñ»Ë³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ ½·³É 

Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ëÇñá áÕç ËáñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ÛñÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ áõÕÇ ¿ Ñ³ñÃáõÙ ¹»åÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ:  
ÀÝï³ÝÇùÇ ÝáñÙ³É Ï³éáõóí³ÍùÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ  Ý³¨ ùáõÛñ»ñÁ ¨ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ: Üñ³Ýó 

Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ »ñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ ãÝ³Û³Í ÝáõÛÝù³Ý Ù»Í ã¿, áñù³Ý ÍÝáÕÝ»ñÇÝÁ, ë³Ï³ÛÝ 

ÝÏ³ï»ÉÇ  ¿ áñáß ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝåÇëÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï, áíù»ñ ½ñÏí³Í »Ý »Õ»É 

ùáõÛñ»ñÇ ¨ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷áõÙÇó: Üñ³Ýù ëÏ½µáõÙ Ý»ñ·áñÍáõÙ »Ý ½·³Û³Ï³Ý áÉáñïÇ, ÇëÏ ³í»ÉÇ áõß 

Ñáõ½³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÇ íñ³: Ð³Ù³ï»Õ Ë³ÕÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÁ, ù³Õóñ»Õ»ÝÁ, ÍÝáÕÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³Ù»ÝûñÛ³ í»×»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ, Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ 

Ë³Ý¹Á å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ ³éáÕç ½³ñ·³óáõÙÁ ¨ Ñ»ßï³óÝáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýñ³ 

ÇÝï»·ñ³óÇ³Ý:   

 ºñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï ³Ýµ³í³ñ³ñ Ñáõ½³Ï³Ý Ùï»ñÙáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

ÉÇÝ»É ï³ñµ»ñ Ó¨»ñÇ, ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ áñ³ÏÇ: ºñµ»ÙÝ ËáëùÁ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ãÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ï³Ù áã ×Çßï 

Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, »ñµ»ÙÝ  ÙÇ ÷áùñ µ³ñÓñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³é³ëÇñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÁ 

Ñ»é³óÝáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇó, »ñµ»ÙÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß³ÏÇáñ»Ý ÛáõñûñÇÝ³Ï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ:  

Ð³ñóÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³µ»ñí»É ¨ ³í»ÉÇ Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ` Ùáñ Ñá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ,  Ýñ³ ÇÝï»É»Ïïáõ³É 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï, åëÇËáå³ïÇÏ µÝáõÛÃÇ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:  ºñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï 

ë»ñï Ñáõ½³Ï³Ý Ï³å Ñ³ëï³ï»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë Çñ ÑÇÙùáõÙ áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ùáñ 

½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ïÑ³ëáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹å»ë ¿ ÉÇÝáõÙ ³ÛÝ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùáï, áíù»ñ Çñ»Ýù 

Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ »ÝÃ³ñÏí»É »Ý ¹»åñÇí³óÇ³ÛÇ, Ï³Ù ã»Ý Ï³ñáÕ³ó»É Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Çñ»Ýó 

Ù³ÝÏ³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³Ù ë»é³Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÁ: ²ÛëåÇëÇ ³ÝÓÇÝù ÉÇÝáõÙ »Ý ÇÝý³ÝïÇÉ, 

Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ÙÇ³ÛÝ ë»÷³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³, Ýñ³Ýó µÝáñáß ¿ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ¨ ëÇñá å³Ï³ëÇ 

½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ: ºñµ»ÙÝ Ýñ³Ýó Ùáï ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¨ ã³÷³½³Ýó Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ùáñ Ï³Ù Ñáñ ³ÝÓÇó, 

ÁÝ¹ áñáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï ³ÙáõëÝ³Ý³Éáí Ýñ³Ýù ÷áñÓáõÙ »Ý ³½³ïí»É Ýñ³ÝóÇó: ÜÙ³Ý Ù³Ûñ»ñÇ 

Ùáï Ñ»ï³·³ÛáõÙ ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÇëÏ Ñ³×³Ë Ý³¨ 

Ýñ³Ýù ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ å³ñ½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ:´Ý³íáñáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý 

                                                           
1 Дж. Боулби “Привязанность ” Москва 2003 г.,стр. 26-28 
2 Старостина Л.Д. Роль отца в психическом развитии ребенка // Вестник ЯГУ. 2008г. Том 5. №3. стр. 74-80. 
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³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ë³Ý·³ñáõÙ »Ý Ý³¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÝå»ë áñ 

ÁÝï³ÝÇùÁ ãÇ ÉÇÝáõÙ Ñáõ½³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³·»ó³Í, ÙÇ³íáñí³Í, µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ï³Ý ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ ¨ 

ÁÝï³Ý»Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ùï»ñÙÇÏáõÃÛáõÝÁ: 
1
 

ì»ñÁ Ýßí³ÍÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ »Ã» ÍÝáÕÝ»ñÁ »ñ»Ë³ÛÇÝ Ùáï»ÝáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ 

³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ,  ³Ýµ³í³ñ³ñ áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñáõ½³Ï³Ý ë³éÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ¨ Ýñ³Ýó 

³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý Ñáõ½³Ï³Ýáñ»Ý Ù»ñÅáõÙ »Ý, Ññ³Å³ñíáõÙ »Ý Ýñ³ÝóÇó, »ñµ»ÙÝ ÝáõÛÝÇëÏ Í³Ûñ³Ñ»Õ 

¹³Å³ÝáõÃÛáõÝ »Ý ¹ñë¨áñáõÙ, ³å³ ³ÛëåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »ñ»Ë³Ý Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿  Ñáõ½³Ï³Ý ¨ 

ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Ù»ç: âÝ³Û³Í ÝÙ³Ý³ïÇå ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ù»Í ã¿, µ³Ûó å»ïù ¿ 

ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»É Ýñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿, áñ »ñ»Ë³Ý »ñµ»ÙÝ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ 

³åñ»Éáí ÝÙ³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ÙÝáõÙ ¿ ³é³Ýó å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý:¸»åñÇí³óÇáÝ համաախտանիշն  ³Ûëï»Õ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ Ñ³×³Ë ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ 

í³ñù³ÛÇÝ é»³ÏïÇí ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí: 
 
 ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

1. Дж. Боулби “Привязанность ” Москва 2003 г. 

2. Боулби, Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей - 2 -е изд. - М.: Академический Проект, 

2005 г.  

3. Л. Ф. Обухова, О. А. Шограева ''Семья и ребенок: психологический аспект детского развития''  

Москва 1994г. 

4. Куровский В.Н., Пяткина Г.Н. Материнская депривация и ее структурные компоненты // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. – 2010 г. - № 10 

5. Старостина Л.Д. Роль отца в психическом развитии ребенка // Вестник ЯГУ. 2008 г. Том 5. №3.  

6. Шпиц, Р.А. Психоанализ раннего детского возраста - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 

2001г.  

7. internet  /http://psystudy.ru  

 

 

 

 

 

 
  

 

  

                                                           
1
 Куровский В.Н., Пяткина Г.Н. Материнская депривация и ее структурные компоненты // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. – 2010. - № 10.- стр. 141-144 

http://psychology.snauka.ru/goto/http:/psystudy.ru/
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        ՀՏԴ 159.9 (323.1:479.243)                       Հոգեբանություն 
 Յարամիշյան Վ.Բ. 

հ.գ.թ., դոցենտ, ԱրՊՀ 

ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

Յուրաքանչյուր սոցիալ-քաղաքական երևույթ կարելի է դիտարկել տարբեր գիտությունների 

տեսանկյուններից, այդ թվում` հոգեբանության: Հոդվածում փորձ է արված սոցիալ-հոգեբանական 

առումով դիտարկել Ղարաբաղյան շարժումը: Շարժման առաջամարտիկների համարձակ, երբեմն` 

ինքնամոռաց  գործողությունները վկայում են այն մասին, որ նրանց գիտակցությանն ու մտքերին 

տիրում էին վճռականությունը, անկոտրում կամքը, նպատակասլացությունը, ազգային 

ինքնագիտակցության, ինքնահարգանքի ու արժանապատվության զգացումները, իսկ շարժման 

գաղափարների արագ հանրայնացումը վկայում է իր ազատության և անկախության համար 

ընդվզող ժողովրդի էթնիկական ինքնագիտակցության, ինքնահարգանքի, պատմական կայուն 

հիշողության ու անհրաժեշտ պահին համազգային գաղափարի շուրջ համախմբվելու կարողության 

մասին: Շարժման արդյունքում տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի համախմբում` ազգային միավորող 

գաղափարի շուրջ, բարոյական ու դիմադրողական ուժերի վերելք, ինքնազոհողության և այդ գնով 

երկիրը կործանումից փրկելու պատրաստակամության դրսևորում: 
 

Բանալի բառեր` Ղարաբաղյան շարժում, գաղափարախոսություն, հայրենասիրության 
գաղափար, էթնիկական ինքնագիտակցություն, ինքնահարգանք, պատմական հիշողություն, 
հայատյացություն, խորհրդային աշխարհայացք, ազգային միավորող գաղափար, ազգային հարց, 
խորքային հոգեբանական մեխանիզմներ, բարոյական և դիմադրողական ուժեր, թույլի բարդույթ: 
 

 
Ярамишян В.Б 

к.пс. н, доцент, АрГУ 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТЫ КАРАБАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Любое социально-политическое явление можно рассматривать с точки зрения различных наук, в 

том числе психологии. В статье рассматривается социально-психологический аспект Карабахского 

движения. 

Смелые, порой самотверженные действия активистов движения свидетельствуют о том, что их 

сознанием и мыслями руководствовали решительность, неумолимая воля, целеустремленность и 

такие чувства, как национальное самосознание, самоуважение, достоинство.  

Вместе с этим, быстрое распростронение идей Карабахского движения свидетельствует о 

высоком этническом самосознании, самоуважении и стойкой исторической памяти, а так же умении в 

нужный момент консолидироваться за идеями у того народа, который борется за свою свободу и 

независимость.  

В результате движения произошла консолидация народа за обединяющей идеей, подъем 

моральных и сопротивляющихся сил, готовности спасения страны ценой самотверженных действий. 
 

Ключевые слова- Карабахское движение, идеология, идея патриотизма, этническое 
самосознание, самоуважение, историческая память, арменофобия, советское мировоззрение, 
национальная обединяющая идея, национальный вопрос, глубинные психологияеские механизмы, 
моральные и сопративляющие силы, комплекс слабого.  
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MORAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE KARABAKH MOVEMENT 

 

Every social-political phenomenon could be viewed from the perspectives of different sciences, including 

psychology. The article deals with the social-psychological aspect of Karabakh Movement. 

The daring, sometimes selfless acts of the pioneers of the movement testify about the domination of 

determination, unwavering will, purposefulness, feelings of national self-consciousness, self-esteem and 

dignity on their consciousness and thoughts. At the same time the rapid popularization of the movement 
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concepts prove the ethnic self-esteem,  historical steadfastness of the nation and its ability to unite around 

the national idea at the right moment. 
As a result of the movement, the consolidation of the Armenian people occurred around the idea of 

national unity, the rise of moral and resistance forces, self-sacrifice and willingness to save the country from that 

devastation. 

 

Key words - Karabakh movement, ideology, patriotism idea, ethnic self-awareness, self-respect, historical 

memory, Armenophobia, Soviet world view, national unifying idea, national question, deep psychological 

mechanisms, moral and coping forces, weak complex. 

 

Ղարաբաղյան (Արցախյան) շարժումը հասարակական-քաղաքական շարժում է` Լեռնային 

Ղարաբաղի (Արցախի) ինքնորոշման նպատակով: Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի 

(ԼՂԻՄ) հայությունը գորբաչովյան «վերակառուցման» քաղաքականության տարիներին (1985–91 

թթ.) օրակարգ է մտցրել 1921 թվականից սկիզբ առած Հայաստանին վերամիավորվելու 

հիմնախնդիրը (3) : 

 Միանգամից նկատենք, որ 20-րդ և 21-րդ դարերի սահմանագծին երկրների հասարակական-

քաղաքական կյանքի կազմակերպման, հասարակությունների մոբիլիզացման գործում դեռևս մեծ 

նշանակություն են ունեցել ամենատարբեր գաղափարախոսությունները: Գաղափարախոսությունը 

գաղափարների և հայացքների համակարգ է, որն արտացոլում է հասարակության տարբեր 

խավերի, խմբերի վերաբերմունքը իրականության հանդեպ, արտահայտում է նրանց արմատական 

շահերը, մտայնությունը և պահանջները (2)։ Այլ խոսքերով, գաղափարախոսությունն իրենից 

ենթադրում է որոշակի գաղափարների, արժեքների, նորմերի, իդեալների ու սոցիալական 

դիրքորոշումների միասնական համակարգ, որն արտահայտում է որոշակի խմբի սոցիալական 

շահերը և հանդես է գալիս որպես հասարակական գիտակցության այն կազմակերպված մասը, որն 

արտահայտում է նրա առավել համակարգված, տեսական ընդհանրացումների վրա հիմնված 

կողմը: Այս տեսանկյունից,  դիտարկելով որևէ հասարակական-քաղաքական երևույթի, կոնկրետ 

դեպքում` Ղարաբաղյան ազգային-ազատագրական շարժման և նրա գաղափարախոսության 

սոցիալ-հոգեբանական կողմերը, անհրաժեշտ է հստակ գիտակցել տվյալ ոլորտին պատկանող 

հիմնախնդիրների ողջ բարդությունը, քանի որ ցանկացած սոցիալ-քաղաքական երևույթ, եթե 

նույնիսկ պարզ ու տրամաբանական է թվում, միևնույն է, միշտ պայմանավորված է լինում 

բազմաթիվ, երբեմն իրարամերժ գործոններով ու պայմաններով, լինում է բազմաշերտ, 

բազմաբնույթ և ունենում է իրար վրա շերտ-շերտ դարսդարսված բազմաթիվ չափումներ ու 

մակարդակներ: Կոնկրետ այս դեպքում ևս, բազմաթիվ այլ գործոնների ու պայմանների հետ 

մեկտեղ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև Ղարաբաղյան շարժման մասնակիցների` սկզբում 

նախաձեռնողների, առաջամարտիկների, հետագայում նաև` ընդհատակյա պայքարում և 

ինքնապաշտպանական ջոկատներում ընդգրկված ազատամարտիկների, Ղարաբաղյան 

պատերազմում հաղթանակած զինվորականների ու անկախ պետականության նվիրյալ 

կերտողների (այսինքն` նրանց, ում մենք անվանում ենք ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստներ), 

անսովոր բարդ որակական կազմը` աշխարհայացքային, մասնագիտական, տարիքային, կրթական 

ու այլ տարբերությունները` սկսած մտավորականներից` գրողներից ու գիտնականներից, 

մշակույթի և արվեստի բնագավառի ներկայացուցիչներից մինչև տեխնիկական աշխատողներ, 

բանվորներ, վարորդներ ռազմական ու պետական գործիչներ և այլն:  

Խոսելով մարդկանց, նրանց գաղափարների ու այդ գաղափարների իրագործման 

ճանապարհին ունեցած դերակատարության մասին, սույն հոդվածում մենք խնդիր չենք դրել 

պարզելու անհատների կամ նրանց ձևավորած խմբավորումների, հոսանքների, 

կուսակցությունների, շարժումների դերակատարությունը` Ղարաբաղյան շարժման ձևավորման ու 

հանրահռչակման գործում, այլ փորձ ենք կատարել պարզելու սոցիալ-հոգեբանական այն 

երևույթները, աշխարհայացքային, գաղափարախոսական, քարոզչական, տեղեկատվական ու 

հոգեբանական ներազդեցության այն հնարքները, որոնք գիտակցաբար, թե անգիտակցաբար, 

սխալվելու ու սխալներից հետևություններ կատարելու, գուցե թե փորձի ու սխալի մեթոդով, երբեմն 

նույնիսկ ինտուտիվ (կանխազգացումներով) կիրառել են շարժման առաջամարտիկները: Ահա 

այսպիսի հախուռն գործունեությունն է շատերին հնարավորություն տվել դառնալու ժողովրդական 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6#cite_note-ՆորՊատմ-1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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շարժման առաջ տանողները, յուրահատուկ «քարշակները», և այդ մասին պատմում են հենց իրենք` 

շարժման ակտիվիստները:   

2018թ.-ին Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը նշվում է պատշաճ կերպով (Արցախի 

Հանրապետությունում` նաև պետականորեն)` կազմակերպելով տարաբնույթ հանդիսավոր 

միջոցառումներ` հայ ժողովրդի համար բացառիկ կարևորություն ունեցող այդ իրադարձության 

նշանակությունը, նրա քաղաքական, ազգային-ազատագրական, պատմական, ռազմական ու այլ 

ասպեկտները վերհանելու համար, չնայած շարժման առաջամարտիկներն ու նրա պատմությամբ 

զբաղվող մասնագետները լավ գիտեն և, այդ մասին նշվեց վերևում, որ շարժման սկզբնավորումից 

իրականում անցել է զգալիորեն ավելի շատ ժամանակ, քան վերջին երեսուն տարին է (1):  

Նախ, փաստենք, որ ղարաբաղյան շարժումն սկսվել է գրեթե հարյուր տարի առաջ, այն 

ժամանակ, երբ պատմական Արցախն ապօրինաբար հանձնվեց քարտեզի վրա երբևէ գոյություն 

չունեցած նորահայտ Ադրբեջան պետությանը:  

Երկրորդ, անցած դարի 80-ական թվականների կեսերին գորբաչովյան 

§հրապարակայնության ու վերակառուցման» քաղաքականությանը զուգահեռ շարժման 

գաղափարախոսներն սկզբում կամաց ու զգույշ, իսկ հետո արդեն ակտիվ ու լրջորեն §մտմտում 

էին¦ պատմական արդարության վերականգնման, Ադրբեջանի տիրապետությունից Արցախն 

ազատելու համար ազգային-ազատագրական պայքար սկսելու, այդ պայքարը իրավաբանորեն 

հիմնավորելու, այսինքն` գերակշռող մեծամասնությամբ հայերով բնակեցված, բայց բոլշևիկների 

առաջնորդ Ի.Ստալինի բիրտ կամքով Ադրբեջանի կազմում հայտնված ինքնավար մարզը` ԼՂԻՄ-ը, 

Թուրքիայի հովանավորությամբ ապօրինի ստեղծված նորահայտ պետության կազմից դուրս 

բերելու և նրա օրինական տիրոջը` Հայաստանին, վերադարձնելու գաղափարը:  

1987 թվականի ամռանն ու աշնանը շարժման ակտիվիստները կազմակերպում և 

իրականացնում էին մի շարք նպատակային միջոցառումներ` գաղտնի կոչերի ձեռագիր ու տպագիր 

տեքստերի պատճենման ու տարածման աշխատանքներ, զանգվածային ստորագրահավաքներ ու 

ընդհատակյա ժողովներ, հայկական երկրամասը Հայաստանին վերադարձնելու պատմական, 

հոգևոր-մշակութային, իրավական, քաղաքական, ազգային, տնտեսական վերլուծություններ և այլն: 

Պահանջը նույնն էր` ԼՂԻՄ-ը դուրս բերել Ադրբեջանի կազմից և վերամիավորել Հայկական ԽՍՀ-

ին: Բազմաթիվ  ստորագրություններ հավաքվեցին և ուղարկվեցին Մոսկվա: Ինչպես նշվում է 

տարբեր աղբյուրներում (1, 2, 7), Խորհրդային Միության ղեկավարությանն  ուղարկված 

ստորագրությունների փաթեթներում եղել է 75-80 հազար, տարբեր տվյալներով` ընդհուպ մինչև 100 

հազար ստորագրություն: 1988թ. հունվարին արցախահայության երկրորդ պատվիրակությունը 

Մոսկվա տարավ ոչ միայն դիմումների ու ստորագրությունների բազում հատորներ, այլև 

փաստաթղթեր, որոնք կապված էին Լեռնային Ղարաբաղի պատմության, հայ ազգագրության, 

տնտեսության և մշակույթի հետ (7):  

1988թ. փետրվարի 13-ին շարժման լատենտ փուլն ավարտվեց, և պայքարը թևակոխեց 

բացահայտ, հրապարակային փուլ: Սկզբնական շրջանում կազմակերպվում էին զանգվածային 

ցույցեր` նույն պահանջով. ԼՂԻՄ-ը վերադարձնել Հայաստանին: Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանն 

արցախցիների խաղաղ ցույցերին հակադարձեց բիրտ հարձակումներով, ջարդերով, միջնադարյան 

վայրագություններով: Ի պատիվ հայերի պետք է փաստել, որ արագ կողմնորոշվեցին, անցան 

սկզբում հախուռն, այնուհետև` կազմակերպված ինքնապաշտպանության: Հետագայում դեպքերն 

սկսեցին իրար հաջորդել այնքան արագ, որ Մոսկվայի կենտրոնական իշխանությունները, 

անակնկալի եկած, չէին հասցնում ադեկվատորեն հակազդել արագընթաց փոփոխություններին, 

քանի որ վախենում էին, որ, իրենց իսկ պնդմամբ, Ղարաբաղյան ազգային-ազատագրական 

շարժումը շղթայական ռեակցիայի օրինաչափությամբ կարող էր տարածվել խորհրդային երկրով 

մեկ, դառնալ նրա առաջին ռադիկալը` սկիզբ տալով կայսերապետության տարածքում անթեղված 

ու ապաշնորհ կերպով կոծկված տասնյակ նմանատիպ խնդիրների ակտիվացմանը: 

Արցախցիների արդարացի պայքարին զանգվածային ցույցերով սկսեցին աջակցել 

քաղաքամայր Երևանում, Հայաստանի այլ քաղաքներում, Սփյուռքի հայաշատ բնակավայրերում: 

1988թ. փետրվարի 20-ին ԼՂԻՄ Ժողովրդական պատգամավորների խորհրդի արտահերթ նիստն 

ընդունեց պատմական որոշում, որում արցախցիների պահանջը ներկայացված էր որպես դիմում 

Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին` միջնորդելու ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդին` ԼՂԻՄ-

ը Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից Հայկական ԽՍՀ կազմ վերադարձնելու միջնորդությամբ:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6#cite_note-ՆորՊատմ-1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%82%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%AB_%D4%BB%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A6


²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

274 

 

Հերթական անգամ վերհիշելով 30-ամյա վաղեմության դեպքերը, պետք է նկատել, որ 

բավականին դժվար է զերծ մնալ դրանց ժամանակագրական ընթացքը նկարագրելու 

գայթակղությունից, սակայն, հաշվի առնելով այս հոդվածի ուղղվածությունը, ճիշտ կլինի 

փաստագրման շնորհակալ գործը թողնել ժամանակագիրներին, պատմաբաններին ու 

քաղաքագետներին և վերադառնալ սույն վերլուծության առջև դրված խնդրին` փորձելով 

առանձնացնել այն սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտները, որոնք կապ ունեն շարժման 

գաղափարների մշակման, դրանց հանրայնացման ու շարժմանը համազգային բնույթ հաղորդելու 

երևույթների հետ:  

Այդ նպատակով փորձենք ժամանակագրական ու պատամաքաղաքական 

հասկացություններից ավելի շատ օգտագործել այնպիսի հասկացություններ, որոնք բնորոշ են 

սոցիալական հոգեբանությանը: Այս առումով, նախ, խորհրդային իշխանապետության, առավել ևս` 

հայերի և տարածաշրջանի մյուս բնիկ ժողովուրդների համար օտարածին ու արհեստածին 

Ադրբեջանական պետության կողմից գործադրվող ճնշումների ու հալածանքների պայմաններում 

Ղարաբաղյան շարժման առաջամարտիկների կատարած համարձակ, երբեմն` ինքնամոռաց  
գործողություններն ինքնին վկայում են այն մասին, որ այն ժամանակ նրանց գիտակցությանն ու 

մտքերին տիրում էին վճռականությունը, անկոտրում կամքը, նպատակասլացությունը, ազգային 
ինքնագիտակցության, ինքնահարգանքի ու արժանապատվության զգացումները, իսկ շարժման 

գաղափարների արագ տարածումը վկայում է իր ազատության և անկախության համար ընդվզող 

ժողովրդի էթնիկական ինքնագիտակցության, պատմական կայուն հիշողության ու անհրաժեշտ 
պահին համազգային գաղափարի շուրջ համախմբվելու կարողության մասին: Իսկապես, հայ 

ժողովուրդն այդ հարյուր տարիների ընթացքում երբեք չի հաշտվել օտարի լծի տակ ապրելու մտքին 

և ազգային-ազատագրական պայքարի նորագույն փուլի ընթացքում բազմիցս իր ցասումն ու բողոքն 

է արտահայտել  խորհրդային իշխանության կողմից իրականացվող ազգային քաղաքականության 

դեմ` ցույցերով և հանրահավաքներով, Մոսկվա հղած նամակներով, զանգվածային ստորագրու-

թյուններով և այլ ձևերով բարձաձայնելով իր անհամաձայնությունը «ժողովուրդների 

անխուսափելի մերձեցման, ազգամիջյան անխախտ բարեկամության, եղբայրական 

համերաշխության ու կոմունիզմի կառուցման գաղափարի շուրջ համախմբման» մասին լենինյան 

կեղծ գաղափարներին: Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ, ցավոք, ոչ 

միայն Ադրբեջանի ու ԽՍՀՄ, այլև նույնիսկ Հայկական ԽՍՀ խորհրդային իշխանությունները 

ցուցաբերեցին բացարձակ անտարբերություն ժողովրդի ձգտումների նկատմամբ, չփորձեցին որևէ 

կերպ ընկալել նրա իղձերն ու ձգտումները, առավել ևս` հսկողության տակ վերցնել ու 

արդյունավետ կառավարել իրադարձությունների զարգացումն և ընթացքը, ուստի կարճ ժամանակ 

անց անխուսափելիորեն ու անհուսալիորեն հեղինակազրկվեցին և ստիպված եղան պատմական 

թատերաբեմից ցած իջնել: 

Շարունակենք հետևել դեպքերի զարգացմանը: Ադրբեջանում հետզհետե խորանում էր 

արդեն պետական քաղաքականության վերածված հայատյացությունը: Ավելին` հայատյացությունն 

աստիճանաբար ընդլայնվում և վեր էր ածվում համատարած այլատյացության, քանի որ 

Սումգայիթ, Կիրովաբադ ու Բաքու հեղինակած վայրենաբարո հրոսակների համար այլևս կարևոր 

չէր, թե ինչ ազգություն էր ներկայացնում տվյալ անձը, եթե նա ադրբեջանցի չէ: Հայերին, երբեմն 

նաև ռուսներին ու այլ ազգությունների ներկայացուցիչներին, հալածում, սպանում, թալանում էին 

ամենուր: Սումգայիթի ջարդերից հետո սկսվեց նաև այլազգիների բռնի արտաքսումը: Մինչեւ 1988թ. 

վերջը Ադրբեջանից բռնի արտաքսվեց մոտ 200.000 հայ: Իշխանությունների կողմից 

կազմակերպված վայրենություններին այլևս չէին դիմանում և արտագաղթում էին նաև հրեաները, 

ռուսները, հույները: Ի տարբերություն Ադրբեջանի, այդ երկրի իշխանությունները, Հայաստանի 

իշխանությունների հետ համաձայնության գալով և հաճախ նաև նրանց օգնությամբ, իրականացրին 

այստեղ բնակվող ադրբեջանցիների կազմակերպված դուրս բերումը և ներհոսքն Ադրբեջան: Նրանց 

ոչ միայն թույլ տրվեց վաճառել իրենց տները, այլև հատկացվեցին փոխադրամիջոցներ`Ադրբեջան 

հասնելու համար (6):  

Եվս մեկ հետաքրքիր նկատառում. Ղարաբաղյան ազատագրական շարժման 

գաղափարախոսներից շատերը խորհրդային աշխարհայացք, դաստիարակություն ու 

մտածողություն ունեցող մարդիկ էին` այստեղից բխող նպաստավոր և աննպաստ կողմերով: 

Այստեղ, իհարկե, պետք է բացառություն կատարենք նրանց համար, ովքեր Հայաստան էին եկել 
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սփյուռքից կամ պարզապես հեռվից փորձում էին կառավարել փոքր հայրենիքում` Արցախում, 

զարգացող իրադարձությունները:  

Գուցե 30 տարվա հեռավորությունից այդպես չթվա, սակայն տողերիս հեղինակն էլ իր 

հիշողությամբ կարող է վկայել, որ անցյալ դարի 80-ական թվականների սերնդի հավաքական 

գիտակցությանը բնորոշ էր, այնուամենայնիվ, խորհրդային մտածելակերպը` ծայրահեղ 

գաղափարայնացվածությամբ ու համայնավարությամբ: Ճիշտ է, խորհրդային խստաբարո 

համակարգի պայմաններում ոմանք կարողացել էին պահպանել իրենց ներքին ազատությունը, 

այլախոհությունը կամ անհամաձայնությունն իշխող կարգերի վարած քաղաքականությանը, 

սակայն նրանք բոլորն էլ հստակ պատկերացնում էին, թե ինչ ողբերգական հետևանքներ կարող են 

լինել և ինչ կարող է պատահել իրենց հետ, եթե հանկարծ փորձեն բարձրաձայնել իրենց ազատ 

մտքերն ու գաղափարները: Արդարության դեմ չմեղանչելու համար պետք է նշել, որ այդ երկրում 

քիչ չէին նաև կոմունիստական ու սոցիալիստական գաղափարներով իրապես համակված մարդիկ: 

Սակայն, նույն իրենք` խորհրդային գաղափարներով համակված մարդիկ, որքան էլ սիրում և 

հարգում էին իրենց երկրի վարած քաղաքականությունը, իրենց գաղափարական առաջնորդների 

մտքերը, նույնքան էլ զգուշանում էին այդ բոլորից` նույնպես հստակ պատկերացնելով, թե ինչ 

կարող է լինել ցանկացած մեկի հետ, ով կփորձի հակառակվել տիրող համակարգին: Այս վախերն 

ու սարսափները տիրում էին ոչ միայն հասարակ մարդկանց մտքերին ու զգացմունքներին, այլև 

նույնիսկ այդ երկրի սակավաթիվ ընտրյալներին ու չինովնիկներին, քանի որ անհրաժեշտության 

դեպքում համակարգը ոչ մեկին չէր խնայում և անխնա խժռում էր յուրաքանչյուրին` անկախ նրա 

զբաղեցրած դիրքից:      

Ղարաբաղյան շարժումն իր «ծննդյան ու մանկության» ժամանակահատվածում ակնհայտ 

խնդիր ուներ տարածվելու, հանրայնանալու, մարդկանց սրտերին  ու մտքերին տիրելու, նրանց 

հոգեկանի խորը շերտերում ամրակայված և վերևում նկարագրված վախերն ու տագնապները 

հաղթահարելու, ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման ու ինքնահարգանքի բարձրացման, 

ազատության ու անկախության արժեքների հաստատման ուղղությամբ:  

Մասնագիտական վերլուծությունը թույլ կտա հասկանալու, թե որքան դժվար խնդիր պետք է 

լուծեին այն մարդիկ, ովքեր մտադիր էին ներգործություն ունենալ կամ փոփոխության ենթարկել 

ազգաբնակչության շրջանում տիրապետող գաղափարների, նախապաշարմունքների ու 

ստերեոտիպերի համակարգի վրա:  Ղարաբաղյան շարժումն իր խորքում սպառնում էր փլուզել այդ 

համակարգն ու նոր կառույցներ ձևավորել նրա փլատակների վրա: Կոնկրետ մեր քննարկվող 

խնդրի դեպքում, անվիճելիորեն դժվար է կոմունիստական գաղափարախոսության, ազգային 

հարցի լուծման վերաբերյալ խորհրդային երկրի որդեգրած մոտեցումներն ու լուծման 

տարբերակները սնանկ հայտարարելը կամ անգործունյա լինելու մասին գաղափարական 

հենակետ առաջադրելը, այդ հիմքի վրա ազգային ինքնագիտակցություն արթնացնելն ու մարդկանց 

պայքարի մղելը, քանի որ մարդկանց սոցիալական դիրքորոշումների փոփոխությունը ենթարկվում 

է ոչ թե անհատների ցանկությանը, այլ հոգեբանական ու սոցիալ-հոգեբանական 

օրինաչափություններին:  

Ի պատիվ իրենց` Ղարաբաղյան շարժման գաղափարախոսները ճիշտ կողմնորոշվեցին: 

Ադրբեջանն իր հակահայ բնույթով նպաստեց Շարժման առաջատարների կողմից գաղափարական 

ճիշտ ելակետերի ընտրությանը: Նրանց ոչինչ չէր մնում անելու, քան ընդամենը բացահայտելու 

ադրբեջանական իշխանության հակահայ էությունը ու զարգացնելու նրա կազմում ակամա 

հայտնված մյուս «ժողովուրդների բարեկամության» մասին գաղափարի արժեզրկումը:  

Խոստովանենք. այդ խնդրի իրագործումն ակամայից իրենց վրա էին վերցրել հենց իրենք` 

խորհրդային իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչները: Այժմ, երեք տասամյակի 

հեռավորությունից, դժվար չէ նկատել, որ խորհրդային իշխանության հռչակած 

«հրապարակայնությունը», «վերակառուցումը», «ժողովրդավարությունը» դարձան այն նորահայտ 

գաղափարական շեշտադրումները, որոնք ընդամենը մեկ-երկու տարի հետո պետք է ղարաբաղյան 

շարժման առաջամարտիկների համար գաղափարական հենարան դառնային` ազգային-

ազատագրական պայքարի գաղափարն առաջ տանելու համար:  

Փաստացի, Խորհրդային իշխանությունն ակամայից ամեն ինչ արեց, որպեսզի մարդկաց 

աչքի առաջ սասանվեն յուր ժամանակին անձեռնմխելի ու հավերժական թվացող կոմունիստական 

կառուցակարգերը: Պատմական անիվը հետագայում փաստեց. անկասկած, մեծ ձնհալ էր սկսվել:  
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Այստեղ նկարագրվող երևույթն ավելի խորությամբ հասկանալու համար դիմենք նույն 

Խորհրդային Միության ոչ այնքան հեռավոր պատմությանը` Հայրենական մեծ պատերազմում 

նացիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակին (5): Երբ հիտլերյան Գերմանիան 

հարձակվեց ինքն իրեն համայն աշխարհի պրոլետարիատի կենտրոնակայանը հռչակած 

խորհրդային երկրի վրա, ապա այդ «բանվորների ու աշխատավորների երկրի» 

գաղափարախոսները շուտով զարմանքով պարզեցին, որ գերմանացի զինվորները բնավ երկնքից 

չեն իջել, այլ նույն գերմանացի աշխատավոր բանվորներն ու գյուղացիներն են, որոնք իրենց 

գաղափարակից «ռուս եղբայրների» նկատմամբ ոչ մի համակրանք էլ չեն զգում, այլ նրանց դեմ 

կռվում էին զարմանալիորեն անզիջում ու քաջաբար` դրանով իսկ հօդս ցնդեցնելով խորհրդային 

երկրի գաղափարական հենասյուները` «համայն աշխարհի աշխատավոր խավի եղբայրական 

միասնության ու պրոլետարական համերաշխության» վերաբերյալ: «Պրոլետարներ բոլոր երկրների, 

միացեք» կարգախոսն այլևս ճաք էր տվել ու սասանվել: Դրանից հետո խորհրդային իշխանության 

առջև կենսական անհրաժեշտություն էր առաջացել հապճեպորեն փոփոխելու մարդկանց 

«ուղեղները կերակրելու» համար նախատեսված գաղափարական թեզերը, քանի որ, իսկապես, այս 

վճռական պատերազմում պարտվել չէր կարելի: Այն` պարտությունը, կնշանակեր ոչ միայն 

Խորհրդային Միության, այլև ողջ սլավոնական, ռուսական քաղաքակրթության անխուսափելի 

վախճանը: Իշխանության որոշումները չուշացան` աշխատավորների համերաշխության 

սասանված գաղափարի փոխարեն առաջ քաշվեց հսկայական երկրի սահմաններում բնակվող 

բոլոր ազգերին ու ազգություններին միավորող մեկ այլ գաղափարական ելակետ` 
հայրենասիրության գաղափարը: Հապճեպ մշակվեցին մարտակոչեր, գրվեցին երգեր ու 

էքսպրոմտներ` «Սրբազան պատերազմի» «միասնական Հայրենիքի» փրկության 

անհրաժեշտության մասին: Դրա հետ մեկտեղ, խորհրդային առավել հեռատես 

գաղափարախոսները շատ լավ հասկանում էին, որ ցանկացած գաղափար իր հիմքում 

սոցիալական է, այսինքն` արտահայտում է այս կամ այն սոցիալական շերտի, խմբի շահերը, իսկ 

իրենց առաջարկած հայրենասիրության գաղափարը մնում էր վերացական և նյութական 

ամրապնդման կարիք ուներ: Ահա թե ինչում հրապարակ իջեցվեց «ռուս մարդու»` որպես 

բարեսիրտ ու մեծահոգի, առաքինի ու մարդասեր, կամեցող ու բարի, միաժամանակ` որպես 

խիզախ ու անհաղթ զինվորի, նոր գաղափարական ելակետը: Այդ ինքը` ռուս մարդն է մի հարկի 

տակ միավորել բոլոր ազգերին ու ազգություններին և նրանց առաջնորդում է դեպի նորանոր 

հաղթանակներ:  

Շեշտադրման տեղափոխումը հայրենասիրական մոտիվների վրա որոշակի ազդեցություն 

թողեց նաև ազգային հարցի վրա: Հետաքրքիր է, որ Հայրենական Մեծ պատերազմի առաջին օրերին 

Իոսիֆ Ստալինը խոսում էր այն մասին, որ ֆաշիզմը նպատակ ունի ոչնչացնելու ոչ միայն 

խորհրդային պետությունը, այլև ԽՍՀՄ տարածքում ապրող բոլոր ժողովուրդների մշակույթը և 

նրանց պետականությունը` թվարկելով երկրի գրեթե բոլոր հիմնական ժողովուրդները: 

Հետագայում, սակայն, գլխավոր շեշտը տեղափոխվեց ռուս ժողովրդի և նրա հերոսական անցյալի 

ու ներկայի պաշտանության անհրաժեշտության վրա:  

Գաղափարական պայքարի մյուս շեշտադրումը կրոնական թեման է:  Խորհուրդների երկրում 

եկեղեցու նկատմամբ արհամարհական վերաբերմունքի, մարտնչող աթեիզմի երկարատև շրջանից 

հետո արցախահայության համար առաջին անգամ հնարավորություն էր ստեղծվել վերագտնելու 

հնագույն հոգևոր արմատներն ու քրիստոնեական արժեքները:  Հայ Առաքելական Եկեղեցին ևս 

կարողացավ արագ կողմնորոշվել ստեղծված բարդ իրավիճակում, ժամանակին վերաբացել 

Արցախի թեմը և, ավելին, իր ազգանվեր գործունեությամբ դառնալ ղարաբաղյան շարժման 

գաղափարների ակտիվ քարոզիչներից մեկը:  

Քնննարկելով Ղարաբաղյան շարժման խնդիրը` որպես արհեստականորեն մասնատված 

ժողովրդի միավորման ու իր բնօրրանում ազատ ապրելու խնդիր, նկատենք, որ Ադրբեջանը քնած 

չէր և նրա վարած նպատակային քաղաքականության պատճառով միավորման գաղափարը 

համաշխարհային հանրության աչքի առաջ  խեղաթյուրվեց` փորձ կատարելով մի ողջ ժողովրդի 

ինքնորոշման իրավունքի իրացմանն ուղղված արդարացի պայքարը ներկայացնելու որպես 

սովորական ազգամիջյան կոնֆլիկտ` հայ-ադրբեջանական հակամարտություն և տարածքային 

վեճ: Սակայն, առաջադեմ աշխարհը հիմնականում ճիշտ էր ընկալում խնդրի էությունը, քանի որ 

միջազգային հանրությունը նկատելի քայլեր էր կատարում` արցախցիների պայքարը, եթե չասենք` 
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խրախուսելու, ապա, գոնե, Ադրբեջանական մամլիչի տակ չթողնելու ուղղությամբ: Ինչ վերաբերում 

է գաղափարախոսական բաղադրիչների տրանսֆորմացիային, ապա, ընդհանուր առմամբ, դրանք 

կատարեցին իրենց խնդիրը` ապահովելով ժողովրդի բոլոր շերտերի համախմբումը, 

ինքնապաշտպանական ներուժի կուտակումը, հակառակորդի կողմից պարտադրված 

պատերազմում հաղթելու կամքի ու վճռականության ձևավորումը:   

Եզրակացնելով, փաստենք, որ մահացու սպառնալիքը, որը կախվել էր արցախահայության 

գլխին` սումգայիթյան ոճրագործությունից մինչև լայնածավալ պատերազմական 

գործողություններ, ինքնաբերաբար գործարկեցին այն խորքային հոգեբանական մեխանիզմները, 
որոնք մեկ անգամ չէ, որ փրկել էին հայ ժողովրդին` նրա հերոսական պատմության ընթացքում: 

Հերթական անգամ տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի համախմբում` ազգային միավորող գաղափարի 
շուրջ, բարոյական ու դիմադրողական ուժերի վերելք, ինքնազոհողության և այդ գնով երկիրը 
կործանումից փրկելու պատրաստակամության դրսևորում:  Պատմության մեջ բացառիկ 

երևույթներ դարձան Շուշի բերդաքաղաքի գրավման մարտագործողությունը, որն իրականացվեց 

թշնամուն զգալիորեն զիջող սակավ ուժերով, զանգվածային հերոսության այն բազում դեպքերը, որ 

կատարում էին կամավորական ինքնապաշտպանական ջոկատների ազատամարտիկները, 

թիկունքում կատարված անուրանալի հերոսությունները (չնայած Ղարաբաղյան պատերազմի 

ժամանակ դասական իմաստով թիկունք գոյություն չուներ):  

Որպես ղարաբաղյան շարժման հաջողության ևս մեկ հոգեբանական գործոն պետք է 

դիտարկել նաև նրա գաղափարակիրների ու առաջամարտիկների անձնային բարձր որակներն ու 

մարդկային հատկանիշները: Շարժման առաջամարտիկները գերակշիռ մեծամասնությամբ 

հետագայում պահպանեցին իրենց բարձր բարոյական նկարագիրն ու անձնային հատկանիշները, 

ինչով նպաստեցին, որպեսզի առայսօր նրանցից շատերը վայելեն ժողովրդի անվերապահ 

հարգանքն ու երախտագիտությունը: Արտասահմանից ժամանած հայերից շատերը, ինչպես Մոնթե 

Մելքոնյանը,  հայրենասիրության  օրինակ ու տիպար դարձան նոր սերնդի հարյուրավոր 

երիտասարդների համար:  

Ղարաբաղյան շարժման մեծագույն նվաճումն, անշուշտ, բռնակալի մարտահրավերին 

դիմակայելն է, նրա կողմից պարտադրված պատերազմում հաղթանակն ու դրա  արդյունքում 

թույլի, անօգնականի բարդույթի հաղթահարումն է, հայկական երկու պետությունների հռչակումն 

ու կայուն զարգացումն է, սակայն սա արդեն այլ թեմա է:  

    

Օգտագործված գրականություն 

1.  Արկադի Կարապետյան` Ինչպես Ստեփանակերտում կազմակերպեցինք առաջին 

հանրահավաքը»։  http://www.mediamax.am։ Փետրվար 28, 2013 «[Շարժում 1988/25], 

2. Գաղափարախոսություն/ https://hy.wikipedia.org/wiki/ 

3. Դպրոցական մեծ հանրագիտարան; Գիրք 2: http://encyclopedia.am /pages. php? bId=2&hId=1389  

4. Կարինե Սահակյան;- Քաղաքական  հոգեբանության ուրվագծեր, Եր.: Գիտություն,  2015, -182 էջ 

http://elibrary.bsu.az/yenii/ebookspdf/posledniy_udar_imperii.pdf 

5. Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВКГ: Документы и материалы 1944—1945. Т. 16 

(5—4). — М., 1999. С. 111.:  

6. Султанов Ч.А.Последний удар Империи. Баку, 20января 1990г., Баку-2004. - 765стр.   

7. Том де Ваал-"Черный сад"- Глава 1. Февраль 1988 года , 03 июля 2005 г. 
  

http://www.mediamax.am/
https://hy.wikipedia.org/wiki/գաղափարախոսություն
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     Остроумное слово, фраза, армянские сатирические издания сыграли заметную роль в 

высказывании. Армянская сатирическая пресса боролась с недостатками в морали и не 

оставила ложной и мошеннической махинации безнаказанностью и укоренена на практике. 

    Газета« Мартик »была создана в самые жаркие дни освободительной борьбы Арцаха, целью 

которой является развлечение солдат и общества на поле битвы. 

Они наслаждались радостью победы на поле битвы Арцаха и были рады за каждую 

освобожденную деревню и могли улыбаться. От слез до смеха, от смеха до слез. Как на поле 

битвы, смех и юмор были переплетены тонкой нитью, которая дает жизнь на поле битвы и 

плачет со всеми ее проявлениями войны. Крик и смех были смешаны, оба были полумертвыми, 

и оба были тяжелыми. 

 

R. Agadjanyan 

THE PRINTED THEATRICAL TUTORIAL ON THE 30 YEARS OF THE ARTSAKH 

MOVEMENT 

 

The witty word, the phrase, the Armenian satirical periodicals have played a prominent role in 

saying. The Armenian satirical press has struggled against the shortcomings in the morals and has not 

left false and fraudulent frauds impunity and rooted in practice.                     

"Martik" Newspaper was created on the hottest days of the Artsakh liberation struggle, the 

purpose of which is to make some fun to the soldiers and the society on the battlefield. They enjoyed 

the joy of victory in the battlefield of Artsakh and were glad for every liberated village and could 

smile. From tears, laughter, laughter, tears. Just like in the battlefield, laughter and humor were 

intertwined with delicate threads, which gives life to the battlefield and crying with all its 

manifestations of war. The cry and the laughter were mixed together, both of them half-dead, and both 

were heavy 

 

 
                                                         

mailto:roza_agadjanyan@mail.ru


²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

279 

 

êñ³ÙÇï Ëáëù` ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ³ë»Éáõ ³éáõÙáí ÁÝ¹·Íí³Í ¹»ñ »Ý áõÝ»ó»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

»ñ·ÇÍ³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÃÇíÁ ÷áùñ ã¿, ¨ ß³ï ß³ï»ñÇ Ñ»Ýó ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý 

»Ý áõ Ññ³ï³ñ³Ïí»É »Ý ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Ûëå»ë. 

¦Ø»Õáõ § (Î. äáÉÇë, ä³ñïÇ½³Ï, Ð³É»å, ´áõË³ñ»ëï, êáýÇ³), 

¦²åï³Ï§(²Ã»Ýù, êáýÇ³), 

¦Ð³Û»ÉÇ§ (ì³éÝ³, ÂÇýÉÇë, Î³ÑÇñ», Î. äáÉÇë, ÂñáÛ (²ØÜ)), 

¦ê³÷ñÇã§ (ä»ï»ñµáõñ·), 

¦²ÝÝ³Ùáõë§ (ÂÇýÉÇë)  ¨ ³ÛÉÝ: 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·ÇÍ³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍ³Í ëñ³ÙÇï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ýª ¦êïÇ 

×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñ§, ¦Ð³Ùµ³íÝ»ñ  ·áÕ³óáÕÝ»ñ§, ¦ÈÇÝ»Éáõ ¿ ³ñ¹³ñ ¹³ï³íáñ§, ¦Üå³ëï»Éáõ »Ýù 

³ÝÝ³ÙáõëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ§, ¦²ë»Éáõ »Ýù ³ñ¹³ñ áõ ÏÍáõ Ëáëù§, ¦Ê³ÛÃ»Éáõ »Ýù Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 

ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ§, ¦ÀÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ëáõë³÷»Ý ³åï³Ï ëï³Ý³Éáõó§, ¦Ø»ñ ËáëùÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ ³ñ¹³ñ 

áõ ¹³Å³Ý§, ¦¼·³ÉÇ ï»Õ ¿ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÇÝ§, ¦ä³Ï³ë ã»Ý ÉÇÝ»Éáõ ÍÇÍ³ÕÇÝ ÝíÇñí³Í 

ÝÛáõÃ»ñÁ§, ¦ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ Ññ³å³ñ³Ï ¿ ÇçÝáõÙ, áñ å³Ûù³ñÇ ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ Ï»ÕÍÇùÝ»ñÇ áõ ëïÇ ¹»Ù§, ¦ 

ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÇÝ ³ßË³ï³Ïó»Éáõ ¿ § ¸³ÑÇ× ¦ Ï»ÕÍ³ÝáõÝáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ§, ¦Ê³ÛÃ»Éáõ »Ýù Ù»ñ 

ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ, ×Çßï áõÕÇáí ãß³ñÅíáÕÝ»ñÇÝ, ¹³éÝ³Éáõ »Ýù É³í ³Û·»å³ÝÝ»ñ áõ ë³÷ñÇãÝ»ñ, ·áñÍ»Éáõ 

»Ýù Çµñ¨ ëáõñ, ÃáõÛÉ ã»Ýù ï³Éáõ, áñ Ë³µ»µ³Ý Ï³ï³ñÇ å³ñÏ»ßïÇ ¹»ñ, ³Ýµ³ñáÛ³Ï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³ 

áñå»ë ëáõñµ§ ¨ ³ÛÉÝ: [2,3,4,5,6] 

²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹·Í»É, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·ÇÍ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ 

ï»ëùáí, ³é³Ýó ù»Ý áõ áË, ³ï»ÉáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ý³Ë³ÝÓ áõÝ»Ý³Éáõ Ï³ï³ñ»É ¿ 

¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÝÇ ¹»ñ, áñÝ ³ÏÝ³éáõ ¿ ¹³ñÓñ»É ËáëùÇ ÇÙ³ëïÝ áõ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ: 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·ÇÍ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ å³Ûù³ñ»É ¿ µ³ñù»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù ¨ ãÇ 

ÃáÕ»É, áñ ëáõïÝ áõ Ï»ÕÍÇùÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ë³ñ¹³ËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýå³ïÇÅ ÙÝ³Ý ¨ 

³ñÙ³ï³íáñí»Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ: 

ºñ·ÇÍ³ÝùÁ (É³ïª satira), ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

³ñï³óáÉÙ³Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ï»ë³Ï ¿:  ºñ·ÇÍ³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ¿ 

ÏáÙÇÏ³Ï³ÝÇ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý Ï³ï»·áñÇ³Ý: ºñ·ÇÍ³ÝùÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÝåÇëÇ 

ÏáÕÙ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÑÇÙù »Ý ï³ÉÇë ÍÇÍ³ÕÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ û·ïíáõÙ ¿ 

ã³÷³½³ÝóÙ³Ý, ·ñáï»ëÏÇ, ³ÛÉ³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ 

ÙÇçáóÝ»ñÇó: Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-·»Õ³·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñ Ç¹»³ÉÇ ¹Çñù»ñÇó ³ÛÝ ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ 

³ñ³ï³íáñ »ñ¨áõÛÃÁ: ºñ·ÇÍ³ÝùáõÙ Ç¹»³ÉÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ µ³ó³ë³Ï³ÝÇ ÅËïÙ³Ùµ: 

¸ñ³Ýáí ÇëÏ ¹³éÝáõÙ ¿ ÑÝÇ ¨ Ñ»ï³¹ÇÙ³Ï³ÝÇ ¹»Ù ÙÕíáÕ å³Ûù³ñÇ ½»Ýù: ¶»Õ³ñí»ëïáõÙ áñáß 

Å³Ýñ»ñ, ·ñ»Ã» å³ñï³¹ñ³µ³ñ, Ï³åí³Í »Ý ÏÛ³ÝùÇ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ñ»ï, ûñÇÝ³Ï, 

Ï³ï³Ï»·áõÃÛáõÝÁ, íá¹¨ÇÉÁ, ³é³ÏÁ, ý»ÉÇ»ïáÝÁ, å³ÙýÉ»ïÁª ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ Ã³ïñáÝáõÙ, 

Í³Õñ³ÝÏ³ñÁ, ß³ñÅÁª Ï»ñå³ñí»ëïáõÙ: ºñ·ÇÍ³ÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É Ý³¨ ÙÛáõë ·ñ³Ï³Ý 

Å³Ýñ»ñáõÙ (í»å, å³ïÙí³Íù, åá»Ù): êÏ½µÝ³íáñí»Éáí ³ÝïÇÏ  ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª 

»ñ·ÇÍ³ÝùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ïñ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ 

½³ñ·³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó: ´³ó³é³å»ë »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹áí ûÅïí³Í ·ñáÕÝ»ñÇó »Ý 

ØáÉÇ»ñÁ, êíÇýïÁ, ÜÇÏáÉ³Û ¶á·áÉÁ, ê³ÉïÇÏáí-Þã»¹ñÇÝÁ: Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Û¹åÇëÇ 

¹»Ùù»ñ »Ý Ð³Ïáµ ä³ñáÝÛ³ÝÁ, ºñí³Ý¹ úïÛ³ÝÁ, È»é Î³Ùë³ñÁ: ºñ·ÇÍ³ÝùÇ »ñ³Ý·Ý»ñÝ »Ý ª 

³Ý½ÇçáÕ, áãÝã³óÝáÕ Í³ÕñÇó (ë³ïÇñ³) ÙÇÝã¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ å³ïÏ»ñáõÙ ª ÑáõÙáñ: [7] 

ÐáõÙáñÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó, Çñ»ñÇ Ï³Ù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ³ÝÇùÁ Ï³Ù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 

Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï ËÇÝ¹Ç ¨ áõñ³ËáõÃÛ³Ý ½·³óÙáõÝùÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: î»ñÙÇÝÁ Ý³¨ 

ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÍÇÍ³ÕÇ å³Ñ³Ýç ¨ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ ³é³ç³óÝáÕ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ß÷Ù³Ý áõ 

½í³ñ×³ÉÇó Å³Ù³ÝóÇ ÇÙ³ëïÁ: ´³éÝ áõÝÇ ÑÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ: ÐÇÝ µÅßÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³ñ¹áõ 

ÇÝùÝ³½·³óáõÙÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ñ ãáñë Ñ»ÕáõÏÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµª ³ñÛ³Ý, ³íßÇ, ¹»ÕÇÝ ¨ ë¨ 

É»ÕÇÝ»ñÇ, áñáÝó ÑÇÝ ÑáõÛÝ»ñÁ ï³ÉÇë ¿ÇÝ Ñ³í³ù³Ï³Ý ¦ÑáõÙáñ§ ³Ýí³ÝáõÙÁ: ²Ûë Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ 

Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛáõÝÝ áõ 

ÇÝùÝ³½·³óáõÙÁ: [7] 
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àôëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ áã »ñ·ÇÍ³ÝùÇÝ ÝíÇñí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ Ñ³Û 

å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ»éáõ ã»Ý ÙÝ³ó»É 

Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý »ñ·ÇÍ³Ï³Ý 

Ëáëù ³ë»Éáõ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇó: ²Ûëå»ë, 

ûñÇÝ³Ï, ¦Ø³ñïÇÏ§  Ã»ñÃÇ 

Ýå³ï³ÏÁ Ù³ñïÇ ¹³ßïáõÙ ·ïÝíáÕ 

½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ  

áñáß ã³÷áí ½í³ñ×áõÃÛáõÝ 

å³ï×³é»ÉÝ ¿:                                                                                                                                                                                           

²ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ 

³Ù»Ý³Ã»Å ûñ»ñÇÝ ëï»ÕÍí»ó 

¦Ø³ñï³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏÁ§ª ÝáõÛÝ ÇÝùÁ 

ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏÇ 

¦Ø³ñïÇÏ§ Ã»ñÃÁ: ¦Ø³ñïÇÏÝ§ 

³í»ÉÇ ë³½³Ï³Ý ³ÝáõÝ ¿:  

     1993 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 22-ÇÝ ÉáõÛë 

ï»ë³í Ã»ñÃÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ñÁ, 4-ñ¹ 

Ñ³Ù³ñÇó ³ÛÝ í»ñ³Ýí³Ýí»ó 

¦Ø³ñïÇÏ§: Ø³ñï³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏÁ 

³í»ÉÇ ÷áùñ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ñ »ÝÃ³¹ñáõÙ, 

ÇëÏ ¦Ø³ñïÇÏÝ§ ³í»ÉÇ ë³½³Ï³Ý 

³ÝáõÝ ¿ñ áñå»ë Ã»ñÃ, ³ÛÉ áã Ã» 

Ã»ñÃÇÏ: Â»ñÃÇ ã³÷Á ÷áùñ ¿ñ, áñ 

½ÇÝíáñÇÝ Ñ³ñÙ³ñ ÉÇÝ»ñ Ï³ñ¹³É Ã»° 

Ëñ³Ù³ïáõÙ, Ã»° ½ñ³Ñ³Ù»ù»Ý³ÛÇ 

ËóÇÏáõÙ: êÏ½µáõÙ Ã»ñÃÇ ³ÙµáÕç 

ïå³ù³Ý³ÏÁ áã Ã» ïåáõÙ ¿ÇÝ, ³ÛÉ 

å³ï×»Ý³Ñ³ÝáõÙ áõ ï³ñ³ÍáõÙ Ùáï 

500 ûñÇÝ³Ï, ÇëÏ ÑÇÙ³ ³ñ¹»Ý 6000 

ïå³ù³Ý³Ïáí ¿ ÉáõÛë ï»ëÝáõÙ, 

áñå»½Ç µáÉáñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ 

ëï³Ý³Ý Çñ»Ýó ûñÇÝ³ÏÁ: Â»ñÃáõÙ 1990-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ éáõë»ñ»Ý ÝÛáõÃ»ñ: ²ÛÝ 

Å³Ù³Ý³Ï É»½íÇ Ù³ëÇÝ ûñ»Ýù ãÏ³ñ, áñ Ã»ñÃáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñ»Ý ÉÇÝ»ñ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Å³Ù³Ý³Ï ³é 

Å³Ù³Ý³Ï éáõë»ñ»Ý ÝÛáõÃ»ñ ¿ÇÝ ïå³·ñáõÙ: 

 

 

 

¦Ø³ñï³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ §-Á í»ñ³Ýí³Ýí»ó ¦Ø³ñïÇÏ§ 
       Â»ñÃ»Éáí Ã»ñÃÇ ÑÇÝ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁª ·³ÉÇë »Ýù ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ 

³í»ÉÇ Ñ³Ù³ñÓ³Ï ÝÛáõÃ»ñ ¿ÇÝ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ: ´³óÇ ³Û¹ª ïå³·ñíáõÙ ¿ÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý, 

³ÛÉ Ý³¨ Ë³Õ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ: ²Û¹ ßñç³ÝáõÙ ÑáõÙáñ³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ ß³ï ¿ÇÝ, ù³Ý ÑÇÙ³: 

https://razm.info/53873/martik_4
https://razm.info/53873/martik_6
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´áÉáñ Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ í»ñçáõÙ ÑáõÙáñÇ µ³ÅÇÝ Ï³ñ, áõ Ù³ñ¹ÇÏ ëÏëáõÙ ¿ÇÝ Ï³ñ¹³É Ñ»Ýó í»ñçÇó: Þ³ï »Ý 

³ñÓ³·³Ýù»É, áñ Ã»ñÃÁ ëÏëáõÙ »Ý Ï³ñ¹³É í»ñçÇÝ ¿çÇó: àõ Ñ³×³Ë ³Û¹ ÑáõÙáñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ï»Õ 

»Ý ·ï»É Çñ³Ï³Ý ¹»åù»ñ: Â»ñÃáõÙ ÑáõÙáñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁª Ê³ãÇÝ ¨ ´áõµáõÉÝ »Ý, ³ÛÝáõÑ»ï¨ª 

½áñ³Ïáã³ÛÇÝ ï³ñÇùÁ Éñ³Ý³Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ù³ç³ñÇ ½ÇÝíáñ ´áõµáõÉÇÝ ³½³ï»óÇÝ 

½ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÇó ¨ ½ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ»ó Ýñ³ Ïñïë»ñ »Õµ³Ûñ ¶áõ·áõßÁ: Î»ñå³ñÝ»ñÁ Ùï³ó³ÍÇÝ 

»Ý, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ã»ñÃÇ Ïááñ¹ÇÝ³ïáñ-Ññ³å³ñ³ÏÇã ì³É»ñÇ ²Ã³ç³ÝÛ³ÝÁ ¨ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë 

³ßË³ïáÕÝ»ñÝ »Ý ÑáñÇÝ»É: Â»ñÃÇ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇó »Ý, ûñÇÝ³Ï ¦ÌÇÍ³ÕáõÙ ¿ Ý³…§, ¦ØÇ µáõé 

ÍÇÍ³Õ…§, ¦ØÇ ÷áõÝç ÅåÇï…§, ¦¼í³ñ×³ëñ³Ñ§, ¦Î³ï³Ï³ñ³Ý§, ¦Ø»ñ ÑÛáõñÝ ¿ ½í³ñ×³Ëáë äÁÉÁ 

äáõÕÇÝ§ ¨ ³ÛÉÝ[1], áñáÝù ÁÝ¹·Íí³Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ÝíÇñ»É Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇÝ, 

³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý Ù³ñï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÝåÇëÇ ÏáÕÙ»ñÇÝ, áñáÝù Çñ»Ýó µÝáñáß Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí 

¹³éÝáõÙ »Ý ÍÇÍ³ÕÇ ³é³ñÏ³, ³ñÅ³ÝÇ »Ý í»ñ³óÙ³Ý: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍí»É ¿ µ³ó³ë³Ï³ÝÁ 

ÅËï»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ ¨ ¹³é»É  Ñ»ï³¹ÇÙ³Ï³ÝÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ ÙÕ»Éáõ ½»Ýù: ÎÛ³ÝùÇ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ÏáÕÙÝ 

ÁÝÏ³É»Éáõ áõ ¹ñ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ÝíÇñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¹³ï³å³ñïí»É »Ý ÏÛ³ÝùÇ 

³ñ³ï³íáñ ÏáÕÙ»ñÁ, û·ï³·áñÍí»É »Ý ¹ÇåáõÏ Ëáëù»ñ, ÏáÙÇÏ³Ï³ÝÇ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý Ï³ï»·áñÇ³Ý, 

ï³ñµ»ñ µÝáõÛÃÇ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñ, áãÝã³óÝáÕ ã³÷³íáñ Í³Õñ ¨ ³ÛÉÝ: ÐáõÙáñÇÝ µÝáñáß ¿ 

»Õ»É Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñáÕ³ÙÇï Í³Õñáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ, Ï³ï³Ï³Ë³éÝ Ññ×í³ÝùÇ 

»ñ³Ý· Ñ³Õáñ¹»Éáõ åñ³ÏïÇÏ³Ý: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýßí»É »Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ, ¹ñ³Ýù 

¹ñ³Ï³Ýáí ÷áË³ñÇÝ»Éáõ áõÕÇÝ»ñ: 

      ºñ·ÇÍ³ÝùÝ Çñ Ñ½áñ ½»Ýùáí Í³Õñ»É ¿ ëáõñµ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÝ ³ñ³ï³íáñáÕÝ»ñÇÝ ¨ ÁÝ¹·Í»É ¿ 

Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕ»Éáõ áõÕÇÝ»ñª ³é³Ýó ù»Ý Ï³Ù áË, ³ï»ÉáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ý³Ë³ÝÓ Ë³éÝ»Éáõ ÍÇÍ³ÕÇ Ù»ç, 

áñáíÑ»ï¨ ÍÇÍ³ÕÁ ëáõñµ, ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¿: 

      ¦Ø³ñïÇÏ§ Ã»ñÃÇ ¿ç»ñáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí»É »Ý Ý³¨ Ñ³½³ñ³íáñ Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñª ÝÏ³ñãÇ ³ãù»ñáí, 

³é³Ýó ËáëùÇ, áñáÝù ³í»ÉÇ ß³ï ï»Õ»ÏáõÛÃ »Ý Ñ³Õáñ¹»É ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ, ù³Ý ¹ñ³Ýù ÏÑ³Õáñ¹í»ÇÝ 

»ñ·ÇÍ³Ï³Ý ËáëùÇ ÙÇçáóáí: ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ  ÁÝ¹·Í»É ¿,áñ Çñ»Ýó Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¿ Í³Õñ³ÝÏ³ñÇã 

ì³¹ÇÙ ´³µ³Û³ÝÁ, áí ÍÝí»É ¿ 1963Ã êáõÙ·³ÛÇÃáõÙ: 1988-Çó ÁÝï³ÝÇùáí Ñ³ëï³ïí»É ¿ 

êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ; Ì³é³Û»É ¿ ²Ð ä´-áõÙ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ²Ð å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕ ¿ñ: 

Ø³ÙáõÉÇ ¿ç»ñÇó Ù»ÏáõÝ ÝßíáõÙ ¿, áñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ í³Õáõó Í³ÝáÃ ¿ÇÝ ì³¹ÇÙ ´³µ³Û³ÝÇ 

Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÇÝ áõ ß³ñÅ»ñÇÝ, ¨ ¦Ø³ñïÇÏÝ§ ¿É ÇÝã-áñ ï»Õ ³ÝÑÝ³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³é³Ýó Ýñ³ 

Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ: ÜÏ³ñÝ»ñÇ Ã»Ù³Ý µ³½Ù³½³Ý ¿ª ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù, å³ï»ñ³½Ù, 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù, ³ë»É ¿ Ã»ª ¦³ÝóÙ³Ý ßñç³ÝÝ§ Çñ áÕç ·áõÝ³·»ÕáõÃÛ³Ùµ; 

ìëï³Ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ  Í³Õñ³ÝÏ³ñÇãÁ Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏ»É ¿ áñå»ë ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ 

íñ³ Ý»ñ³½¹»Éáõ, Ýñ³Ýó ×Çßï áõÕÕáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ ·áñÍáÝ ¨ ¹ñ³Ýó ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý 

áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³ÏÝÑ³Ûï ¿:Ì³Õñ³ÝÏ³ñÇãÁ Çñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÝíÇñ»É ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ 

³ñ³ï³íáñ ÏáÕÙ»ñÁ Ù»ñÏ³óÝ»ÉáõÝ ¨ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ ×Çßï áõÕÇáí áõÕ»Ïó»ÉáõÝ: ÀÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ 

Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýù ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ó»É Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÇó ¨ Ó·ï»É »Ý 

Ëáõë³÷»É ÝÙ³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Ì³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ËáëáõÙ ¿ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ 

ËÙµ³·ÇñÝ»ñÇ ËÇ½³ËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: âå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É, áñ Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, 

Ñ³ñí³Í»É »Ý í»ñÝ³Ë³íÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ: Â»ñÃÇ ï³ñµ»ñ Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ã»Ý 

ÏñÏÝáõÙ Çñ³ñ ¨ Ï³ñÍ»ë Éñ³óÝáõÙ »Ý Çñ³ñ áõ Ï³½ÙáõÙ Ù»Ï ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ: Ì³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ 

å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ »Ý:Î³ñ»ÉÇ ¿ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ñ³Ù³ñ»É, áñ 

ÑáõÙáñÝ»ñÝ Çñ»Ýó »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ¹ÇåáõÏ, ³ñ¹³ñ áõ ï»ÕÇÝ  Ëáëù»ñáí áõ Í³Õñ³ÝÏ³ñÝ»ñáí Ó·ï»É »Ý 

½í³ñ×³óÝ»É ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ,  Ù³ùñ»É µ³ñù»ñÁ, ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëóÝ»É íÝ³ë³Ï³ñÁ 

í»ñ³óÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ×³ß³ÏÁ ·áÑ³óÝ»É »ñ·ÇÍ³Ï³Ý Ëáëùáí, å³Ûù³ñ»É ëïÇ 

áõ Ï»ÕÍÇùÇ ¹»Ù, ãÃáÕÝ»É, áñ Ë³ñ¹³ËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýå³ïÇÅ ÙÝ³Ý, Ñ³ñí³Í»É ßÇÝÍáõ ³½·³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ 

¨ ³ÛÉÝ:  

²½ÝÇí Ëáëù ³ë»ÉÁ µ³ñÇ ·áñÍ ¿, ÇëÏ³Ï³Ý ³ñÅ»ù, áñáÝù Ù»½ ³Ýï³ñµ»ñ ã»Ý ÃáÕÝáõÙ: ¸ñ³Ýó 

Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë å»ïù ¿ ëñï³·ÇÝ µ³ñ¨ ï³É ¨ ³é³çÝáñ¹í»É ¹ñ³ÝóáõÙ ³ëí³Í ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí: 
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Â»ñÃÇ ÑáõÙáñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ 

     ¦Ø³ñïÇÏÝ§ Çñ ³éç¨ ¹ñ³Í ËÝ¹ÇñÁ ÑÇÙ³ ¿É ¿ Ï³ï³ñáõÙ: öáñÓáõÙ ¿ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý 

áñáßáõÙÝ»ñÁ Ñ³ëóÝ»É ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ, å³Ñ»É µ³Ý³Ï-Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Ï³åÁ, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 

µ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÑÛáõñÁÝÏ³É»É ½í³ñ×³Ëáë ¦äÁÉÁ äáõÕáõÝ§:   

     ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßïáõÙ ³åñ»É »Ý Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ µ»ñÏñ³ÝùÁ, áõñ³Ë³ó»É »Ý ³Ù»Ý ÙÇ 

³½³ï³·ñ³Í ·ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñáÕ³ó»É »Ý Ååï³É: Ð³½í³¹»åª Ý³¨ ÑáõÙáñ »Ý ³ñ»É, ³í»ÉÇ ×Çßïª 

ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ ãÏ³ñ ÑáõÙáñÇ, ³ÛÝ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý ¿ñ ëï³óíáõÙ, ¹»åù»ñÇ µ»ñáõÙáí: ²Ý·³Ù ¹»åù»ñ 

»Ý »Õ»É, »ñµ ÏéíÇ ¹³ßïáõÙ ÉÇ³Ãáù ÍÇÍ³Õ»É »Ý: ²ñóáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçÇóª ÍÇÍ³Õ, ÍÇÍ³ÕÇ ÙÇçÇóª ³ñóáõÝùÝ»ñ. 

Ð»Ýó ³Ûëå»ë å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßïáõÙ, Ýáõñµ Ã»É»ñáí ÙÇ³ÑÛáõëí³Í ¿ÇÝ ÍÇÍ³ÕÝ áõ ÑáõÙáñÁ, áñÁ ÏÛ³Ýù ¿ 

ï³ÉÇë ÏéíÇ Å³Ù³Ý³Ï, ¨ É³óÁª Çñ µáÉáñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí, áñ µ»ñáõÙ ¿ å³ï»ñ³½ÙÁ: È³óÝ áõ ÍÇÍ³ÕÁ 

Ë³éÝí»É ¿ÇÝ Çñ³ñ, »ñÏáõëÝ ¿É ÏÇë³ï, »ñÏáõëÝ ¿É Í³Ýñ: ÜáõÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³Í³Ýñ Ù³ñï»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 

ïÕ³Ý»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý Ñáõë³Ñ³ïí»É, Ï³Ù ¿Éª ù³ñëÇñï ¿ÇÝ ¹³ñÓ»É. ÀÝÏ»ñÝ»ñáí ÑáõÛë ¿ÇÝ ï³ÉÇë Çñ³ñ ¨ 

Ùï³ÍáõÙ ÙÇ³ÛÝ É³í µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ, ã¿ÇÝ ÏáñóÝáõÙ ÑáõÙáñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, ¨ ¹³ µáÉáñÇÝ á·¨áñáõÙ ¿ñ, 

áõ ³Û¨ë ã¿ÇÝ í³Ë»ÝáõÙ:  

 

ÆÝãå»ë ².îí³ñ¹áíëÏÇÝ ¿ ³ëáõÙ. 

 

                                                                                                                     ²é³Ýó ×³ßÇ ûñ»ñ Ï³åñ»ë, 

                                                                                                                                      ºí ·áõó» ¹»é ³í»ÉÇ, 

                                                                                                                      ´³Ûó ã»ë ³åñÇ áã ÙÇ í³ÛñÏÛ³Ý                                                                                

                                                                                                                    ÎéíáõÙ ³é³Ýó ëñ³ËáëÙ³Ý 

                                                                                                                     Î³Ù Ñ³ë³ñ³Ï Ï³ï³ÏÇ:[1] 

². îí³ñ¹áíëÏÇ 

ØÇ ù³ÝÇ ÷áõÝç Ë³ãÇ-µáõµáõÉÛ³Ý ëñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó. 

*** 

- Ê³ãÇ, µáÛÇÝ í³ËïÁ ù»½ ÑÇ±ÝãÝ ³ ïáõñ ÏÛ³Ù: 

- ÂáñùÇÝ å»Ëáï³Ý. ³ñ³ Ñ³Ù ÏÛ³Ù ÁÝ, Ñ³Ù ¦²½³ñµ³Ûç³Ý ³ëÏ»ñÇ§ »ñ·áõÙ: ¾Ýù³Ý ¿É ï³ñí³ÍÁÝ 

»ñ·áõÙ, í»ñ ÑÁëóÝáõÙ ãÁÙ, Ã³ Ù³Õ³½ÇÝë ÷áËÇÙ: Ø»Ý³Ï ÙÇ åÛ³Ý ÙÕ³÷áõÝ. ³é³çÇÝ ù³éÛ³Ï³Ý ï»ÝÁ 

Ñ³É³ ëÏ³ó³É ãÁÙ…  

*** 

- îÕ»ñù, ²¹ñµ»ç³ÝÇ é³¹ÇáÛáí ëÏ³ó³±É Áù ÑÇÝãÁÝ ³ë³É:                                                                                
- ÐÇ±Ýã,  Ê³ãÇ…                                                                                                                                                            

  - ²¹ñµ»ç³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ êÜ¶ -Û³í ÙÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³ ïí³É, Ã³ 

áõñ³Ý û¹Ýáñ³½áíÇ í³Û»ÝÝÇ ÉÛáïãÇÏÝ»ñ ÁÝ Ñ³ñÏ³í»ñ:  

*** 

- ÊáË»°ù, ¿ë Ë³ãµ³éáõÙ ÙÇÝ µ³é Ï³ª ùÃ³ÝáõÙ ãÁÙ:                                                                                              
- ÐÇÝã ³±:                                                                                                                                                                                    

- êÇÙýáÝÇÏ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇù: ÐÇÝ· ï³éáí:                                                                                                  

https://razm.info/53873/martik_5
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- ü³·áï:                                                                                                                                                                           

 - Ø³É³¹»ó, Ê³ãÇ: îáõ ïÙµÉÇó µ³óÇ ûñÇß ·áñÍÇùÇ ÛÇñ³ Ýí³·³Í ãÁë:                                                        

- ¼³ïá Ïñ³Ï³ÍÁÙ… 

*** 

Êñ³Ù³ïáõÙ Ýëï³Í Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, Éë»Éáí áõÅ»Õ ¹Õñ¹ÛáõÝ, Ñ³ñóÝáõÙ ¿.                                          
  - ¾ë ÑÇÝ±ã ³, ¦¶ñ³±¹§ ³:                                                                                                                                         

    - â¿, ·ñáÙ ³,- å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ê³ãÇÝ:                                                                                                                    

- ¾ï ¿É Ýáñ ½»Ýù³±:                                                                                                                                                       

 - â¿, í³ËáõÙ ¿É, ¿ë Ù»ÏÁ µÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃ ³: 

*** 

Ê³ãÇÝ ùñïÝ³Ãáñ Ëñ³Ù³ï ¿ñ ÷áñáõÙ: ØÇ Ù³ñïÇÏ Ï³ï³ÏáõÙ ¿.                                                            
 - ¾¹ ÷áëÁ ß³ï ãÁ±ë á·¨áñí³Í ÏïñáõÙ:                                                                                                                   

 - ä³ É³í ãÇ± »ë Ëñ³Ù³ïÇ ÷áë ÏïñÇÙ, ù³Ý Ã» áõñÇßÝ»Ý ¿ÝÙÇÝ ÷áë³Ý ÏïñÇÝ, ÇÝÓ Ñ»ï»,-

å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ê³ãÇÝ: 

*** 

Ê³ãÇÝ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ñ»Ýó Ýáñ é³½Ù³í³ñ í»ñóñ³Í ï³ÝÏáí Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ Ý³Ñ³ÝçáÕÃßÝ³ÙáõÝ: 

Ð³ÝÏ³ñÍ Ã÷áõïÝ»ñÇó ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë ÙÇ ËáõÙµ ³½»ñÇÝ»ñ áõ Ó»éùÝ»ñÁ Ã³÷³Ñ³ñ»Éáí, ·áéáõÙ.                                                                                                                                              

- ¸³Û³Ý, ¹³Û³Ý:                                                                                                                                                            
 - î³ÝÏÁ Ï³Ý· ¿ ³éÝáõÙ, Ù»ñáÝù ½ÇÝ³Ã³÷áõÙ ¨ ·»ñÇ »Ý í»ñóÝáõÙ Ýñ³Ýó:                                                            

- Â» áñ Ñ³Û»ñ »ù, ÇÝãáõ± ï³ÝÏÇ íñ³ ÏÇë³ÉáõëÇÝ ¿ ÝÏ³ñí³Í,- Ñ³ñóÝáõÙ ¿ ß÷áÃí³Í ³½»ñÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:                                                                                                                                                                                     

- ÎÇë³ÉáõëÇÝÁ ï³ÝÏÇ íñ³ ¿, Ñá Ù»½ íñ³ ã¿, - å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ê³ãÇÝ,- Ó»ñ ïí³ÍÝ ¿ ¿ÉÇ, Ë³ã ÝÏ³ñ»Çù 

… 

*** 

ºñµ Ê³ãÇÝ Ï³ñ× ³ñÓ³Ïáõñ¹áí ×³Ï³ïÇó ïáõÝ í»ñ³¹³ñÓ³í, áñ¹ÇÝ Ñ³ñóñ»ó.                                 
   - ä³å³, ÏéíáõÙÁ Ñ³Û»±ñÝ ÁÝ ß³ï, Ã³ Ãáñù»ñÁ±:                                                                                                   

- Îé»íÁ ëÏë»ÉÇëª Ãáñù»ñÁ, í»ñ åñÍÝáõÙ ³ª Ñ³Û»ñÁ…  

*** 

ºñÏáõ ³½³ï³Ù³ñïÇÏ áñáßáõÙ »Ý Ó»é ³éÝ»É Ê³ãáõÝ: Â»ñÃáõÙ Ï³ñ¹³Éáí Ýñ³ í»ñçÇÝ 

³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, µ³ËáõÙ »Ý µÉÇÝ¹³ÅÇ ¹áõéÁ, ¹ÇÙáõÙ Ê³ãáõÝ.                                                                

 - ¾ßÇ µÅÇßÏÁ ¹áõ± ¿ë:                                                                                                                                                                    

- Ð³Ù»ó»'ù,Ñ³Ù»ó»'ù Ó»ñ Ç±ÝãÝ ¿ ó³íáõÙ- å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ê³ãÇÝ: 

*** 

- ¾ë ÑÇ'Ýã ³, µáñßÇë Ù»ãÇÝ ·Çñ½³±, - ËáÑ³ñ³ñÇÝ µáÕáùáõÙ ¿ ÙÇ Ù³ñïÇÏ:                                                                

- ÐÇÝã³±, µ»ëåÉ³ïÝÇ µáñß Áë ûïáõÙª Ñ»ñÇù ãÇ, û½áõÙ Áë í»ñ Ù»ãÇÝ ³íïáÙ³ï ÁÝÇ: 

*** 

- Ê³ãÇ, ï»ë³±ñ, ÷É³ÝùÛ³ëÝ ¿É å³ßïáÝ ëï³ó³í:                                                                                           
  - ö³É³ù³Ý-÷³É³ù³Ý ï³ñ¿ ³…                                                                                                                                

- ¾ï ÑÇ±Ýã  ³ë»É ³.                                                                                                                                                           

 - ²ëÇÙ ÑëÏ³ó. ÁÝÓáõËï»Ý ÏáñÍ³ Á½Á¹»óÇÝ, Ã³ª ïÛ»ñ³Ý Û¿ßáÕ ³, ¿ßÇÝª Ã³ ¹Ùµá Û³, íÁñó³Ï»Ý ¿Éª Ã³ 

³Ýµ³ñáÛ³Ï³Ý ³: Â³½³ íÉ³ëïÝ ¿É ëñ³Ýó ³ñ¹³ñ³óñ»ó. ÁÝÓáõËï»Ýª Ã³ Ñ»é³ï»ë ³, ¿ßÇÝª Ã³ 

åñÇÝóÇåÇ³ÉÝÇ ³, íÁñó³Ï»Ý ¿Éª Ã³ ß³ï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³… 

*** 

´áõµáõÉÁ Ýáñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇÝ å³ïÙáõÙ ¿ Ø³ñï³Ï»ñïÝ ³½³ï³·ñ»ÉÇë Çñ Ï³ï³ñ³Í ¦ëËñ³·áñ-

ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ§ Ù³ëÇÝ:                                                                                                                                                        

- ´áõµáõ'É,- ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ ¿ Ê³ãÇÝ,- Ñ³Ýó å³ïÙáõÙ Áë, í»ñ ù½³Ý³ ÏÙ³Ý Ù»½ í»ã ë³É¹³Ã ûÝÇÝù, í»ã ¿É 

µ³Ý³Ï…  

*** 

- ÐÇÝã ¿É ÇÝÇ, ³½ÝíáõÃÛáõÝÝ áõñ³Ý ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ³, - ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ³ëáõÙ ¿ ´áõµáõÉÁ:                            
 - ÐÇÝãÇ± Ñ¿ï¿ Áë ³ëáõÙ:                                                                                                                                               

 - ì»ñ áõí³ÉÝ»ÝÇ ù»ó», ÙÇÝ ¿ß åï³Ñ»ó, ùß¿ó¿ ï³ñ¿, í¿ñ ï³ëÁ Ñ³½³ñ³í Í³Ë¿Ù, µ³Ûó Ïñ³ó¿ í¿ã: ¾ßÁ 

åÇñ³, ïí¿ ï¿ñÝÁ, ¿Ý ¿É ÇÝÓ ùë³Ý Ñ³½³ñ Ù³Ý»Ã ïÁí³í… 

*** 

- ´áõµáõÉ, ¿Ý ÑáõÝó ³ ÇÉ³É, í»ñ ·ÛáõÉÉ³Ý ¹Ûûß³íÁ¹ ³Ýó³ Ï³ó³É, µ³Ûó Ù¿é³É ãÁë:                                        

 - ¾ï Ù³Ù»ÝïÇÝ ë¿ñïÁë ÁÝ·³Í ³ ÇÉ³É ¹³µ³ÝÝ¿ë: 

*** 

- ²ñïÛáõß, ÑÇÝãÁë ë³é³Í ÝÁëï³É, Ñ³Ýó ¿ë ßïÇÏ-ÝûÅ ÏûÉ ïí³Í ÇÝÇë:                                                        
 - ¾, ¹Û³ñ¹Áë ß³ï ³ , ãûñë ÷ÁëÁÏ»ÉÇ ³Ë×Ç·Û ûÝÇÙ, µ³Ûó Ñ³ÉÛ³ ÙÇÝ ÷¿ë³ ãûÝÇÙ:                                   

 - ²ñ³, å³ í¿ñ ÇÙ ï¿Õ ÇÝÇñ, ÙÁÑ» ·ñ³Ý³ï³í ù¿½ ß³ÕÇñ ïÁí³É. ÙÇÝ Ù³¹³ñ ³Ë×Ç·Û ûÝÇÙ, µ³Ûó áõÅ¿ 

Ñ¿Ý· ÷»ë³: 

*** 
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- Ê³ãÇ ¿¹ Ù³ñÃ³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ ¿ëù³Ý ÏÛ³Ù³, Ñáõ±ñÝ ï³Ù:                                                    
   - ² ïÕ³, ¿Ý ³ ³Ýí³Ý Ù»ã å³ñ½ ³ëí³Íª í»ñ Ù³ñÃáõ ëÇñáõÙ ÁÝ, Ýñ³Ý ¿É ï³ÙÁÝ: 

*** 

- Þ³ñù³ÛÇÝ ´áõµáõÉ, ³Û¹ ¹á±õù »ù ë»ñÅ³ÝïÇ Ñ»ï ½ñáõó»ÉÇë ³ë»É, Ã» Ó»ñ Ù³ÛáñÁ ³åáõß ¿:                       

 - â¿, å³ñûÝ å³ÉÏûíÝÇÏ, Û¿ë ÉÛ³í ÁÙ ·Ûáõ¹áõÙ, í¿ñ í³Û¿ÝÝÇ ï³ÛÝ³Ý ³ë¿É ãÁÝ: 

*** 

´áõµáõÉÁ Ï³ï³Õ³Í ïáõÝ ¿ ÙïÝáõÙ ¨ ·áéáõÙ ÏÝáç íñ³.                                                                                   
  - ²Û ³Ýå¿ïù, Û¿ë ÉûË ·Ûáõ¹áõÙ ÁÙ…                                                                                                                              

ÎÇÝÝ Çñ»Ý ãÇ ÏáñóÝáõÙ:                                                                                                                                                     

- Ð³±, í¿ÕÁë ÉûË ·ÛÇ¹ûÕ ÏÁÉË¿ï, ¹¿ ³ë¿ ï¿ëÝ³Ù Ø³ßïáóÁ ï³é»ñÁ ÑÇµÇ±³ ÑÝ³ñ³É: 

*** 

- ´áõµáõ'É, ÷ÉÇëá÷³ Ù³ñÃ Áë, ÇÝÓ ÏÉûË ùóÇ, ³Ëñ ¿ë Ïé¿íÁ ÑÇ±Ýã ³, ¿ˉ:                                                        

 - Â³ïñûÝ ³:                                                                                                                                                                 

- ìáõˉ, í»ñ Ã³ïñûÝ ³, ¹ñ³Ù³± Û³, Ã³± íûÕµ¿ñ·áõÃÛáõÝ:                                                                        

 - Î³ï³Ï³-íûÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ³-¹ñ³Ù³ Û³ : 

*** 

ØÇ Ýáñ³ÏáãÇÏ Ñ³ñóÝáõÙ ¿.                                                                                                                                                 

- Ê³ãÇ, Ãáõñù¿ñ¿Ý ·Ûáõ¹áõ±Ù Áë:                                                                                                                                  
- ä³ ÑÇÝã. ³ÉÉÛ³ñÁÝ ÛáõË³'ñÁ… ÆÝÓ ¿ïù³'ÝÝ ³ Ñ³ñÏ³í¿ñ: 

*** 

- ²Ûë áõ±Ù ³íïáÙ³ïÝ ¿  ³Ûëù³Ý Ï»Õïáï,- ·áé³ó åñ³åáñßãÇÏÁ:                                                                        

- Î³É³ßÝÇÏáíÇ, å³ñáÝ åñ³åáñßãÇÏ:                                                                                                                             

-Î³É³ßÝÇÏá'í, ³ñÓ³Ïáõñ¹ ã»ë ëï³Ý³: 

*** 

- Ê³ãÇ, ÙÇ ³Ý·³Ù ³ëáõÙ ¿ ´áõµáõÉÁ,- í¿ñ ¶³·ÇÏë ÙÁÍ³Ý³, Ïû½ÇÙ ï¿éÝ³ Ï³Ù³Ý¹Çñ åûÉÏ:                         

- ¾ï ïÁéÝ³ÉÇ å¿Ý ãÇ:                                                                                                                                                   

- Ê¿±:                                                                                                                                                                                      

- ìûñûíÑ¿ï¿í Ï³Ù³Ý¹Çñ åáÉÏÝ ¿É ïÕ³ ûÝ¿:  

*** 

Ê³ãÇÝ Ñ³ñóÝáõÙ ¿ ´áõµáõÉÛÇÝ.                                                                                                                                         

- ²íïáÙ³ïÁ ßï»Õ³±Ý Áë ëÏëáõÙ Ù³ùñ¿ÉÁ:                                                                                                                      

-ÜûÙ¿ñ³Ý:                                                                                                                                                                        
 -ÐÇÝãá±õ  Ñ¿ï¿:                                                                                                                                                                             

- ì¿ñ ûñÇßÇ ³íïáÙ³ï ãÙ³ùñÇÙ: 

*** 

- ´áõµáõÉÛ, éûïáõÙÁ É³±íÝ Ï¿ñ³ÏñáõÙ                                                                                                                                   

- î³ í³Û¿ÝÝÇ ï³ÛÝ³ Û³: 

*** 

´áõµáõÉÛÁ ·Ý³ó ½áñ³Ù³ëÇ å³Ñ»ëï ¨ ÍË³Ëáï ËÝ¹ñ»ó:                                                                                                   

- ÞïÕ³± ï³Ù, Ï³íáõã: ¾Ý³ Ï³Éó¿íûÛáõÙÁ Í³ËáÙ ÁÝ, ùÛÇÝÇ ³é,-³ë³ó å³Ñ»ëï³å»ïÁ:                                         

- Ê¿, Ï³Éó¿íûÛÇÝÁ ëïÕ³ë ãÇ±: 

*** 

-Ê³ãÇ, ¿ë Ãûñù»ñÁ Ë¿± ÏÁÉÛûË ãÁÝ ÇÝ·ÛáõÙ, í¿ñ Ù¿½ ÝÁÑ¿ï ÑÁñµ-½ûñµ³ ³Ý¿ÉÁ µ¿ëå³É¿½ÝÇ ³:                        

- ´áõµáõÉ í¿ãË³ñ¿Ý íÝáõß³ï ÁÝ Áñ³É, Ã³ ÇÝùÛÁ ÏÛáõÉ ³, Ý³ ¿É ÑÁí³ï³É ³: îñ³ Ñ¿ï¿ ¿É Ý³ïáõñ³ÉÝÇ ¿ß 

ÏÁïñ³Í ÑÛáõçáõÙ ³ ³ÝÁÙ: 

*** 

-´áõµáõÉÛ, Ë¿± äìú-Û¿Ý ïÕ¿ñùÁ ë³Ù³ÉÛûï ãÁÝ í¿ñ ùóÛáõÙ:                                                                                       

- Ð³Ýó³ û½ÁÙ ÁÝ ë³Õ Ûûñ ûÝÇÝ: 

*** 

²ñó³ËóÇÝ»ñÁ ÃßÝ³Ùáõ ÙÇ ï³ÝÏ Ë÷»óÇÝ ¨ ßñç³å³ï»Éáí ï³ÝÏÁ, éáõë»ñ»Ý ·áé³óÇÝ. ¦¿°Û Ãáõñù, 

Ñ³ÝÓÝíÇ°ñ§ : î³ÝÏÇó ¹áõñë »Ï³í ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÁ:                                                                                           

 -ÆëÏ ÙÛáõëÝ»±ñÁ:                                                                                                                                              

 -Üñ³Ýù éáõë í³ñÓÏ³ÝÝ»ñ »Ý, ³ë³óÇÝª¦²ÉÇ, ù»½ »Ý Ï³ÝãáõÙ§, -å³ï³ëË³Ý»ó ÃáõñùÁ: 

*** 

Âáõñù Ñ»ï³ËáõÛ½Á ½»ÏáõóáõÙ ¿ ·áõÙ³ñï³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ.                                                              

  -Ø»½ÝÇó ÑÛáõëÇëª Ñ³Û»ñÇ ÙÇ í³ßï »Ýù ÝÏ³ï»É:                                                                                         

 -Î»óó»°ù, ÑÇÙ³ ÏÝ³Ñ³Ýç»Ýù ¹»åÇ Ñ³ñ³í: 

 

*** 

²í³·Á ½ÇÝíáñÇÝ.                                                                                                                                            
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 -²Ûëûñ ÏáßÇÏÝ»ñ¹ Ù³ùñ»±É »ë:                                                                                                                    

   -Æ±Ýã ¿, ³Ûëûñ Ï³ñ× ³ñÓ³Ïáõ±ñ¹ »Ý ï³ÉÇë: 

*** 

-ø»½ ÇÝãù³±Ý ¿ å»ïù, áñ Ï³ñ·ÇÝ ï³ÝÏ ùß»ÉÁ ëáíáñ»ë:                                                                             

-Øáïáíáñ³å»ë ÛáÃ-áõÃ…                                                                                                                               

-²ÙÇ±ë:                                                                                                                                                                

 -â¿ , ï³°ÝÏ: 

*** 

-´áõµáõÉ,ÇëÏÇ Ï³ñáõ±Ù ãÁë ÷áÕ »ï ùóÇë:                                                                                                       

 -â¿, Ê³ãÇ, ÇÝÓ Ñ»ï» Û³ ÷áÕÁ, Û³ ÃáñùÁ, ×Û³Ý·ë ÇÝ·³ÍÁ é³¹ ÁÙ ³ÝáõÙ 

*** 

-´áõµáõÉÛ , ëûñ¿ ë³åÛáñÝÇ éáïáõÙÁ ÑÇ±ÝãÇñ ³ÝáõÙ:                                                                                        

 -àõã»µÝÇ Ï³µÇÝ»ïáõÙÁ í½ñÁíã³ïÏ³ ¿Ç ßÇÝáõÙ:                                                                                            

   -¾ùáõÍí³ Ñ»ï¿ ÑÇÝã ½³¹³ÝÇ ïí»Ý:                                                                                                            

-ÐÁëóÁñ»Ý í»ã: 

*** 

²ëÏÛ³ñÝ»ñÁª ÃÕÃ³Ë³Õáí ï³ñí³Í ,ÙÇ³ÛÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³í»Éáõó Ñ»ïá Ù»ñáÝó ÝÏ³ï»óÇÝ: ºí ãùí»óÇÝ 

Ë³í³ñáõÙ:                                                                                                                                                      

 -îáõ Ë»±ãÁë ÷³ËãÁÙ,-Ñ³ñóÝáõÙ ¿ Ê³ãÇÝ Ïáõã »Ï³Í ÃáõñùÇÝ:                                                                                    

-îáõ ÇÝÇë, Çñ»ù ïáõ½³Ý Ï÷³ËãÇ±ë 

*** 

Âáõñù ëå³Ý ½ÇÝíáñÇÝ ÝéÝ³Ï Ý»ï»ÉÝ ¿ñ ëáíáñ»óÝáõÙ:                                                                                   

  -²Ûë ûÕ³ÏÁ ù³ßáõÙ Ñ³ÝáõÙ »ë, ¨ ÝéÝ³ÏÁ ëÏëáõÙ ¿ íÅÅ³É:²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿É Ý»ïáõÙ »ë:                  

¼ÇÝíáñÁ ù³ßáõÙ ¿ ûÕ³ÏÁ ¨ ·áéáõÙ.                                                                                                              

  -ìÅÅáõÙ ¿:                                                                                                                                                                

-Ü»ïÇ°ñ                                                                                                                                                               

 -¸» µéÝÇñ, ç³Ý³µ Ï³åÇï³Ý:[1] 

ºñ·ÇÍ³ÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñá¹í³ÍÁ »ë Ï³í³ñï»Ù Ñ»ï¨Û³É Ëáëù»ñáí: ÊáñÑáõñ¹ »Ýù ï³ÉÇë ÍÇÍ³Õ»É, 

ëñ³Ëáë»É ¨ Ï³ï³Ï»É: ØÇ ³Ýï»ë»ù ÑáõÙáñÁ: ÐÇß»ù, áñ ï»ÕÇÝ ³ëí³Í ëáõñ, ¹ÇåáõÏ ¨ ï³ñáõÕáõÝ³Ï 

ËáëùÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï ÃÕÃÇ Ù»ç ÷³Ã³Ãí³Í Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ½³ñ¹Ç ÝÙ³Ýí»É: ´³ó»ù ÷³Ã»ÃÁ, ¨ Ýñ³ 

å³ÛÍ³é ßáÕ»ñÁ ÉáõÛë Ïë÷é»Ý Ó»ñ ßáõñçÁ: 

 

ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ 

1. ¦Մ րտիկ§ թերթ, êï»÷³Ý³Ï»ñï, 1993-2018ÃÃ 

2. ¦Ø»Õáõ § (Î. äáÉÇë), 1856-65 

3. ¦²åï³Ï§(²Ã»Ýù, êáýÇ³), 1925Ã 

4. ¦Ð³Û»ÉÇ§ (ì³éÝ³, ÂÇýÉÇë, Î³ÑÇñ», Î. äáÉÇë, ÂñáÛ (²ØÜ)), 1906-7Ã 

5. ¦ê³÷ñÇã§ (ä»ï»ñµáõñ·), 1906-7Ã 

6. ¦²ÝÝ³Ùáõë§ (ÂÇýÉÇë), 1907Ã 

7. æñµ³ßÛ³Ý ¾., ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ, 4 Ññï., ºñ·ÇÍ³Ýù, 1972 Ã. ¿ç 95-101, 133-55, 392-96։ 
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Արդարադատության երրորդ դասի պետական  խորհրդական, 
Հայ-Ռուսական համալսարանի պրոֆեսոր 

ztadevosyan@mail.ru 
ՊԱՏԺԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔՐԵԱԿԱՆ 
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ 

 
 Ընթացող դատաիրավական բարեփոխումները, երկրի պատժողական քաղաքականության 

հստակեցումները, քրեական նոր օրենսդրության ընդունման անհրաժեշտությունը, որն իր 

առարկայական արտահայտությունը գտել է նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում, թելադրում են 

անդրադառնալ պատժի համակարգի հիմնախնդիրներին: 

 
Բանալի բառեր. պատժի համակարգ, պատժի անհատականացում, պատժի նշանակում, 
ազատազրկման հետ չկապված պատիժներ, կալանք, տուգանք, կարճաժամկետ ազատազրկում:  

                    
З.А. Тадевосян 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 Осуществляемые судебно-правовые реформы, корректировки карательной политики страны, 
необходимость принятия нового уголовного законодательства, которая нашла свое выражение в 
проекте нового уголовного кодекса, диктуют необходимость более глубокого изучения проблем 
системы наказания.     
 
Ключeвые слова: система наказания, индивидуализация наказания, назначение наказания, наказания 
не связанные с лишением свободы, арест, штраф, кратковременное лишение свободы. 
 

Z.A. Tadevosyan 
PROBLEMS OF THE SYSTEM OF PUNISHMENT AT THE PRESENT STAGE 

OF DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL LEGISLATION 
 

Realised judicial and legal reforms, corrections of the punitive policy of the country, the necessity of 

acceptance of a new criminal legislation which found its expression in the project of new criminal code, 

dictate the necessity for a deeper study of the problems of the penal system.     

  

Key words: the system of punishment, the individualization of punishment, assignment of punishment, 

punishment not related to imprisonment, arrest, fines, short-term imprisonment. 

  

Պատիժը հանրային անդորրի ապահովման գործընթացում միակ միջոցը չլինելով հանդերձ, 

որոշակի դեր ունի՝ հատկապես ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեմ տարվող 

պայքարում:  

Հանցավոր արարքների դեմ պատիժներով որոշակի արդյունք ակնկալելը մեղավորին 

պատժելու, իսկ առանձին դեպքերում խստագույնս պատժելու անհրաժեշտությունից բացի, 

օրենսդրությունը հնարավորություն է ընձեռում քրեաիրավական ներգործության այնպիսի 

միջոցների կիրառման համար, ինչպիսիք են պատիժը պայմանականորն չկիրառելը, հանցանք 

կատարած անչափահասների նկատմամբ դաստիարակչական միջոցների կիրառումը, դատական 

պրակտիկայում ազատազրկման ձևով պատժատեսակների կիրառման օրենսդրական 

սահմանափակումները, պատժիտը պայմանականորեն չկիրառելը և այլն:  

Ընթացող դատաիրավական բարեփոխումները, երկրի պատժողական քաղաքականության 

հստակեցումները, քրեական նոր օրենսդրության ընդունման անհրաժեշտությունը, որն իր 

առարկայական արտահայտությունը գտել է նոր քրեական օրենսգրքի նախագծում, պայմաններ են 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

287 

 

թելադրում հաճախակի անդրադառնալ պատժի համակարգի հիմնախնդիրներին ու զարգացման 

միտումներին:  

Երկրի զարգացման տարբեր փուլերում, քրեական օրենսդրության առանձին իսնտիտուտներ 

ենթարկվում են քանակական և բովանդակային լուրջ փոփոխությունների, որոնք այս կամ այն 

չափով թեև արդարացված են, սակայն առանձին հիմնավորումներ ու ձևակերպումներ մեր 

կարծիքով լուրջ խնդիրներ են առաջացնում դատական պրակտիկայի և քրեական իրավունքի 

տեսության համար:  

Պատմաիրավաբանական տեսանկյունից պատժի համակարգի հիմնադրույթների խորը 

վերլուծությունն անհրաժեշտ է որպեսզի հանգամանալից պատկերացում կազմվի դրա զարգացման 

փուլերի մասին: Այն կօգնի ոչ միայն անկաշկանդ բնութագրել այս կամ այն իրավանորմի 

բովանդակությունը, այլև կնպաստի վեր հանել այն օրինաչափություններն ու լուծումները, որոնք 

անհրաժեշտություն են օրենսդրության և դատական պրատիկայի համար:  

Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գործող քրեական օրենսգրքի նախորդը գործեց 

քառասուն երկու տարի՝ 1961թ. հունիսից  մինչև 2003թ. օգոստոսի 1-ը: Դրա գործունեության 

ժամանակահատվածում մեր երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում տեղի ունեցան էական 

փոփոխություններ ու տեղաշարժեր: Հետպատերազմյան շրջանում աննախադեպ աճել էր 

տնտեսությունը, կատարելագործվել էին պետական ինստիտուտները, մեծ էր եղել իրավունքի և 

մասնավորապես քրեական իրավունքի տեղն ու դերն այդ գործընթացներում: Սակայն դրան 

զուգահեռ խորհրդայինն աշխարհայացքի ժամանակաշրջանում պետական կամ հանրային 

ունեցվածքին վերապահված էր քրեաիրավական պաշտպանության առաջնահերթություն: 

Սեփականության այդ ձևը մյուս տեսակների համեմատ համարվում էր սրբազան ու 

անձեռնամխելի, իսկ դրանց դեմ ոտնձգություններ կատարողները համարվում էին ժողովրդի 

թշնամիներ: Այս հանցագործություններին քրեական օրենսգրքում հատկացված էր առանձին 

բաժին, որում ընդգրկված հոդվածների սանկցիաներում նախատեսված էին խստագույն 

պատժատեսակներ և նույնիսկ մահապատիժ՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ: Շահ ստանալու 

նպատակով ապրանքներ գնելն ու վերավաճառելը համարվում էր սպեկուլյացիա, առևտուրը 

հայտարարված էր պետական մենաշնորհ, այդ կանոնների խախտման համար մարդիկ 

ենթարկվում էին երկարաժամկետ ազատազրկման, ընդհանրապես արգելված էր որոշ 

արհեստներով զբաղվելը: 

1961թ. քրեական օրենսգրքի պատժի համակարգն ուներ խստության միտում: Բազմաթիվ 

ծանր հանցագործությունների համար նախատեսվում էր մահապատժի և երկարաժամկետ 

ազատազրկում: Այնտեղ կային պատժատեսակներ, որոնք իրենց բովանդակությամբ ուղղակի 

դաժանությամբ էին պարուրված, օրինակ՝ աքսորը, արտաքսումը, ծնողական իրավունքներից 

զրկելը, իսկ որպես լրացուցիչ պատժատեսակ՝ գույքի բռնագրավումը, լայնորեն էր շարադրված 

բազմաթիվ հոդվածների սանկցիաներում, որի կիրառմամբ դատապարտյալի սեփականությունը 

կազմող ամբողջ գույքի կամ դրա մի մասի հարկադիր օտարումն ի սեփականություն պետության, 

նյութական ծանր կացության մեջ էր դնում ոչ միայն դատապարտյալին, այլև նրա ընտանիքի 

անդամներին: 

1995թ. հուլիսի 5-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը,  

2005թ. նոյեմբերի 27-ի և 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեների արդյունքում ընդունված ծավալուն 

փոփոխությունները մեր երկիրը հռչակեցին ինքնիշան, ժողովրդավարական, սոցիալական և 

իրավական պետություն, որտեղ ճանաչվում են մարդու հիմնարար իրավունքներն ու 

ազատությունները, պաշտպանվում է սեփականության իրավունքը, յուրաքանչյուր ոք ունի 

օրինական կարգով ձեռք բերած սեփականությունն իր հայեցողությամբ տիրապետելու, 

օգտագործելու և տնօրինելու իրավունք, ոչ ոք չի կարող զրկվել սեփականությունից, բացառությամբ 

դատական կարգով, մասնավոր սեփականությունը պաշտպանվում է օրենքով: 

Սահմանադրությամբ հռչակվեց, որ հանցանք կատարած անձի պատժի հիմքը մեղքն է, օրենքով 

սահմանված պատիժը, ինչպես նաև նշանակված պատժաչափը պետք է համաչափ լինեն 

կատարված հանրորեն վտանգավոր արարքին: Առանձին հոդվածով ամրագրվեց օրինականության 

սկզբունքը, սահմանվեց, որ ոչ ոք չի կարող դատապարտվել այնպիսի գործողության կամ 

անգործության համար, որը կատարման պահին հանցագործություն չի համարվում, որ չի կարող 
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նշանակվել ավելի ծանր պատիժ, քան այն, որը ենթակա է կիրառման հանցանք կատարելու 

պահին:  

Նշված բնագավառներում կատարված արմատական փոփոխությունները օրակարգի հարց 

դարձրեցին նոր քրեական օրենսգրքի ընդունումը, որ կբավարարեր հասարակության 

պահանջները, կկարողանար քրեաիրավական արդարացի գնահատական բոլոր կատարված 

փոփոխություններին, արդյունավետ պայքար կծավալեր հանցագործությունների դեմ:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության դրույթներին համապատասխան 

շրջանառության մեջ դրվեց քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը: Մեր երկրի քրեական իրավունքի, 

իրավունքի այլ ճյուղերի հանրաճանաչ մասնագետները, պետական կառույցները, օրենսդիր ու 

գործադիր մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները և ընդհանրապես ողջ 

հասարակությունը ձեռնամուխ եղան օրենսգրքի նախագծի դրույթների մշակմանն ու հղկմանը, 

դրանց հստակեցմանը: Արդյունքում 2003թ. ապրիլին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց ՀՀ գործող 

քրեական օրենսգիրքը, որը գործողության մեջ դրվեց 2003 թվականի օգոստոսի 1-ին:  

Սահմանադրական հիմնարար դրույթների, միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու 

նորմերի հիման վրա հռչակվեցին քրեական օրենսգրքի խնդիրները:  

Նշենք, որ գործող քրեական օրենսգիրքն, ի տարբերություն նախորդի, մարդու և քաղաքացու 

քրեաիրավական պաշտպանությունն արժևորել է և Հատուկ մասի առաջին բաժինն ու առաջին 

գլուխը նվիրել է մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների համար քրեական 

պատասխանատվություն սահմանող հոդվածներին: Անձի ազատության, պատվի և 

արժանատավության, սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության, մարդու և 

քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների, ընտանիքի և երեխայի 

շահերի դեմ ուղղված հանցագործությունների պատժելիությանն են նվիրված քրեական օրենսգրքի 

Հատուկ մասի 7-րդ բաժնի 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 20-րդ գլուխները:  

Արդարությունը պահանջում է ասել, որ ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի դրույթները, 

խնդիրներն ու հասկացությունները գրեթե հնի կրկնությունն են, կամ ոչ էական 

փոփոխություններով են զետեղվել գործող օրենսգրքի մեջ, ինչը, մեր կարծիքով, ողջունելի է, այն 

պարզ բացատրությամբ, որ նոր օրենսգիրքը չէր կարող ստեղծվել ազատ տարածության մեջ, թեև 

դրա նպատակն է համապասխանել նոր պայմաններին, բայց այդուհանդերձ քրեական 

օրենսդրությունն ունի հարյուրամյակների պատմություն և եղած դրականն ու ընդունելին հղկվելով, 

բյուրեղանալով հասել է մեզ և մեր առաջնային խնդիրն է այդ նորմերին տալ նոր շունչ, նոր լիցք, 

կատարելագործել դրանք՝ նոր պայմաններում ձևավորված հասարակական հարաբերությունների 

կարգավորմանը նպատակաուղղելու համար: 

2003թ. քրեական օրենսգրքի ընդունումը, բացի վերոշարադրյալից, պայմանավորված էր 

նրանով, որ նախորդ օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներում  կատարված հարյուրավոր 

փոփոխությունները, լրացումները, ճշգրտումները, նոր պայմանների հարմարեցնելը, տարբեր 

արարքների քրեականացումն ու ապաքրեականացումը պատժահամակարգի ու 

պատժատեսակների էական փոփոխությունները, հոդվածների սանկցիաների արմատական 

ձևակերպումները դժվարացնում էին իրավակիրառ մարմինների և քրեական իրավունքի 

տեսությամբ զբաղվողների համար դրանից օգտվելու հնարավորությունները: 

Գործող քրեական օրենսգրքի նախագծի քննարկման ընթացքում արդարացիորեն 

անտեսվեցին այն թյուր կարծիքները, թե անհրաժեշտ չէ քրեական օրենսգրքում ունենալ մեծ թվով 

պատժատեսակներ, անհրաժեշտ է կրճատել պատժահամակարգը, բավարարվել սահմանափակ 

քանակի պատժատեսակներով, իբրև ավելի դյուրին դարձնելով պատժի անհատականացման 

գործընթացը և ավելի արդյունավետ դարձնել պատժի ազդեցությունը հանցագործությունների դեմ 

պայքարում: Նման մոտեցումը, մեր կարծիքով, ուղղակի քրեական օրենսդրության 

պատժահամակարգին առնչվող ինստիտուտների (պատժի էության, անհատականացման, 

արդյունավետության, նպատակների, պատժի նշանակման ու կիրառման, անչափահասների 

նկատմամբ պատժողական քաղաքականության յուրահատկությունների) ոչ լիարժեք իմացության 

արդյունք պետք է համարել: 

Բացարձակապես վեճի և կասկածանքի նյութ չի կարող լինել այն իրաղությունը, որ քրեական 

օրենսգրքում պատժահամակարգի՝ պատժատեսակների թվաքանակի առատությունը բարենպաստ 

պայմաններ է ստեղծում արդարադատության մարմնի համար ճիշտ քաղաքականություն 
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իրականացնել պատժի նպատակները կյանքի կոչելու և դրա արդյունքում պատժի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Մեր այս դատողությունը խարխսված է այն 

ճշմարտության վրա, որ պատժի անհատականացման հիմնարար սկզբունքի լիիրավ 

իրականացման բանալին պատժատեսակների քանակի առատությունն է, քանի որ, ինչպես չկան 

նույն անձինք, չկան և նույն արարքները, այլ կան իրար նման հանցագործության սուբյեկտներ և 

բացառապես նման արարքներ, որոնք թեև որակվում են քրեական օրենսգրքի նույն հոդվածներով, 

այդուհանդերձ, յուրաքանչյուր անձ, հանցանք կատարելիս նրա վարքի դրսևորումները, նրան 

բնութագրող մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները խիստ տարբերվում են միմյանցից, 

տարբերվում են միմյանցից և նույն  հոդվածով որակվող արարքները, որոնք տարբեր են իրենց 

բնույթով, կատարման մեխանիզմով, ապացույցների առանձնահատկություններով և այլն: 

Տարաբնույթ արարքների համար և տարբեր սուբյեկտների նկատմամբ նշանակվող պատժաչափի 

ու պատժատեսակի ընտրության հարցում քիչ քանակի պատժատեսակները կխաթարեին պատժի 

անհատականացման սկզբունքի լիիրավ իրագործումը: Հետևաբար որքան շատ լինեն 

պատժատեսակները, այնքան անհատականացման արդյունքում ավելի արդարացի կլինի 

յուրաքանչյուր արարքի ու դրա հեղինակի պատժելիությունը:   

Գործող քրեական օրենսգրքի դրույթների կատարելիությունն ու արդիականությունը 

բացատրվում էր նրանով, որ Ազգային ժողովի կողմից դրա երկրորդ ընթերցումից առաջ Եվրոպայի 

խորհրդի իրավական հարցերի գլխավոր տնօրինության և Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 2002թ. նոյեմբերի 13-ին և 14-ին կազմակերպված 

հանդիպման ժամանակ քննարկվեցին ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի դրույթները, դրա 

միջազգային փորձաքննության արդյունքները:  

Քննարկման ընթացքում մեր կողմից հնարավոր եղավ փաստարկված հիմնավորումներ բերել 

պատժահամակարգի հիմնախնդիրների ու դրա բովանդակության, այդ թվում՝ նախորդ տարիների 

դատական պրակտիկայում լայնորեն կիրառված ուղղիչ աշխատանքներ պատժատեսակի (նշված 

ժամանակահատվածում ուղղիչ աշխատանքների էին դատապարտվում դատապարտյալների 

ընդհանուր թվի շուրջ 15 տոկոսը) օրենսգրքում ընդգրկելու անհրաժեշտությունը:  

Այս պատժատեսակի արդյունավետությունը, ոչ մեծ և միջին ծանրության արարք կատարած 

անձանց նկատմամբ կիրառելու հաճախականությունը երբեք երկըմբռնման առիթ չի հանդիսացել, 

որի ապացույցն էր համանման արարքներ կատարած անձանց (գույքային հանցագործությունների, 

խուլիգանության, անձի դեմ ուղղված, պաշտոնեական հանցագործություններ, ճանապարհային 

երթևեկության կանոների խախտման և մի շարք այլ ոչ մեծ ծանրության արարքներ) 70-80 տոկոսի 

նկատմամբ ուղղիչ աշխատանքների կիրառման մասին վիճակագրական տվյալները1:  

Օրինակ` 2002թ. հանրապետությունում  դատարանների կողմից դատապարտված անձանց 

ընդհանուր քանակը կազմել է 5181 մարդ, որից ուղղիչ աշխատանքների էին դատապարտվել 824-ը 

կամ ընդհանուր դատապարտվածների 16.25 տոկոսը2:  

Ուղղիչ աշխատանքների մեկ այլ դրական կողմ էլ կար, որն ավելի արդյունավետ էր 

դարձնում դրա վերաբերյալ դատավճռի արձակումը: Օրենդրությամբ սամանված էր, որ երբ 

աշխատանքի վայրում պատժի կրումով ուղղիչ աշխատանքների դատապարտված անձը 

խուսափում էր պատժի կրումից, դատարանը ներքին գործերի մարմնի ներկայացմամբ կամ էլ 

հասարակական կազմակերպության կամ աշխատավորական կոլեկտիվի միջնորդությամբ որոշում 

էր պատժի կրումը տեղափոխել ուղղիչ աշխատանքների կատարումը տնօրինող մարմինների 

կողմից որոշվող այլ վայրերում:  

Իսկ երբ ուղղիչ աշխատանքների դատապարտված անձը չարամտորեն խուսափում է 

պատիժը կրելուց, դատարանը ուղղիչ աշխատանքների չկատարած ժամանակը կարող էր 

փոխարինել ազատազրկմամբ նույն ժամանակով:  

 Գործող օրենսգիրքը շրջանառության մեջ դրեց նոր պաժատեսակներ՝ կալանքը,�հանրային 

աշխատանքները, ցմահ ազատազրկումը:  

 1961 թվականի օրենգրքում տեղ գտած զինվորակամ և հատուկ կոչումներից զրկելը 

վերանվանվեց հատուկ կամ զինվորական կոչումից, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման 

                                                           
1
 Տե'ս, И.А.Бушуев,  Исправительные работы, "Юридическая литература", М., 1988, էջ 80-81: 

2
 Տե'ս, ՀՀ գլխավոր դատախազության վիճակագրության կարգագիր, 1997-2002թթ.: 
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դասից զրկելու պատժատեսակի: Տուգանքը, որը նախորդ քրեական օրենսգրքում ուներ ‹‹համեստ›› 

կարգավիճակ, կիրառվում էր ցածր գումարային արտահայտությամբ: Գործող օրենսգրքում լայն 

կիրառում գտավ, իսկ չափը հասավ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երեքհազարապատիկի:  

 Տուգանքի վերաբերյալ մեր կանխատեսումները, որ այն արդյունավետ միջոց կարող է 

հանդիսանալ շահադիտական ոչ մեծ և միջին ծանրության բազմաթիվ հանցագործություններ 

կատարողների նկատմամբ դարձավ իրականություն1: Այսպես, գործող օրենսգրքում տուգանք է 

նախատեսված անձի առողջության, ազատության, պատվի և արժանապատվության, մարդու և 

քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված, 

սեփականության, տնտեսական գործունեության, տրանսպորտային, համակարգչային 

տեղեկատվության անվտանգության, հասարակական կարգի ու բարոյականության, բնակչության 

դեմ ուղղված հանցագործությունների առողջության, հասարակական անվտանգության, ինչպես 

նաև պետական ծառայության դեմ ուղղված և այլ հանցագործությունների համար:  

 2014 թվականին շրջանառության մեջ դրված քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի 

հայեցակարգում տուգանքի վերաբերյալ նշվում է, որ դրա չափերը վերանայման կարիք ունեն, 

որպեսզի այն նպատակաուղղված լինի հանցագործություններից տուժածների իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանությանը, հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցմանը: 

Հայեցակարգում նշվում է, որ գործող օրենսգրքում տուգանքի չափերը շատ ցածր են և դրա լուծման 

եղանակն առաջարկվում է գումարի որոշման նոր չափ սահմանել: Մասնավորապես արդարության 

և արդարադատության տեսանկյունից ելնելով առաջարկում էին տուգանքի ամրագրված չափերից 

անցում կատարել տվյալ պատժատեսակի չափը հանցանք կատարած անձանց եկամուտների 

չափով որոշելու կարգին: Հայեցակարգով առաջարկվում է տուգանքը կիրառել որպես լրացուցիչ 

պատժատեսակ, իսկ արդեն նախագծում տուգանքի չափը սահմանվում է որպես հիմնական 

պատիժ՝ հանցանք կատարած անձի ամսական եկամուտի հնգապատկից հիսունապատիկի չափով: 

Այստեղից հետևություն, եթե անձի ամսեական եկամուտը կազմում է հարյուր հազար դրամ, ապա 

տուգանք կարող է նշանակվել մինչև հինգ միլիոն դրամի չափով, իսկ եթե հանցանք կատարած 

անձի ամսեկան եկամուտը կազմում է հինգհարյուր հազար, ապա տուգանքի չափը կարող է հասնել 

քսանհինգ միլիոն դրամի:  

  Հայեցակարգի հեղինակներն ակնկալելով, որ տուգանքի մեծ չափերը դատապարտյալի 

կողմից հնարավոր չի լինի անմիջապես վճարել, առաջարկում են  տուգանքը որպես լրացուցիչ 

պատիժ ազատազարկման հետ նշանակելիս, կամ հանցագործությունների կամ դատավճիռների 

համակցությամբ պատիժ սահմանելիս, դատապարտյալի կողմից տուգանքի վճարումը կասեցնել 

մինչև հիմնական պատիժը կրելու ավարտը:  

 Կարծում ենք, որ այս պատժատեսակի չափի նման բարձրացումը բավականին լուրջ 

խոչընդոտներ է առաջացնում հենց այդ պատժատեսակի քրեաիրավական բովանդակության 

համար: Նախ հոդվածում տուգանքի բնորոշման մեջ նշվում է, որ այն  նշանակելիս դատարանը 

հաշվի է առնում դատապարտյալի և նրա ընտանիքի գույքային դրությունը: Նշված չափի 

տուգանքների կիրառումը ծանր նյութական կացության մեջ կդնի և դատապարտյալին և նրա 

ընտանիքին: Բացի դա, եթե նշանակվի մինչև հինգ կամ քսանհինգ դրամի չափով տուգանք, այդ 

չափերի եկամուտ դատապարտյալը և նրա ընտանիքը կարող է ստանալ հինգ տարվա ընթացքում: 

Բնական հարց է առաջանում, արդյոք նման գումարի վճարումը ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ չի դնի 

նշված անձանց:   

 Գործող քրեական օրենսգրքում (57-րդ հոդված) նախատեսված է կալանքը, որն ուղղիչ 

հիմնարկում անազատության մեջ պահելու ձևով հասարակությունից խիստ մեկուսացման 

պայմաններում դատապարտյալին պահելն է: Կալանքը կարող է նշանակվել ոչ մեծ և միջին 

ծանրության հանցանքների համար, երբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց չի կիրառվել: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, կալանքը չի նշանակվում դատավճիռը կայացնելու պահին 

տասնվեց տարին  չլրացած անձանց կամ հղի կանանց, կամ մինչև ութ տարեկան երեխա խնամքին 

ունեցող անձանց նկատմամբ:  

                                                           
1
 Տե'ս, З.А.Тадевосян, Штраф как мера уголовного наказания, Ереван, 1978:  
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 Կալանքի քրեաիրավական էությունը կայանում է նրանում, որ անձը  հարկադրանքի է 

ենթարկվում հասարակությունից խիստ մեկուսացման պայմաններում՝ տեղավորվելով հատուկ 

հաստատություն՝ կալանատուն, դրանով իսկ առանձնանալով ազատազրկման պատժատեսակից: 

Այն աչքի է ընկնում կրման կարճ ժամանակահատվածով, կրման ռեժիմի խստությամբ, 

մեկուսացման աստիճանով, շփման սահմանափակումներով:  

Իրավաբանական գրականության մեջ այն կարծիքն էր հայտնվում, որ կալանքը դա 

ազատազրկման տարատեսակ է՝ որոշակի ժամկետով ազատազրկման և ցմահ ազատազրկման 

հետ մեկտեղ1:  

Մեր կարծիքով, իրավասահմանափակումների ծավալով և շփումների ինտենսիվության 

բացակայությամբ կալանքը տարբերվում է  կարճաժամկետ ազատազրկումից:   

Կալանքի կիրառման նպատակահարմարությունը պայմանավորված է նրանով, որ 

դատապարտյալն ազատազրկման ձևով պատիժ կրելու ‹‹փորձ›› չունի, իսկ որոշակի ժամկետով 

ազատազրկման դեպքում այն կարող է առկա լինել:  

Հեղինակների նման կարծիքի պատճառ են հանդիսացել օրենսդրության մեջ առկա մի շարք 

անհստակությունները: Այսպես, ըստ գործող քրեական օրենսդրության, հանցագործությունների 

համակցությամբ պատիժները լրիվ կամ մասնակի գումարելիս ազատազրկամ մեկ օրը 

հավասարեցված է կալանքի մեկ օրվան: Այստեղից հետևում է, որ թվարկված պատժատեսակները 

կարծես թե նույն խստության են: Օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի բնորոշմամբ հանրային 

աշխատանքների չկրած մասը դատարանը փոխարինում է կալանքով կամ որոշակի ժամկետով 

ազատազրկմամբ՝ կալանքի կամ որոշակի ժամկետով ազատազրմնման մեկ օրը հաշվարկելով 

հանրային աշխատանքների երեք ժամվա դիմաց: Կարծում ենք, որ կալանքի և որոշակի ժամկետով 

ազատազրկման այսպիսի նմանեցումը չի բխում կալանքի բուն էությունից, դրա ներգործության 

տարրերի առանձնահատկություններից: Օրենսդրի այս մոտեցումը ոչինչով չի կարելի 

արդարացնել, քանի որ կալանքն իր ուրույն հատկանիշներով կարող է որոշակի տեղ ու դեր 

ունենալ պատժի նպատակների իրականացման գործընթացներում: Օրենսդիրը, հավասարության 

աստիճան դնելով կալանքի և ազատազրկման միջև, փաստորեն հակասում է պատժի համակարգի 

կառուցվածքի բուն էությանը, պատիժների տեսակներն ըստ խստության աստիճանավորելու 

սկզբունքին, պատիժներն միմյանցից տարբերելու օրենսդրական ձևակերպումներին:  

Օրենսդրի պահանջը, որ կալանքը չի թույլատրվում կիրառել նախնական կալանքի տակ 

գտնված անձանց նկատմամբ, արդարացված է այն առումով, որ խիստ մեկուսացնման պայմանները 

դատապարտյալի համար պետք է անակնկալ առաջացնեն  (շոկային էֆեկտ),  որպեսզի վերջինս 

զգա խիստ մեկուսացման ազդեցությունը, հանգի համապատասխան հետևության հետայսու 

հանցավոր արարքներ չկատարել: Իսկ եթե անձն ինչ-որ ժամանակահատված նախնական կալանքի 

տակ է եղել, նրա վրա կալանք պատժատեսակի ազդեցությունը ցանկալի արդյունք չի կարող 

ապահովել: Բացի այդ, կալանքի կրման ժամկետը կարճ է, ու եթե դրա մի մասը չկիրառվի 

նախնական կալանքի տակ նրա գտնվելու պատճառաբանությամբ, դատապարտյալին կարճ 

ժամկետով, թեկուզ խիստ մեկուսացման պայմաններում պահելը կլինի ոչ նպատակահարմար ու ոչ 

արդյունավետ:  

 Մեր կարծիքով արդարացի չի լինի կալանք նշանակել հանցագործություններ կատարած 

այն անձանց նկատմամբ, որոնք նախկինում ազատազրկման ձևով պատիժ են կրել:  

 Կալանք պատժատեսակի հատկանիշների վերոհիշյալ թվարկումը հիմք է տալիս 

անհամաձայնություն հայտնել քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի (67-րդ հոդված) հեղինակների 

հետ: Ըստ նշված հոդվածի, կարճաժամկետ ազատազրկումը, որն իր էությամբ եկել է փոխարինելու 

կալանքին, դատապարտյալի ուղղիչ հիմնարկում հասարակությունից խիստ մեկուսացման 

պայմաններում անազատության մեջ պահելն է: Կարճաժամկետ ազատազրկումը սահմանվում է ոչ 

մեծ և միջին ծանրության հանցագործությունների համար՝ տասնհինգ օրից երկու ամիս ժամկետով, 

իսկ առանձին դեպքերում նվազագույն չափը տասնհինգ օրից պակաս կարող է լինել:  

                                                           
1
 Տե'ս, В.В.Яковлев, Уголовно-правовая характеристика ареста (теоретический аспект), дисс... канд. 

юрид наук, СПб, 1976; Российское уголовное право, Том 1, Общая часть, под ред. Иногамовой-Хегай, 

В.С.Комиссарова, А.И.Рарога, М., ИНФРА, 2003, էջ 445: 
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 Նախագծի լուրջ բացթողում կարելի է համարել այն, որ թույլատրում է կարճաժամկետ 

ազատազրկում կիրառել ցանկացած անձի, այդ թվում՝ անչափահասների նկատմամբ: 

Կարճաժամկետ ազատազրկումն անչափահասի նկատմամբ նշանակելը հղի է հոգեբանական և 

ֆիզիկական ծանր հետևանքներով: Անչափահասին խիստ մեկուսացման պայմաններում պահելով 

հնարավոր է ավելի վատթարացնել նրա հոգեբանական վիճակը և բացառել պատժի նպատակների 

իրականացմանը և արդյունավետության ապահովմանը: Նույն կերպ խիստ մեկուսացմամբ 

կարճաժամկետ ազատազրկումն աննպատակահարմար է կիրառել հղի կանանց և մինչև ութ 

տարեկան երեխա խնամքի տակ ունեցող անձանց համար: 
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УДК  32:327                                                                                                                            Политология                         

Андрей Арешев,  

Москва, Институт Востоковедения РАН 

 

АРЦАХ, КАВКАЗ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

В статье автор изучает позиции конфликтующих сторон после апрельской войны 2018г. и  

выдвигает тезис о том, что на сегодняшний день приоритетом должно стать подтверждение всеми 

сторонами конфликта бессрочного характера заключенного в 1994 году Соглашения о прекращении 

огня, выработка доверия, возобновление регулярных консультаций на уровне глав военных ведомств.  

Оценивая позицию российской стороны он считает, что дипломатия России делает все возможное 

для того, чтобы не оттолкнуть официальный Баку, являющийся важным соседом по региону, страной 

имеющей  рычаги воздействия на Северный Кавказ и, с учатом того, что после прихода к власти Ильхама 

Алиева был избран конфронтационный курс, предполагающий всестороннее и комплексное давление на 

армянские стороны. Касаясь позиции Турции, автор считает, что обострение Карабахского конфликта 

выступает для Турции одним из элементов более масштабной геополитической игры с целью укрепления 

собственных позиций в Европе, на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке.  

 

Ключевые слова: карабахский конфликт, апрельская война, Республика Арцах, Республика Армения, 

Азербайджан, Россия, Турция, соглашение, перемирие, Северный Кавказ 

 

Անդրեյ Արեշև 

ԱՐՑԱԽ, ԿՈՎԿԱՍ և ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐևԵԼՔ 
 

Հոդվածում քննվում է 2016թ. ապրիլյան պատերազմի հակամարտող կողմերի 

դիրքորոշումները և թեզիս է առաջադրում առ այն, որ այժմ առաջնահերթություն պետք է լինի 

հակամարտության բոոր կողմերի կողմից 1994թ. զինադադարի մասին անժամկետ պայմանագիրը, 

պատերազմական գործողությունների դադարեցումը, վստահության ձեռքբերումը, ռազմական 

գերատեսչությունների մակարդակով կանոնավոր խորհրդակցությունների վերսկսումը: 

Գնահատելով ռուսական կողմի դիրքորոշումը՝ հեղինակը համարում է, որ Ռուսաստանի 

դիվանագիտությունը անում է հնարավոր ամեն ինչ չվանելու պաշտոնական Բաքվին՝ 

տարածաշրջանի կարևոր և Հյուսիսային Կովկասի վրա ազդեցության լծակներ ունեցող դրակցին՝ 

հաշվի առնելով այն, որ Իլհամ Ալիևի իշխանության գալով ընտրվեց կոնֆրոնտացիոն 

քաղաքականություն ու համակողմանի ճնշում հայկական կողմերի վրա: Ինչ վերաբերում է 

Թուրքիայի դիրքորոշմանը, ապա Ղարաբաղյան հակամարտության սրացումը Թուրքիայի համար 

ավելի մեծամասշտաբ աշխարհաքաղաքական խաղի տարր է, որ ծառայում է Եվրոպայում, 

Մերձավոր ու Միջին Արևելքում և հետսովատական տարածքում Թուրքիայի դիրքերի 

ամրապնդմանըվ: 

 

Բանալի բառեր՝ Ղարաբաղյան հակամարտություն, ապրիլյան պատերազմ, Արցախի 
Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստան, Թուրքիա, համաձայնություն, 
խաղաղություն, Հյուսիսային Կովկաս 
 

Andrey Areshev 

ARTSAKH, CAUCASUS AND NEAR EAST 

 

The article analysis the positions of the conflicting parties after 2018 April War. The author proposes 

a thesis stating that current priorities should be the affirmation of the termless ceasefire agreement of 1994 

by all the parties to the conflict, generating trust, resuming regular consultations on the level of Defence 

Departments. 

As for the Russian position, the author considers that Russia makes every effort not to antagonize 

official Baku which is an important player in the region and has leverage over the North Caucasus, taking 

into account the confrontational policy adopted by Ilham Aliev government to exert multilateral and 

integral pressure on the Armenian sides. Exacerbation of Karabakh conflict for Turkey is an element of a 

broader geopolitical game that affirms Turkey's position in Europe, Near and Middle East, as well as in post-

Soviet space. 
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Хрупкое перемирие в Нагорном Карабахе (соответствующие договорённости были достигнуты 5 

апреля 2016 года в Москве в ходе встреч начальников штабов Вооружённых сил Азербайджана и 

Армении) остаётся предельно шатким и неустойчивым. «Важно понимать, что перемирие в целом – это 

не альтернатива урегулирования конфликта, – пояснил 6 апреля представитель МИД Азербайджана
1
, 

давая таким образом понять, что военное давление на армянскую сторону будет продолжено. Не 

прекращаются попытки проникновения разведывательно-диверсионных групп вглубь территории 

Республики Арцах, периодически возобновляются артиллерийские обстрелы приграничных с 

Азербайджаном районов Республики Армения.  

На этом фоне попытки продвинуться в политическом решении нагорно-карабахского конфликта, 

заметно активизировавшиеся в 2016-2017 гг., неминуемо будут сталкиваться с огромными сложностями. 

Находясь в Баку, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что практически все 

договорённости по урегулированию в Нагорном Карабахе находятся на столе
2
. В свою очередь, 

представитель МИД Армении Тигран Балаян пояснил, что «на столе переговоров находится казанский 

документ, представленный сторонам в 2011 году
3
. Азербайджан отказывается принять его, хотя он был 

согласован с Баку заранее. Мы много раз говорили об этом, еще на встрече в Казани Алиев (президент 

Азербайджана Ильхам Алиев) сделал 10 новых предложений, и фактически торпедировал согласование 

принципов урегулирования». 

Представляется, что возможности для серьёзных переговоров откроются ещё не скоро; на 

сегодняшний день приоритетом должно стать подтверждение всеми сторонами конфликта бессрочного 

характера заключённого в 1994 году Соглашения о прекращении огня (а не заключение нового, как 

иногда ошибочно представляется); выработка мер доверия; возобновление регулярных консультаций на 

уровне глав военных ведомств и / или начальников штабов Вооружённых Сил противоборствующих 

сторон при участии России. По мнению российского дипломата Владимира Николаевича Казимирова, 

внесшего неоценимый вклад в достижение майского перемирия 1994 года, в ближайшей перспективе для 

предотвращения дальнейших боестолкновений необходимо развести войска на линии соприкосновения 

сторон: «Сейчас эти позиции находятся на расстоянии выстрела, и даже для обычной перестрелки 

достаточно малейшего повода. Мы выдвигали это предложение, просили отвести с линии снайперов, но 

всё это было отклонено азербайджанской стороной»
4
. 

Все эти вопросы обсуждались в ходе переговоров министра иностранных дел России в Баку в 

апреле 2016 года, сразу после окончания активной фазы военных действий. По словам Сергея Лаврова, 

«помимо усилий на треке политического урегулирования, поиска договоренностей о том, как быть с 

разблокированием всей этой ситуации в принципе, обсуждались и вопросы, связанные с мерами доверия 

на линии соприкосновения». «Имея в виду, что есть убитые, давно были случаи, которые заканчивались 

жертвами с обеих сторон, были люди, которые были взяты в плен, – обменяться телами, – заметил 

министр. – Потом была идея немножко развести снайперов на линии соприкосновения. Очень 

рискованно, когда люди смотрят в прицел и видят друг друга каждый час, каждую минуту – у кого-то 

нервы не выдерживают». Было также заявлено о необходимости принятия документа с конкретными 

шагами, призванными не допустить вновь всплеска насилия: «…очень важно вернуться к тем идеям, 

которые были закреплены в совместных заявлениях России, Азербайджана и Армении еще три-четыре 

года назад, когда проходили встречи с участием президентов наших стран»
5
. 

Всем этим идеям, впрочем, уже не один год. «Как известно, армянские стороны нагорно-

карабахского конфликта были и остаются приверженцами соблюдения Соглашения о прекращении огня, 

которое было подписано главами оборонных ведомств НКР, Азербайджана и Армении в мае 1994 года, – 

напоминает глава Общественного совета по внешней политике и безопасности (с 2017 года министр 

                                                           
1
 Перемирие в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном достигнуто в Москве // 

https://russian.rt.com/article/157440 
2 Договоренности по урегулированию в Нагорном Карабахе практически готовы – Лавров // 

http://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/dogovorennosti-po-uregulirovaniyu-v-nagornom-karabakhe-prakticheski-

gotovy-lavrov/ 
3 Ереван прокомментировал слова Лаврова о "находящихся на столе" договоренностях по карабахскому 

урегулированию // http://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/erevan-prokommentiroval-slova-lavrova-o-

nakhodyashchikhsya-na-stole-dogovorennostyakh-po-karabakhsko/ 
4 Кто замутил в Карабахе «маленькую победоносную войну»? // http://nsn.fm/in-the-world/nagornyy-karabakh-gde-

lezhat-klyuchi-ot-razresheniya-konflikta.php 
5 Сергей Лавров: главная задача - не допустить нового всплеска насилия в Нагорном Карабахе // 

http://tass.ru/opinions/interviews/3184048 
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иностранных дел Республики Арцах) Масис Маилян. – За прошедшие 22 года Армения и НКР выступали 

с собственными инициативами и поддерживали предложения международных посредников по 

закреплению режима прекращения огня. Азербайджанская сторона неоднократно и грубо нарушала 

перемирие, отказывалась от предложений по отводу снайперов от переднего края, создания 

международных механизмов контроля за режимом прекращения огня и расследования инцидентов». 

Напомним, с соответствующими инициативами выступали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, 

однако по мнению официального Баку, отвод снайперов станет возможным только по мере того, как 

армянские войска начнут покидать оккупированные территории Азербайджана... Если этот механизм 

начать применять сейчас, то это будет обозначать лишь укрепление существующего статус-кво, который 

неприемлем...»
1
 С политической точки зрения стратегия Азербайджана на ближайшие несколько лет 

будет заключаться в отстаивании своего ключевого предварительного условия: окончательный статус 

Нагорного Карабаха не может выходить за рамки автономной республики, и этот вопрос можно решить 

только после вывода армянских войск с оккупированных территорий, возвращения перемещённого 

населения и размещения международных миротворцев. Нагорный Карабах для азербайджанского 

руководства – единственный наиболее важный вопрос всей стратегической политики и основная часть 

более широкого национального дискурса. Все другие вопросы, особенно в сфере международных 

отношений, подчинены тому, что можно назвать карабахским приматом, и рассматриваются через 

призму освобождения территорий, которые в Баку называют оккупированными. Подход Баку к 

двусторонним отношениям с другими государствами и международными институтами (включая 

нефтегазовую стратегию) полностью или частично подчинён укреплению позиций страны в карабахском 

конфликте
2
. В этом же ракурсе следует рассматривать и апрельскую «четырёхдневную войну» 2016 года, 

которая, как уверяют в Баку, «позволила Азербайджану преодолеть психологический тупик, из которого 

он стремился выйти с момента подписания в 1994 г. Соглашения о прекращении огня в Нагорном 

Карабахе (согласно этому документу, потерянные земли не могут быть возвращены силой)
3
. 

Предпринятая в ночь с 1 на 2 апреля попытка 2016 года широкомасштабного наступления на 

позиции армии Нагорного Карабаха, своевременно остановленная эффективными действиями 

обороняющейся стороны, стала очередным проявлением ставки на силовое решение конфликта. Оценки 

истинных целей и задач предпринятой Азербайджаном акции как российскими, так и армянскими 

экспертами разноречивы. На взгляд автора этих строк, речь шла о подготовительной фазе 

широкомасштабного наступления с попыткой водрузить в течение нескольких дней азербайджанский 

флаг над Степанакертом. На первом этапе атакующим подразделениям удалось добиться некоторых 

локальных успехов; впрочем, надежды на молниеносный прорыв изначально не было никакой. Это 

порождает дополнительные вопросы о мотивации действий Баку
4
, предпринявшего столь рискованный 

шаг, включая попытки использования систем  «Солнцепёк» и «Смерч», израильских дронов-самоубийц, 

превращающихся в самонаводящийся самолёт-снаряд для уничтожения наземных целей (что не может не 

вызывать тревоги также в контексте враждебных действия против Ирана). Азербайджанская сторона 

вывела на передовую наёмников», делом рук которых, возможно, является жестокое убийство трёх не 

успевших эвакуироваться стариков в захваченном на некоторое время селе Талиш Мардакертского 

района НКР
5
. Согласно сообщениям некоторых иранских и армянских источников, запрещённым в 

России «Исламским государством» на границе Ирака и Сирии был создан специальный полигон, где 

могут проходить обучение в том числе граждане Азербайджана
6
.  

Угрозы бомбардировок Степанакерта (ставшие бы несомненным военным преступлением) 

неожиданностью для армянской стороны не стали: после оперативной переброски Армении в Карабах 

ракетных систем «СКАД» и «Точка-У» последовали заявления о готовности к нанесению ударов по 

энерготранспортной инфраструктуре прикаспийской страны. Армянская сторона обладает сверхточными 

                                                           
1 Азербайджан согласится на отвод снайперов только после вывода армянских ВС из Карабаха - МИД // 

https://regnum.ru/news/polit/1541676.html 
2 См.: Гасанлы М. Азербайджан в 2021 г.: подтверждение суверенитета // Эволюция постсоветского пространства: 

прошлое, настоящее. Будущее. М.: РСМД, 2017. С. 261-262. 
3 Там же. 
4 Подробнее см.: Арешев А. Азербайджан: перенастройка внешней политики или тактические корректировки? // 

http://noev-kovcheg.ru/mag/2016-04/5373.html 
5 Азербайджан поддерживают террористы: на передовую вывели «Серых волков», наёмников ИГИЛ: Давид Бабаян // 

http://armenpress.am/rus/news/842113/adrbejanin-ajakcum-en-ahabekichnery-arajnagits-en-bervel.html 
6 Azerbaijanis on Islamic State training grounds // http://www.armradio.am/en/2016/04/05/azerbaijanis-on-islamic-state-

training-grounds/ 
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и дальнобойными средствами для подавления несоразмерных шагов противника, заявил уже после 

снижения интенсивности боестолкновений министр обороны Армении Сейран Оганян
1
.  

Ценой сотен жизней и значительных потерь в технике и вооружениях азербайджанской армии всё 

же удалось занять несколько сотен квадратных метров, в основном на юге НКР
2
. Это подаётся 

средствами бакинскими СМИ как значительный успех; звучат, впрочем, и более трезвые голоса
3
. 

Неотъемлемой частью «горячей» фазы противоборства является информационная война, ведущаяся 

одной из сторон в лучших украинских традициях. Это, впрочем, вовсе не удивительно: в отсутствие 

реальных достижений приходится предъявлять публики «успехи» виртуальные. Перемирие не могло 

быть достигнуто до тех пор, пока все атакованные посты на северо-востоке и на юго-востоке НКР не 

были освобождены, в ином случае создавались бы опасные иллюзии о возможности решения конфликта 

путём дальнейшего силового давления. Кроме того, не исключены и дальнейшие действия армянских сил 

специального назначения по другую сторону линии фронта
4
. 

В ряде публикаций, приуроченных к первой годовщине апрельской «четырёхдневной войны» 2016 

года, отмечалось, что наибольший ущерб армянской стороне нанесли беспилотники израильского 

производства. Имеется информация о начале производства на одном из оборонных предприятий 

Азербайджана, предположительно по израильской технологии беспилотника («зебра»), оснащенного 

современным разведывательным оборудованием и тактическими атакующими системами уничтожения
5
. 

4 марта 2017 года силы ПВО Республики Арцах поразили беспилотник израильского производства 

«ORBITER» ВС Азербайджана, обнаруженный радиоэлектронными средствами и сбитый ракетой «Оса-

АК»
6
. 

В Армении и Арцахе предпринимаются адекватные действия сдерживающего характера 

(модернизация средств РЭС, приобретение российских ПЗРК «Игла-С» и «Верба» и др.). Снижение 

возможностей по эффективному использованию в зоне конфликта беспилотных летательных аппаратов, 

особенно ударных, способствует сохранению военного баланса сил на линии соприкосновения сторон в 

Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. 

Руководящие документы Армении в сфере обороны и безопасности предполагают защиту 

Нагорного Карабаха исключительно силами Национальной армии, обладающей для этого всеми 

необходимыми возможностями. Вместе с тем, тесные контакты с Россией в военно-политической сфере 

являются важной составляющей обеспечения национальной безопасности страны. Вместе с тем, 

вступившее в 2009-2010 годах в активную фазу военно-техническое сотрудничество между Москвой и 

Баку (а особенно поставки таких систем вооружений, как ТОС «Солнцепёк» и РСЗО «Смерч») вызывают 

острую реакцию в армянском обществе
7
. В пользу того, что определённые корректировки возможны, 

свидетельствуют, в частности, заявления сенатора Франца Клинцевича, напомнившего о значительном 

вкладе Москвы в развитие вооружённых сил Азербайджана, включая поставки современной техники. 

Однако «так, как они сегодня пользуются этой техникой, нас крайне не устраивает, и мы вправе об этом 

сказать, потребовать и сделать определённое давление. Конечно, Россия может прекратить продажи 

оружия Азербайджану, если не будет прекращена эскалация и вооружённый конфликт, а в данном случае 

всё, что происходит на границе с применением вооружённых сил Азербайджана, носит, скажем так, 

крайне агрессивный характер»
 8

. 

Угроза возобновления широкомасштабных боевых действий – долговременный фактор, влияющий 

на ситуацию в регионе. 5 апреля 2017 года президент Азербайджана подписал закон «О военном 

положении»
9
, в котором под «органами военного управления» понимаются министерство обороны, 

                                                           
1 Армянская сторона обладает сверхточными средствами для соразмерного удара по врагу – министр // 

http://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/armyanskaya-storona-obladaet-sverkhtochnymi-sredstvami-dlya-

sorazmernogo-udara-po-vragu-ministr-/ 
2 Ереван: армия Азербайджана удерживает около 500 кв метров в Карабахе // 

https://ria.ru/world/20160406/1403468725.html 
3 Подробнее см.: Абосзода Ф. «Безаналоговая победа» Ильхама Алиева // 

http://kavkazgeoclub.ru/content/bezanalogovaya-pobeda-ilhama-alieva 
4 Армянский "спецназ" захватил грузовик с военным снаряжением близ азербайджанского села – Минобороны // 

http://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/armyanskiy-spetsnaz-zakhvatil-gruzovik-s-voennym-snaryazheniem-bliz-

azerbaydzhanskogo-sela-minoboron/ 
5 Азербайджан испытал новый ударный беспилотник ZƏRBƏ — 5 // https://defence.ru/article/azerbaidzhan-ispital-novii-

udarnii-bespilotnik-z-rb-5/ 
6 Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter // http://www.panarmenian.net/rus/news/234184/ 
7 Почему Россия не должна продавать оружие Азербайджану // http://newsarmenia.am/news/analytics/pochemu-rossiya-

ne-dolzhna-prodavat-oruzhie-azerbaydzhanu/ 
8 Россия может прекратить поставки оружия в Азербайджан из-за конфликта в Карабахе // 

https://govoritmoskva.ru/news/74432/ 
9 Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О военном положении" // 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2739000.html 
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министерство внутренних дел, министерство чрезвычайных положений, Особая государственная служба 

охраны, Служба государственной безопасности, Государственная пограничная служба, Государственная 

служба по мобилизации и призыву на военную службу. В документе приводятся правила обеспечения 

режима военного положения, говорится об обеспечении прав физических и юридических лиц в условиях 

военного времени, а также гражданской и территориальной обороны, характере действий размещенных 

вдоль линии фронта военных частей, ведении пропаганды в прифронтовой зоне. Также закон 

обосновывает причины, цели и основания объявления военного положения. Законом предусматривается 

применение военной цензуры, применяемой в Азербайджане в случае объявления военного положения. 

Согласно статье закона, военная цензура представляет собой предварительное согласование сообщений и 

материалов средствами массовой информации с органами военного управления и государственными 

органами и должностными лицами, а также осуществление контроля за перепиской, телерадиовещанием, 

телефонными и радио переговорами с целью недопущения распространения сведений, содержащих 

государственную тайну. 

С 16 по 21 апреля 2017 года в Азербайджане проводились широкомасштабные учения с целью 

проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в 

приближенных к боевым условиях. В учениях задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного 

состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного 

калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного 

назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты. 

Это уже вторые масштабные учения азербайджанской армии в этом году, призванные отработать 

различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в сложных рельефных 

условиях, т.е. в горной местности
1
.  

В свою очередь, правительство Армении утвердило порядок объявления тревоги при 

чрезвычайной ситуации или вооружённом нападении. Для этого будут использоваться все каналы связи – 

телевидение, радио, интернет и сообщения на телефоны, а также стационарные и передвижные 

репродукторы. Органы местного самоуправления должны провести эвакуацию населения в отведённые 

укрытия. При чрезвычайной ситуации республиканского масштаба решение объявить тревогу принимает 

премьер-министр, при вооружённом нападении на Армению либо его непосредственной опасности – 

оперативная служба уполномоченного органа, на основе данных от министерства обороны
2
.  

В ходе состоявшегося 20 февраля 2017 года в Нагорного Карабахе конституционного референдума 

жители республики поддержали переход к президентской форме правления. Очевидно, что в Баку, 

Ереване и Степанакерте приводят законодательную базу в соответствие реалиям и потенциальным 

вызовам, интенсифицируя подготовку силовых структур возможным действиям в форс-мажорной 

ситуации. Эти приготовления непосредственным образом касаются как военных, так и государственных 

и гражданских структур. Поддержание баланса сил и далее будет сдерживать угрозу крупномасштабной 

эскалации конфликта, до некоторой степени способствуя выполнению ряда соглашений 1994-1995 гг., 

направленных на укрепление режима прекращения огня. Как и прежде, непременным условием здесь 

является отказ от максималистских подходов и попыток силового решения вопроса.  

Российская сторона делает всё возможное для того, чтобы не оттолкнуть официальный Баку, 

являющийся важным соседом по региону, страной, имеющей рычаги воздействия на Северный Кавказ. И 

это вполне понятно. Азербайджан – часть Каспийско-Кавказского коммуникационного коридора и 

страна, участник порядком подзабытого, однако подающего некоторые признаки активизации блока 

ГУАМ. По ряду косвенных признаков, региональным оператором этой организации стремится быть 

Турция, способная, при поддержке НАТО, соединить её восточноевропейский и кавказский сегменты. 

Ранее российскими экспертами уже приводились примеры, когда Москва, понимая неизбежность 

политических разногласий с Анкарой, пыталась удержать турецкую сторону от враждебных действий 

зачастую невыгодными для российской стороны для себя экономическими проектами. Однако эти 

попытки неизменно имели ограниченный эффект, ибо речь идёт не столько о бизнесе, сколько о 

ценностях, включая «стратегическую глубину» по всему периметру турецких границ. В 2017 году 

Россия, Турция и Иран предприняли совместные шаги в качестве гарантов наметившегося сворачивания 

военных действий в Сирии с выходом на процесс национального примирения. Впрочем, перспективы 

прекращения вооружённого конфликта в Сирии не совсем ясны, в том числе вследствие сохраняющихся 

разногласий в «треугольнике» Москва – Анкара – Тегеран
3
. В преддверии некоторых встреч с 

                                                           
1 Ракетные и артиллерийские войска Азербайджана выводятся на стартовые позиции - широкомасштабные учения // 

https://news.day.az/politics/887384.html 
2 Հաստատվել է ՀՀ-ի վրա զինված հարձակման դեպքում տագնապի ազդարարման կարգը // 

https://razm.info/99762 
3 Арешев А. Россия, Иран и Турция прокладывают путь к миру в Сирии // http://kavkazgeoclub.ru/content/rossiya-iran-

i-turciya-prokladyvayut-put-k-miru-v-sirii-i 
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российским президентом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выражал публичную 

заинтересованность в «урегулировании» нагорно-карабахского конфликта. Не исключено, что 

задействование кавказских конфликтов как фактора отвлечения внимания Москвы с ближневосточного 

направления, вполне возможно, может стать очередным «острым блюдом» турецкой 

внешнеполитической кухни.  

Обострение карабахского конфликта выступает для Турции одним из элементов более 

масштабной геополитической игры с целью укрепления собственных позиций в Европе, на 

постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке
1
. Противопоставление интересов Анкары 

подходам «тройки» международных посредников стало общим местом многих турецких СМИ. 

Примечательные и выводы в связи с обострившимся геополитическим противоборством Запада и 

России, выдержанные в истинно неоосманском духе: «Силы, которые раньше действовали вместе, чтобы 

разделить и уничтожить Османскую империю, сегодня вступили в интенсивную борьбу друг с другом. 

Этот процесс указывает на выстраивание нового, с точки зрения Турции и всего тюркского мира, 

геополитического и стратегического баланса в будущем. Если на этот раз тюрко-исламский мир сделает 

то, что он не смог сделать 150-200 лет назад, и обеспечит единство и сплоченность, тогда облик столетия 

совершенно преобразится». Речь идёт не об академических построениях, а о реальных 

внешнеполитических амбициях (включая неизбывные надежды на дезинтеграцию России, открывающую 

для турок дополнительные возможности) и конкретных механизмах их реализации. Именно они, стали 

предметом внимания министра иностранных дел России и тогдашнего госсекретаря США – политиков, 

чаще не соглашающихся, нежели соглашающихся: «…С.В. Лавров и Дж. Керри осудили попытки 

отдельных «внешних игроков» подстегивать конфронтацию вокруг Карабаха».  

Наверное, не стоит цитировать Реджепа Тайипа Эрдогана, называвшего Россию «внешней 

стороной конфликта» и высказывающегося в последние дни по карабахской проблематике едва ли не 

чаще, чем азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Достаточно привести концептуальное высказывание 

премьер-министра, разработчика применяемой отнюдь не только в Сирии доктрины «стратегической 

глубины» Ахмета Давутоглу. «Мы реинтегрируем балканский регион, мы реинтегрируем Ближний 

Восток, мы реинтегрируем Кавказ на принципах регионального и глобального мира… Исходя из 

имеющихся исторических связей, внешняя политика Турции преследует цель установить порядок во всех 

вышеуказанных соседних регионах», – заявил он в октябре 2009 года в Сараево в ходе конференции 

«Османское наследие и мусульманские общины Балкан сегодня»
2
.  

Таким образом, конфликты на Кавказе, равно как и в Сирии ранее на Балканах, претензии на роль 

неформального куратора блока ГУАМ, а также умело организуемый и направляемый мигрантский поток 

в Европу
3
, являются неотъемлемой частью «реинтеграции» ближней и дальней периферии Османской 

империи в соответствии с духом и политической практикой неоосманизма. Представители турецкой 

террористической организации «Серые волки» в начале 1990-х годов принимали активное участие в 

боевых действиях в Нагорном Карабахе, что негативно сказывалось на внутриполитической 

стабильности в Азербайджане
4
. В 1993  году поражения азербайджанских формирований в Нагорном 

Карабахе стали одним из факторов, обеспечивших успех мятежного полковника Сурета Гусейнова в его 

знаменитом танковом походе на Баку. На смену бежавшему Абульфазу Эльчибею в конечном итоге 

пришёл Гейдар Алиев, попытавшийся сперва решить карабахский вопрос силой (в том числе путём 

привлечения остававшихся без дела афганских моджахедов и других представителей международных 

террористических организаций). Впрочем, убедившись в бесперспективности силового пути, на закате 

своего правления он проявлял склонность к компромиссам и даже способствовал некоторому 

расширению гуманитарных контактов с Арменией.  
Однако после прихода к власти Ильхама Алиева официальным Баку был избран принципиально 

иной, конфронтационный курс, предполагающий всестороннее и комплексное давление на армянские 
стороны. Закономерным его следствием стал резкий рост напряжённости на линии соприкосновения 
сторон, увеличение числа жертв среди военных и гражданского населения, резкий рост армянофобских 
настроений в Азербайджане. Впрочем, ожидаемого результата это не давало и давать не будет: несмотря 
на сложную социально-экономическую ситуацию, общественно-политический консенсус в Армении 
вокруг карабахского вопроса неизменен. Следствием ухудшения социально-экономического положения 
в самом Азербайджане стал, в частности, активный зондаж ближних и дальних партнёров на предмет 
благосклонного отношения к ставшей практически неизбежной очередной военной авантюре, которая, 

                                                           
1 Искендеров П. Карабах в неоосманистских планах «реинтеграции» больших геополитических пространств // 

http://www.fondsk.ru/news/2016/04/07/karabah-v-neoosmanistskih-planah-reintegracii-bolshih-geopoliticheskih-prostranstv-

39520.html 
2 См.: Multikulti and the future of Turkish Balkan Policy // http://www.esiweb.org/rumeliobserver/2010/12/04/multikulti-

and-the-future-of-turkish-balkan-policy/ 
3 Арешев А. Турция штурмует Европу // http://kavkazgeoclub.ru/content/turciya-shturmuet-evropu 
4 Сафронов А. Терроризм в Кавказском регионе // http://terroristica.info/node/26 
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собственно, и последовала ранним утром 2 апреля. Конечно, не остались не замеченными ни ссылки 
азербайджанских СМИ на якобы поддержанную теперь уже бывшим госсекретарём США Джоном Керри 
«территориальную целостность Азербайджана»

1
, ни передовицу The Wall Journal 4 апреля: 

«Возобновление нестабильности – благо для российских имперских замыслов в отношении Закавказья… 
США заинтересованы в том, чтобы не позволить Путину распространить своё влияние на этот регион. 
Это – возможность для американских дипломатов посодействовать получению справедливых 
результатов, которые способствуют стабильности и уменьшают влияние России»

2
.  

Дальнейшее усиление внимания к военному аспекту безопасности на Кавказе со стороны 
России не имеет альтернатив. Нарастание непонимания между Россией и США по Сирии вряд ли будет 
способствовать эффективной деятельности Минской группы ОБСЕ (появились предложения о более 
высоком ранге спецпредставителей в ней от России, США и Франции, однако это вряд ли реализуемо). 
Высокий уровень милитаризации и неурегулированность конфликтов формируют предельно сложную 
картину. Угроза эскалации здесь сдерживается сложной системой балансов и контрбалансов, решающая 
роль в формировании которых – пока за российской стороной.  

Одним из политико-правовых последствий апрельского (2016 г.) и последующих, увы, 
неизбежных обострений может стать возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров в качестве 
полноценного участника

3
. Без участия Республики Арцах любой формат переговоров по урегулированию 

карабахского конфликта является неполноценным и не позволяет достичь реального решения, полагает 
Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян

4
. После возможного заключения между 

Ереваном и Степанакертом военного договора Нагорный Карабах получит дополнительную 
международно-правовую легитимацию. В перспективе, это может предоставить Москве, как военно-
политическому союзнику Еревана, дополнительные возможности влиять на ситуацию в плане 
поддержания статус-кво, возможно, с использованием отдельных элементов Южной Осетии и Абхазии, 
где, как и в Армении, имеются российские военные базы. 

Тезис о приоритетном характере дипломатических усилий при решении карабахского вопроса, 
безусловно, верен. Однако вряд ли посредники из Минской группы ОБСЕ (даже если предположить их 
солидарную позицию не только в стратегических, но и в тактических вопросах, что в условиях растущего 
американо-российского противостояния, как минимум, не очевидно) в состоянии контролировать все 
процессы по условной линии, соединяющей пески Месопотамии с берегами Каспия. В то же время 
усилия, связанные с обеспечением военной безопасности и противодействия международному 
терроризму, необходимо интенсифицировать. Иначе Кавказский регион приобрести отчётливую 
«ближневосточную» динамику с возрастающим взаимным ожесточением, массовой гибелью людей, 
уничтожением объектов экономической структуры, потоками беженцев...  

Согласно утечкам в болгарских и российским СМИ, с 2016 года Азербайджан начал активные 
поставки вооружений, которые через военные ведомства и компании Саудовской Аравии и США 
доставляются в Йемен и Сирию. Если ранее Баку, скорее всего, перепродавал в Эр-Рияд болгарское 
оружие, то позднее начал поставки в зоны конфликтов на Ближнем Востоке вооружений собственного 
производства. В период с 5 февраля 2016 года по 9 февраля 2017 года Silk way и ВВС Азербайджана 
совершили 7 рейсов в Саудовскую Аравию, которыми доставили вооружения в том числе из Баку, и это – 
далеко не единственный пример подобного рода

5
. Ранее, начиная с 2011 года, спецслужбы США, 

Турции, Катара, Саудовской Аравии и других региональных союзников Вашингтона плотно 
взаимодействовали, обучая и снаряжая засылаемые на территорию Сирии террористические группы. 
Подобное сотрудничество никоим образом не противоречило  планам по возрождению новой Османской 
империи, в то время как бесконечные «переговоры» и «консультации» служили не более чем 
прикрытием для расширяющейся интервенции сил международного терроризма. В результате России 
пришлось начинать антитеррористическую операцию, чтобы, по крайней мере, частично 
стабилизировать ситуацию, что в конечном итоге привело и к известной корректировке позиции Анкары 
в «сирийском вопросе». Однако признаков возросшего интереса к Кавказу внешних 

трансграничных игроков появляется всё больше, принимает новые формы, и поощрение их 
дальнейшей экспансии, способствующее их укреплению на местной почве, ни к чему хорошему не 
приведёт. 

  

                                                           
1 US affirms support for Azerbaijan`s territorial integrity // https://en.trend.az/azerbaijan/karabakh/2513003.html 
2 Unfrozen Conflict in the Caucasus. Instability in the strategic region is a boon to Moscow // 

https://www.wsj.com/articles/unfrozen-conflict-in-the-caucasus-1459812418 
3 МИД Армении: Карабах должен стать стороной переговоров // 

https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20160406/2812399.html 
4 Карабах настаивает на участии в переговорах в любом формате – президент // 

http://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/srochno-karabakh-nastaivaet-na-uchastii-v-peregovorakh-v-lyubom-formate-

prezident-/ 
5 Подробнее см: Оружие для боевиков в Сирии: Азербайджан конкурирует с Болгарией? // 

https://eadaily.com/ru/news/2017/09/06/oruzhie-dlya-boevikov-v-sirii-azerbaydzhan-konkuriruet-s-bolgariey 
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ՀՏԴ  159.922.7                                                                                                                   Հոգեբանություն       
Կարինե Խաչատրյան 

ԱրՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության  
ամբիոնի ասպիրանտ 

ԵՐԵՔ ՏԱՐԵԿԱՆԻ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏՆԵՐԸ 
(ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ) 

 

Երեք տարեկանի ճգնաժամը համարվում է անձի հոգեսոցիալական զարգացման խիստ 

կարևոր շրջան: Ճգնաժամի ճիշտ հաղթահարումը կարևոր է ոչ միայն երեխայի հուզական-

պահանջմունքային ոլորտի, այլև նրա հոգեկան  զարգացման համար: Որո՞նք են այն առանցքային 

դետերմինանտները, որոնք ծնում են երեք տարեկանի ճգնաժամը: Այս հարցադրման կոնտեքստում՝ 

հիմք ընդունելով խնդրո առարկայի մասին գիտատեսական ուշագրավ տեսակետները, փորձ է 

արվել ներկայացնել երեք տարեկանի ճգնաժամի և դրա ունեցած ներգործության նկարագիրը:  

Ճգնաժամի հաղթահարումն առնչվում է դաստիարակող բոլոր ինստանցիաների մշակված ու 

կիրառության մեջ դրված բոլոր այն նորմերի ու սկզբունքների պահպանման հետ, որի արդյուքնում 

երեք տարեկանը կարող է հաղթահարել կամ չհաղթահարել այն: Ճգնաժամի հաղթահարումը 

կարելի է կապել արժեհամակարգային ճիշտ դրդիչների, երեխայի վարքի ճիշտ 

դրդապատճառվածության հետ:   

 

Բանալի բառեր-ճգնաժամ, երեք տարեկաններ, ինքնագնահատական, նորագոյացություն, 
ընդդիմություն, ինքնագիտակցություն, դետերմինանտ, ինքնակամություն, արժեզրկում, 
նեգատիվիզմ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Карине Хачатрян 
Аспирант кафедра педагогики и психологии АрГУ 

ДЕТЕРМИНАНТ ТРЕХЛЕТНЕГО КРИЗИСА 

(Теоретический аналитический эксперимент) 

 

Кризис трехлетнего возраста считается крайне важным периодом духовно-социального 

развития личности. И правильное преодоление кризиса важно не только для эмоциональной сферы и 

потребностей ребенка, но и его духовного развития. Каковы те ключевые детерминанты, которые 

порождают кризис трехлетнего возраста? В контексте такой постановки вопроса, приняв за основу 

заслуживающие внимания научно-теоретические взгляды по данному вопросу, автором была сделана 

попытка представить картину кризиса трехлетнего возраста и оказываемого им воздействия. 

Преодоление кризиса связано с соблюдением разработанных и введенных в применение всех 

тех норм и принципов занимающихся задачами воспитания инстанций, в результате которого 

трехлетний ребенок может преодолеть или не преодолеть его. Преодоление кризиса можно связать с 

правильными побудителями системы ценностей и правильной мотивированностью поведения 

ребенка. 

 

Ключевые слова - кризис, трехлетние дети, самооценка,  новообразование, возражение, самосознание, 

детерминант, своеволие, обесценивание, негативизм. 

Karine Khachatryan 

Postgraduate  of  Pedagogy 

 and Psychology  Chair  of ArSU   

 

THE DETERMINANTS OF  THREE-YEAR-CRISIS 

(Theoretical Analytical Experience) 

 

The three-year-crisis is considered to be a most important period of personal  psychosocial 

development. The exact overcoming of crisis is important not only for child’s sphere of emotions and 

requirements, but also for his psychological development. What are the key determinants which create 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

301 

 

three-year-crisis? In this statement of a question taking these scientific standpoints as a principal, we make 

an effort to present three-years-crisis and its description of influence.  

The overcoming of crisis is dealing with the protection of all working out and putting into practice 

principals of the discipline of upbringing, in the result of which a three-years-child can overcome the crisis 

or not. The overcoming of crisis can be connected with the impulses of value system and the exact (right) 

motivation of child’s behavior 

 

 Keywords - crisis,  three-year-old children, self-assessment, neoplasm, opposition, self- consciousness, 
determinant, self-will, depreciation, negativism. 

 

Հասարակության բուռն փոխակերպումների և դրանից ածանցվող արժեքների ու նորմերի 

փոփոխությունների պատճառով մեր օրերում բավականին սուր է դրվում սերնդի 

դաստիարակության ու սոցիալականացման հարցը: Այս առումով, երեք տարեկանի ճգնաժամի 

ուսումնասիրությունը ավելի այժմեական է դառնում և պահանջում համակարգային ու ճիշտ 

մոտեցումներ, ինչի արդյուքնում կարող ենք հաջողությունների հասնել երեք տարեկանի ճիշտ 

սոցիալականացման գործընթացի կազմակերպման գործում:  

Երեք տարեկան երեխան հետաքրքրասեր է, ջանասեր, էներգիայով լեցուն, անկախ և հաճախ 

հանդուգն: Նա սիրում է զբոսնել, վազել, երաժշտություն լսել, նկարել, կարդալ, գրել: «Երեք 

տարեկանը զգայուն ժամանակաշրջան է խոսքի, կարգ ու կանոնի, երաժշտության, շնորհի ու 

քաղաքավարության, զգացմունքի, գրելու և կարդալու համար»1:  

Երեք տարեկան երեխային բնորոշ է նաև մտավոր հասունացումը, զարգացող միտքը և 

զարգացող կամքը: Երեք տարեկանում երեխան սկսում է հասկանալ, որ նրա գաղափարները 

տարբեր են ուրիշներից, և ավելի ամբողջական ձևով է հասկանում, որ ուրիշները տարբեր են 

իրենից: «Երեք տարեկանում երեխան հասնում է զարգացման այն մակարդակին, որտեղ նա կարող 

է ամբողջովին հնազանդվել կամ էլ չկատարել ոչ մի առաջադրանք»2: «Բացի եռանդուն և 

կենսուրախ լինելուց, երեք տարեկանները երբեմն հանդուգն են դառնում, երբ «ոչ» են ասում կամ 

պնդում են, որ կատարեն իրենց կամքը: Այս ժամանակաշրջանը հայտնի է որպես ընդդիմության 

ճգնաժամ անունով»3: Ճգնաժամը սկսվում է, երբ երեխաները սկսում են ասել <<ոչ>> ծնողի 

համարյա ամեն մի առաջարկին կամ առաջադրանքին, որոնք էլ ցույց են տալիս այն, որ նրանք 

կարողանում են արձագանքել շատ տարբեր, քան մեծերն են սպասում: <<Այս շրջանում նա ուզում 

է, որ հաշվի առնեն իր <<ես>>-ը և խորհրդակցեն իր հետ այն բոլոր հարցերի շուրջ, որոնք նրան են 

վերաբերում, օրինակ, նրա ուտելու, խմելու, հագնվելու և այլնի հետ>>4: <<Միևնույն ժամանակ 

փոխվում է երեխայի վերաբերմունքը իր և շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, ձևավորվում է 

զարգացման սոցիալական նոր իրավիճակ, որին հարմարվելու ընթացքում էլ հենց ի հայտ է գալիս 

ճգնաժամը>>5: Իսկ թե ինչի՞ց է առաջանում երեք տարեկանի ճգնաժամը: Պետք է նշել, որ երեխայի 

օրգանիզմում կատարվում է ֆիզիկական և կենսաբանական վերակառուցում՝ փոխելով նրա վարքն 

ու բնավորությունը: 

Երեք տարեկանի ճգնաժամը համարվում է անձի հոգեսոցիալական զարգացման խիստ 

կարևոր շրջան: Օ. Ս. Սոլոդիլովայի կարծիքով  <<երեք տարեկանի ճգնաժամը օնտոգենեզի էտապ 

է, որը երեխայի մոտ ուղեկցվում է անձնային նորագոյությունների կտրուկ և հիմնական 

փոփոխությունների և շրջապատողների հետ նոր հարաբերությունների հաստատման միջոցով: Այն 

դեպքում, երբ երեխան մարդկանցից ինքն իրեն առանձնացնում է և գիտակցում  սեփական 

հնարավորությունները և ինքն իրեն զգում է <<կամքի աղբյուր>>, հանգեցնում է նրան, որ սկսում է 

իրեն համեմատել մեծերի հետ, ուզում է իրեն թույլ տալ օգտվել այն նույն իրավունքներից, որոնցից 

մեծերն են օգտվում, կատարել նույն գործողությունները, և իհարկե լինել մեծերի նման ինքնուրույն 

ու անկախ: Երբ երեխան իրեն <<կամքի աղբյուր>> է զգում, դա խոսում է իր ինքնըմբռնման 

զարգացման մասին: Երեք տարեկանում ճգնաժամ առաջանում է երեխայի անհատականության 
                                                           
1 Maria Montessori. “The Absorbent Mind” 
2 Silvana Quattrocchi Montanaro. “Understanding the Human Being” 
3 Tim Seldin. “How to Raise an Amazing Child the Montessori Way” 
4 Tim Seldin. “How to Raise an Amazing Child the Montessori Way” 
5 Ս. Ս. Խուդոյան <<Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքը>> 
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զարգացման որոշակի ձեռքբերումների արդյունքում: Ճգնաժամի վերապրումը հատկապես սրում է 

երեխայի զգայունակությունը այլ մարդկանց հանդեպ, սովորեցնում է ոչ միայն դրական շփման, 

այլև շրջապատից իրեն առանձնացնելու ձևերի ունակություններ: Սեփական կամքի ձևավորման 

ժամանակ առանձնացման և ռեֆլեքսային կարողությունները երեխային պատրաստում են այն 

բանին, որ նա անհատ դառնա>>1: 

 Ա. Վալլոնը երեք տարեկանի ճգնաժամը կապում է անհատականացման գործընթացի հետ: 

<<Երեխան զգայուն է դառնում իր <<ես>>-ի նկատմամբ, ինքնահաստատման է ձգտում,   ուզում է 

ուշադրության կենտրոնում լինել: Երեխան դառնում է կոնֆլիկտային անձ, նա փորձում է նմանվել 

մեծերին, և միևնույն ժամանակ հաճախ է վիճում նրանց հետ, իր կամքն է  թելադրում, և դրանով 

ինքնուրույնություն է դրսևորում>>2: 

Հարկ է անդրադառնալ երեք տարեկանի ճգնաժամի կառուցողական ու ապակառուցողական 

կողմերին: Առաջինը բացասական է, ապակառուցողական,  քանի որ <<ճգնաժամը ընթանում է 

երեխայի բացասական հույզերի, զգացմունքների, վարքերի ուղեկցությամբ, որոնք էլ շատ 

վտանգավոր են երեխայի հոգեկան զարգացման համար: Եվ  արդյունքն է  անձի բացասական 

առանձնահատկությունների և մարդկային ոչ ճիշտ փոխհարաբերությունների  ձևավորումը և 

պահանջմունքների անբավարարվածությունը, որոնք էլ առաջ են բերում  հոգեկան զարգացման 

երկարատև ճգնաժամային վիճակ>>3: Երեխայի դիրքի փոփոխությունները, նրա ինքնուրույնության 

և ակտիվության աճը մեծահասակներից պահանջում են հարաբերությունների մշտական 

վերանայում ու վերակառուցում: Ս. Հարրիսոնը ընդգծում է, որ <<երեք տարեկանը 

հետաքրքրասիրության և հարցասիրության տարիք է, քանի որ ամեն ինչ նոր և անհասկանալի է 

նրանց համար>>4: Եթե երեխայի հետ նոր հարաբերություններ չեն հաստատվում, նրա 

նախաձեռնողականությունը չի խրախուսվում, ինքնուրույնությունը անընդհատ 

սահմանափակվում է, ապա նրա մոտ առաջանում են ճգնաժամային երևույթներ, որոնք 

դրսևորվում են մեծերի հետ հարաբերություններում: Իսկ ահա երեք տարեկանի դրական, 

կառուցողական ճգնաժամը, դառնում է դրական ազդանշան դրական փոփոխություններին, ինչի 

արդյունքում ձևավորվում են նոր մտավոր կառույցեր և զարգացման նոր սոցիալական 

իրավիճակներ: Հոգեկան և ֆիզիկական վարքի դրական փոփոխությունները կատարվում են 

ճգնաժամի նպաստավոր պայմաններում, որոնք էլ նպաստում են երեխայի հոգեկան զարգացման 

հարմարվողական   մակարդակի զարգացմանը: 

Ըստ Վիգոտսկու  և Էլկոնինի՝   <<ներքին հակասությունները մտավոր զարգացման ու 

փոփոխությունների մղիչ ուժն են, որոնք տեղի են ունենում այս տարիքում և որոնցից է կախված 

երեխայի հոգեկան զարգացման հետագա էտապների փոփոխությունները: <<Ես դա ինքս կարող եմ 

անել>> արտահայտությունը նշանակում է ոչ միայն տեսանելի հեղինակության, այլ միևնույն 

ժամանակ երեխայի՝ մեծից զատման, ինքնուրույնության դրսևորում, որոնք շատ ժամանակ 

ծնողներին դուր չեն գալիս: Նրանք պատրաստ չեն տեսնելու, որ իրենց երեխան ինքնուրույն է և 

թույլ չեն տալիս, որ նա, օրինակ, հաց կտրի, ջուր լցնի, աթոռը տեղափոխի, հագնվի, գիրքը դնի 

գրադարակում, խաղալուց հետո խաղալիքները հավաքի և այլն: Այս ամենը հետագայում երեխայի 

կյանքի համար կարող են վտանգավոր լինել և նպաստել ընտանիքում հակասությունների 

առաջացմանը>>5: 

Ն.  Աբրոսիմովան և  Ա. Բոլոտովան հաստատեցին երեք տարեկանի ճգնաժամի հետևյալ 

ախտանիշները6.  

                                                           
1 Солодилова О. П. “Шпаргалка по возрастной психологии” : учеб. пособие.— М.: ТК Велби,  2005. - 56 с. 
2 Валлон А. Психическое развитие ребенка. М., 1967. с. 
3 Болотова А. К. и Молчанова О. Н., 2012. “Психология развития”, Яшкова Аксана Николаевна Кризисы 
возрастного развития и психологическое здоровье в детском возрасте, с.  
4 Стивен Г., Счастливый ребенок,  The Happy Child. Changing the Heart of Education First Sentient Publications 

edition 2002, c. 55 
5 Выготский Л.С. Психология развития ребенка, Эльконин Д.Б. Детская психология, с. 
6 Абросимова Н., “Возраст строптивости. О кризисе трёх лет” // Мама и малыш. — 2005. c. 473. Болотова А. К., и 

Молчанова О. Н., 2012. “Психология развития”,  Москва: Государственный Университет Высшая Школа 

Экономики с: 528.  

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=490578
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8. Նեգատիվիզմ. Երեխան նեգատիվ ռեակցիա է տալիս ոչ թե հենց գործողությանը, որ 

նա հրաժարվում է կատարել, այլ մեծահասակի պահանջին կամ խնդրանքին։ Ընդհանրապես, 

նեգատիվիզմն ընտրողական է. երեխան անտեսում է ընտանիքի որևէ անդամի կամ դաստիարակի 

պահանջները, իսկ մյուսների հետ բավական լսող է։ Իհարկե նեգատիվիզմը ճգնաժամային երևույթ 

է, որը պետք է անհետանա ժամանակի ընթացքում։ Սոլոդիլովան հաստատեց, որ կարող է 

առաջանալ նեգատիվիզմ  երեխայի անհատականության զարգացման որոշակի ձեռքբերումների 

արդյունքում, ինչպես նաև <<երբ երեք տարեկան երեխայի հետ վերաբերում են ինչպես մեկ 

տարեկանի հետ, և չեն թողնում, որ նա ինքնուրույնություն ձեռք բերի>>: Բայց այն, որ երեք 

տարեկանում երեխան հնարավորություն է ստանում գործելու ոչ թե պատահականորեն ծագած 

ցանկության ազդեցությամբ, այլ գործել ուրիշ՝ ավելի բարդ և կայուն դրդապատճառների 

ազդեցությամբ, զարգացման կարևորագույն ձեռքբերում է։  

9. Ինքնակամություն – «Ես» համակարգի ձևավորման հետ կապված` բնականաբար, 

շատ վառ կերպով դրսևորվում է ինքնուրույնության տենդենց, և երեխան ցանկանում է ամեն ինչ 

ինքնուրույն անել: Սկզբունքորեն դա դրական երևույթ է, սակայն երեխայի ձգտումը ամեն ինչ անել 

ինքնուրույն հաճախ ադեկվատ չէ նրա հնարավորություններին և առաջացնում է հավելյալ 

կոնֆլիկտներ: 

10.  Համառություն.  Սա երեխայի ինչ-որ բան պնդելու ռեակցիան է, որով ավելի շատ ոչ 

թե պնդում է իր ցանկությունը, այլ պահանջում մեծահասակներից, որ իր կարծիքը հաշվի առնեն։ 

Երեխայի առաջնային որոշումը պայմանավորում է նրա ամբողջ վարքը, և հրաժարվել այդ 

որոշումից անգամ փոփոխվող իրավիճակներում, երեխան չի կարող։  

11. Կամակորություն. Այս ախտանիշը ուղղված է ոչ թե կոնկրետ մեծահասակի դեմ, այլ 

վաղ մանկությունում  հաստատված հարաբերությունների ողջ համակարգի և ընտանիքում 

ընդունված դաստիարակության նորմերի դեմ։ Երեխան պնդում է իր ցանկությունները և դժգոհում 

նրանից, թե ինչ են առաջարկում և անում ուրիշները։  

12. Արժեզրկում. երեք տարեկանի ճգնաժամի հետաքրքիր ախտանիշ է արժեզրկումը,  

հետաքրքրության կորուստը, բողոքներն ու գանգատները, որոնք արտահայտվում են ծնողների հետ 

հերթական վեճերի ու կոնֆլիկտների ժամանակ։ Երեխայի աչքերում արժեզրկվում է  այն, ինչը 

սովորական, հետաքրքրիր, թանկ է եղել նախկինում։ Բոլոր այս երևույթները վկայում են, որ նրա 

մոտ փոխվում է վերաբերմունքը այլ մարդկանց և ինքն իր նկատմամբ, և երեխան հոգեբանորեն 

առանձնանում է մտերիմ մեծահասակներից։ 

13. Բռնակալություն. եթե ընտանիքում կա մեկ երեխա, այն դրսևորվում է որպես 

իշխանության ձգտում. ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է անեն այն, ինչ ինքն է ցանկանում, իսկ 

բազմազավակ ընտանիքներում բռնակալությունը դրսևորվում է խանդի ձևով: 

14. Բողոք-կռիվ. դրսևորվում է այն դեպքում, երբ երեխան մշտական կոնֆլիկտների մեջ 

է մտնում շրջապատողների և հատկապես իր ծնողների հետ տարբեր հարցերի շուրջ, նա ամեն 

ինչից բողոքում է, նրան ոչինչ չի գոհացնում, ինչն էլ հանգեցնում է կոնֆլիկտների: 

Ուշագրավ է նաև երեք տարեկանի ճգնաժամի մասին Գամեզոյի տեսակետը, որը կրկին 

ընդդիմություն է ենթադրում. «համառություն, գործողությունների արդյունքնեերի  կանխատեսում, 

ինքնուրույնության  ձգտում,  ուժեղ ռեակցիա հաջողության նկատմամբ, ուժեղ աֆեկտիվ ռեակցիա 

իր հասցեին ուղղված յուրաքանչյուր հանդիմանության նկատմամբ»1: Իսկ ահա Կ. Ն. Պոլիվանովան 

նշում է երեք տարեկանի «ես»-ի հայտնաբերման մասին. «Երեխայի խոսքում ի հայտ են գալիս 

<<ես>>, <<ուզում եմ>>, <<չեմ ուզում>> արտահայտությունները, սեփական <<ես>>-ի բացահայտումը 

տեղի է ունենում հակադրմամբ, երեխան ինքն է ստեղծում իրավիճակներ, որտեղ հայտնաբերվում է 

<<ես»-ը….»2: 

Գիտատեսական նյութերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ասել, որ երեք տարեկանը 

հոգեկան  զարգացման  զգայուն (փխրուն) ժամանակաշրջան է, որտեղ նորմալ և թույլ զարգացման 

գիծը շատ նեղ է, և թե ինչ ուղղությամբ կընթանա այն, հաճախ կախված է երեխայի հետ 

                                                           
1 Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для 

студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2003 
2 Поливанова  К. Н., “Психология возрастных кризисов” : Учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений. - М.: 

Издат. центр, 2000. - 184 с. 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A5%D5%A3%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BE%D5%AB%D5%A6%D5%B4
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շրջապատող անձանց փոխազդեցության արդյունավետությունից, երեխայի տարիքային ճգնաժամի 

ընթացքի յուրահատկությունից և հատկապես ընտանիքի անդամների դերերից: Երեխան 

ակտիվորեն ճանաչում է իրեն շրջապատող առարկաների աշխարհը, յուրացնում ու նվաճում այն 

մեծահասակների գործողությունների միջոցով և նրանց հետ որոշ գործողություններ կատարելով:  

Երեք տարեկանի ճգնաժամը փոխում է երեխային և նրա զարգացման գործընթացի շատ կարևոր 

շրջան է: Երեք տարեկանում երեխան հատկապես զգայուն  է մարդկային հարաբերությունների 

ընկալման նկատմամբ, քանի որ փոխում է սեփական ընկալումը աշխարհի և իր 

հարաբերությունների նկատմամբ: Այս տարիքի երեխաները սպասում են, որ ընտանիքի 

անդամները ընդունեն իրենց անկախությունն և ինքնուրույնությունը: Նրանք ցանկանում են, որ 

իրենցից հարցնեն, խորհրդակցեն իրենց հետ: Նրանք փորձում են ամեն գնով հասնել 

ինքնուրույնության և ինքնահաստատվել  հաղթանակի մեջ, նույնիսկ եթե դա բերում է 

կոնֆլիկտների: Այստեղ շատ կարևոր է ընտանիքի և շրջապատող մարդկանց ազդեցությունը, քանի 

որ երեխան, ցանկանալով իրեն պահել ինչպես մեծահասակ, առաջին հերթին օրինակ է վերցնում 

իր շրջապատողներից:  

Ճգնաժամի առանցքային դետերմինանտ (պատճառա-հետևանքային հարաբերությունները 

վարքի հետ) կարելի է համարել «ես ինքս» գիտակցությունը՝ այս փուլի կենտրոնական 

նորագոյացությունը, որը կապված է ընթացքում առաջացող խիստ բարձր հուզական 

ինքնագնահատականի հետ։ Առաջ են գալիս արարքներ՝ կապված ոչ թե անմիջական 

իրավիճակային ցանկությունների, այլ երեխայի «ես»-ի դրսևորման հետ։  

<<Հուզական ինքնագնահատկան>>, <<ընդգծված ես>>. ծնողներն ու դաստիարակները  

ճգնաժամի հաղթահարումը պետք է կապեն՝ հիմնվելով այս երկու կարևոր նորագոյացությունների 

վրա:  

Երեխայի հուզական-պահանջմունքային ոլորտի զարգացումը սերտ կապված է այս 

ժամանակ ծագած ինքնագիտակցության հետ, քանի որ այս տարիքում  երեխան սկսում է ինքն իրեն 

գիտակցել, գիտակցում է ինքն իրեն որպես մարդ։ Ինքն իրեն ճանաչումը համարվում է 

ինքնագիտակցության առաջնային ձև։ Ինքնագիտակցության զարգացման նոր փուլը սկսվում է այն 

ժամանակ, երբ երեխան անվանում է ինքն իրեն սկզբում անունով, հետո՝ երրորդ դեմքով։ 

Ինքնագիտակցումից հետո, երեխան փորձում է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում լինել մարդ, 

ուսումնասիրում է մեծերի վարքը, ընդօրինակում մեծերին։ Այնուհետև երեք տարեկանում 

օգտագործվում է «ես» դերանունը։ Ավելին, երեխայի մոտ առաջանում է  ինքնագնահատականը, ես 

լավն եմ, կամ վատն եմ,  ընդ որում չափազանց բարձր։ Ինքնագնահատականը հուզական 

կազմավորում է, որը չի պարունակում ռացիոնալ բաղադրիչներ։ Այն հիմնվում է երեխայի՝ 

հուզական անվտանգության, ընդունման պահանջմունքի վրա՝ դրա համար էլ հիմնականում 

առավելագույնս բարձրացված է, որի համար երեխան անընդհատ փորձում է իրեն ճանաչել 

մեծահասակների արձագանքներում: Այդ պատճառով երեխայի համար մեծագույն նպատակ է 

դառնում մեծահասակների կողմից ընդունված և սիրված լինելը: Երեխաները, որոնք 

բացասականորեն են ընդունվում մեծերի կողմից, ունեն ցածր ինքնագնահատական, իսկ այն 

երեխաները, որոնք սիրված են և ընդունված են հատկապես ընտանիքում, ունենում են բարձր 

ինքնագնահատական:  Սակայն երբեմն երեխան, համեմատելով իրեն մեծերի հետ, իրեն լիարժեք 

մարդ չի համարում, ի հայտ է գալիս այսպես կոչված անլիարժեքության բարդույթը: Ըստ Ալֆրեդ 

Ադլերի, հենց այս անլիարժեքության բարդույթի հաղթահարման համար է մարդն ամբողջ կյանքում 

ձգտում ինքնահաստատվել, ապացուցել ուրիշներին, որ ինքը լավն է։ 

 Մուխինան1 այս տարիքի հիմնական նորագոյացությունները համարել է սեփական ես-ի 

առանձնացումը միջավայրից և իր անձի համեմատումը ուրիշների հետ: Նա նշում է, որ երեխան 

ունի սիրված լինելու և հավանության արժանանալու  ձգտում և պահանջմունք, եթե երեխան սիրո 

չի արժանանում, նա կորցում է ինքնավստահությունը, նրա մոտ առաջանում է օտարում վախի 

ձևով, նա զգում է իրեն լքված և միայնակ: Նման իրավիճակներում երեխան կարող է խորը հոգեկան 

ապրումներ ունենալ և սա նույնպես կարող է ճգնաժամի առիթ հանդիասանալ:  

                                                           
1 Мухина   В. С.,  “Возрастная Психология: Феноменология развития, детство, отрочество”, 4-е издание, 

стереотипное Москва, ACADEMIA 1999.   -  496 с. 
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Կարծում ենք, որ Ճգնաժամի հաղթահարումն առնչվում է դաստիարակող բոլոր 

ինստանցիաների մշակած ու կիրառության մեջ դրված բոլոր այն նորմերի ու սկզբունքների 

պահպանման հետ, որի արդյուքնում երեք տարեկանը կարող է հաղթահարել կամ չհաղթահարել 

այն: Ճգնաժամի հաղթահարումը կարելի է կապել արժեհամակարգային ճիշտ դրդիչների, երեխայի 

վարքի ճիշտ դրդապատճառվածության հետ:   

Օգտագործված գրականության ցանկ 
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CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF POST-CONFLICT STATENESS: 

THE QUARTET OF POST-SOVIET SPACE 

 

The establishment of the state is the main aim of each nation as a main mechanism of its safety, prosperity and 

natural development, but is everything that smooth in real life? After the collapse of the Soviet Union more than 

two dozens of countries declared their independence and had to undergo a unique process throughout the history 

of mankind: post-Soviet transformation. The societies of these countries faced unprecedented challenges along 

the way of formation of statehood and stateness, as neither experience, nor knowledge of previous decades was 

applicable, at the same time being compelled to cope with another not less intricated transformational process: 

globalization. But the problem is even more complicated for the group of those countries, which haven’t been 

recognized yet, as there exist additional difficulties for stateness (particularly, conditioned by stringent limitation 

of international relations). 

 

Key Words: Post-conflict stateness, non-recognized states, Abkhazia, South Ossetia, Transnistria, Artsakh 
 

Պետրոսյան Վիոլետտա 
Միջազգային հարաբերություններ, 

Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական 
լեզվահասարակագիտական  համալսարան, 

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ, 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության 

և քաղաքագիտության ամբիոն / դասախոս և 
 ասպիրանտ՝ ԻԳ․00․04․ Միջազգային հարաբերություններ/ 

Էլ․ հասցե՝ petrosyan.violetta@gmail.com 
 

ՉՃԱՆԱՉՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԿՈՆՖԼԻԿԱՅԻՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ։ 

ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ «ՔԱՌՅԱԿԸ» 
Պետության ստեղծումը յուրաքանչյուր ժողովրդի գլխավոր նպատակներից է` որպես իր 

անվտանգության, բարեկեցության և բնականոն զարգացման ապահովման հիմնական մեխանիզմ, 

սակայն արդյո՞ք դա այդպես է գործնականում: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո անկախություն հռչակեցին 

երկու տասնյակից ավելի պետություններ, որոնք ստիպված էին անցնել մարդկության պատմության 

ողջ ընթացքում եզակի գործընթաց՝ հետխորհրդային տրանսֆորմացիա: Այդ պետությունների 

հասարակությունները պետականության ձևավորման ու կայացման ճանապարհին բախվեցին 

աննախադեպ մարտահրավերների, քանի որ կիրառելի չէին նախորդ տասնամյակների ո՛չ փորձը, 

ո՛չ գիտելիքները՝ միաժամանակ ստիպված լինելով հաղթահարել ոչ պակաս բարդ 

տրանսֆորմացիոն գործընթաց` գլոբալիզացիան։ Խնդիրն առավել բարդ է պետությունների այն 

խմբի համար, որոնք դեռևս ճանաչված չեն, քանի որ առկա են կայացման լրացուցիչ 

բարդություններ (մասնավորապես, պայմանավորված միջազգային կապերի խիստ 

սահմանափակվածությամբ): 

 

Բանալի բառեր՝ Հետկոնֆլիկտային պետության կայացում, չճանաչված պետություններ, Աբխազիա, 
Հարավային Օսիա, Մերձդնեստր, Արցախ 

 

Петросян Виолетта 

Международные отношения 

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТКОНФЛИКТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ: 

КВАРТЕТ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Создание государства является главной целью каждой нации как основного механизма своей 

безопасности, процветания и естественного развития, но все ли так гладко в действительности? После 

распада Советского Союза более двух десятков стран объявили о своей независимости и должны были 
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пройти уникальный процесс на протяжении всей истории человечества: постсоветскую трансформацию. 

Общества этих стран столкнулись с беспрецедентными проблемами на пути формирования 

государственности и государственной состоятельности, поскольку ни опыт, ни знания предыдущих 

десятилетий уже не были применимы, в то же время будучи вынуждеными справляться с другим не 

менее запутанным трансформационным процессом: глобализацией. Но проблема еще сложнее для 

группы тех стран, которые еще не были признаны, поскольку существуют дополнительные трудности 

для государственной состоятельности (в частности, обусловленные строгим ограничением 

международных отношений). 

 

Ключевые слова: Постконфликтная государственная состоятельность, непризнанные государства, 

Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Арцах 

 

The study of the complex and multi-vector political processes as stateness should be carried out 

comprehensively, i.e. by reviewing all the fields of it. It is noteworthy, that though the concepts and models of 

assessment of stateness have started to develop since the 60s of the past century, they are still in the stage of 

elaboration and improvement. So, there has been a great controversy on the given problem – ‘what is stateness’, 

since the second half of the previous century. Some authors tend to refer to stateness only from economic 

perspective, whereas the others only from political one, but stateness level is feasible to determine, if all the 

fields of state activity are reviewed. No discovery, that all of them are highly interconnected, and leaving out any 

of the fields may result in distorted image of stateness level. So, we will try to overview the stateness level of 

non-recognized states of post-Soviet space through all the four fields of statenes: political, economic, social and 

security – trying to distinguish the features, which are especially vital within the connection of stateness level 

and international recognition and outlining the threats that can arise because of post-conflict features and non-

recognized status. 

Political field: Within political factors from the perspective of the connection with the international 

recognition of notional importance are state legitimacy and government effectiveness. One of the most fragile 

points in all the non-recognized states are indeed the issues of good governance and government effectiveness. 

As a rule the governments of these entities find themselves incapable and/or non-reluctant to work on that issue. 

No doubt, the most difficult are the cases when we have to deal with their non-willingness (reasons and 

opportunities as described in the previous chapter), as the cases with incapability or lack of 

knowledge/experience can be easily addressed in the case of international community’s ‘willingness’ to assist. 

Abkhazia, South Ossetia and Transnistria are characterized by rather bad governance – permanently facing 

problems like inability to fulfill their basic functions and provide public goods and services, poor administrative 

coordination, high rate of corruption, etc. At the same time, governments’ activities are limited by the influence 

of Moscow, which funds the significant portion of the budget of these states. In these circumstances the 

representatives of political elite of these states are not trying to undertake any amendments and reforms to handle 

the situation, but are rather fighting with one another for stepping into position and gaining the best possible 

profit of it. Nagorno-Karabakh, on the other hand, is registering outstanding results in democratic good 

governance – having established effectively functioning state institutions and civil organizations. However, the 

established good results and further development are constantly at risk because of the tension across the 

borderline, as the resumption of large-scale armed conflict would not only stop the development, but also 

collapse the established through decades effective system (and any other success in any other field). 

In the states, where the state institutions haven’t still been fully established, the non-state actors – e.g. 

warlords, rebels and criminal networks – can take the advantage of lack of state capacity and legitimacy, and 

offer alternative governance systems. Therefore, the issue of legitimacy is very complex in fragile post-conflict 

entities - with different sources of legitimacy coexisting, competing and conflicting – and interacting with other 

sources of power and interest. This further complicates external actors’ effective intervention during the post-

conflict period
1
. Especially after armed conflict very often power is focused in the hands of the actors, who, in 

their turn, control the armed groups
1
, unless the Constitution and relevant laws haven't been adopted and the 

elections haven't been held on their basis. Hence, in the first phase the key actors are the warlords, whose role in 

the second phase should gradually decrease, of course, if the process is moving in the right direction. But there 

are examples, when the warlords are not very eager to relinquish from the attained power and fight for it through 

all the possible means, e.g. in Nagorno-Karabakh Republic the Self-Defense Forces Commander Samvel 

Babayan launched an assassination attempt on then president Arkadi Ghukasyan – leaving the president alive 

and Babayan sentenced to 14 years in prison. This was the last chord of post-conflict features’ influence on 

                                                           
1Paris R., Sisk T., The Contradictions of State Building: Confronting the Dilemmas of Post-War Peace Operations, 

Routledge, London, 2008. 
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governing process: afterwards NKR was able to fully ‘clean up’ and rehabilitate the governance system – 

showing spectacular results in good governance.  

All in all, legitimacy issue is, indeed, a very vulnerable point for all of these states, as nether their 

sovereignty, nor their elections are perceived as legitimate by the international community. What about 

legitimacy issue in Abkhazia, then here a problem is emerged not only with the elections or sovereignty, but the 

process of declaration of independence itself: the referendum for independence was held after the majority of the 

population of the region was set to ethnic cleansing and about 250.000 ethnic Georgians were made to leave the 

region.  

Economic field: For each state economic factor is undoubtedly of high significance, especially the issues 

of trade and investments. But the non-recognized states are, in fact, facing almost absence of the afore-named 

relations, particularly conditioned by stringent limitation of any type of international relations, apparently 

including the economic relations too. But if we take into account, that these states in this cumbersome plight 

should develop their economy along with the ‘ideal’ pack of challenges: reconstruction and rehabilitation of the 

whole country after the military phase, worldwide deepening of the globalization process, in the context of still 

“a frozen conflict” the process of extensive and intensive armament and in the case of the countries of Post-

Soviet space the pack accrues with the process of Post-Soviet transformation, the international community is, in 

fact, directly putting these states under the threat of becoming fragile and even failed, as this ‘ideal’ pack of 

challenges is too much even for a recognized state – with its already firmly established international relations, 

what to say about the ones which have a lack of them.   

The major problem, that all the four non-recognized states of Post-Soviet space share, is the non-ability to 

ensure own state budget. The state budgets of Abkhazia, South Ossetia and Transnistria to greater extent rely on 

the financial aid from Russia. Abkhazia’s economy comprises agricultural products (tea, tobacco, wine and 

fruits), tourism (again financed by investments from Russian businessman) and financial aid from Russia (more 

than half of the budget). Russia’s aid comprises almost entirety of South Ossetia’s budget: the region was once 

rich with factories, but the few factories, that function nowadays, are in need of repair, have depts and scarce 

workplaces – leaving very many people once working there jobless. As Georgia has cut off the supplies of 

electricity, they had to run an electric cable through South Ossetia, thus even more enhancing dependency level 

from Russia. The electricity, however, is yet not supplied to all the parts of the state. Transnistria’s budget is 

mainly comprised of heavy industry (steel production), electricity and manufacturing (textile production). After 

Moldova signed Association Agreement with the EU in 2014, Transnistria - de-jure part of Moldova, enjoyed 

tariff-free exports to the EU, which resulted in decline of export to Russia (7.7%) and rise of export to the EU 

(27%) in 2015.  It may seem that it would have resulted in the recession of Russia’s influence, but Russia still 

has a major stake in Transnistrian economy through direct subsidies, loans and natural gas supplies. The bright 

manifestation is the fact, that because of economic downturn in Russia and subsequent lesser financial support 

from it, Transnistrian government found itself incapable to fully pay the pensions and salaries in 2016. Indeed, 

pretty many problems, but Transnsitria has to face another one too: the debt of about 4 billion dollars to Russian 

energy supplier – Gazprom.  

Despite the registered good results in political and social fields, Nagorno-Karabakh still faces issues with 

economic field, as it is yet not able to compile its state budget and relies on Armenia’s aid. The economy is still 

small, but it is noteworthy, that it is rapidly growing. The budget is mainly comprised of mining (gold, copper), 

manufacturing industries, agriculture, construction, jewelry and diamond polishing. The government is trying to 

address the issue with a number of economic rehabilitation projects. 

Social field: Overall, without ensuring public security, the economy and public services simply cannot 

work and peace cannot be obtained. Bright examples are Somalia and Afghanistan. But the difficulties of the 

limited public representation and capacities in fragile post-conflict states facilitate the process of focusing the 

provision of key activities and services in the hands of some non-state actors – including international and local 

non-governmental organizations, inherited power holders and in some cases criminal or armed groups, who are 

challenging and competing with the elected authorities
2
. But the elected authorities also do not restrain from 

taking the advantages of misusing the public goods for the sake of their own interests. The afore-mentioned is 

not acceptable, as state should be able to protect itself from both internal and external threats, while 

simultaneously being obliged to protect the population – regardless of ethnicity
3
.  

However, Abkhazia and South Ossetia fail to fulfill their basic functions and provide public goods and 

services, in fact, not taking any steps towards meeting the society’s expectations. The workplaces in Abkhazia 

                                                                                                                                                                                     
1Goldstone J., Pathways to State Failure, Conflict Management and Peace Science, Vol. 25, Issue 4, 2008, 285-296. 
2Batley R., Mcloughlin C., Engagement with Non-State Service Providers in Fragile States: Reconciling State-Building and 

Service Delivery, Development Policy Review, 28 (2), 2010, 131-154. 
3Sisk T., Wyeth V., Rethinking Peace-Building and State-Building in War-Torn Countries: Conceptual Clarity, Policy 

Guidance, and Practical Implications, Draft discussion note for the OECD DAC International Network on Conflict and 

Fragility, 2009. 
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are few in number and to greater extent are related to the sphere of tourism and services. The salaries are low, the 

workplaces and opportunities – scarce, corruption – extensive. Government officials are not even required to 

provide declaration of incomes. But the issues with workplaces is even more complicated in South Ossetia, 

which is characterized by a very high rate of unemployment: a region once rich with factories, industrial units 

and the workplaces they offered, is nowadays facing an almost total lack of them and leaves the majority of the 

population to live on subsistence farming. The afore-mentioned situation drives to frequent protests on high rate 

of poverty and unemployment, for which population blames the government and its economic and budgetary 

mismanagement, corruption, poor administrative coordination, slow post-war reconstruction and related 

embezzling of the aid (particularly Russia allocated 2.8 billion rubles in 2009 for rebuilding and restoring 

infrastructure, social amenities and utilities destroyed or damaged during 2008 war), no efforts to address the 

issue with lack of industry and, what is of exceptional importance, ceding too much control to Moscow. At the 

same time protests are held on nationalist incentives as well: one of the recent most major protests was held in 

2014 in Sukhumi (Abkhazia) with 10.000 supporters of Abkhaz opposition storming the office of then president 

Aleksandr Ankvab and making him ultimately resign. The mass demonstration was attributed to the public anger 

raised by the treaty signed with Russia (giving broader economic and military power to Russia), lack of 

economic reforms and Ankvab’s liberal policy towards ethnic Georgians (decision of granting Abkhaz 

citizenship and passports to ethnic Georgians living in Gali region).  

The same holds truth for Transnistria, which is also failing to provide key services and goods and fulfill 

its basic functions. As it was already mentioned, Transnistrian government found itself incapable of fully pay the 

salaries and pensions in 2016, and though government blamed the economic blockade imposed by Moldova and 

Ukraine, the society, in its turn, blamed the government for embezzling public assets and the aid from Russia. 

The society also suffers from human rights abuses, politically motivated arrests and detentions. Whereas, 

Nagorno-Karabakh shows totally different results, as it has established effectively functioning state and social 

institutions, which do their best to meet the needs and expectations of the society. Year-by-year development of 

industry is offering new workplaces for the citizens, which is manifested in the low rate of unemployment (about 

5%). The work of the government is transparent and has high level of accountability: every year detailed reports 

on all the state activity and especially expenses are represented (also always available on the official websites). 

Though there were claims about the privatization of major industries and economic activities by a small group of 

powerful elite, the government was able to address the following accusations by presenting precise 

documentation denying all the claims and accusations. The government also tries to stipulate birth rate by 

granting couples money after marriage and additional funds for the birth of each child.   

But at the end of the day one thing is unchangeable: no matter how effectively any type of positive 

changes and amendments are implemented, the political voice is formed not only through political processes, but 

also by the mobilization possibilities of society, especially - civil society. It’s yet early to talk about ‘civil 

society’ in Abkhazia, South Ossetia or Transnistria, but the societies of these entities constantly raise voice about 

different issues. However, the suppression from the government has yet hindered the creation of any basis for 

civil society. What about NGOs, then one may fund harsh restriction policy towards them from the governments 

of Transnistria and South Ossetia. In Transnistria the activity of IOs and NGOs is year-by-year colliding with 

increasing challenges: they need the approval of authorities for all their projects and even meetings, visits. The 

few NGOs operating in South Ossetia receive funding mainly from Russia and are subject to government 

influence (whereas should be vice versa). NGO legislation amendment made in 2014 is very similar to Russia’s 

‘foreign agents’ law of 2012, and deliberately increased the oversight capacity over NGO activity, especially the 

ones with foreign funding – constraining them to broader and more frequent reporting. Whereas NGOs 

functioning in Abkhazia get the funding mostly from abroad and are able to execute certain influence on the 

government’s policies. In Nagorno-Karabakh civil society is ascribed with important role in state and civil 

activities, the authorities do not restrain the activity of any civil society organizations. 

Yet another important point: where the society is fragmented by conflicts and violence, the possibilities 

for political voice and social accountability are often eroded. A matter of special concern are the issues of 

mobilization capabilities of vulnerable and marginalized groups, especially in post-conflict entities. In post-

conflict fragile states the continuous disregard of fundamental rights, including the violation of children’s rights, 

gender inequalities and the systematic expulsion of indigenous peoples and vulnerable minority groups, is 

largely conditioned by the absence of voting rights and legal channels for participation
1
.  In Abkhazia 

and South Ossetia the ethnic Georgians, being excluded from the region and unable to come back, are, in fact, 

totally excluded from the political process. In Abkhazia ethnic minorities (Armenians, Russians, Georgians) are 

under-represented in the People’s Assembly.  

Security field: The most troublesome issues of non-recognized states are mainly referring to security 

field. The absence or underdevelopment of international and local control mechanisms over the non-recognized 

                                                           
1Migdal J., op. cit.  
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entity, as well as the fact that fragile post-conflict states are likely to have limited authority over some regions 

within their own territory, becomes a truthfully prolific basis for the emergence and development of illegal 

groups and activities. As a rule, the process of state-building and afterwards stateness is more visible in the 

capital, whereas the population of the peripheries typically has a limited and insufficient interaction with the 

state. As a result, informal or regional authorities are more actively particpating in the management of these 

regions. In such context, not only the traditional model of "top-down" state-building and governance is put under 

a risk, but also the threat of non-stability is increasing. At the same time, it’s worth mentioning, that even the 

existence of international control and administration mechanisms isn't yet a guaranty for stability. Even UN, 

OSCE, EU and NATO efforts weren’t sufficient to make Kosovo, located in the centre of Europe – the cradle of 

democracy, to retrain from being cradle of illicit activities like illegal arms trade, drugs, trafficking. Plus, the 

issue is more troublesome because of the problem of not only the disability, but first and foremost non-

willingness of formal authorities to address the issues, as they may themselves run, have share in illicit activities 

and/or special agreements with the groups managing such kind of activity. 

Another feature of non-recognized states is the high level of military potential – mainly conditioned by 

the fact, that these states have gone through phase of armed conflict (and not once) with their ‘mother’ states. Of 

course, the existing military potential may become the primary means of ensuring state sovereignty and national 

security, in particular in the cases of major failures of international administration bodies and efforts of peace 

maintenance, especially in the context of current rise of terroristic attacks. However, there are some states, where 

the size of military forces is bigger comparing to the population, but still it doesn’t guarantee the absence of 

problems associated with stateness in these countries. On the other hand, some recognized states (mainly 

European) have the lack of military strength, whereas some non-recognized states do not. For instance, in a 

number of recognized states (e.g. Switzerland) the existence of the armed forces, especially its size, are indeed 

not vital factor for stateness., as they successfully use other mechanisms, particularly supranational bodies and 

security guarantees.  While observing the question from another angle, it can be stated, that the military 

potential, which doesn’t get precise economic support (especially taking into account that non-recognized states 

in the majority of cases are not even able to fully ensure themselves their state budgets), can become fragile and 

quickly lose its significance, as the process of extensive and intensive armament is expensive and at the same 

time encounters the problem of unceasing equipment upgrade. 

When referring to the sources of security issues of non-recognized states of post-Soviet space, we can 

distinctly divide them into two groups: inner and outer threats. The inner sources of security threats are 

witnessed in Abkhazia, South Ossetia and Transnistria. All the three non-recognized states share the problems 

with contraband, money laundering (especially in Transnistria), trafficking, sale of drugs and weaponry and 

functioning of criminal organizations on their territory. Yet another interesting fact about Transnistria: it has a 

truthfully explosive ‘inheritance’ from Soviet era, particularly 40.000 tons of weaponry and ammunition left by 

Soviet 14
th

 Army. About 20.000 tons of it are yet to be removed, however, there are growing concerns about it, 

as there have been multiple cases of registered illegal sale of weaponry from Transnistria, e.g. claims that this 

weaponry was even illegally shipped to the Balkans and used during the war in Yugoslavia. The concerns were 

and are heated by the constant denials of full investigations by Transnistrian authorities. Whereas Nagorno-

Karabakh is suffering from the security threat coming from outside: the tension along the cease-fire line and day-

by-day increasing threat of war resumption. What about inner threats, the only one is the presence of land mines, 

which NK forces and HALO Trust continue to clear.  

All in all when talking about threats, what stays unchangeable is the fact, that both inner and outer threats 

are not only jeopardizing the non-recognized states’ security - condemning people living in those regions and 

already suffering from post-conflict consequences to even more torments, but also puts under the risk regional 

and international security.  

*** 

All in all when talking about threats, what stays unchangeable is the fact, that both inner and outer threats 

are not only jeopardizing the non-recognized states’ security - condemning people living in those regions and 

already suffering from post-conflict consequences to even more torments, but also puts under the risk regional 

and international security. One of the major omissions is the neglect of the fact, that the life of people living in 

those entities is of high value too, and this is what international community, first and foremost European 

community should pay precise attention to. What is vital to perceive: human rights are human rights, at last 

human life is human life, no matter if you live in a recognized or non-recognized state. To greater extent it’s not 

about the government, it’s about the people who live and get the extensive portion of suffering. So the focus 

should start transferring from the governments to people. The bottom-up policy should start from fostering the 

civil society institutions in those entities, which can become a prolific base for domestic pressure for seeking 

solutions to security threats and why not conflict resolutions.  
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 Данная работа затрагивает тему отображения  в армянском кинематографе событий 30-летней 

давности, которые имели колоссальное значение в формировании современной Армении. Этот этап 
истории настолько пропитан болью, что пока не выдерживает объективного анализа. Наше поколение 
ещё не в состоянии освободиться от эмоционального фона ужасов войны и потерь, чтобы в достаточной 
степени извлечь уроки из событий недавнего прошлого. Именно это является причиной недостаточного 
отражения фактов тех дней посредством художественных образов и убедительных сюжетов. 

 Карабахское движение  - это социальный и политический феномен, который привел к обретению 
независимости Арцаха и сплотил армян Армении, Арцаха и Диаспоры.   

 В этой статье мы  пытаемся рассмотреть этот феномен с культурологической точки зрения, 
проводя параллели с уже признанными фильмами. 

 
Ключевые слова: Карабахское движение, народ,  искусство, киноискусство, история. 

 
Արսեն Առաքելյան 

Ռուս-հայկական համալսարանը, 
ՀՊՄՀ 

ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԸ 
 
Տվյալ հոդվածը վերաբերվում է 30 տարի առաջ կատարված իրադարձությունների 

արտացոլմանը հայկական կինոյում. Իրադարձությունների, որոնք հսկայական ազդեցություն 
ունեցան Հայաստանի հետագա զարգացումների վրա: Սակայն մեր պատմության այդ փուլը 
այնպես է հագեցած ցավով, որ առայժմ ենթակա չէ օբյեկտիով ընկալման և վերլուծության: Մեր 
սերունդը ի վիճակի չէ ազատագրվել պատերազմի և կորուստների զգացմունքային ֆոնից, ինչը 
դժվարացնում է անցյալից դասեր քաղելը: Հենց այդ հանգամանքն է պատճառը, որ այն օրերի 
իրադարձությունների արժանավայել արտացոլումը գեղարվեստական կերպարների և համոզիչ 
սյուժեների միջոցով առայժմ չի կալանում:  

 Ղարաբաղյան շարժումը սոցիալական և քաղաքական ֆենոմեն է, ինչի արգասիքն է 
Արցախի անկախության նվաճումն ու Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հայության 
համախմբումը: 

 Հոդվածում փորձ է կատարվել վերոհիշյալ ֆենոմենը կուլտուրոլոգիայի դիրքերից 
դիտարկելու և միաժամանակ զուգահեռներ անցկացնելու արդեն լայն ճանաչում ունեցող ֆիլմերի 
հետ: 
Բանալի բառեր - Ղարաբաղյան շարժում,  ֆենոմեն,  համախմբում, կինո: 
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MOVEMENT AND ART 

 
This work touches on the events of 30 years ago, which had immense significance in the formation of 

modern Armenia. However, this stage of history is so saturated with pain that it can not withstand the touch of 
objective analysis. Our generation is not able to free itself from the emotional background of the horrors of war 
and losses in order to sufficiently learn from the events of the recent past. This is the reason for the lack of 
reflection of the facts of those days through artistic images and convincing plots. 

The Karabakh movement is a social and political phenomenon that led to the acquisition of the 
independence of Artsakh and rallied the Armenians of Armenia, Artsakh and the Diaspora. 

In this article, we try to consider this phenomenon from the culturological point of view, drawing 
parallels with already recognized works of art. 
 
Key words: The Karabakh movement, nation, people, art, cinematography, history. 
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Действие - это единовременный акт. Что-то цельное, неделимое, нечто, выражающее конкретный 
замысел, имеющее начало и конец, как отрезок в геометрии. Действие, не перерождающееся в движение, 
замыкается на самом себе и деградирует.  

 Движение - это прежде всего состояние, выраженное через процесс. Движение 
противопоставляется застывшей форме, инертности. Но для того, чтобы началось движение,  требуется, 
образно говоря, ПРОБУЖДЕНИЕ. Нужен толчок, после которого пассивное перерождается в активное.  
Но то, что касается индивидуума, можно отнести и к общности (нации, народу). В религиозной сфере 
функцию толчка выполняет вера, в социальной – идея. 

Действие комитета “Карабах” сумело вызвать резонанс в душах армянского народа, претерпело 
“мученичество” арестов и заточения (“мученичество” -  необходимый атрибут широкого общественного 
воздействия), и, выбив искру пробуждения, преодолело горнило превращения секты-гусеницы в бабочку 
политического звучания и вырвалось на Площадь Свободы как Карабахское движение. 

Профессор Сурен Асмикян после Спитакского землетрясения 1988 года написал статью, которая  
называлась  “Эпицентр”.  Интересная аллюзия, потому что землетрясение было в центре внимания всего 
мира, в Армению из множества стран  приезжали частные лица и организации для оказания помощи 
армянскому народу, оказавшемуся в большой беде. Соответственно, понятие “эпицентр”,  
ассоциировалось  в первую очередь со страшным землетрясением.  

Однако сама статья не затрагивала  непосредственно тему землетрясения,  она была  посвящена  
“Карабахскому  движению” в Армении.  Автор  уделил особую роль “Театральной  площади”, точнее – 
её трансформации в площадь Свободы. В те дни ещё было невозможно беспристрастно наблюдать и 
исследовать очень сложное общественное явление. Сурен Асмикян усмотрел историческую ценность 
происходящего, ощутил зарождающееся социальное “землетрясение” и увидел на площади Свободы не 
собрание отдельных людей, не мужчин и женщин разных возрастов, а народ. Это был уникальный 
момент, когда группа людей, вооружённых исключительно идеей, уже годами зревшей в их умах и 
душах, приступили к действию, а оно, впитав энергию всенародности, переросло в движение. 

В Карабахском движении народ, атомизированный советским образом жизни, был пробужден 
общенациональной освободительной идеей. Произошла кристаллизация социума вокруг идеи 
освобождения Арцаха и его независимости. 

Мало кому удавалось “видеть” свой народ. Понятие “народ” относится к сфере 
трансцендентности. Мутационные возможности масштабного сообщества людей, под воздействием 
соответствующих условий, обширен:  толпа, стадо, орда, бандитское сообщество, инструмент политики, 
обслуга власти. что есть или страшнейшее бедствие. Зачастую народ становится инструментом в руках 
манипуляторов, заложниов политических, геополитических амбиций.  Однако во время Карабахского 
движения мы все, глядя друг другу в глаза, видели народ в своём сакральном отражении. Обычные, 
ничем не примечательные люди, под влиянием этого импульса, в одночасье превратились в героев. Даже 
для нас самих это стало удивительным откровением. 

Общенациональная идея ставила перед собой задачу освобождения Карабаха. И всегда, когда 
намерения чисты и возвышенны, сама борьба за их осуществление преобразует и  облагораживает души 
борцов. Карабахское движение зримо повлияло на общий нравственный фон социума. То, что раньше 
однозначно расценивалось как подвиг, стало повседневностью. Люди явно ощутили в себе желание и 
силы бороться за свою идею, достигать, добиваться  ее пусть даже ценою страданий и жертв. Это 
привело к тому, что они внезапно осознали себя частью единого народного организма (что особенно 
ценно именно для армянской нации), и это изменило отношение друг к другу казалось бы ничем не 
связанных индивидов. Незнакомые люди стали бескорыстно и с готовностью помогать друг другу. 
Готовность была самоотверженной, и это рождало открытость сердец и большое доверие друг к другу. 
Без пафоса можно говорить о том, что по всей республике прошла животворная волна вновь обретённых 
веры, надежды и любви. 

Сильва Капутикян “Карабахское движение՞ по значимости сравнивала со сражениями  

Сардарапата  и Аварайра. 
Но есть одна проблема, которую пока не удалось решить. Отражение Карабахского движения в 

искусстве не соответствует масштабам этого, не побоимся  сказать, эпохального  для Армении 
социального явления. Особенно, за этот пробел ответственны кинодеятели. То что сделано, возможо, 
неплохо, но все созданные фильмы являются отображением частных случаев, упрощённого восприятия, 
поверхностных впечатлений и эмоционального компонента сложнейшего механизма и философии 
феноменального явления - перерождения деятельности комитета Карабах в общенациональное движение 
с победным исходом. Конечно, не надо строить иллюзий по поводу качества победы и установления 
мира: победа не окончательная, мир – хрупкий. Но для установления и сохранения прочного мира и 
создания почвы для осознанного развития, необходимо подпитывать народ правдивыми,  
высокохудожественными, умными, чистыми и честными  фильмами на эту тему.  

История кино доказывает, что это возможно.    
Мы  можем привести два примера, которые иллюстрируют то, что  искусство, а конкретнее 

киноискуство,  может идти впереди времени и вести зрителя за собой.  
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Фильмы “Мы” Артавазда Пелешяна и “Здравствуй, это я” Фрунзе Довлатяна. В этих картинах 
народ уже показан в главной роли,  он  дышит,  чувствует,  переживает,  он – главный персонаж. 

Кино дает возможность запечатлеть  движение,  архивировать его. Но это никак не гарантирует 
адекватное восприятие.  Только времени подсильно "вытащить" из фильма его истинную идею и 
предложить её зрителю. Для создания таких фильмов необходима сбалансированная гражданская 
позиция, чёткое понимание сути происходящих событий и определённая отвага, чтобы противостоять 
пожерхностным шаблонам. Сегодня только-только приходит  время, когда  движение нашло свое место в 
сознании народа, в том числе как часть истории, хотя бы  потому,  что еще очень свежи ошибки 
некоторых  представителей этого движения 

Ещё пример из классики мирового кинематографа – фильм Сергея Эйзенштейна “Броненосец 
“Потёмкин”. Съёмки фильма проходили через 20 лет после событий, отражённых в фильме. С 1905-го 
года истории в Российской Империи вступает в эпоху больших потрясений, на фоне которых восстание 
матросов Черноморского флота на броненосце осталось бы проходным эпизодом, если бы не фильм…  
Мы не знаем подробностей революционных событий начала 20-го века, но благодаря фильму 
Эйзенштейна у огромных масс советского народа сформировалось вполне определённое мнение о бунте 
на крейсере “Князь Потёмкин”. Это, наверное, один из самых ярких примеров мощного воздействия кино 
на сознание человека, наглядная демонстрация   роли искусства в обществе. Сегодня невозможно  узнать 
степень достоверности событий в интерпретации Эйзенштейна, но это нисколько  не умаляет  
художественной ценности фильма и мощь воздействия на зрителя до сих пор. 

Ещё в  начале 50-х годов “Броненосец Потемкин“ Сергея Эйзенштейна среди деятелей 
киноиндустрии негласно  был признан лучшим фильмом.  А в 1978 году, согласно опросу сотен 
киноведов из 59 стран, этот фильм возглавил список ста лучших фильмов всех времён и народов. 

Хотим прилечь ваше внимание на интересную подробность из истории создания одного из 
ключевых образов повести “Успех” известного немецкого писателя Лиона Фейхтвангера. Герой был 
олигархом, но после просмотра  фильма “Броненосец Потёмкин”  его мировоззрение  полностью 
меняется. 

Нет математической формулы, с помощью которой было бы возможно рассчитать степень 
влияния искуссктва на социальные, политические процессы. Особенно ярко заметен этот фактор при 
глубоких  потрясениях. Никто не может точно определить, что сделала Марсельеза для французской 
революции, “Варшавянка” - для Русской революции, “Вставай, страна огромная” для победы в Великой 
отечественной войне советского народа. Невозможно  измерить в процентах участие “Синего платочка” 
Клавдии Шульженко в свержении фашизма. Но все они, эти низмеряемые факторы, возымели вполне 
ощутимое воздействие на ход исторических событий.  

Точно так же, казалось бы незначительная деталь – музыкальный фрагмент на трубе, и 
Театральная площадь 88-го превращалась в монолит всенародного единения. 

Подобных примеров множество, что доказывает то, что средства искусства – это не пометки на 
полях страниц истории, заполненных танками, штыковыми атаками и штурмами, а действенный 
инструмент влияния на социальные подвижки в обществе. 

 
Карабахское движение, как явление, возродившее и вернувшее в народ  такие понятия, как 

героизм, единение, воодушевление патиотической идеей и стремление к свободе, можно уже 
рассматривать как своеобразное культурное явление. 

Всё это само по себе уже были ценно и замечательно, имеющее  одно отрезвляющее свойство – 
участники подобных событий казалось бы не осознавали, чем чреваты эти трансформации в ближайшем 
будущем. Очень скоро началась война - тяжелая, мучительная и для Арцаха, и для Армении. На войне 
решающее значение, как правило, имеет ни превосходство в вооружении,  ни теоретическая подготовка 
военных, стратегия и практические навыки самих воинов, а состояние духа воюющих. Победы можно 
добиться лишь благодаря несгибаемой воле и несгибаемому духу. И этот дух созревал и крепнул  в той 
чистой и самоотверженной идейной атмосфере, которая была вызвана  к жизни карабахским народным 
движением. 

Людей можно объединить различной мотивацией.  Бескорыстными  стремлениями и далеко не 
такими посулами... Это также  могут быть профессиональные, корпоративные интересы, сотрудничество 
в сфере общих увлечений, привязанностей, успеха. Но все это предполагает локальное объединение, 
подобно экономическим союзам или клубам. Народное же движение объединяет и вбирает в себя, 
зачастую, диаметрально противоположные типы людей, носителей несовместимых идейных 
устремлений, здесь стираются и исчезают возрастные и культурные барьеры («Скрипка и  каток» 
Тарковский). Растворяются психологические, принципиальные, интеллектуальные и многие другие 
факторы, и над всем этим - единый порыв созидания чего-то великого, нового, способного преобразить 
человеческое общество в целом, поднять его на новую высоту. 
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 «ДВА СТОЛПА, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ» 

 

На пути построения армянской государственности было много сложностей и препятствий. В 

данной статье рассматриваются особенности и специфика возрождения армянской государственности в 

лице Третьей Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики. В качестве двух столпов, на 

которых строится и развивается армянская государственность, выступает армия, как гарант безопасности 

двух государств, и культура, как атрибут сохранения национальной идентичности.  
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«TWO PILLARS ON WHISH STATEHOOD IS BASED» 

 

On the way of building Armenian statehood, there were many difficulties and obstacles. This article 

examines the peculiarities and specific features of the revival of the Armenian statehood in the person of the 

Third Republic of Armenia and the Nagorno-Karabakh Republic. There are two pillars on which the Armenian 

statehood is built and developed: the first one is the army, which is a guarantee of the security of two states, and 

second one is culture, as an attribute of preserving the national identity.  
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Основное содержание  работы 

В различных научных трудах и работах понятие «государственности» трактуется по- разному. 

Многие авторы рассматривают «государственность» как некую абстрактную категорию, в которой 

отражаются субъективные возможности этноса. Однако в большинстве трудах «государственность» 

является публично-нормативным явлением, которое, однозначно, связано с реальностью.     
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Таким образом, государственность – вид  политической организованности общества, стадия 

цивилизованности (культуры) политических отношений, которая обеспечивает жизнеспособность и 

эффективность народов.  

Если соотнести категорию «государственности» с «государством», то последнее является формой 

осуществления государственности в жизни того или иного народа.    

 «Иными словами, государство, будучи отделено и от его членов, и от его  правителей,  является 

корпорацией, так же как ими являются университеты, профсоюзы и церкви. Как и любая корпорация, оно 

имеет своих директоров, служащих и пайщиков. Самое главное ― государство является корпорацией в 

том смысле, что оно выступает юридическим лицом (persona), из чего следует, что оно имеет права и 

обязанности, а также может заниматься различными видами деятельности, как если бы оно являлось 

живым существом из плоти и крови. Государство отличается от других корпораций тем, что оно, во-

первых, санкционирует все корпорации, но само получает санкцию (признание) исключительно со 

стороны других образований той же природы, что и оно само; во-вторых, определенные функции 

(известные в обществе как атрибуты суверенитета) могут выполняться только им самим; и в-третьих, оно 

осуществляет эти функции на определенной территории, где его полномочия эксклюзивны и 

всеобъемлющи».
1
   

Автор книги «Расцвет и упадок государства» Мартин ван Кревельд разделяет  формы   

государственных политических сообществ на следующие классы: племена без правителей, племена с 

правителями, города-государства и империи (сильные, слабые). Идея автора заключалась также в том, 

что не каждое сообщество людей, объединившихся и живущих по общим законам, может называться 

государством и иметь элементы государственности.  

Оглядываясь в историческое прошлое армянского государства, можно предположить, что беды 

прошлого нашего народа происходят не только от того, что географическое положение Армении, 

имеющее стратегически важное значение,  представляло интерес для империй, и страна периодически 

становилась объектом завоеваний и нашествий, а также от того, что армяне так и не смогли 

сформировать собственное имперское мышление. За всю свою историю Армения лишь однажды 

достигла пика могущества и существовала как империя в течениe 30 лет в годы правления Тиграна II 

Великого, после чего она так и не смогла удержать контроль над завоеванными территориями.   

Исходя из событий прошлого, перед новыми поколениями всегда стоял вопрос возрождения 

собственной государственности. В мире существует очень малое количество стран, которые, будучи на 

протяжении  веков лишенными этой возможности, смогли самоопределиться и возродить  

государственность. Несмотря на все достижения и потери, победы и поражения, армяне все-таки 

сохранились как единый моноэтнический народ с идентичной культурой, традициями и национальным 

самосознанием. К тому же, лишившись значительной части этнических территорий исторической 

Армении, армянам удалось возродить государственность в лице Третьей Республики Армения и 

Нагорно-Карабахской Республики. Однако сохранение в Арцахе государственных элементов, развитие 

государственных институтов еще не достаточны для того, чтобы считать этапы становления 

государственности уже завершенными. Ведь самым главным этапом становления и развития 

государственности является ее международное признание. Если смотреть с политической точки зрения, 

то для мирового сообщества Нагорно-Карабахская Республика является непризнанным государством. 

Соответственно не имеет дипломатических и договорных отношений с большинством государств мира и 

не является членом ООН.  

С одной стороны потеря государственности была чревата лишением национальной идентичности 

и культуры. Но с другой стороны необходимо отметить, что, потеряв государственность, армяне смогли 

сохранить религиозную самостоятельность, которая, безусловно, сыграла важную роль в сохранении 

национальной идентичности. Религия оставила свой сильный след в культуре. Она также не прошла 

мимо музыки. Каждый народ имеет свою собственную национальную музыку: свои песни, народные и 

композиторские, о чем свидетельствует огромное творческое наследие, оставленное великим армянским 

композитором Комитасом. Тем не менее, самобытные песни армян не спутаешь ни с какими другими. 

Они вызывают у слушателей яркий эмоциональный отклик и являются неотъемлемой частью в жизни 

народа. Эти песни помогают ему в трудную минуту, радуют на праздниках, и сплачивают единой 

волей. Они поются из поколения в поколение и передают самобытность нашего народа. В целом, она 

достигается и засчет звучания оригинальных армянских инструментов, сохранившихся с древних 

времен: тар, дудук и т.д. 

Таким образом, жажда жизни, даже в период войн брала свое, она продолжалась. И не случайно, 

что во многих и старых, и современных армянских фильмах войне противопоставляется мирная жизнь, в 

которой, безусловно, отражаются военные события. Актуальность данного исследования вытекает также 

                                                           
1     Кревельд М. Расцвет и упадок государства. 1. До государства: от доисторических  времен  до 1300 г. н.э.//  
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из необходимости научного анализа такого социокультурного феномена, как кинематограф сквозь 

призму военной культуры. Несомненно, кинематограф является одним из самых мощных современных 

инструментов формирования массового сознания. А причины войны кроятся в общественном сознании 

воюющих сторон. Восприятие войны и военной культуры сквозь призму кино также сильно влияет на 

общественное сознание. И, конечно же, в каждой национальной культуре существуют свои традиции 

создания военных нарративов, в том числе и в кино. 

Еще в 1982 году у нас уже был снят фильм Альберта Мкртчяна «Песнь прошедших  дней» о годах 

Великой Отечественной войны. В течение всего фильма мы не видим военных  кадров, но страх войны и 

удушающую атмосферу ощущаем сквозь настроение народа. Именно в данном фильме можно увидеть 

единство народа и армии. Здесь мы понимаем, что война является бедой не одного человека или семьи и 

даже города. Это беда целой страны, беда целых народов. Здесь одна из героинь фильма, мать 

«Айастан», которая потеряла мужа     и пятерых сыновей на войне, олицетворяет истинный патриотизм и 

самопожертвование. А один из ярких представителей народа Никол, которого сыграл Фрунзик Мкртчян, 

не может найти в себе силы и выполнить свою работу, раздать людям черные листы, предвещающие 

смерть близких. Все эти герои олицетворяют собой ценности нации. 

Еще один советский фильм «Отец солдата», снятый в 1964 году режиссером Резо   Чхеидзе, 

рассказывает о пожилом грузинском крестьянине Георгии Махарашвили, который узнает, что его сын 

танкист был ранен на войне и попал в госпиталь. Герой фильма собирается проведать сына и 

отправляется к нему. Пока он добирался, сын выздоровел и снова уехал на фронт. В его поисках Георгий 

вместе со своими товарищами по оружию, с боями добирается до Германии, где он, наконец, находит 

своего сына, но тот вскоре умирает после ранения у него на руках. 

И третий фильм «Баллада о солдате», где молодой солдат Алеша Скворцов, совершив   подвиг и 

подбив два танка противника, просит об отпуске, чтобы повидаться с мамой. В дороге ему встречается 

многое, и, в конце концов, на встречу с мамой у Алексея остается несколько минут. Обняв ее, он обещает 

вернуться. Однако изначально было задумано, что солдату не суждено было вернуться. А мать солдата 

по сей день выходит на ту дорогу, откуда она провожала сына на фронт.  

Все эти три фильма рассказывают о годах Великой Отечественной войны и все они на 

индивидуальном и коллективном уровне показывают единство народа и армии, еще раз подтверждая, что 

именно народ строит армию
1
. Таким образом, еще в старых советских фильмах отражается главная идея 

современной концепции «Нация-армия”, которую уже в наши дни выдвинул министр обороны Армении 

Виген Саргсян.    

Естественно, потеря государственности и возможности компактного проживания в пределах 

исторической Армении способствовали также потере национально-государственного мышления, 

возможности генерировать национально-ориентированную политическую стратегию, а также привели в 

определенном смысле к разделенности и разобщенности армян, к появлению нежелательных процессов 

внутри единого народа (например, развитию местничества, земляческого эгоизма, клановости, языковым 

и иным проблемам). Так, в период существования Советской Армении нередко в быту нам приходилось 

слышать от тех же ереванцев деление армян на титульных (то есть проживающих в Армении) и 

«ахпаров» (то есть представителей диаспоры).
2
  

Однако подобное деление армян имело также некоторые преимущества в плане культурного 

обмена и развития. В частности, надо признать, что многие репатрианты, прибывшие в Армению, 

привезли с собой совершенно иную, “заграничную» культуру, которая сыграла огромную роль в 

искусстве, литературе и архитектуре, а также повлияла на традиции и обычаи тех же ереванцев. К 

примеру, «ахпары» приучили ереванцев пить кофе. По всему городу строились новые дома, открывались 

кафе, наподобие парижских, совершенно изменяя облик Еревана. 

В сентябре 2017 года вопрос национального единства армян был вновь рассмотрен в ходе VI 

конференции Армения-Диаспора, когда президент Серж Саргсян принял участие в одном из 

тематических обсуждений конференции— совещании рабочей группы по созданию Всеармянского 

совета и по вопросам дальнейшего развития взаимодействия Армения-Диаспора. 

«Родиться, жить и трудиться в Диаспоре, не было свободным выбором предков  людей, 

присутствующих здесь. Это было результатом осуществлённого против них насилия, преступного 

лишения их родины. В этих условиях для нас, армян, вопрос всенародного единства и формы 

организации эффективного сотрудничества всегда был в повестке. Он стоял особенно остро по причине 

отсутствия независимой государственности и полноценно состоявшихся национально-государственных 

институтов. Не секрет, что для живших в Советской Армении и в Диаспоре армянских интеллигентов это 

всегда было одним из самых важных вопросов. Однако также ясно, что царившее в мире острое 

                                                           
1
 2 Арутюнян К. Участие воинов-армян Нагорного Карабаха и Северного Арцаха в Великой Отечественной войне 

Советского Союза (1941-1945) / НАН РА; Ин-т ист. Ереван: Гитутюн, 2009.  
2
А. Сваранц. Единство и разделенность армянской нации. 2014 // http://noev-kovcheg.ru/mag/2014-14/4657.html 
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идеологическое разделение совершенно не могло способствовать реализации этого чаяния»
1
, - 

подчеркивает Серж Саргсян. 

Президент страны Серж Саргсян в своей речи главным образом дал понять, что цель данного 

процесса заключается в том, чтобы создавать единую площадку для взаимодействия уже существующих 

структур Армении и Диаспоры, которая будет способствовать дальнейшему укреплению и поддержанию 

армянской государственности. Арцах всегда был одним из известных центров армянской национальной 

независимости и защитником армянского национального духа, который с остальными частями нашего 

народа имел единую культуру, цивилизацию и политическую жизнь. Арцах – неотделимая часть 

Армении
2
. Этому способствует также «карабахский» кадровый фактор в государственно-политическом и 

военном руководстве РА. Однако он всегда будет положительным явлением для Армении, так как 

характер и боевой дух карабахцев, их патриотизм выражают сущность армянина, армянского воина и 

политика. Они являются уникальной частью армянской нации и характеризуются прочной связью народа 

и земли. Не зря британский писатель, публицист Томас Карлейль отметил, что счастлив тот народ, у 

которого исписаны еще не все страницы в книге его истории. А герой карабахской войны, Национальный 

герой Армении легендарный Монте Мелконян
3
 незадолго до своей гибели произнес слова, которые стали 

святым для любого армянина, вне зависимости от места рождения и жительства: «Мы не имеем право 

проиграть, мы должны отдать все, чтобы победить. Мы должны во многом себе отказывать, мы должны 

понимать, что эта война должна завершиться только нашей победой, другого варианта быть не может. 

Если мы потеряем Арцах - мы перевернем последнюю страницу истории армянского народа».
4
 

Арцах всегда являлся одним из признанных очагов культуры не только в Армении, но и за ее 

пределами. До наших дней сохранилось, по меньшей мере, более 4000 историко-архитектурных 

памятников: крепостей, монастырских комплексов, церквей и часовен, мостов, дворцовых сооружений, 

большое количество хачкаров. В XIX в. особую роль в общекавказской жизни начинает играть город 

Шуши, который становится одним из центров армянской культурно-просветительской жизни. С 1828г. 

здесь стали издаваться армянские книги и периодические издания (журналы и газеты), открываются 

армянская епархиальная школа (1838г.), армянский театр (1891 г.), больница Жамгаряна (1900г.), 

женская и мужская армянские гимназии, реальное училище, построены монастырь Кусанац (1818г.), 

здание Общественного собрания с зимним и летним клубами, пять купольных церквей. Одним из самых 

величественных церковных сооружений в регионе Южного Кавказа признан храм Казанчецоц (1868-

1887гг.)
5
.  

Таким образом, на протяжении 26-летней своей независимости Арцах стал центром внимания не 

только Армении, но и всего армянства
6
. Именно освобождение Арцаха является  самым великим 

достижением новейшей истории нашей страны. Арцах всегда являлся важнейшей «артерией», 

связующей Армению и Диаспору. Несмотря на отсутствие   государственности, на протяжении многих 

веков армяне выживали, сражались и побеждали, благодаря сильному боевому духу, проявлениям 

самоотверженности и личностного героизма. Это проявляется, начиная от крупных представителей 

Армянского гайдукского  движения, заканчивая героями Арцахской и Апрельской войны, когда уже 

были сформированы регулярные воинские образования вооруженных сил независимой Армении. 

Поэтому армянский народ больше не имеет право на непростительные ошибки. Триединство Армения-

Арцах-Диаспора является главным рычагом возрождения и развития армянской государственности. И не 

случайно, в дни апрельской эскалации весь армянский народ консолидировался, напряг все свои силы и 

показал мировому сообществу свое единство и силу непобедимого духа
7
.  

Вооруженные силы Арцаха и Армении являются гарантом безопасности и мира в нестабильном 

регионе. Именно поэтому, армия является важнейшим инструментом  государственной власти. Можно 

сказать, что мощь армии зависит от уровня овладения военной культурой. Необходимо понимать, что 

                                                           
1Серж Саргсян: какую бы структуру мы ни создали, она будет дополнять, поддерживать государственность 

Армении. Речь президента Сержа Саргсяна на совещании рабочей группы конференции Армения-Диаспора.2010 г.// 

http://www.aravot-ru.am/2017/09/18/251129/  
2
 Каграманян К.А. Книга очага: земля зовет. Ереван , 2004, c. 240. 

3
 Агаджанов Л. Монтэ Мелконян: (Этюды Карабахской войны). Ереван: Тонер, 2008. 

4
Монте Меконян:Если мы потеряем Арцах - мы перевернем последнюю страницу истории армянского народа.2010 // 

http://www.panarmenian.net/rus/news/46564/   
5
 Мкртчян Ш. Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха. [Второе издание] / [Ред.: В. М. Арутюнян, 

Б. А. Улубабян; Пер. с арм. Л. Р. Багдасарян и др.].Ереван: Парберакан, 1989. 
6
 Галоян Г. Армянский народ отныне не уступит Карабах никому: [Беседа с акад. НАН РА историком Г. Галояном/ 

Записали А. Гулакян, З. Геворкян]//Голос Армении.- 2003.- 29 июля.- С. 3.  
7 Президент Армении: Международные суды еще вынесут вердикты касательно зверств Азербайджана. 2017// 

https://www.panorama.am/ru/news/2017/09/18/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
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https://www.panorama.am/ru/news/2017/09/18/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD/1836074


²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

318 

 

именно культура является одной из важнейших ресурсов социально-экономического развития общества. 

Культуру можно считать общеисторической категорией, так как она возникает вместе с появлением 

человека. Именно культура служит мерилом соответствия уровня общественного развития мировой 

цивилизации. Военная культура, свойственная только армии, также не является исключением. Если 

задуматься, армия, которая является социальным и политическим институтом и главным атрибутом 

государства, не может считаться полноценной до тех пор, пока не будет содержать в себе высокую 

культуру. Безусловно, армия, также как и другие организующие и одухотворяющие звенья социальной 

системы, играет ключевую роль в деле становления государственности страны. Таким образом, 

актуальность исследования обусловлена также тем, что в непростых внешнеполитических условиях, 

сложившихся вокруг Арцаха, необходимо также изучить военную культуру страны, а также выявить 

условия, при которых создавались вооруженные силы. 

И так, если рассмотреть культуру в целом, то она имеет довольно сложную структуру. Она 

проявляется в таких сферах, как военная культура государства, культура вооруженных сил и культура 

общества. В первом случае военная культура тесно связана с внешней политикой страны и отражена в 

воинских уставах, определенных законах, которые определяют осуществляемую политику в сфере армии 

обороны. Культура вооруженных сил отражает систему ценностей, которые заложены в деятельности 

военного механизма, а также воспитание и обучение военнослужащих и функционирование военных 

культурных учреждений. Военная культура общества, в свою очередь, воспроизводит отношение 

граждан к вооруженным силам и службе. Таким образом, культура пронизывает все указанные стороны и 

проявляется во всех данных сферах, сопровождая военную служебную деятельность. При обострении 

военной ситуации вокруг Арцаха самой главной задачей является оперативное управление войсками, 

которое подразумевает высокую дисциплину, взаимосвязанные действия командиров и военнослужащих 

всех звеньев. В этой связи необходимо отметить дисциплинарную и управленческо-исполнительную 

культуру. Культура управленческо-исполнительной деятельности является одним из важнейших 

компонентов общей военной культуры. Существует культура руководства и культура исполнения. Самой 

важной задачей каждого командира, военного человека является уверенность, что отданный им приказ 

будет безоговорочно выполнен со стороны подчиненных. Для любой военной структуры главными 

компонентами являются дисциплина, долг и ответственность. Однако зачастую на процесс подготовки 

армии влияют также национальная психология и традиции. Если коснуться вопроса о дисциплине, то 

речь идет не только о своевременном исполнении приказов и распоряжений, точном прибытии на 

службу, но и общественной дисциплине, которая включает в себя также законопослушность и верность 

данному слову.  

В военной культуре также важна этика взаимоотношений. Нравственное сознание воинов связано 

с общественной моралью
1
. Образ армии очень сложно изменить командирам и начальникам, так как он 

уже заложен в подсознании военнослужащих и граждан. Именно поэтому, чтобы к армии относиться с 

любовью и уважением, необходимо ее познание. Концепция «Нация-армия», выдвинутая министром 

обороны РА Вигеном Саргсяном, предназначена для демократизации вооруженных сил, а также для того, 

чтобы поднять уровень информированности и доверия общества.   

В военной культуре существует также штабная и военно-техническая культура, которая 

подразумевает совершенствование оружия и боевой техники, повышение требований  к военным 

знаниям, более высокий уровень военного обучения и  образования. Каждый военнослужащий в 

определенной степени также должен владеть штабной культурой, которая представляет собой умение 

оперативно добывать и анализировать информацию, разрабатывать особые военные документы, 

приказы, схемы, карты, доводить до войск и следить за их исполнением.  

В военном деле необходимо также применять технические и научные достижения. Со временем и 

общая, и специальная (военная) квалификация стали важным, необходимым качеством офицера и 

солдата.   

Известно, что одна из важнейших задач, стоящих перед арцахским государством, является 

последовательное повышение боеспособности вооруженных сил, укрепление границы и ее оснащение 

современным оборудованием. А концепция «Нация-армия» также   направлена на развитие военного 

образования, науки и техники. По словам министра обороны Вигена Саргсяна, военное образование не 

должно быть изолировано от общей образовательной системы. Общество должно быть более 

информированным о преимуществах военного образования, а также о специальных программах 

офицерского образования и новых проектах в рамках концепции, таких как «Это я», «Честь имею».    

«Армии следует быть кузницей для общества, и демобилизованный солдат после  прохождения 

службы должен быть более здоровым, образованным, патриотичным, хорошо представляющим свое 

                                                           
1 Круглов В. Феномен военной культуры. 2015// https://topwar.ru/70898-fenomen-voennoy-kultury.html   

https://topwar.ru/70898-fenomen-voennoy-kultury.html
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место в обществе. В крупных воинских частях должна быть предоставлена возможность получения не 

только военных, но и гражданских навыков»
1
, -  считает Виген Саркисян. 

Если задуматься, то в военной сфере образованию всегда уделялось приоритетное внимание. 

Однако только сейчас вопросы, связанные с образованием, поднялись на уровень государственной 

политики. Талантливый физик, один из основателей «Армии  освобождения», герой Арцахской войны 

Леонид Азгалдян недаром твердил: «Образование,   образование и образование…». Отряд Леонида после 

тяжких сражений имел лишь  незначительные потери. В центре внимания героя был всегда главный 

вопрос – как победить, но не потерять своих солдат на поле боя. Он прекрасно осознавал, что обученный 

и подготовленный солдат является самой главной ценностью во время войны. Именно это и называется 

настоящей школой жизни!  

Хотелось бы отметить, что 2018 год станет особенно важным для Армении и Арцаха,  поскольку 

широко будет отмечаться тройной праздник 9 мая: День Победы в Великой Отечественной мировой 

войне, День освобождения Шуши и создания Армии обороны НКР
2
. Это великие победы, которые 

одержал наш народ на различных этапах истории, благодаря мужеству, смелости, самоотверженной 

любви к Родине своих отважных сынов.              

Таким образом, государственность Арцаха является символом жизни, созидания, истинного 

патриотизма и независимости. Все наши герои в свое время сделали все, чтобы мы сейчас были нацией, 

одержавшей Победу, которая является победой жизни над смертью и над варварством.  
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Алавердян Л.А., директор Института права и политики  

Российско-Армянского университета, и. о. доцента  

“КАРАБАХСКОЕ ДВИЖЕНИЕ” КАК ОТВЕТ НА ГЕНОЦИДНУЮ ПОЛИТИКУ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

ОТНОШЕНИИ АРМЯН 

                                                               

 В данной статье основное внимание уделяется одному из важнейших аспектов новейшего этапа 

национально-освободительной борьбы армянства Арцаха, а именно: развитие  Карабахского Движения в 

условиях полного разоблачения стратегических целей Азербайджана, геноцидная политика и действия 

которого с момента провозглашения его предшественника в 1918г. до настоящего времени,   

демонстративно противостоят  нормам цивилизованного мира. Обосновывается утверждение о том, что  

Карабахское Движение 1988г. является очередным звеном в борьбе арцахского армянства за право на 

жизнь, мир и развитие, против насилия, варварства и геноцида армян со стороны Азербайджана.  

 

Ключевые слова: Карабахское Движение 1988г., геноцидная политика Азербайджана, изгнание и 

истребление армян, стратегическая цель Азербайджана, самоопределение и  право на жизнь. 

 

Ալավերդյան Լ.Ա., դոցենտի պաշտ.,  

Իրավագիտության եւ Քաղաքականության ինստիտուտի տնօրեն 

Ռուս-հայկական համալսարան  

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆ  ՀԱՅԵՐԻ ԴԵՄ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ 

 ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ  

 

Տվյալ հոդվածում հիմնական ուշադրությունը դարձվում է Արցախահայության ազգային 

ազատագրական պայքարի նորագույն փուլի կարևորագույն ասպեկտներից մեկին, այն է. 

Ղարաբաղյան Շարժման զարգացումը Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակների ամբողջական 

բացահայտման պայմաններում, որի ցեղասպանական քաղաքականությունն ու գործողությունները, 

1918թ.-ին իրեն նախորդողի կողմից անկախություն հայտարարելուց ի վեր մինչ օրս, ցուցադրաբար 

դիմակայում են քաղաքակիրթ աշխարհի նորմերին։ 

Հիմնավորվում է այն պնդումը, որ 1988թ. Արցախյան Շարժումը հանդիսանում է կյանքի, 

խաղաղության և զարգացման համար, բռնության, բարբարոսության և Ադրբեջանի կողմից հայերի 

ցեղասպանության դեմ արցախահայության պայքարի հերթական օղակը։        

 

Բանալի բառեր՝ 1988թ. Արցախյան Շարժում, Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականություն, 

հայերի արտաքսում և ոչնչացում, Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակ, ինքնորոշում և կյանքի 

իրավունք։ 

      Alaverdyan LA, Director of the Institute of Law and Politics 

Russian-Armenian University 

"KARABAKH MOVEMENT" AS ANSWER TO AZERBAIJAN'S GENOCIDE POLICY AGAINST 

ARMENIANS 

 
The main topic of this article is one of the most important aspects of the newest phase of national 

liberation struggle of Armenians of Artsakh. Namely, the development of Karabakh Movement in conditions of 

full disclosure of strategic goal of Azerbaijan, whose genocidal poiicy and actions they demonstrate from the 

moment of their predecessor's proclamation in 1918 till present day withstand the norms of the civilized world. 

The statement about Karabakh Movement of 1988 being a struggle of Armenians of Artsakh for their right to 

live, peace and development, against violence, barbarism, and genocide of Armenians by Azerbaijan. 

 

Keywords: Karabakh Movement of 1988, genocidal policy of Azerbaijan, expulsion and extermination of 

Armenians, strategic goal of Azerbaijan, self-determination and right to live. 

 
О Карабахском  Движении 1988г. (КД-88) как общенародном протестном движении против 

антиармянской дискриминационной политики Азербайджана опубликована обширная литература, 

которая известна и специалистам, и широкой общественности.  В научной и популярной литературе 
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достаточно подробно анализируются причины зарождения движения “Миацум” с целью воссоединения 

НКАО и Арм.ССР; гораздо меньше внимания уделено трансформации КД-88 в Армянское 

Общенациональное Движение (АОД) с иными целями, лидерами и лозунгами. (Необходимо отметить, 

что после вытеснения прежних лидеров КД-88, по сути, развивалось в двух различающихся по 

идеологии плоскостях). Несмотря на различия в оценке хода событий вплоть до 1994г., в конечном 

счете, большинство авторов указывают на один бесспорно положительный итог КД-88: освобождение 

части некогда обширной армянонаселенной территории из-под ига Азербайджана и создание НКР 

(Республики Арцах) в современных границах. Строго говоря, КД-88 следует считать очередным звеном в 

вековой борьбе армянства Арцаха за право жить на исторической родине, свободно устанавливать свой 

политический статус и свободно обеспечивать свое экономическое, социальное и культурное  развитие, 

т.е. в соответствии с нормой международного права, гласящей: “Все народы имеют право на 

самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно 

обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие”
1
. Следует сразу же отметить, что 

это право – право народов на самоопределение, армянство Восточного Закавказья, оказавшееся в 

пределах советского Азербайджана, обосновало еще в начале ХХ века и реализовало его (хотя и 

частично, но de-jure и de-facto) в различные временные периоды:   

 в 1918-1920 гг., не подчинившись  самопровозглашенной и непризнанной Азербайджанской 

Демократической Республике (АДР), вынужденной в эти годы вступить в договорные отношения с 

единственным легитимным органом власти Нагорного Карабаха (НК) – Карабахским Армянским 

Национальным Советом
2
 ; 

 образованием АОНК/НКАО – 07.07.1923г.
3
; 

 вывод НКАО из подчинения Аз.ССР – в 1989-1990 гг. (прямое подчинение СССР)
4
;   

 de-facto неподчинением Азербайджану и воссоединению с Арменией – до сентября 1991г.
5
 ; 

 образованием НКР –  02.09.1991г.-06.01.1992г.
6
 и, наконец, 

 освободительной борьбой и освобождением части признанной Лигой Наций спорной территории 

Нагорного Карабаха, а также ее последующая реинтеграция с НКР –Арцах.   

Политические перепитии в ходе КД-88 как в советский, так и в постсоветский периоды его 

развития также нашли отражение в некоторых исследованиях
7
. В данной статье рассматривается другой 

аспект новейшего этапа национально-освободительной борьбы, а именно: КД-88 и окончательное 

разоблачение стратегических целей Азербайджана, политика и действия которого с момента 

провозглашения в 1918г. до настоящего времени, демонстративно противостоят нормам 

цивилизованного мира. Геополитические потрясения   в конце ХХ века и новый виток противостояния 

глобальных интересов наиболее влиятельных субъектов международных отношений актуализировали 

проблему безопасности “малых государств”  и проживающих в них народов, что, в свою очередь, 

требует  переосмысления значения КД-88 в свете  стратегической цели и политики Азербайджана, 

последовательно и неуклонно реализуемой им во все периоды его существования независимо от 

декларированного государственного строя и политического режима. 

Интерес к новейшему  периоду истории региона продолжает расти как в связи с глобальными 

геополитическими процессами, так и “зигзагами” цивилизации, которые на примере Азербайджана 

можно считать установленным фактом. (Здесь под цивилизацией подразумевается его исконный (по Л.Г. 

Моргану)  смысл, а именно: ступень общественного развития, следующая за варварством, которому 

предшествует период дикости)
8
 . 

Можно говорить о нескольких этапах формирования и рализации политики Азербайджана в 

отношении  армянства, исторически проживавшего на территориях, на которые претендовало 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах, ст 1., 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml  и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, ст.1. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml  

(Приняты резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года). 
2 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и комментарий. Составитель, отв. 

редактор, автор вступительной статьи и комментария д.ю.н., проф. Ю.Г.Барсегова, Москва, Круг', 2008, Том 1, с.275. 
3 Там же, с.412. 
4 Там же, с. 651, 658. 
5 “Խ րհրդ յին Հ յ ստ ն”, 3 դեկտեմբերի, 1989. 
6 Декларация о провозглашении НКР http://www.president.nkr.am/ru/nkr/nkr1 , Декларация о независимости НКР  

http://www.president.nkr.am/ru/nkr/nkr22/. 
7 См., например: Саркисян Манвел. Нагорный Карабах: война и политика (1990-1993гг.). Война в Нагорном 

Карабахе и внутренний конфликт в армянском обществе. -Ер.: Армянский центр стратегических и национальных 

исследований, 210 – 219 с. 
8 Л.Г. Морган Древнее общество  http://arheologija.ru/etnicheskie-periodyi/   http://arheologija.ru/morgan-drevnee-

obshhestvo/,  http://arheologija.ru/proportsii-chelovecheskogo-progressa/. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
http://www.president.nkr.am/ru/nkr/nkr1
http://www.president.nkr.am/ru/nkr/nkr22/
http://arheologija.ru/etnicheskie-periodyi/
http://arheologija.ru/morgan-drevnee-obshhestvo/
http://arheologija.ru/morgan-drevnee-obshhestvo/
http://arheologija.ru/proportsii-chelovecheskogo-progressa/
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политическое руководство возникшего в начале ХХ века непризнанного Лигой Наций государственного 

образования АДР. С 1918г.  АДР, будучи созданной по планам Турции и благодаря ее интервенции, 

незамедлительно приступила к исполнению предназначенной ей роли: продолжение геноцида армян на 

территории Южного Кавказа (ЮК)
1
.  

 Попытки насильственного присоединения НК, отказавшегося признать юрисдикцию 

Азербайджана, сопровождались набегами  на армянские села, вводом частей турецкой армии в Шуши и 

т.д. После выхода турецких войск из ЮК Азербайджан решил форсировать темпы подчинения НК, в 

ответ на это началось восстание армян, до того неоднократно заявлявших посредством Национального 

Совета об отказе подчиниться его аннексионистским притязаниям.  Ответом стала резня в Шуши
2
.  

Армянская историографическая школа, свидетельствуя о геноциде армян в начале ХХ века, как 

правило, продолжает квалифицирвать их как преступные деяния Османской Турции в Западной 

Армении. Однако является непреложным фактом, что геноцид армян не ограничивался Западной 

Арменией, а распространялся и на Южный Кавказ, причем он осуществлялся не только Османской, но и 

кемалистской  Турцией, и не только Турцией, но и созданным ею Азербайджаном. Многочисленные 

публикации об этом периоде истории содержат информацию об учиненных в различные годы актах 

геноцида на территории Армении. Так, в 1918г. в период агрессии Турции против Армении турецкая 

армия, заняв Каракилис (современный Ванадзор), первым делом начала резню мирного населения, убив 

тысячи человек, в т.ч., престарелых и детей. В сентябре 1918г. Турция совершила интервенцию в Баку, 

где  совместно с азербайджанскими националистами организовала резню армян, по своим масштабам 

превосходящую армянские погромы 1905г. Известно, что уже в июне 1919 года прокатилась первая 

волна погромов армян в Шуши: в ночь на 5-ое июня были убиты не менее 500 человек как в городе, так и 

в окрестных селах. Но самый жестокий удар по армянскому населению г. Шуши был нанесен 23 марта 

1920г., когда объединенные банды, составленные из военнослужащих турецкой армии и вооруженных 

отрядов мусаватистов (т.н., демократической партии местных турок, назвавшихся позднее 

азербайджанцами), предавая огню всю армянскую часть города, убили свыше 30 тысяч человек
3
.  

План истребления армян  везде, где это возможно, реализовывался и в годы советизации. 

Приведем лишь некоторые отрывки из донесений в ревком Советской Армении, подтверждающие 

осуществление Азербайджаном совестно с Турцией геноцида армян и в ЮК: ”В Алексадропольском 

уезде и Ахалкалакском районе вырезано около 30 селений, часть успевших спастись находится в самом 

бедственном положении… Все села ограблены, нет ни крова, ни зерна, ни одежды, ни топлива. Улицы 

сел переполнены трупами. Все это дополняют еще голод и холод, уносящие одни жертвы за другими… 

Вдобавок аскеры и хулиганы насмехаются над своими пленными и стараются еще более зверскими 

средствами наказывать народ, радуясь и получая от этого удовольствие. Они подвергают разным 

мучениям подителей, заставляют их отдавать в руки палачей своих 8-9-летних девочек…”
4
.   

В 1923г. на ”армянской части Нагорного Карабаха” была создана Автономная область Нагорного 

Карабаха, что являлось попыткой оправдать аннексию обширной армянской территории и 

насильственного подчинения армянства Арцаха изменившему название, но не главную стратегическую 

цель, Азербайджану, которому армяне Нагорного Карабаха все 5 лет успешно сопротивлялись. О том, 

как использовало азербайджанское руководство дарованную ей власть, можно составить представление 

по  некоторым исследованиям армянских ученых и юристов
5
.         

  О периоде 1920-1988 гг. существует богатая научная литература, свидетельствующая о 

последовательной политике выдавливания армянского населения из мест его исторического проживания 

самыми изощренными способами. Наряду со статистическими данными, свидетельствующими о 

неуклонном снижении доли армянского населения по респубике в целом, общеизвестным фактом 

являются этнические чистки и окончательное «обезарменивание» Нахичеванской автономной 

республики, одного из древнейших регионов исторического проживания армян и созданной в советское 

время именно в связи с преобладающим в нем армянским населением. Столь же решительная политика 

по изменению демографической ситуации проводилась и в НКАО, в связи с чем  доля армянского 

                                                           
1 См., Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и комментарий. Составитель, отв. 

редактор, автор вступительной статьи и комментария д.ю.н., проф. Ю.Г. Барсегова, М., Круг', 2008, Том 1, с.14, 16, 

231-233. Данный фундаментальный труд  содержит многочисленные  документы, неопровержимо доказывающие эту 

истину, а также факт полной политической зависимости АДР от Турции. 
2 Там же, с.221-228, 392, 396. 
3 Там же, с. 396. 
4 См.,  Геноцид армян 1915-1923 гг. http://www.genocide-arm.htm. 
5 См., например, Ա.Մ ն սյ ն. Լեռն յին Ղ ր բ ղ. Ինչպես է դ  եղել.../ Եր., ՀՀ ն խ գ հի  շխ տ կ զմի 

«Հ նր յին կ պերի և տեղեկ տվ  տյ ն կենտր ն», ՊՈԱԿ, 2010թ.-120էջ., С. Золян, К. Балаян. Две 

правотворческие нормы АзерССР, относящиеся к НКАО. Советский Карабах, 2 сентября 1989г., N 199 (2329), в сб. 

“Правда о Нагорном Карабахе”. Материалы и документы., ЕГУ, Ер. -1989, с. 72-76. 

http://www.genocide-arm.htm/
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населения снизилась с 94,4% в 1923г. до 75% к 1979г.
1
 .  Но, на наш взгляд, не менее красноречивым 

подтверждением последовательной антиармянской демографической политики советского Азербайджана 

являются “признательные показания” самого Г. Алиева, который в 2002г., будучи президентом, с 

гордостью рассказывал о своей деятельности в должности первого секретаря ЦК КП Азербайджана в 

1969-1982 гг.: “В то время я старался изменить там демографию…, я старался, чтобы  в Нагорном 

Карабахе было больше азербайджанцев, а число армян сокращалось”
2
.  

Преобладающее число исследователей причиной КД-88 называют  принятие решения Областного 

Совета народных депутатов НКАО от 20-го февраля 1988г., «О ходатайстве перед Верховными Советами 

Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав 

Армянской ССР». Это не только не соответствует фактическому ходу событий, но, по существу,   

искажает  логику их причинно-следственной связи, подменяя реальную критическую дату 

возникновения проблемы – 1918г., на 1988г. Между прочим,  на это прямо “намекал” и Г. Алиев в том же 

вышеприведенном интервью, в части, относящейся к карабахской проблеме: “Это не новая проблема. То-

есть, это – острый конфликт. Но эта проблема продолжается с начала  ХХ века… Не было нормальным 

оно и в советский период… Однако, несмотря на это мы контролировали ситуацию в Нагорном 

Карабахе”
3
. 

В действительности, решение внеочередной сессии  Совета народных депутатов  НКАО 20-го 

созыва являлось естественным ответом  на “перестроечное” форсирование той откровенно 

дискриминационой политики Азербайджана в течении всех 70 советских лет, в результате которой   

создавались невыносимые  условия жизни, мириться с которыми  далее означало добровольно обречь 

себя или на отказ от своей национальной идентичности,  или на вынужденное изгнание из  Арцаха, 

исконной родины и одного из центров зарождения и развития армянской культуры, как неотъемлемой 

составляющей современной цивилизации.  

         Мы считаем небезинтересным хронологию некоторых событий, последовавших 

непосредственно за принятием вышеназванного решения: 20-ое февраля 1988г., субота –поздним 

вечером принимается решение Облсовета НКАО; на следующий же день, 21-го февраля, в воскресенье 

(!), в газете «Правда», появляющейся в киосках ранним утром, публикуется постановление Политбюро 

ЦК КПСС «О событиях в Нагорном Карабахе», которое называет решение Областного совета акцией, 

«спровоцированной националистическими элементами». Эта молниеносная реакция-ночное (!)  

заседание Политбюро, и «оперативность» органа ЦК КПСС, принимающего решение без представителей 

Областного комитета компартии свидетельствует о том, что  формально декларировавший 

демократические реформы Кремль, определился (безусловно, с подачи Азербайджана) раз и навсегда: 

СССР, как и прежде, не собирался, не мог или не хотел прощать реальную демократию, строго 

наказывал, когда отдельного человека, а когда и целые народы; и в этот раз было решено “примерно” 

наказать рискнувших проявить демократическую инициативу, к тому же еще и поверившим лозунгам 

демократической перестройки. А наказывать Центр умел, и сверхцентрализованная (по образцу 

имперской) власть  разработала целую систему беспрецедентных мер по устрашению «непокорных», тем 

более, что его «подельником» являлось руководство республики, всегда проводившее политику геноцида  

в отношении армян и на сей раз инициировавшее очередной, запланированный как окончательный, этап 

вековой задачи вырождающегося в нацистское государство – окончательное уничтожение армян. 

Конечно, и другим народам, оказавшимся в составе республики, изначально декларированной как 

«вненациональная», приходилось и приходится испытывать на себе пагубные последствия политики 

ассимиляции и тюркизации, а в последние годы еще и “суннизации”. Но, следуя заветам «крестных 

отцов» АДР, идеологов и организаторов геноцида армян начала ХХ века, Азербайджан последовательно 

осуществлял планы младотурков по истреблению армянства и/или его полному изгнанию из региона 

Южного Кавказа и даже из других стран – бывших республик Советского Союза. (Об этом 

свидетельствует волна азербайджанских эмиссаров, развернувших бурную антиармянскую пропаганду в 

республиках Средней (Центральной) Азии в 1988-1990 гг. К чести народов и руководства этих республик 

человеконенавистническая идеология головорезов от политики не нашла поддержки, и в скором времени 

они были выдворены за пределы стран, чтящих многовековые дружеские отношения с армянским 

народом и ценящих своих граждан армянской национальности, по сей день вносящих достойный вклад в 

развитие всех отраслей экономики, культуры и других сфер жизнедеятельности.) 

                                                           
1 Б.С. Мирзоян  Нагорный Карабах (Размышления над статистикой), в сб. “Правда о Нагорном Карабахе”. 

Материалы и документы., ЕГУ, Ер. -1989, с.10). 
2 Бакинский рабочий, 25 июля 2002г., N 139 (24318). Цитируется по «Нагорный Карабах в международном праве и 

мировой политике. Документы и комментарий». Составитель, отв. редактор, автор вступительной статьи и 

комментария д.ю.н., проф. Ю.Г. Барсегова, М., Круг', 2008, Том 1, с. 661-662. 
3 Там же, с. 661. 
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Формальным основанием для препятствования осуществления воли арцахского армянства стало, 

наличие, т.н., “противоречия между статьями 70 и 78 Конституции СССР”, отражение продолжающегося 

по настоящее время некорректное и прямо противоречащее основополагающим духу и букве 

международного права противопоставление принципа территориальной целостности государства и 

принципа самоопределения народа. Между тем, как справедливо указывал Ю.Г. Барсегов: “Положения 

Конституции СССР о праве на самоопределение могут и должны толковаться только в том смысле, что 

воля населения территории является высшим правовым основанием владения и распоряжения ею, а 

потому принцип территориальной целостности союзных республик, выраженный в ст. 78 Конституции 

СССР и соответствующих статьях конституций республик, не может противопоставляться ими 

волеизъявлению населения самоопределяющейся территории”
1
. 

       Вышеозначенное постановление Политбюро ЦК КПСС следует считать предвестником 

своеобразной “гибридной войны”, объявленной армянскому населению по всему Азербайджану. (Этот 

термин, появившийся гораздо позже и для иных ситуаций, как нельзя лучше характеризует тот комплекс 

мер и действий, который был применен в отношении армян в ”перестроечном” СССР). И действительно: 

«Практически с самого начала событий «в НКАО и вокруг нее» дорога Степанакерт-Лачин-Ереван была 

блокирована для свободного движения автотранспорта из НКАО в Армянскую ССР и в обратном 

направлении. Толпы азербайджанских жителей Лачина в нужный момент перекрывали дорогу, 

препятствуя прохождению как отдельных «армянских» автомашин, так и колонн с грузами  для НКАО, 

ничего поделать с этим местные  и республиканские власти якобы не могли»
2
.  Уже 21 февраля 1988г. 

следовавшие из Еревана в Степанакерт пассажирские автобусы забрасывались градом камней при 

полном попустительстве правоохранительных и других органов власти республики, а 22 февраля после 

посещения партийных лидеров из азербайджанами нонаселенного г. Агдама на армянонаселенный г. 

Аскеран двинулась многотысячная толпа, попытавшаяся устроить широкомасштабные насильственные 

действия.  Не сумев преодолеть сопротивление жителей Аскерана, инициаторы аскеранской “операции”, 

убив из огнестрельного оружия двух азербайджанцев, спровоцировали  информационную атаку на НК. В  

ответ на призывы и обещания Центра решить наиболее злободневные вопросы, озвученные на митингах 

и доведенные до сведения М. Горбачева представителями армянской интеллигенции – З. Балаяном и С. 

Капутикян, 27-го февраля в Армении прекращаются митинги, в Азербайджане начинается «сумгаит», а в 

НКАО –непрекращающийся ни на один день беспрецедентный  по масштабам и жестокости  процесс 

преследования целого народа, которое можно квалифицировать как государственный террор: от 

блокады, убийств и грабежа до полномасштаных военных операций по “афганскому” образцу. 

(Достаточно напомнить, что, т.н., проверка паспортного режима, начатая в с. Геташен и Мартунашен 29-

30 апреля и закончившаяся 19-20 августа 1991г. в Атерке,  была повторением акций устрашения в 

Афганистане, вплоть до названия – Операция “Кольцо”).    

Систематичность и безнаказанность таких преступных деяний и антиармянская пропаганда, 

развернувшаяся по всем республиканским и союзным СМИ (в те годы они все были государственными), 

указывали на существование единого центра, руководящего подобными действиями. Напомним, что 

осенью 1988г., когда в  Москве начался открытый судебный процесс над одной из групп сумгаитских 

убийц, сколоченные наспех, но  хорошо экипированные группы азербайджацев ежедневно выходили на 

митинги “протеста” против суда над головорезами, признававшимися в изощренных убийствах армян, 

прославляли их за эти преступные деяния, называя их героями, достойными подражания. (Именно тогда, 

еще в советское время, в столице СССР г. Москве, началась  публичная, ненаказуемая и поощряемая 

героизация убийц и насильников, преступления которых вызывают отвращение и содрогание.). Совсем 

неслучайно, тогда же начались погромы армян в г. Баку, беспрецедентные по масштабу, неслыханные по 

жестокости, практически преданные забвению и оставшиеся безнаказанными массовые погромы, 

убийства, грабежи, захват квартир, хищение имущества, избиения и убийства армян в метро, в трамвае, 

автобусе днем в центре столицы “интернациональной республики” и, при этом, препятствование выезду 

из ставшего смертельным капканом города. Об этом с тревогой говорится в открытом письме 

Совместной инициативы Комитета по соблюдению Хельсинкских договоренностей Франции и ученых 

Международного философского колледжа (Париж) к мировой общественности (более 100 подписей): «За 

резней армян в Сумгаите в феврале 1988г. последовали погромы в Кировабаде и Баку в ноябре 1988г. То 

обстоятельство, что погромы повторялись и совершались сходными методами, дают нам основание 

думать, что эти трагические события не являлись стихийными и непроизвольными. Более того, мы 

                                                           
1 Ю.Г. Барсегов. Право на самоопределение – основа демократического решения межнациональных проблем. К 

проблеме Нагорного Карабаха. Ер.:”Айастан”, 1989, стр. 43. 
2 Мелик-Шахназаров А.А. Нагорный Карабах: факты против лжи. Информационно-идеологические аспекты 

нагорно-карабахского конфликта. М..: Волшебный фонарь, 2009, с. 378. 
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вынуждены полагать, что совершенные в отношении армянского меньшинства преступления стали 

последовательной практикой, если не официальной политикой в Советском Азербайджане»
1
.  

Спустя 8 месяцев после сумгаитских погромов при полном безразличии властей прокатилась 

волна насилия по  всему Азербайджану: более 300 тысяч армян подверглись резне и изгнанию, многие с 

трудом смогли спастись и найти временное пристанище в городах и селах  “необъятной родины моей”. 

Однако были и те, кто пережив все ужасы и избежав этой участи (многие спаслись благодаря соседям 

других национальностей, в т.ч., азербайджанцев), остались в местах своего проживания, надеясь, что 

этому  “помешательству” будет положен конец. Более того, поверив новоназначенному первому 

секретарю ЦК КП республики Везирову, некоторые бакинцы вернулись в свои дома, многие в надежде 

забрать оставшиеся вещи, другие –  надеясь обменять квартиры на города подальше от ставшего чужим 

когда-то родного города. Однако, как показало время, их вызвали на глумление и мучительную смерть. 

Для ускоренния реализации давно вынашиваемых планов  требовалось организованная и открыто 

неподчиняющаяся союзному Центру сила.  Именно тогда, весной 1989г.  было найдено “решение”, 

которое должно было положить конец затянувшимся создаваемым советским руководством республики 

иллюзиям законопослушных граждан: поспешно было создано некое “демократическое” движение под 

вошедшим в “перестроечный” обиход  подобающим названием. Летом 1989г. стали появляться 

сообщения об организации всенародного движения “Национальный Фронт Азербайджана” (НФА), и в 

Баку снова начали накаляться страсти: вторая волна убийств “случайных прохожих” армян, 

систематические случаи грабежа и насилия в точности    повторили осень 1988г.). Бывшие депутаты ВС 

Аз.ССР от НКАО писали: “Организация, именующая себя Народным фронтом, с попустительства и 

благославления государственных властей республики, прибегает к насилию, экономической блокаде, 

варварским актам, среди бела дня грабит и похищает государственное и личное имущество…”. Именно 

под руководством НФА началась тотальная блокада, а также непрерывные насильственные акции: 

похищения, убийства с особой жестокостью, взятие в заложники и пытки, незаконные аресты, разбой, 

хищения имущества и скота из армянских сел НКАО. Именно НФА при потворстве или прямом участии 

наиболее оголтелых представителей властей, в первую, очередь КГБ и силовых структур организовали и 

руководили очередным, январским 1990г. актом геноцида в Баку
2
, затем в Шаумянском районе и других 

армянонаселенных селах за пределами НКАО.  Будучи созданными по  образцу, внешне сходному с 

движениями за независимость в балтийских республиках (а также Грузии и  Армении), заимствуя 

антикоммунистические и антисоветские лозунги и предпринимая прочие ухищрения, НФА удалось 

создать себе имидж борцов за демократию. Лишь редкие публицисты (например, А. Нуйкин, А. Мальгин, 

И. Буркова и др., объединившиеся в КРИК  – “Комитет российских интеллигентов “Карабах”), 

посещавшие в те времена НКАО и г. Баку, пытались донести пугающую правду о злодеяниях НФА в 

отношении армян. Главным лозунгом движения был: «Смерть армянам!». Операция “Кольцо”, убийства 

и взятие в заложники мирных жителей, грабеж и уничтожение с. Марага (названные баронессой К. Кокс 

“современной Голгофой”) также учинены под руководством и при участии “нфа-демократов”. Кажется 

невероятным, но лидерам НФА “удавалось” поддерживать имидж демократов так удачно, что эта ложь 

закрепилась надолго, и даже некоторые политики в Армении долгое время продолжали верить, (или 

делали вид, что верят) в миф о “демократах ”с топорами, ножами, кувалдами и резаками, убивавшими и 

изгонявшими тысячи, оказавшихся на удивление легковерными,  армян.         Повсеместно происходила 

«охота на армян», особенно интенсивно в пределах республики, но также и за ее пределами. Десятки 

случаев публичного насилия описаны, опубликованы и приведены в лектронных источниках
3
; они до сих 

пор внушают смешанное чувство возмущения, брезгливости и ужаса от понимания того, до какой 

дикости дошло само и довело часть народа руководство  Азербайджана в конце ХХ века. Апрельские 

2016г. дикие выходки выродков из армии этой страны – еще одно подтверждение неизменности 

официальной государственной политики вандализма и героизации  серийных убийц, которых в 

цивилизованных странах держат в местах заключения для особо опасных преступников. Публичность и 

распространение видео-материалов актов вандализма, награждение  и  героизация за особо гнусные 

преступления еще раз подтверждают, что именно Азербайджану, а не ИГИЛ принадлежит “пальма 

первенства” в применении  самых изощренных и извращенных методов и форм обращения с живыми 

людьми и глумления над телами убитых, будь то мирных жителей, престарелых, женщин, детей, или 

                                                           
1 The New York Times, 27.07.1990. ( Цитируется по сб. “Сумгаитский синдром: Анатомия расизма в Азербайджане”, 

Общественная организация «Пpотив ксенофобии и насилия», 2012 Ер., Республика Армения. Издано: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИА» http://www.karabakhcenter.com/images/menus/149/The-Sumgait-Syndrome.-Anatomy-of-

Racism-in-Azerbaijan-RU.pdf  ,  с. 12). 
2 И. Мовсесова. Армяне Баку: Бытие и Исход. Ереван “Айастан”, 1999 г., 238 с.; Геноцид длиною в век. Бакинская 

трагедия в свидетельствах очевидцев. Книга первая -Ер.: Центр общественных связей и информации аппарата 

президента РА, Изд-во Տիգր ն Մեծ, Ер. 2016. 
3 См., например,  http://www. Karabakhrecords.info. 
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солдат.  Эти акции, как правило, происходили публично с вовлечением и активным участием ревущей  и 

гогочущей толпы потерявших человеческий облик существ при полном бездействии, а чаще содействии 

представителей власти, таким образом доказывающими свою «преданность общему делу и патриотизм». 

(Так, согласно неопровержимым доказательствам и  свидетельствам очевидцев
1
, было в 1905г, 1918-

1920гг., в 1988-1994гг, так произошло и в апреле 2016г
2
. 

Кремль не только не  обуздал, но и обрушив всю мощь лживой пропагандисткой машины на 

армян, поощрил одержимую манией убийств толпу сохранивших привычки каменного века  людей на 

окончательное удушение сопротивляющегося попытке его уничтожения народа.  

          Политика соперничающего с ИГИЛ в жестокости и вандализме Азербайджана, государства – 

члена ООН, олицетворяет собой откровенное продолжение  осуществленного Турцией геноцида армян, и 

является вызовом всему цивилизованному человечеству. Современный Азербайджан проявил себя как 

недоговороспособное государство, которое демонстративно противопоставляет  себя современному 

политическому пространству и времени. Международное сообщество, а вернее его самые влиятельные 

субъекты,  молчаливо соглашающиеся с политикой оголтелого расизма и нацизма, проводимой 

Азербайджаном во взрывоопасном регионе,  чем-то напоминает СССР эпохи «перестройки» – союзное 

государство, рухнувшее, прежде всего, в результате пагубной привычки нарушать права человека 

преступными действиями и не менее преступным бездействием. 

  

Заключение. 

В преамбуле Всеобщей декларации  прав человека отмечается: “…признание достоинства, 

присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира; и…пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества...”
3
. 

Народ Арцаха, как составная часть единой человеческой семьи, также   имеет полное право на 

жизнь, свободу, справедливость и всеобщий мир. Арцах не может быть каким-либо образом и кем бы то 

ни было принужден к подчинению Азербайджану уже потому, что это означает соучастие в 

осуществлении продолжающихся преступлениий против мирного населения, преступлений, 

подподающих под определение геноцида
4
, о чем свидетельствовали как очевидцы и пострадавшие от 

преступных деяний Азербайджана, организованных и руководимых на государственном уровне, так и 

многочисленные наблюдатели и исследователи
5
.  

В год 30-летия Карабахского движения всем политическим деятелям,   надеющимся на силу 

оружия, грязные деньги, аморальных политиков и примитивную ложь, а также отечественным 

“прагматикам от политики”, предавшим забвению и своим преступным бездействием позволившим 

возведению лжи в ранг приемлемого основания для суждений о необходимости компромиссов между 

палачом и его потенциальной жертвой, между “топором и шеей”, стоит напомнить великую в своей 

простоте истину: народ, вставший на защиту своего права на жизнь, своей независимости не сломить и 

не истребить. Подтверждением этой истины являются рухнувшие империи и сохранившие свое 

цивилизационное своеобразие созидательные народы, пережившие не одну варварскую  попытку их 

уничтожения и возродившиеся в борьбе за свободу и независимость. Среди них свое достойное место 

занимает народ Арцаха, как часть всего армянского народа. 

Преступления головорезов Азербайджана всех мастей и рангов, демонстративно и 

последовательно осуществляющих политику геноцида армян, а также деяния потворствовавшей им 

горбачевской клики, до сих пор не получили ни правовой, ни политической адекватной оценки. 

Несомненно, что давно назрела необходимость возбуждения уголовных дел против конкретных 

                                                           
1 А .Казинян. Полигон “Азербайджан”. Центр общественных связей и информации. Ер., Изд-во, САСАРК, стр. 64-69. 
2 См.: Nagorno Karabkh Republic (Artsakh Republic) Human Rights Defender (Ombudsman) Interim Public Report:  

Atrocities Commited by Azerbaidjan Military Forses Against the Civilian Population of the  Nagorno Karabkh Republic  and 

Serviceman of the Nagorno Karabkh Defence army on 2-5 April 2016. Shushi, April 2016 

http://www.ombudsnkr.am/Interim_Public_Report_NKR_Omb_FINAL.pdf. 

Artsakh Ombudsman's second Interim Report on Atrocities Commited by Azerbaidjan during 2016 April war. 

http://karabakhfacts.com/artsakh-ombudsmans-second-interim-report-on-atrocities-committed-by-azerbaijan-during-the-

2016-april-war/. 
3 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 

1948 года http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 
4 См., ст.2 и 3, Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него Принята резолюцией 260 (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml. 
5 См., например: Нагорный Карабах и “вокруг него…”. Глазами независимых наблюдателей. Сборник документов. 

Сост.: С.Т. Золян, Г.К. Мирзоян. -Ер.:Луйс, 1991г., – с. 567; Л. Мелик-Шахназарян. О войне и победе. -Ер.: Айагитак, 

2015. Том II-456 с. 

http://karabakhfacts.com/artsakh-ombudsmans-second-interim-report-on-atrocities-committed-by-azerbaijan-during-the-2016-april-war/
http://karabakhfacts.com/artsakh-ombudsmans-second-interim-report-on-atrocities-committed-by-azerbaijan-during-the-2016-april-war/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
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физических, в т.ч., официальных  лиц и против государства Азербайджан по преступлениям, не 

имеющим срока давности.  В ХХI веке мы не должны повторять ошибок, дважды совершенных в  веке 

ХХ, ошибок, стоивших миллионы жизней и лишения Родины, как среды происхождения, формирования, 

обитания и созидания армянской нации. Мир и сотрудничество со всеми народами и нациями могут 

осуществляться при условии соблюдения ими выработанных человечеством цивилизованных правил. 

Обязанность всех цивилизованных народов  вести борьбу  против политики агрессивного нацизма  и  его 

проявлений, напоминающих о временах дикости и варварства.      

 Карабахское Движение одержало победу в битве за Арцах вопреки ложно понятым 

геополитическим и узко-политическим интересам. После недавних заявлений И. Алиева и других 

официальных лиц Азербайджана
1
,  вынашивающего  планы истребления армян и захвата Армении, 

необходима мобилизация всего армянского народа для защиты достижений цивилизации от 

скатившегося до дикости (т.е., ниже уровня варварства) и противопоставляющего себя всем принципам и 

нормам международного права и международных отношений Азербайджана. Карабахское движение, 

начатое как движение за право на жизнь и человеческое достоинство, за истекшие 30 лет переросло в 

движение за мир, развитие, безопасность и сотрудничество народов сообразно современной концепции 

мировой политики, выраженной в Уставе ООН. В наше неспокойное время  это не только право, но и 

обязанность всех созидательных народов, среди которых армянский народ занимает свое достойное 

место. Человеконенавистническим планам и противоестественным их проявлениям армянство ответит 

естественным стремлением к миру, который будет защищать с той же решимостью и отвагой, с какой  

все прошедшие 30 лет защищает себя от реальной угрозы геноцида. Народ, оставшийся верным 

многовековым традициям и сохранивший свое прогрессивное цивилизационное своеобразие избрал 

единственно достойный путь – бороться за освобождение от притеснения мини-империи с феодальным 

строем, угрожающей ему геноцидом.  

 Арцах – это не Каталония, и не Шотландия. Самоопределение и независимость Арцаха – это 

единственный способ не дать  уничтожить армянский народ, один из автохтонных народов региона. 

Защитить мир в регионе – есть текущая задача современного Арцахского движения. В цивилизационном 

противостоянии в ХХI Арцахское движение должно быть и будет таким же успешным, как Карабахское 

движение в веке ХХ.    

 

 

  

                                                           
1 Ильхам Алиев назвал стратегической целью азербайджанцев "возвращение" Еревана.  См., 

http://www.interfax.ru/world/599092. 

 

http://www.interfax.ru/world/599092
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Грайр Пашаян, Лиана Балаян, Ирина Саргсян 

ТРЕХСТОРОННЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УКРЕПЛЕНИЯ РЕЖИМА ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ 

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 

КАРАБАХСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

  

В статье – в контексте последних дипломатических шагов по урегулированию карабахского 

противостояния проанализирован документ,  предъявленный в феврале 1995г. от имени 

сопредседательства конференции ОБСЕ “Предложение Посредников президенту Азербайджана Г. 

Алиеву о принятии трехстороннего обязательства по укрепления режима прекращения огня”. 

Показывается, что официальный Баку соответственно пунктам указанного документа, с целью 

укрепления режима прекращения огня в трехстороннем формате взяло на себя международно-

правовое обязательство внедрения механизма расследования происшествий.   

 

Ключевые слова: Карабахское противостояние, трехстороннее обязательство, укрепление режима 
прекращения огня, расследование происшествий, международное право.  
    

Hrayr Pashayan, Liana Balayan, Irina Sargsyan 

TRIPARTITE COMMITMENT TO STRENGTHENING THE CEASEFIRE REGIME AND 

INVESTIGATING INCIDENTS IN THE PROCESS OF THE KARABAKH SETTLEMENT 

 
In the article - in the context of the latest diplomatic steps to resolve the Karabakh conflict, the 

document presented in February 1995 was analyzed. on behalf of the co-chairmanship of the OSCE 

conference "Proposal of Mediators to President of Azerbaijan G. Aliyev on the adoption of a trilateral 

commitment to a ceasefire." It is shown that official Baku, in accordance with the paragraphs of the 

document, aimed at strengthening the ceasefire in the format of a tripartite commitment, assumed the 

international legal obligation to implement the mechanism for investigating the incidents 

 

Key words: Karabakh confrontation, tripartite commitment, strengthening the ceasefire, investigation of 
incidents, international law. 

 
Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում արձանագրված շուրջ 16 ամսվա ընդմիջումից 

հետո՝ 2017 թվականի հոկտեմբեր 16-ին կայացավ ՀՀ և ԱՀ նախագահների հերթական հանդիպումը: 

Դրան հետևեց ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի ընդունած հայտարարությունը, որում 

գոհունակություն հայտնելով կառուցողական մթնոլորտում անցած հանդիպման վերաբերյալ, 

նշվում էր. «Նախագահները համաձայնեցին միջոցներ ձեռնարկել բանակցային գործընթացն 
ակտիվացնելու ուղղությամբ և հավելյալ քայլեր ձեռնարկել՝ նվազեցնելու լարվածությունը շփման 
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գծում»1: Կարևորելով նախագահների հանդիպումը բանակցային գործընթացի ակտիվացման 

համար պայմանների ստեղծման տեսանկյունից, Արցախի ԱԳՆ տարածած հայտարարության մեջ 

նշվում էր. «Համոզված ենք, որ բանակցային գործընթացի առաջմղման հիմքերից մեկն է 1994 և 
1995թթ. համաձայնագրերի անշեղ պահպանումը, ինչպես նաև նախկինում ձեռք բերված 
համաձայնությունների իրագործումը, որոնք, մասնավորապես, վերաբերում են միջադեպերի 
հետաքննության մեխանիզմի ներդրմանը և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի 
գրասենյակի աշխատակազմի ընդլայնմանն ու դիտարկման կարողությունների ավելացմանը»2։  

Հավատարիմ մնալով տարիներով թրծված ապակառուցողական ավանդույթներին և 

կոպտորեն խախտելով նախորեին ձեռքբերված լարվածության թուլացմանն ուղղված 

պայմանավորվածությունը, ադրբեջանական կողմը հանդիպմանը հաջորդող օրերին հայ 

դիրքապահների ուղղությամբ կիրառեց տարբեր, այդ թվում` խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ:3 

Հրադադարի ռեժիմի խախտմանը զուգահեռ, պաշտոնական Բաքուն անցավ տեղեկատվական 

ձեռնածություններին: Նախ՝ Ի. Ալիևի օգնական Նովրուզ Մամեդովի4, այնուհետև 

արտգործնախարարի մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ 

մեղադրեցին հայկական կողմին5: Մինչդեռ հայտնի է, որ ինչպես 2016 թվականի Վիեննայի6 ու 

Սանկտ Պետերբուրգի7, և 2017-ի Ժնեվյան հանդիպումներից հետո, այնպես էլ դրանից տարիներ 

առաջ, ադրբեջանական կողմը տարբեր մանիպուլացիոն հնարքներով փորձում է խույս տալ ձեռք 

բերված պայմանավորվածությունները կատարելուց: Հակամարտության պատմությունը վկայում է, 

որ համաձայնագրերը խախտելը բնորոշ է Բաքվի գործելավոճին8: Դրանցով ադրբեջանական կողմը 

փորձում է «տարբեր միջազգային հարթակներում ոչ միայն խեղաթյուրել բանակցային գործընթացի 
էությունը, այլև՝ հակամարտության բնույթը, չխորշելով ապակողմնորոշել միջազգային 
հանրությանը՝ ներկայացնելով հակամարտության հետևանքները որպես դրա պատճառներ»9:  

Թե ինչու մինչ օրս հնարավոր չի եղել առաջընթաց արձանագրել խաղաղ բանակցային 

գործընթացում, և որն է դրա իրական պատճառը, լավագույնս ձևակերպել է Է. Նալբանդյանը՝ 

ներկայացնելով կոնկրետ ինը հիմնավորում10: 

Իրականությունը փաստաթղթերում ամրագրված փաստարկներով ներկայացնելու համար 

վերլուծենք սեփական ժողովրդի կուռք հռչակված Հ. Ալիևի կողմից թույլատրված և 

պաշտպանության նախարարի կողմից հաստատված «Միջնորդների առաջարկությունը 

                                                           

* Հետազոտությունն իրականացվել է ԼՂՀ ԿԳՆ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության՝ Nº  SCS 

17/003 գիտական թեմայի շրջանակներում: 
1 Joint Statement by the Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan and the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group, Geneva, 

Switzerland 16 October 2017, http://www.osce.org/minsk-group/350091 
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https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2809010.html
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9 Նալբանդյան Է., Տեսանելի՞ է արդյոք կարգավորումը, 

http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue=146&id=1357&content=synopsis 
10 Տես՝ ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը ԵԱՀԿ մասնակից երկրների արտաքին գործերի 

նախարարների խորհրդի 24-րդ հանդիպմանը, 07.12.2017թ., http://www.mfa.am 

https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2809010.html
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Ադրբեջանի նախագահ Հ. Ալիևին հրադադարի ամրապնդմանն ուղղված եռակողմ 

պարտավորվածություն ստանձնելու» փաստաթուղթը1: 

Իհարկե, մինչ այդ ևս նմանատիպ պայմանավորվածություններ են եղել, որոնք նույնպես 

խախտվել են Ադրբեջանի կողմից: Մասնավորապես, 1994 թվականի մայիսին Ստեփանակերտը, 

Բաքուն և Երևանը ստորագրեցին ռազմական գործողությունները լրիվությամբ դադարեցնելու2 և 

ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին եռակողմ համաձայնագիր3: Հրադադարի 

պահպանման և ամրապնդման տեսանկյունից անհրաժեշտ է հիշատակել 1994թ. հուլիսի 27-ը, երբ 

Կողմերը հայտնեցին իրենց պատրաստակամությունը պահպանել մայիսին հաստատված 

հրադադարը4:  

Եթե նշված փաստաթղթերում շեշտն առավելապես դրված էր հրադադարի ռեժիմի 

պահպանման և այլ ոչ պակաս կարևորության հարցերի վրա, ապա 1995թ. փետրվարյան 

համաձայնագրով ամրագրվեցին հատկապես հրադադարի ամրապնդման նպատակով 

միջադեպերի հետաքննությանն առնչվող մեխանիզմները: Դրանք ներկայումս ընթացող 

բանակցությունների առանցքային տարն են հանդիսանում, և ինչպես տարիների փորձն է վկայում, 

առանց այդպիսի մեխանիզմների ամրագրման հնարավոր չէ և անհնար կլինի նաև հետագա 

դիվանագիտական քայլերի իրականացումն ու հիմնախնդրի կարգավորումն առհասարակ:  

Նախքան փաստաթղթի բովանդակությանն անդրադառնալը, անհրաժեշտ ենք համարում 

պարզաբանել՝ իրավական ինչպիսի նշանակություն ունի համաձայնագիրը, արդյո՞ք միջազգային 

իրավունքի համաձայն հակամարտության կարգավորման գործընթացում ադրբեջանական կողմը 

պարտավոր է կատարել նշված համաձայնագրով ստանձնած պարտավորվածությունները: 

Ինչպես հայտնի է, արդի աշխարհում միջազգային իրավունքի գերակայության ընդունումը 

միջպետական հարաբերությունների կարգավորման հիմնական սկզբունքն է: Իսկ դրա հիմնական 

աղբյուրը պետությունների միջև փոխհամաձայնությամբ կնքված պայմանագրերն են: Միջազգային 

քաղաքականության փորձից ելնելով մշակվել և համընդհանուր ճանաչում են գտել  

պետությունների փոխհարաբերությունները կարգավորող այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք են 

պայմանագիրը, համաձայնագիրը, հայտարարությունը, հրովարտակը, կոնվենցիան, պակտը, 

դաշնագիրը5: Ընդ որում՝ էթնոքաղաքական հակամարտությունը հանդիսանալով միջազգային 

կարգավորման առարկա, միջազգային իրավունքի նորմերը գերակայություն են ստանում ազգային 

օրենսդրության նկատմամբ: Դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ 

հակամարտության լուծման ցանկացած մեխանիզմի ընտրության ժամանակ այն պետք է ունենա 

իրավական հիմնավորում և տեղավորվի միջազգային իրավունքի շրջանակներում6: Այս առումով 

առաջնային են ՄԱԿ-ի՝ միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար պատասխանատու 

կառույցի կանոնադրությամբ սահմանված դրույթները: Հոդված 1-ով՝ Կազմակերպությունը և նրա 

անդամները, պետք է գործեն հետամուտ լինելով՝ «պահպանել միջազգային խաղաղությունն ու 
անվտանգությունը և այդ նպատակով արդյունավետ համախմբված միջոցներ ձեռնարկել՝ կանխելու 
և վերացնելու խաղաղության սպառնալիքները, ինչպես նաև ճնշելու ագրեսիայի կամ 
խաղաղությունը խախտող այլ գործողությունները, և խաղաղ միջոցներով, արդարության և 

                                                           
1 1992-1996թթ. ռուսական միջնորդական առաքելության ղեկավար, Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական 

կարգավորման հարցով ՌԴ նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կազիմիրովի անձնական կայքէջ 

http://vn.kazimirоv.ru/doс12.htm. 

 Соглашение противоборствующих сторон-Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха о полном 

прекращении военных действий, Архив МИД НКР, папка № 10, СБСЕ 1994г. 

Այդ մասին մանրամասն տես՝ Հ. Փաշայան, Լ. Բալայան, «Ղարաբաղյան հակամարտությունը 1994թ. 

հրադադարի և 2016թ. ապրիլյան պատերազմի համատեքստում», «21-րդ դար», թիվ 4 (68), 2016, էջ 40-54 

Архив МИД НКР, папка № 10, СБСЕ 1994г. 
5 Քաղաքական ու իրավական փաստարկների ներքին կապի և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի իրավական 

փաստարկների քաղաքականացման դրսևորումների մասին մանրամասն տես՝ Փաշայան Հ., Քաղաքական 

փաստարկները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում: Մաս 

առաջին, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատ., 2016 թ., էջ 25-36:  
6 Մանրամասն տես՝ Թորոսյան Տ., Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը միջազգային 

իրավունքի շրջանակներում, Եր., Տիգրան Մեծ, 2008, 340 էջ
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միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա հասնելու միջազգային վեճերի կամ 
խաղաղության համար վտանգավոր իրավիճակների շտկմանը կամ կարգավորմանը»1: 

Բացի ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում ամրագրված դրույթներից, կնքված պայմանագրերի 

հարգումն ուղղակիորեն ամրագրված է միջազգային անվտանգության և համագործակցության 

համար պատասխանատու մեկ այլ կառույցի՝ ԵԱՀԿ-ի կանոնադրությունում: Մասնակից 

պետությունների միջև հարաբերությունները ղեկավարող Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի տասը 

կարևորագույն սկզբունքներից մեկով հռչակված է.  «Մասնակից պետությունները բարեխղճորեն 
կկատարեն միջազգային իրավունքով ստանձնած իրենց պարտավորությունները, ինչպես 
միջազգային իրավունքի հանրաճանաչսկզբունքներից ու նորմերից բխող պարտավորությունները, 
այնպես էլ միջազգային իրավունքին համապատասխանող այն պայմանագրերից կամ այլ 
համաձայնագրերից բխող պարտավորությունները, որոնց մասնակից են նրանք»2: Ճիշտ է, 

միջազգային իրավունքը դեռևս չունի կոնկրետ իրավական մեխանիզմներ՝ կողմերից մեկի 

պայմանավորվածությունները չկատարելու դեպքում դրանք պարտադրելու համար, 

այդուհանդերձ, պայմանագրի ստորագրումը ինչպես իրավաբանական այնպես էլ քաղաքական 

նշանակությունը ունի: «Ստորագրումից հետո իրավաբանական ուժ են ստանում այդ պայմանագրի 
վավերացման, ընդունման, դրան միանալու մասին դրույթները»3: Այս տեսանկյունից, միջազգային 

պայմանագրերի իրավունքի հիմնական սկզբունքը պայմանագրերից ծագող միջազգային 

պարտավորությունների բարեխիղճ կատարման սկզբունքն է՝ «pacta sunt servanda»: «Այն նաև 
պատկանում է «jus cogens» բնույթի միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների թվին, և 
դրանից շեղումն անթույլատրելի է միջազգային իրավունքի սուբյեկտների 
հարաբերություններում»4: Բոլոր դեպքերում պետք է շեշտել, որ անդամակցելով ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին 

կամ այլ միջազգային կառույցի, յուրաքանչյուր պետություն ինքնըստինքյան համաձայնվում է 

կատարել ստանձնած պարտավորվածությունները: Հետևաբար, հայկական կողմերը իրավունք 

ունեն, կարող են և պետք է պահանջեն որպեսզի պաշտոնական Բաքուն կատարի Ղարաբաղյան 

հակամարտության կարգավորման գործընթացում ստանձնած պարտավորվածությունները, 

մանավանդ, որ 2016-ին Վիեննայում կայացած հանդիպմանը հերթական անգամ համաձայնվել է 

պահպանել 1994-1995 թթ. հրադադարի մասին համաձայնագրերը5: Վերջին անգամ 

ադրբեջանական կողմը դա արել է 2018 թվականի հունվարի 18-ին Կրակովում տեղի ունեցած 

հանդիպմանը6: Իսկ դա նշանակում է, որ նշված եռակողմ համաձայնագիրը չի կորցրել 

իրավաքաղաքական արդիականությունը:  

Նախքան բուն փաստաթղթի վերլուծությանն անցնելը անհրաժեշտ ենք համարում 

ներկայացնել հետևյալ փաստարկումները. 

1. Փաստաթուղթը, ինչպես մատնանշված է, հասցեագրված է Հ. Ալիևին: Կարծում ենք 

պատճառն այն է, որ դեռևս այն ժամանակ էլ ակնհայտ էր, որ ադրբեջանական կողմն է 

պայմանավորվածությունները խախտողը: Հետևաբար, անիմաստ կլիներ առանց նրա 

համաձայնությունը ստանալու դիմել հակամարտող մյուս կողմերին: Այսինքն՝ դա է նաև 

պատճառը, որ հանրությանը ներկայացված փաստաթղթի տեքստում շարադրված է միայն Հ. 

Ալիևին ուղղված առաջարկություններն ու պաշտոնական Բաքվի, ի դեմս պաշտպանության 

նախարար Մ. Մամեդովի հաստատած՝ «Ադրբեջանի համաձայնությունը լրիվ ծավալով 
ստանձնելու Միջնորդի կողմից 1995 թվականի փետրվարի 3-ին շարադրած 
պարտավորությունները»: Իսկ ահա մյուս կողմերին ուղղված նույնաբովանդակ նամակների ու 

նրանց պատասխանների մասին տեղեկատվությունը Միջնորդը փաստաթղթում ներկայացրել է 

ծանոթագրության ձևով:  

                                                           
1 Charter of the United Nations-http://www.un.org/aboutun/charter/index.html. 
2
 Conferense on security and Co-operation in Europe. Final Act-http://www.osce.org/documents/cs/1975/08/4044_en.pdf 

3
 Քոչարյան Վ., Միջազգային իրավունք: ՈՒսումնական ձեռնարկ, Եր., 2002, էջ 108-109 

4 Նույն տեղում, էջ 113 
5 Joint Statement of the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Secretary of State of the United States of 

America and State Secretary for Europe Affairs of France, Vienna, 16 May 2016 

http://www.osce.org/mg/240316 
6 Press Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group, http://www.osce.org/minsk-group/367121, Krakow, 18 

January 2018Newshttp: 
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2. Փաստաթղթում ամրագրված երկրորդ կարևոր փաստարկումն առնչվում է նրա ձևաչափին: 

Այսինքն՝ փաստաթղթում մեկ անգամ ևս ամրագրված է, որ ի տարբերություն ներկայիս 

խեղաթյուրված բանակցությունների ձևաչափի, հակամարտությունն ունի երեք կողմ: Չնայած 1997 

թվականից հետո պաշտոնական Բաքվի ջանքերով ղարաբաղյան կողմը դուրս մղվեց անմիջական 

բանակցություններից, այդուհանդերձ, հետագայում մի քանի անգամ, այդ թվում նաև 2016-2017թթ. 

նախագահների մակարդակով տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում ադրբեջանական կողմը 

ստիպված էր հանձն առնել կատարելու 1994-1995թթ. ստանձնած պարտավորվածությունները, 

դրանով իսկ հաստատելով Արցախի բանակցային կողմ լինելու հանգամանքը:                                                                                                                                          

3. Փաստաթղթի հիմնական նպատակը, ինչպես նշված է սկզբնամասում՝ «1994թ. մայիսի 12-
ին հակամարտության տարածաշրջանում կրակի դադարեցման ռեժիմի ամրապնդման և խաղաղ 
գործընթացի առաջխաղացման համար առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելն է»: Այդ 

նպատակով հակամարտող կողմերին առաջարկվել և վերջիններս էլ ստանձնել են փաստաթղթում 

ներկայացված եռակողմ պարտավորվածությունները: 

4. Փաստաթղթի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված են այն քայլերը, որոնք կողմերը 

պարտավորվում են իրականացնել հրադադարի պահպանմանը սպառնացող միջադեպերի 

առաջացման դեպքում: Մասնավորապես նշված է. «միջադեպի առաջացման դեպքում մյուս կողմին 
և Միջնորդին տեղեկացնելու համար հուսալի, ուղիղ և արտակարգ կապի հաստատման, միջադեպի 
բնույթի, ստույգ վայրի, ժամանակի, դրանց տարածումը կանխող միջոցառումների, փաստերի 
ստուգման և գրավոր կամ բանավոր տեղեկատվությունը փոխանցելու ժամանակացույցի մասին»:  

Անդրադառնալով միջադեպերի տարածումը կանխող գործողություններին, առաջին 

հոդվածի երրորդ պարբերությունում մասնավորապես նշված է, որ եթե հնարավոր է, հաղորդվում է 
նաև շտապ միջոցներ ձեռնարկելու առաջարկություններ, տվյալ միջադեպի կանխման և ստատուս-
քվոյի վերականգնման նպատակով: Այսինքն՝ ստատուս-քվոյի խախտմանն ուղղված 

գործողությունները փաստաթղթով համարվել են անընդունելի և դա պարտավորվել են պահպանել 

կողմերը: 

5. Փաստաթղթի 3-րդ և 10-րդ կետերը վերաբերում են տեղեկատվական ոլորտին: Ըստ 3-րդ 

կետի՝ «Կողմերը համաձայն են, որ պաշտոնական աղբյուրները զանգվածային լրատվական 
միջոցներին միջադեպի մասին հաղորդագրություններ են տրամադրելու միայն մյուս Կողմի 
պատասխանը ստանալուց հետո, իսկ եթե նման տրամադրումը ուշանում է, ապա տվյալ հարցով 
մյուս Կողմին նախնական դիմելուց ոչ շուտ, քան 7 ժամ անց: Ընդ որում Կողմերը մամուլի համար 
արված հաղորդագրության մեջ պետք է օբյեկտիվորեն արտացոլեն մյուս կողմի պատասխանը»: 10-

րդ կետը նույնպես խիստ արդիականություն ունեցող և այժմ էլ լուծման կարոտ խնդիր է: Դրանով՝ 

«Կողմերը պարտավորվում են ձեռնպահ մնալ այնպիսի հրապարակային հայտարարություններից, 
որոնք կարող են հանգեցնել հակամարտության սրմանը»: Սակայն ներկայումս էլ ադրբեջանական 

կողմը շարունակում է միջազգային հանրությանն ապատեղեկատվություն մատուցել ադրբեջանա-

ղարաբաղյան հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցող դեպքերի և ընդհանրապես 

հակամարտության էության վերաբերյալ:  

6.  5-րդ, 7-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված են այն միջոցառումները, որոնք պետք է 

իրականացվեն՝ Կողմերի դիմումները, միջադեպի և ստեղծված իրավիճակի քննարկաման, տեղում 
իրավիճակի ուսումնասիրության համար: Նշվում էր, որ անհրաժեշտության դեպքում՝ կողմերից 
մեկի միջնորդությամբ և մյուսի համաձայնությամբ կարող է ուղարկվել տեսուչների խառը խումբ, 
ներառյալ Միջնորդի ներկայացուցիչները, նշված հարցերը լուծելու համար:  

9-րդ կետում նշված է. «կախված ծանրության աստիճանից՝ իրավիճակը Միջնորդի կողմից 
կարող է ներկայացվել քննության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կամ ԵԱՀԿ Մշտական խորհուրդի 
նիստերին»: 

7. Բանակցությունների հետագա առաջընթացի և հիմնախնդրի վերջնական կարգավորան 

գործընթացում կարևորելով ստատուս-քվոյի պահպանումը, 8-րդ կետում հավելյալ անգամ 

շեշտադրում է կատարվում այս հարցին: «Առանց սպասելու միջադեպի հետաքննության ավարտին, 
Կողմերը ստատուս-քվոյի վերականգնման նպատակով պարտավորվում են միջոցներ ձեռնարկել, 
թույլ չտալու իրավիճակի սրում, ընդ որում, առավելագույնս հաշվի առնելով Միջնորդի հնարավոր 
առաջարկությունները»:  
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8. Փաստաթղթի Հավելվածում ներկայացված է ադրբեջանական կողմի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի 

կոնֆերանսի Համանախագահությանն ուղղված պատասխանի տեքստը, ստորագրված Ադրբեջանի 

պաշտպանության նախարար Մ. Մամեդովի կողմից՝ 1995 թվականի փետրվարի 4-ը թվագրմամբ: 

Դրանում նշված է. «Հաստատում եմ Ադրբեջանի համաձայնությունը լրիվ ծավալով ստանձնելու 
Ձեր կողմից 1995 թվականի փետրվարի 3-ին շարադրած պարտավորությունները: Այդ 
պարտավորությունների ընդհանուր համաձայնության մասին Ձեր հաստատումը ստանալու 
դեպքում, տվյալ պայմանավորվածությունը համարելու ենք ուժի մեջ մտած 1995 թվականի 
փետրվարի 6-ից»: 

Փաստաթղթի Ծանոթագրությունում տեղեկացվում է, որ 1995 թվականի փետրվարի 3-ին 
նմանատիպ նամակներ ուղարկվել են ՀՀ նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանին և Լեռնային Ղարաբաղի 
առաջնորդ՝ Ռ. Քոչարյանին, իսկ փետրվարի 4-ին, պատասխան նամակներ են ստացվել 
/վերոնշյալին համարժեք/ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Ս. Սարգսյանից և Լեռնային 
Ղարաբաղի բանակի հրամանատար Ս. Բաբայանից: 

Այսպիսով, «Ադրբեջանի նախագահ Հ. Ալիևին ուղղված հրադադարի ամրապնդման եռակողմ 

պարտավորվածություն ստանձնելու միջնորդների առաջարկությունը» փաստաթղթի 

վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ 

1. Ադրբեջանական կողմը համաձայնել է լրիվ ծավալով ստանձնելու Միջնորդի կողմից 1995 

թվականի փետրվարին՝ միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման 

առաջարկություններին, որոնք ուղղված են հակամարտության տարածաշրջանում կրակի 

դադարեցման ռեժիմի ամրապնդմանն ու խաղաղ գործընթացի առաջխաղացման համար առավել 

նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը: 

2. Չնայած 23 տարվա վաղեմությանը փաստաթուղթը չի կորցրել իրավազորությունն ու 

քաղաքական արդիականությունը: Դրա մասին է վկայում ոչ միայն այն փաստը, որ մեր օրերում 

ընթացող բանակցություններում հետաքննության մեխանիզմի ներդրման և հրադադարի 

ամրապնդման հարցերը շարունակում են առանցքային տեղ գրավել, այլև այն փաստը, որ 

ադրբեջանական կողմն է պարբերաբար պարտավորվում կատարել նշված համաձայնագրի 

դրույթները: 

3. Փաստաթղթում ամրագրված կարևորագույն դրույթներից մեկն էլ կապված է 

հակամարտության ձևաչափի հետ: Հերթական անգամ ամրագրվել է, որ հակամարտող կողմերից 

մեկն էլ Լեռնային Ղարաբաղն է հանդիսանում, որի առաջնորդին էլ ուղարկվել էր համանման 

բովանդակության փաստաթուղթը: Իսկ ահա պաշտոնական Բաքվի պատասխանում նշված «Այդ 

պարտավորությունների ընդհանուր համաձայնության մասին Ձեր հաստատումը ստանալու 

դեպքում, տվյալ պայմանավորվածությունը համարելու ենք ուժի մեջ մտած» արտահայտությունը 

վկայում է, որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղին ընդունել է որպես 

բանակցային կողմ, այլև նրա կողմից համանման պարտավորությունների ստանձնումը դիտել է 

որպես փաստաթղթում ամրագրված դրույթների իրականացման նախապայման: 

4. Ադրբեջանական կողմի հակահայկական քարոզչությանը հակադարձելու և 

հակամարտության կերպարը խեղաթյուրված ներկայացնելու փորձերը կասեցնելու համար 

հայկական կողմերը իրավունք ունեն և պետք է ուղիներ գտնեն ոչ միայն բանակցություններում, 

այլև տարբեր միջազգային հարթակներում պահանջել ադրբեջանից հարգել ու կատարել սեփական 

պարտավորվածությունները:   
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ՀՏԴ 325 /479.243/                                                                                                                Քաղաքագիտություն 

Ալվարդ Աբրահամյան  
ԱրՊՀ Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

 

 Ներկա հոդվածում հիմք ընդունելով այն, որ ղարաբաղյան հակամարտության 

կարգավորման և Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացում միջնորդ 

սուբյեկտները և որոշ վերլուծաբաններ փորձում են շրջանցել հիմնախնդրի պատմական 

փաստարկները` կարգավորման բանալին փնտրելով միայն քաղաքական 

նպատակահարմարության դաշտում: Մերժելով այդպիսի մոտեցումը և վերլուծելով 

արցախահայության պետականակերտման պայքարի փուլերի` մելիքական իշխանությունների, 

ԼՂԻՄ-ի պետականության ձևի և ԼՂՀ-ի հռչակման շարունակական-դիալեկտիկական կապը, 

հոդվածում հիմնավորվում է պատմաքաղաքական նախադրյալների որոշիչ դերը Արցախի 

Հանրապետության կայացման և նրա միջազգային ճանաչման գործում:  
 

Բանալի բառեր`  ինքնորոշման իրավունք, ղարաբաղյան հակամարտություն, միջազգային 
ճանաչում, Արցախի Հանրապետություն, գերտերություն, Եվրոմիություն 

Алвард Абрамян 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

 

В настоящей статье указано, что некоторые посреднические организации и аналитики пытаются 

обойти исторические аргументы, в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и 

международного признания Республики Арцах, прибегая к рещению проблем только в области 

политической целесообразности. Опровергая такой подход и анализируя этапы борьбы арцахских армян 

за государственноть: меликсих властей, форма государственности НКАО, непрерывная диалектическая 

связь провозглашения НКР, статья основана на решающей роли исторических и политических 

предпосылок в становлении и международном признании Республики Арцах. 

 

Ключевые слова: право на самоопределение, карабахский конфликт, международное признание, 

Республика Арцах, сверхдержава, Европейский союз. 

 
Alvard Abrahamyan 

THE PROBLEMS OF INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH 

 
In the current article based on the fact that the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict and the 

international recognition of the Republic of Artsakh, intermediary organizations and some analysts try to avoid 

historical arguments, seeking a clue to the settlement only in the field of political expediency.Refuting this 

approach and analyzing the stages of the struggle of the Artsakh Armenians for statehood: the Melik authorities, 

the form of the statehood of the NKAO, the continuous dialectical connection of the NKR proclamation,the 

article is based on the decisive role of historical and political prerequisites in the formation and international 

recognition of the Republic of Artsakh. 

 
Keywords: right to self-determination, Karabakh conflict, international recognition, Republic of Artsakh, 

superpower, European Union. 

  

Արդի միջազգային հարաբերություններում ինքնակազմավորված նոր պետությունների 

ճանաչման գործընթացը ծավալվում է տարածաշրջանային և գլոբալ յուրահատուկ պայմաններում, 

որտեղ վճռական դերը կատարում են գերտերությունները: Հայտնի է, որ էթնոքաղաքականն 

հակամարտությունների կարգավորման հիմքում դրվում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքի և 

տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքները: Գաղտնիք չէ նաև այն փաստը, որ 

նշված սկզբունքները շահարկվում են գերտերությունների կողմից, ելնելով սեփական շահերից:  

Բնակչության տարբեր էթմիկական հանրույթների միջև ծագած ինքնորոշման հիմնախնդիրը 

քաղաքական հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծման լավագույն միջոցն է: Սակայն երբ 
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հակամարտող կողմերից մեկը ինքնորոշման օրինավոր պահանջը հռչակում է որպես 

անջատողականություն, հակամարտությունը դառնում է ոչ միայն հետաքրքրության առարկա, այլև 

միջնորդների գործունեության ասպարեզ: Հետևաբար, տարածքային ամբողջականության և ազգերի 

ինքնորոշման միջազգային իրավունքի սկզբունքները քաղաքականացվում ու բարդանում են` 

հաճախ ստանալով շարունակական բնույթ:  

Այդ ընթացքում որոշիչ պայմաններ են դառնում հակամարտող կողմերի միջև գոյություն 

ունեցող ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը և հիմնախնդրի հանդեպ միջազգային 

հիմնական դերակատարների դիրքորոշումը:  

Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող քաղաքական գլխավոր այս փաստարկները 

որպես խոչընդոտներ հանդես են գալիս ժողովուրդների ազատ ինքնորոշման և պետությունների 

տարածքային ամբողջության պահպանման սկզբունքների միջև գոյություն չունեցող, սակայն 

հմտորեն շահարկվող հակասությունները: Քաղաքական հարթությունում այս սկզբունքների 

բովանդակությունն ու ներքին տրամաբանությունն այնպես են աղավաղվում և ապահովվում 

տեղեկատվական այնպիսի աջակցությամբ, որ հանրային գիտակցությունն անխուսափելիորեն 

հակվում է այն բանին, թե իրոք այդ սկզբունքների միջև գոյություն ունեցող հակասություններն են 

խոչընդոտում ղարաբաղյան հիմնախնդրի իրավական լուծմանը և նրա միջազգային ճանաչմանը: 

Այդ սկզբունքներից մեկի կիրառումը իբր բացառում է մյուսի իրագործումը: Բնականաբար 

Ադրբեջանի Հանրապետությունը պատրաստ չէ ձևավորված ստատուս-քվոյի ճանաչմանը և այդ 

հիմքի վրա հաշտության պայմանագրի կնքմանը: «Փաստական իրավիճակի մերժումը ենթադրում 

է,- գրում է պրոֆ. Ա. Մանասյանը,-որ հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում պետք է դնել 

անցյալի ինչ-որ կարգավիճակ: Ի դեպ թե միջնորդները, թե Բաքուն, անընդհատ դեմ են 

արտահայտվում խնդրի պատմական հիմքերը մեջտեղ բերելուն, սակայն հենց այդ հիմքերին են 

դիմում, երբ մերժում են պատերազմի արդյունքում ստեղծված ստատուս-քվոն»1: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարգավիճակի կայունացման ու նրա միջազգային 

ճանաչման շահագրգիռ կողմերը սկզբունքորեն տարբեր նպատակներ ունեն: Ոմանք այն 

համարում են միայն քաղաքական հարց և առաջարկում քաղաքական լուծումներ: Այս մոտեցման 

կողմնակիցները հայտարարում են, որ չպետք է հիմնախնդրի կարգավորման դաշտ բերվեն 

հիմնահարցի պատմաիրավական հիմքերը՝ պատճառաբանելով, թե պատմական փաստերը 

սուբյեկտիվ բնույթ ունեն, հետևաբար պատմության մեջ խորանալը կարող է հիմնախնդիրը ավելի 

խճճել և նրա կարգավորման համար արգելքներ հանդիսանալ: Մինչդեռ հիմնահարցի պատմության 

նշանակությունը հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում կայանում է նրանում, որ 

հնարավորություն է տալիս հասկանալու հակամարտության բուն պատճառական կապերն ու 

էությունը: Այստեղից էլ բխում է այն կարևոր հետևությունը, որ բոլոր այն պատմական 

փաստարկները, որոնք անմիջականորեն առնչություն ունեն հակամարտության բազմակողմանի 

ըմբռնման հետ, կարող են և պետք է ընդգրկված լինեն հակամարտության կարգավորման 

համատեքստում: Մինչդեռ որոշ միջնորդներ իրենց կոնկրետ շահերից ելնելով նախընտրում են 

շրջանցել հիմնախնդրի պատմական, իրենց ոչ ձեռնատու փաստարկները և հակամարտության 

կարգավորման բանալին փնտրել  քաղաքական նպատակահարմարության դաշտում: Պարզ է, որ 

գերտերությունների մասնակցությամբ գոյություն ունեցող հակամարտությունների շուրջ ընթացող 

բանակցությունների գործընթացներից պատմական փաստերի դուրս մղումը կամ օգտագործումը 

պայմանավորված է նրանց շահերով: Իսկ ազդեցիկ միջնորդ գերտերությունների և նրանց առանձին 

խմբավորումների համար առայժմ ձեռնտուն Ղարաբաղի չճանաչված պետություն լինելն է: 

Հակամարտությունների եռուն ու անկայուն վիճակով շահագրգիռ գերտերությունները 

հնարավորություն ունեն անմիջականորեն միջամտելու թե՛ Հայաստանի թե՛ Ադրբեջանի ներքին 

գործերին: Գլխավոր միջնորդի դերում հանդես եկող Ռուսաստանը հիմնավորված փաստեր ունի 

պարզելու համար, թե պատմականորեն ով իրավունք ունի Լեռնային Ղարաբաղը իր հայրենիքը 

համարելու: Ռուս-հայկական հարաբերությունները բազմադարյա անցյալ ունեն, սկսած հենց 

Ղարաբաղի մելիքների ժամանակներից: Մեծ Հայքի մարզպանություններից մեկը հանդիսացող 

Արցախը ադրբեջանական պատմաբանները Կովկասյան Աղվանքի տարածքը համարելով 

հանդերձ, չեն ժխտում, որ այստեղ կառուցվող քաղաքաները, դպրոցներն ու վանքերը ոչնչով չէին 

                                                           
1
 Ա. Մանասյան, Ղարաբաղյան ազատամարտը հայոց քաղաքական գիտակցության հայելում, Եր., 2003, էջ 89: 
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տարբերվում հայկականից: Չի ժխտվում նաև Մեծ Հայքի հզոր պետականությունը մ.թ. 2-րդ 

դարում:1 Մինչդեռ 2012թ. Մոսկվայում հրատարակված հանրագիտական տեղեկատվում ասված է, 

որ առաջին անգամ 1840թ. վարչական բարեփոխումների ժամանակ է ձևավորվել մահմեդական 

բնակչությունը` միասնական վարչական տարածքով և Հարավային Կովկասի քարտեզի վրա 

հայտնվել է Շամախու մարզը: 1859 թվականին այդ վարչակազմը տեղափոխվել է Բաքու` 

վերանվանվելով Բաքվի մարզ: 2 

ԱՄՆ-ը ևս հիմնավոր փաստեր ունի այդ մասին: Դեռևս 1988-1991թթ. սենատի մակարդակով 

ընդունած ու ԿՀՎ կողմից գաղտնազերծված փաստաթղթերում ԱՄՆ-ը ճանաչում և հաստատում էր 

Լեռնային Ղարաբաղը հայերի հայրենիքը լինելու պատմական իրավունքը: Սակայն 1996 թ. 

դեկտեմբերի 2-3-ը տեղի ունեցած ԵԱՀԿ լիսաբոնյան գագաթաժողովում հենց ԱՄՆ-ը փորձեց 

Հայաստանի Հանրապետությանը պարտադրել կարգավորման այնպիսի տարբերակ, որով 

Լեռնային Ղարաբաղը նորից պետք է բռնակցվեր ադրբեջանական պետությանը:  

Եվրոպական խորհրդարանը քանիցս անդրադառնալով ղարաբաղյան հիմնախնդրին, մի 

շարք բանաձևեր է ընդունել (1987 թ. հունսի 12, 1990 թ. հունվարի 12, 1991 թ. մարտի 14, 1993 թ. 

հունվարի 21, 1999 թ. մարտի 11), որոնք անուղակիորեն փաստում են հայերի Լեռնային 

Ղարաբաղում պետականություն ունենալու պատմական իրավունքը: 

Միջնորդ տերությունների համար լռության մատնված ցանկացած փաստ անհրաժեշտության 

դեպքում կարող է վերստին կյանքի կոչվել: Օրինակ Հարավային Կովկասում, երբ 1990 թ. ապրիլի 3-

ի օրենքի մասին Ռուսաստանի Դաշնությունը անմիջապես վերհիշեց 2008 թվի վրաց-օսական 

օգոստոսյան իրադարձությունների ժամանակ: Մասնավորապես՝ ՌԴ ֆեդերացիայի Խորհրդարանն 

ու Պետդուման հենվելով տարիներ շարունակ իրենց կողմից լռության մատնված վերոհիշյալ 

օրենքի վրա արձանագրեցին, որ 1991 թ. Վրաստանը իրավասություն չի ունեցել որոշելու իր 

նախկին ինքնավարությունների ճակատագրերը և ստեղծելու վրացական պետություն, որն իր 

կազմի մեջ կընդգրկեր Հարավային Օսյան ու Աբխազիան: Իսկ նույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին 

լեհական մի պարբերականում տված հարցազրույցում ՌԴ ԱԳ նախարար Ս. Լավրովը 

հայտարարեց, որ. «Հարավային Օսեթիան և Աբխազիան փաստացի եղել են անկախ 

պետություններ: Համաձայն ԽՍՀՄ 1990 թ. ապրիլի 3-ի օրենքի՝ բացառապես լեգիտիմորեն, այս 

երկու ինքնավար կազմավորումները անկախացել և դուրս են եկել Վրաստանի կազմից: Դրա 

իրավացիությունը չի կարելի անտեսել, քանի որ հենց ինքը՝ Վրաստանը ԽՍՀՄ կազմից դուրս է 

եկել համաձայն նույն օրենքի»3: Այսինքն, 1990 թվի ապրիլի 3-ի արդեն պատմություն դարձած 

օրենքը Ռուսաստանի համար իրավական հիմք հանդիսացավ Հարավային Օսեթիայի և 

Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելու համար:  

Ռուսաստանի հետ Ղրիմի վերամիավորման գործընթացում Ռուսաստանին մեղադրող 

Արևմուտքի քաղաքական գործիչներին ու բանախոսներին ՌԴ նախագահ Վ.Վ. Պուտինը մի քանի 

անգամ պատասխանել է հարցով` թե ով է առայսօր ժխտել ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը: 

Օրինավոր հարց է առաջանում, թե ինչու Պուտինը նույն կարծիքը միանշանակ չի կիրառում 

Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի համար բախտորոշ նշանակություն 

ունեցող Ադրբեջանա-ղարաբաղյան  հակամարտության կարգավորման գործընթացում: Ուրեմն, 

Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը լինելով հանդերձ, ռուսական քաղաքական էլիտան 

կարևորագույն խնդիր է համարում նաև շահեկան հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ:  

1994 թ. փետրվարի 18-ին ՌԴ պաշտպանության նախարար Պավել Գրաչովի 

նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ Մոսկվայում՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարի, 

պաշտպանության բանակի լիազոր ներկայացուցչի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի 

միջև կնքված արձանագրության 7-րդ կետը պարտադրում է, որ կողմերը իրավունք են 

վերապահում միջնորդին՝ անվտանգության գոտիներում ռազմական գործողությունների 

դադարեցման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խախտման դեպքում 

կիրառել ներգործության բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումներն ու միջոցները՝ ընդհուպ ռազմական, 

սույն արձանագրության պայմանները խախտող զինված կազմավորումների նկատմամբ:  
                                                           
1
 См. История Азербайджана, Баку, 1979г., стр. 39 

2 См. Политические системы современных государств /Энциклопедический справочник в четырех томах/ Т-1, М, 

2012г., стр. 22 
3
 ″Gazeta Wyborcza″, (Польша), 11 sentabra 2008, http://www.economica.com.ua/top/article/115785.html 
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Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր երկիր Բիշքեկում արձանագրությունը ստորագրել էր իր 

շահերից ելնելով: Մոսկվան չէր ցանկանում կորցնել իր դիրքերը Ադրբեջանում և պատրաստ էր 

ամեն ինչ անել որպեսզի միջազգային խաղաղապահ ուժերը չհայտնվեն տարածաշրջանում: 

Սակայն 1994 թ. «դարի պայմանագիրը» ստորագրելուց հետո խաղի մեջ ներգրավվեց նաև 

Արևմուտքը, հայտարարելով, որ ռուսական «կապույտ սաղավարտների» քանակը չի կարող 

գերազանցել խաղաղապահ ուժերի քանակի կեսին: Բաքվում հասկանում էին, որ բիշքեկյան 

արձանագրությունը Ադրբեջանի պարտության ոչ հրապարակային ընդունումն ու Հայաստանի 

դիրքերի ամրապնդումն էր1: 

ՀՀ-ի և Արցախի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առաջնահերթ խնդրի 

լուծումը խարսխվեց բազմամակարդակ համակարգի վրա, որը պահանջում էր հայ-ռուսական 

ռազմական համագործակցության խորացում ու ակտիվացում: Միաժամանակ հաջողություններ 

ձեռք բերեցին հայ-ամերիկյան և եվրոպական երկրների բարեկամական հարաբերությունների 

ամրապնդման ասպարեզում: Վերջին տասը տարիների ընթացքում 180-ից ավելի միջպետական, 

միջկառավարական, միջգերատեսչական պայմանագրեր կնքվեցին: Հայ-ռուսական ռազմական 

համագործակցությունը թևակոխեց նոր հանգրվան: Բարձր մակարդակի հանդիպումների ու 

փոխայցելությունների շարքում կարևորվեց 2010 թ. օգոստոսի 19-21-ը ՌԴ նախագահ Դ. Մեդվեդևի 

պաշտոնական այցը Հայաստանի Հանրապետություն, որի արդյունքում կարևորվեց «ՀՀ-ի և ՌԴ-ի 

միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանների մասին 

պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 5 արձանագրությունը, որը 

համապատասխանում է երկու երկրների ռազմավարական հետաքրքրություններին և բխում է 

տարածաշրջանում անվտանգության ամրապնդման շահերից: Ըստ այդ արձանագրության ՀՀ-ի և 

ՌԴ-ի միջև 1995 թ. մարտի 16-ին կնքված պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2044 

թվականը2:   

Հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության վերաբերյալ 2011 թվին ստորագրվեցին 20-

ից ավել երկկողմ պայմանագրեր: Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ապահովող 

ամենաշահագրգիռ պետության՝ ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացումը ` 

ապրանքաշրջանառությունը, ռազմական, ռազմատեխնիկական, քաղաքական 

համագործակցությունը, բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում նաև ԼՂՀ-ի տնտեսական ու 

սոցիալական խնդիրների կարգավորման համար: 

Եվրոինտեգրման խնդիրը և եվրոպական երկրների հետ փոխշահավետ բարեկամական 

փոխհարաբերությունների պահպանումը նույնպես շատ կարևոր դերակատարություն ունի 

հակամարտությունների կարգավորման և ԼՂ հանրապետության միջազգային ճանաչման գործում: 

Քաղաքական երկխոսության զարգացման տեսանկյունից հատկապես հիշարժան են Հայաստանի 

բարեկամական փոխհարաբերությունները ԵՄ այնպիսի ազդեցիկ անդամ պետությունների հետ, 

ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Բելգիան, Շվեդիան, Հունաստանը և այլն: 

Եվրոմիությունը այժմ դարձել է Հայաստանի խոշորագույն առևտրական գործընկերը: 2000թ.-ից 

ուժի մեջ մտավ եվրոպական համայնքների և դրանց անդամ երկրների ու Հայաստանի միջև կնքված 

գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրը, որը իրավական հիմք ստեղծեց 

Հայաստանի Հանրապետության և ԵՄ համագործակցության համար՝ կանոնակարգելով ԵՄ-ի 

կառույցների և ԵՄ-ի անդամ պետությունների հետ Հայաստանի Հանրապետության ողջ համալիրը: 

Եվրոմիության հետ հարաբերություններում, բնականաբար, կարևոր տեղ է զբաղեցնում Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման խնդիրը: ԵՄ-ի աճող հետաքրքրությունը 

Հարավային Կովկասի հանդեպ հանգեցրեց Եվրոմիության ակտիվությունը տարածաշրջանի 

հակամարտությունների հանդեպ: Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման գործընթացում 

բացառիկ կարևոր նշանակություն է ստանում հատկապես 2017թ. նոյեմբերին ընդունված ԵՄ-

Հայաստան համաձայնագիրը:  

Հայաստանը աշխուժացրեց իր հարաբերությունները Եվրոպայի անվտանգության և 

համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) հետ: Այս կազմակերպության  նշանակությունը 

                                                           
1
 Տե՛ս Армения приостановила войну на победной ноте, http://minimal.az/autor/550/ 

2
 Տե՛ս ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության ընթացիք արխիվ, «ՀՀ արտաքին քաղաքական գործունեության  

2010 թ. ամփոփում», թ. 8: 
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Հայաստանի համար հսկայական էր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման գործում, 

որի միջնորդական առաքելությունը ստանձնել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը և նրա 

համանախագահները՝ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը և Ֆրանսիան:  

Արդյունավետ համագործակցություն ծավալվեց նաև ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի հետ 

ԼՂ հակամարտության գոտում զինադադարի ռեժիմի պահպանության ուղղությամբ: Հայ 

դիվանագիտության առջև խնդիր դրվեց ապահովել մեր երկրի ակտիվ մասնակցությունն ու 

ներգրավվածությունը միջազգային ազդեցիկ կառույցներին, համաշխարհային և 

տարածաշրջանային ազդեցիկ ուժերին:  

Դինամիկորեն են զարգանում Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները: 2002 թվից 

Հայաստանը այդ ազդեցիկ կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի թղթակից անդամ 

է և միացել է «Ահաբեկչության դեմ գործընկերության գործողությունների ծրագիր» փաստաթղթին1: 

Հայ-իրանական քաղաքական հարաբերությունների բարձր մակարդակը ապահովում է 

Իրանի բարյացակամ դիրքորոշումը ԼՂ հանրապետության կայացման ու անվտանգության 

ապահովման գործը:  

Անդրադառնալով Հայաստանի առաջին հանրապետության անապահով տարածքի 

խնդիրներին Գարեգին Նժդեհը դիպուկ գրում է. «Այս փոքրիկ Հայաստանի ռազմավարական բոլոր 

կետերը խլված են: Նա պաշարված է մեր դարևոր թշնամու կողմից: Այդ պաշարումը դրված է 

այնպիսի հաշիվների վրա, որոնք մի ակնյայտնի իմաստ ունին՝ հարմար պարագային նուազագոյն 

զոհողություններով և ամենակարճ ժամանակամիջոցում բնաջնջել հայությանը»2: Ելնելով Գարեգին 

Նժդեհի այս դիպուկ բնութագրումից, կարող ենք համոզվել, որ տարածքային ցանկացած զիջում 

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը կդնի այնպիսի կարգավիճակում, ինչպիսին հայտնվել 

էր Հայաստանի առաջին հանրապետությունը: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Տե՛ս Օսկանյան Վ., Անկախության ճանապարհով, Եր., 2013, էջ 368: 

2
 Գ. Նժդեհ, Հատընտիր, Եր., 2001, էջ 59:  
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ՀՏԴ 32                                                                                                                                   Քաղաքագիտություն 
Վարդան Սիմոնյան  

Աշխատավայրը ՝ Ռազմավարական Նախաձեռնությունների Կենտրոն 
Գիտական աստիճանանը՝ բացակայում է 

Էլ․ հասցե՝ v.simonyan@reforms.am 
 

ՀՀ ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽՅԱՆ 

ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ 

 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրներից է 

Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հիման վրա ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ և արդարացի 

լուծումը, ուստի տվյալ հիմնահարցը շարունակում է մնալ քաղաքագիտական 

հետազոտությունների կենտրոնում: Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար առաջնահերթ էր համարվում 

հակամարտության վերջնական կարգավորումը, որը, սակայն, նրա առաջարկած տարբերակներով 

չէր կարող հարատև լինել: Նրա քաղաքականության դրական կողմն այն է, որ նա կարողացավ 

ապահովել ԼՂ ներկայությունը բանակցային գործընթացում՝ իբրև լիիրավ կողմ: 

 
Բանալի բառեր՝ Արցախ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, քաղաքականություն, կարգավորում։ 
 

Արցախյան հակամարտության ժամանակակից զարգացումները դիտարկելիս անհրաժեշտ 

է անդրադառնալ շարժման արդի փուլի ձևավորմանը, քանի որ ներկայումս ընթացող բազմաթիվ 

գործընթացներ ուղղակի հետևանքն են 1980-ական թթ. վերջին իրականացվող քաղաքականության: 

Արցախյան հիմնահարցը և հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը սկսեցին ակտիվորեն 

քննարկվել միջազգային հանրության կողմից միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի 

Հանրապետությունների՝ սուվերենության հռչակումից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը 

հիմնահարցը դարձրեց իր արտաքին քաղաքականության գերակայություններից և գործնական 

քայլեր ձեռնարկել դրա կարգավորման ուղղությամբ[1], ուստի ժամանակագրական առումով 

Հայաստանի Հանրապետության պետական քաղաքականության դիտարկումը անհրաժեշտ է սկսել 

ՀՀ հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներից: Սակայն 

հիմնահարցը դիտարկելիս ակնհայտ է դառնում, որ տերպետրոսյանական քաղաքականությունը 

զգալի փոփոխություններ է կրել 1988-1998 թթ. ընթացքում: Սույն վերլուծության նպատակն է 

ներկայացնել Տեր-Պետրոսյանի քաղաքականությունն՝ իբրև «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամ (1988-89 

թթ.), ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր (1989 թ., 1990 թ.), ապա ԳԽ նախագահ (1990 թ. օգ 4) 

և ՀՀ նախագահ (1991-1998 թթ.), ինչպես նաև համապատասխան ժամանակահատվածներում նրա 

հայացքների զգալի փոփոխությունները ու դրանց պատճառները: Վերլուծությունն իրականացնելիս 

օգտագործվել են կոնտենտ-վերլուծության[2], պատմական մեթոդները[3]:  

Իր քաղաքական գործունեությունը սկսելով «Ղարաբաղ» կոմիտեից՝ Տեր-Պետրոսյանը 

հիմնահարցի կարգավորման իր տեսլականն ուներ դեռևս 1988 թ.-ից, այն է՝ ինքնավար մարզի 

միացում ՀԽՍՀ-ին: Այսպես՝ 1988 թ. մարտին, անդրադառնալով ԽՄԿԿ կենտկոմի և ԽՍՀՄ 

Մինիստրների խորհրդի հետևյալ որոշմանը՝ «Ադրբեջանական ՍՍՀ Լեռնային Ղարաբաղի 

Ինքնավար Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 1988–1995 թվականների միջոցառումների 

մասին», Տեր-Պետրոսյանը գրում է. «ՍՄԿԿ կենտկոմի և ՍՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի 

բարենորոգումների ծրագիրը, որով որպես ողորմություն Ղարաբաղին է մատուցվում տարիներ 

շարունակ նրանից կորզված միլիոնների չնչին տոկոսը, էժանագին խաբեություն է՝ կոչված 

մեռցնելու հասունացած քաղաքական խնդիրը և բթացնելու հայ ժողովրդի զգոնությունը։ Այսպես 

կոչված «Ղարաբաղի պրոբլեմների» լուծման միակ միջոցը մարզի վերամիավորումն է Հայաստանի 

հետ»: Նույն քաղաքական գիծն է նկատվում Տեր-Պետրոսյանի ելույներում մինչև Հայոց 

Համազգային Շարժման հիմնադիր համագումարը (1989 թ. նոյեմբեր):  

1989 թ. «Արցախյան խնդրի լուծման ուղին» հոդվածում Տեր-Պետրոսյանն ավելի հակված է 

Հայաստանի կողմից կտրուկ քայլերի չձեռնարկմանը: Նա խոցելի է համարում այն տեսակետը, 

որով առաջարկվում էր ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդին Արցախը հայտարարել Հայաստանի անբաժան 

մասը՝ պատճառաբանելով, թե «դա կարող է ներկայացվել իբրև միջազգային իրավունքի կոպիտ 
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խախտում և հաստատել Հայաստանի տարածքային նկրտումները Ադրբեջանի նկատմամբ։ … 

Միջազգային իրավունքի պահանջները և հասարակական կարծիքը բավարարելու տեսակետից կա 

Արցախի հարցի լուծման մի ավելի նուրբ և անխոցելի ճանապարհ …. Ինքնորոշված, անկախ 

Արցախի ինքնավար մարզը և Հայաստանի Հանրապետությունը՝ որպես Խորհրդային պետական 

կառուցվածքի երկու ինքնուրույն կազմավորումներ, պայմանագիր են կնքում իրար հետ, և այդ 

երկու կազմավորումները հայտարարում են միացյալ հանրապետություն»։  

Փաստորեն՝ «Ղարաբաղ» կոմիտեի կազմում Տեր-Պետրոսյանը պաշտպանում էր միացման 

գաղափարը, ինչը դրդված էր քաղաքական իրադրության և Հայաստանում տիրող հասարակական 

կարծիքի պահանջով, ուստի ենթադրելի է, որ սկզբնական ելույթներում նման պահանջը 

պաշտպանելը քաղաքական դիվիդենտներ շահելն էր բնակչության շրջանում, քանի որ ՀՀՇ-ն ուներ 

իշխանությունը նվաճելու ձգտում: Աստիճանաբար պահանջները դառնում են ավելի չափավոր՝ 

սահմանափակվելով Արցախում օրինական իշխանությունների վերականգնման և դիտորդի դերում 

մնալու քաղաքականությամբ, որը պայմանավորված էր նաև Կենտրոնի՝ հիմնահարցին 

միջամտությամբ, քանի որ 1989 թ. ԼՂԻՄ-ում սահմանվել էր հատուկ կառավարման կոմիտե՝ 

Վոլսկու գլխավորությամբ, ապա ադրբեջանական իշխանությունները վերացրել էին ԼՂԻՄ-ի 

ինքնավարությունը, ուստի ինքնավար մարզում ստեղծվել էր անիշխանական մի վիճակ, իսկ ԽՍՀՄ 

ԳԽ-ն էլ բեկանել էր դեկտեմբերի 1-ի՝ «Հայկական ԽՍՀ և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման 

մասին» որոշումը:  

1990 թ. մայիսյան ընտրություններից հետո, երբ ՀՀՇ-ն զգալի թվով պատգամավորական 

մանդատներ ունեցավ Գերագույն խորհրդում, օգոստոսին Տեր-Պետրոսյանը ընտրվեց ԳԽ 

նախագահ: Այսուհետ Տեր-Պետրոսյանի համար արցախյան հիմնահարցը նկատելիորեն 

ստորադասվում էր Հայաստանի շահերին: Սեպտեմբերին ԳԽ փակ նիստում իր ելույթի մեջ 

վերջինս հնչեցնում է իր նոր դիրքորոշումը՝ կապված արցախյան հիմնախնդրի լուծման հետ, որը 

ընդհանուր առմամբ հետևյալն էր. հիմնահարցի լուծման երկու տարբերակներից՝ առճակատումից 

և փոխզիջումային տարբերակից առաջինը թեպետ զգալի հաջողություններ է արձանագրել, իրեն 

սպառել է, ուստի անհրաժեշտ է անցնել փոխզիջումային տարբերակին՝ նախ վերականգնելով 

Արցախի օրինական իշխանությունները, ապա բացառելով բանակի միջամտությունը Արցախի 

գործերին: «Արցախն այսօր պետք է գոնե դառնա ԽՍՀՄ մյուս բոլոր շրջանների նման մի շրջան, 

որտեղ գործեն խորհրդային օրենքները, և բացառված լինի բռնի միջամտությունը նրա ներքին 

գործերին։ Այս հիման վրա, ես կարծում եմ, հնարավոր է գտնել մի ինչ-որ քաղաքական փոխզիջում։ 

Եվ այսօր Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական քաղաքականությունն ընտրել է այս 

ուղին, որը, կարծում եմ, ըստ արժանվույն կգնահատվի ոչ միայն ԽՍՀՄ, այլ նաև ողջ 

համաշխարհային հասարակական կարծիքի կողմից»:  

Ելույթներից երևում է, որ սկսած 1990-ական թթ. Տեր-Պետրոսյանը որդեգրել է 

փոխզիջումային տարբերակով արցախյան հիմնախնդիրը լուծելու քաղաքականությունը, որը 

հնարավոր էր հիմնախնդրի միջազգայնացման շնորհիվ, քանի որ Ադրբեջանը հրաժարվում էր 

ուղղակի բանակցություններից, ուստի միջնորդների կարիք կար: Ադրբեջանական 

իշխանությունները դեմ էին հարցի քննարկմանը միջազգային ատյաններում՝ այն համարելով 

Ադրբեջանի ներքին խնդիրը: 1990 թ. դեկտեմբերին ԳԽ նիստում Տեր-Պետրոսյանը առաջ է քաշում 

երկու կետ.  

1. Արցախյան հիմնահարցի միջազգայնացումը, որը կամ կտաներ հիմնախնդրի լուծմանը, կամ 

կսառեցներ այն, սակայն միջազգային երաշխիքներ կապահովեր ինքնավար մարզի 

բնակչության համար,  

2. Սեփական բանակի ստեղծման գաղափարից հրաժարումը և ռազմական միավորումների 

ստեղծումը ԱՊՀ շրջանակներում, ինչը ենթադրաբար կկանխեր Ադրբեջանի ու Կենտրոնի 

զորքերի հարձակումները:  

Թեպետ այս մարտավարությունը հավանության չարժանացավ ԳԽ կողմից, սակայն դրվեց 

Տեր-Պետրոսյանի հետագա քաղաքական կուրսի հիմքում: Սրանով էր պայմանավորված հայկական 

արտաքին քաղաքականության հետագա դուալիզմը. Տեր-Պետրոսյանը միջազգային հարթակներում 

արցախյան հիմնախնդրի առնչությամբ ավելի շատ խոսում էր մարդու իրավունքների և ազգային 

փոքրամասնությունների ասպեկտով, իսկ նրա գաղափարական հակառակորդները՝ ի դեմ առաջին 

արտգործնախարար Րաֆֆի Հովհաննիսյանի, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի: Երկրորդ 
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տարբերակը ավելի մեծ տարածում ուներ Հայաստանում: Անկախության հանրաքվեի, 

նախագահական ընտրությունների անցկացումը միայն ներկայիս ՀՀ տարածքում փաստում էին, որ 

Հայաստանը հրաժարվել է միասնական պետության գաղափարից, ուստի 1991 թ. պայքար սկսեց 

ընթանալ ԼՂՀ ճանաչման կամ չճանաչման, ինչպես նաև 1990 թ. դեկտեմբերի 1-ի որոշումը 

չեղարկելու շուրջ: ՀՀ քաղաքական էլիտայի մեծամասնությունը կողմ էր ճանաչմանը, սակայն 

նախագահի և նրա մտերիմների կողմից ընտրվեց ավելի պասիվ դիրքորոշում. ճանաչել ԼՂՀ այն 

ժամանակ, երբ այն կճանաչվի այլ պետությունների կողմից: 1992 թ. Բաբկեն Արաքցյանը 

հայտարարեց, որ 1990 թ. վերամիավորման որոշումը կիրարկման ենթակա չէ, և Հայաստանը 

ձեռնպահ է մնում ԼՂ կարգավիճակը որոշելուց՝ ենթարկվելով միջազգային իրավունքի նորմերին: 

Սրանով պաշտոնապես փակվեց ՀՀ-ԼՂՀ վերամիավորման դիսկուրսը:  

Ինչ վերաբերում է հարցի միջազգայնացմանը, ապա այս ուղղությամբ քայլեր 

ձեռնարկվեցին՝ սկսած 1990-ական թթ., երբ նման առաքելություն իր վրա փորձեց ստանձնել ԵԱՀԽ-

ն, որի հանձնարարականներում (1992 թ. փետրվար) հիմնահարցի լուծում էր համարվում կրակի 

դադարեցումը, հումանիտար միջանցքի ստեղծումը, բանակցությունների անցկացումը ՀՀ ու ԱՀ, 

ինչպես նաև արցախյան իշխանությունների միջև, ինչին կտրականապես դեմ էր արտահայտվել 

ադրբեջանական կողմը: Վերջնական լուծումը ևս ուրվագծվում էր. ԼՂ-ին ինքնավար 

կարգավիճակի տրամադրում Ադրբեջանի կազմում, ինչին Տեր-Պետրոսյանը դեմ չէր, սակայն ՀՀ 

քաղաքական շրջանակներում չուներ համապատասխան աջակցություն, ԼՂ բնակչությունը 

կտրականապես դեմ էր Ադրբեջանի կազմում մնալուն, իր հերթին Ադրբեջանը չէր պատրաստվում 

մշակութային ինքնավարությունից ավելին տրամադրելուն, քանի որ վստահ էր իր զորքերի 

հաղթանակի մեջ: Սակայն ԵԱՀԽ ամբողջապես իր վրա ստանձնեց հիմնահարցի լուծումը 1992 թ.-

ից սկսած, ուստի նախ անդրադառնանք Ռուսաստանի և Ղազախստանի համապատասխան 

ձեռնարկումներին մինչև 1992 թվականը:  

  

Հայկական երկու պետություններում մեծամասնության համար անընդունելի էին թե՛ 

փուլային ու թե՛ փաթեթային տարբերակները, քանի որ, ըստ էության, երկուսն էլ նախատեսում էին 

ԼՂ-ի դիտարկումը Ադրբեջանի կազմում: Նախագահի և ընդդիմության ու ժողովրդի մեծ մասի միջև 

առկա նման տարաձայնությունները պատճառ դարձան իշխանական ճգնաժամի ու Տեր-

Պետրոսյանի հրաժարականին: Վերջինս իր հրաժարականի հայտարարությունում նշում է. «Միայն 

հարկ եմ համարում նշել, որ իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի արծարծումն ընդամենը 

պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է և կապված պետականության հիմնադրույթների, 

խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Իսկ կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել 

Արցախի համար, և ով է իրականում ծախում այն»:  

Ամփոփելով ՀՀ հիմնադիր նախագահի քաղաքականությունը արցախյան հիմնահարցում՝ 

առանձնացնենք հետևյալ դրույթները.  

1. Մինչև Հայաստանի անկախության հռչակումը Տեր-Պետրոսյանը պաշտպանում էր Հայաստանի 

և Արցախի վերամիավորման, ապա Արցախում «օրինական»՝ Կենտրոնի նշանակած 

իշխանությունների վերականգնման գաղափարը:  

2. Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների անկախության հռչակումից հետո 

Տեր-Պետրոսյանը դեմ էր Հայաստանը՝ որպես հակամարտության ուղղակի կողմ դիտարկելուն և 

պաշտպանում էր այն տեսակետը, թե ԼՂՀ իշխանություններն իրենք պետք է բանակցեն Ադրբեջանի 

Հանրապետության հետ: Կարծում ենք, որ Տեր-Պետրոսյանը արցախյան հիմնահարցը դիտում էր 

որպես գլխավոր խոչընդոտը ՀՀ զարգացման, ինչպես նաև հարևանների՝ հատկապես Թուրքիայի 

հետ հարաբերությունների լավացման ճանապարհին, ուստի ձգտում էր հնարավորինս «հեռանալ» 

հակամարտությունից՝ որդեգրելով պասիվ սպասողական դիրքորոշում:  

3. Արցախյան հիմնահարցի միջազգայնացմամբ, որը տարավ հակամարտության սառեցմանը, Տեր-

Պետրոսյանը նպատակ ուներ փոխզիջումային ճանապարհով հասնել հիմնահարցի շուտափույթ 

լուծմանը՝ ՀՀ-ն ազատելով այդ խոչընդոտից:  

4. Ստիպված լինելով ներքաշվել Ադրբեջանի դեմ պատերազմական գործողությունների մեջ՝ Տեր-

Պետրոսյանը օգտագործում էր բանակցությունների բոլոր հարթակները՝ փորձելով Հայաստանը 

«փրկել» շրջափակումից ու հնարավոր կորուստներից:  
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5. Տեր-Պետրոսյանի համար ընդունելի էին ԵԱՀԽ/ԵԱՀԿ ներկայացրած գրեթե բոլոր 

տարբերակները: Իր նախագահության վերջին շրջանում նա հակված էր Ադրբեջանի 

սահմաններում ԼՂ լայն ինքնավարություն տրամադրելուն, ինչին սկզբունքորեն դեմ էր թե՛ 

Հայաստանի ու թե՛ Արցախի բնակչությունը:  

6. ՀՀ առաջին նախագահը ԼՂԻՄ-ի շրջակա տարածքները մշտապես դիտարկել է իբրև 

«օկուպացված» և պատրաստ եղել դրանք վերադարձնել Ադրբեջանին:  

7. Տեր-Պետրոսյանը սկզբունքորեն կողմ է եղել ԼՂ և հարակից տարածքներ ադրբեջանցի 

փախստականների վերադարձին, միջազգային խաղաղարար զորքերի տեղակայմանը 

հակամարտության գոտում:  

Փաստորեն՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար առաջնահերթ էր համարվում 

հակամարտության վերջնական կարգավորումը, որը, սակայն, նրա առաջարկած տարբերակներով 

չէր կարող հարատև լինել: Նրա քաղաքականության դրական կողմն այն է, որ նա կարողացավ 

ապահովել ԼՂ ներկայությունը բանակցային գործընթացում՝ իբրև լիիրավ կողմ: Տեր-Պետրոսյանին 

հաջողվեց նաև միջազգային հանրության առջև Հայաստանը ներկայացնել ոչ թե իբրև ագրեսոր, այլ 

իր ազգակից ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարող պետություն: Սակայն ի 

սկզբանե ՀՀ-ԼՂ միավորման գաղափարը վիժեցնելը նրա քաղաքականության մեծագույն 

բացթողումն է, ինչի հետևանքները նկատելի են այսօր՝ օրեցօր նոր ձև ու բովանդակություն ստացող 

հայաստանցի-ղարաբաղցի բաժանումներով: Բացթողումներից է նաև ազատագրված շրջանների 

վերադարձի շուրջ պայմանավորվածությունը, քանի որ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի 

ծավալապաշտական նկրտումները չեն բավարարվում միայն այդ շրջաններով, մինչդեռ դրանք 

ունեն ռազմավարական-քաղաքական կարևորագույն նշանակություն ԼՂՀ պաշտպանության 

գործում: Ձախողում էր նաև համաձայնությունը ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի 

հարցում, քանի որ վերջին տասնամյակի իրադարձությունները փաստում են, որ գործնականում 

անհնար է հայերի և ադրբեջանցիների խաղաղ գոյակցությունը միևնույն պետական կազմավորման 

շրջանակներում: Հիմնահարցի կարգավորման խոչընդոտ կարող է դիտվել նաև Հայաստանի (այդ 

թվում՝ Արցախի) քաղաքական-ռազմական էլիտայի միջև առկա տարաձայնությունները՝ կապված 

հիմնահարցի կարգավորման տեսլականի հետ: Հիմնադիր նախագահը, չկարողանալով 

համաձայնեցնել բոլոր խաղացողների շահերը, չստացավ սեփական ժողովրդից ու վերնախավից 

անհրաժեշտ աջակցությունը ու լեգիտիմության ռեսուրսը՝ բանակցություններում իր որդեգրած 

գիծը մինչև վերջ առաջ տանելու համար, ինչը, միավորվելով մի շարք այլ հանգամանքների հետ, 

Հայաստանում առաջացրեց իշխանական ճգնաժամ, որը հանգեցրեց նախագահի հրաժարականին: 

Ընդհանուր առմամբ՝ Տեր-Պետրոսյանի քաղաքականությունը արցախյան հիմնահարցում կարելի է 

որակել որպես «բաց թողած հնարավորությունների» շրջան:  
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Բազմակուսակցական համակարգի ստեղծումը բարդ է հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի 

ամբողջ տարածքում, այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի պետության կայացման և 

քաղաքական համակարգի ձևավորման տեսանկյունից: Չճանաչված պետություններում 

հետխորհրդային տրանֆորմացիայով պայմանավորված խնդիրներին ավելանում են  լրացուցիչ 

բարդություններ, որոնք պայմանավորված են նախ և առաջ ճանաչված չլինելու փաստով, ապա նաև 

հակամարտությունների կարգավորման բարդ ու երկարատև գործընթացով և այլն: Չճանաչված 

պետություններում կուսակցական համակարգը բնորոշվում է մրցակցության ցածր մակարդակով, 

սակայն բազմակուսակցական համակարգի ստեղծման ու ինստիտուցինալացման գործընթացը 

կարող է նպաստել հետկոնֆլիկտային փուլի  խնդիրների լուծման ու  ժողովրդավարական 

ավանդույթների  ներդրման բարդ  ու երկարատև փուլի հաղթահարմանը: Հոդվածում քննարկվում 

են բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման ու կայացման խնդիրները Արցախի օրինակով: 
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Маргарит Петросян  
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и социальных наук им.В.Брюсова 

ФОРМИРОВАНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В АРЦАХЕ 

 

Формирование многопартийной системы в постсоветских государствах в большой степени зависит 

от вопросов консолидации и развития демократии. Если проблема становится более отчетливой в случае 

новых независимых государств после распада СССР, то дополнительные проблемы возникают в 

непризнанных государствах кроме проблем связанных с  постсоветской трансформацией.В первую 

очередь дополнительные осложнения связаны с определением статуса, а так же   высокий уровень 

напряженности в регионе, сложный и длительный процесс разрешения конфликтов, влияние 

посредников, геополитические факторы, отсутствие экономической и политической стабильности и т. д. 

В статье рассматриваются проблемы формирования и консолидации многопартийных систем в Арцахе. 

 

Ключевые слова:  Многопартийная система, постсоветская трансформация, конфликты, 

непризнанные государства, Арцах. 

Margaret Petrosyan 

Yerevan  Brusov State University of Languages 

and Social Sciences  

MULTI-PARTY SYSTEM FORMATION AND CONSOLIDATION IN ARTSAKH 
 

The formation of a multiparty system in the post-Soviet states is highly dependent on the issues of 

consolidation and development of democracy. If the problem is more distinct in the case of newly settled 

independent states after the collapse of the USSR, here the additional complications arise in the unrecognized 

states along with the problems of post-Soviet transformation. First and foremost additional complications are 

arranged with the fact that they are not recognized, also the high level of tension in the region, complicated and 
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durable process of conflict resolution, the influence of mediators, geopolitical factors, the lack of economic and 

political stability, etc. cause such a result. The article discusses the problems of formation and consolidation of 

multi-party systems in Artsakh. 

 

Keywords: Мulti-party system, Post-Soviet transformation, conflicts, unrecognized states, Artsakh. 

 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նոր անկախացած պետություններում սկսվեց բազմակուսակցական 

համակարգերի ստեղծման գործընթացը,  կուսակցությունների թիվը սկսեց աճել տարերայնորեն, 

նույն գործընթացը, թեև ավելի փոքր ծավալներով, սկսվեց հետխորհրդային տարածքի չճանաչված 

պետություններում։ Չճանաչված պետություններում քաղաքական համակարգի և, հատկապես, 

բազմակուսակցական համակարգերի ձևավորման ու զարգացման գործընթացի 

ուսումնասիրությունը կարևոր է անցումային շրջանի բարդություններն ու մարտահրավերները 

հաղթահարելու տեսանկյունից, ինչպես նաև այն առումով, որ  բազմակուսակցական համակարգի 

ստեղծման ու ինստիտուցինալացման գործընթացը նպաստելու է ժողովրդավարական 

ավանդույթների  ներդրման բարդ  ու երկարատև փուլի հաղթահարմանը:  Ուստի, չճանաչված 

պետություններում իրապես կարևորվում է կուսակցական համակարգերի ստեղծումն ու 

արդյունավետության մակարդակը նոր՝ բազմակուսակցական համակարգ ստեղծելու 

ճանապարհին, քանզի չճանաչված պետություններն ձգտում են տեղ գրավել այնպիսի 

համակարգում, որը չի ընդունում նրանց որպես այդ նույն համակարգի մաս կազմող անդամներ 1:  

Վերջին շրջանում չճանաչված պետություններն ընտրել են այն ուղին, որն իրենք համարում են 

նորմատիվային փոփոխություն միջազգային ասպարեզում: Որպես օրինակ դիտարկվում է 

Կոսովոյի «վերահսկվող ժողովրդավարությունը» և առհասարակ այն, որ հիմնական շեշտը դրվում է 

ժողովրդավարեցման գործընթացի վրա և եզրակացնում, որ ճանաչումն իրատեսական է, եթե 

չճանաչված պետություններում ստեղծվել են արդյունավետ ժողովրդավարական ինստիտուտներ2:  

Խնդիրների շարքին, որոնց բախվում են չճանաչված պետությունները բազմակուսակցական 

համակարգի ստեղծման ճանապարհին, կարելի է դասել՝ խնդիրներ, որոնք ընդհանուր են 

հետխորհրդային տարածքի ինչպես ճանաչված, այնպես էլ չճանաչված պետությունների համար 

(քաղաքական համակարգի տրանսֆորմացիա կամ նոր քաղաքական համակարգի ձևավորում, 

կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացման գործընթաց, բազմակուսակցական համակարգի 

ձևավորում և այլն), միջազգային ճանաչման գործընթաց, հետկոնֆլիկտային փուլի 

մարտահրավերների հաղթահարում (տնտեսական խնդիրներ, ռազմական գործողությունների 

վերսկսման վտանգ և այլն):  Չճանաչված պետություններում քաղաքական համակարգի 

զարգացման ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը կարևոր է մի քանի հիմնական 

պատճառներով3՝ 

1. Կուսակցական համակարգը կարող է հանդիսանալ ցուցիչ, որը հնարավորություն կտա 

պարզել, թե արդյոք այդ պետություններին (չճանաչված) բնորոշ են իրական ժողովրդավարական 

հանտկանիշները, թե ոչ: 

2. Ի՞նչպես են միջազգային դերակատարներն ու ազդակներն ազդում «ներքին» 

քաղաքական գործոնների վրա, ինչն էլ իր հերթին ազդում է կուսակցական համակարգերի 

զարգացման վրա: 

3. Ուղին, որով կուսակցությունները զարգանում են չճանաչված պետություններում, ցույց 

կտա, թե ի վերջո ինչ կարգավիճակ այն կստանա: 

 Հատկանշական է, որ չճանաչված պետություններում ճանաչումը դիտարկվում է որպես 

առաջնային նախապայման ու վերջնանպատակ, այն չճանաչված պետության հիմնական բնորոշ 

գիծն է և կենտրոնական դիրք է գրավում քաղաքական էլիտայի ծրագրերում4, ինչպես նաև կարող  է 

օգտագործվել ընտրությունների ժամանակ քարոզչական նպատակներով: Բացի այդ, դե ֆակտո 

                                                           
1
 Caspersen, N., States Without Sovereignty: Imitating Democratic Statehood. In: Caspersen, N., Stansfield, G. (Eds.), 

Unrecognized States in the International System. Routledge, London, 2011,  p. 4. 
2 Caspersen N., Separatism and Democracy in the Caucasus, Survival, 2008, Vol. 50, № 4, pp. 113–136. 
3Ishiyama J.,  Batta A., The Emergence of Dominant Political Party Systems in Unrecognized States, Communist and Post-

Communist Studies, 2012, № 45, pp. 123-130. 
4Caspersen, N., States without sovereignty: imitating democratic statehood. In: Caspersen, N., Stansfield, G. (Eds.), 

Unrecognized States in the International System. Routledge, London, 2011, pp. 73–89. 
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պետությունների քաղաքական էլիտաները կարծում են, որ պետության կենսագործունեությունն ու 

ժողովրդավարեցման գործընթացում գրանցած արդյունքներն ու առաջընթացի «ցուցադրումը» 

կարող է դրական ազդեցություն ունենալ  ճանաչման գործընթացում1: 

 Յուրաքանչյուր երկրի համար բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման համար 

ելակետը կարող է լինել տարբեր՝ պետության ձևավորման առանձնահատկությունները, ազատ 

ընտրությունների անցկացումը, տվյալների կամ աղբյուրների առկայություն (ընտրական և 

հետընտրական գործընթացների վերլուծություն): Բոլոր պետություններում նախորդ 

ընտրությունների վերաբերյալ վերլուծությունը ավարտվում է հաջորդ ընտրություններից 

անմիջապես առաջ2: Չճանաչված պետությունների ձևավորման հիմնական 

առանձնահատկություններից մեկն էլ պետական համակարգի ձևավորումն է պատերազմական 

գործողություններին զուգընթաց,  ստատուս-քվոյի պայմաններում կամ  հետկոնֆլիկտային 

խնդիրների հաղթահարման փուլում, այդ թվում՝  քաղաքական մեկուսացում, տնտեսական 

անկայունություն և այլն:  

 Բազմակուսակցական համակարգի զարգացման ու կայացման տեսանկյունից առանցքային 

նշանակություն ունեն բազմակուսակցական ընտրությունների անցկացումը և կուսակցությունների 

միջև տեղերի բաշխումը, խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը անկախացումից ի 

վեր, ինչը կարևոր է նաև ժողովրդավարական ավանդույթների ներդրման տեսանկյունից, քանզի 

ընտրություններն անցկացվում են անմիջապես պատերազմական գործողությունների ավարտից 

հետո, երբ քաղաքական ինստիտուտները լավ չեն ձևավորված և շատ մեծ է նոր բռնությունների 

վտանգը: Այս պարագայում միջազգային դերակատարների ջանքերը հետպատերազմյան 

ընտրությունների անցկացման գործընթացում կարող են ունենալ հետևյալ ելքերը. 

պատերազմական գործողությունների վերսկսկսում, նոր ցնցումներ ու լարվածության աճ կամ 

պատերազմի վերսկսման վտանգի կանխարգելում խաղաղարար գործողությունների 

իրականացման և քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման միջոցով3: Ինչպես Աֆղանստանում և 

Իրաքում ՄԱԿ-ի նախկին դեսպան Լախդար Բրահիմին է իրավացիորեն նշում4, ընտրությունները 

կարող են արդարացնել բոլոր ակնկալիքները, միայն այն դեպքում, եթե միայն դրանք անցկացվում 

են ճիշտ ժամանակին և հակամարտության կարգավորման գործընթացին զուգահեռ: 

Հետկոնֆլիկտային շրջանում անցկացված ընտրությունները, թերևս, կարևոր  է դիտարկել 

երկու հիմնական պատճառով. նախ, դրանք կարող են ցուցիչ հանդիսանալ չճանաչված պետության 

հասարակական կյանքի կարգավորման ու կազմակերպման սկբունքի ընտրության հարցում 

(ժողովրդավարություն, թե ավտորիտարիզմ), երկրորդ, դրանք կարող են ցույց տալ, թե որքանով է  

ընտրութունների արդյունքում ձևավորված իշխանությունները պատրաստ դիմակայել 

հետկոնֆլիկտային փուլի խնդիրների հաղթահարմանը:  

Միևնույն ժամանակ, չճանաչված պետություններում հետկոնֆլիկտային 

ժողովրդավարական ընտրությունները կարող են նպաստել պետության միջազգային ճանաչման 

բարդ ու երկարատև գործընթացի հաղթահարմանը՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ 

դիտորդական առաքելությունները բացակայում են և, սովորաբար, միջազգային 

կազմակերպություններն ընտրություններից հետո հանդես են գալիս հայտարարությամբ, որ չեն 

ընդունում ընտրությունների արդյունքները: Դիտորդական առաքելությունները հիմնականում 

իրականացվում են ոչ թե պաշտոնական պատվիրակությունների ձևաչափով, այլ անհատների 

նախաձեռնությամբ: Միջազգային կազմակերպությունները չեն ճանաչում ընտրությունների 

արդյունքները, սակայն, իրականում, դա առնչություն չունի պետության միջազգային ճանաչման 

հետ: Այդ կազմակերպությունների կողմից այս կամ այն արձագանքը մեծապես պայմանավորված է 

հենց հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրավված լինելու կամ 

                                                           
1 Ishiyama J.,  Batta A., The emergence of dominant political party systems in unrecognized states, Communist and Post-

Communist Studies, 2012, № 45,  pp. 123-130. 
2 Caramani D., The End of Silent Elections: The Birth of Electoral Competition, 1832-1915, Party Politics, 2004, Vol. 9, № 

4, pp. 411-443. 
3 Brancati D. Snyder J., Rushing to the Polls: The Causes of Premature Postconflict Elections, Journal of Conflict 
Resolution, 2011, № 55(3), pp. 469-492. 
4 Brahimi L., State Building in Crisis and Post-conflict Countries, Seventh Global Forum on Reinventing Government, 

June 2007, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN026305.pdf, (18.01.2018)  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN026305.pdf
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տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական շահեր ունենալու հանգամանքով: Ի վերջո, ճիշտ 

կազմակերպված և իրականացված ընտրությունները սերտ առնչություն ունեն ժողովրդավարական 

գործընթացների հետ: Ընտրությունների անցկացման նպատակն, առաջին հերթին, տվյալ երկրի 

ներքին կյանքի կազմակերպումն է, իսկ ընտրությունները հայտնվում են միջազգային հանրության 

ուշադրության կենտրոնում երկու դեպքում միայն․ նախ, եթե այդ պետությունը մեծ ազդեցություն 

ունի միջազգային հարաբերությունների վրա կամ էլ ընտրությունների անցկացման ժամանակ 

տեղի են ունենում անկանխատեսելի շրջադարձներ1։ Ոչ մի պետություն կամ միջազգային 

կազմակերպություն իրավասություններ չունի ճանաչել կամ չճանաչել այլ երկրում անցկացված 

ընտրությունները (ինչ վերաբերում է Եվրոպայի Խորհրդի կողմից հնչեցված գնահատականներին, 

ապա դրանք վերաբերում է միայն այդ միջազգային կառույցին անդամակցող երկրներին, և այն էլ, 

ոչ թե բուն ընտրություններն, այլ ժողովրդավարեցման գործընթացում այդ երկրի կողմից 

ստանձնած պարտավորություններին)2։ Այս տեսանկյունից միանգամայն անընդունելի են տարբեր 

պետությունների կողմից հնչեցված կարծիքները ընտրությունների ճանաչման գործընթացի  հետ 

կապված։  

Միջազգային հանրության կողմից ընդունման ու ինտեգրման  տեսանկյունից անհրաժեշտ է 

նաև անդրադառնալ առանցքային նշանակություն ունեցող հետևյալ խնդրին. ընտրությունների 

անցկացման և պետության ճանաչվածության կապը հանգեցնում է կուսակցությունների 

մեկուսացմանը, այդ թվում ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ միջազգային քաղաքական 

գործընթացներից:  Դեռևս 2015թ. ապրիլին  Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության 

Կենտրոնական խորհրդի անդամ Աշոտ Ղուլյանը՝ Գերմանիա կատարած այցի շրջանակներում 

մասնակցել է Եվրոպական ազատ դաշինք (ԵԱԴ) կուսակցության 13-րդ տարեկան համագումարի 

աշխատանքներին: Համագումարի շրջանակներում քվեարկության արդյունքում Արցախի 

ժողովրդավարական կուսակցությունը միաձայն ընդունվել է որպես ԵԱԴ ասոցացված անդամ3: 

Նմանօրինակ ինտեգրումն ու համագործակցությունը կնպաստի այլ կուսակցությունների հետ 

փորձի փոխանակմանը, գիտելիքների ձեռքբերմանը, կարող է ամուր հիմքեր ստեղծել 

բազմակուսակցական համակարգի զարգացման համար,  այլ կերպ՝ քաղաքական մշակույթի 

բարեփոխմանը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չճանաչված պետություններում հատկապես 

կուսակցական գործունեության  փորձը գրեթե բացակայում է:   

Բազմակուսակցական համակարգի ստեղծման գործընթացն Արցախում 

 Արցախում բազմակուսակցական համակարգի ստեղծման գործընթացը սկսվեց 

Խորհրդային Միության փլուզումից կարճ ժամանակ անց, երբ 1991թ. դեկտեմբերի 10-ին 

անցկացվեց ԼՂ Անկախության հանրաքվեն, որն իրականացվեց  «ԼՂՀ հանրաքվեի անցկացման 

մասին ժամանակավոր կանոնակարգի» համաձայն4։  

Արցախում առաջին խորհրդարանական (Գերագույն խորհուրդ) ընտրություններն 

անցկացվեցին 1991թ. դեկտեմբերի 28-ին (պատգամավորների թիվը՝ 81): Առաջին գումարման 

Ազգային ժողովի առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ պատգամավորական մանդատ 

ստացան թվով 13 զինվորականներ: Առանցքային նշանակություն ունեցան 1995թ. ապրիլի 30-ին 

անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները (33 պատգամավորներ), քանզի դրանք առաջինն 

էին հրադադարի մասին համաձայնագրի կնքումից ի վեր: 1996թ. Գերագույն խորհուրդը 

վերանվանվեց Ազգային ժողովի5: 2000թ.  հունիսի 18-ին անցկացվեցին հերթական 

խորհրդարանական ընտրությունները, որի արդյունքում պատգամավորական մանդատ ստացան 

թվով 33 պատգամավորներ «Ժողովրդավարական Արցախ միություն» (ԺԱՄ),  Հայ Հեղափոխական 

Դաշնակցություն (ՀՅԴ), «Արցախի Արմենական»,  «Արցախի սոցիալ-դեմոկրատական» 

                                                           
1 Торосян Т., Ильхам Aлиев проиграл президентские выборы в Карабахе, https://regnum.ru/news/polit/1559948.html, 

(08.02.2018)  
2 Торосян Т., Ильхам Aлиев проиграл президентские выборы в Карабахе, https://regnum.ru/news/polit/1559948.html, 

(08.02.2018) 
3 Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը՝ Եվրոպական ազատ դաշինքի ասոցացված անդամ,  

http://www.dpa.am/wp/archives/2059?lang=hy  (03.02.2018) 
4Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հանրաքվեի արդյունքների մասին, 

http://nkr.am/hy/referendum/42/ , (12.02.2018) 
5Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետության Ազգային ժողով, http://www.nankr.am/hy/32 , (12.02.2018) 

https://regnum.ru/news/polit/1559948.html
https://regnum.ru/news/polit/1559948.html
http://www.dpa.am/wp/archives/2059?lang=hy
http://nkr.am/hy/referendum/42/
http://www.nankr.am/hy/32
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կուսակցություններից, ինչպես նաև 2 անկախ պատգամավորներ: Թվով 4-րդ խորհրդարանական 

ընտրություններին (2005 թ. հունիսի 19, կուսակցություններ՝ Արցախի ժողովրդավարական, «Ազատ 

հայրենիք», «ՀՅԴ-Շարժում-88» կուսակցական դաշինք, անկախ պատգամավորներ) հաջորդեցին մի 

քանի առանցքային իրադարձություններ: Նախ՝ Արցախի Հանրապետության մայր օրենքի՝ 

Սահմանադրության ընդունումը 2006թ. դեկտեմբերի 10-ին, ապա նաև բանակցային գործընթացում  

ստեղծված նոր իրավիճակն ու Մադրիդյան սկզբունքներ անունը կրող բանակցային փաստաթղթի 

գաղտնազերծումը:  

 2010թ. մայիսի 23-ի խորհրդարանական ընտրություններն անկացվեցին  բարեփոխված 

«Ընտրական օրենսգրքի» հիման վրա1 մեծամասնական և համամասնական ընտրական 

համակարգերով՝ համապատասխանաբար 16 և 17 տեղերով: Խորհրդարանում  ընդգրկվեցին 

հետևյալ կուսակցությունները՝ «Ազատ հայրենիք», «Արցախի ժողովրդավարական», «Հայ 

հեղափոխական դաշնակցություն» և «Արցախատուն» պատգամավորական խումբը: Սակայն 5-րդ 

գումարման Ազգային ժողովում ներկայացված չէին ընդդիմադիր պատգամավորներ: 

Խորհրդարանական վերջին` 6-րդ գումարման Ազգային ժողովի ընտրությունների (2015թ. մայիսի 3) 

արդյունքում խորհրդարանում ընդգրկվեց նաև ընդդիմադիր «Ազգային վերածնունդ» 

կուսակցությունը: «Ազատ հայրենիք» կուսակցությունը վերջին երկու գումարման  խորհրդարանում 

ստացել է առավելագույն թվով պատգամավորական մանդատներ: Եթե համեմատենք 

ընտրություններին բնակչության մասնակցության թիվն այս ժամանակահատվածում, ինչը շատ 

կարևոր է հատկապես ընտրական գործընթացների նպատմամբ բնակչության վստահության 

տեսանկյունից, ապա կարող ենք փաստել, որ, ի տարբերություն 2010թ., 2015թ. մասնակցության 

ցուցանիշը աճել է գրեթե 4%-ով, համապատասխանաբար` 67.8% և  70.6%:  

 Կուսակցությունների գործունեությունն Արցախում կարգավորվում է  «Կուսակցությունների 

մասին ԼՂՀ  օրենքով», որը սահմանում է, որ  պետական  գրանցման պահին կուսակցությունը 

պարտավոր է ունենալ ոչ պակաս, քան 100 անդամներ և ունենալ տարածքային 

ստորաբաժանումներ Արցախի Հանրապետության շրջանների առնվազն 1/3-ում, այդ թվում՝ նաև 

Ստեփանակերտում2: Օրենքի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այն չի 

խոչընդոտում կուսակցությունների ստեծմանն ու գործունեության ապահովմանը, սակայն չկան 

նաև այդ գործընթացը խթանող հստակ մեխանիզմեր: Ուստի կրկին բախվում ենք այն խնդրին, որ  

հետխորհրդային տարածքում մենք գործ ունենք ոչ թե բազմակուսակցական համակարգերի, այլ 

մեծ թվով կուսակցությունների գոյության հետ: Կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացման 

համար կարևոր է նաև նրանց միջև փոխզիջումային հարաբերությունները, որն իր վառ 

արտահայտությունը պետք է գտնի նախ և առաջ ծրագրերում, որդեգրած ռազմավարության մեջ և 

այլն: Ընդհանուր առմամբ բացակայում է քաղաքական  մրցակցությունը, ինչը կարող է 

հանդիսանալ բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման հիմնական գրավականը: Ավելին, 

երբեմն կուսակցական պայքարը չճանաչված պետություններում կարող է դիտարկվել որպես 

«շքեղություն», որն իրենց թույլ տալ չեն կարող՝ ելնելով ճանաչված չլինելու փաստով: Չճանաչված 

պետություններում ընդդիմությունն ընկալվում է որպես անկայունության աղբյուր և սպառնալիք 

անվտանգության համար3: Հետպատերազմական շրջանում չճանաչված պետություններին, այդ 

թվում  նաև Արցախին, բնորոշ է զինվորականների ներգրավվումը խորհրդարանում, քանզի նրանք 

ունեն շատ մեծ հեղինակություն: Այս բոլոր գործընթացները խոչընդոտում են կուսակցությունների 

ինստիտուցիոնալացման գործընթացին, ինչն իր ուղիղ ազդեցությունն  է գործում նաև 

բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման վրա: Արցախում կուսակցությունների ձևավորման 

ու գործունեության վրա մեծ ազդեցություն են գործել նաև պատմական նախընթաց գործընթացներն 

ու քաղաքական միջավայրը, հակամարտության կարգավորման գործընթացն ու կարգավիճակի 

խնդիրը: Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ կարգավիճակի որոշման խնդիրը ներառված է գրեթե 

բոլոր կուսակցությունների ծրագրերում: Հավատարմությունը ժողովրդավարական չափանիշներին  

ու դրանց կիրառմանը Արցախի համար առանցքային նշանակություն ունի համաշխարհային 

                                                           
1ԼՂՀ Ընտրական օրենսգիրք http://cecnkr.am/լղհ-ընտրական-օրենսգիրք/, (15.02.2018) 
2Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը կուսակցությունների մասին,  

http://minjustnkr.am/nkr/Պետական-ռեգիստր.php, (05.04.2017) 
3  Nagorno-Karabakh, Freedom in the World 2012, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/nagorno-karabakh, 

(05.04.2017) 

http://cecnkr.am/լղհ-ընտրական-օրենսգիրք/
http://minjustnkr.am/nkr/Պետական-ռեգիստր.php
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/nagorno-karabakh
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հանրությանը ներկայանալու առումով, այն նաև հզոր խաղաքարտ է Ադրբեջանի դեմ պայքարում՝ 

հատկապես բավականին ակտիվ ընթացող տեղեկատվական պատերազմի պարագայում: 

Ընտրական գործընթացների որակը ևս մեկ անգամ կարող է փաստել Արցախի 

ժողովրդի   նվիրվածությունը ժողովրդավարական գործընթացներին, սկզբունքներին, որն իր 

արտացոլումն է գտնում նաև անկախության համար մղվող պայքարում:  

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Բազմակուսակցական համակարգի ձևավորման համար  ելակետը կարող է լինել 

տարբեր՝ պետության ձևավորման առանձնահատկությունները, ազատ ընտրությունների 

անցկացումը կամ ընտրական և հետընտրական տվյալների առկայությունն ու համալիր 

վերլուծությունը: Բազմակուսակցական համակարգի ստեղծման ու ինստիտուցինալացման 

գործընթացը կարող է նպաստել  ժողովրդավարական ավանդույթների  ներդրման բարդ  ու 

երկարատև փուլի հաղթահարմանը: 

2. Չճանաչված պետություններում ճանաչումը դիտարկվում է որպես առաջնային 

նախապայման ու վերջնանպատակ, այն չճանաչված պետության հիմնական բնորոշ գիծն է և 

առանցքային դիրք է գրավում կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերում և էապես կարևոր 

է կուսակցությունների ստեղծումն իրենց բնորոշ արժեքային հիմքով և կայունությամբ:  

3. Առանցքային նշանակություն ունեն կուսակցությունների փոխհարաբերությունները 

հասարակության մեջ, որոնք պետք է հիմնված լինեն փոխզիջումային հիմքի վրա, ինչն էլ 

ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն պետք է լինի կայուն ու գործի ըստ իր 

ռազմավարության, որպեսզի պատրաստ լինի համակագործակցության և մրցակցության:  

4. Արցախում բազմակուսակցական համակարգի ստեղծման գործընթացն ունեցավ 

որոշակի բարդություններ, որոնք ընդհանուր էին հետխորհրդային տարածքի ինչպես ճանաչված, 

այնպես էլ չճանաչված պետությունների համար, սակայն առանցքային խնդիրն այդ 

պետությունների դե յուրե ճանաչումն է և հետկոնֆլիկտային փուլի մարտահրավերների 

հաղթահարումը: 

5. Արցախում ժողովրդավարական կառավարման համակարգի ստեղծումն ու կայացումը 

առաջնային պլան մղվեց, իսկ այդ տեսանկյունից լիարժեք բազմակուսակցական համակարգերի 

հիման վրա կառավարման համակարգն ուներ առանցքային նշանակություն: 

6. Արցախի «Կուսակցությունների մասին օրենքի» ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս 

ասել, որ, թեև այն չի խոչընդոտում կուսակցությունների ստեծմանն ու գործունեության 

ապահովմանը, սակայն չկան նաև այդ գործընթացը խթանող հստակ մեխանիզմեր, իսկ  ահա 

ընտրություններին բնակչության մասնակցության թվի աճն Արցախում ևս մեկ անգամ  փաստում է 

ընտրական գործընթացների նկատմամբ բնակչության վստահության բարձր մակարդակի մասին:  

7. Հետկոնֆլիկտային շրջանում անցկացված ընտրությունները մատնանշում են,  թե 

որքանով է  ընտրութունների արդյունքում ձևավորված իշխանությունը պատրաստ դիմակայել 

հետկոնֆլիկտային փուլի խնդիրների հաղթահարմանը: 

8. Միջազգային կազմակերպությունների արձագանքը չճանաչված պետություններում 

անցկացված ընտրություններին մեծապես պայմանավորված է հենց հակամարտության 

կարգավորման գործընթացում ներգրավված լինելու կամ տարածաշրջանում 

աշխարհաքաղաքական շահեր ունենալու հանգամանքով: 
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ՀՏԴ    32 (479.25/243)                                                                                                          Քաղաքագիտություն                                 
 

Գուրգեն Սիմոնյան, ք.գ.թ., 
ՀՌՀ Իրավունքի եւ քաղաքականության ինստիտուտ,  

քաղաքագիտության բաժին 
gurgensimonyan4@gmail.com 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԸ 

 

Պետականաշեն հատկանիշը հայ ազգի բազմաթիվ բնութագրիչներից մեկն է. հայերը միշտ 

աչքի են ընկել սեփական ճակատագիրը ինքնակամ տնօրինելու կամքով: 

Ազգը, որը ունակ է ստեղծել ազգային շահերի ծիրում արդյունավետ գործառնվող 

քաղաքական ինստիտուտներ, սովորաբար, միջազգային հարաբերություններում ձգտում է դառնալ 

ազդեցիկ դերակատար: ՈՒստի քաղաքական ազգը պետք է կարողանա դուրս գալ հին 

կարծրատիպերից և, արդիականանալով, պատասխանել հետևյալ տեսական հարցին. «որքանո՞վ է 

արդյունավետ հայկական պետության միատարր տիպը»: 

 

Բանալի բառեր. Ազգ, համախմբում, ազգ-պետություն, դաշնություն, էթնոքաղաքակա-

նություն, արդարություն, ինքնորոշում, անվտանգություն, հովանավորչություն, դաշինք:  

 

Гурген Симонян, к.п.н., 
РАУ Институт Права и Политики,  

кафедра политологии 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ АРЦАХСКОЙ ЗАДАЧИ 

 

 

Государствостроительное свойство - одно из многочисленных характеристик армянской нации: 

армяне всегда выделялись волей самостоятельно распоряжаться собственной судьбой. 

Нация, которая способна создавать в рамках национальных интересов эффективно действующие 

политические институты, как правило, в международных отношениях стремится стать влиятельным 

актором. Следовательно политическая нация должна суметь выйти из устаревших архетипов и, 

совершенствуясь, ответить на следующий теоретический вопрос: «насколько эффективен унитарный тип 

армянской государственности?». 

 

Ключевые слова: нация, консолидация, нация-государство, федерализм, этнополитика, справедливость, 

самоопределение, безопасность, протекционизм, союз. 
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The state-building feature is one of the many characteristics of the Armenian nation: Armenians have 

always stood out by their own will to decide their own destiny. 

A nation that is able to create in the national interest effectively acting political institutions, as a rule, in 

international relations seeks to become an influential actor. Therefore, a political nation must be able to get out 

of the old archetypes and, improving, answer the following theoretical question: "how effective is a unitary type 

of Armenian statehood?". 
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«Եվ չի լինի ո՛չ քուն, ո՛չ դադար մինչև այն 
պահը, երբ Մեծ Հայքի՝ մեր նախնիների 
տերության, նախկին տիրույթները 
չվերականգնեմ: Այդ ժամ նաև արքայից 
արքայի հին թագը վերականգնելու մասին 
մտածելու իրավունք կստանանք»1 (Զաքարե 
Զաքարյան Բ Երկայնաբազուկ) 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական կարգի հաստատումը պետական 

իշխանության հավասարակշռման և ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդման 

տեսանկյունից նոր հարցադրումների պատճառ է դարձել: Պայմանավորված Հայաստանի ազգային 

շահերով, անհրաժեշտ է համակողմանի վերլուծության ենթարկել հայկական պետության 

արժեքաբանական ընկալումներին համահունչ պառլամենտարիզմի տեղայնացման հիմնախնդիրը: 

Այդ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է համախմբել երկրի ամբողջ քաղաքագիտական ներուժը 

և, պայմանավորված ազգային շահերի արդիականացմամբ, բարեփոխել հայկական քաղաքական 

ինստիտուտների կառուցվածքային և իմաստային նշանակությունը համապատասխան նոր 

ժամանակների պահանջներին: 

Արտաքին և ներքին մարտահրավերները ժամանակի ընթացքում կրում են քանակական և 

որակական փոխակերպումներ, հետևաբար ազգային շահերի արդիականացման գործընթացը 

պետք է ունենա շարունակական բնույթ: 

Բազմադարյա կենսափորձ ունեցող հայ ազգը բազմիցս համոզվել է, որ ազգային 

անվտանգության ապահովման համար չկա ավելի հուսալի և կայուն միջոց, քան ինքնիշխան 

պետությունն է2: Դա է պատճառը, որ ազգը իր գոյության ակունքներից ի վեր աչքի է ընկել 

պետականաստեղծ ձիրքով, իսկ պետության կորստի պարագայում, երբեք բաց չի թողել 

պատմական շանսը ինքնիշխանությունը կրկին վերանվաճելու համար, անգամ, եթե դա 

զուգորդվել է թանկ կորուստներով: 

Սա է պատճառը, որ հայ ազգը եղել և մնում է քաղաքական ազգ: Անգամ Հայաստանը 

նվաճած կայսրությունների ծիրում հայերը եղել են պետական, գիտական, ռազմական և 

մշակութային ծանրակշռի դերակատարներ: Վերոգրյալը վկայում է, որ ինքնիշխան Հայաստանը 

ամենից արդյունավետ միջոցն է ազգային անվտանգության և պատմական հայրենիքում հայ ազգի 

բնականոն կեցության ապահովման համար: Քաղաքական ազգը սեփական ազգային շահերի 

ապահովման համար կարող է անարգել համախմբվել և հանրային ներուժը նպատակային 

ուղղորդել միայն անկախ պետության պարագայում: 

ՈՒստի պետական ինստիտուտի արդիականացման հիմնախնդիրը պետք է լինի 

օրակարգային հարց: Այս առումով ստեղծված ներքաղաքական, սահմանադրաիրավական 

իրողությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային քաղաքականության 

կերպափոխումները ստիպում են քննարկման առարկա դարձնել հայկական միատարր 

պետության և վերջինիս դաշնային հեռանկարին վերաբերող գիտակիրառական հարցը: 

Հայաստանի Դաշնային Հանրապետության կայացման հեռանկարը ավելի գրավիչ է, երբ այն 

դիտարկվում է արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման այլընտրանքային լուծումներ փնտրելու և 

տարածաշրջանային գրագետ էթնոքաղաքականության վարման համատեքստում: 

Պատմությունից գիտենք, որ Հայոց արքա Արտաշես Բարեպաշտը մ.թ.ա. 189-160 թ.թ., 

իրականացրել է բարեփոխումների լայնածավալ քաղաքականություն: 

Արտաշես Աշխարհակալը՝ արդիականացնելով Հայկական թագավորության վարչա-

տարածքային կառուցվածքը, երկիրը բաժանեց 120 ստրատեգիաների, դրան զուգահեռ երկրի 

պաշտպանական քարտեզը բաժանելով 4 բդեշխությունների:3 Ի տարբերություն իշխանների, 

բդեշխները օժտված էին կանոնավոր բանակ ունենալու իրավունքով: Դա արվել էր երկրի 

                                                           
1
 Вермишев Г. Х. Амирспасалар. Исторический роман. Книга II. Серия «Армянский исторический роман». М.: 

ЮниПресс СК, 2006, с. 20. 
2 Գուրգեն Սիմոնյան: Անկախությունն որպես հայկական քաղաքակրթության կենսական սկզբունք (էջ 150-

158): «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես: Երևան: «Տիգրան Մեծ» հրատ., N 3, 2012, էջ 171: 
3 Մեր հաղթանակները. Հ.1. Եր.: Նորավանք, 2008, Էջ 162: 
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պաշտպանունակությունը բարձրացնելու համար: Թշնամու անակնկալ հարձակման դեպքում 

բդեշխը իր բանակով կասեցնում էր հրոսակների առաջխաղացումը մինչև Արքան կժողովեր 

Աշխարհազորը:1 

Ակնհայտ է, որ անտիկ Հայաստանում շեշտադրվում էր արդյունավետ և կազմակերպված 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը, որը 21-րդ դարում հանդիսանում է 

ժողովրդավարական կարգի կարևորագույն բաղկացուցիչներից մեկը: 

Հայտնի է, որ Արտաշես Բարեպաշտի բարեփոխումները հետագայում կիրառվել են Արքայից 

Արքա Տիգրան Մեծի կողմից Հայկական Կայսրության կայացման տարիներին: 

Կարծում եմ արժե համակողմանի և ընդարձակ ուսումնասիրության ենթարկել վար-

չատարածքային բաժանման դաշնային ձևը, քանի որ խորհրդարանական կարգերի հաստատման 

պայմաններում, ՀՀ վարչատարածքային կառուցվածքի արդիականացումը կարող է դուրս բերել 

Հայաստանը որակական նոր, ավելի ուժեղ հարթություն: 

Հաշվի առնելով այն, որ գործող Սահմանադրությամբ ՀՀ Նախագահը2 այլևս չունի 

սահմանադրաիրավական որևէ լծակ պետական իշխանության հավասարակշռությունը 

վերահսկելու համար, անհրաժեշտ է ձևավորել խորհրդարանական վերահսկողություն: 

Հայկական երրորդ պետության հիմնարկեքը արձանագրող անկախության հռչակագրում 

հստակ ամրագրված է, որ Հայաստանում հաստատված ժողովրդավարությանը 

համապատասխան, ժողովրդի իշխանության մարմնացումն ու ժողովրդի անունից հանդես գալու  

իրավունքը վերապահված է բացառապես երկրի խորհրդարանին. « 3. Հայոց պետականության 

կրողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, որն իր իշխանությունը իրագործում է 

անմիջականորեն և ներկայացուցչական մարմինների միջոցով՝ Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրության և օրենքների հիման վրա: Հանրապետության ժողովրդի անունից հանդես 

գալու իրավունքը պատկանում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն 

խորհրդին:»3: 

Խնդիրն այն է, որ միապալատ խորհրդարանի պայմաններում պետության եռաթև 

իշխանության հավասարակշռության պահպանումն ու վերահսկողությունը չի կարող լինել 

օբյեկտիվ: 

ՈՒստի Դաշնային կառավարման համակարգը, հնարավորություն կնձեռի Հայկական 4-րդ 

պետությանը ոչ միայն զարգացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինները, 

պայմանավորված տվյալ սուբյեկտի՝ Նահանգի կամ Հանրապետության, տնտեսական, 

ազգակրական, կլիմայական և ռազմավարական առանձնահատկություններով, այլև ձևավորել 

երկպալատ պառլամենտարիզմ, որի երկրորդ պալատը կվերահսկի ու կհավասարակշռի 

պետության իշխանությունը՝ պահպանելով Սահմանադրական կարգի կենսունակությունը: Այն իր 

մեջ ներառում է ինտեգրացիոն հսկայածավալ ներուժ, որի դրոշի ներքո կրկին կվերամիավորվի 

Արցախը՝ պահպանելով պետականության այն բաղադրիչները, որոնք դեֆակտո ունի այսօր: 

Շատերի մոտ Դաշնությունը նույնացվում է Ռուսաստանին, որն իր պետական և 

տարածքային կառավարման մշակույթով այնքան էլ օրինակելի չէ: Որպես օրինակներ կարելի է 

դիտարկել այնպիսի հաջողված երկրներ, ինչպիսիք են՝ Ավստրիան, Գերմանիան, ԱՄՆ, 

Կանադան, Շվեյցարիան և այլն: 

Հայկական պետական ինստիտուտների և դրանց ծիրում առկա քաղաքական 

աշխարհընկալման բազմակիությունը դարեր ի վեր փրկել են Հայաստանը իսպառ ոչնչացումից: 

Երբ 11-րդ դարում Սելջուկ թուրքերը ասպատակում են հայկական լեռնաշխարհը, հայերի 

համար սկսվում են «սև» օրեր, մինչև 12-րդ դարում Զաքարյանների իշխանական տունը վրաց 

Բագրատունիների օրոք հայ-վրացական բանակի միջոցով ազատագրում են Մեծ Հայքի Այրարատ, 

Գուգարք, Տայք, Սյունիք և Արցախ նահանգները, ինչպես նաև Վասպուրականի և Ուտիքի մի մասը: 

Իսկ արդեն թաթար-մոնղոլական կայսրության ժամանակ արձնագրվեց աներևակայելի 

սխրագործություն, որը մտավ համաշխարհային պատմության մեջ իբրև եզակի դեպք: Խոսքը 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 163: 
2 ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունվել է 06.12.2015 թ.) http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution 
3 Հայաստանի անկախության հռչակագիր (ընդունված 23.08.1990 թ.) http://www.gov.am/am/independence/ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B5%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D6%80%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D5%B5%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84_(%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD_(%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%82%D5%BF%D5%AB%D6%84
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Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության և Մոնղոլական կայսրության միջև կնքված եզակի, 

հավասարազոր իրավունքներով և պարտականություններվ հայտնի պայմանագրի մասին է: 

1236–1245 թվականներին մոնղոլական զորքերը գրավել էին գրեթե ամբողջ Մերձավոր 

Արևելքը բացի Կիլիկիայի Հայկական Թագավորությունից: Հենց այդ տարիներին էր, որ 

դիվանագիտական տաղանդով և քաջությամբ է աչքի ընկնում Կիլիկիայի Հեթում Ա թագավորը, որը 

մոնղոլ Մանգու խանի հետ համաձայնություններ է ձեռք բերում ոչ միայն Կիլիկիայի, այլև Մոնղոլ 

տիրապետության տակ հայտնված Մեծ Հայքի վերաբերյալ1: Ստացվեց, որ հայ ազգի քաղաքական 

ինստիտուտների բազմակիությունը ապահովագրեց ազգի անվտանգությունը: 

Դաշնային կառավարման պայմաններում էլ դաշնության սուբյեկտները՝ չհակասելով 

Դաշնային Հանրապետության Սահմանադրությանը, կարող են ունենալ միմյանցից տարբերվող 

իրավաքաղաքական համակարգեր՝ փոխլրացնելով, հարստացնելով և ուժեղացնելով միացյալ 

Հայաստանի պետական համակարգը: 

Ամենայն հավանականությամբ 192 ճանաչված պետությունների թվաքանակի աճ երկրորդ 

հայկական պետության հաշվին չի արձանագրվի, քանի որ բազմաթիվ ռազմաքաղաքական 

խնդիրներ ունեցող Հայաստանին ՄԱԿ-ում երկրորդ օժանդակող ձայնով օժտելը դժվար թե բխի մի 

շարք ուժեղ դերակատարների շահերից և սա նաև այն ատճառով, որ Հայաստանը դեռևս 

շարունակում է միջազգային հանրության աչքում մնալ որպես Ռուսաստանի, այն է թե Արևմուտքի 

արդեն իսկ բացահայտ հակառակորդի, «կամակատար»: Հետևաբար ազատագրված տարածքներով 

Արցախի Հանրապետությունը կարող է, միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, 

ինքնորոշվել և դառնալ Հայաստանի մաս: Այսինքն հայկական պետության կազմում Արցախի 

Հանրապետության կարգավիճակով: Որպեսզի միջազգային հանրությունը ականջալուր լինի 

Արցախի 150 000 հայության պահանջին, պետք է այդ պահանջը ձևակերպել ընդունելի կերպով: 

Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության ճանաչումը՝ ստեղծելու է նոր, անկանխատեսելի 

հետևանքներով լի իրականություն, որին միջազգային հանրությունը՝ ելնելով հետխորհրդային 

աշխարհի ճարտարապետության կոնյուկտուրայից, դեռևս պատրաստ չէ ու դժվար թե ռազմավա-

րական ապագայում պատրաստ լինի: Մինչդեռ առաջարկվող ձևաչափը նոր չէ, այն արդեն իսկ 

գոյություն ունեցող իրավիճակին իրավաքաղաքական արտահայտություն տալն է, որով գոնե մեզ 

համար մեկընդմիշտ կփակի «արցախյան հիմնահարցը»: 

Արցախի Հանրապետությանը չի կարելի մասնատել, կամ վերջինիս ինքնիշխանությունը 

առգրավելով, դարձնել մարզ Հայաստանի Հանրապետության կազմում: Նմանատիպ 

քաղաքականությունը կթուլացնի հայկական պետության ներուժը՝ խոչընդոտելով «ՈՒժեղ 

պետության» կայացմանը: 

Շահեկան է, եթե, օրինակ՝ Սյունիքի, Այրարատի, Գուգարքի Նահանգներին, ինչպես նաև 

Գարդմանին (որից մեկ «ոտատեղ» տարածք է մնացել ներկայիս Հայաստանի Հանրա-

պետությունան Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում) զուգահեռ Հայաստանի Դաշնային 

Հանրապետության կազմում ներառվի նաև Արցախի Հանրապետությունը, որտեղ ի տարբերություն 

Նահանգների ինքնակառավարման ձևի, կառավարումը կլինի նախագահական, ինչպես որ կա 

այսօր (Տե՛ս քարտեզ 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան: Հատոր 6: Եր., ՀՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիա, 1980, էջ 197: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/1236
https://hy.wikipedia.org/wiki/1236
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%AF%D5%AB%D5%A1
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Քարտեզ 1 

 
 

Այսպիսի ձևաչափը հատուկ չէ միատարր պետություններին, ինչպիսին հանդիսանում է 

Հայաստանի Հանրապետությունը, ուստի խնդրի լուծման համար շատ ավելի հեշտ կլինի 

Սահմանադրական փոփոխության ենթարկել վարչատարածքային կառուցվածքին վերաբերող 

նորմերը և հռչակել Հայաստանը իբրև Դաշնային Հանրդապետություն: 

Արդեն 27 տարի է, ինչ դեֆակտո Հայաստանը Դաշնություն է, ունենալով իր կազմում 

Արցախի Հանրապետությունը. Արցախի քաղաքացիները ունեն Հայաստանի Հանրապետության 

անձնագրեր, շրջանառվող փողը դրամն է, պաշտպանությունը իրականացվում է ամբողջ 

հայկական ներուժով, տեղի է ունենում վերնախավի ազատ շրջանառություն, բանակցային 

գործընթացում հանդես է գալիս պաշտոնական Երևանը և այլն: 

Փաստացի ունենք Դաշնություն, սակայն ներկայանում ենք իբրև միատարր պետություն և 

միջազգային հանրությունից պահանջում ենք այն, ինչը դժվար թե երբևէ իրականանա: Մինչդեռ, 

միջազգային հանրությունը ավելի իրակտեսական կհամարի Արցախի Հանրապետության 

ինտեգրումը Հայաստանին, խուսափելով տարածաշրջանի հավելյալ մանրացման տնտեսապես ոչ 

շահավետ և դժվարին քաղաքականությունից: 

Հարցի մյուս կողմը վերաբերում է ռազմավարական ապագային: 

Ադրբեջանի Հանրապետության առկա ձևաչափը ուղիղ սպառնալիք է Հայաստանի 

անվտանգությանը: Եթե մի պետության առաջին դեմքի մակարդակով մեր ինքնությունը հերքող և 

մեր ապագան կասկածի տակ դնող անպատասխանատու հայտարարություններ են հնչում1, ապա 

այդ երկրի ապամոնտաժման քաղաքականությունը պետք է դառնա Հայաստանի 

Հանրապետության ազգահ շահ: 

Եթե հաջողվի ներկայիս ադրբեջանական, ազգային ինքնագիտակցություն չունեցող 

հասարակությանը համոզել, որ նրանք ոչ թե ադրբեջանցի այլ մերձավորարևելյան բնիկներ են, 

ապա Ադրբեջանը կփշրվի Ավարստանի (դա հին Աղվանքն է), Թալիշ-Մուղանյան 

Հանրապետության (իր Լենքորան մայրաքաղաքով), Լեզգիստանի, ինչպես նաև Բաքվի, կամ 

Ափշերոնի թաթարական ինքնավար մարզի, որոնցից շատերը կարող են ներառվել Հայստանի 

Դաշնային Հանրապետության ինտեգրացիոն պրոցեսի մեջ: 

Ցանկացած Սահմանադրություն, իր մեջ պետք է ունենա ոչ միայն ռացիոնալ մեր առօրյա 

կյանքը և գործող կարգը բնութագրող դրույթներ, այլև պրակտոպիստական, որոշ դեպքերում էլ 

ուտոպիստական նորմ ցանկություններ: Ուստի վարչատարածքային բաժանման դաշնային ձևը 

                                                           
1 https://rusarminfo.ru/2018/02/09/my-dolzhny-vernut-erevan-aliev/ 
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հնարավորություն է ընձեռում տեսական ապագայում երկրի քաղաքական, մշակությային և 

քաղաքակրթական սահմանների ընդարձակում կողմնացույցի բոլոր ուղղություններով, Ընդհուպ 

մինչև Մեծ Հայքի սահմանների վերականգնում: Այս պարագայում մնում է լուծել երեք 

հիմնախնդիր՝ դեմոգրաֆիական («բնությունը դատարկ տարածութիւն չի սիրեր, կը լեցուի ուրիշով 

եթէ լիքը չէ»)1, տնտեսական և դիվանակիտական, քանի որ իրավաքաղաքական համակարգը 

լիովին պատրաստ կլինի Մեծ Նպատակների իրագործմանը: 

Լինելով հնագույն քաղաքակրթություններից մեկը, ցանկանում ենք միջազգային հա-

րաբերություններում հանդես գալ որպես լիիրավ սուբյեկտ: Իսկ միջազգային հարաբե-

րություններում սուբյեկի կարգավիճակով հանդես եկող պետությունները, ոչ միայն պա-

տասխանում են տարբեր մարտահրավերներին, այլև հարկ եղած դեպքում հանդիսանում են 

բազմաբնույթ մարտահրավերների հեղինակներ: 
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Հոդվածում ներկայացվում են հետկոնֆլիկտային հասարակություններում 

ժողովրդավարացման հիմնական մարտահրավերները, ինչպես նաև արտաքին ազդեցության 

լծակները, որոնցով միջազգային դերակատարները կարող են ուղղորդել նոր վարչակարգի 

ձևավորումը: Քանզի միջազգային կառավարումը կիրառվում է զինված բախումների կանխման և 

պետության կառուցմանն աջակցության նպատակով, զեկույցի նպատակն է պարզել դրա 

արդյունավետությունն Արցախի դեպքում, որի 25-ամյա պետականության ձեռքբերումները 

բացառապես տեղի իշխանությունների ակտիվ ջանքերի, հասարակության ինքնակազմակերպման 

և ռազմական հզոր ներուժի արդյունք են: 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ ОБЩЕСТВАХ НА 

ПРИМЕРЕ АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В статье представлены основные проблемы процесса демократизации в постконфликтных 

обществах, а также влияние внешних факторов, которые позволяют международным субъектам 

направлять формирование нового режима. Поскольку международное управление используется для 

предотвращения вооруженных столкновений и построения государства, цель доклада заключается в том, 

чтобы выяснить его эффективность в случае Арцаха, 25-летние достижения государственности которого 

являются лишь результатом активных усилий местных властей, самоорганизации общества и мощного 

военного потенциала. 
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PERSPECTIVES AND CHALLENGES OF DEMOCRATIZATION IN POST-CONFLICT SOCIETIES. 

THE CASE OF ARTSAKH 

 

The article presents the basic challenges of democratization in post-conflict societies. It focuses on direct 

and indirect leverages of foreign influence that enable international actors to direct the process of regime 

building. Since international administration is used to prevent armed clashes and promote statebuilding, the goal 

of the report is to find out its effectiveness in case of Artsakh, the 25-year statehood achievements of which are 

merely the result of active efforts by the local authorities, self-organization of the society, and powerful military 

capabilities. 
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ՄԱԿ-ի որդեգրած չեզոքության սկզբունքի աստիճանական անկումը և հակամարտության 

տարածքներում ավելի ակտիվ ներգրավվածությունը՝ ընդհուպ ժողովրդավարական պետության 

կառուցման գործընթացին լայնամասշտաբ աջակցությունը, ակնհայտ դարձավ 1990-ականների 

կեսին: Հետկոնֆլիկտային առաքելությունները սկսեցին կենտրոնանալ ոչ միայն «բացասական» 

խաղաղության (զինված հակամարտության բացակայություն), ինչպես ավանդական խաղաղապահ 

առաքելությունները, այլև՝ «դրական» խաղաղության (արդարադատության, անաչառության և 

ժողովրդավարական կառավարման ապահովում) հաստատման վրա1: Ժողովրդավարական 

կառավարումը սկսեց դիտարկվել որպես հետկոնֆլիկտային խաղաղության տևականությունն 

ապահովող վճռորոշ գործոն: Նույնիսկ ձևավորված են դրա տեսական հիմքերը` 

ժողովրդավարական խաղաղության տեսություն2, որի համաձայն պատերազմների ու 

լայնամասշտաբ բռնությունների տեղի ունենալու հավանականությունն անհամեմատ ցածր է 

ժողովրդավարական արժեքներ դավանող հասարակություններում:  

Գաղափարը զգալիորեն ամրապնդվեց ՄԱԿ Գլխավոր քարտուղարի երկու առանցքային 

զեկույցներում՝ ‹‹Խաղաղության օրակարգ››3 և ‹‹Ժողովրդավարացման օրակարգ››4: Առաջինում 

նշվում է զինված հակամարտություններում ներգրավման ժամանակ ՄԱԿ-ի լիազորությունների և 

գործառույթների ընդլայնման անհրաժեշտության մասին՝ միաժամանակ փաստելով, որ 

‹‹ժողովրդավարական սկզբունքների նկատմամբ հարգանքը հասարակական գոյության բոլոր 

մակարդակներում՝ համայնքներում, պետությունների ներսում, պետությունների համայնքում, 

առանձնահատուկ կարևոր է››: ‹‹Ժողովրդավարացման օրակարգում›› ընդգծվում է, որ ժողովրդա-

վարական ինստիտուտները և գործընթացները մրցակցային շահերը տեղափոխում են խոսույթի 

հարթություն և տրամադրում փոխզիջման հասնելու միջոցներ, որոնք պետք է հարգեն բանավեճի 

բոլոր կողմերը՝ այդպիսով նվազագույնի հասցնելով շահերի տարբերությունների կամ 

հակասությունների վերաճումը զինված բախումների կամ առճակատման: Զեկույցում 

մատնանշվում է նաև ՄԱԿ-ի աճող դերակատարությունը ժողովրդավարացման գործընթացներում, 

մասնավորապես, ընտրություններին աջակցության և ժողովրդավարական ինստիտուտների 

կառուցման գործում: 

 

Ժողովրդավարացման գործընթացի մարտահրավերները միջազգային վերահսկողության ներքո 

 

Հետկոնֆլիկտային հասարակություններում ժողովրդավարացման գործընթացներն 

արտաքին դերակատարների անմիջական ներգրավմամբ ունեն բարդ ընթացք և էապես 

տարբերվում են ժողովրդավարությանն անցման ավանդական ձևից3: Չնայած միջազգային 

կառավարումը կարող է զգալիորեն դյուրացնել ժողովրդավարացման ընթացքը՝ 

ժողովրդավարական ինստիտուտների ստեղծման, ժողովրդավարական արժեքների և մշակույթի 

ներմուծման ճանապարհով, այդուհանդերձ միջազգային դերակատարների կողմից պետական 

իշխանության տևական իրականացումը կարող է առաջացնել պառակտում արտաքին և 

ներպետական իշխանությունների միջև և, ավելին, պատճառ դառնալ նորանկախ պետության՝  

որպես ձախողված պետության որակմանը:  Դա հատուկ է այն դեպքերին, երբ միջանկյալ 

կառավարում հաստատելիս միջազգային իշխանությունները չեն ապահովում առնվազն երեք 

նախապայմանի առկայություն. 1) կողմերի համաձայնության ձեռքբերում, 2) տարածքի ապագա 

կարգավիճակի կամ առնվազն դրա վերաբերյալ բանակցութ-յուններ սկսելու ժամանակացույցի 

նախանշում (ինքնորոշման հակամարտությունների դեպքում), 3) միջազգային իշխանություններից 

տեղի իշխանություններին լիազորությունների փոխանցման առնվազն նախնական 

ժամանակացույցի սահմանում: 

Ինքնորոշման հակամարտությունների դեպքում արտաքին միջամտության համար 

առանցքային նշանակություն ունի ‹‹հյուրընկալող տարածքի›› և/կամ մետրոպոլիայի 

                                                           
1
 Carati A., Sharing Sovereignty: Building Democracy by External Intervention, ISPI Analysis, N 142, October 

2012, http://www.ispionline.it/it/documents/Analysis_142_2012.pdf. 
2
 Danilovic V., Clare J., The Kantian Liberal Peace (Revisited), American Journal of Political Science, 51, 2, 

2007, 397-414. 
3
 Croissant A., International Interim Governments, Democratization, and Post-Conflict Peace-building: Lessons 

from Cambodia and East Timor, Strategic Insights, January 2006, 5, 1, 1-18. 
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համաձայնության ձեռքբերումը, ինչն, ինչպես նշում է Զոմը, գրեթե անհնար է հետկոնֆլիկտային, 

որպես կանոն, թշնամական ընկալումները չթոթափած հասարակությունների դեպքում1: Ակնհայտ 

է, որ դա փոխզիջումային լուծման հասնելու նախնական երաշխիքներից է, սակայն 

հակամարտության տեսակով, ընթացքով և կողմերի առանձնահատկություններով 

պայմանավորված կառավարումը կարող է հաստատվել նաև առանց երկկողմ համաձայնության: 

Եթե մետրոպոլիայի համաձայնության ձեռքբերումը  օբյեկտիվ պատճառներով ոչ միշտ է 

հնարավոր (թեև իրավական առումով դա պարտադիր պայման չէ), ապա ինքնորոշվող ժողովրդի 

դեպքում դա անհրաժեշտ պայման է՝ առաջին հերթին ապահովելու միջազգային և տեղի 

իշխանությունների խաղաղ համակեցությունը: Այն դեպքում, երբ այդ երկուսի միջև առաջանում է 

անհամաձայնություն, ինչն առավել հաճախ օրակարգային հարցերի ոչ հստակ սահմանման և, 

արդյունքում, կառավարման տևական բնույթի պատճառ է, հնարավոր է նաև զինված բախումների 

վերսկսում, ինչպես դա եղավ Կոսովոյում 2004թ.:  

Հետկոնֆլիկտային միջավայրին հատուկ մեկ այլ խնդիր, որը կարող է խոչընդոտել 

ժողովրդավարացման գործընթացներին, կապված է նախկին թշնամիների միջև վստահության 

բացակայության և նոր ռազմական բախումների վերսկսման հնարավորության հետ՝ 

մասնավորապես հաշվի առնելով միջազգային կառավարմանը, որպես կանոն, նախորդող 

կոնֆլիկտի էսկալացիայի փուլը (Բոսնիայի Սրեբրենիցա քաղաքում տեղի ունեցած ջարդերը, 

Արևելյան Թիմորի երկու տասնամյակ տևած օկուպացիան և անկախության հանրաքվեին 

հաջորդած ցեղասպանությունը, 1999թ. Զինված բախումները և ՆԱՏՕ-ի ռազմական 

միջամտությունը Կոսովոյում և այլն)2
: 

Այդուհանդերձ, ժողովրդավարացման գործընթացի հաջողությունը կամ ձախողումը 

պայմանավորող առավել վճռորոշ գործոն է հասարակության պատմական ժառանգությունը: 

Վերջինս, անկախ դրսևորման ձևից՝ էթնիկ բաժանումների, թույլ քաղաքացիական 

հասարակության, թե կառավարման ոչ պատշաճ համակարգի տեսքով, կարող է լինել խոչընդոտ 

ժողովրդավարացման ճանապարհին: Ինչպես նշում է Պրիդհեմը, ավտորիտար ժառանգությունը, 

մտածելակերպը և պրակտիկան ավելի կարևոր են, քան ինստիտուցիոնալ ձևերը, քանզի 

վերջիններս կարող են խարխլվել հարաբերականորեն կարճ ժամանակահատվածում3: Ինչ 

վերաբերում է միջազգային կառավարմանը, ապա պատմական ժառանգության ուժեղ 

ազդեցությունը և միջազգային դերակատարների՝ ավտորիտար միտումները վերացնելու 

արդյունավետությունը հնարավոր է գնահատել միջազգային իշխանություններից պետական 

իշխանություններին տարածքի կառավարման լիազորություններն ամբողջական փոխանցելուց 

հետո: Ժողովրդավարացման ուղղությամբ ցանկացած ձեռքբերում իրական կայացածության 

չափորոշիչ չէ, քանի դեռ դրա գործունակությունը չի դրսևորվել միջազգային վերահսկողության 

բացակայության պայմաններում: 

Ի լրումն վերոնշյալի, ժողովրդավարացման գործընթացը հաճախ ուղեկցվում է 

ժողովրդավարական կառավարման առանցքային սկզբունքներից մեկի՝ իշխանությունների 

բաժանման սկզբունքի էական աղավաղումներով: Մասնավորապես, ինքնորոշման 

հակամարտությունների դեպքում արտաքին կառավարում կիրառելիս օրենսդիր, գործադիր և 

դատական իշխանությունների լիազորությունները վերապահվում են մեկ մարմնի՝ ՄԱԿ Գլխավոր 

քարտուղարի հատուկ ներկայացուցչին: Ժողովուրդն, ում անունից վերջինս գործում է, չի կարող 

վիճարկել Հատուկ ներակայացուցչի գործողությունները կամ հեռացնել նրան պաշտոնից: Իրաքում 

Կոալիցիայի վարչակազմը վայելում էր անձեռնմխելիություն Իրաքի դատարաններում: UNMIK-ի 

թիվ 47 (2000) կանոնակարգը UNMIK-ի և KFOR-ի կարգավիճակի, արտոնությունների և 

անձեռնմխելիությունների վերաբերյալ սահմա-նում էր ռազմական և քաղաքացիական միջազգային 

վարչակազմի անձեռնմխելիություն՝ ձերբակալության և կալանքի ցանկացած տեսակից4: 

Դատավորների ու դատախազների հեռացումը պաշտոնից հիմնված է այնպիսի անորոշ 
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 Zaum D., The Sovereignty Paradox: The Norms and Politics of International Statebuilding, US, Oxford 

University Press, 2007, pp. 58-59. 
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 Pridham G., Galagher T., Experimenting with Democracy: Regime Change in the Balkans, Routledge, 2002, 
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չափանիշների վրա, ինչպիսիք են ‹‹լուրջ թերացումները›› կամ ‹‹աշխատանքային 

պարտականությունների պատշաճ կատարման ձախողումը1››: Ավելին, գործնականում Գլխավոր 

քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը ոչ միայն հաշվետու չէ տեղի բնակչությանը, այլև վայելում է 

որոշակի անկախություն ՄԱԿ-ի կառույցներից: Օրինակ, 1999-2001թթ. Կոսովոյում Հատուկ 

ներկայացուցչի պաշտոնը զբաղեցրած Բ. Քոուչները ամրապնդեց քաղաքական խորհրդականների 

իր կազմը՝ այդպիսով ստվերում թողնելով ՄԱԿ-ի քաղաքական հարցերով վարչությանը2:  

Ուստի, չնայած միջազգային կառավարումը հետապնդում է ժողովրդավարության 

արմատավորման նպատակ իր իրավասության տակ գտնվող տարածքներում, ստանձնելով 

փոխնակ պետության (surrogate state) գործառույթներ, վերջիններս լիարժեք չեն բավարարում 

ժողովրդավարական չափանիշներին: Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ կառավարման պրակտիկայի 

ընթացքում ՄԱԿ-ը զարգացրել է նաև ժողովրդավարական պատասխանատվության մեխանիզմներ 

և ընթացակարգեր, որոնք այս կամ այն կերպ զսպիչ ազդեցություն ունեն միջազգային վարչակազմի 

գործունեունեության վրա, այդ թվում՝ Գլխավոր քարտուղարի` Անվտանգության խորհրդին 

ներկայացվող, պարբերական զեկույցները, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, 

պետական բարձր ատյանի դատարանների ընդարձակ իրավասությունը և այլն: Ի լրումն դրան, 

հետկոնֆլիկտային փուլում միջազգային կառավարման կիրառումն արդարացնող գլխավոր 

փաստարկն այն է, որ ոչ ժողովրդավարական վարչակարգի հաստատման հավանականությունը 

հասցված է նվազագույնի: Հաշվի առնելով միջազգային վարչակազմին տրամադրված 

լիազորությունները և մանդատը՝ քիչ հավանական է ավտորիտար կառավարման համակարգի 

վերահաստատման հնարավորությունը, ինչը հատուկ էր ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի մի 

շարք երկրների:   

 

Արտաքին ազդեցության ուղղակի և անուղղակի լծակները 

 

Միջազգային համայնքի ազդեցությունը ժողովրդավարացման գործընթացների վրա կարող է 

ունենալ ինչպես անուղղակի, այնպես էլ ուղղակի բնույթ: Հոդվածն առավելապես կենտրոնացած է 

ուղղակի մեխանիզմների վրա, հաշվի առնելով վերջին շրջանում միջազգային կառավարման 

շրջանակներում արտաքին դերակատարներին վերապահված զգալի, հարաբերականորեն լեգիտիմ 

իշխանությունը3, որը հնարավորություն է տալիս ուղղակիորեն ազդել քաղաքական 

զարգացումների, այդ թվում՝ քաղաքական վարչակարգի ձևավորման վրա: Այդուհանդերձ, 

անուղղակի մեխանիզմների շարքում հարկ է անդրադառնալ Լինցի և Ստեպանի առաջարկած 

zeitgeist4-ի գաղափարին, որն իրենից ներկայացնում է միջազգային քաղաքական մշակույթի ձև: 

Դրա հիմքում ընկած է այն մոտեցումը, որ եթե ժողովրդավարության գաղափարն ամրապնդի իր 

հիմքերը միջազգային գաղափարական համայնքում՝ առանց մրցակցային այլընտրանքների, 

երկիրը կունենա հաջող անցման ավելի մեծ հնարավորություններ: Ի տարբերություն Եվրոպայում 

միջպատերազմական շրջանին բնորոշ ժողովրդավարության հիմնական այլընտրանքների՝ 

կոմունիստական և ֆաշիստական գաղափարախոսությունների, ներկայիս zeitgeist-ը նպաստել է 

այնպիսի ոչ ժողովրդավարական վարչակարգերի տապալմանը, ինչպիսիք են Լատինական 

Ամերիկայի ռազմական բռնապետությունները և Աֆրիկայի միակուսակցական 

կառավարությունները5:  

Միջազգային ազդեցության առավել տարածված ուղղակի լծակներից է ‹‹քաղաքական 

պայմանականության›› սկզբունքը: Վերջինս իրենից ներկայացնում է երկկողմ գործընթաց դոնոր և 

շահառու պետությունների միջև, որը ներառում է տնտեսական կամ քաղաքական շահի որոշակի 

                                                           
1
 Stahn C., The Law and Practice of International Territorial Administration: From Versailles to Iraq and 

Beyond, US, Cambridge University Press, 2008, pp. 703-704. 
2
 Lemay-Hébert, N., State-Building from the Outside-in: UNMIK and Its Paradox, Journal of Public & 

International Affairs, 2009, 20, 65-90. 
3
 Kirakosyan M., The Possibilities of Increasing the Efficiency of International Territorial Administration, 

Armenian Journal of Political Science, 2015, 1, 2, 117-135. 
4
 Linz J., Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, 

and Post-Communist Europe, US, The Johns Hopkins University Press, 1996.  
5
 Tansey O., Op. cit., p. 38. 
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ձև` միայն ի պատասխան ժողովրդա-վարական զարգացման ուղղությամբ ներպետական հստակ 

գործողությունների: Միջազգային կառավարման ժամանակ արտաքին իշխանությունները հաճախ 

օգտագործում են տարածքից դուրս գալու և պետական իշխանությունների լիազորությունների 

փոխանցման ժամկետները՝ որոշակի վարքագիծ ձևավորելու և կոնկրետ վարչակարգի 

հաստատման վրա ազդելու համար: Օրինակ, 2003թ. Կոսովոյի համար առաջադրված 

չափորոշիչները՝ գլխավորապես մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ոլորտներից, 

որոնք բավարարելու դեպքում միայն հնարավոր կլիներ սկսել կարգավիճակի վերաբերյալ 

բանակցություններ; Կայունացման և Ասոցացման համաձայնագրի կնքումը, ինչպես նաև 

Խաղաղության համաձայնագրի իրականացումը վերահսկող խորհրդի (Peace Implementation 

Council)՝ Բոսնիայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ դրական գնահատա-կանը՝ որպես 

Բոսնիայում Բարձրագույն ներկայացուցչի գրասենյակի փակման նախապայմաններ: Միջազգային 

կազմակերպությունները կարող են կիրառել նաև պայմանականության մեկ այլ ձև՝ 

‹‹անդամակցության պայմանականությունը››՝ որպես ժողովրդավարաց-ման գործում իրենց 

դերակատարության բաղկացուցիչ մաս:  

Ազդեցության ուղղակի լծակների շարքում հարկ է նշել նաև միջազգային վերահսկողության 

գործոնը, որը կարող է ներառել ուժի կամ դրա կիրառման սպառնալիքի օգտագործում: Մի կողմից, 

միջազգային դերակատարները կարող են խթանել ժողովրդավարացումը՝ վերացնելով արտաքին 

վերահսկողությունը և ապահովելով քաղաքական զարգացման ավելի մեծ ինքնավարություն: 

Ազդեցության այդ ձևը բնորոշ էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած 

ապագաղութացման շրջանին: Ազդեցության մյուս ձևը ենթադրում է ռազմական ուժի կամ դրա 

սպառնալիքի օգտագործում ոչ ժողովրդավարական կառավարությունը տապալելու և 

ժողովրդավարական կառավարում հաստատելու կամ դյուրաբեկ ժողովրդավարական 

կառավարումն ամրապնդելու համար: Երկրորդ ձևի կիրառման մենաշնորհը պատկանում է 

Միացյալ Նահանգներին, որը ռազմական միջամտության ճանապարհով մի շարք դեպքերում 

(Պանամա, Ֆիլիպիններ, Աֆղանստան, Իրաք, Լիբիա և այլն) ուղղակի-որեն ազդել է քաղաքական 

վարչակարգի փոփոխության վրա1: 

Անցումային կառավարման շրջանում միջազգային կազմակերպությունների ուղղակի 

ազդեցությունը դրսևորվում է նաև  

 Կառավարման օրակարգի սահմանման լիազորությամբ, ինչը միջազգային 

դերակատարներին հնարավորություն է տալիս որոշել քննարկման ենթակա խնդիրների և 

դրանց՝ մեկը մյուսի նկատմամբ ստորադասության հարցը: 

 Վետոյի իրավունքով, որը կարող է տարածվել ընդհուպ ներպետական դերակատարների 

առաջ քաշած օրենքների վրա: 

 Ներպետական օրենսդրության մշակման գործընթացում ուղղակի ներգրավվածությամբ2: 

Արտաքին վերահսկողության մեխանիզմների կիրառման հնարավորություններն Արցախի 

Հանրապետությունում 

 

Ֆրիդըմ Հաուսի քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների 

վարկանիշային ցուցակում դե ֆակտո պետությունները երբեմն ավելի բարձր ցուցանիշներ են 

ունենում քան մետրոպոլիան, ինչպես, օրինակ, Արցախի Հանրապետությունը: Ազատությունն 

աշխարհում վարկանիշային ցուցակում Արցախի Հանրապետությունը ներառվել է 1998 թվականից: 

Հատկանշական է, որ 2003 թվականից առ այսօր այն որակվել է որպես մասամբ ազատ պետություն, 

այն դեպքում, երբ նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանը՝ մետրոպոլիան, որից այն անջատվել 

է, բնորոշվել է որպես ոչ ազատ3: Ընդ որում, Արցախի դեպքում արտաքին միջամտությունը 

ժողովրդավարացման գործընթացներին եղել է նվազագույն՝ ի տարբերություն մի շարք այլ 

հետկոնֆլիկտային հասարակությունների, որոնք նույնիսկ ժողովրդավարական գործընթացներին 

միջազգային իշխանությունների տևական մասնակցությունից և պետական իշխանության 

                                                           
1
 Wolfrum R., International Administration in Post-Conflict Situations by the United Nations and Other 

International Actors, Max Planck UNYB, 2005, 9, 649-696. 
2
 Tansey O., Op. cit., p. 42: 

3
 Freedom in the World Reports, https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world.  

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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լիազորությունների լիակատար ստանձնումից հետո շարունակել են դրսևորել ավտորիտար 

միտումներ (Կոսովո, Արևելյան Թիմոր, Հարավային Սուդան և այլն):  

2016թ ապրիլին մետրոպոլիայի սանձազերծած քառօրյա պատերազմը արցախյան 

հակամարտության կարգավորման գործընթացի սառեցման տրամաբանական շարունակությունն 

էր, որը ցույց տվեց, որ անհրաժեշտ է նոր մեխանիզմների կիրառում հակամարտության 

կարգավորմանը հետամուտ լինելու համար: Ուստի չի բացառվում, որ առաջարկվող մոտեցումների 

թվում լինի արտաքին կառավարման մեխանիզմների կիրառումը, մասնավորապես, հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ կարգավորման վերաբերյալ վերջին` ‹‹Մադրիդյան››, փաստաթղթի 

տարրերից մեկն էլ ենթադրում է Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ: Ընդ որում, պետք է նշել, որ 

արտաքին վերահսկողության առաջարկության դեպքում մետրոպոլիայի համաձայնությունը 

կարելի է ի սկզբանե բացառել՝ հաշվի առնելով արտաքին կառավարման նախորդ ելքերը: 

Հատկանշական է, որ չճանաչված պետություններում միջազգային կառավարման վեց դեպքերից 

հինգն ավարտվել է անկախության հռչակմամբ, մեկը (Արևելյան Սլովենիա)՝ նախկին 

մետրոպոլիայի՝ Խորվաթիայի կազմ վերաինտեգրմամբ՝ ըստ նախանշված մանդատի:  

Միաժամանակ, ԼՂՀ-ն այդ սցենարի հավանականությունը կարող է դիտարկել առնվազն երեք 

նախապայամանի բավարարման դեպքում. Մադրիդյան փաստաթղթի առաջին սկզբունքի՝ ԼՂ 

հարակից տարածքների վերադարձի ի սկզբանե բացառում, քաղաքական կարգավիճակի հստակ 

սահմանում միջազգային մանդատում, ինչը ԼՂ-ի դեպքում լիարժեք անկախությունից բացի 

այլընտրանք չունի և տեղի իշխանություններին ստանձնած լիազորությունների փոխանցման 

հստակ ժամանակացույց: Այդ նախապայմանների առկայությունը էապես կնվազեցնի խնդրի 

վերջնական հանգուցալուծումից խուսանավելու հնարավորությունը: Ուստի, չնայած այն 

հանգամանքին, որ այդ մեխանիզմի կիրառման հեռանկարները ԼՂ հակամարտության 

կարգավորման շրջանակներում այսօր չեն նշմարվում, անհրաժեշտ է նման 

ուսումնասիրությունների ճանապարհով դիտարկել խնդրի կարգավորման հավանական 

տարբերակների հնարավոր օգուտներն ու վտանգները:  
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ՀՏԴ 32 (479.243)                                                                                                                Քաղաքագիտություն  
Ալեքսանդր Մանասյան 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հակամարտությունների միջազգայնացման տեսանկյունները 

 

Հոդվածը նվիրված է 1918-1920 թթ. և ԽՍՀՄ լուծարումից հետո Ղարաբաղյան կօնֆլիկտի 

կարգավորման միջազգայնացման երկու ձևաչափերի համեմատական վերլուծությանը: Այդ 

ձևաչափերը ցույց են տալիս կոնֆլիկտի փոխակերպումների ուղղությունը նրա հարյուրամյա 

պատմության ընթացքում: Առանձնացված են դիտարկվող միջազգային ձևաչափերի 

կարգավիճակների իրավաքաղաքական տարբերությունները: Ի տարբերություն 1918-1920 թթ. այժմ 

կոնֆլիկտը միջազգային հանարության կողմից չի դիտվում որպես Հայսատանի և Ադրբեջանի 

տարածքային վեճ: Կոնֆլիկտի կարգավորման գործընթացում ներբերված են միջազգային 

իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ, որոնք չկային 1918-1920 թվականններին: Ի տարբերություն XX 

դարի սկզբի այժմ կոնֆլիկտը հայտնվել է գլոբալ դերակատարների ռազմաքաղաքական 

հավասարակշռության դաշտում՝ երկարատև ստատուս քվոի ներուժով:  

 

Բանալի բառեր -  Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտի փոխակերպում, կոնֆլիկտի 
միջազգայնացում, էթնոքաղաքական կոնֆլիկտի կարգավորման միջազգայնացում, կոնֆլիկտի 
կարգավորման ձևաչափեր 
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ПОЗИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ  СИЛ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

Аспекты интернационализации конфликтов 

Статья посвящена сравнению двух форматов интернационализации урегулирования 

Карабахского конфликта, установившихся в 1918-1920 годах и после распада СССР. В этих форматах 

проявляется направление трансформаций в вековой истории конфликта. Выделены различия 

политико-правовых статусов рассматриваемых международных форматов урегулирования конфликта. 

В отличии от 1918-1920 гг. ныне международным сообществом конфликт не рассматривается как 

территориальный спор между Арменией и Азербайджаном. Под процесс урегулирование конфликта 

подведены фундаментальные принципы международного права, которых не было в 1918-1920 годах. 

В отличие от начала XX века конфликт ныне оказался в условиях военно-политического равновесия 

глобальных игроков с долговременным потенциалом стастус-кво.   
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POSITIONS OF INTERNATIONAL COMMUNITY IN THE  SETTLEMENT OF  THE KARABAKH 
CONFLICT 

The Aspect of Internationalization Conflicts 
The article is devoted to the comparison of the two formats of the internationalization of the 

settlement of the Karabakh conflict, established in 1918-1920 and after the collapse of the USSR. These 

formats show the direction of conflict transformation during its centennial history. The article highlights 

the political and legal differences in the status of the international formats for settling the conflict. In 

difference from 1918-1920. now the international community the conflict is not considered as a territorial 

dispute between Armenia and Azerbaijan. For the settlement of the conflict, the fundamental principles of 

international law are involved, which were not in 1918-1920. Unlike the beginning of the twentieth 
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century, the conflict has now found itself in the military-political equilibrium of global gamblers with a 

long-term potential for ststus quo. 

 

Key words - Karabakh conflict, conflict transformation, conflict internalization, internalization of the 
ethnopolitical conflict settlement format, international format of conflict settlement, conflict resolution 
formats 
 
 Վերնագրում ձևակերպված հարցադրումը ենթադրվում է, որ հոդվածում տարբերակվում են 

«հակամարտության միջազգայնացում»  և «հակամարտության կարգավորման միջազգայնացում» 

հասկացությունները: Տրված ձևակերպումներում դրանց իմաստները բավականաչափ թափանցիկ 

են և մանրամասն բացատրությունների կարիք չունեն: Հակամարտության միջազգայնացման տակ 

քաղաքագիտական հետազոտություններում սովորաբար հասկանում են երրորդ կողմերի ուղղակի 

մասնակցությունը զինված բախման տեսք ընդունած առճակատմանը: Մեր օրերում Սիրիայում 

տեղի ունեցող բախումները էթնոքաղաքական և կրոնական հիմքի վրա ծագած ներքին կոնֆլիկտի 

միջազգայանացման տիպական օրինակ են տրամադրում: Այդ ենթախորքի վրա հստակ 

առանձնանում է «հակամարտության կարգավորման միջազգայնացում» հասկացությանը 

վերագրվող իմաստային տարբերությունը: Այն   մատնանշում է միջնորդների ու շահագրգիռ 

երկրների կամ միջազգային կազմակերպությունների ներգրավվածությունը հիմնախնդրի 

քաղաքական, ոչ ուժային կարգավորման բանակցային գործընթացին: Որքան մեծ է շահագրգիռ 

կողմերի ու միջնորդների թիվը, այնքան միջազգայնորեն կարևոր է հիմնախնդրի: Կոնֆլիկտը 

կարող է սկսվել որպես զինված առճակատում և փոխակերպվել ու մտնել քաղաքական  

կարգավորման փուլ: Մեկ այլ դեպքում որպես խաղաղ (ոչ ուժային) կարգավորման ենթակա 

կոնֆլիկտը կարող է բորբոքվել-վերաճել զինված համամարտության, և այդ փոխակերպումներում 

կանխապես տրված ուղիներ չկան: Ոչ ուժային, բանակցային կարգավորման հանգրվանին հասած 

ոչ մի կոնֆլիկտ երաշխավորված չէ վերաբորբոքման ու զինված առճակաման փոխակերպվելու 

վտանգից: Սակայն բոլոր կոնֆլիկտներն էլ այսպես թե այնպես  հանգուցալուծվում են բանակցային 

սեղանների շուրջ ձեռք բերված համաձայնություններով ու կնքված պայմանագրերով:  

 Մեր դիտարկման թեման Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն է, որի շուրջ բանակցությունները 

ընթանում են ԵԱՀԿ հովանու տակ՝ նրա մանդատն ստացած Մինսկի խմբի անմիջական 

միջնորդությամբ:  Իր հարյուրամյա պատմության ընթացքում կոնֆլիկտը հայտնվել է միջազգային 

քաղաքական ամենատարբեր շրջանակներում և  ձևաչափերում, իրավական ամենատարբեր 

միջավայրերում, անցել է փոխակերպումներով, որ պայմանավորել  են չընդհատվող 

դիմաբախության  ձևերն ու ընթացքը: Հակամարտության կարգավորման մերօրիա միջազգային 

ձևաչափն ունի իր քաղաքական ենթախորքերը, որը հանգամալից դիտարկման  կարիք ունի: 

Հոդվածը չի հավակնում դրանց ըստ ամենայնի ուսումնասիրությանը: Այն նպատակ ունի 

անդրադառնալ միայն որոշ ուղենիշային գաղափարների: Բայց նախ՝ հակիրճ այն 

փոխակերպումների մասին, որոնցով անցել է կոնֆլիկտը մինչև կհասներ կարգավորման 

միջազգայնացման այն հանգրվանին, որում դտնվում է:    

Ռուսական կայսրության փլզումը և հայ-թաթարական էթնիկ բախումների վերաճումը 

էթնոքաղաքական հակամարտության Արևելյան Անդրկովկասի ազգային պետական կառուցվածքի 

շուրջ 

 Ղարաբաղյան կոնֆլիկտն ունի մեկ ամբողջ դարի պատմություն: Այն սկսվել է 1918 

թվականին, երբ Անդրկովկաս խուժած թուրքական կանոնավոր բանակը հիմնել է  մինչ այդ 

տարածաշրջանի պատմությանն անհայտ Ադրբեջանական Դեմոկրատական Հանրապետություն 

(ԱԴՀ) անունով խամաճիկային պետական գոյացություն, որը հարևաններին  տարածքային 

հսկայածավալ և անհիմն պահանջներ է ներկայացրել: «Թուրքական քաղաքական նորածին 

երեխան»1 ի թիվս Բաքվից մինչև Բաթում ընկած այլ տարածքների հավակնում էր նաև Լեռնային 

Ղարաբաղին:  

                                                           
1
 Արտահայտությունը պատկանում է 1918 թ. Ադրբեջանի Ազգային խորհրդ նախագահ Մամեդ Էմին 

Ռասուլզադեին (մեջբերված է Михаил Волхонский, Вадим Муханов. «По следам Азербайджанской 

демократической Республики». М., 2007, գրքից, էջ146): 
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 Մինչև թուրքերի Անդրկովկաս արշավելը տարածաշրջանում Ղարաբաղյան 

հակամարտություն որպես այդպիսին չի եղել: Ռուսական կայսրության  գոյության վերջին երկու 

տասնամյակներում հենց կայսրության հրահրումով Արևելյան Անդրկովկասում բախումներ էին 

տեղի ունենում հայերի ու տեղի իսլամադավան ազգաբնակչության այն հատվածի միջև, որին 

ցարական Ռուսաստանը «մկրտել» էր կովկասյան թաթար անունով: Հայտնի է, որ տարածաշրջանի 

էթնոքաղաքական նկարագիրը ներկայացնելու համար կայսրությունը դեռևս XIX դարում 

շրջանառության մեջ էր դրել հայեր-մուսուլմաններ  կաղապարը, ընդունելով այն փաստը, որ մի 

կողմից ազգային, իսկ մյուս կողմից դավանաբանական սկզբունքով առանձնացվող այդ 

համայնքներն են Արևլյան Անդրկովկասի ազգային ու տնտեսական կյանքի  գլխավոր 

դերակատարները1: Սակայն կայսրության կողմից բախումները հասկանալի քաղաքական 

նկատառումներով հրահրվեցին ոչ թե Արևելյան Անդրկովկասի այդ երկու գլխավոր համայնքների՝ 

հայերի ու մուսուլմանների, այլ հայերի և կովկասյան թաթարների միջև2, որ տարածաշրջանի 

պատմության մեջ այն մտավ հայ-թաթարական բախումներ անունով:   Կայսրության 

համակրանքը հայերի կողմը չէր:  Նրա քաղաքական վերնախավերում տիրապետող էր այն 

մտայնությունը, որ սոցիալական ու քաղաքական գաղափարախոսություններից հեռու, տգետ, իր 

զգալի մասով դեռևս քոչվորի կյանք վարող ու վայրենի բարքերի տեր կովկասյան թաթարնին 

կարելի է օգտագործել պատժելու համար անկախ պետականության վերականգման տեսլականին 

հետևող և ազգային ու սոցիալական արդարության ու հակամիապետական շարժումների առաջին 

շարքերում գտնվող հայերին3: Այսպիսին էր 1905-1907 թթ. հայ-թաթարական բախումների 

քաղաքական ենթախորքը ցարիզմի կողմից հետապնդվող նպատակների դիտակետից4: Մեր 

թեմայի համար կարևոր է  այդ դիտարկումներից բխող հետևյալ երկու իրողության արձանագրումը:   

 Առաջին: Այդ տարիներին ողջ Արևելյան Ահդրկովկասով ծավալված հայ-թաթարական 

բախումները զուտ էթնիկական բնույթ ունեին, քանի որ զինված բախումների մեջ ներքաշված 

կողմերը քաղաքական իշխանության կամ տարածաշրւանի ազգային պետական վերակառուցման 

խնդիներ չէին շոշափում5: Այդ կարգի քաղաքական հարցադրումները հայ-թաթարական 

կոնֆլիկտային հարաբերություններում առկա էին զուտ հնաևավորության տեսքով: Գլխավոր 

քաղաքական նախաձեռնություններն ու նպատակները կոնֆլիկտ էին ներբերվում դրսից (ընդ որում 

ոչ բացահայտ ձևերով)՝ կոնֆլիկտն ուղղորդող ու վերահսկողության տակ պահող 

իշխանությունների կողմից, որոնց համար հեղափոխական տրամադրություններով ապրող հայը 

միապետության համար վտանգավոր տարր էր, իսկ գաղափարախոսական շարժումներից հեռու 

կովկասյան թաթարը՝ հայերին զսպելու հարմար գործիք:  

                                                           
1
 Հայեր-մուսուլմաններ երկանդամ կաղապարը մուծելու քաղաքական նկատառումներին մենք անդրադարձել 

ենք «Ադրբեջանահայությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման և Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման համատեքստում» հոդվածում (տես՝ «Գլոբուս», N 8-9, 2014 թ., էջ 109-166):  
2
 Ակնհայտ էր, որ եթե կոնֆլիկտը բորբոքվեր քրիստոնյա հայերի ու մուսուլմանների միջև, այն կընկալվեր 

որպես  կրոնադավանաբանական (քրիստոնեա-մահմեդական) հակամարտություն, որը կայսրության այլ 

շրջաններում տարածվելու վտանգ կունենար: Բնական է, որ դա ցանկալի չէր կայսրության համար2: Նրան  

ձեռնտու էր զուտ էթնիկական կոնֆլիկտի բորբոքումը, որպիսին դարձան հայ-թաթարական բախումները: 
3
 Աշխատավորական վերնախավում և բանվորական հիերարխիայում վճռորոշ դիրքեր գրավող հայերի 

քաղաքական ակտիվության և դրան ցարական իշխանությունների վերաբերմունքի մասին տես՝ Баберовский 

Й., Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828-1914 гг// ab imperio: Новая имперская история 

постсоветского пространства. Казань, 2004, ինչպես նաև՝ Воровский. Сочинения. Т. 3, м., 1933       
4
 Միայն կայսրության վերջին տարիներին նրա քաղաքական վերնախավով սթափության ալիք անցավ, երբ 

պարզ դարձավ, որ իշխանությունների բարյացկամությունը վայելող թաթարները վարակված են  իր համար 

վտանգավոր ագրեսիվ թուրքականության բացիլով: 
5
 Այն, որ այդ տարիներին շոշափվում էին նաև քաղաքական բնույթի հարցադրումներ, էականորեն չփոխեցին 

հայ-թաթարական բախումների բնույթը: Կովկասի փոխարքա Վորոնցով-Դաշկովն, օրինակ, ցարին ուղարկած 

իր զեկուցագրերից մեկում առաջարկում էր Ելիզավետպոլի նահանգի արևմտյան շրջաններից, որտեղ հայ 

ազգաբնակչությունը մեծամասնություն էր կազմում, ձևավորել նոր վարչական միավոր, որպեսզի նրանք 

ազատվեն նահանգի վարչական մարմիններում խրամատավորված թաթար չինովնիկների 

կամայականություններից (տես՝ Հրաչիկ Սիմոնյան, Ազատագրական պայքարի ուղիներում, Գիրք V, Երևան, 

2013, էջ 486-492):    
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 Երկրորդ: Հայ-թաթարական կոնֆլիկտային հարաբերությունների ցարիզմի շրջանին 

հատուկ մյուս կարևոր իրողությունն այն է, որ ողջ Արևելյան Անդրկովկասով բռնկված հայ-

թաթարական բախումները Ղարաբաղյան հակամարտություն չէին կարող լինել և չեն եղել ոչ իրենց 

աշխարհագրության, ոչ էլ առարկայի տեսակետից:  

 Երրորդ: Հայ-թաթարական բախումները էթնիկականից փոխակերպվել են 

էթնոքաղաքականի հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո, երբ կայսրության վարչական 

վերահսկողությունից դուրս հայտնված տարածաշրջանի քաղաքական օրակարգում դրվել է 

Արևելյան Անդրկովկասի ազգային-պետական կարգավիճակի հարցը: Պարզ է դարձել, որ Բաքվի և 

Ելիզավետպոլի նահանգների մինչ այդ էթնիկական դիմաբախությունների մեջ ներքաշված 

հայկական ու թաթարական համայնքները  տրամագծորեն տարբեր կողմնորոշումներ ունեն ծագած 

հարցում: Արդյունաբերական Բաքվում գերիշխող դիրքեր ունեցող հայությունը երկրամասը 

Ռուսաստանից անջատվելու մեջ տեսնելով թուրքական ներխուժման և ցեղասպանության վտանգը, 

սատար կանգնեց երկրամասի խորհրդայնացման գործընթացին և դարձավ 1917-ին Բաքվում 

հաստատված խորհրդային իշխանության ազգային հենարանը: Թաթարական համայնքը 

կողմնորոշված էր դեպի օսմանյան թուրքը: Հայը երկրամասը տանում էր դեպի խորհրդայանացված 

Ռուսաստան, թուրքը՝ դեպի Օսմանյան կայսրություն: Առճակատումը ծավալվեց միջազգային մի 

իրադրության պայմաններում, երբ ընթանում էր առաջին աշխարհամարտը: 1917 թ. հոյեմբերին 

Բաքվում խաղաղ կերպով իշխանության հայտնվելը խորհրուրդների ձեռքում խոսում էր 

տարածաշրջանում հայկական գործոնի գերակայության մասին: 

Երրորդ կողմերի ռազմական ուղղակի միջամտությունը և Արցախյան հարցի միջազգայնացումը  

1918-1920 թթ. 

 Վերը շարադրվածը հավելյալ բացատրությունն է այն բանի, որ Ղարաբաղյան 

հակամարտությունը սկսվել է 1918 թ. այն բանից հետո, երբ կայզերական Գերմանիայի ռազմական 

արշավախմբի ուղեկցությամբ  Ադրկովկաս խուժած թուրքական բանակը, Բաքու շարժվելու 

ճանապարհին սրի մատնելով հայկական գյուղերը, Բաքվում ավելի քան երեսուն հազար հայերի 

սպանդը իրագործելուց և իշխանությունը կովկասյան թաթարներին հանձնելուց հետո շրջվել է 

դեպի Լեռնային Ղարաբաղ՝ իրեն Հայաստանի Հանարպետության անկապտելի մաս 

հայտարարած1 երկրամասը կոտորածներով ծնկի բերելու և արցախահայությանից արհեստածին 

ԱԴՀ-ին ենթարկվելու համաձայնությունը ստանալու համար: Ցեղասպան զավթիչի այդ 

հավակնությունները մերժող Լեռնային Ղարաբաղը ինքնապաշտպանական մարտերի մեջ մտավ 

թուրքերի ու հետո նաև մուսավաթական Ադրբեջանի հետ, որին 1919-ին,  արդեն հովանավորում էր 

Ապշերոնի  նավթին աչքադրած և Անտանտի կողմից հատուկ միսսիայով Բաքու մտած Անգլիան2: 

Սակայն ոչ  դաշնակից զորքերի գլխավոր հրամանատարին, ոչ նրան փոխարինած Շատելվորտին, 

ոչ անգլիացիների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում գեներալ նահանգապետ նշանակված 

արյունարբու Խոսրովբեկ Սուլթանովին չհաջողվեց կոտրել արցախահայության կամքը  և ստիպել 

                                                           
1
 1918-ի հուլիսի 22-ին Շուշիի թեմական դպրոցի դահլիճում տեղի է ունեցել Ղարաբաղի (Արցախի) հայության 

լիազոր ներկայացուցիչների առաջին համագումարը:  

Համագումարի օրակարգի հարցեըն արդեն իսկ հաստաում էին, որ Արցախը ընտրել է երկրամասի բոլոր  

հարցերի լուծման պատասխանատվությունը՝ պարենավորումից, հարկահանությունից, 

ինքնապաշտպանությունից մինչև արտաքին քաղաքականություն:  

Համագումարը հավանություն է տվեց Արարատյան Հանրապետության  անկապտելի մաս հռչակելու 

պատգամավորների առաջարկին, բայց հաշվի առնելով դժվար կացությունը, որի մեջ գտնվում էր այն, որոշեց 

միացման իրագործմանն ուղղորդված քայլերը համատեղել որպես դե ֆակտո անկախ պետություն հանդես 

գալու քաղաքական ուղեգծի հետ, որի համար և ձևավորեց Ղարաբաղի ժողովրդական կառավարություն: 

Ղարաբաղի ժողովրդական կառավարության ընդունած կարևոր որոշումներից մեկը 1918 թ. օգոստոսի 2-ին 

Գանձակի շրջանի հայկական շրջանները դե ֆակտո անկախ Արցախի մաս հայտարարելն էր:   
2
 Թուրքերը որպես Անտանտի կեողմից պարտված կողմ  1918 հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսում պարտադրված 

պայմաններով ստիպված էին դուրս գալ Անդրկովկասից: Անհատապես անգլիայի տարաշաշրջանային 

քաղաքականությունը Անտանտի անունից առաջ էին տանում դաշնակից զորքերի գլխավոր հրամանատար 

գեներալ Թոմսոնը, այնուհետև նրան փոխարինած գնդապետ Շատելվորտը, որոնք մեկը մյուսի ետևից 

«վերջնագրեր» էին ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի լիազոր ներկայացուցիչների համագումարներին ու 

նրա ձևավորած Ազգային խորհրդին մուսավաթական Ադրբեջանի իշխանությունը ընդունելու պահանջով: 
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նրան ընդունել թուրքական խամաճիկ ԱԴՀ-ի իշխանությունը1: Արցախը դիմագրավեց թե 

մուսաֆաթական Ադրբեջանի, թե անգլիացիների ճնշումներին, կրեց ցավալի կորուստներ2, բայց 

մնաց կանգուն մինչև տարածաշրջանում նոր իրավաքաղաքական իրադրության  ձևավորումը, երբ 

1920 թ. ապրիլին խորհրդային Ռուսաստանի XI Կարմիր բանակը մտավ Բաքու, տապալեց 

թուրքական բանակի կողմից հիմնած ԱԴՀ-ն և տեղը հիմնեց նոր պետական կազմավորում 

Ադրբեջանական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը (Ադր.ԽՍՀ): Ազգերի լիգայի 

անդամության մերժումը ստացած  ԱԴՀ-ն լքեց պատմության թատերաբեմը առանց ճանաչված կամ 

փաստորեն հաստատված սահմանների:  

 1917 թ. նոյեմբերից մինչև 1920 թ. ամառն ընկած այդ շրջանում  տարածաշրջանում և 

Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված ռազմաքաղաքական գործընթացները, դրանցում թուրքերի, 

գերմանացիների, անգլիացիների ներգրավվածությունը հանգեցրին Ղարաբաղյան 

հակամարտության միջազգայնացմանը՝  կոնֆլիտին երրորդ կողմերի անմիջական ռազմական 

մասնակցության իմաստով 

Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման միջազգայնացումը 1918-1920 թվականներին 

  Բայց Ղարաբաղյան հակամարտությունը այդ տարիներին միջազգայնացվեց  ոչ միայն 

ծագած էթնոքաղաքական կոնֆլիկտին երրորդ կողմերի անմիջական զինված մասնակցության 

փաստով: Միջազգայնացվեց նաև նրա կարգավորման գործընթացը: Թե 1918 թ. հունվարին 

Փարիզում մեկնարկած խաղաղության խորհրդաժողովը, թե խորհրդաժողովի որոշմամբ 1919 թ. 

նույն ամսում հիմնված Ազգերի լիգան ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձել են Անդրկովկասի 

նորանկախ պետությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության, Վրաստանի և ԱԴՀ-ի ճանաչման 

համատեքստում: Ինչպես հայտնի է, երեք նորանկախ պետություններն էլ դիմել էին Ազգերի 

լիգային անդամակցելու և նրա անդամ-պետությունների կողմից դե յուրե ճանաչում ստանալու 

ակնկալիքով:   

 1919-1920 թթ. Հայաստանի Հանրապետության և ԱԴՀ միջև ծագած տարածքային վեճերը, 

որոնց առարկան նաև Լեռնային Ղարաբաղն էր, դառնում են Ազգերի լիգայի օրակարգի հարց: 

Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին վերաբերվող Լիգայի փաստաթղթերից3 առանձնանում է 

1920 թ. նոյեմբերի 20-ին ընդունած որոշումը, որով Լիգան հնարավոր չի համարում ԱԴՀ-ն ընդունել 

իր շարքերը, քանի որ վերջինս չունի հստակ սահմաններ և որ նրա տարածքային 

հավակնությունները «դարձել են հարևան պետությունների հետ վեճի առարկա» 4: Ընդունելով 

Հայաստանի Հանրապետության և ԱԴՀ միջև վիճելի տարածքների առկայության փաստը, Լիգան 

ըստ էության ծագած վեճի պատճառը համարում է Բաքվի անհիմն տարածքային 

հավակնությունները: Կազմակերպության մեջ տիրապետող դարձած այդ տեսակետը երևում է նաև 

իրավաքաղաքական իրողությունն արձանագրող որոշման այն դրույթից, որ Ադրբեջանական 

                                                           
1
 Առավելագույնը, որին հասան անգլիացիները Արցախահայության յոթերորդ համագումարի կողմից ԱԴՀ-ի 

հետ կնքած ժամանակավոր համաձայնագիրն էր: Պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու և 

ուժերը հավաքելու նպատակով համագումարի կողմից մուսաֆաթական Ադրբեջանի հետ կնքված այդ 

փաստաթուղով մինչև Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովը Լեռնային Ղարաբաղը իրեն համարում էր 

ԱԴՀ սահմաններում: Ժամանակավոր համաձայնագրով ադրբեջանական կողմը պարտավորվում էր առանց 

Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդին տեղյակ պահելու Շուշիիում գտնվող մուսավաթական ուժերի 

տեղաշարժեր չկատարել: Ինչպես հայտնի է, 1920 թ. ապրիլին արցախահայության իններորդ համագումարը 

անվավեր հայտարարեց ժամանակավոր համաձայանագիրը՝ այն Բաքվի կողմից խատելու պատճառով և 

երկրամասը հռչակեց Հայաստանի  Հանրապետության  անկապտելի մաս: (Ժամանակավոր համաձայնագիրը 

հենց այդ օրերին կորցրեց իր ուժը նաև այն պատճառով, որ  ապրիլի 28-ին Ռուսաստանի XI  Կարմիր բանակի 

կողմից Բաքվում խորհրդային իշխանության հաստատումով ԱԴՀ-ն դադարեց գոյություն ունենալ: 
2
  Արցախը հատկապես ծանր կորուստներ ունեցավ 1920 թ. մարտին, երբ մուսավաթականները 

կազմակերպեցին Շուշիի և հարևան հայկական գյուղերի բնակչության սպանդը:  
3
  Հայաստանի Հանրապետության և ԱԴՀ տարածքային վեճելի հարցերի քննարկումներին նվիրված Փարիզի 

խաղաղության խորհրդաժողովի ու Ազգերի լիգայի արխիվային փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ է բերված 

Յու. Բարսեղովի խմբագությամբ հրատարակված «Нагорный Карабах в международном праве и мировой 

политике: документы и комментарии» (М., 2008) փաստաթղթերի ժողովածուում (տես՝ նշված ժողովածուի թիվ 

572-629 փաստաթղթերը): 
4
 Տես՝ Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике: документы и комментарии. Т. 1.  М., 2008, 

Док. 619, стр. 547. 
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Հանրապետության ինքնիշխանությունը իր կողմից հավակնող տարածքնեում «դե յուրե չի 

ճանաչվել Ազգերի լիգայի ոչ մի անդամի  կողմից»:  

 Եվ այսպես, ղարաբաղյան կոնֆլիկտը օրակարգում հայտնվել է թուրքական ռազմական 

ինտերվենցիայի արդյունքում մինչ այդ ողջ Արևելյան Անդրկովկասի շուրջ ծավալված 

էթնոքաղաքական վեճի աշխարհագրական նեղացման արդյունքում: 1918-1920 թթ. այն 

միջազգայնացվել է թե զինված հակամարտությանը երրորդ կողմերի անմիջական մասնակցության, 

թե նրա կարգավորմանը երրորդ երկրների ներգրավվածության իմաստով:    

 Հակամարտության միջազգայնացման 1918-1920 թթ. քաղաքակաան տեսանկյունների 

ուսումնասիրությանը մեզնում դեռևս չի տրվում այն կարևորությունը, որին այն արժանի է: Այո, 

մենք սովորաբար ընդգծում ենք Սևրի պայմանագրի և Ազգերի լիգայի վերը  նշած փաստաթղթերի 

հայանպաստ բովանդակությունը  և շեշտում «Ղարաբաղյան փաթեթում» դրանց՝ որպես Հայկական 

հարցին անմիջապես առնչվող փաստաթղթերի, ներգրավման կարևորությունը: Որոշակիորեն այլ 

ոգով են դրանք վերլոււծված արդեն հիշատակված «Нагорный Карабах в международном праве и 

мировой политике: документы и комментарии»  (М., 2008) աշխատության երկրորդ հատորում: 

Սակայն Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովի և  Ազգերի լիգայի անդամ-պետությունների 

Հայաստանի հանդեպ ցուցաբերած վերաբերմունքի քաղաքական շարժառիթները դեռևս խորքային 

վերլուծության կարիք ունեն: Խնդրի տեսակետից կա ոչ պակաս կարևոր անելիք:  Դա Արցախ-

Ադրբեջան կոնֆլիկտի միջազգայնացման և կարգավորման XX  դարի քսանական թվականների և 

մերօրյա ձևաչափերի համեմատական վերլուծությունն ու դրանց միջև ընդհանրությունների ու 

տարբերությունների վերհանումն է: Այն կարող է հիմնախնդրի միջազգային քաղաքական չափման 

մեջ բացահայտել հարյուրամյա կոնֆլիկտի այնպիսի տեսանկյուններ, որոնք այլ կերպ տեսանել 

չեն:                 

Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման 1918-1920 թթ. և հետխորհրդային  շրջանի 

միջազգային ձևաչափերի համեմատական վերլուծություն առաջին մոտարկմամբ 

 Հարցը լուրջ վերլուծության կարիք ունի: Պահանջվում են որպես երրորդ կողմ կամ միջնորդ 

հանդիսացող պետությունների տարածաշրջանային շահերի1, ինչպես նաև խնդրի կարգավորումը 

իրենց հովանու տակ վերցրած միջազգային կառույցների հնարավորությունների խորքային 

վերլուծություններ: Մենք, ինչպես արդեն նշել ենք, ստորև կսահմանփակվենք առանցքային 

հարցադրումների առանձնացմամբ և պաշտոնական կամ այլ բաց տեքստերում խնդրին առնչվող (և 

այդ իմաստով հասանելի) հիմնական փաստերի հակիրճ վերլուծությամբ՝ հետագա 

ուսումնասիրությունների թիրախային թեմաների ձևակերպմaն նպատակադրությամբ:  

 Այն, որ շրջանցվում է Անդրկովկասի խորհրդայնացման ու դրան հաջորդած շրջանը, 

բացատրվում է հարցի ուրույնությամբ և դրան նվիրված հետազոտությունների առատությամբ2: 

                                                           
1
 Նման վերլուծության օրինակ է տրամադրում Ջոն Կիրակոսյանի “Великобритания и армянский вопрос” 

(Ереван, 1990) աշխատությունը: 
2
 Արծարծվող թեմայի համատեքստում այդ շրջանին վերաբերող հոդվածներում իմ կողմից առաջադրված 

դրույթներից առավել կարևոր են հետևյալները: Առաջին. եթե Խորհրդային Ռուսաստանը 1921 թ. հուլիսին, 

մինչև ԽՍՀՄ կազմավորումը, անդրկովկասյան հանրապետությունները համարել է ինքնիշխան 

պետություններ (ձևականորեն նրանք այդպիսին են եղել), ապա ՌԿ(բ)Կ Կովբյուրոն պետք է դիտարկվի որպես 

հարցի կարգավորման միջազգային ձևաչափ (մենք վերանում ենք այն բանից, որ հուլիսի 5-ին հարցի 

քննարկմանը մասնակից պետություններից ոչ մեկը միջազգայնորեն ճանաչված չէր և այն բանից, որ Մոսկվան 

Խորհրդային Հայաստանի նկատմամբ իրագործած բռնությամբ գործողության մեջ է դրել այդ նիստում 

իրականում չընդունված «որոշում»): Երկրորդ. Եթե ԽՍՀՄ-ը եղել է ինքնիշխան հանրապետությունների 

դաշնություն, ինչպես դա Ղարաբաղյան շարժմանը հաջորդած օրերին ներկայացնում էր Մոսկվան, պնդելով, 

որ Խորհրդային Ադրբեջանի՝ որպես ինքնիշխան պետության սահմանները չեն կարող փոփոխվել առանց նրա 

համաձայնության, ապա պետք է ընդունվի, որ 1990 թ. ապրիլի 3-ին «Միութենական հանրապետության 

ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծման մասին» օրենքն ընդունած ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդը 

եղել է իրավասու միաջազգային ատյան, որը ճանաչել է ԽՍՀՄ կազմից միութենական հանարապետության 

դուրս գալու դեպքում ինքնավար կազմավորումների ազգային-պետական կարգավիճակի բարձրացման 

(ընդհուպ մինչև ինքնիշխան պետություն հիմնելու) իրավունքը: Այդ օրենքը եղել է ինքնավարությունների 

ազատ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման ակտ անկախ այն բանից, թե հետագայում ինչպես են 

միութենական հանրապետությունները հայտնվել ԽՍՀՄ կազմից դուրս:  
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 Հակամարտության կարգավորման դարասկզբի և դարավերջի ձևաչափերի 

համեմատությունը ՀՀ և Արցախի Հանրապետության իրավասուբյեկտության դիտակետից:    

 1918-1920-ական թվականներին անկախության համար պայքարող հայ ժողովուրդը չուներ 

միջազգային հանրության կողմից ճանաչված, միջազգային իրավունքի լիիրավ սուբյեկտ 

հանդիսացող պետություն: Հայաստանի առաջին հանրապետությունը 1920 թ. մայիսին էր դիմել 

Լիգային՝ կազմակերպության անդամը դառնալու հայցով, սակայն հարցի ձգձգված քննարկումից 

հետո հայցը մերժվեց այն պատճառաբանությամբ, որ Սևրի պայմանագիրը, որով պետք է որոշվեն 

նորանկախ Հայաստանի սահմանները, դեռևս վավերացված չէ1: Հայաստանի Հանրապետությունը, 

ինչպես նաև Անդրկովկասի մյուս նորանկախ պետությունները՝ Վրաստանն ու ԱԴՀ-ն ճանաչվեցին 

միայն դե ֆակտո՝ քննարկումից քննարկում անընդհատ հնչեցվող այն վերապահությամբ, որ դե 

ֆակտո ճանաչումը չի կանխորոշում այդ պետությունների տարածքային վեճերի լուծումը: Նման 

հարցադրմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Լիգան տեղափոխեց Հայաստանի Հանրապետության 

և ԱԴՀ  տարածքային վեճերի ու սահմանների ճշտգրման հարթություն: Արցախի հարցը Ազգերի 

լիգայում չի առանձնացվել որպես ինքնուրույն քննարկման առարկա:  

 Առանձնացված չափանիշի տեսակետից համեմատության մեջ դնելով Արցախ-Ադրբեջան 

հակամարտության կարգավորման միջազգայնացման 1918-1920-ականների ձևաչափը 

հիմնախնդրի մերօրյա կարգավորման ձևաչափի հետ, հեշտ է նկատել մի շարք ակնառու 

տարբերություններ: Ինչ վերաբերում է Հայաստանի երրորդ հանրապետությանը, ապա ի 

տարբերություն 1918-1920 թթ. Հայաստանի առաջին Հանրապետության նա պետությունների 

միջազգային համայնքի՝ ՄԱԿ-ի, լիիրավ անդամ է: Դառնալով Արցախին, առաջին հերթին պետք է 

ընդգծվի, որ ի տարբերություն  Ազգերի լիգայի, ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ էլ ԵԱՀԿ-ն, որի հովանու տակ 

ընթանում է հակամարտության միջազգային կարգավորման գործընթացը, Արցախի հարցը չեն 

կապում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքային 

վեճերի կամ սահմանների ճշտգրտման հետ: Արցախի հարցը միջազգային ատյաններում 

ամրագրված է որպես կարգավորելու ենթակա ինքնուրույն հարց: Հակամարտության 

հանգուցալուծման միջազգային գործընթացներում Արցախի ներգրավվածության ձևերը 

(մասնակցությունը բանակցային գործընթացին,  ապագայում տեղի ունենալիք Մինսկի 

խորհրդաժողովին Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչների մասնակցության մասին 

ԵԱՀԽ 1992 թ. մարտի 24-ի որոշումը, Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանի զինված 

ուժերի հետ հաստատված շփման գծի ամրապնդման խնդիրների քննարկումը ԵԱՀԿ-ում և այդ 

ծրագրերում Արցախի անմիջական մասնակցությունը և այլն) հաստատումն են այն բանի, որ ի դեմս 

ԵԱՀԿ միջազգային հանրությունը Արցախին դիտում է որպես հակամարտության և նրա 

կարգավորման բանակցային  գործընթացի անմիջական կողմ՝ դրանից բխող իրավական 

հետևանքներով: Ի դեպ, Լեռնային Ղարաբաղը հակամարտության կողմ է ճանաչվել հենց Բաքվի 

կողմից թե հրադարարի մասին 1994-ի մայիսին Բիշկեկում Ստեփանակերտի և Երևանի հետ 

կնքված համաձայնագրով, թե հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման մասին դրան հաջորդած 

երկկողմ մի շարք փաստաթղթերով: Այն, որ Բաքուն շուրջ տասը տարի հրաժարվում է 

բանակցային սեղանի շուրջ դեմառդեմ նստել Ստեփանակերտի հետ, իրավական որևէ անդրադարձ 

չունի կոնֆլիկտի կարգավորման գործընթացում Արցախի ձեռք բերած և  միջազգայնացված 

ճանաչված կարգավիճակի հետ:  

 Երկարատև ստատուս քվոն դե ֆակտո կայացած Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունը օբյեկտիվորեն (Բաքվի ցանկություններից անկախ ու դրանց հակառակ) 

դարձնում է տարածաշրջանային իրադարձությունների գործոն, դրանց բացահայտ կամ 

անբացահայտ մասնակից-սուբյեկտ2: Եվ դա զարգացման միտում ունի կապված այն բանի հետ, որ 

                                                           
1
 Ընթերցողը խնդրին վերաբեող նյութերին կարող է ծանոթանալ Ջ. Ս. Կիրակոսյանի խմբագրությամբ 1972 թ. 

Երևանում հրատարակված “Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին 

քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923)”, փաստաթղթերի ժողովածուում, ինչպես նաև արդենն 

հիշատակված «Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике: документы и комментарии» 

(М., 2008) փաստաթղթերի ժողովածուի թիվ 572-629 փաստաթղթերում :  
2
 2018-ի փետրվարի 23-ին Երևանում Ղարաբայան շարժման 30-ամյակին նվիրված գիտաժողովում ռուս 

վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը իր ելույթում այն տեսակետն է արտահայտել, որ ԵԱՀԿ հովանու տակ 

Արցախայան թեմայով ընթացող բանակցություներում նկատվող տեղապտույտը պիտի բացատրել 
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անընդհատ թափ է հավաքում Արցախի միջազգային ճանաչման գաղափարը: Պետականության 

բոլոր ատրիբուտներին բավարարող, դե ֆակտո կայացած Արցախն այսօր ճանաչված է ԱՄՆ 

բազմաթիվ նահանգների, եվրոպական քաղաքաների, կազմակերպությունների ու համայնքների 

կողմից: Դա միջազգային հարաբերությունների լիարժեք իրավասուբյետության հանգրվանին 

տանող այն ճանապարհն է, որով անցնում է Արցախը:  

 Միջազգային իրավունքի տեղը կոնֆլիկտի կարգավորման դարասկզբի և դարավերջի 

միջազգային ձևաչափերում   

 XX դարի 20-ականներին Ազգերի լիգայի և մեր օրերում ԵԱՀԿ կողմից կոնֆլիկտի  

կարգավորման փորձերի տարբերությունների ակնառու ընկալման  տեսակետից զուտ դիդակտիկ 

նկատառումներով հարմար է վերլուծությունը սկսել հիմնախնդրի կարգավորման 

միջազգայնացման  այդ մերօրյա ձևաչափից: Հայտնի է, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի ընդհանուր 

գաղափարախոսության ու ռազմավարության հարցում ՄԱԿ-ի անվերապահ աջակցությունը 

ստացող ԵԱՀԿ-ը հիմնախնդրի կարգավորման հիմքում դրել է միջազգային իրավունքի երեք 

սկզբունքներ՝ ժողովուրդների ազատ ինքնորոշման, պետությունների տարածքային 

ամբողջականության և միջազգային հարաբերություններում ուժի կամ ուժի կիրառման 

սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքները: Անկախ տարածքային ամբողջականության և 

ժողովուրդների ազատ ինքնորոշման սկզբունքների շուրջ իրավագիտության մեջ  առկա 

տարըմբռնումներից փաստ է, որ ի դեմս ԵԱՀԿ-ի  միջազգային հանրությունը բոլոր հնարավոր 

վերապահումներով հադերձ  գոնե արտաքուստ փորձում է խնդրի հանգուցալուծման 

տարբերակները գտնել միջազգային իրավունքի՝ և հենց վերը նշված սկզբունքների 

շրջանակներում1: Ասում ենք «գոնե արտաքուստ», քանի որ առաջին երկու սկզբունքների՝  իրենց 

«բնական իմաստից» շեղված մեկնաբանությունները, որոնց դիմում են ԵԱՀԽ Մինսկի խմբի 

համանախագահները, կարգավորումը մտցնում են իրավական փակուղի և քաղաքական ստատուս 

քվոի (իմա՝կոնֆլիտի սառեցման) դաշտ: Սակայն դա չի փոխում հիմնարար այն իրողությունը, որ 

միջազգային հանրությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը, թող որ վիճարկելի 

ձևերով, ներգրավել է միջազգային իրավունքի նշված երեք սկզբուբնքները:  Ավելին, դրանցից 

երրորդը՝ ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը,  ԵԱՀԿ-ը դիտում է որպես 

հակամարտության հանգուցալուծման պարտադիր պայման և  տարըմբռնումներ չի տեսնում նրա 

մեկնաբանության մեջ: Հրադադարի ռեժիմի պահպանման հարցի պարբերական քննարկումները և 

դրան ուղղված ԵԱՀԿ  գործնական ջանքերը այդ մասին են վկայում:   

 Միջազգային իրավունքի ներգրավման  տեսակետից Ստեփանակերտ-Բաքու  կոնֆլիկտի 

կարգավորման միջազգայնացման մերօրյա և XX դարի քսանական թվականների  իրողությունների 

համեմատությունը բացահայտում է էական մի շարք տարբերություններ: Անցյալ դարի 

քսանականներին չկար միջազգային իրավունքի մշակված այն համակարգը, որ այսօր ունեն ՄԱԿ-ը 

և նրա Կանոնադրությանը հետևող ԵԱՀԿ-ը: Խոսքն առաջին հերթին ժողովուրդների ազատ 

ինքնորոշման սկզբունքին է վերաբերում, որն անցյալ դարասկզբին սոսկ կայացող և դեռևս 

չհստակեցված գաղափար էր, բայց որն այսօր որպես միջազգային հարաբերությունների հիմնարար 

սկզբունք դրված է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման հիմքում2:    

                                                                                                                                                                                     

տարածաշրջանային նոր նախագծերով, որոնցում Արցախին որոշակի դերակատարություն է նախատեսված: 

Չբացառելով նման հնարավորություն, հայկական կողմերը պետք հաշվի առնեն, որ երկատև ստստուս քվոն 

կարող է նաև բացատրվել գլոբալ դերակատարների տարածաշրջանային  ռազմաքաղաքական 

հավասարակշռության փաստով, որի դեպքում կոնֆլիկտի կարգավորման ձևաչափի ներքին 

հակասականությունը դառնում է ստստուս քվոյի պահպանման ձևական պատրվակ կամ հիմնավորում:     
1
 Միջազգային իրավունքի՝ կոնֆլիկտի կարգավորման մեջ ներգրավված հիշյալ սկզբունքների տարբեր 

մեկնաբանությունների հարցը ինքնուրույն անդրադարձի նյութ է: Տեսական վեճերի  հանգույցում հայտնված 

խնդիրն այն է, որ որոշ մասնագետներ հակասություն են տեսնում տարածքային ամբողջականության ու 

ժողովուրդների ազատ ինքնորոշման իրավական սկզբունքների միջև, երբ իրականում նման հակասություն 

չկա: Չխորանալող հարցի իրավական նրբությունների մեջ, «մտածողության ազատ ոճի» շրջանակներում 

նկատենք, որ ինքնորոշման ակտերով են որոշվում պետությունների տարածքները, ի ցույց դնելով իրանց 

առաջնայնությունը անընդհատ փոփոխվող սահմանների նկատմամբ:     
2
 Հատկանշական է, որ Ազգերի լիգայում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Ահարոնյանը 

կազմակերպությանը հղած իր գրություններում, որոնցում տալիս էր Լիգային Հայաստանի 

Հանարապետության անդամակցության հիմնավորումները, անընդմեջ շեշտում էր աշխարհագրական այն 
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ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված փաստաթղթերում ժողովուրդների ազատ ինքնորշման սկզբունքը 

սահմանված է հստակ: «Բոլոր ժողովուրդներն ունեն ինքնորոշման իրավունք: Այդ իրավունքի 

ուժով  նրանք ազատորեն հաստատում են իրենց քաղաքական կարգավիճակը և ազատորեն 

ապահովում իրենց  տնտեսական, սոցիալական և մշակութային զարգացումը»,- այս հոդվածով է 

սկսվում  ՄԱԿ-ի  անդամ-պետությունների կողմից 1966 թ. դեկտեմբերին ընդունված «Տնտեսական, 

սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը»1: Նույն հոդվածի 

երրորդ կետով Դաշնագիրը ստորագրած պետությունները պարտավորվում են, որ պետք 

՝է«Միավորված ազգերի կազմակերպության Կանոնադրության դրույթներին համապատասխան 

խրախուսեն ինքնորշման իրավունքի իրականացումը և հարգեն այդ իրավունքը»:  1966-ին 

ապագաղութացման գործընթացների բուռն ծավալման շրջանում ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները 

ժողովուրդների ազատ ինքնորոշման իրավունքի մասին արձանագրել են տարընթերցումներ 

բացառող և պարտադիր-հրամայական բովանդակության դրույթ: Ընդամենը մեկ տասնամյակ անց, 

երբ ժողովուրդների ինքնորոշման ահագնացող ալիքը սպառնում էր վարակել բազմազգ 

պետությունների ոչ տիտղոսակիր ժողովուրդներին,  ՄԱԿ-ի Կանոնադրության տակ իրենց 

ստորագրությունը դրած անդամների մի զգալի մասը (առաջին հերթին բազմազգ  պետությունները) 

այդ հարցում դարձան ավելի զգուշավոր: 1975-ին  Եվրոպայի անվտանգության և 

համագործակցության խորհրդաժողովի (հետագայում՝ Եվրոպայի անվտանգության և 

համագործակցության կազմակերպություն)  կողմից ընդունված «Հելսինկյան եզրափակիչ 

ակտում2», այդ սկիզբունքները ամփոփվեցին մեկ փաթեթում՝ որպես նույն խնդրի նկատմամբ 

համաժամանակյա գործադրման հավասարազոր սկզբունքներ: Սկզբունքների փաթեթային 

կիրարկման այդ մեթոդը թույլ տվեց տրոհման վտանգից խուսափաղ բազմազգ պետություններին 

իրենց համար անցանկալի դեպքերում անհաղթահարելի հակասություն տեսնել ժողովուրդների 

ազատ ինքնորոշման ու պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքների միջև: 

ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ իմպերատիվ և համընդհանուր իմաստ ունեցող ինքնորոշման 

սկզբունքը  գլոբալ դերակատարների համար դարձավ քաղաքական նպատակահարմարության 

ենթակա և այդ չափանիշով իրավիճակային գործադրման սկզբունք3:   Ժողովուրդների ազատ 

ինքնորոշման հարցում ՄԱԿ-ի Կանոնադրությունը և ԵԱՀԽ/ԵԱՀԿ  Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը 

որոշակիորեն տարամետ (նույնիսկ միմյանց հակասող) փաստաթղթեր են, փաստ, որ արդի 

աշխարհի ներքին հակասականության արտացոլումն է:  Այո, դա այդպես է: Սակայն դրանով 

հանդերձ պետք է նկատվի, որ միջազգայինն իրավունքի նշված սկզբունքների տարընթերցումները 

միայն հայկական կողմի համար չեն աննպաստ: Եթե դրանք արգելքներ են, ապա այդպիսիք են նաև 

Բաքվի համար, որն անընդհատ քարոզում է ինքնորշման  նկատմամբ տարածքային 

ամբողջականության  անվերապահ գերակայության իր համար ձեռնտու գաղափարը, չնկատելով 

կամ չցանկանալով նկատել, որ այդ  սկզբունքների իրավիճակային մեկնաբանության մենաշնորհը 

Կոսովոյի դեպքով անթաքույց ձևով իրենց իրավասությանը թողած խոշորները բանի տեղ չեն դնում 

իր կարծիքը: Ավելին, Արցախի դեպքում ԵԱՀԿ կողմից Բաքվի քարոզչական արշավների 

անտեսումը գործնական հաստատումն են այն բանի, որ խոշոր տերությունները ղարաբաղյան 

հարցում սեփական շահերի մղումով  շարժվող և Բաքվի «ճնշմներին»  անտարբեր Ադրբեջանական 

Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը չեն դիտում որպես հիմնախնդրի 

հանգուցալուծման միակ իրավական գործիք:  Հիմնախնդրի կարգավորման հիմքում դրված 

                                                                                                                                                                                     

փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայկական լեռնաշխարհի մաս է՝ փոխանակ ընդգծելու ինքնորոշման այն 

ակտերը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անունից ընդունել են նրա լիազոր ներկայացուցիչների 

համագումարները:     
1 Տես՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=37347 
2
 Տես՝ https://www.osce.org/hy/mc/39507?download=true 

2  Կոսովոյի անկախությունը ճանաչած արևմտյան տերությունները շրջանառության մեջ դրեցին իրավական 

դաշտից դուրս գտնվող «հատուկ դեպք» հասկացությունը, որը բացեց առանց այն էլ հստակեցման կարիք 

ունեցող միջազգային իրավունքի սկզբունքների կամայասկան մեկնաբանման հնարավորությունների լայն 

դաշտ:  
3
  Բանն այն է, որ Բաքուն հայկական կողմերին պարտադրել է լայնածավալ տեղեկատվական պատերազմ, 

որին մենք դեռևս համարժեքորեն չենք պատասխանում:  Դեռևս ցաավալիորեն աղքատ է Ղարաբաղյան 

կոնֆլիկտի հետ կապված քաղաքական մեր փաստարկների փաթեթը:  
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սկզբունքների կոնֆլիկտային մեկնաբանությամբ նրանք քաղաքականացրել են դրանք՝ 

տարաբնույթ գործադրաման հնարավորություններ ներդնելով դրանց մեջ: Բայց նույնիսկ այդ 

պարագայում նրանք առայժմ ստիպված են հաշվի նստել իրենց իսկ կողմից կարգավորման 

հիմքում դրված սկզբունքների հավասարազորության հետ, որն իր մեջ ունի կարգավորման 

ձգձգման ու ստատուս քվոյի երկարատև պահպանման (իմա՝ խնդրի սառեցման) «իրավունքով 

արդարացվող հնարավորություն»: Նկատել է պետք, որ դա կողմերի համար հնարավորությունն է 

կարգավորման գործընթաց ներբերել ոչ իրավական բնույթի գործոններ: Այդ ոլորտում Բաքվի 

գործունեության հիմնական ուղղությունները, ինչպես հայտնի է, սպառազինվելն ու միջազգային 

կառույցների կոռուցիոն հակաումներ ունեցող չինովնիկների հավաքագրումն է: 

Ռազմատնտեսական խնդիրներից բացի  մեր առջև ծառացած կենսական հարցերից մեկը 

հիմնախնդրի բուն էությանը համապատասխանող  տեղեկատվական ու քաղաքական կերպարի 

աստիճանական ու հետևողական ներդրումն է միջազգային հանրային գիտակցության մեջ 1 :  

 

Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը XX դարի քսանականների և հետխորհրդային շրջանի 

համաշխարհային ուժադաշտում 

 Այս առումով ևս դիտարկվող ձևաչափերի համամատական վերլուծությունը  բացահայտում 

է հետաքրքիր փաստեր: Ինչես նշվել է վերը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին Ազգերի լիգան 

անդրադարձել է Հայաստանի առաջին հանրապետության և ԱԴՀ-ի տարածքային վեճերի 

համատեքստում այն ժամանակ, երբ նորանկախ Հայաստանի Լիգայի անդամ չէր: Արցախը 

Լիգայում ընդամենը վեճի առարկա տարածք էր: ԱԴՀ-ն ուներ իրեն հիմնած բարեկամ պետություն, 

որը ռազմական ուղղակի աջակցություն էր տրամադրել իրեն: ԱԴՀ-ին անթաքույց պաշտպանում էր 

Անգլիան, երբ Բաքու էր մտել այդտեղից թուքերի դուրս գալուց հետո: «Առօրյա 

տրամաբանությունը» հուշում է, թե Անգլիայի համակրանքը պիտի Հայաստանի՝ «իր փոքրիկ 

դաշնակցի» , այլ ոչ թե Անտանտի թշնամի Օսմանյան բանակի հիմնած ԱԴՀ-ի կողմը լիներ: Բայց  

«նավթի տարամաբանությունը» Լոնդոնին այլ ուղիով տարավ: Նա ջանք չխնայեց Բաքվում մնացած 

ամիսներին պարտադրել Արցախին ենթարկվել մուսավաթական Ադրբեջանին և 

չսահմանափակվեց դրանով: Ազգերի լիգայում տեղի ունեցած քննարկումների2 

արձանագրությունները ցուց են տալիս, թե ինչպիսի հետևողականությամբ է Լոնդոնը շարունակել 

աջակցել Բաքվին՝ այս անգամ դեպի խորհրդային Ռուսաստանը թեքված «Թուրքիային ետ բերելու» 

և նրան իր ազդեցության ոլորտում պահելու համար: Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լոյդ 

Ջորջը իր հուշերում պիտի խոստովաներ, որ այդ գործարքների գինը Հայաստանի 

զոհաբերություննն էր հաղթող տերությունների կողմից3: Ազգերի լիգայում Հայաստանին 

ցուցաբերվող աջակցությունը նրան փրկելու անպտուղ կոչերից այն կողմ չանցավ: Լիգան այդ 

կազմակերպության անդամակցության ԱԴՀ-ի  հայտը մերժեց 1920 թ. նոյեմբերի 20-ին, երբ ՝ 

ապրիլին խորհրդային Ռուսաստանի XI Կարմիր բանակաի Բաքու մտնելուց և այնտեղ նոր 

պետություն հիմնելուց հետո այն արդեն գոյությունը չուներ: Իր տրամադրության տակ չունենալով 

ուժային կառույցներ, Լիգան պիտի դիմեր անդամ-պետություններից որևէ մեկին խնդրանքով իր 

վրա վերցնել Հայաստանի պաշտպանության առաքելությունը: Ահգլիան դա չէր անի: Դա չարեց 

նաև Սևրի պայմանագրով Թուրքիայի հետ ապագա Հայաստանի սահմանները որոշած 

պետությունը՝ ԱՄՆ-ը: Ազգերի լիգայի անգործունակությունը ի վերջո հաստատվեց 1920 թ. 

նոյեմբերին Երևանում խորհրդային կարգերի հաստատումով, իսկ 1923-ին՝ Լոզանում ցեղասպան 

Թուրքիային ներում շնորհելով:  

 Այս փաստերի համադրումը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման մերօրյա ձևաչափի 

հետ բացահայտում է այն մեծ ճանապարհը, որ ցեղասպանությանը հաջորդած  XX -րդ դարի  յոթ 

տասնամյակում անցել է հայ ժողովուրդը և հերոսամարտերում կոփված արցախյան նրա 

հատվածը: Եթե արցախահայությունը զինված պայքարով չդիմագրավեր Անդրկովկաս մտած 

                                                           

  
2
 Ընթերցողը դրանց կարող է ծանոթանալ Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике: 

документы и комментарии» (М., 2008) փաստաթղթերի ժողովածուի թիվ 572-629 փաստաթղթերում 
3
  Այդ խոստովանությունը նա կատարել է առաջին աշխարհամարտի արդյունքների միջազգային 

կարգավորման հաղթող տերությունների բանակցային գործընթացներին նվիրված իր աշխատության մեջ: Տես՝ 

Ллойд Джордж, Правда о мирных договорах. В 2-х томах, М., 1957  
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թուրքերի, անգլիացիների, մուսավաթական Ադրբեջանի՝ Արցախը ծնկի բերելու փորձերը, եթե նա 

ընկրկեր 1988-1991 թթ. կենտրոնական իշխանությունների քաղաքական ճնշումների առաջ և 

«Օղակ» պատժիչ գործողության առաջ, եթե նա ԽՍՀՄ լուծարումից հետո չպատռեր շրջափակման 

օղակը և հայոց աջակցությամբ չազատագրեր իր պատմական հայրենիքի այն մասը, որում այսօր 

պետական իշխանություն է իրագործում Արցախի Հանրապետությունը, կոնֆլիկտը չէր լինի 

կարգավորման միջազգային այն ձևաչափում, որում այսօր այն գտնվում է: Իր քաղաքական 

չափման մեջ այդ ձևաչափը, իհարկե, անբացահայտ քաղաքական ծալքեր ունի, ուր պետք 

թափանցի մեր քաղաքականն միտքը: Սակայն ակնհայտ է, որ արցախահայության հերոսական 

պայքարի արդյունքում արցախյան հիմնախնդիրը որակապես այլ միջազգային կարգավիճակ ունի, 

քան այն ունեցել է Ղարաբաղյան շարժումից ընդամենը յոթ տասնամյակ առաջ: Դա  հաստատվում 

է նրանով, որ  

արցախյան հիմնախնդիրը չի դիտվում որպես երկու հարևան պետությունների վիճելի տարածքի 

հարց, ինչպես եղել է 1918-1920 թվականներին; միջազգային հանրությունն այսօր այն դիտում է 

որպես կարգավորման ինքնուրույն խնդիր;  

ի դեմս միջազգային հանրության լիիրավ անդամ Հայաստանի Հանրապետության Արցախն ունի իր 

անվտանգության երաշխավոր պետություն, որպիսին չի ունեցել 1918-1920-ական թվականներին; 

արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման հարցը բացահայտ անգործունակ միջազգային 

կազմակերպության հովանու տակ չի գտնվում, որպիսին  եղել է Ազգերի լիգան;  

ի դեմս Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների եռյակի՝ (ԱՄՆ-ի Ռուսաստանի և 

Եվրոպան ներկայացնող Ֆրանսիայի), արցախյան խնդրի շուրջ հետխորհրդային շրջանում 

ձևավորվել է գլոբալ ռազմաքաղաքական հավասարակշռության դաշտ՝ ստատուս քվոյի երկարատև 

պահպանման հնարավորությամբ, ինչը չի եղել 1918-1920-ականներին;  

որպես դե ֆակտո կայացած պետություն, Արցախի Հանրապետությունը անկախությանը հաջորդած 

շուրջ քառորդ դարի ընթացքում ապացուցել է իր կենսունակությունը,  եվրոպական ամենաբարձր 

չափանիշներով ժողովրդավարության սկզբունքներին իր հավատարմությունը; դրանով է 

բացատրվում Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գաղափարի տարածումը 

արտերկրի հասարակական ու քաղաքական շրջանակներում: 

  Նշված փաստերն ապացույցն են այն բանի, որ պատմական ժամանակը աշխատում է 

Արցախի օգտին: Մեր պարտքն է նպաստել պատմությանը իր այդ միտումներում:    
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КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИУМА В УСЛОВИЯХ 

НЕПРИЗНАННОСТИ 
 

В статье рассматривается конвенциональный механизм устойчивости социума. Анализируются 

основные принципы взаимосвязи конвенциональности и устойчивого развития социальных систем. 

Делается вывод, что  условием укрепления устойчивости общества выступает совершенствование 

демократического механизма консолидации общественных интересов, создание благоприятных условий 

для развития конвенциональности. Особое внимание уделяется механизму социальной конвенции 

который в условиях конфликтапозволяют создавать конвенциональную платформу для урегулирования 

интересов противоборствующих сторон.  

 

Ключевые слова: конвенциональность, солидарность, конвенциональный механизм, устойчивость, 

целостность 

Է.Մ. Բոբկովա 
Տ.Գ. Շեւչենկոի անվան Մերձդնեստրի պետական համալսարան  

Մոլդովա, Մերձդնեստր, ք.Տիրասպոլ 
ՉՃԱՆԱՉՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ 

 

Հոդվածում քննվում է հասարակության կայուն զարգացման ավանդական մեխանիզմները: 

Վեր են լուծվում սոցիալական համակարգերի կայուն զարգացման ու ավանդականության 

փոխհարաբերության հիմնական սկզբունքները: Եզրահանգումն այն է, որ հասարակության 

կայունության ամրապնդման պայմանը հանրային շահերի միասնականացման 

ժողովրդավարական մեխանիզմի կատարելագործումն է և ավանդականության զարգացման 

համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը: Առանձին ուշադրություն է դարձվում հանրային 

ավանդույթի մեխանիզմին, որը հակամարտության պայմաններում թույլ է տալիս ավանդական 

հարթակ ստեղծել հակամարտող կողմերի շահերը կարգավորելու համար: 

 

Բանալի բառեր՝ ավանդականություն, համերաշխություն, ավանդական մեխանիզմ, կայունություն, 
ամբողջականություն 
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CONVENTIONALITY AS A FACTOR FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY 

 

The article discusses the conventional mechanisms of the sustainable development of the society. The 

ratio and mutual influence of subjective factors and objective conditions of the social convention is understood. 

The main principles of interrelation of conventionality and sustainable development of social systems are 

analyzed. It is concluded that the condition for strengthening the stability of society is the improvement of the 

democratic mechanism of consolidation of public interests, the creation of favorable conditions for the 

development of conventionality. 

 

Keywords: conventionality, solidarity, conventional mechanism, sustainability, integrity. 

 

В центре внимания социологической мысли в начале ХХI века оказались проблемы возникновения 

и распада крупномасштабных систем, устойчивости и неустойчивости новых молодых государств, 

стремящихся сохранить национальную идентичность, свой язык и культуру. Особое место в этих 

мировых процессах занимают политически непризнанные государства: Приднестровье, Абхазия, 

Нагорный Карабах, Южная Осетия  и др. Социологический анализ неустойчивых социальных систем и 

перевода их в режим устойчивости, выработки механизмов социального взаимодействия и социальной 

интеграции становится важной научной и практической проблемой. Экономическая, политическая, 
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социальная и культурная дезинтеграция стран и народов, миграция населения, военные конфликты 

только обостряют проблему и требуют научных рекомендаций её решения. 

Сложность изучаемой проблематики определяется ее междисциплинарным характером, 

повлекшим за собой ее недостаточную изученность в целом. Незавершенность социально-политических 

процессов (непризнанность, замороженный конфликт между Приднестровьем и Молдовой) затрудняет 

измерение и интерпретацию устойчивости приднестровского общества, а также выступает одной из 

причин недостаточной методологической разработанности тематики. 

Необходимо подчеркнуть, что фундаментальные идеи и концепции социального развития успешно 

разрабатывались в работах Р. Арона, М. Вебера, В. Вернадского, Г. Галиева, Р. Даля, Г. Зиммеля, С. 

Липсета, В. Лепского, В. Макарова, Р. Мертона, В. Патрушева, П. Сорокина, В. Степина, Дж. Тернера, О. 

Тоффлера, С. Хантингтона, размышления которых стали теоретической основой данного исследования. 

Применение синергетической парадигмы к теоретическому осмыслению развития социума как 

целостной, сложной, саморазвивающейся системы находим в исследованиях В.И. Арнольд, В.И. 

Аршинова, В.П. Бранского, В.В. Васильковой, А.Б.Венгерова,  К.Х. Делокарова, И.С. Добронравовой, 

Е.Н. Князевой, М.С. Коган, С.П. Курдюмова,  О.В.Митина,  А.П. Назаретяна, В.Ф.Петренко, И.Р. 

Пригожина, Г.И. Рузавина, А.А. Самарского, И. Стенгерс,  Р. Тома, Дж. М. Кейнс,  Г. Хакен. 

Принципиальное значение при исследовании конвенциональности устойчивости социума имеют 

работы зарубежных исследователей, посвященные общей теории конфликта. Это прежде всего 

концепции «позитивно-функционального конфликта» Л. Козера, «конфликтной модели общества» Р. 

Дарендорфа, «социологии конфликта» Л. Крисберга, «общей теории конфликта» К. Боулдинга, 

«поведенческой модели фрустрации-агрессии» Ч. Тили, «разрешения конфликтов на основе 

человеческих потребностей» Дж. Бартона, «социальной травмы» П. Штомпки и др. 

Дефиниция «конвенция» в общественных науках впервые стали применять  в XX веке 

исследователи К. Айдукевич, Р. Карнап, Э. Леруа, А. Пуанкаре в рамках философии науки. Такие 

понятия как «социальная конвенция», «конвенциональные ценности», «конвенциональные нормы» 

рассматривали М. Аргайл, А. Фернхем, Дж. А. Грэхем, Т. Шибутани, определения «конвенциональное 

взаимодействие», «конвенциональное знание» анализировались в работах М. Вебера, С. Гиллигана, В. 

Дэймона, Л. Кольберга, Дж. Мэрфи, Р. Селмана. В трудах социологов, работавших в поле 

субъективистско-объективистского метапарадигмального подхода, П. Бурдье, Э. Гидденса, Ю. 

Хабермаса рассматривались проблемы социального конвенционализма. 

В рамках современной российской социологической школы интерпретация феномена социальной 

конвенциональности содержится в исследованиях Ю.П. Аверина, Ю.А. Агафонова, А.Д. Ковалева, И.Ю. 

Королева, М.М. Охотниковой, М.Н. Руткевича, Ж.Т. Тощенко, И.В. Туриной, В.А. Ядова и др.  

Отдельное место в российской социальной теории занимает представление о социальной 

конвенциональности, разработанное Л.А. Осьмук, выделившей «конвенциональное взаимодействие» в 

самостоятельный предмет исследования и сосредоточившей свой исследовательский интерес на его роли 

в социальной интеграции. 

Для решения проблем конвенциональности устойчивости социума важен накопленный В.И. 

Патрушевым опыт проектирования и применения социальных технологий, основы устойчивого развития 

общества анализируются Ю.А. Афонининым, В.И.  Добреньковым, В.В.Комлева,  Л.B. Орловой.  В 

работах Ю.В. Алексеева, А.С. Стоянова концептуально осмысливаются основы социально-

технологических отношений, сущности социальных технологий, их классификации, проблем 

формирования социально-технологической культуры в укреплении социальной конвенциональности. 

Такие аспекты социальной конвенциональности, как социальное согласие, консолидация и 

социальное партнерство, рассматривались в работах М.Г. Алиева, В.И. Бойко, Г.М. Денисовского, О.Б. 

Ионовой, В. Козловского, В.В. Комлева, В.И. Митрохина, А.К. Мишина, С.В. Рогачев, М.В. Удальцовой, 

В.Г. Федотовой, В.Н. Якимец. Объектом их исследовательского внимания является процесс социальной 

стабилизации, становления и развития гражданского общества. 

Средства массовой информации являются важнейшим инструментом воздействия на процесс 

формирование социальной конвенциональности. Так, влияние СМИ на трансформацию социальной 

реальности исследовали Т. Адорно, Дж. Клаппер, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэлл, Г. Маклуэн, К. Ховланд, 

Ю. Хабермас и др. Устойчивость развития конфликтующих сторон во многом зависит от степени 

эффективности информационного сопровождения этих процессов, объективного и прозрачного их 

освещения. Среди приднестровских исследователей анализу данной проблематики уделяли внимание 

С.В. Олейников, С.Л. Распопова, Л.В. Шведова.  

Анализ развития социологической теории и практики показывает, что одним из главных 

двигателей устойчивого развития социума является эффективная экономическая система. Такие 

исследователи, как Е.В. Горелова, Г.Н. Шеларь, А.А. Рожко,  Ю.Г. Ганин, Ю.М. Чебан, в своих работах 

уделяют внимание экономическому состоянию Приднестровья. Вопросы социального самочувствия, 

уровня и образа жизни разных групп населения Приднестровья представлены в работах В.А. Блажко, 
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В.М. Чугуенко. Анализу развития человеческого капитала, проблемам социальной защиты и повышения 

качества жизни населения в Приднестровье  посвящены работы В.Р. Окушко, В.И. Судакова, Д.И. 

Акимова.  

Вызовы времени актуализируют изучение конвенциональности в контексте различных форм 

самоопределения личности, в частности гражданской и этнической идентичности, этой теме посвящены 

работы В.П. Степанова, М.Н. Губогло, В.А. Колосова М. П. Крылова. Процессы формирования 

паттернов пограничной идентичности, компоненты ее символического конструирования стали объектом 

научного поиска В. Бырлэдяну, Л. Кожокари, Л. Коадэ, А. Швец, В. Янковского. 

Существенную помощь в работе оказало фундаментальное исследование «Молдова – 

Приднестровье: общими усилиями – к успешному будущему (2009 г.),  где авторы рассматривают 

переговорный процесс, социальные и экономические аспекты развития региона. В рамках данного 

исследования представлены экспертные работы социологов, политологов, конфликтологов и 

экономистов.  

Для всестороннего понимания социально-конвенционального механизма устойчивости социума в 

условиях непризнанности необходимо понимание специфики развития региона. Данному вопросу 

посвящены разработки ученых: И.М. Боцана, О.Н. Нантоя, А.А. Рожко, В.М. Флори. За последнее 

десятилетие поток научных изысканий по выделенной теме значительно интенсифицировался. 

Интересные суждения, оценки, выводы, мнения можно встретить в трудах А.М.Сафонова, Г.Н. Бянова, Г. 

Н. Перепелицы, В.В. Кулика. Молдово-приднестровский конфликт как общественно-политический 

феномен, его специфичность, динамика развития, способы урегулирования, движущие силы, причины и 

последствиях, проблемы методологии его анализа и другие вопросы обстоятельно изучаются в 

исследованиях В. Андриевского, Н. Бабилунги, Б. Бомешко, А. Волковой, И. Галинского, А. Попова, З. 

Тодуа, Р. Слободенюка, В. Степанова, В.  Флоря, Н. Попеску,  М. Косинковского, Н. Цвяткова, и многих 

других.  

На современном этапе накапливается и обобщается ценный материал теоретико-

методологического и эмпирического характера по различным вопросам и аспектам развития 

Приднестровья. В последние десять лет в социологии региона представлены разработки социально-

экономического самочувствия, политических предпочтений, стереотипов по отношению к России, 

Западу, сторонам конфликта, языковые и миграционные проблемы населения и др. Проводятся 

исследования, рассматривающие региональные аспекты социальной адаптации населения к условиям 

трансформирующегося общества. Вместе с тем вопросы, касающиеся социально-конвенционального 

механизма устойчивости социума в условиях политической непризнанности, еще не выступали в 

качестве предмета самостоятельного социологического анализа.  

В условиях политической непризнанности актуализируются и повышают свою значимость 

проблемы превращения результатов познания общества, получаемых различным общественными 

науками, в практически значимые модели. На современном этапе актуализируется необходимость 

создания концептуальной исследовательской модели, позволяющей получать необходимые данные о 

состоянии устойчивости социума. Речь идет о разрешении противоречия между обществом «мы» и 

индивидом «я» в процессе социального самовзаимодействия, социальной конвенции в целях создания 

благоприятных условий жизнедеятельности для всех членов общества. Конвенциональные отношения 

возникают в результате повторяющихся более или менее стабильных конвенциональных 

взаимодействий. Эти отношения между людьми, социальными группами, социальными институтами, 

органами власти формируют социальную конвенциональность сельского и городского сообщества, 

трудового коллектива, формальных и неформальных организаций, сторон конфликта. Таким образом, 

социально-конвенциональный механизм устойчивости социума опирается на систему конвенционально 

поведенческих практик взаимодействия индивидов, групп и социальных институтов (рис.2). 
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Рис.2. Модель социально-конвенционального механизма устойчивости социума 

Ключевым элементом социально-конвенционального механизма выступает саморазвивающийся 

полисубъект. Рассматривая приднестровское общество как «человекоразмерную  саморазвивающуюся 

систему», для которой в первую очередь характерна открытость, необходимо учитывать опасность утери 

«субъектности» в современных условиях мирового развития. Основополагающей становится парадигма  

«субъект  – саморазвивающаяся полисубъектная среда». Таким образом, общество можно представить 

системой, внутри которой сформированы механизмы, аккумулирующие опыт и особенности 

взаимодействия со средой, значимые для ее целостности и устойчивости. Представления о ней 

опираются на знания познающих и действующих субъектов, интерпретированные в соответствии с их 

субъективными реальностями. 

Создание новой более перспективной парадигмы устойчивости социума связано с радикальными 

изменениями и представлениями о путях достижения единства общества. 

Значимым и необходимым компонентом разработанной автором модели социально-

конвенционального механизма является институциональный аспект (система социальных институтов и 

взаимодействие между ними). Исследование свидетельствует, что институциональная система 

недостаточно развита, что находит свое отражение в наличии социально-экономического неравенства, 

бюрократии, сложности реализации социальных программ. В то же время фиксируется неравномерность 

и стихийность в становлении обеспечивающих устойчивость институтов. Эффективное 

институциональное обеспечение, опирающееся на взаимодействие органов публичной власти и бизнеса, 

позволяет реализовать конкурентные преимущества и повысить устойчивость социального развития.  

 На базе теоретической модели проектируется эффективная институциональная платформа, 

опирающаяся на качественное региональное управление, сбалансированную стратегию развития, 

понимание социальной ответственности бизнеса, партнерство между социумом, бизнесом и властью.  

Таким образом, социум представляется системой, внутри которой сформированы механизмы, 

аккумулирующие опыт и особенности взаимодействия со средой и значимые для социальной интеграции 

прежде всего концептуальной модели социально-конвенционального механизма.  

Модель качественных характеристик социально-конвенциального механизма (см. рис. 3) включает 

следующие качественные характеристики существующей социальной реальности:  

1. Социальные конвенции органической солидарности общества, организации социальной жизни, 

основанные на взаимной ответственности и независимости индивидов. 

2. Инновационная экономика, ориентированная на  достижение достойного уровня жизни и 

всестороннего развития каждого человека.  

3. Высокий уровень институционального взаимодействия. 

4. Повышение качества, сохранение и увеличение численности человеческого капитала региона 

(здравоохранение, наука, образование, культура, духовность и гражданское воспитание, правопорядок, 

личная свобода, семья, перспективы молодежи, социальная защита).  

5. Система социализации населения. 

6. Мобилизация науки, экспертного знания на обеспечение устойчивого развития.  

7. Развитое гражданское общество, основывающееся на гражданской самодеятельности и 

политической активности граждан. 
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Органическая консолидация перечисленных составляющих приведет к повышению социальной 

конвенциальности, укреплению приднестровской государственности, повысит ее способность активно 

влиять на социум и бизнес-сообщество в целях перехода от выживания к развитию. Предлагаемая модель 

позволяет не только постфактум обосновать причины распада крупномасштабных систем (СССР, страны 

«Варшавского договора», глобальные рынки), но и использовать концептуальную модель социально-

конвенциального механизма для анализа причин появления и формирования новых крупномасштабных 

социальных систем (ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС).  
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ՀՏԴ    94(479.243)                                                                                                                  Պատմություն 
 

Վահրամ Բալայան 
պ.գ.դ., պրոֆեսոր 

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՆՈՐՕՐՅԱ ՇՐՋԱՆԻ ՍԿԶԲՆԱՓՈՒԼԸ. ԲՆՈՐՈՇ 
ԿՈՂՄԵՐՆ ՈՒ ԸՆԹԱՑՔԸ (1985-1988 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 20) 

 
1985 թ. «վերակառուցման քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը 

հնարավորություն ընձեռեց հանդես գալու իր ոտնահարված իրավունքենրը պաշտպանելու և 
ԼՂԻՄ-ը Հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու համար: Հանդես եկան շարժման առաջին 
կազմակերպիչներն ու ձևավորվեցին համապատասխան կառույցներ, որոնք կազմակերպական 
հունի մեջ դրեցին հետագա գործընթացները:  

Քանի որ արցախյան նորօրյա ազատագրական շարժումը ուներ նախապատմություն, 
հետևաբար այդ ամենի գաղափարական հիմնավորումն ու ժողովրդին մատուցումը ավելի դյուրին 
ու հեշտ կատարվեց: 

1985 թ. խմորվող և օրեցօր ծավալվող ազատագրական տոգորումները վերածվեց 
համազգային շարժման, որի առաջին փուլի կարևոր լուծումն հանդիսացավ ԼՂԻՄ մարզխորհրդի 
արտահերթ նստաշրջանի իրավական տեսանկյունից հիմնավոր որոշման կայացումը: 

 
Ваграм Балаян 

д.и.н., профессор 
НАЧАЛО СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА АРЦАХСКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ: 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ХОД СОБЫТИЙ (1985 Г. – 20 ФЕВРАЛЯ 1988 Г.) 
 

Политика «перестройки» 1985 г. дала возможность армянам Нагорного Карабаха выступить в 
защиту своего попранного права и за воссоединение НКАО с АрмССР. Появились первые 
организаторы движения и образовались соответствующие структуры, которые и направили в 
организаторскую колею дальнейшие процессы.  

Поскольку современное арцахское освободительное движение имеет предысторию, идейное 
обоснование всего этого и преподнесение народу происходило легко.  

Развернутые в 1985 г. и изо дня в день разрастающиеся освободительные настроения переросли 
в общенациональное движение, главным решением первого этапа которого стало вынесение 
обоснованного с юридической точки зрения решения внеочередной сессии областного Совета НКАО.  

 
 

Vahram Balayan 
Doctor, professor of Historical Science 

THE BEGINNING OF NEW PERIOD OF ARTSAKH LIBERATION STRUGGLE: 
THE CHARACTERISTIC ASPECTS AND THE COURSE 

(THE 20TH OF FEBRUARY 1985-1988) 
                                 

Thus, in 1985, " reconstruction" policy enabled the Armenians of Nagorno-Karabakh to act to protect 
their violated rights and reunify NKAR to Armenian SSR. 

The first organizers of the movement appeared and corresponding structures were formed, that 
organized the further actions.    

As the Artsakh liberation movement had a prehistory, so the ideological justification of that and its 
presentation to people was made easier. 

1985 the day-to-day liberation movements turned into a national movement, the first step of which 
was the substantive decision taken from the legal point of view of the extraordinary session of the NKAR 
District Council. 

 
      
 1985 թ. հետո գորբաչովյան «վերակառուցման» քաղաքականությունը հայությանը 

հնարավորություն ընձեռեց ազգային իղձերը  արտահայտելու, հադես գալու իր ոտնահարված 
իրավունքները պաշտպանելու և մասնավորապես ԼՂԻՄ-ը Հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու 
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համար: Մտավորականության և ուսանողության շրջանում սկսեցին բարձրաձայն քննարկվել 
ՀԽՍՀ-ում և ԼՂԻՄ-ում տասնամյակներ շարունակ կուտակված քաղաքական, տնտեսական, 
մշակութային հիմնահարցերը՝ մատնանշելով հայկական երկրամասը մայր Հայաստանին 
վերամիավորելու վաղեմի փափագած իղձերի իրագործման ուղիները: 

Համազգային շարժման ձևավորման սկզբնափուլում 1985-1986 թթ. ազգային 
հիմնախնդիրներով ապրող անհատների շրջանում բացակայում էր լուրջ հայեցակարգային 
գաղափարական մոտեցումները, ծրագրային գործելաոճը: Մանավանդ Արցախում ազգային 
հիմնահարցերի նկատմամբ մարզի ղեկավարները և մտավորականության մի մասը մեծ 
զգուշավորություն էին ցուցաբերում: 

Այդ օրերին տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտի մասին ԱրՊՀ պրոֆեսոր, ղարաբաղյան 
շարժման ակտիվ մասնակից Լենա Գրիգորյանը հետագայում գրել է. «Հիմա, երբ ամեն ինչ վաղուց 
հետևում է մնացել, շատ դյուրին կարող է թվալ այդ ամենը, սակայն, այն ժամանակ միանգամայն 
այլ էր մթոլորտը: Աշխատում էինք ադրբեջանական բաժնի հետ կողք կողքի, և մեր որոշ 
դասախոսների մեջ շատ պինդ էր նստած «քիրվայությունը»: Նախընտրեցի դիմել առավել 
վստահություն ներշնչող գործընկերներիս: Զգուշորեն բացատրեցի, թե ինչն ինչոց է: Եվ, ի զարմանս 
ինձ, ոմանք կտրականապես հրաժարվեցին, ոմանք քաղաքավարությամբ մերժեցին՝ մտերմաբար 
խորհուրդ տալով, որ հեռու մնամ նման բաներից, որոնց վերջը բանտախուցն է»1 Մի առիթով 
ստեղծված կացությանը անդրադարձել էր նաև Իգոր Մուրադյանը: Նա գրել է. «Շատ քիչ մարդիկ 
էին առանց «վախի ու յանդիմանութեան» ատեաններին ուղղված զեկույցներ ու նամակներ 
ստորագրել: 100 հայից (հայրենասիրական խօսակցութիւներում շատ թէ քիչ աչքի ընկած) միայն 
մէկը կարող էր որեւէ  խնդրանք կամ առաջադրանք կատարել: Նրանցից հինգը կարող էին ԽՍՀՄ  
ԿԿ ուղղուած, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրների շուրջ զեկույց ստորագրել: Մարդիկ, որ 
փետրուարից յետոյ յայտնուեցին հրապարակի խօսափողների մօտ ու սկսեցին կոկորդ պատռել 
Ղարաբաղի համար եւ աշխուժ «հայրենասէրներ» դարձան, մինչեւ փետրուարը դողացող ձեռքերով 
եւ դողացող ձայնով էին առնչւում շարժման գործիչների հետ՝ ոչ հազուադէպ կեղտ լցնելով նրանց 
վրա՝ դրանով իսկ արդարացնելով իրենց կենդանական վախկոտութիւնը, ինչից այդպէս էլ 
չազատուեցին»2: 

Քանի որ Արցախում ժողովրդի մի մասի մեջ դեռ թարմ էին մնացել 1960-70-ական թթ. 
բռնարարքները, ուստի ազգային գաղափարների արծարծման համար պարարտ հող կար: 

1985-86 թթ. Երևանում մտավորականության որոշ շրջանակներում նույնպես արծարծվում էր 
Ղարաբաղյան հիմնահարցը: Երևանում որոշ հաստատություններում ու հիմնարկներում գործում 
էին համախոհների ընդհատակյա բջիջներ: Դրանցից մեկը ղեկավարում էր Իգոր Մուրադյանը, իսկ 
մյուսը Սլավա Սարգսյանը: 

Իգոր Մուրադյանը գրել է. «Այստեղ (խոսքը վերաբերվում է հուշարձանների պահպանության 
վարչությանը-Վ. Բ.) 1985 թ. մինչև 1988 թ. իրականացվում էր «կիսաբացահայտ» և «կիսաչեզոք» 
գործունեություն, որը համակարգվում էր Սլավա Սարգսյանի կողմից»3: 

Սակայն նկատենք, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Ստեփանակերտում հակախորհրդային, 
մանավանդ ազգային պետականության վերականգնման մասին տրամադրություններ չկային: 

1986 թ. մարտից Երևանում և Արցախում ապրող անհատ նվիրյալներ երկրամասը 
խորհրդային Հայաստանին վերամիավորելու համար հասարակության լայն շերտերից սկսեցին 
ստորագրություններ հավաքել: Դա սկզբում գաղտնի էր արվում, իսկ 1987 թ. բացահայտ բնույթ էր 
կրում: 

Քննարկվող հարցերին գործնական ընթացք  ապահովելու նպատակով 1986 թ. ապրիլից 
Ստեփանակերտում սկսեց գործել «Արցախյան միություն» կազմակերպությունը4: 

Վերոհիշյալ միության մեջ հիմնականում ընդգրկված էին ուսանողներ, որոնք ընդհատակյա 
պայքարի փորձ ձեռք բերեցին ու ազատագրական շարժման կրողներ դարձան՝ հետագայում 
ստանձնելով ուսանողության կազմակերպման, նրանց գաղափարական կողմնորոշման և իրենց 
հետևից տանելու առաքելությունը: 

                                                           
1
 «Հայրենյաց պաշտպան», մարտ, 2003: 

2
 «Ազդակ», բացառիկ համար, Բեյրութ, փետրվար, 1998, էջ 126-127: 

3
 ,,Голос Армении’’, но. 24, 10 марта, 1998.  

4
 Բալայան Վ., Բալայան Ռ., Հարությունյան Մ., Անկախության նվիրյալները, ԱրՊՀ ուսանողները 

արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարի տարիներին, Երևան, 2009, էջ 6: 
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«Արցախյան միությունը» բաժանմունքներ ուներ շրջկենտրոններում: Հադրութում այդ 
աշխատանքները ղեկավարում էին Արթուր Մկրտչյանը, Էմիլ Աբրահամյանը, Վիգեն Գրիգորյանը, 
Մարտունիում՝ Վլադիմիր Խաչատրյանը, Գրիգոր Ուլուբաբյանը, Անգելինա Հովսեփյանը, 
Ասկերանում՝ Սլավիկ Առուշանյանը, Սլավիկ Միրզոյանը, Կոմիտաս Դանիելյանը, 
Մարտակերտում՝ Վիգեն Շիրինյանն ու Վագիֆ Գալստյանը1:  

Շարժումը կազմակերպական հունի մեջ դնելու գործում առանձնահատուկ դեր էր կատարում 
Արկադի Կարապետյանը: Նա կարողացավ իր շուրջը համախմբել հարյուրավոր երիտասարդների 
և 1988 թ. փետրվարից հետո դարձավ ինքնապաշտպանական առաջին ջոկատների հիմնական 
կազմակերպիչը: 

Ժողովրդի մի մասի մոտ արմատավորված անտարբերությունն ու վախի զգացողությունը 
կոտրելու նպատակով «Արցախյան միություն»-ը և հայրենասեր մյուս ուժերը քարոզչական առավել 
ծավալուն գործ սկսեցին կատարել: Այս հարցում կարևոր նշանակություն ունեցավ ԼՂԻՄ 
կարգավիճակի վերաբերյալ ազգությամբ հայ հինգ ակադեմիկոսների, երեք գեներալների և ԽՍՀՄ 
ժողովրդական երեք դերասան-ների ստորագրությամբ ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար 
Մ.Գորբաչովին և ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահ Ա.Գրոմիկոյին 1986 թ. 
փետրվարին հասցեագրված նամակը, ինչպես նաև 1987թ. նոյեմբերին «Յումանիտե» թերթում 
տպագրված Մ.Գորբաչովի խորհրդական, ակադեմիկոս Ա.Աղանբեկյանի հայտնի հարցազրույցը:2 
Հայ գործիչների այս քայլը ավելի ոգևորեց ՀԽՍՀ և ԼՂԻՄ ազգաբնակչությանը: Դրանից հետո 
շարժման մեջ հասարակության նոր շերտեր ներգրավվեցին: Բանը նրանում էր, որ նշանավոր հայ 
գործիչների մասնավորապես Ա. Աղաբեկյանի գործոնը հանրության կողմից ընկալվեց որպես 
ղարաբաղյան շարժման նկատմամբ Կրեմլի դրական մոտեցման արգասիք: 1987 թ. ամառվանից 
շարժումն արդեն բացահայտ բնույթ էր կրում: 

Ապագայում տեսանելի և անտեսանելի խութերն ավելի սահուն հաղթահարելու նպատակով 
արցախյան շարժման ղեկավարներն ի սկզբանե ազգային-ազատագրական պայքարը փորձում էին 
տանել ժողովրդավարական սկզբունքների և իրավական նորմերի շրջանակներում: Դրա առաջին 
արտահայտությունը դարձավ 1987թ. վերջերին կազմակերպված յուրօրինակ հանրաքվեն: ՀԽՍՀ-ի 
հետ վերամիավորման օգտին 80 հազար մարդ3   «այո» ասաց: 

Նույն ժամանակահատվածում իրադարձությունները որոշակի զարգացում ապրեցին նաև 
Երևանում: Շարժման մեջ ներգրավվեցին նաև մտավորականության 10 առաջատար 
ներկայացուցիչներ Զորի Բալայանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, ակադեմիկոս Սուրեն Երեմյանը, 
պատմական գիտությունների դոկտորներ Լենդրուշ Խուրշուդյանը, Մերի Քոչարը, Վլադիմիր 
Բարխուդարյանը, Վարագ Առաքելյանը, Պարույր Մուրադյանը, տնտեսագիտության դոկտոր 
Բենիկ Եղիազարյանը: 

Մտավորականության ներգրավվածությունը շարժմանը նպաստեց ոչ միայն այդ երևույթի 
«օրինականացմանը» այլ նաև, որը առավել կարևոր էր, օրեցօր դրան համազգային բնույթ 
հաղորդելն  ու իրավական կազմակերպական հունի մեջ դնելն էր:  

1987 թ. հոկտեմների 18-ին Երևանում, 1965 թ. հայտնի դեպքերից հետո, առաջին անգամ 
ՀԽՍՀ Կոմկուսի ԿԿ շենքի մոտ մի քանի հարյուր մարդու մասնակցությամբ տեղի ունեցավ ցույց: 
Նույն թվականի դեկտեմբերի 20-ին Օպերայի հրապարակում կայացավ երկրորդ ցույցը, որին 
մասնակցում էին շուրջ 1000 մարդ:4 Այս հանրահավաքներից հետո խորհրդային 
իշխանությունները իրենց գործելաոճին հակառակ որևէ պատժիչ գործողություն չձեռնարկեցին: 
Շարժման ծավալման համար դեպքերի զարգացման համընթաց նպաստավոր պայմաններ էր 
ստեղծվում: 

1987թ. հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին կենտրոնական կուսակցական ու 
պետական մարմիններն ընդունել են ԼՂԻՄ-ի հայության ներկայացուցիչների երեք 
պատվիրակություններ, որոնց հավաստիացրել են, թե մոտ ապագայում Արցախի հիմնահարցն 
արդարացի լուծում կստանա: Արցախահայության պատվիրակների՝ կենտրոնական 

                                                           
1
 «Ազդակ», բացառիկ համար, Բեյրութ, փետրվար, 1998, էջ 131, Աբրահամյան Հ., Մարտնչող 

Արցախը (1917-2000), գիրք Գ, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 19: 
2
 «Հայոց աշխարհ», 22 հունվարի, 1998: 

3
 ԱրՊՀ հայագիտական կենտրոն, Ա. Կարապետյանի հուշեր, էջ 3: Քաղաքական գործընթացին 

մասնակցել են նաև ՀԽՍՀ-ում ապրող ծագումով ղարաբաղցիներ:  
4
 «Ազդակ», բացառիկ համար, էջ 127:  
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իշխանություններին ներկայացրած հանրագրի տակ դրված էր ավելի քան 80 հազար 
ստորագրություն: 

Նկատենք, որ ԼՂԻՄ կուսակցական և խորհրդային մի շարք պաշտոնյաներ անմասն չմնացին 
շարժումից և իրենց ավանդը բերեցին ազատագրական պայքարի ծավալմանը: Մասնավորապես 
այդ հարցում եռանդուն էր գործում Ասկերանի շրջկոմի առաջին քարտուղար Վաչագան 
Գրիգորյանը: Նա հետո դարձավ Մարտունու շրջանի առաջին քարտուղար: Նրա 
նախաձեռնությամբ 1988 թ. հունվարի 12-ին Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքում 
կազմակերպվեց շրջանի կոլտնտեսությունների և գյուղատնտեսությունների նախագահների 
խորհրդաժողով, որտեղ որոշվեց զանգվածային ելույթներ կազմակերպել և շարժումը տանել 
իրավական հունով: 

Ոգևորված կենտրոնական իշխանությունների բարյացակամ վերաբերմունքից և ստեղծված 
հանդուրժողական մթնոլորտից մարզի բոլոր գյուղերում, ձեռնարկություններում, 
կազմակերպություններում տեղի ունե-ցան կոլեկտիվների ժողովներ, որոնցում որոշումներ 
ընդունվեցին ԼՂԻՄ-ը Հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու վերաբերյալ: Դրանց հիման վրա մարզի 
շրջանների ժողո-վրդական պատգամավորների խորհուրդները նմանատիպ որոշումներ են 
կայացրել: 

Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունն, արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից, 
դիմել էր խարդավանքների, ահաբեկման, բռնի ուժի կիրառման քաղաքականությանը: 

1988թ. փետրվարի 12-ին հրավիրվել էր մարզի կուսակցական-տնտեսական ակտիվի նիստ, 
որին մասնակցում էին Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի երկրորդ քարտուղար Վ. Կոնովալովը, 
բաժնի վարիչ Մ. Ասադովը: Նրանք պահանջեցին   ԼՂԻՄ-ը ՀԽՍՀ-ին վերամիավորելու պահանջը 
դատապարտող որոշումներ կայացնել: Սակայն ակտիվի մասնակիցները դատապարտեցին 
Ադրբեջանի վարած գաղութային քաղաքականությունը և վճռականորեն հայտարարեցին պայքարը 
շարունակելու մասին: Փետրվարի 12-ին Բաքվից եկած էմիսարների դեմ Մարտունիում և 
Հադրութում ցույց սկսվեց:1  

Փետրվարի 13-ին շարժման ակտիվիստները Ստեփանակերտի մանկավարժական 
ինստիտուտի և գյուղատնտեսական տեխնիկումի դասախոսների և ուսանողների հետ ցույց 
կազմակերպեցին: Դրան մասնակցեցին նաև Ասկերանից եկած ակտիվիստներ: Ըստ էության, այդ 
ցույցն ինքնաբուխ էր: Այդ օրվանից շարժումը համաժողովրդական և աննահանջ պայքարի բնույթ է 
ստանում: 

Քննության առնելով 1985 թվականից մինչև 1988թ. փետրվարի 13-ն ընկած 
ժամանակահատվածը ԽՍՀՄ ղեկավարության դիրքրոշումն արցախյան շարժման ընդհատակյա 
խմորումների նկատմամբ` միանշանակ կարելի է ասել, որ այն առավել շատ պասսիվ դիտորդի 
դերակատարություն ուներ: Ամենայն հավանականությամբ` օրվա իշխանություններին թվում էր, 
թե դա հզոր կայսրության համար պատահական դիպված է և, ընթացս, կոսմետիկ մեթոդներով, 
հնարավոր է շտկել իրավիճակը: Մանավանդ, ԽՍՀՄ ղեկավարությունը, հանձին Մ.Գորբաչովի, 
արևմուտքի առաջ ժողովրդավար երևալու մեծ ձգտում և պահանջ ուներ: Այդ «իմիջը» չկորցնելու 
համար մոսկովյան իշխանություններն սկզբում չդիմեցին բիրտ ուժի քաղաքականությանը: Այս 
հանգամանքը բավականին շահեկան էր արցախահայության համար: Պատահական չէր, որ 
արցախահայությունը պայքարի առաջին օրերին հավատով լցվեց «վերակառուցման» 
քաղաքականության և, հատկապես, Մ.Գորբաչովի նկատմամբ: Այդ օրերին ժողովուրդը 
հանրահավաքների ու ցույցերի էր դուրս գալիս ԽՍՀՄ պետական դրոշներով, Վ.Ի.Լենինի, 
Մ.Ս.Գորբաչովի, կուսակցական և պետական այլ գործիչների լուսանկարներով, ինչպես նաև 
«Լենին-կուսակցություն-Գորբաչով», «Հանուն վերակառուցման, ժողովրդավարության և 
հրապարակայնության» ու նման այլ ցուցապատկերներով: Չնայած պատմական փորձին` 
ժողովուրդը և, հատկապես` շարժման ղեկավարների մեծամասնությունը, սկզբում չհասկացան, որ 

                                                           
1
 Բալայան Վ., Հակոբյան Տ., Պատմական նստաշրջան, ԼՂԻՄ ժողովրդական պատգամավորների 

20-րդ գումարման խորհրդի արտահերթ նստաշրջանի 1988 թ. փետրվարի 20-ի նիստի 

արձանագրությունը, փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2008, էջ 12: Վ. 

Բալայանի և Տ. Հակոբյանի  հրատարակած փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածուի մեջ առաջին 

անգամ հանգամանորեն ներկայացվել է պատմական նստաշրջանում 45 պատգամավորների 

ելույթները, ինչպես նաև արցախահայ նորօրյա պետականության ծննդյան վկայական համարվող 

որոշման բնագիրը: 
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խորհրդային համակարգին խորթ է արմատական ամեն մի փոփոխություն և, հատկապես, ազգերի 
ինքնորոշման իրավունքի ամեն մի դրսևորում: 

Ի տարբերություն ԽՍՀՄ բարձրագույն իշխանությունների` խորհրդային Ադրբեջանի 
ղեկավարությունը, քաջածանոթ լինելով արցախահայության համառ և նպատակասլաց 
խառնվածքին և ազատ ապրելու կամքին, հասկացավ, որ նոր մեկնարկած ժողովրդական շարժումն 
ազգային ազատագրական պայքարի բնույթ ունի, և այն չճնշելու պարագայում կնշանակեր 
առնվազն հրաժարվել ԼՂԻՄ-ից: 

Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարության պահանջով ԽՍՀՄ իշխանությունները 1988թ. 
փետրվարի 14-ին զորքեր մտցրին Ստեփանակերտ: Նույն օրը ԼՂԻՄ մարզկոմի բյուրոյի նիստում 
Մ. Ասադովն սպառնաց, որ հարյուր հազար ադրբեջանցիներ կներխուժեն Լեռնային Ղարաբաղ և 
սպանդ կկազմակերպեն: Ժողովուրդը ոչ միայն անդրդվելի էր, այլև փետրվարի 16-ից այլևս 
չհեռացավ հրապարակից: Արդեն ցուցարարների թիվն անցնում էր 60.000-ից: Ապստամբ 
ժողովուրդը պահանջում էր հրավիրել մարզխորհրդի նստաշրջան: 1988թ. փետրվարի 19-ին 
մարզխորհրդի 67 պատգամավորներ հանդես եկան նմանօրինակ պահանջով:1 

Դրությունը փրկելու հույսով 1988թ. փետրվարի 20-ին Ստեփանակերտ են ժամանում 
Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Ք.Բաղիրովը և ԽՄԿԿ Կենտկոմի 
պրոպագանդայի և ագիտացիայի բաժնի հրահանգիչ Վ.Յաշինը: Նրանց անմիջական 
կարգադրությամբ էլ փակվեցին Ստեփանակերտ տանող բոլոր ճանապարհները: Սակայն, չնայած 
դրան, ձմռան աննպաստ պայմաններում, լեռնային արահետներով և անտառներով, մարզի 
բնակավայրերից պատգամավորները Ստեփանակերտ էին գալիս:2 

1988թ. փետրվարի 20-ի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ մարզխորհրդի 150 
պատգամավորներից ներկայացել էին 111-ը: Մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջանին 
հրաժարվել էին մասնակցել ադրբեջանցի և մի քանի հայ պաշտոնյա պատգամավորներ: 

Ք. Բաղիրովը վերջին փորձն է կատարում` խոստումների միջոցով տապալելու գործընթացը, 
բայց այդպես էլ չի հաջողվում: Նա իր շքախմբով ստիպված լքում է դահլիճը և ընդհանրապես 
հեռանում Ստեփանակերտից: 

Եվ այդպես, պատմական նիստը քննարկեց «Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի 
մարզային խորհրդի միջնորդությունը` մարզը Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հանելու և Հայկական 
ԽՍՀ կազմի մեջ մտցնելու հարցը»: Ելույթ ունեցան 45 պատգամավորներ,3 ինչի արդյունքում ծնվեց 
մերօրյա պատմության թերևս ամենանշանավոր և հայանպաստ իրավական որոշումը:4 

Այսպիսով 1985 թ. «վերակառուցմանե քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի 
հայությանը հնարավորություն ընձեռեց հանդես գալու իր ոտնահարված իրավունքենրը 
պաշտպանելու և ԼՂԻՄ-ը Հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու համար: Հանդես եկան շարժման 
առաջին կազմակերպիչներն ու ձևավորվեցին համապատասխան կառույցներ, որոնք 
կազմակերպական հունի մեջ դրեցին հետագա գործընթացները:  

Քանի որ արցախյան նորօրյա ազատագրական շարժումը ուներ նախապատմություն, 
հետևաբար այդ ամենի գաղափարական հիմնավորումն ու ժողովրդին մատուցումը ավելի դյուրին 
ու հեշտ կատարվեց: 

1985 թ. խմորվող և օրեցօր ծավալվող ազատագրական տոգորումները վերածվեց 
համազգային շարժման, որի առաջին փուլի կարևոր լուծումն հանդիսացավ ԼՂԻՄ մարզխորհրդի 
արտահերթ նստաշրջանի իրավական տեսանկյունից հիմնավոր որոշման կայացումը: 

 

  

                                                           
1
 Բալայան Վ., Հակոբյան Վ., Պատմական նստաշրջան, էջ 12: 

2
 «Եղիցի լույս», հմ. 5, 2000:  

3
 ºñ»ù å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ` ´»ÝÛ³ÙÇÝ úíãÛ³ÝÇ` ÑÙ. 3 ûÏñáõ·, ºÕÇß» Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ` ÑÙ. 23 ûÏñáõ·, ºÕÇß» 

Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ ÑÙ. 25 ûÏñáõ·, »ÉáõÛÃÝ»ñÇ µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ã»Ý å³Ñå³Ýí»É: 
4
 ´³É³Û³Ý ì., Ð³ÏáµÛ³Ý î., Ýßí. ³ßË., ¿ç 31-32: 
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ՀՏԴ   94 (479.243                                                                                                                             Պատմություն 
Ա.Վ. Վարդանյան, 

 ԱրՊՀ պատմության ամբիոնի պրոֆ. պ.գ.թ. 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈւՄԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈւՄ 

 

Արցախի Հանրապետության առողջապահական ոլորտի խնդիրների լուծման գործում 

անգնահատելի է հիմնադրամների, սփյուռքահայ անհատ բարերարների օգնությունը: Նրանց 

հովանավորությամբ և Արցախի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ 

կյանքի են կոչվել տասնյակ բուժկետներ, հիվանդանոցներ, դեղորայք, ժամանակակից 

բուժսարքավորումներ, իրականացվել բուժանձնակազմի վերապատրաստում: Շնորհիվ ազգանվեր 

այդ օգնության լուրջ հաջողություններ են ձեռք բերվել առողջապահության ոլորտում: 
 
Բանալի բառեր՝ Արցախի Հանրապետություն, <<Հայաստան>> համահայկական  հիմնադրամ,  
Միացյալ հայկական  ֆոնդ, <<Հայաստան-Արցախ>>  հիմնադրամ, <<Ջինիշյան հիշատակի 
հիմնադրամ>>, <<Հովարդ Կարագյոզյան>> հաստատություն, ներդրում, բարերարներ, 
բարեգործություն, առողջապահական ծրագրեր. 

А.В. Варданян 
ВКЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ЧАСТНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ В РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ 
 

Неоценима помощь фондов и частных бенефициаров спюрка в деле решения вопросов сферы 

здравоохранения Республики Арцах. Под их патронажем и при финансовом участии правительства 

Республики Арцах были открыты десятки медпунктов, больниц, приобретены лекарственные 

препараты, современное медицинское оборудование, осуществлена переподготовка медперсонала. 

Благодаря помощи таких патриотов в сфере здравоохранения были достигнуты серьезные успехи.  
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CONTRIBUTION OF CHARITY FUNDS AND PRIVATE BENEFICIARIES IN THE IMPLEMENTATION 

OF HEALTH PROGRAMMES IN THE REPUBLIC OF ARTSAKH 
 

Invaluable is the assistance of charity funds and private beneficiaries of the Diaspora in addressing the 

issues of healthcare of the Republic of Artsakh. Under their patronage and with the financial participation of the 

government of the Republic of Artsakh dozens of clinics, hospitals were opened, medicines, modern medical 

equipment were purchased and retraining of medical personnel was carried out. Thanks to the help of such 

patriots major successes were achieved in the health sector. 
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 Հետխորհրդային առաջին տարիներին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական 

ու սոցիալ-մշակութային կյանքը ծանր էր. երկրաշարժ, պատերազմ, շրջափակում, տնտեսական ու 

սոցիալական ճգնաժամ: Անկասկած, այս ամենը սպառնում էին անկախ Հայաստանի 

Հանրապետություն կերտելու հայության փայփայած երազանքին: Հենց այդ ժամանակ էլ՝ 1992-ի 

մարտ ամսին, ծնվեց <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամը: Համազգային բարեսիրական 

այդ կազմակերպությունը համախմբում է համայն հայության ուժերն ու կարողությունները, օգնում 

հայրենիքի զարգացմանն ու բարգավաճմանը և կայուն հիմքեր ստեղծում ազգային 

պետականությունն ամրապնդելու համար: Հիմնադրամի խնդիրներն են՝ օժանդակել Հայաստանի և 

Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության զարգացմանն ու բարեփոխումների իրականացմանը, 
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գիտության, կրթության, մշակույթի, առողջապահության համակարգերի բարելավմանն ու 

կատարելագործմանը, 1988թ. դեկտեմբերյան երկրաշարժի հետևանքների հաղթահարմանը, 

արցախահայության կարիքների, բռնագաղթվածների հիմնահարցերի և համազգային 

կարևորություն ունեցող այլ ծրագրերի իրագործմանը:1 

 Հիմնադրամի ղեկավար մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է, որի կազմը հաստատվում 

է ՀՀ նախագահի հրամանագրով: Խորհուրդը գլխավորում է ՀՀ նախագահը: Խորհրդին 

անդամակցում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի հանրապետության 

իշխանությունների, եկեղեցիների, սփյուռքահայ կուսակցությունների, բարեգործական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ճանաչված անհատներ: Հոգաբարձուների խորհուրդը 

ստեղծում է հիմնադրամի գործադիր վարչություն, որը կազմակերպում է հիմնադրամի ընթացիկ 

գործունեությունը: 

 Հիմնադրամն իր ստեղծման օրից հետամուտ է համախմբելու աշխարհասփյուռ 

հայությանը՝ ի նպաստ Մայր Հայաստանի և Արցախի բարգավաճման: Այստեղից էլ՝հիմնադրամը 

գերխնդիր ունի՝ համահայկական ներուժի համախմբում և Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կուռ 

եռամիասնության շնորհիվ կյանքի կոչել ազգային վեհ գաղափարներ ու լուծել համազգային 

նշանակության խնդիրներ: 

 <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամն իր ծրագրերն իրականացնում է 25 

տեղական մարմինների միջոցով, որոնք գործում աշխարհի 22 երկրներում:2 Նրա միջոցները 

գոյանում են տարեկան հեռուստամարաթոնի, հեռախոսամարաթոնի, ճաշկերույթների 

հանգանակություններից, բարեգործական համերգների հասույթներից, փոստային, SMS 

նվիրատվություններից և կազմակերպությունների  ու անհատների նպատակային 

հատկացումներից: 

 Հիմնադրամն Արցախում սկսել է գործել դեռ պատերազմի տարիներից և իրականացրել է 

բազում ծրագրեր հանրապետության գրեթե բոլոր շրջաններում: Հետպատերազմյան տարիներին 

նրա նախաձեռնությամբ և միջոցներով բացի լայնածավալ հումանիտար օգնությունից, Արցախում 

կյանքի են կոչվել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ ծրագրեր, կառուցվել և 

շահագործման են հանձնվել ճանապարհներ, ջրագծեր, գազատարներ, էլեկտրագծեր, շենքեր, 

բնակարաններ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մշակույթի օջախներ և այլն: 2009թ. 

Ստեփանակերտում բացվել է հիմնադրամի գրասենյակ, որն ակտիվորեն նպաստում է Արցախում 

իրագործվող ծրագրերի կենսագործմանը: Իրագործվող ծրագրերն իրականացվում են Արցախի 

կառավարության համաֆինանսավորմամբ: 

 Մեծ է Հիմնադրամի ներդրումը Արցախի Հանրապետության առողջապահական ծրագրերի 

իրականացման գործում: Նրա ֆինանսավորմամբ իրականացվել է Մարտակերտի շրջանի 

Գառնաքար, Մաղավուզ, Դրմբոն, Վաղուհաս գյուղերի բուժկետերի վերանորոգման և Ղազարահող 

գյուղի բուժկետի կառուցման աշխատանքները:3 Հիմնադրամի ԱՄՆ Արևելյան Ափի տեղական 

մարմնի ֆինանսավորմամբ կառուցվել են Ստեփանակերտի քաղաքային պոլիկլինիկան և 

ախտորոշման կենտրոնը, իսկ ԱՄՆ Արևմտյան շրջանի հայության միջոցներով հիմնադրամը 

նորոգել է Հադրութ քաղաքի կենտրոնական հիվանդանոցի շենքը, նվիրել շտապ օգնության 

ավտոմեքենաներ:4 ԱՄՆ Արևմտյան շրջանի տեղական մարմինը բուժական սարքավորումներ է 

հատկացրել Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի հիվանդանոցին: Ֆրանսիայի հանձախմբի կողմից 

վերանորոգվել է Շուշի քաղաքի հիվանդանոցի կաթսայատունը և ջերմատար ցանցը:5Հիմնադրամի 

ֆինանսավորմամբ կատարվել է Շուշի քաղաքի <<Ձեռք ձեռքի>> հասարակական 

կազմակերպության ատամնաբուժարանի մասնակի վերանորոգման և կահավորման 

աշխատանքները: 

                                                           
1Հայկական համառոտ հանրագիտարան,Եր.,1999, հ.3, էջ105, Աբահամյան Հ., Վարդանյան Ա.,<<Հայաստան>> 

հիմնադրամի ներդրումը ԼՂՀ զարգացման գործում, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի<<Լրատու>>,2012, 

հմ.1(12), էջ4: 
2
<<Ազատ Արցախ>>, 22 նոյեմբերի 2012: 

3ԼՂՀ պետական արխիվ, Ֆ.180, ց.1, կ-17, պ.մ.95, թ.4: 
4Մինասյան Է., Վարդանյան Ա., Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները ՀՀ անկախության տարիներին (1991-

2009թթ.), Ստեփանակերտ, 2010, էջ 109: 
5Աբրահամյան Հ., Վարդանյան Ա., նշվ. հոդվածը, էջ 10: 
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 Արցախի Մարտունու շրջանը շուրջ 25 հազար բնակիչ ունի: Մարտունի քաղաքում, շրջանի 

մեծ ու փոքր գյուղերում ապրող մարդիկ անցած տարիներին բուժօգնություն էին ստանում 1965-ին 

կառուցված երկհարկանի մի շենքում, որը հինգ տասնյակի ընթացքում գրեթե չէր նորոգվել: 

Հիմնադրամի ԱՄՆ Արևելյան շրջանի տեղական մարմնի և ԼՂՀ կառավարության համատեղ 

ֆինանսավորմամբ կառուցվեց նոր հիվանդանոց: Նորակառույց բուժհաստատությունն ունի 

պոլիկլինիկա, ախտորոշիչ կենտրոն, հակահամաճարակային, շտապ օգնության, վիրաբուժական, 

թերապևտիկ բաժանմունքներ և ծննդատուն:1 

           Միացյալ հայկական ֆոնդ (ՄՀՖ, անգլերեն՝ United Armenian Fund)բարեգործական 

կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1989-ի նոյեմբերի 7-ին Լոս Անջելեսում՝ ամերիկահայ 

հասարակական գործիչ Հարութ Սասունյանի նախաձեռնությամբ և ԱՄՆ-ում գործող յոթ խոշոր 

հայկական կազմակերպությունների՝ Ամերիկայի հայկական համագումարի, Հայկական 

բարեգործական ընդհանուր միության, Հայ օգնության միության, Հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ-

ի Էջմիածնական և անթիլիասական թեմերի առաջնորդարանների, Ամերիկայի Հայ 

ավետարանչական ընկերակցության և Քըրք Քըրքորյանի <<Լինսի հիմնարկի>> միացյալ ջանքերով: 

Նպատակն էր համակարգել և ավելի արդյունավետ դարձնել սփյուռքի օգնությունը 1988-ի ավերիչ 

երկրաշարժից տուժած Հայաստանին, հաղթահարել շրջափակման արգելքները՝ օդանավային 

կանոնավոր առաքումներ կազմակերպելու միջոցով: Սկզբում կազմակերպությունն առանձնակի 

կարևորություն է տվել դեղորայքի և բժշկական սարքերի մատակարարմանը: Սակայն ժամանակի 

ընթացքում, ելնելով Հայաստանի և Արցախի տնտեսական կացության թելադրանքից, ընդլայնել է 

գործունեության ասպարեզը:2 ՄՀՖ-ը իրականացնում է  մարդասիրական, առողջապահական, 

սոցիալական, շինարարական, գյուղատնտեսական, կրթական և այլ ծրագրեր: 

 Միացյալ հայկական ֆոնդն իր գործունեությունը դադարեցրեց 2015թ.նոյեմբերի 30-ին: Նրա 

գործունեությունը շարունակեց <<Հայաստան-Արցախ>> հիմնադրամը: Այն հիմնադրվել է 2015թ. 

դեկտեմբերի 1-ին ԱՄՆ Գլենդել քաղաքում (նախագահ՝ Հարութ Սասունյան): Հիմնադրամի 

առաքելությունն է շարունակել մարդասիրական այն հսկայական աշխատանքը, որ Միացյալ 

հայկական հիմնադրամը իրականացրել է վերջին 26 տարիների ընթացքում՝ 720 մլն դոլար 

արժողությամբ մարդասիրական օգնության տրամադրելով հայրենիքին: Նախատեսվում է ամեն 

տարի մարդասիրական օժանդակության տրամադրել Հայաստանի և Արցախի հիվանդանոցներին, 

պոլիկլինիկաներին, դպրոցներին, մանկատներին և տարբեր բարեգործական 

հաստատությունների՝ նրանց տրամադրելով կենսական անհրաժեշտության դեղորայք, 

պատվաստանյութեր, բժշկական սարքավորումներ, մանկական սնունդ, գյուղատնտեսական 

սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձմեռային հագուստ, կոշիկներ, խաղալիքներ, գրքեր և 

բազմաթիվ այլ ապրանքներ:3 

 2015թ. դեկտեմբերի 1-ին հիմնադրվելուց ի վեր <<Հայաստան Արցախ>> հիմնադրամը 18.5 

մլն դոլար արժողությամբ մարդասիրական օժանդակություն է տրամադրել Հայաստանի և Արցախի 

բնակչությանը: Հիմնադրամի առաքած նպաստը ներառել է հիմնականում անհրաժեշտ դեղորայք՝ 

քաղցկեղի, սրտի, աղիքների և մտային հիվանդությունների բուժման համար, ինչպես նաև 

դեղորայք ու բժշկական պարագաներ՝ ապրիլյան պատերազմում վիրավորվածների խնամքի 

համար: 

 Մինչ 2016թ. հունիսը Հիմնադրամի կողմից Արցախի առողջապահության ոլորտին 

նվիրաբերվել են 71 մլն դրամ արժողությամբ դեղորայք (այդ թվում <<Կլոպիդոգրել>> դեղը, որը մեծ 

նշանակություն ունի սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններով տառապող անձանց 

համար), բժշկական սարքավորումներ, այլ պարագաներ (մոտ 6.5 տոննա), որոնք բաշխվել են 

նախարարության ենթակա բուժհաստատություններին:4 Հաշվի առնելով, որ <<Հայաստան-

Արցախ>> հիմնադրամն այն կազմակերպությունն է, որ հաջորդել է Միացյալ հայկական 

հիմնադրամին, 1989-ից ի վեր զույգ կազմակերպությունների կողմից հայրենիքին տրամադրված 

նպաստի ընդհանուր արժեքը կազմում է738,5 միլիոն դոլար: <<Հայաստան Արցախ>> հիմնադրամին 

կանոնավոր կերպով առաջարկվում են միլիոնավոր դոլարների արժողությամբ կյանք փրկող 
                                                           
1
<<Հայաստան>>համահայկական հիմնադրամ 2013, տարեկան հաշվետվություն, Եր., 2014, էջ 32: 

2Սփյուռքահայ կազմակերպություններ, Եր., 2002, էջ133: 
3
<<Ազատ Արցախ>>, 8 դեկտեմբերի 2015: 

4Նույն տեղում,  16 հունիսի 2016: 
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դեղորայք և բժշկական պարագաներ, - նշում է Հարութ Սասունյանը: - Երախտապարտ ենք մեր 

առատաձեռն բարերարներին, որոնց աջակցության շնորհիվ կշարունակենք անհետաձգելի նպաստ 

տրամադրել Հայաստանի և Արցախի բժշկական կենտրոններին:1 

1966 թվականի մայիսի 7-ին ԱՄՆ-ում  Վարդան  Ջինիշյանը, ի հիշատակ ծնողների՝ 

Վերապատվելի տեր և տիկին Հարություն (Հայ Ավետարանական եկեղեցու հովիվ) և Կատրին 

Ջինիշյանների, հիմնել է <<Ջինիշյան հիշատակի ծրագիր>> (ՋՀԾ) կազմակերպությունը: 

Հիմնադրման թվականից սկսած՝ ՋՀԾ-ն իր ծառայություններն ուղղել է Լիբանանի, Սիրիայի, 

Իրանի, Իրաքի, Երուսաղեմի, Թուրքիայի և հակամարտությունների ու անկայությունների 

շրջաններում գտնվող այդ երկրների կարիքավոր հայերին: ՋՀԾ-ն օգնել է բնակարանի, սննդի, 

հագուստի և բժշկական խնամքի կարիք ունեցողներին2: 

Կազմակերպությունն իր աշխատանքները Հայաստանում սկսել է 1993թ. սեպտեմբերից՝ 1999-

ին պաշտոնապես գրանցվել որպես <<Ջինիշյան>> հիշատակի հիմնադրամ ՋՀՀ (անգլերեն Jinishian 

Memorial Foundation), բարեգործական կազմակերպություն: ՋՀՀ-ի հիմնական ֆինանսավորման 

աղբյուրը ԱՄՆ-ի Երիցական եկեղեցու Ջինիշյան հիշատակի ծրագիրն է: Հայաստանում ՋՀՀ-ն ունի 

խորհրդատվական մարմին, որի անդամներն են Հայ Առաքելական, Հայ Ավետարանական, Հայ 

Կաթողիկե եկեղեցիների ներկայացուցիչները: Հիմնադրամը Հայաստանում գործունեություն է 

ծավալում հիմնականում վեց ուղղություններով՝համայնքների զարգացում, առողջապահություն, 

գործարարության զարգացում, օգնություն, հոգևոր վերելք և բնակարանաշինություն3: 

<<Ջինիշյան>> հիշատակի հիմնադրամի առողջապահության ծրագրի շրջանակում 

ընդգրկված է նաև Արցախը: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության հետ համագործակցությամբ 2009թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսներին իրականացվել է 

<<Համայնքային բուժքույրերի ունակությունների բարձրացման և վերապատրաստման ծրագիր 

Ղարաբաղում>> 1-ին փուլը: 2010թ. ապրիլին ՋՀՀ-ի և բարոնուհի Քոքսի անվան Ստեփանակերտի 

վերականգնողական կենտրոնի հետ համատեղ իրականացվել է <<Օժանդակություն 

հաշմանդամներին Ղարաբաղում>> ծրագրի 4-րդ փուլը. օգնություն է տրամադրվել ղարաբաղյան 

պատերազմի 100 հաշմանդամի  և 35 քաղաքացու, իսկ նույն թվականի մայիս-դեկտեմբեր ընկած 

ժամանակահատվածում <<Ջինիշյան>> հիշատակի հիմնադրամի և ՀՀ առողջապահության 

նախարարության նախաձեռնությամբ ԼՂՀ-ում իրականացվել է <<Համայնքային բուժքույրերի 

ունակությունների բարձրացում և վերապատրաստում>> ծրագրի 2-րդ փուլը, որին մասնակցել է 53 

համայնքային բուժքույր4: Այս ծրագիրը շարունակվել է հաջորդ տարիներին՝ 2011-ին 

վերապատրաստվել է  55 համայնքային բուժքույր, իսկ 2012-ին՝ 99-ը: 2012թ. հունիսի վերջին 

ավարտվել է դեռևս 2011թ. սկսված<<Օժանդակություն հաշմանդամներին Ղարաբաղում>> ծրագրի 

5-րդ փուլը, որի շրջանակներում բժշկական օգնություն են ստացել Արցախյան պատերազմի 100 

հաշմանդամ վետերաններ5 : 

<<Ջինիշյան>> հիշատակի հիմնադրամի գործունեությունը առողջապահության ոլորտում 

ուղղված է նաև հիվանդությունների կանխարգելմանն ու առողջ ապրելակերպի խթանմանը: 2013 

թվականին հիմնադրամը Երևանում, Լոռիի, Շիրակի, Սյունիքի մարզերում և Ղարաբաղում 

իրականացրել է <<Հաշմանդամության կանխարգելում երեխաների մոտ և արտագնա 

կլինիկաներ>> ծրագիրը, որի նպատակն էր նվազեցնել կոնքազդրային հոդի հաշմանդամությունը 

երեխաների մոտ և բարելավել հաշմանդամ երեխաների կենսական պայմանները: Նույն թվականին 

ՋՀՀ-ն իրականացրել է նաև <<Ամառային ճամբար - 2013 >> ծրագիրը, որին մասնակցել են 10-17 

տարեկան 156 երեխա՝ Լոռիի, Գեղարքունիքի մարզերից, Երևանից և Ղարաբաղից6: Ծրագրին 

մասնակից երեխաները հիմնականում անապահով ընտանիքներից և մանկատներից են: 

Հիմնադրամի նախաձեռնությամբ 2014թ. իրականացվել է <<Ղարաբաղի հիվանդանոցներում 

վերականգնողական կենտրոնների ստեղծում>> ծրագիրը, որի նպատակն է բարելավել 
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3Տես <<Հայ Սփյուռք>> հանրագիտարան, էջ 722 
4Հայկական Սփյուռք: Տարեգիրք 2010, Եր., 2011, էջ 136-137: 
5Հայկական Սփյուռք: Տարեգիրք 2012, Եր., 2012, էջ 121-122: 
6Հայկական Սփյուռք: Տարեգիրք 2013, Եր., 2014, էջ 146-147: 
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վերականգնողական ծառայությունները ԼՂՀ Ստեփանակերտի, Հադրութի, Մարտակերտի, 

Մարտունու հիվանդանոցներում և Ստեփանակերտի վերականգնողական կենտրոնում1:  

 

<<ՀովարդԿարագյոզյան>>հաստատությունը (ՀԿՀ, անգլերեն՝ Howard Karagyozyan Medical 

Benevolent Foundation, կոչվում է նաև <<Հովարդ Կարագյոզյան հիշատակի ընկերակցություն>>) 

բարեսիրական կազմակերպություն է: Այն 1921թ.-ին Նյու Յորքում հիմնել են Միհրան և Զապել 

Կարագյոզյանները՝ ի հիշատակ իրենց վաղամեռիկ որդու՝ Հովարդի և կոչել նրա անունով: 

Սկզբնապես հաստատության նպատակն է եղել տարբեր երկրներում ապրող հայ որբ, կարիքավոր 

մանուկների խնամքի, բուժման և կրթության կազմակերպումը2:   

1992  թվականի հոկտեմբերին հիմնադրվել և պաշտոնական գրանցում է ստացել Հայաստանի 

<<Հովարդ Կարագյոզյան>> բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, որի տնօրեն է 

նշանակվել բժիշկ Կամո Տեր-Պետրոսյանը: Կազմակերպության ծրագրով նախատեսվում էր 

Երևանում և  Հայաստանի տարբեր մարզերում հիմնել միջազգային չափանիշներին 

համապատասխանող ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած և բարձրորակ 

մասնագետներով համալրված մանկական ատամնաբուժարաններ` հայաստանաբնակ 

երեխաներին անվճար և որակյալ բուժական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով3:  

1993 թվականի ապրիլին Երևանի Նորքի բարձունքում բացվեց Հայաստանի <<Հովարդ 

Կարագյոզյան>> կազմակերպության առաջին մանկական ատամնաբուժարանը, որն ընդլայնվելով 

դարձավ կազմակերպության հայաստանյան կենտրոնը և հետագայում գլխավորեց նաև 

մասնաճյուղ ատամնաբուժարանների աշխատանքը: Կարճ ժամանակամիջոցում բացվել են 

Գյումրիի (1995 թ.), Գորիսի և Ստեփանակերտի (1996թ.), Երևանի <<Սեբաստիա>> (1998 թ.) և 

Վանաձորի (2000 թ.) Կարագյոզյան մանկական ատամնաբուժարանները4:  

ԼՂՀ կառավարության անունից առողջապահության նախարարության և ԱՄՆ Կարագյոզյան 

հաստատության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն՝ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 

հանրապետությունում բարեգործական հիմունքներով մանկական ատամնաբուժական 

կենտրոնների ստեղծման և նրա գործունեության ապահովման մասին: 1996 թվականի գարնանը 

Ստեփանակերտում հանրապետական ախտորոշման կենտրոնի շենքի առաջին հարկում բացվեց 

Հայաստանի Կարագյոզյան հաստատության մանկական ատամնաբուժարանը, որի կահավորման 

և հատուկ սարքավորումների ծախսերն իր վրա վերցրեց կազմակերպությունը: Մանկական 

ատամնաբուժական կենտրոնն Արցախում առաջին բարեգործական բժշկական հիմնարկությունն է,    

որտեղ սպասարկումն անվճար է և նախատեսված միայն ու միայն երեխաների  համար5:   

2003թ Կարագյոզյան հաստատության կողմից գնվել է նոր շենք, որը գտնվում է 

Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի հարևանությամբ: Այն կահավորված 

է, հագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով, գործիքներով և բուժանյութերով, ունի 2 

ատամնաբուժական, մեկակնաբուժական (2003թ.), ախտահանման, մեկ պանորամիկ ռենտգեն 

կաբինետ` երևակման սենյակով և գրանցման բաժին: <<Հովարդ Կարագյոզյան>> բարեգործական 

հասարակական կազմակերպության Ստեփանակերտի մասնաճյուղ դարմանատան 

ատամնաբուժական և ակնաբուժականան անվճար որակյալ ծառայություններից օգտվում են 

Ստեփանակերտ քաղաքի մինչև 14 տարեկան բոլոր երեխաները, ինչպես նաև մերձակա այլ 

բնակավայրերի հաշմանդամ, երկկողմանի կամ միակողմանի ծնողազուրկ, սոցիալապես 

անապահով նույն տարիքի երեխաները:   

Կազմակերպության ֆինանսավորմամբ իրականացվել է Ստեփանակերտի ներարկման 

կլինիկայի շինվերակառուցման շխատանքը6:  Նրա կողմից կատարվել են ԼՂՀ առողջապահության 

նախարարության հաշմանդամների վերականգնողական կենտրոնի շենքի կցակառույցի 

                                                           
1Հայկական Սփյուռք: Տարեգիրք 2014, Եր., 2015, էջ 124: 
2
The Howard Karagheusian Commemorative Corporation. 75 years of service, New York 1996, p.18 

3Հովարդ  Կարագյոզյան  հիշատակի  ընկերակցությունը  Հայաստանում  (10 տարի), Եր., 2002, էջ 17-18: 
4Հայկական Սփյուռք: Տարեգիրք , Եր., 2009, էջ 143: 
5
<<ԼՂ  Հանրապետություն>>, 28 մայիսի  1996: 

6ԼՂՀ  պետարխիվ, Ֆ. 180, ց.1, կ.10, պ.մ.45, թ.69: 
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նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման1, ինչպես նաև վերականգնողական 

կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներ2:  

<<Հովարդ Կարագյոզյան>> բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը բացի 

ատամնաբուժական և ակնաբուժականան անվճար ծառայություններից իրականացնում է <<Վատ 

լսող երեխաներին լսողական ապարատների անվճար բաշխում>>(իրականացվում է 2002 

թվականից), <<Պարբերական հիվանդությամբ երեխաների դեղորայքի անվճար բաշխում>> 

(իրականացվում է 2003 թվականից), <<Սրտի բնածին արատներով մինչև 7 տարեկան երեխաների 

անվճար վիրահատություններ>> (իրականացվում է 2003 թվականից), <<Էպիլեպսիայով հիվանդ 

երեխաներին դեղորայքի անվճար բաշխում>> (իրականացվում է 2004 թվականից) ծրագրերը, 

որոնցից օգտվել են տասնյակ հազարավոր հայ երեխաներ Երևանից,  ՀՀ տարբեր մարզերից և ԼՂՀ-

ից: 

<<Հովարդ Կարագյոզյան ընկերակցության>> կողմից Արցախում իրականացվող վերոհիշյալ 

ծրագրերը կրում են շարունակական բնույթ՝ նպաստելով հայ երեխաների առողջության 

պահպանմանը: 

Արցախի Հանրապետությունում առողջապահական ծրագրերի իրականացման գործում  մեծ 

ներդրում ունեն սփյուռքահայ բարերարները: Նրանց աջակցությամբ շահագործման են հանձնվել 

տասնյակ բուժկետեր տարբեր շրջաններում, վերանորոգվել հիվանդանոցներ, կազմակերպվել 

բուժաշխատողների վերապատրաստում և այլն: 

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան գյուղի  բուժկետ-գյուղապետարանի 

վարչական շենքի կառուցումն իրականացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի, 

բարերար Օնիկ Հարությունյանի ֆինանսավորմամբ3: Ամերիկահայ բարերար Ջեյմս   Թուֆենկյանի 

ֆինանսական աջակցությամբ կառուցվել է Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղի բժշկական 

համալիրը4 : Այն սպասարկում է  20  գյուղերի բնակիչների և շարունակում է իր գործունեությունը 

<<Թուֆենկյան>> բարեգործական հիմնադրամի և ԼՂՀ առողջապահության նախարարության 

աջակցությամբ5: 

Ամերիկահայ բարերար Վաչե Հովսեփյանի, Կալիֆորնիայի հայ ատամնաբույժների միության 

և հատկապես բարերար Վիգեն Կարապետյանի հովանավորությամբ Մարտունու շրջանի Աշան 

գյուղում  2003 թվականին բացվեց ատամնաբուժական կլինիկա համալրված բոլոր անհրաժեշտ 

սարքավորումներով: Կլինիկայում դպրոցականները ստանում են անվճար 

բուժօգնություն:Սակայն, լինելով միակը շրջանի համայնքներում, բացի դպրոցականներից, 

ատամնաբուժարանի ծառայություններից օգտվում են նաև հարևան գյուղերի բնակիչները6:  

Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդար քաղաքում ապրող բարերարներ Համլետ 

Համբարձումյանի և Վոլոդյա Ավագյանի բարեգործությամբ վերանորոգվեց Մարտունու շրջանի 

Ճարտար գյուղի տեղամասային հիվանդանոցը7:  

2013 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Ստեփանակերտում շահագործման հանձնվեց ԼՂՀ 

առողջապահության նախարարության նորակառույց ժամանակակից պայմաններին 

համապատասխան Հանրապետական բժշկական կենտրոնը: Այն կառուցվել է Մոսկվայում գործող 

<<Տաշիր>> ընկերությունների խմբի նախագահ, մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանի 

ֆինանսական աջակցությամբ: Կենտրոնը հագեցած է նոր սերնդի առաջնակարգ 

բուժսարքավորումներով: Այն նախատեսված է 136 մահճակալի համար, այդ թվում 60-ըª 

թերապևտիկ բաժանմունքում: Առկա է պլանային հիվանդների ընդունարան, շտապ և 

անհետաձգելի բժշկական օգնության բաժանմունքª իր բարձրակարգ բժշկական 

սարքավորումներով հագեցած երկու ռեանիմոբիլներով, վիրահատական բլոկ, հեմոդիալիզի 

բաժանմունք, վարչատնտեսական մաս և շենքից դուրս տեղակայված տնտեսական մաս8: ԼՂՀ 

                                                           
1Նույն տեղում, Ֆ. 180, ց.1, կ.11, պ.մ.50, թ.33: 
2Նույն տեղում, Ֆ. 180, ց.1, կ.11, պ.մ.50, թ.14: 
3ԼՂՀ  պետարխիվ, Ֆ. 180, ց.1, կ.11, պ.մ.50, թ.85: 
4Նույն տեղում թ. 71: 
5Հայկական Սփյուռք: Տարեգիրք , 2010, Եր., 2011, էջ 124: 
6
<<Ազատ Արցախ>>, 8 սեպտեմբերի 2011: 

7 Նույն տեղում, 3 հուլիսի 2014: 
8 Նույն տեղում,  26 սեպտեմբերի 2013:  
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նախագահի առաջարկությամբ հիվանդանոցը կրում է բարերարի ծնողների ª Սարգիս և Ամալյա 

Կարապետյանների անունը: 2016թ. աշնանը Սամվել Կարապետյանի նվիրատվությամբ 

հանրապետական բժշկական կենտրոնին հարող տարածքում բացվեց ճարտապետական ուշագրավ 

լուծումներով պուրակ: 

<<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ատենապետ 

Պետրոս Թերզյանի աջակցությամբ, ֆրանսահայ բարերար Ռիշար Օհաննիսյանի 

հովանավորությամբ և Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ Ստեփանակերտում, 

Հանրապետական բժշկական կենտրոնի հարևանությամբ բացվեց ուռուցքաբանական դիսպանսերի 

նոր շենք: Նորակառույց կենտրոնը կրում է Ռիշար Օհաննիսյանի ծնողների՝ Վարդան և Գոհարիկ 

Օհանյանների անունը: 

Դիսպանսերը նախատեսված է 35 հիվանդի համար: Այստեղ իրականացվելու են 

ուռուցքաբանության մեջ ընդունված արդի բուժական և ախտորոշիչ բոլոր միջամտությունները՝ 

բացառությամբ ճառագայթային բուժումի:1 
 

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) անդամ և բարերար Նազար 

Նազարյանի նվիրատվությամբ Արցախի Հանրապետության բժշկական կենտրոնին տրամադրվել է 

Toshiba  մակնիշի գերձայնային սարք, որը հնարավորություն կտա իրականացնելու սրտանոթային, 

վահանաձև գեղձի, որովայնի և այլ հետազոտություններ:2 

 Մոսկվաբնակ հայ բարերար, <<Լուդինգ>> ընկերության հիմնադիր-նախագահ Արթուր 

Վարժապետյանի կողմից Արցախի առողջապահության նախարարությանը տրամադրվեց երկու 

ռեանիմոբիլ և շտապ օգնության չորս գծային ավտոմեքենաներ:3  

 Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական 

բժշկական կենտրոնի հետ սերտ կապեր է հաստատել ֆրանսիական <<Հայ-մեդ>> ասոցիացիան: 

Կազմակերպության օրթոպեդ Մկրտիչ Կարապետյանը 2012 թվականից ի վեր ամեն տարի այցելում 

է Արցախ և իր գործընկերներին ներկայացնում վնասվածքաբանության վերջին մոտեցումները, 

բուժման արդի եղանակները, նվիրաբերում բժշկական պարագաներ: Ամեն անգամ հետազոտվում և 

բուժօգնություն  է ստանում ավելի քան 60 հիվանդ: Անվճար իրականացված 

վիրահատություններից բացի՝ֆրանսահայ վնասվածքաբանը հիվանդանոցին նվիրաբերել է մի 

քանի պրոթեզ:4 

 Ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ 2017թ. ապրիլին կազմակերպվեց <<Բաց դռների օր>>: 

Ասոցիացիայի նախագահ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ Ժան Միշել Էրքերյանը, ուրոլոգ Շանթ 

Բալյանը, բուժքույր Վալերի Սայաղյանը Ստեփանակերտում և հանրապետության տարբեր 

շրջաններում անվճար իրականացրին հիվանդների ընդունելություններ, խորհրդատվություններ, 

վիրահատություններ, առողջապահության համակարգի բուժաշխատողներին ներկայացրին 

ուրոլոգիայի և անեստեզիոլոգիայի ոլորտների նորագույն մեթոդները, բուժօգնության եվրոպական 

չափանիշները: Այդ ամենին զուգահեռ նրանք, լինելով Արցախի առանձին գյուղերում, ծանոթացել 

են բուժկետերի աշխատանքներին, տրամադրել նրանց անհրաժեշտ դեղորայք, բժշկական 

պարագաներ: Կազմակերպությունը իրականացնում է նաև համայնքային բուժկետերի 

վերանորոգման աշխատանքներ:5 

 ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի Ֆրեզնո քաղաքի հայ համայնքի օժանդակությամբ 

հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական բաժանմունքում, Մոր և մանկան 

առողջության պահպանման կենտրոնում, <<Արևիկ>> մանկական բուժմիավորումում և <<Դենտեքս 

Դենտալ գրուպ>>ատամնաբուժական կլինիկայում ամերիկացի բժիշկների  կողմից կազմակերպվեց  

<<Բաց դռների օր>>: Ծրագրի շրջանակներում շուրջ 30 բժիշկներ՝ թերապևտներ, ընդհանուր և 

դիմածնոտային վիրաբույժներ, նեոնատոլոգներ ու մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, մանկաբույժներ, 

ատամնաբույժներ անցկացրին անվճար խորհրդատվություններ ու հետազոտություններ, 

կատարեցին վիրահատություններ (հատկապես զինվորների շրջանում: Նրանք բերել էին 

                                                           
1
  Նույն տեղում, 4 ապրիլի 2017: 

2Հայկական Սփյուռք: Տարեգիրք 2013, Եր., 2014, էջ 127: 
3
<<Ազատ Արցախ>>, 26 սեպտեմբերի 2013: 

4 Նույն տեղում: 
5Նույն տեղում, 15 ապրիլի 2017: 
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անհրաժեշտ դեղորայք, սարքավորումներ: Հատկապես կարևոր նշանակություն ուներ 

ակնահատակի հետազոտման <<Ռետինոսկոպ>> սարքը, որը գործածվում է հատկապես 

շաքարային դիաբետով տառապող և հիվանդության պատճառով կուրանալու վտանգ ունեցող 

հիվանդների շրջանում:1 

 Շուշիի հիվանդանոցի հետ սերտ կապեր է հաստատել հայտնի սիրիահայ վիրաբույժ ACMA 

(Հայկական քրիստոնեական բժշկական ասոցիացիա) կազմակերպության նախագահ Ջանի 

Հադդաթը (Հովհաննես Դեմիրճյան): Նրա ղեկավարությամբ կազմակերպության անդամները 

մարդասիրական առաքելությամբ չորս անգամ այցելել են Շուշի: Չորրորդ այցելության ժամանակ, 

Շուշիի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ  Վիգեն Խաչատրյանի հետ միասին կատարվել են 80 

հետազոտություններ, ինչպես նաև 30 վիրահատություններ՝ զոբ, լեղապարկ, թութք և Ճողվածքներ 

(գրիժաներ):2 2017թ. հունիսին<<Բաց դռների օր>> ծրագրի շրջանակներում նրա կողմից կատարվել 

են շուրջ 100 խորհրդատվություն, 46 վիրահատություն, 41 վիրահատություն Շուշիում, 5-ը՝ 

Մարտակերտում:3 

 Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հրավերով 

2016թ.դեկտեմբերին Ստեփանակերտում էին ավստրիահայ անոթաբան Արա Ուղուրլյանի 

գլխավորությամբ անոթային երեք վիրաբույժներ, որոնք հանրապետական բժշկական կենտրոնում 

անվճար հետազոտեցին 50 հիվանդի, իսկ 15-ին վիրահատեցին անոթաբանության ոլորտի արդի 

մեթոդներով:4 2017թ. երկօրյա այցի ընթացքում Ա. Ուղուրլյանը հասցրել է հետազոտել 20 

հաճախորդի, իսկ 13-ին՝ վիրահատել տեղի մասնագետների հետ համատեղ:5 Նման 

այցելությունները և աջակցությունը  նպաստում են առողջապահության ոլորտի մասնագետների 

որակավորման  բարձրացմանը: 

 Ներկայումս վերոնշյալ հիմնադրամները, անհատ բարերարները շարունակում են իրենց 

ազգանվեր բարեգործական գործունեությունը: Շնորհիվ այդ օգնության լուրջ հաջողություններ են 

ձեռք բերվել Արցախի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում: Այս ամենը Հայաստան-

Արցախ-Սփյուռք համագործակցության փայլուն օրինակ է: 

  

 

 

                                                           
1Նույն տեղում, 13 հոկտեմբերի 2016: 
2 <<Ազատ Արցախ>> 22 նոյեմբերի 2012: 
3Նույն տեղում,  22 նոյեմբերի 2017: 
4Նույն տեղում,  10 դեկտեմբերի 2016: 
5Նույն տեղում,  15 օգոստոսի  2017: 
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ՀՏԴ      94 (479.243)                                                                                                                    Պատմություն  
Ն.Պ.Սարումյան, պ.գ.թ.¸ դոցենտ 
ԱրՊՀ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

ԱՐՑԱԽԱՀԱՅ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԱԶԳԱՅԻՆ-ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԾԱՎԱԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎՐԱ 

 

Հոդվածում փորձ է կատարվում լուսաբանել¸ որ 1988թ. փետրվարին  ողջ հայությունը 

պայքարի ելավ պաշտպանելու իր ազգային ինքնուրույնությունն ու անկախությունը¸և¸ որ այդ 

պայքարի սկզբնափուլում մեծ ներդրում կատարեցին արցախյան շարժման ծավալման 

գործընթացում  հանրահավաքների¸ ցույցերի ժամանակաշրջանում տարածաշրջանի քաղաքական 

ակտիվիստներից կազմված պատվիրակությունները։ 

Ուշադրության արժանի է Մոսկվա մեկնած պատվիրակությունների գործունեությունը¸ 

նրանց ներդրումը ազատագրական պայքարի կազմակերպման  գործընթացում։ 

Փորձ է կատարվում  ցույց տալ¸ որ 1986-87 թվականները արցախահայության համար 

ընդհատակյա գործունեության տարիներ էին¸ իսկ 1988 թվականի փետրվարն արձանագրվեց 

որպես համաժողովրդական շարժման ծավալման սկզբնափուլ¸ որի արդունքում 30 տարի առաջ 

մենք որդեգրեցինք ազատության ճանապարհը¸ և շնորհիվ համազգային միասնության 

կարողացանք հասնել մեր նպատակին։ 

 

Բանալի բառեր։ պատվիրակություն¸ազգային-ազատագրական պայքար¸ հանրագիր¸ 

հանրահավաք¸ անհանդուրժողություն¸ անկախություն¸ ժողովրդավարություն¸ 

հրապարակայնություն¸ նստաշրջան¸ պատգամավոր¸ ազգային ինքնուրույնություն ։ 
 

Сарумян Н.П., к.и.н., доцент 
АрГУ 

АРЦАХСКИЕ ДЕЛЕГАЦИИ И ВЛИЯНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОЦЕСС 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ 
 
В статье делается попытка выявить, что в феврале 1988 года все армяне восстали  на зашиту своей 

национальной  автономии и независимости, и,что в начале этой борьбы большую роль сыграли 

делегации, созданные из политических активистов во время миитингов и собраний в начале арцахского 

движения. 
Обрашает на себя внимание и деятельность делегаций уезжавшие в Москву, особенно влияние их 

деятельности на процесс организации национально-освободительной борьбы. 
Одновременно в статье делается попытка показать, что 1986-1987-е гг. были для арцахцев годы 

нелегальной деятельности, а февраль 1988 года стал началом всенародного движения, в результате чего 

мы приняли путь свободы, и благодаря национальному единству мы достигли своей цели. 

 

Ключевые слова:делегация, национально-освободительная борьба, референдум, митинг, нетерпимость, 

независимость, демократия, гласность, сессия, депутат, национальная независимость.  

 

 N. P. Sarumyan, Docent, PhD in History 

DELEGATIONS OF THE ARMENIANS OF ARTSAKH AND THEIR INFLUENCE ON THE 

DEVELOPMENT OF NATIONAL LIBERATION STRUGGLE 

  

 The article sheds light on the huge investment of political activist delegations in the rallies and assemblies 

at the initial stage of the development of Artsakh movement, when all the Armenian launched struggled for 

national independence in February 1988. 

Noteworthy is the activity of delegations who left for Moscow and their contribution in the 

organization of liberation struggle. 

The article shows that 1986-87 witnessed clandestine activity of Artsakh Armenians. February 

1988 saw the launching stage of nationwide movement, which 30 years ago paved the way for freedom. 

Unity of the whole nation enabled to achieve our goal. 
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Keywords: delegation, national liberation movement, petition, assembly, intolerance, independence, 

democracy, publicity, session, delegate, national autonomy 

 
Այսօր Արցախը նորեն ապրում  է 30 տարվա հեռավորության դեպքերի և 

իրադարձությունների շնչով¸ դարակազմիկ այն իրողություններով¸ որոնք հանդիսանում են հայոց 

նորագույն պատմության իմաստավորող ուղեցույցը։ 

1988թ. սկզբներին մայր Հայաստանին վերամիավորվելու պահանջով զինված 

արցախահայությունը կատարեց իր հերթական ու¸ թերևս  ամենավճռորոշ քայլերից մեկը։ Արցախ 

աշխարհում 1988 թվականից սկսված իրադարձությունները վկայում են¸ որ արցախահայությունը 

և¸ ընդհանրապես¸ ողջ հայությունը¸ կրկին պայքարի ելավ պաշտպանելու իր ազգային 

ինքնուրույնությունն ու անկախությունը¸պայքար¸ որը¸ ըստ  ոմանց կարծիքի¸ պետք է ընթանար 

խաղաղ ցույցերի և փոխադարձ հանդուրժողականության միջոցով¸ որոշների համար դա 

անհեռատես ու ինքնակործանման տանող վճիռ էր¸ ոմանք էլ համեստ ու առանց բարձր 

հայտարարությունների պարզապես որդեգրեցին նախ ընդհատակյա¸ իսկ ապա բացահայտ  

զինված  պայքարի ուղին։  

Այսօր մենք փաստում ենք¸ որ ժամանակն ընտրեց այդ մոտեցումներից առավել հեռատեսն 

ու կենսունակը։ Եվ արդյունքում այսօր մենք ունենք այն¸ ինչ որ չունեինք  30 տարի առաջ։ 

Պետք է ընդգծել¸ որ ներկա ժամանակաշրջանում՝ 30 տարվա  հեռավորությունից¸ մենք՝ 

արցախիներս սառնասրտորեն ենք վերլուծում քաղաքական այն իրավիճակը¸ որում հայտնվեցինք 

1988 թվականի փետրվար ամսին։ Այդ ժամանակ քաղաքական հրապարակը լցվել էր 

ժողովրդավարության¸ հրապարակայնության¸ անհատի ու ազգի իրավունքների պաշտպանության 

բարձրագոչ խոստումներով¸ որը արդյունք էր խորհրդային երկրում 1985թ. սկզբներից սկսած 

ԽՄԿԿ ԿԿ գլխավոր քարտուղար Մ.Ս.Գորբաչովի կողմից հռչակված վերակառուցման 

քաղաքականության։ 

Երևի թե ամենից շատ քաղաքական այդ նոր կուրսը ոգևորել էր հայ ժողովրդին¸ հատկապես՝ 

արցախահայությանը։ Մարզի ամբողջ հայ բնակչությունը միանգամից խանդավառ եռուզեռ ապրեց՝ 

հուսալով իրականացած տեսնել տասնամյակների իր երազանքը։  

Համենայնդեպս¸  այդ ժամանակ մեզնից շատերը հավատալով խորհրդային պետության 

որպես աշխարհի ամենաարդար ու մարդասիրական սկզբունքների վրա կառուցված երկրի կողմից 

տարվող ազգամիջյան  քաղաքականությանը ¸ իրականում փորձում էինք վարդագույն  

լավատեսությամբ նայել դեպի ապագան¸ապրել այն համերաշխ բաժանումը¸ որը երկու 

ժողովուրդներին հնարավորություն կտար ապրել կողք-կողքի¸ գոյատևել  առանց թշնամանքի ու  

փոխադարձ  հանդուրժողականության պայմաններում։  Սակայն եղավ այն¸ ինչ –որ անսպասելի էր  

լավատեսների համար։ 

Աշխատավորության խմբեր ու անհատներ էին մեկնում Երևան¸ առաջարկում էին վերստին 

բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար  մարզը Հայաստանին վերամիավորելու հարցը¸ 

պահանջել ու պայքարել¸ որ այն վերջնական լուծում ստանա։ Այդ  ներկայացուցիչների ու 

առանձին խմբերի ծայրը Մոսկվա էլ հասավ։ 

1986-1987 թվականներին արցախահայերը ստորագրություններ հավաքեցին Լեռնային 

Ղարաբաղը Հայաստանի խորհրդային Հանրապետությանը վերամիավորելու օգտին և ուղարկեցին 

վերադաս իշխանություններին1։  

1987 թվականի դեկտեմբերից մինչև 1988 թվականի փետրվարն ընկած 

ժամանակահատվածում չորս անգամ2 պատվիրակություն մեկնեց Մոսկվա¸ որոնց ընդունեցին 

կուսակցական և պետական մարմինների ղեկավարները։ Այս անգամ արդեն ներկայացված 

հանրագրի տակ դրված էին ավելի քան 80 հազար արցախցիների ստորագրություններ3։ 

Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձությունների ընթացքում մարզի կուսակցական ու 

խորհրդային մարմինները բազմիցս ԽՄԿԿ Կենտկոմի քաղբյուրոյին և ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի 

                                                           
1
 Աբրահամյան Հ.¸Արցախյան գոյամարտ¸Երևան¸«Գիտելիք»¸ 1991¸175 էջ¸ էջ 70։ 

2
 Թովմասյան Վ.Հ.¸Աթաջանյան Վ.Ա.¸Ներսիսյան Յու.Բ.¸ Ղարաբաղյան հարց¸ Ստեփանակերտ¸ 

1991¸ էջ 10։ 
3 Նույն տեղում։ 
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նախագահությանն են դիմել ղարաբաղյան հիմնախնդրի քննարկումն արագացնելու և նրա 

վերաբերյալ արդարացի քաղաքական որոշում ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ 

Այդ դիմումների արդյունքն է եղել միայն այն¸ որ մեկը մյուսի հետևից մարզ ժամանեցին 

կուսակցության ու պետության ղեկավարներ և հայտարարեցին¸ որ երկրի ղեկավարությունը ի 

զորու չէ լուծելու բարձրացված հարցը¸ ակնարկելով ինչ-որ «ադրբեջանական գործոնի» 

առկայությունը1։ 

1987 թվականի դեկտեմբերին Արցախից պատկառելի մի պատվիրակություն2¸ որի կազմում 

կային պատգամավորներ ( մեկը ԽՍՀՄ ԳԽ-ի)¸ պաշտոնյաներ¸ մշակույթի անվանի մարդիկ¸ 

ուղևորվեց Մոսկվա¸ հանդիպումներ ունեցավ մի շարք ղեկավարների հետ։ Մոսկվա ուղարկված 

պատվիրակությանը 1987թ. դեկտեմբերի 1-ին «ընդունեց ԽՄԿԿ ԿԿ-ի  ընդունարանի ղեկավար 

ընկ.Կրընինը»3¸ և նույնիսկ ԳԽ-ի նախագահության նախագահի տեղակալ Պ.Ն.Դեմիչևը։ 

Պատվիրակությունը վերադարձավ այն համոզմամբ¸ թե երկրի ղեկավարությունը պատրաստ է 

մարզը միացնելու Հայաստանին։ Պ.Ն.Դեմիչևն¸ օրինակ¸ պատվիրակությանն ասել է՝ ոչինչ չի 

կարող խանգարել¸ որպեսզի հայկական ինքնավար մարզի հիմնական բնակչության միահամուռ-

միասնական ցանկությունը կատարվի4։ Հասկացրել է նաև¸ որ դրա համար անհրաժեշտ  պիտի լինի 

նոր համախոսականներ կազմակերպել։ 

Մի քանի օրից հետո¸ Զորի Բալայանի ղեկավարությամբ¸ սկսվեց դիմում-

համախոսականների հոսքը Ստեփանակերտից Մոսկվա։ Չէր կարելի կասկածել¸ որ ամեն ինչ 

կատարվելու է բարեհաջող ու բարձր մակարդակով. և մի քանի օրում Մոսկվա տարան ավելի շատ 

համախոսականներ¸ քան 1966 թվականին էր եղել։ 

1988թ. հունվարի 5-12-ը5 Մոսկվա ուղևորվեց արցախյան երկրորդ պատվիրակությունը¸ որը 

տեղ հասավ 1988թ. հունվարի 7-ին6։ Այն գլխավորում էր ԽՍՀՄ ԳԽ-ի պատգամավոր Վազգեն 

Բալայանը(Մարտունու շրջանի Սոս գյուղից)։ Պատվիրակության անդամներն էին՝ Արկադի 

Կարապետյանը(Ստեփանակերտ)¸ Սերժ Առուշանյանը (Ասկերան)¸ Գուրգեն 

Շահրամանյանը(Մարտունի)¸ Արթուր Մկրտչյանը(Հադրութ) և ուրիշներ7¸ որոնք ներկայացնում 

էին մարզի քաղաքային և գյուղական աշխատավորությունը¸ մտավորական շրջանները։ Երևանում 

պատվիրակությանը միացավ նախկին հադրութեցի¸տնտեսագետ  Իգոր Մուրադյանը։  

Մոսկվայում պատվիրակությանը ընդունեց ԳԽ-ի Նախագահության նախագահի առաջին 

տեղակալ Պ.Ն.Դեմիչևը և Կենտկոմի ազգամիջյան  հարաբերությունների բաժանմունքի վարիչ 

Վ.Ա.Միխայլովը։ Պատվիրակությունը նրանց հանձնեց մարզի բոլոր մակարդակների 

պատգամավորների¸ ղեկավար աշխատողների և աշխատավորության հեղինակավոր 

ներկայացուցիչների (թվով 260 հոգի) հանրագիրը8¸որի մեջ նկարագրվում էր մարզի հայության 

նկատմամբ ադրբեջանական իշխանության կողմից կիրառվող խտրական քաղաքականության ու 

նրա հետևանքների մասին¸ և պահանջվում էր մարզը հանել Ադր.ԽՍՀ-ի կազմից¸ վերամիացնել 

այն Հայկ.ԽՍՀ-ին։ Ներկայացվեցին նաև մարզի հարյուրավոր բնակիչների անհատական ու 

խմբակային բազմաթիվ նամակներ և հարցին վերաբերող հին ու նոր կարևոր փաստաթղթեր։ Իր 

հերթին պատվիրակությունը խորհրդային կառավարության իշխանության մարմինների 

ներկայացուցիչներից ստացավ հարցի լուծման հեռանկարի խոստում և գործը շարունակելու 

խրախուսանք։ 

                                                           
1 Նույն տեղում։ 
2 Խորհրդային Ղարաբաղ¸Ստեփանակերտ¸ 1987¸դեկտեմբեր 
3 Арутюнян В.Б., События в Нагорном Карабахе, Хроника(В 2-х ч./Отв.ред. К.С.Худавердян); АН 

Арм.ССР, Институт истории, Часть 1, Февраль 1988г. – январь 1989г., Изд. АН Армянской ССР, 

Ереван,1990, 168 стр.,  стр.32. 
4 Խորհրդային Ղարաբաղ¸Ստեփանակերտ¸ 1987¸ դեկտեմբեր 
5 Арутюнян В.Б., указ.соч.,   стр.32. 
6 Նույն տեղում¸1988¸ Ուլուբաբյան Բ.¸Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը¸ Երևան¸ 

386 էջ¸էջ 273։ 
7 Նույն տեղում։ 
8 Նույն տեղում։ 
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1988 թվականի հունվար-փետրվար ամինսներին մարզի բոլոր ձեռնարկություններում¸ 

կոլտնտեսություններում¸ սովխոզներում¸ ուսումնական հաստատություններում տեղի ունեցան 

կոլեկտիվների ընդհանուր ժողովներ¸ սկզբնական կուսակցական կազմակերպությունների 

նիստեր¸ գյուղական¸ ավանային¸ քաղաքային և շրջանային խորհուրդների նստաշրջաններ¸ 

որոնցում բնակչության պահանջով քննարկվեցին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզը 

Հայաստանի ԽՍՀ-ի հետ վերամիավորելու հարցը։ Եվ բոլոր տեղերում էլ միանման որոշումներ 

ընդունվեցին՝ խնդրել վերադաս մարմիններին հարցը լուծել դրականորեն։ Այդ որոշումները 

պաշտպանեցին Ստեփանակերտի կուսակցության քաղկոմի¸ Մարտակերտի¸ Ասկերանի¸ 

Հադրութի և Մարտունու կուսակցության շրջկոմների բյուրոներն ու պլենումները1։ Մարզի 

բնակչությունից¸ աշխատանքային կոլեկտիվներից¸ կուսակցական և պետական 

կազմակերպություններից հարյուրավոր հեռագրեր և նամակներ ուղարկվեցին կենտրոնական 

մարմիններին՝ խնդրելով Լեռնային Ղարաբաղը վերամիավորել ՀԽՍՀ-ի հետ։ 

Պատվիրակությունը Արցախ վերադարձավ հունվարի 13-ին2 և մարզը գտավ փոթորկված 

վիճակում։ Տեղի էին ունենում աշխատավորական լայն զանգվածների ժողովներ¸ 

հանրահավաքներ¸ որտեղ պահանջում էին Արցախը հանել Ադրբեջանի կազմից¸ միացնել 

Հայաստանին։ Այդ օրերին արցախահայության տրամադրությունը բաժանում էր նաև հարևան 

ադրբեջանցիների մի զգալի մասը¸ որոնք ստորագրել էին արցախահայության հանրագրերը¸ 

նույնիսկ հանրահավաքներում քննադատել ու դատապարտել Ադրբեջանի ղեկավարության 

խտրական քաղաքականությունը մարզի հանդեպ։ 

Արցախահայության երրորդ պատվիրակությունը կազմված էր հիմնականում մարզի 

մշակույթի գործիչներից. Վաչե Սարուխանյան(թատերական գործիչ¸ պատվիրակության 

ղեկավար)¸Գուրգեն Գաբրիելյան(բանաստեղծ)¸Վարդան Հակոբյան (Գրողների միության 

մարզային բաժանմունքի քարտուղար)¸ Հրաչյա Բեգլարյան(բանաստեղծ)¸ Էդուարդ 

Ղազարյանց(երգահան)¸Գոհարիկ Սարինյան (սոցիալիստական աշխատանքի հերոս)¸ Բենիկ 

Օվչյան (ժողովրդական արտիստ)¸ Ժաննա Գալստյան (վաստակավոր արտիստուհի)¸ Արմեն 

Հակոբյան (քանդակագործ)3։ Մոսկվայում պատվիրակության անդամներին մեծ աջակցություն են 

ցուցաբերել պրոֆ. Լ.Եպիսկոպոսյանը¸ գեներալ Մ.Հարությունովն ու ուրիշներ։ 

9-ը հոգուց բաղկացած այս պատվիրակությանն 1988թ. փետրվարի 10-ին կրկին ընդունել է 

ԽՄԿԿ ԿԿ ազգային հարաբերությունների բաժանմունքի վարիչ Վ.Ա.Միխայլովը։ 

Պատվիրակության բոլոր անդամները պատմել են մարզի հայության ցավերի ու հոգսերի մասին¸ 

յուրաքանչյուրն իր բնագավառի վիճակն է նկարագրել¸ ներկայացրել մարզի գաղութային վիճակը և 

առաջարկել նրա փրկության միակ ճանապարհը՝ վերամիացումը Հայաստանին։ Խոստանալով 

պատվիրակության պահանջը հաղորդել վերևներին Վ.Ա.Միխայլովը միաժամանակ 

լավատեսական «մեծ ու կարմիր հույս»4 տվեց հարցի լուծման առթիվ։  

Փետրվարի 12-ին Հայաստանի կառավարության մոսկովյան ներկայացչությունում մեծ 

ընդունելություն տեղի ունեցավ արցախյան պատվիրակության և մայրաքաղաքի հարյուրավոր հայ 

բնակիչների հետ։Մշտական ներկայացուցչության ղեկավար Հայկազյանն էլ ոգևորված խոստացավ 

կազմակերպել պատվիրակության հանդիպումը Հայաստանի ԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար 

Կարեն Դեմիրճյանի հետ¸ որն այդ օրերին պիտի Մոսկվա ժամաներ։ Սակայն Կ.Դեմիրճյանը 

հրաժարվեց ընդունել Ղարաբաղի պատվիրակությանը։  

                                                           
1 Աբրահամյան Հ.¸Արցախյան գոյամարտ¸Երևան¸«Գիտելիք»¸ 1991¸էջ 70-71։ Арутюнян В.Б., 168 

стр.,  стр.32. 
2 Ուլուբաբյան Բ.¸Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը¸ Երևան¸ 386 էջ¸էջ 273։ 
3 Նույն տեղում¸էջ 274։ 
4 Նույն տեղում¸ էջ 275։(Գուրգեն Գաբրիելյանն իր օրագրում նշել է¸ թե վերջում¸ բաժանվելիս¸ ինքն 

իր սովորության համաձայն Միխայլովի մեջքը թփթփացրել և հարց է տվել. –Վերջապես մենք 

իրավունք ունե՞նք լավատես լինելու¸ կա՞ թեկուզ մի փոքրիկ վարդագույն հույս։ -Եվ Կենտկոմի 

ներկայացուցիչը խանդավառությամբ¸ ժպտուրախ հավաստիացրել է.- Իսկ ինչո՞ւ փոքրիկ և ինչո՞ւ 

վարդագույն։ Կա մի մեծ ու կարմիր հույս¸ որը ձեզ է սպասում։ Այս մեծ և կարմիր հույսի 

խոստումից երջանկացած պատվիրակությունը Մոսկվայում մնացել է ևս մի քանի օր։ էջ 274-275։) 
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Իսկ այդ նույն ժամանակ պատվիրակությանը մեծ ոգևորությամբ սպասում էին Արցախում¸ 

որտեղ ժողովրդական ցույցեր էին տեղի ունենում¸ բնակչությունը ժողովներ էր հրավիրում¸ 

ընդունում որոշումներ ԼՂԻՄ-ը ՀԽՍՀ-ի հետ վերամիավորելու վերաբերյալ¸ ուղարկում 

կենտրոնական մարմիններին։Դրանց հիման վրա մարզի շրջանների ժողովրդական 

պատգամավորների խորհուրդները նմանատիպ որոշումներ են կայացրել։ 

Այս ամենը մի նպատակ էր հետապնդում՝ ազգային-ազատագրական պայքարը իրավական 

հիմքերի վրա դնել¸ ԽՍՀՄ գործող օրենսդրությանը համարժեք քայլեր կատարել և խուսափել 

հետագա դժվարություններից։ 

Պետք է նշել¸ որ անհամբերությունը վեր էր ածվել անհանդուրժողության։ 

Անհանդուրժողությունը հանգեցրել էր ամենախոր ցնցումների և վերածվել դեմոկրատացման ու 

վերակառուցման համամիութենական ամբողջ գործընթացին սպառնացող ամենալուրջ վտանգի։ 

Դա չհասկանալ կարելի էր միայն անչափ շատ  չցանկանալու դեպքում։  

1988 թվականի փետրվարի 20-ին ԼՂԻՄ-ի ժողովրդական պատգամավորների 20-րդ 

գումարման խորհրդի արտահերթ նստաշրջանն ընդունեց որոշում մարզը Ադր.ԽՍՀ կազմից դուրս 

բերելու և Հայաստանի ԽՍՀ-ը վերամիավորելու մասին¸ նշելով.«Ընդառաջելով ԼՂԻՄ-ի 

աշխատավորների ցանկություններին¸ խնդրել Ադր.ԽՍՀ Գերագույն խորհրդին ու ՀԽՍՀ Գերագույն 

խորհրդին խորն ըմբռնման զգացում դրսևորել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իղձերին և 

լուծել ԼՂԻՄ-ը Ադր.ԽՍՀ կազմից ՀԽՍՀ-ի կազմ հանձնելու հարցը¸ միաժամանակ միջնորդել ԽՍՀՄ 

Գերագույն խորհրդի առջև՝ԼՂԻՄ-ը Ադր.ԽՍՀ-ի կազմից ՀԽՍՀ-ի կազմ հանձնելու հարցի դրական 

լուծմանը»1( Հավելված 1)։ 

Փետրվարի 22-ին տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի կուսակցության մարզկոմի Պլենումը¸ 

որի ժամանակ Բ.Կևորկովը հեռացվեց գրաված պաշտոնից։ Կուսակցության մարզկոմի առաջին 

քարտուղար ընտրվեց Հ.Պողոսյանը2։ 

ԼՂԻՄ-ի ժողովրդական պատգամավորների Խորհրդի նստաշրջանի դիմումից հետո 

Հայաստանի աշխատավորները¸ որ երբեք անտարբեր չեն իրենց արյունակից մասի՝ Ղարաբաղի 

հայերի ճակատագրին¸ կատարեցին իրենց բարոյական պարտքը¸ միահամուռ կերպով Ղարաբաղի 

հայ բնակչության արդարացի պահանջի պաշտպան կանգնեցին։ Դա արտահայտվեց իրենց 

աշխատավորական կոլեկտիվներում ընդունած որոշումներից¸ միտինգներից ու ցույցերից¸ որոնք 

փետրվարի 21-ից սկսած տեղի էին ունենում և՛ Երևանում¸ և՛ հանրապետության մյուս 

քաղաքներում։ Միտինգներն ու ցույցերը¸ որոնց մասնակիցների թիվն անցնում էր մի քանի 

հարյուր-հազարից¸ անցնում էին երկրում տեղի ունեցող հեղափոխական վերակառուցման մասին  

կարգախոսներով(լոզունգներով)։ Ցուցարարները տանում էին ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ պետական դրոշները¸ 

կարգախոսներ (լոզունգներ)՝ «Վերակառուցում¸ դեմոկրատիա¸ հրապարակայնություն»¸ 

«Լենին¸Պարտիա¸ Գորբաչով» և այլն3։ Այսպիսի պայմաններում երևան եկան «Ղարաբաղ» կոմիտեն 

Հայաստանում¸ և «Կռունկը»(«Միացում») Ղարաբաղում ղարաբաղյան շարժման ղեկավարման 

համար¸ որպեսզի թույլ չտրվեն անօրեն գործողություններ և ազգամիջյան թշնամանք ու կոտորած 

չհրահրվի։  

Ցույցերի առաջին երեք օրվա ընթացքում կենտրոնական և հանրապետական մասսայական 

լրատվական միջոցները լրիվությամբ անտեսեցին ինչպես միտինգներն ու ցույցերը¸ այնպես էլ 

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդական պատգամավորների մարզխորհրդի հրավիրած նստաշրջանի 

և նրա ընդունած այդ կարևորագույն որոշման փաստը։ Ղարաբաղյան պոռթկումների իրավական 

արմատներն ու պատճառները բացահայտելու փոխարեն խորհրդային ղեկավարները և մամուլի 

նրանց կամակատարները դիմեցին շարժումը ճնշելու փորձված դեղատոմսերի՝ անվանարկելով 

այն «ծայրահեղականների ելույթներ»¸ «ազգային էգոիզմի դրսևորումներ» և այլ պիտակներով։ 

Նման անհիմն¸ անտակտ բնութագրությունը էլ ավելի գրգռեց ժողովրդին և նպաստեց 

ցուցարարների թվի ավելացմանը։ Իսկ մյուս կողմից¸ այդպիսի անհամապատասխան 

գնահատականը հնարավորություն տվեց Ադրբեջանի մամուլին (“Бакинский рабочий”, “Молодеж 

                                                           
1 Խորհրդային Ղարաբաղ¸ Ստեփանակերտ¸ 1988¸21 փետրվարի։ 
2 Арутюнян В.Б., указ. соч., стр.40. 
3 Нагорный Карабах. Историческая справка, Ереван, 1988,стр.60. 
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Азербайджана”, “Азербайджан” և այլն)1 սանձարձակ պայքար ծավալել ընդդեմ «այդ տականքների»¸ 

«ծայրահեղականների»¸ «ազգայնամոլների»¸ «սադրիչների խմբի»¸ որոնք համարձակվեցին 

Լեռնային Ղարաբաղի մասին հարց բարձրացնել։ Եվ հետագա օրերին¸ կենտրոնական և 

հանրապետական լրատվական միջոցները¸ մոռանալով միտինգներն ու ցույցերը Ղարաբաղում¸ 

իրենց հաղորդումներում շարունակ պրոպագանդում էին ինտերնացիոնալիզմ և ժողովուրդների 

բարեկամություն¸ չնայած որ միտինգներում.  թե՛ Ղարաբաղում¸ և թե՛ Հայաստանում դրանց դեմ 

հանդես չեն եկել։ 

 Փետրվարի 25-ին գրողներ Սիլվա Կապուտիկյանին և Զորի Բալայանին ընդունեց ԽՄԿԿ ԿԿ 

քաղբյուրոյի անդամ՝ ԽՄԿԿ ԿԿ քարտուղար Ա.Ն.Յակովլևը¸ իսկ փետրվարի 26-ին՝ ԽՄԿԿ ԿԿ 

Գլխավոր քարտուղար Մ.Ս.Գորբաչովը2։ 

Ստեղծված լարված և պայթունավտանգ պայմաններում Մ.Ս.Գորբաչովը դիմում հղեց 

Ադրբեջանի և Հայաստանի աշխատավորներին¸ որում նա կոչում էր «հանգստության»¸ «վերադարձ 

նորմալ կյանքի ու աշխատանքի»3։ 

1988թ. փետրվարի 27-ին տեղի ունեցավ Հայկական ԽՍՀ Կոմկուսի ԿԿ Պլենումը¸ որտեղ 

որոշում ընդունվեց դիմել ԽՄԿԿ ԿԿ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կապակցությամբ հանձնաժողով 

ստեղծել և այդ հարցը քննարկել ԽՄԿԿ ԿԿ Պլենունում¸ որը նախատեսվում էր նվիրել ազգային 

հարաբերությունների հիմնախնդիրներին4։ 

ԽՄԿԿ ԿԿ Գլխավոր քարտուղար Մ.Ս.Գորբաչովի փետրվարի 26-ի ՀԽՍՀ ՝ Ադրբեջանի 

աշխատավորներին ուղղված դիմումը ընդունվեց հասկացողությամբ և մեծ հույսով։ Փետրվարի 27-

ին¸ միտինգում որոշվեց անցնել աշխատանքի¸ վերջ տալ միտինգներին և շաբաթ ու կիրակի օրերն 

աշխատելու միջոցով վերականգնել բաց թողածը։ 

Սակայն այլ ուղղությամբ զարգացան իրադարձությունները Ադրբեջանում։ Սկսվեցին 

մասսայական ցույցերը¸գործադուլները։ Իրադարձությունների մեջ ներգրավվեցին ծայրահեղական 

այլ տիպի խմբավորումներ¸ ազգայնամոլ տարրեր¸ որոնք մի շարք շրջաններում հրահրեցին 

ազգամիջյան ընդհարումներ¸ բռնություններ¸ հրդեհներ¸ սպանություններ։ Հարմար առիթ 

ստեղծվեց Ադրբեջանի տարածքում վաղուց պլանավորված Հայկական ցեղասպանության 

իրագործումը։ Այդ պլանի իրագործումը սկսվեց Սումգայիթում։ 1988թ. փետրվարի 27-29-ին¸ 

Մ.Ս.Գորբաչովի Ադրբեջանի աշխատավորներին ուղղված դիմումի հաջորդ օրը Սումգայիթում 

կազմակերպվեց 20-րդ դարի մի նոր ոճրագործություն « Մահ հայերին» կարգախոսով(լոզունգով)¸ 

որն իրականացվեց երեք օրվա ընթացքում։ 

Արցախյան հաջորդ պատվիրակությունը5 Մոսկվա մեկնեց 1988 թ. ապրիլի 26-ին։ Մինչև 

մայիսի 20-ը պատվիրակության  հինգ անդամները6 համատապասխան միջոցներ էին ձեռնարկում 

ԽՄԿԿ ԿԿ ԳԽ  նախագահ Մ.Ս.Գորբաչովի հետ հանդիպելու համար։Պատվիրակությունն 

ղեկավարում էր Լեոնարդ Մայիլյանը(1983-1987թ. եղել է Ճարտարի կոլտնտեսության, իսկ 1989թ.՝ 

Գյունե Ճարտարի կոլտնտեսության նախագահ¸ ԽՍՀՄ ԳԽ պատգամավոր)։Պատվիրակության  

անդամներ էին Հ.Վ.Գրիգորյանը(Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի Կիրովականի 

բաժանմունքի դասախոս)¸Ա.Մ.Մխիթարյանը(Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի 

Կիրովականի բաժանմունքի դասախոս)¸ Լ.Բ.Ղալայանը(Ստեփանակերտի մանկավարժական 

ինստիտուտի Կիրովականի բաժանմունքի դասախոս¸ԽՍՀՄ վաստակավոր նկարիչ) և Վաղարշակ 

Հայրապետյանը(Հայրենական մեծ պատերազմի Փառքի երեք օրդենի (ասպետի) 

շքանշանակիր(Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Ա.Մանուչարովի քրոջ տղան))։ 

                                                           
1 Нагорный Карабах. Историческая справка, Ереван, 1988,стр.61. 
2 Перестройка и национальные отношения, Ереван,1989, стр.80. 
3 Խորհրդային Ղարաբաղ¸ Ստեփանակերտ¸ 1988¸27 փետրվարի։ 
4 Կոմունիստ¸ Երևան¸ 1988¸28 փետրվարի։ 
5 Չորրորդ պատվիրակությունը Մոսկվա ուղարկվեց Ա.Մանուչարովի նախաձեռնությամբ(ըստ 

Ա.Մխիթարյանի և Լ.Ղալայանի պատմածի) 
6 Հարցազրույց արցախահայության չորրորդ պատվիրակության անդամներ Ա.Մխիթարյանի և 

Լ.Ղալայնի հետ։Նրանց նշում էին¸ որ իրենց ընտանեկան բյուջեում տնտեսած ունեին 3 000( Երեք 

հազար) ռուբլի¸ որը ամբողջությամբ վերցրին ու մեկնեցին Մոսկվա։ 
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Պատվիրակությունը Մոսկվայում գտնվելու ժամանակ Ղարաբաղում իրադրությունը խիստ 

լարված էր։ Այդ ժամանակ Ղարաբաղում պայթեցվեց մանկապերտեզ¸Շուշիից բռնի տեղահանվեց 

հայ բնակչությունը։ 

Եթե 1986-87 թվականները արցախահայության համար եղան ընդհատակյա գործունեության 

տարիներ (ինչպես նշում է ընդհատակյա ղեկավար-գործիչներից մեկը՝ Արկադի Կարապետյանը¸ 

այդ ժամանակ տարածաշրջանում (իսկ ավելի ստույգ ք.Ստեփանակերտում¸) գործում էր երեք 

ընդհատակյա խումբ (որոնք կապերը հաստատում էին բնակչության հետ իրենց հատուկ 

գործակալներով)1¸ ապա 1988 թվականի փետրվարն արձանագրվեց մեր ժողովրդի պատմության 

մեջ իր նախադեպը չունեցող համաժողովրդական շարժման ծավալմամբ¸ որով սկզբնավորվեց 

արցախյան հիմնախնդրի նորօրյա փուլը։ 

Շարժումն իմաստավորվեց և կյանքի կոչեց աշխարհասփյուռ հայության եռամիասնության 

գաղափարը¸ ծնեց Հայոց երկրորդ պետականությունը¸ նորոգեց հաղթանակից օտարված հայի 

կամքը¸ դարձավ ժողովրդից սերված և ժողովրդով մարտնչող բանակի ոգին…ՈՒ մենք տարանք 

հաղթանակներ՝ դարակազմիկ և անշրջելի…Իսկ այսօր մենք  ընդգծում ենք. Ուղիղ 30 տարի առաջ 

մենք որդեգրեցինք ազատության ճանապարհը¸ և շնորհիվ համազգային միասնության 

կարողացանք հասնել մեր նպատակին։ Եվ անչափ կարևոր է¸ որ այդ տրամադրությունների 

համատեքստում հավատարիմ մնանք այդ շարժման ընթացքին¸ որը սկսել ենք ուղիղ 30 տարի 

առաջ։ 

 

 

 
  

                                                           
1 Հարցազրույց Ա.Կարապետյանի հետ՝ 16.02.2018։ 
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ՀՏԴ  94 (479.25)                                                                                                                               Պատմություն          
Մ. Ա.Հարությունյան, պ.գ.թ., դոցենտ, 

«Կաճառ»   գիտական կենտրոնի ղեկավար, 
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի 

«Հումանիտար առարկաների և լեզուների» ամբիոնի վարիչ 
 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԽՍՀ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 1987-1991 ԹԹ. ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Այսրկովկասում թուրք զավթիչների ինտերվենցիայի և Արևելյան Հայաստանի հայ 

ազգաբնակչության ցեղասպանության հետևանքով ստեղծված Ադրբեջանի դեմոկրատական 

հանրապետությունը ոչ մահմեդական ժողովուրդների հետ հարաբերությունները կառուցել է 

ահաբեկչական քաղաքականության հիման վրա: 

Ադրբեջանի խորհրդայնացումը, հակառակ հայ բոլշևիկների սին պատրանքների, չփոխեց 

նրա ահաբեկչական բնույթը: Քեմալ-Լենին հանցավոր գործակցությունից օգտվելով՝ ըստ 

իրադրության կերպարանափոխված մուսավաթականները խորամանկ դավերի ու ահաբեկումների 

միջոցով նոր տարածքային նվաճումների հասան ի վնաս Հայաստանի, մասնավորապես՝ Արցախի: 

Խորհրդային բռնատիրության գրեթե յոթ տասնամյակների ընթացքում ինքնավարություն 

ձեռք բերած Արցախի հայ ազգաբնակչությունը մշտապես ենթարկվել է ազգային, քաղաքական, 

սոցիալ-տնտեսական, հոգևոր-մշակութային և այլ բռնաճնշումների ու խտրականության, իսկ երբ 

փորձել է պաշտպանել իր տարրական իրավունքները, ամեն անգամ դեմ է առել ԱդրԽՍՀ 

ահաբեկչական քաղաքականության ամենատարբեր դրսևորումներին: 

Հոդվածում կոնկրետ փաստերով ցույց է տրվել, որ նախորդ տասնամյակների 

հակահայկական քաղաքականությունը 1987-1991թթ. ձեռք է բերել ակնհայտ ահաբեկչական բնույթ, 

որն այս անգամ նպատակաուղղված էր Արցախյան շարժման քաղաքական փուլն արյան մեջ 

խեղդելուն: 

Բանալի բառեր. Անդրկովկաս, Ադրբեջան, ահաբեկչական քաղաքականություն, Արցախյան 

շարժում, Խաչիսար, «Կոլցո» ռազմագործողություն, էթնիկական զտում, հարձակում, 

անվտանգություն, անկախության ճանաչում 

 

М.А.Арутюнян кандидат исторических наук, доцент,  
руководитель научного центра «Качар», заведующий кафедрой  

«Гуманитарных наук и языков» Шушинского технологического университета 
 

О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ АНТИАРМЯНСКОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР В 1987-1991 ГГ. 

 

 Азербайджанская Демократическая Республика, созданная в Закавказье в  результате 

интервенции турецких захватчиков и геноцида армянского населения Восточной Армении, 

построила отношения с немусульманскими народами на основе террористической политики.  

 Установление Советской власти в Азербайджане не изменило  террористический характер его 

политики, вопреки иллюзиям армянских большевиков. Пользуясь преступным сотрудничеством 

Кемаль-Ленин, трансформированные мусаватисты посредством коварных интриг и запугиваний 

добились новых территориальных достижений в ущерб Армении, в частности - Арцаху.  

 Армянское население Арцаха, получившее автономию, в течение почти семи десятилетий 

советской диктатуры всегда подвергалось национальным, политическим, социально-экономическим, 

духовно-культурным и другим притеснениям и дискриминации, а когда оно пыталось защитить свои 

элементарные права, каждый раз выступало против различных проявлений террористической 

политики Азербайджанской ССР. 

 В статье на конкретных фактах показано, что в 1987-1991гг. антиармянская политика 

предыдущих десятилетий приобрела очевидный террористический характер, которая  в этот раз была 

направлена на то, чтобы утопить в крови политический этап Арцахского движения. 
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независимости. 

 

Harutyunyan M. A.,  Candidate of Historical Sciences, Docent,  
the Head of “Kachar” Scientific Center,  

 Chair of  “The Humanities and Languages”  
of  Shushi Technological University 

 

ABOUT   THE  TERRORISTIC  CHARACTER  OF  THE ANTI-ARMENIAN  POLICY  FROM 1987 TO 

1991 OF THE AZERBAIJANI  SSR AUTHORITIES 

 

The Democratic Republic of Azerbaijan which was formed as a result of the intervention of Turkish 

invaders in Caucasus and the Genocide of Eastern Armenian population had built its relation with non-

Muslim nations on the basis of terroristic policy.   

         The Sovietization of Azerbaijan, on the contrary of the vain visions of Armenian Bolsheviks, didn’t 

change its terroristic character. Using Qemal-Lenin criminal cooperation the Muscovite Azeris, who had 

modified according to the situation, reached new territorial achievements to the detriment of Armenia, 

especially Artsakh through cunning deceives and intimidations.      

        The Armenian population of Artsakh, who had obtained autonomy during almost seven decades of 

Soviet dictatorship, had always been subjected national, political, social-economic, spiritual-cultural and 

other repressions and discriminations and had faced various expressions of terroristic policy of Azerbaijani 

SSR every time while trying to protect their elementary  rights.  

        The anti Armenian policy of the previous decades from 1987 to 1991, which is reflected in this article 

with true facts, had carried obvious terroristic character which was aimed at the bloody abolition of the 

political phase of Artsakh movement of that time. 

 

Key words: Caucasus, Azerbaijan, terroristic policy, Artsakh movement, Khachisar, “Ring” military activity, 
ethnic purification, attack, security, recognition of independence.  
 

²ÛëñÏáíÏ³ëáõÙ Ãáõñù ½³íÃÇãÝ»ñÇ ÇÝï»ñí»ÝóÇ³ÛÇ ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Û 

³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ëï»ÕÍí³Í ²¹ñµ»ç³ÝÇ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý 

Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ áã Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³éáõó»É ¿ 

³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: êï»ÕÍí³Í ÉÇÝ»Éáí ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ¨ 

Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí ³ñÙ»ÝáóÇ¹Ç Ãáõñù³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý³¨ ²ÛëñÏáíÏ³ëáõÙª ²¹ñµ»ç³ÝÁ 

Ý³ËÏÇÝ ´³ùíÇ áõ ºÉÇ½³í»ïåáÉÇ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³íáñ Ñ³Û»ñÇ 

Ïáïáñ³ÍÝ»ñÝ áõ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ï»ñ ¹³ñÓ³í å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 

ÁÝ¹³ñÓ³Ï ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ: 

²¹ñµ»ç³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙÁ, Ñ³Ï³é³Ï Ñ³Û µáÉß¨ÇÏÝ»ñÇ ëÇÝ å³ïñ³ÝùÝ»ñÇ, ã÷áË»ó 

Ýñ³ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý µÝáõÛÃÁ: ø»Ù³É-È»ÝÇÝ Ñ³Ýó³íáñ ·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÇó û·ïí»Éáíª Áëï 

Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËí³Í Ùáõë³í³-Ã³Ï³ÝÝ»ñÁ Ëáñ³Ù³ÝÏ ¹³í»ñÇ áõ 

³Ñ³µ»ÏáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ýáñ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý Ç íÝ³ë Ð³Û³ëï³ÝÇ, 

Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ²ñó³ËÇ: 

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ µéÝ³ïÇñáõÃÛ³Ý ·ñ»Ã» ÛáÃ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝ 

Ó»éù µ»ñ³Í ²ñó³ËÇ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë »ÝÃ³ñÏí»É ¿ ³½·³ÛÇÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý, 

ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, Ñá·¨áñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ µéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñÇ áõ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÇëÏ ³Ù»Ý 

³Ý·³Ù, »ñµ ÷áñÓ»É ¿ å³ßïå³Ý»É Çñ ï³ññ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, ¹»Ù ¿ ³é»É ²¹ñÊêÐ 

³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇÝ: 

1987-1991ÃÃ. Ý³Ëáñ¹ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³-ÝáõÃÛáõÝÁ Ó»éù 

µ»ñ»ó ³ÏÝÑ³Ûï ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý µÝáõÛÃ, áñÝ ³Ûë ³Ý·³Ù Ýå³ï³-Ï³áõÕÕí³Í ¿ñ ²ñó³ËÛ³Ý 

ß³ñÅÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷áõÉÝ ³ñÛ³Ý Ù»ç Ë»Õ¹»ÉáõÝ: 

²¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³Ëáñ¹ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇÝ, ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

»Ý ¹ÇÙ»Éª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí áõÅÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ ëå³éÝ³ÉÇùÇ ÙÇçáóáí Ï³ë»óÝ»Éáõ 

²ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅáõÙÁ:  
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²Û¹ ÇëÏ Ýå³ï³Ïáí, 1987Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝ »Ý ë³¹ñ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ê³ãÇë³ñ (â³ñ¹³ËÉáõ) ·ÛáõÕáõÙ, áñï»Õ Ñ³Û 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ·áñÍ³¹ñ»É ²¹ñÊêÐ Ü¶Ü ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ: 

ä³ïÙ³µ³Ý ÎÇÙ Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³ÝÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµª Ñ³Û»ñÇÝ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ý»Éáõ Ó·ïáõÙÝ»ñÁ 1987 Ã. 

³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÉ¨ë ã»Ý Ã³ùóñ»É: ²é³çÇÝÁ ÃÇñ³Ë ¿ ¹³ñÓ»É ²¹ñÊêÐ 

Þ³ÙËáñÇ ßñç³ÝÇ (Ø»Í Ð³ÛùÇ àõïÇù Ý³Ñ³Ý·Ç Ý³ËÏÇÝ Þ³Ï³ß»Ý ·³í³éÇ) Ê³ãÇë³ñ ·ÛáõÕÁ, áñÁ 

ßñç³Ï³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý, ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ ¿ñ: 

²ÙÇëÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ·áñÍ³¹ñíáÕ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ÙÇÉÇóÇ³ÛÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ ·ñ»Ã» 200 

½ÇÝí³Í ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñ Ñ³ñÓ³Ïí»É »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ íñ³
1
:  

àõëáõÙÝ³ëÇñáÕ Ø. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³íáñ Ê³ãÇë³ñ ·ÛáõÕáõÙ ²¹ñÊêÐ 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³¹ñ³Í ¹»åù»ñÁª µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³åûñÇÝáõÃ-ÛáõÝÝ»ñÁ  Ñ³Ù³ñ»É ¿ ³Û¹ 

ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³Û ³½·³µÝ³Ï-ãáõÃÛ³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý 

½ïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ëÏÇ½µÁ
2
: 

ä³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñÇó Ñ³Û Ë³Õ³Õ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ 

µéÝ³ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý í³Õ»ÙÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³·áñÍ³ñÏÙ³Ý Ù»ÏÝ³ñÏÁ Ñ³ïÏ³å»ë 

³Û¹ »½³ÏÇ ·ÛáõÕÇó, áñÁ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ý³ËÏÇÝ ÊêÐØ »ñÏáõ Ù³ñß³ÉÝ»ñÇ, 12 ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñÇ ¨ 

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý 7 Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿, Ø. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ ·Ý³Ñ³ï»É ¿ áñå»ë ²¹ñÊêÐ 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³åÝ¹³Í ÙÇ ù³ÝÇ ëïáñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: ¸ñ³Ýó 

Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ßÝáñÑÇí Ê³ãÇë³ñÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý á·áõ ¨ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇÝ 

³Ýë³ÑÙ³Ý ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý, ï¨»É ¿ ÙÇ ³ÙµáÕç ï³ñÇ: 

 Ø. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ 1987 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, »ñµ ²¹ñÊêÐ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ë³¹ñ»óÇÝ Ê³ãÇë³ñÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¹»åù»ñÁ, ÊêÐØ-Á ¹»é¨ë å³Ñå³ÝáõÙ ¿ñ Çñ 

³ÙµáÕç³ïÇñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÏñáõÙ ³½·³ÙÇçÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

·ñ»ÉÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ã¿ñ, ³ÛÉ¨ ß³ï íï³Ý·³íáñ  ¿ñ, áõëïÇ Ù³ñß³ÉÝ»ñÇ ·ÛáõÕÇ Ñ³Û 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ï³ññ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ùÇã ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ 

»Ý å³Ñå³Ýí»É: ¸ñ³ É³í³·áõÛÝ ³å³óáõÛóÁ ³Û¹ Ã»Ù³Ûáí ÙÇ³Ïª §²ÝóÛ³ÉÇ ·»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦ 

Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï ²É»ùë³Ý¹ñ ´»ÏÏ»ñÇ ×³Ï³ï³·ÇñÝ ¿. §Æ½í»ëïÇ³ÛÇ¦ ·ÉË³íáñ 

ËÙµ³·ÇñÁ Ù»ñÅ»É ¿ ³Û¹ Ñá¹í³ÍÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ¨ Éñ³·ñáÕÇÝ ³½³ï»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇó: 

´»ÏÏ»ñÇ ç³Ýù»ñáí ÝÛáõÃÁ Ññ³å³ñ³Ïí»É ¿ ùÇã Ñ³ÛïÝÇ §Сельская жизнь¦ (§ê»ÉëÏ³Û³ ÅÇ½Ý¦, 

³ÛëÇÝùÝª ·ÛáõÕ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù) Ã»ñÃÇ  1987 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 24-Ç Ñ³Ù³ñáõÙ
3
: ²Ûë Ñá¹í³ÍÁ ¨ Ñ»Ýó ÇëÏ 

ïáõÅ³ÍÝ»ñÇª Ë³ãÇë³ñóÇÝ»ñÇ  ØáëÏí³ áõÕ³ñÏ³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ, Áëï Ø. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ, Ê³ãÇë³ñÇ 

Ñ³Û³Ã³÷Ù³Ý Ù»ÏÝ³ñÏÇ ¨ µéÝ³ñ³ñùÝ»ñÇ ÷³ëï»ñÇ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáÕ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇ³Ï 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ »Ý: ÆÝãå»ë íÏ³Û»É ¿ ². ´»ÏÏ»ñÁ, ³Ù»Ý ÇÝã ëÏëí»É ¿ ¹»é¨ë 1987 Ã. ÑáõÉÇëÇÝ, »ñµ 

ÏáÙÏáõëÇ Þ³ÙËáñÇ ßñçÏáÙÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ ²ë³¹áíÁ, û·ïí»Éáí ²¹ñÊêÐ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý 

Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ýí»ñ³å³Ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÇó, Ó»éÝ³ÙáõË »Õ³í µÝÇÏ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ¹áõñë 

ÙÕ»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:  

Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ µ³í³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý »Ý Ø. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ »ñ»ù 

ï³ëÝ³ÙÛ³Ï ³é³ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¹»åù»ñÇÝ: §²¹ñµ»ç³ÝóÇ ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñÇÝ 

                                                           
 Ըստ ավանդության, «Հովիտը փոքր առ փոքր բարձրանալով, ընդհարվել է չորս լեռների, որի պատճառով էլ 

գյուղը կոչվել է Չարդախլու, այսինքն՝ «Չհար Ղաղլու» (չորս լեռնանի)»: Բնակիչները հիմնականում Թիֆլիսի 

Հավլաբարից 1823 թ. գաղթած, ծագումով երևանցիներ էին, մասամբ նաև՝ Ղարադաղից և Պարսկաստանից 

գաղթականներ(Լալայան Ե., Երկեր, հ. 2, Ե., 1988, էջ 311, տես նաև՝ Վարդանյան Ս., Գանձակի 

բանահյուսությունը Երվանդ Լալայանի գրառումներում, «ՊԲՀ», էջ 105): 
1
 Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³Ý Î., ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²ñó³Ë(å³ïÙáõÃÛ³Ý ùÝÝ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ), å³ïÙ. ·Çï. ¹áÏïáñÇ ·Çï³Ï³Ý 

³ëïÇ×³ÝÇ Ñ³ÛóÙ³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛ³Ý ë»ÕÙ³·Çñ, ¿ç 34: 

2 Гðèãîðÿí М.,  Ðóáèêîí/ 2017-12-04/http://www.golosarmenii.am/article/60860/rubikon 
http://blognews.am/arm/news/398988/legendar-chardakhlu-gyuxy-orn-ashkharhin-tvel-e-khorhrdayin-miutyan-2-

marshal-12-general-7-khshm-heros-photo.html 
2
 Áåêêåð À., Êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ. Ó ïðîøëîãî â ïëåíó.- «Ñåëьñêàÿ æèçíü», N 294, 24 äåêàáðÿ 1987ã. 
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Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ §ÍÇë³Ï³ñ·³ÛÇÝ¦ óÇÝÇ½ÙÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ç³ñ¹»ñÁ ëÏëí»É »Ý ³ÛÝ 

ûñ»ñÇÝ, »ñµ »ñÏÇñÁ ÝßáõÙ ¿ñ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ 90-³ÙÛ³ÏÁ: â³ñ¹³ËÉáõáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í 

Ýñ³ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ åÕÍ»É »Ý ²¹ñÊêÐ å»ï³å³ñ³ïÇ ³í³½³ÏÝ»ñÁ¦: Àëï ÝáõÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇª 

§â³ñ¹³ËÉáõÝ ´³ùíÇ ó»Õ³ëå³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ÃÇñ³ËÁ ¹³ñÓ³í Ý³¨ ³ÛÝ 

å³ï×³éáí, áñ ãáõÝ»Ý³Éáí ÐáíÑ³ÝÝ»ë ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ ¨ Ð³Ù³½³ëå ´³µ³ç³ÝÛ³ÝÇ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ ³Ý·³Ù ÙáïÇÏ Çñ»Ýó ½áñ³í³ñÝ»ñÁ, »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ëïÇåí³Í Ñ³Ý¹áõñÅ»Éáí 

³ÙµáÕç ÙÇáõÃÛ³Ý Ù³ëßï³µáí Ñ»Ýó ³Û¹ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ ÷³éùÝ áõ Ñéã³ÏÁª ²¹ñÊêÐ 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ý½áñ ã³ñáõÃÛ³Ùµ áõ Ý³Ë³ÝÓáí  áñáß»óÇÝ Ñ»Ýó ³Û¹ »Õ³Ý³Ïáí §íñ»Å 

ÉáõÍ»É¦ ã³ñ¹³ËÉáõ»óÇÝ»ñÇó¦:  

 §Ü³ËÁÝÃ³ó 30 ï³ñÇÝ»ñÇ ¨ ³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÇó Ñ³ñÏ ¿ Ñ³í³ëï»É, áñ 

â³ñ¹³ËÉáõÇ ç³ñ¹»ñÁ ¹³ñÓ»É »Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ý¹»å ÂáõñùÇ³ÛÇ ó»Õ³ëå³Ý³Ï³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÷áõÉÇ Ù»ÏÝ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ³½¹³ñ³ñáÕ ï³·Ý³åÇ ½³Ý·Á¦. Ø. 

¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ³Ûë ¹ÇåáõÏ µÝáñáßáõÙÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ ²ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅáõÙÁ Ãáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

¹³ñ³íáñ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¹Çï³ñÏ»Éáõ  Ù»ñ ÏáÕÙÇó ½³ñ·³óíáÕ 

³é³Ýóù³·³Õ³÷³ñÇÝ: ìÇÃË³ñÇ »ñÏñáõÙ Ñ³Ýñ³Ñéã³Ïí³Í ·ÛáõÕÁ ¹³ñÓ³í ²¹ñÊêÐ 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ÃÇñ³ËÁ: ¸ñ³Ýáí §ÇÝï»ñÝ³óÇáÝ³ÉÇ½ÙÇ ¨ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»Ï³-

ÙáõÃÛ³Ý¦ Ù³ëÇÝ Ù»Õñ³Íáñ ×³é»ñáí ùáÕ³ñÏí³Í Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³ùáõÝ ù³Õ³-

ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ·³ÕïÝ³·áÕÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÇó ²¹ñÊêÐ-Ý ³Ýó»É ¿ µ³ó³Ñ³Ûï µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 

µéÝ³ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ½ïáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ:  

²Ûë Ï³ñ¨áñ ß»ßï³¹ñáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá Ø. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ý³¨ Ê³ãÇë³ñáõÙ Ñ³Û 

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å Ãáõñù³Ï³Ý ¹³Å³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí Ñ³ßí»Ñ³ñ¹³ñ ï»ëÝ»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²ÛÝï»Õ §ëáõÙ·³ÛÇÃ¦ ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³í áã ÙÇ³ÛÝ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 

ïáÏáõÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³ËÙµí³ÍáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí, ³ÛÉ¨ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ²¹ñÊêÐ 

Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ëïáõ·áõÙ ¿ñ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÛáõÝÁª ãÑ³Ù³ñÓ³Ïí»Éáí 

ÙÇ³Ý·³ÙÇó ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»É Ïáïáñ³ÍÇ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý·áñÍáõÃÛáõÝÝ áõ 

³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ³Ý ³½¹³Ýß³Ý ¨ ÷³ëïáñ»Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝ ïí»óÇÝ 

²¹ñÊêÐ-ÇÝ ³ñÛáõÝ³Ñ»ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ³ÝÃ³ùáõÛó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ë³Õ³Õ Å³Ù³Ý³Ï ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¹»Ù µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ Ïáãí³Í ¿ÇÝ µáÉáñÇÝ 

óáõó³¹ñ»É¦, áñ ³Û¹ ³Ù»ÝÇ Ñ»ï¨áõÙ Ï³Ý·Ý³Í ¿ å»ïáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ý ¿ñ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í 

ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ûñ ûñÇ Ã³÷ ³éÝáÕ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

ù³ñá½³ñß³íÁ: 

îå³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍíáõÙ, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÇó íñÇå»É ¿ ². ´»ÏÏ»ñÇ 

ÏáÕÙÇó ³ñÑ»ëï³í³ñÅáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÛÝ ³é³çÁÝÃ³óÁ, áñÁ ÝÏ³ïí»É ¿ ºñ¨³ÝÇó 

Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ññ³íÇñ³Í ¨ 1986-ÇÝ Ù³ñß³É Ð. ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ËáñÑïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

Ý³Ë³·³Ñ ÁÝïñí³Í ê. ºÕÇÛ³ÝÇ »é³Ý¹áõÝ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí: ø³Ûù³Ûí³Í ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óáõÙÁ ¨ ·ÛáõÕÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ï»ÉÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ 

²¹ñÊêÐ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ã¿ñ 

ï»Õ³íáñáõÙ, áõëïÇ Þ³ÙËáñÇ ßñçÏáÙÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñÇ ÙÇçáóáí ³Ù»Ý ÇÝã ³ñ»óÇÝ ·ÛáõÕÇ 

ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñ»ÉùÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ ¨ Ñ³Û³Ã³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ØÇ³ÙÛ³ Ù³ù³éáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá, 1988 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ í»ñçÇÝ և դեկտեմբերին Ê³ãÇë³ñÝ 

³ÙµáÕçáíÇÝ Ñ³Û³Ã³÷í»ó, ÁÝ¹Ñ³ïí»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³ÛñÇ ßáõñç ÑÇÝ·Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ 

·áÛ³ï¨áõÙÁ: 

Àëï ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ²¹ñÎÎ ³ßË³ï³ÏÇó ì³É»ñÇ ²Ã³ç³ÝÛ³ÝÇª ØáëÏí³ÛÇó Ñ³ïáõÏ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí ¿ ³ßË³ï»É ï»ÕáõÙª å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²ë³¹áíÇ ÏáÕÙÇó å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ 

ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý áõ Ï³Ù³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ: Æ í»ñçá ²ë³¹áíÝ ³½³ïí»É ¿ 

½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó: ä»ïù ¿ íñÇå³Ï Ñ³Ù³ñ»É Ø. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ³ÛÝ ¹Çï³ñÏáõÙÁ, áñ 

§³í³½³Ï³ÛÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÝ áõ ³ÝÃ³ùáõÛó µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ïï»ñÁ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ñ Ø. 

²ë³¹áíÁª ÝáõÛÝ ÇÝùÁ, áñÁ 1988 Ã. Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ, áñ §Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñ 

å³ïñ³ëï »Ý Ý»ñËáõÅ»É Ô³ñ³µ³Õ ¨ ³ÛÝï»Õ Ïáïáñ³Í ë³ñù»É¦, ÇëÏ 1991-ÇÝ ¹³ñÓ»É ¿ §ÎáÉóá¦ 

ã³ñ³Õ»ï é³½Ù³·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇó áõ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÁ¦
1
: 1987 Ã. 

                                                           
 Գյուղի մասին պատմական վկայությունները տանում են մինչև 7-րդ դար (տես Աղամյան Լ., Չարդախլու: 

Հայկական գյուղի պատմություն, Ե., Զանգակ-97, 2004, էջ  ): 
1 Гðèãîðÿí М.,  Ðóáèêîí/ 2017-12-04/http://www.golosarmenii.am/article/60860/rubikon 
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Ê³ãÇë³ñÇ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å µéÝ³ñ³ñùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁª Þ³ÙËáñÇ ßñçÏáÙÇ 1-

ÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ ²ë³¹áíÇ ³ÝáõÝÁ ²ç³ñ ¿ñ, ÇëÏ 1988 Ã. ÷»ïñí³ñÇÝ §êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ 100 

Ñ³½³ñ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ óáõÛó Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ¦ ëå³éÝ³ÉÇù  ÑÝã»óñ³Í ²¹ñÎÎ Ï»ÝïÏáÙÇ 

í³ñã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ í³ñÇã ²ë³¹áíÇ ³ÝáõÝÁ Ø³Ù»¹(Ø³ÑÙ»¹), áñÝ, ³Ýßáõßï, ã¿ñ 

Ñ³Ù³ñÓ³ÏíÇ Ïáïáñ³Í ë³ñù»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É, å³ñ½³å»ë §óáõÛó ³Ý»Éáõ¦ Ýñ³ 

Ëáñ³Ù³ÝÏ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý »ÝÃ³ï»ùëïÁ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ñ: 

²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ë³¹ñ³ÝùÁ, Ñ³Ï³é³Ï ³ÛÝ ÉéáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»Éáõ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ç³Ýù»ñÇ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ëï³ó»É ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 

ÑÝãáÕáõÃÛáõÝ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ íÏ³Û»É ¿ Ø. ê³ñ·ëÛ³ÝÁ. §²Û¹ ûñ»ñÇÝ »ë Ù»ÏÝ»óÇ â³ñ¹³ËÉáõ, áñå»ë½Ç 

Í³ÝáÃ³Ý³Ù Çñ³íÇ×³ÏÇ Ñ»ï: Ø³ñ¹ÇÏ... í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ Çñ»Ýó ÏÏáïáñ»Ý: î»ëÝ»Éáí ³Û¹ 

³Ù»ÝÁ, ½³Ý·»óÇ Æ·áñÇÝ »õ ³ë³óÇ, áñ ÙÇ µ³Ý å»ïù ¿ ³ñíÇ: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ Ñ»Ýó ³Û¹ å³ÑÇó՝ 

1987Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇó, Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ëÏëí»ó ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÁ: ºë áõ Æ·áñÁ å»ïÇóÇ³ 

Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝù Ð³Û³ëï³ÝÇ КГБ-ÇÝ, Ý³Ù³ÏÝ»ñ áõÕ³ñÏ»óÇÝù ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇÝ, áñï»Õ 

Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝù Çñ³íÇ×³ÏÁ` Ýß»Éáí, áñ ³Û¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï: Üñ³ÝóÇó 

å³ï³ëË³Ý ãëï³ó³Ýù, ë³Ï³ÛÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ: ²Û¹ ¹»åù»ñÇ ¹»Ù 

µáÕáù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ÇÝù ³ÝóÏ³óÝ»É Ñ³Ýñ³Ñ³í³ù, ï³ñ³Í»óÇÝù 

ÃéáõóÇÏÝ»ñ: Æ·áñÝ Çñ Ñ»ï µ»ñ»É ¿ñ ¶áñµ³ãáíÇ Ù»Í ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ: Ü³Ë³ï»ë»É ¿ÇÝù ³ÝóÏ³óÝ»É 

Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÁ Î»ÝïÏáÙÇ (³Ûëûñí³ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ) ß»ÝùÇ Ùáï: Ü³Ë³ï»ëáõÙ ¿ÇÝù, áñ 

ÏÑ³í³ùí»Ý Ùáï 200 Ù³ñ¹, ë³Ï³ÛÝ, Ç ½³ñÙ³Ýë Ù»½, »Ï³Ý Ùáï 1000 Ñá·Ç: ºñµ áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ 

÷áñÓ»óÇÝ §íñ³ ï³É¦, Æ·áñ Øáõñ³¹Û³ÝÁ Ñ³Ý»ó ¶áñµ³ãáíÇ ÝÏ³ñÁ áõ ëÏë»ó µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»É 

§Перестройка, Горбачев, Карабах¦, ÇÝãÁ ëÃ³÷»óñ»ó Ýñ³Ýó »õ Ù»Ýù ³ÝóÏ³óñ»óÇÝù ³Û¹ 

Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÁ »õ ³Ý·³Ù »ñÃ ³ñ»óÇÝù: ´³Ûó, Ç í»ñçá, áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝÁ ×Ýß»ó Ù»½, ÑñÙßïáó 

ëÏëí»ó, ¶áñµ³ãáíÇ ÝÏ³ñÁ ·»ïÝÇÝ Ñ³ÛïÝí»ó: §²½³ïáõÃÛáõÝ¦ é³¹ÇáÏ³Û³ÝÁ Ñ³Õáñ¹»É ¿ñ ³Û¹ 

óáõÛóÇ Ù³ëÇÝ »õ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ³ÕÙáõÏ µ³ñÓñ³ó³í¦
1
: 

²ñó³ËÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý 1988-Ç ½³ñÃáÝùÇ ëÏ½µÝ³íáñÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý 

ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ï»Õ ¿ñ Ñ³ïÏ³óÝáõÙ Ý³¨ ó³ñ³Ï³Ý ë¨Ñ³ñÛáõ³Ï³ÛÇÝ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý 

·³Õ³÷³ñ³ËáëÝ»ñÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ í»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏÙ³ÝÁ ¨ 

ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ: ¸ñ³Ýáí ²¹ñÊêÐ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÛáõñáíÇ ·³Õ³÷³ñ³µ³Ýáñ»Ý 

Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ å»ï³Ï³Ý ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý 

í»ñ³·áñÍ³ñÏáõÙÁ: 

²ñ¹»Ý 1990-Ç ëÏ½µÇÝ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ×³Ï³ïÇ 

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, Ý»Ý·³÷áË»Éáí Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ó·ï»É »Ý êáõÙ·³ÛÇÃÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çµñ¨ ÇÝã-áñ å³ï³ëË³Ý ÙÇçáó ÐÊêÐ-áõÙ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇÝ 

×Ýß»Éáõ ¹»Ù: ²Û¹ ³å³ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³é³ÝóùáõÙ Ô³÷³ÝÇ ßñç³ÝÇó ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ 

³ñï³ùëÙ³Ý Ï»ÕÍÇùÝ ¿, áñÁ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ Ï»ÕÍ³ñ³ñÝ»ñÁ Ó·ï»É »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå»ë 

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³Ï»ï: ÆëÏ Ã» ÇÝãå»ë ¿ÇÝ ½³ñ·³ÝáõÙ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 1988 

Ãí³Ï³ÝÇ ëÏ½µÇÝ, íÏ³Û»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ Î»ÝïÏáÙÇ ï»ëáõã, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 

Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ô³÷³ÝÇ ßñçÏáÙÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ èáÉ³Ý¹ êáõñ»ÝÇ ÔáÝÛ³ÝÁ  

Ü³Ë ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ å³ßïáÝÛ³Ý»ñ   Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ ¿ÇÝ 

ÑÝã»óÝáõÙ, ³å³ Ý³¨ Ó»éÝ³ñÏí»óÇÝ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï, 

÷»ïñí³ñÇ 22-ÇÝ ²Õ¹³ÙÇó µ³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó ³ÙµáËÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ ²ëÏ»ñ³Ý ³í³ÝÇ íñ³, 

áñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó ³é³í»É Ù»Í Í³í³ÉÇ áõ ³ÝÝ³Ë³¹»å á×ñ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ êáõÙ·³ÛÇÃáõÙ, áñï»Õ   

»ñ»ù ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ   Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ñ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í  Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ, 

ëå³Ý¹Ç  ¨ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý µáÉáñ í³Ûñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñáí É»óáõÝ µéÝ³ñ³ñùÝ»ñÇ£ ²Ûë ³Ñ³µ»Ï-ã³Ï³Ý 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ Ù»ÏÝ ¿ñª ëïÇå»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ 

Ñ»ï Ï³Ý·Ý»Éáõ Çñ ³ñ¹³ñ³óÇ å³Ûù³ñÇó, ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï ÙÇ³íáñí»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÁ, áñÁ, ÇÝãå»ë Ñ³ïÝÇ ¿, ÙÇ³Ï ÙÇçáóÝ ¿ñ ¹ÇïíáõÙ ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ 

³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ¨ Çñ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ³åñ»Éáõ Çñ³íáõùÇ Ñ³Ù³ñ£  

²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý µáÉáñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýáñ»Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ý 

¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ½ïÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ  µéÝÇ 

ï»Õ³Ñ³Ýí»É ¿ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇ »½»ñùÝ»ñÇó, áñáÝù ½³ñïáõÕÇ ÙÇçáóÝ»ñáí áõ ³Ýå³ïÇÅ Ï»ñåáí, 
                                                           
1
 http://www.mediamax.am/am/specialprojects/sharjum25/ 

2 î»ë ÆÝã ¿ »Õ»É Ô³÷³ÝáõÙ ¨ ÇÝãå»ë »Ý Ó·ïáõÙ ³ÛÝ Ù³ïáõó»É, §ÎáÙáõÝÇëï¦, 9 ÑáõÝí³ñÇ, ³ñï³ïåí»É ¿ 

§Ô³÷³Ý¦ (úñ·³Ý ÐÎÎ Ô³÷³ÝÇ ßñçÏáÙÇ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¹»åáõï³ïÝ»ñÇßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ 

ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ), N 7, 16 ÑáõÝí³ñÇ 1990 Ã., ¿ç 2:  

http://www.mediamax.am/am/specialprojects/sharjum25/
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ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ½³íÃí»É ¿ÇÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó£ ¸»é»õë 1920-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 

ë³ÝÓ³ñÓ³Ï µÝáõÛÃ ëï³ó³Í ³Û¹ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñëïÇÝ µ³ó³Ñ³Ûï ¹ñë»õáñí»ó ³ñ¹»Ý 

1980-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ£ øáõé ·»ïÇó Ó³Ë »õ ³ç, ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã»õ Ý³ËÏÇÝ ÈÔÆØ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ 

ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó Ñ³Û»ñÇ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ç³ñ¹»ñÁ, ³Ýß³ñÅ áõ ß³ñÅ³Ï³Ý 

·áõÛùÇ µéÝ³·ñ³íáõÙÝ»ñÁ ÙÇ ï»ë³Ï ëïí»ñÇ ï³Ï »Ý ÃáÕ»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕáõÙ ²¹ñµ»ç³ÝÇ 

Çñ³·áñÍ³Í ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ½ïáõÙÝ»ñÁ£ ¸ñ³Ýó, áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ, ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ »õ Ï»ÕÍ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÙÁ£ 

î³Ï³íÇÝ 1988-Ç ÷»ïñí³ñÇ 14-ÇÝ ÏáÙÏáõëÇ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ù³ÕÏáÙáõÙ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÎÎ 

Ï»ÝïÏáÙÇ í³ñã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ í³ñÇã Ø. ²ë³¹áíÁ ëå³éÝ³ó»É ¿, áñ Ñ³ñ»õ³Ý 

ßñç³ÝÝ»ñÇó Ù³ñ½ Ï³ñáÕ »Ý ÙïÝ»É 100 Ñ³½³ñ ½ÇÝí³Í ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñ
1
£ ²ÛëÇÝùÝª ²¹ñµ»ç³ÝÇ 

Ïáõë³Ïó³Ï³Ý áõ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ñ»Ýó ëÏ½µÇó ÁÝïñ»É »Ý ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý áõ 

ß³Ýï³ÅÇ ×³Ý³å³ñÑÁª ëïÇå»Éáõ ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ññ³Å³ñí»É ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇó£ 

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ áõÅ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ³½³ñ³íáñ Í³é³ÛáÕÝ»ñ ÈÔÆØ ï»Õ³÷áË»ÉÁ, ²Õ¹³ÙÇó 

µ³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó ³ÙµáËÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ²ëÏ»ñ³Ý ³í³ÝÇ íñ³(22.02.1988Ã.), »õ 

³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÝ ³Ñ³µ»Ï»Éáõ Ýå³ï³Ï »Ý 

Ñ»ï³åÝ¹»É£ ²Ûë Ñ³ñÃáõÃÛáõÝáõÙ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É Ý³»õ 1988Ã. Ù³ÛÇëÇ 16-18-Ç  »õ ë»åï»Ùµ»ñÇ 

18-21-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ÞáõßÇ ù³Õ³ùÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ, ÇÝãå»ë óáõÛó 

»Ý ï³ÉÇë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ ³é³çÇÝ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ½ïáõÙÁ È»éÝ³ÛÇÝ 

Ô³ñ³µ³ÕáõÙ£ ²Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ýùª å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ÞáõßÇ ù³Õ³ùÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ³í³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ²ñó³ËÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ µ»ñ¹³ù³Õ³ùÇ 

áõÝ»ó³Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ£ 

1990-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇÝ ²¹ñÊêÐ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý áõÅ»Õ³óñ»É »Ý 

µéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñÝ áõ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ø»Í ¿ñ 

×ÝßáõÙÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ê³ÝÉ³ñÇ ¨ Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ íñ³: ¸ñ³ 

íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ñ 1990 Ã. ÑáõÝí³ñÇ ëÏ½µÝ»ñÇÝ Ø»ÕñÛ³ÝÇ ¨ ßñç³ÝÇ ÙÛáõë Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ 

å³ï³Ý¹³éáõÙÁ Ø³ñïáõÝ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ùáï, »ñµ Ýñ³Ýù ßï³åáõÙ ¿ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ 

³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëå³Ýí³Í Ù³ñïáõÝ³ß»ÝóÇ å³Ñ³ÏÇ ÑáõÕ³ñÏ³íáñáõÃÛ³ÝÁ£  
²ÛëåÇëáí, ÙÇ ß³ñù ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ µéÝ³ñ³ñùÝ»ñáí ×ÝßáõÙ 

·áñÍ³¹ñ»Éáí Ñ³Û»ñÇ íñ³ »õ ß³Ýï³ÅÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáí Î»ÝïñáÝÇÝª  ²¹ñµ»ç³ÝÁ ßï³å»ó 

³Ùñ³·ñ»É Çñ Ãí³óÛ³É Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ£ Ð³Õáñ¹í»ó, áñ ²¹ñÎÎ ÎÎ åÉ»ÝáõÙáõÙ º. Î. ÈÇ·³ãáíÁ 

Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, Ã» È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ-ÇÝ í»ñ³ÙÇ³íáñ»Éáõ Ñ³ñóÁ áã 

ùÝÝ³ñÏí»É »õ áã ¿É ùÝÝ³ñÏí»Éáõ ¿ª ¹ñ³Ýáí í»ñëïÇÝ ë³¹ñ»Éáí ëï»÷³Ý³Ï»ñïóÇÝ»ñÇÝ 

¹ÇÙ»Éáõ ·áñÍ³¹áõÉÇ£ 

§ÎàÈòà¦ (Ã³ñ·Ù.ª §úÕ³Ï¦) é³½Ù³·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¹»Ù 

Ñá·»í³ñù ³åñáÕ ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ·Ç ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿ñ, áñÝ  Çñ µ³ñÓñ³Ï»ïÇÝ ¿ Ñ³ë»É 1991 Ã. ³åñÇÉ-û·áëïáë 

³ÙÇëÝ»ñÇÝ£ ¸ñ³ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ »Õ»É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ å³ñï³¹ñ»É ÙÇ³Ý³Éáõ 

ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ýáñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ »õ Ññ³Å³ñí»Éáõ Ñ³ÝáõÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ÙÕíáÕ å³Ûù³ñÇó£ 

§úÕ³Ï¦ é³½Ù³·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, ÷³ëïáñ»Ý, Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áõÉáí. 

²é³çÇÝ. 1991Ã. ³åñÇÉÇ 30-Ù³ÛÇëÇ 8 –²ñó³ËÇ ¶»ï³ß»Ý »õ Ø³ñïáõÝ³ß»Ý ·ÛáõÕ»ñÇ 

³í»ñáõÙÁ »õ ßáõñç 3,5 Ñ³½³ñ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ£ 

ºñÏñáñ¹. 1991 Ã. Ù³ÛÇëÇ 13-18 – Ð³¹ñáõÃÇ ßñç³ÝÇ Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ·ÛáõÕ»ñÇ »õ ÞáõßÇÇ 

ßñç³ÝÇ ´»ñ¹³ÓáñÇ »ÝÃ³ßñç³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ  µéÝ³ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ 

³í»ñáõÙÁ£ ¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏí»É Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ 

ßñç³ÝÝ»ñÁ(àëÏ»å³ñ »õ ³ÛÉÝ)£ 

ºññáñ¹. 1991 Ã. ÑáõÉÇëÇ 6-û·áëïáëÇ 19 – Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ÙÇ ß³ñù 

µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ(¾ñù»ç/²Ûñù³ç/, ´áõ½ÉáõË/ê³éóáõï/, Ø³Ý³ßÇ¹/ØÝ³ß»Ý/) Ñ³Û³Ã³÷áõÙÁ »õ 

Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Ð³Ã»ñù áõ ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³Õ ·ÛáõÕ»ñáõÙ Í³í³Éí³Í 

Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ²Û¹ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ µéÝ³ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÇó ÷ñÏí»óÇÝ ØáëÏí³ÛáõÙ 

Ï³ï³ñí³Í å»ï³Ï³Ý Ñ»Õ³ßñçÙ³Ý Ó³ËáÕÙ³Ý áõ Ñ»ï³¹ÇÙ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ å³ñïáõÃÛ³Ý 

ßÝáñÑÇí£ 

                                                           
1
 ï»ë Àðóòþíÿí Â. Á., Ñîáûòèÿ â Íàãîðíîì Êàðàáàõå. Õðîíèêà: ÷àñòü 1. Å., 1990, ñ. 36 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

404 

 

ì»ñáÝßÛ³É ÷³ëï»ñÝ Ç óáõÛó »Ý ¹ÝáõÙ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý 

½ïáõÙÝ»ñÇ áõ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇÍÁ, áñÇ ³Ï³Ý³ï»ëÝ 

»Ýù ÇÝãå»ë Ý³Ëáñ¹, ³ÛÝå»ë ¿É ÁÝÃ³óÇÏ ¹³ñ»ñáõÙ£ 

²ÏÝ»ñ¨ ¿, áñ Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·Ç Ñ³ñó ¿ ²¹ñµ»ç³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛ³Ý 

»õ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ½ïáõÙÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³å³ñïáõÙÁ£ ÆÝãå»ë Ñ»ï³·³ 

Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó å³ï»ñ³½ÙÁ í»ñëÏë»Éáõ ³é ³Ûëûñ 

ß³ñáõÝ³ÏíáÕ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ ³Ýå³ïÅ»ÉÇáõÃÛ³Ý »õ Ñ³Ù³ñÅ»ù ù³Õ³ù³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý 

ï³Éáõó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ëáõë³÷»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝù »Ý£ ²·ñ»ëÇ³, Ñ³Û»ñÇ 

µéÝ³ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝ, Ïáïáñ³ÍÝ»ñ áõ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ½ïáõÙÝ»ñ Çñ³·áñÍ³Í ²¹ñµ»ç³ÝÁ 

ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³É å»ï³Ï³Ý ï»éáñÇ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, 

¹ñ³Ýáí áã ÙÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÃáÕÝ»Éáí Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ 

ØÇ³Ï »ÉùÁ, Ã»ñ»õë, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý »õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ï³-ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ áõ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ùµ Çñ³å»ë ß³Ñ³·ñ·éí³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ²¹ñµ»ç³ÝÇ ï»õ³Ï³Ý 

³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·Ý³Ñ³-ï³Ï³Ý ï³ÉÁ  »õ ³ÝÑ³å³Õ ÈÔÐ 

³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ã»ÉÝ ¿, ÇÝãÝ ³ñó³Ë³Ñ³-ÛáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 

Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÁ ÏÉÇÝ»ñ£    
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ՀՏԴ  94 (479.243)                                                                    
Իսկուհի Ավանեսյան 

ԱրՊՀ , Պատմության ամբիոնի դասախոս, 
պատմական  գիտությունների թեկնածու 

iskuhi82@mail.ru 
1991-1994ԹԹ. ՌԱԶԱՄԱԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԺԱՄԱՆԱԿ  ԹԻԿՈՒՆՔԻ  ԿԱՆԱՆՑ   ՈՒՆԵՑԱԾ  ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

       Արցախահայության անցած ժամանակի պատմությունը համոզում է, որ Ադրբեջանի կողմից 

իրագործված խտրականությունը իրականացվել է հասարակական կյանքի բոլոր 

բնագավառներում, ինչը հայ ազգաբնակչությանը ստիպել է դիմել վճռական քայլերի, ու խնդիր  

դրվել վերականգնել պատմական արդարությունը՝ Արցախը վերամիավորել Մայր հայրենիքին:  

       Գոյապայքարի այս նոր փուլում  մարդիկ վերստին ճաշակել են մայրության ու կանացիության 

կշռադատված ու խոհեմ վարվեցողության պտուղները:    Հանապազօրյա կենցաղային հոգնատանջ  

տնտեսությունում, նրանց մեջ չեն խամրել անձնուրացություն դրսևորելու նրանց կարողությունը՝ 

հանուն արդարության հաղթանակի, և հայ կինը գնացել է առճակատման: 

         
 Բանալի բառեր- կանայք, իրավունք, մասնակցություն, բռնություններ, բողոքներ, պայքար, 
ժողովուրդ, ազատություն, պատերազմ,  հաղթանակ:  
 

Искуи Аванесян 
Преподаватель кафедры истории, 

кандидат исторических наук,   АрГУ 
РОЛЬ  ЖЕНЩИН ТЫЛА  ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

1991-1994ГГ. 
 
         История  арцахского армянства прошлого времени убеждает, что дискриминация проводившаяся со 
стороны Азербайджана, осуществлялось во всех сферах общественной жизни, что заставило армянское 
население предпринять решительные шаги, и была поставлена задача восстановить историческую 
справедливость - воссоединить  Арцах с Матерью родиной. 
       На этом новом этапе выживания, люди заново вкусили плоды материнской и женственной 
обдуманости и разумного обхождения. В ежедневной хозяйственной  утомительной работе, чаще всего 
большое участие в работах общественного хозяйства в них не угасла способность проявлять 
самопожертвование ради торжества справедливости, и армянская женщина пошла на противостояние. 

 
Ключевые слова-  женщины, право, участие, насилие, протесты, борьба, народ, свобода,

 
война, победа. 

 
Iskuhi Avanesyan 

Artsakh state university, lecturer of History Department, 
candidate of historical science 

THE ROLE OF WOMEN IN THE REAR DURING THE HOSTILITIES OF 1991-1994 
 

         The history of Armenians of Artsakh of the past times convinces that Azerbaijan implemented 
discrimination in all the spheres of public life, that made the Armenian population to take decisive steps and a 
task was set to restore historical justice: to reunite Artsakh with Motherland.         
In this new stage of survival people have tasted the fruits of maternal and feminine weighty and discreet 
behavior. In everyday household tiring work, more often  great participation in public works they did not 
extinguish the ability to show self-sacrifice for the sake of justice and Armenian woman went to confrontation.   
 
Key words- women, right, participation, population, protests, battle, people, freedom, war, victory. 
 

 
             Արցախյան համաժողովրդական շարժման երեսուներորդ տարում դեռ օրակարգային խնդիր  
է  հակամարտության խաղաղ կարգավորման և հայկական երկրորդ հանրապետության 
միջազգային ճանաչման հարցերը: 
            Հակամարտությունը ունի բավականին խորը արմատներ: Լեռնային Ղարաբաղի 
հիմնախնդիրը ծագում է դեռևս 20-րդ դարի 20-ական թվականներից, երբ Ռ(կ)ԲԿ Կովկասյան 
բյուրոն որոշում ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղը միացնել Խորհրդային Ադրբեջանին՝ հիմք 

mailto:iskuhi82@mail.ru
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ընդունելով տնտեսական կապվածությունը Ղարաբաղի լեռնային և դաշտային հատվածների միջև: 
Հարկե նկատել, որ խորհրդային շրջանում ադրբեջանական իշխանությունները ԼՂ տարածքում 
վարել են էթնիկ զտումների քաղաքականություն, որի արդյունքում էլ նվազել է բնակչության թիվը: 
             1985թ. §Վերակառուցման¦ քաղաքականության մեկնարկը հիմք հանդիսա-ցավ, որպեսզի 
ԼՂԻՄ հայ բնակչությունը պահանջի մարզի վերամիավորումը  Հայկական ԽՍՀ: Արցախի 
ժողովուրդը բարձրացրեց իր ձայնն ի պաշտպանություն սեփական իրավունքների ու 
ազատությունների: Այն իր արտահայտությունն գտավ 1988թ. Փետրվարի 20-ին կայացած  ԼՂԻՄ  
20-րդ գումարման մարզային խորհրդի արտահերթ նստաշրջանում: Պահպանելով բոլոր գործող 
իրավական նորմերն ու ազատ կամքի արտահայտման ժողովրդավարական ձևերը՝ Լեռնային 
Ղարաբաղի հայ բնակչությունը Հայաստանի հետ վերամիավորում պահանջեց: 
         Արտահերթ նստաշրջանն ընդունեց որոշում, որտեղ, մասնավորապես, ասվում է. 

§…միջնորդել ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի առջև` ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից Հայկական 

ԽՍՀ կազմ հանձնելու հարցին դրական լուծում տալու մասին¦1:  

              Հարկ է նկատել, որ  երեսունամյա այդ իրադարձությունը շրջադարձային եղավ ոչ միայն 
արցախցիների համար. փաստորեն, դրանք կանխորոշեցին  հայ ժողովրդի  հետագա ուղին: 
                Ի պատասխան արցախահայության իրավական պահանջի, ադրբեջա-նական 
իշխանությունները ձեռնամուխ եղան ահաբեկման քաղաքականությանը:   
            Այսպես, հանուն ժողովրդավարության և ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրագործման 
սկսված պայքարը Ադրբեջանի սադրիչ քաղաքակա-նության հետևանքով վերաճեց ռազմական 
առճակատման:  
               Շարժման և, ընդհանուր առմամբ, արցախահայության ազգային-ազատագրական  
պայքարի ուշագրավ ու կարևոր առանձնահատկություններից էր կանանց մասնակցությունը: 
Ինչպես բոլոր ժամանակներում, այնպես էլ Արցախի ազգային-ազատագրական պայքարի 
տարիներին՝ հայ ժողովրդի համար բախտորոշ պահին, հայ կինը հիացմունքի արժանի 
ձեռներեցություն ու խիզախություն ցուցաբերեց՝ մշտապես հանդես գալով  հայ տղամարդու կողքին 
կամ թիկունքին: Նրանք առանձնակի եռանդ ու մասնակցություն ցուցաբերեցին և մեծ 
դերակատարություն ունեցան ինչպես համաժողովրդական պայքարի, այնպես և ռազմական 
գործողությունների ժամանակ: Ուշադրության արժանի են նաև ռազմական գործողությունների 
ընթացքում թիկունքում գործող կանայք, ովքեր դիմակայելով բոլոր մարտահրավերներին՝ ոչ 
պակաս կարևոր դեր ունեցան. նրանց ուսերին էր դրված ընտանիքի հոգսը, ինքնապաշտպանական 
ուժերին սննդամթերք մատակարարումը, մարտնչողներին հույս ու հավատի ներշնչումը:   
             Այսպես, եթե կանանց մի մասը համալրում էր Շարժման սկզբնափուլում  Հայաստանում և 
Արցախում տարերայնորեն կազմավորված առաջին կամավորա-կան և աշխարհազորային 

ինքնապաշտպանական ջոկատների շարքեր, ապա թիկունքում մնացած կանայք  սատար էին 

կանգնում և մի շարք աշխատանքներ տանում  ջոկատներին օգնելու համար:  

             Ստեղծված կամավորական ջոկատներին անհրաժեշտ էին միջոցներ՝ զենք, զինամթերք 

հայթայթելու համար: Մարտակերտի կամավորական ուժերը Վլադիմիր Բալայանի և Լեոնիդ 

Ազգալդյանի գլխավորությամբ դիմեցին բոլոր մարտակերտցիներին՝ դրամահավաք 

կազմակերպելու նպատակով: Մարդիկ §սև օրվա¦ համար պահած իրենց վերջին գումարների մի 

մասը որոշեցին հանձնել ջոկատին, այն համոզմամբ, որ միայն զենքով կլինի Արցախի փրկությունը: 

Դրամահավաքին մասնակից կանանց թվում էր  նաև Արևհատ Օհանջանյանը, ով բացի դրամական 

միջոցներից, մեծ քանակությամբ ոսկյա զարդեր տրամադրեց Մարտակերտի 

ինքնապաշտպանական ջոկատին: ԼՂՀ զոհված ազատա-մարտիկների թանգարանում Արևհատ 

Օհանջանյանի լուսանկարին կից տեղեկանքում կարդում ենք. §Տրվում է Մարտակերտ քաղաքի 

բնակչուհի Արևհատ Շամիրի Օհանջանյանին, որ նա իսկապես իր ոսկյա զարդերը և իրերը (շղթա, 

ականջօղեր, ժամացույց, մատանիներ, ոսկյա դրամներ) նվիրել է Արցախի ազատագրական 

բանակին (հրամանատար՝ Վլադիմիր Բալայան) և այդ միջոցներով ձեռք է բերվել մեկ §ԲՄՊ-1¦  

զրահամեքենա: ԼՂՀ Պաշտպանության պետական կոմիտեի Մարտակերտի շրջանի լիազոր 

ներկայացուցիչ՝ Ս. Աբրահամյան¦: 

                                                           
1
 §Սովետական Ղարաբաղ¦, 1988, 21 փետրվարի թիվ 5: 
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            Արցախյան ազատամարտում հաճախակի երևույթ էր  հայ կանանց անձնուրաց   քայլերը 
ինքնապաշտպանական ուժերին օգնելու համար: 

        1989թ. սեպտեմբերին Ստեփանակերտում ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության ներքին 
զորքերի ստորաբաժանումները զենք գործադրեցին խաղաղ բնակչության նկատմամբ, եղան զոհեր 
և վիրավորներ: Բացի այդ զորքից, հայկական գյուղերի վրա հարձակումներ էին գործում 
ադրբեջանական զինված հրոսակախմբերը: Հայ կամավորականների առաջնահերթ խնդիրն էր 
պաշտպանել խաղաղ բնակչությանը, իսկ կանայք իրենց հերթին, համագործակցելով 
ինքնապաշտպանության կամավորական ջոկատների  հետ, կատարում էին մի շարք 
առաջադրանքներ: Այդ օրերի մասին Վերա Ջուլհակյանը նշում է. §Ամենուր լուրեր էինք ստանում 
մարզի տարբեր տեղերում կատարվող դեպքերի մասին: Հերթական լուրը հասավ Կրկժանից, 
որտեղ վտանգված է խաղաղ բնակչության կյանքը և ամեն պահ հնարավոր էր հարձակում 
ադրբեջանցի հրոսակների կողմից: Արտակարգ դրության շրջանի պարետ, գեներալ-մայոր Վ. Ն. 
Սաֆոնովի հրամանով Ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերը փակել էին Կրկժան 
տանող ճանապարհը: Ստեղծված օրհասական վիճակն ստիպեց վճռական քայլի դիմել՝ օգնության 
գնալ հարազատներին: Խիստ վերահսկողության պայմաններում 8-10 նռնակ անձրևանոցի մեջ 
թաքցրած մեծ դժվարությամբ անցանք երկու պահակակետ և Կրկժանի մոտ միացանք 
Արմենավանից օգնության եկած 15 կամավորականների: Տեղի ադրբեջանցիները ծպտվել էին, 
կարծելով, թե հայկական ուժեր են կուտակվում Կրկժանում, իսկ հայ բնակչությունը ոգևորված էր. 
կարող էին պաշտպանվել¦1: Վ. Ջուլհակյանի վկայությամբ շարունակվել է իր համագործա-
կցությունը Կրկժանի ինքնապաշտպանական ուժերի հետ, որին մասնակցել է նաև համագյուղացի 

Թամարա Բալայանը:2 

           Արցախյան պատերազմը նորից և նորովի բացեց հայ կնոջ §կեղևը¦, ու նա աննախադեպ 

հերոսականության վառ օրինակներ ցուցաբերեց: Ինքնա-դրսևորումի, ինքնաբացահայտումի 

բազմաթիվ վառ օրինակներ կան, որ բացահայտում են նրանց բարոյական մեծ նկարագիրն ու 

հայեցի կերպը՝ հայ կնոջ տեսակը: 

  1991թ. աշնանը հակառակորդի անօրինությունները շարունակվեցին, և հակամարտությունն սկսեց 

օրեցօր ավելի սուր բնույթ կրել:  Նման իրավիճակում հարյուրավոր կանայք կատարում էին նաև 

հասարակական-քաղաքական լայն աշխատանքեր՝ նվիրված երկրի պաշտպանությանը: Արցախի 

համար դժվարին օրերին ծնվեցին §Գթություն¦, §Հիշատակ¦, §Մայրություն¦ հիմնադրամներն ու 

մարդասիրական կազմակերպությունները, որոնց նախաձեռնողները հիմնակա-նում կանայք էին: 

Այդ կազմակերպություններն օգնություն էին ցուցաբերում հաշմանդամներին, որբ երեխաներին, 

կարիքավոր ընտանիքներին, փախստա-կաններին: Կինխորհրդի նախաձեռնությամբ §Գթություն¦ 

բարեգործական միությունը և §Մայրություն¦ հիմնադրամը կազմակերպում էին  կանանց խմբեր, 

որոնք գուլպաներ էին գործում և ուղարկում ազատամարտիկներին, ինչպես նաև կատարում մի 

շարք հասարակական աշխատանքներ: 

 §Մայրություն¦ հիմնադրամը, որը ստեղծվել էր 1988թ. մայիսի 25-ին Արցախյան շարժման ու 

պայքարի տարիներին ձեռնամուխ եղավ բարեգործական աշխատանքների իրականացման և 

կանանց համախմբման գործին, հատկապես ազատագրական պայքարին նվիրված քարոզչական 

աշխատանքներին3: Հիմնադրամի ստեղծմամբ Արցախում ձևավորվեց կանանց շարժում: Կազմա-

կերպության նշանաբանն էր՝ §Գթասրտություն առանց սահմանի¦4: Հիմնադրամը 

ինքնապաշտպանական ջոկատներին օգնում էր ոչ միայն սննդամթերքով, դեղամիջոցներով, 

դոնորական միջոցներով, այլև խնամք էր իրականացնում հոսպիտալներում: Հաշմանդամներին, 

որբ երեխաներին, անապահով ընտանիքներին օգնություն ցուցաբերելուց բացի, հիմնադրամն 

Արցախի կանանցից պատգամավորական խմբեր էր գործուղում տարբեր երկրներ՝ տեղերում 

հավաքներ կազմակերպելու նպատակով, ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցում Ադրբեջանից 

բռնագաղթածների ընդունման աշխատանքներին:  

                                                           
1
 Հեղինակի անձնական արխիվ, Վարյա Ջուլհակյան պատմածից: Վերջինս 1989 թ. եղել է Մարզկոմի 

նախագահի քարտուղար: 
2 Հեղինակի  անձնական արխիվ,  (ականատեսի վկայություններ): 

3 §Մայրություն¦ կազմակերպությունը  հիմնադիրն էր բանաստեղծուհի Մարո Մարգարյանը: 

4 §Հայաստանի Հանրապետություն¦,  1993, 15 մայիսի: 
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1991թ. հակառակորդի ճնշման տակ Հյուսիսային Արցախի գյուղերը սկսեցին դատարկվել: Մարդիկ 
հեռանում էին մեքենայով կամ տրակտորով, սայլով, ձիով, բայց հիմնական մասը` ոտքով: Կին, 
երեխա թե ծեր, հիվանդ ու հաշմանդամ, օգնում էին մեկմեկու: 
 Տեղահանվածների շարանը, մեծ դժվարությամբ հասնելով Հաթերք, շարունակեց գաղթի 
ճանապարհը դեպի Ստեփանակերտ, որտեղից էլ՝ Երևան1:  
Լսելով Շահումյանի ողբերգության մասին, հասարականան կազմակերպու-թյուններում 
ներգրավված կանայք, թե առանձին կին գործիչներ օգնություն կազմակերպեցին: Ընդառաջ գնալով 
բռնի տեղահանվածներին, կանայք իրենց հետ տարած սննդամթերքը, հագուստը, բաժանեցին 
շահումյանցիներին: Փորձեցին նրանց տեղավորել Ստեփանակերտում, սակայն հատուկենտ 
մարդիկ միայն մնացին: Մարդկային չկարգավորված այդ հեղեղը հասավ Երևան, հետո տարածվեց 
տարբեր շրջաններ ու քաղաքներ, իսկ շատերն էլ հեռացան նախկին ԽՍՀՄ  ամենատարբեր վայրեր 
և այլ երկրներ2: 

          Թիկունքի կանանց նվիրական գործը ամենուր էր: Նրանք վիրավոր ազատամարտիկներին 
խնամելուց բացի, բազմիցս հանդես էին գալիս որպես դոնորներ: Նրանց թվում էր Անյա 
Ավանեսյանը3,  ով կենտրոնական հոսպիտալում աշխատելով որպես տնտեսվար, պատերազմի 
օրերին խնամում էր վիրավոր ազատամարտիկներին, հարկ եղած դեպքում նրանց կյանքը փրկում՝ 
արյուն տալով: Նա չհասցրեց վայելել հաղթանակի բերկրանքը, սակայն նրա շնորհիվ բազմաթիվ 
փրկված ազատամարտիկներ իրենց սուրբ գործը շարունակեցին մինչև հրադադար:

Այսպես, եթե մարտի դաշտում հայտնված կանայք հանդես էին գալիս որպես 
դիպուկահարներ, հետախույզներ, կապավորներ, գթության քույրեր՝ անտեսելով մահացու վտանգը, 
ապա թիկունքի կանայք, հաղթահարելով հանդիպող բոլոր դժվարությունները, զբաղվում էին, 
դոնուրությամբ, հացաթխմամբ, խոհարարությամբ, նկուղներում երեխաների խնամքով ու 
դաստիարակությամբ: Հայտնվելով ռազմական իրավիճակում, կանայք իրենց ուսերի վրա տարան 

պատերազմի ողջ ծանրությունը: Նրանցից էր նաև  Մարտունու շրջանի Մաճկալաշենի 

կամավորական ջոկատի խոհարար Սեդա Սողոմոնյանը: Ջոկատի շարքերում էր նաև նրա 

ամուսինը՝ Վ. Ծատրյանը: 1991թ. Սեդա Սողոմոնյանի մուտքը զինջոկատ՝ որպես խոհարար, 

ոգեշնչեց շատ երիտասարդ տղաների ու աղջիկների՝ ներգրավվելու ազատագրական պայքարին  

Ամուսնուն կորցնելուց հետո նա շարունակեց ջոկատի խոհարար մնալ մինչև 1995թ. դեկտեմբերի 

վերջ4: Նրա օրագրային գրառումներում կարդում ենք. §…թուրքերը հարձակվել էին Կարմիր 

շուկայի վրա և հասել մինչև գինեգործարանի տարածք, ուզեցին շրջափակել գյուղը, բայց 

չկարողացան: Մեր տղաները, մեծ քաջություն ցուցաբերելով՝ հետ շպրտեցին թուրքերին: Այդ օրը 

գրադից զոհվեցին 18-ամյա Նարինեն, Աստեգը, Բագրատը, Սոսի Կարենը, Վարուժանը, Անգինը, 

Հայկանուշը¦5: Նրա վկայությունները փաստում են, որ չնայած թիկունքի կանանց ունեցած զոհերին, 

այնուամենայնիվ, նրանք շարունակում էին մեծ պատասխանատվությամբ կատարել իրենց 

աշխատանքը՝ հաց թխել, սննդամթերք մատակարարել ինքնապաշտպանության ուժերին, ինչպես 

նաև նրանց շարքերում տեղից տեղ գնալ: Թիկունքի աշխատանքների մասնակիցներից էր նաև 

Մաճկալաշենում ծնված Նարինե Ավանեսյանը, ով 1991թ. դեկտեմբերից կատարում էր ջոկատի, 

ապա վաշտի հացաթխման աշխատանքները, ինչպես նաև սնունդ հասցնում: Դժվարին օրերին, երբ 

վաշտի հրամանատարը հայտնում էր կանանց և երեխաներին գյուղից դուրս հանելու մասին, նա 

մերժում էր՝ իրեն համարելով զինվոր: 1992թ. հունիսի 28-ին Արցախի ինքնապաշտպանական 

ուժերը ստիպված էին հետ քաշվել՝ հրաման եղավ խաղաղ բնակիչներին թողնել գյուղը: Ահա հենց 

այդ ժամանակ էլ ընդհատվեց 18-ամյա Նարինե Ավանեսյանի կյանքը. զոհվեց §Գրադ¦-ի արկի 

պայթյունից6: 
           1991թ. օրհասական վիճակում էր գտնվում Արցախի միջնաբերդը՝ Ստեփա-նակերտը: 
Քաղաքի դրությունը ծանրանում էր նրանով, որ նրա հարևանությամբ էր գտնվում Շուշին՝ 
Արցախում ադրբեջանական ագրեսիայի գլխավոր հենակետը: Շուշին գտնվում էր 

                                                           
1 §Մռովի ղողանջներ ¦ 1994, 9 մայիսի: 
2 Ղահրամանյան Կ., Օջախի գիրք. հողը կանչում է, գիրք Բ, Երևան,  2005,  էջ 590: 

3  §Մարտիկ ¦,2010, 11 մարտի, թիվ 8: 
4
 Առստամյան Գ., Իմ սերը ձեզ հետ է ողջեր և նահատակներ, Երևան, 1998, էջ 122: 

5 Նույն տեղում, էջ 124: 
6
 Մկրտչյան Ա., Մաճկալաշենի քառուղիներով: Հուշապատում, Ստեփանակերտ ,2002, էջ 21:  
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Ստեփանակերտից ուղիղ գծով 5-6 կմ դեպի հարավ, բարձրադիր ժայռեղեն սարահարթի վրա և 
հիանալի գերիշխող դիրք էր գրավում նրա նկատմամբ. Շուշիից Ստեփանակերտը երևում է՝ ինչպես 
ձեռքի ափի մեջ:    1991թ. նոյեմբերից §Ալազան¦ տիպի հրթիռներով, իսկ 1992թ. փետրվարի 
կեսերից արդեն՝ §Գրադ¦ ռեակտիվ կայանքներով հրետակոծություններից Ստեփանակերտը և մի 
շարք հայկական գյուղեր ենթարկվում էին ավերածությու-նների: Թիկունքում մնացած կանայք 
ստիպված էին Ստեփանակերտում մնալ այդ վտանգավոր վիճակում, ապրել նկուղներում, հոգալ 
երեխաների, ծերերի մասին՝ ունենալով բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ: Ստեփանակերտը ոչ 
միայն ավերվում էր, այլև տառապում սովի ճիրաններում: 1991թ. աշնանից մեկ շնչին տրվում էր 
ամսական մեկ կիլոգրամ ալյուր1: 1992թ. փետրվարից փաստորեն դա էլ չէր տրվում: 1991թ. 
դեկտեմբերից քաղաքը զրկվեց կենտրոնացված ջրամատակարարումից: Ընտանիքի մասին 
հոգացողները՝ կանայք, ստիպված էին ջրի համար հերթեր կանգնել: Ստեղծված իրավիճակում 
ոչինչ չէր մնում անել, քան ճիգերի գերագույն լարումով ոչնչացնել ադրբեջանցի հրոսակների որջը: 
Շուշիի ազատագրումից հետո Ստեփանակերտի և շրջանների վրա սկսվեցին  ռմբակոծություններ, 
ինչի պատճառով ծերերը, երեխաները և կանայք շարունակեցին ապրել նկուղներում: Նման ծանր 
պայմաններում կանայք  էին հոգ տանում ընտանիքների համար ու տոկունությամբ դիմակայում 
ցրտին, կիսասովին: Այդ օրերի մասին Էմմա Գաբրիելյանը2 պատմում է. §Պետք է ասեմ, որ կանայք 
շատուշատ քաջագործություններ ցուցաբերեցին պատերազմում, ովքեր բուժաքույր  աշխատելով, 
ռազմի դաշտում կռվելով, ովքեր թիկունքում  քաղաքից դուրս չգալով, ոգևորում էին  
տղամարդկանց: Տղամարդիկ քաջ գիտակցում էին, որ ետևում իրենց կանայք ու երեխաներն են, 
հետդարձի ճանապարհ չկա, պետք է կռվեին  հայ հերոսին վայել: Եվ  երբ զինվորները տուն էին 
վերադառնում, կանայք կարողանում էին  մի քանի րոպեում փայտ հայթայթել, վառարանը վառել, 
շորերը տաքացնել, որպեսզի նրանք գնալով ռազմաճակատ, տան հոգսերի մասին չմտածեն: Լույս 
չկար, ջուր չկար, ուտելիք չկար, շրջափակում, սառնամանիք:  Բայց կանայք կարողացան 
հաղթահարել այդ ամենը¦

3
: 

          ԽՍՀՄ և միջազգային իրավական նորմերի շրջանակներում հռչակված պետության՝ ԼՂՀ 

նկատմամբ 1991թ. վերջերից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամասշտաբ զավթողական 

պատերազմը ավարտվեց 1994-1995թթ կնքած եռակողմ (Հայասատան, Ադրբեջան, Լեռնային 

Ղարաբաղ) զինադադարի համաձայնագորվ, որը մինչ օրս գործում է, սակայն պարբերաբար 

խախտվում է ադրբեջանական կողմից: Ռազմական իրավիճակում հայտնված  կանայք ևս 

գիտակցում էին, որ տեսականորեն անհնար էր դիմակայել հակառակորդի ահռելի ուժերին, որի 

համար էլ դեռևս նախապատերազմյան տարիներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելով՝ 

դարձան հաղթանակի կերտողներ: 
        Առհասարակ, Արցախյան ազատամարտում մեծ դեր ունեցան Հայաստանի և Արցախի կանայք: 

Արդարև, հերոսություն էր դիմակայել 1991-1994թթ. զրկանքներին՝ ռմբակոծություններին, 

ճակատից եկող հաղորդագրություններին, նկուղներում ապրելուն, ցուրտ ու մութ գիշերներին, 

հացի ու ջրի  սրտամաշուկ հերթերին: Որքան էլ պատմությանը քաջատեղյակ լինենք, 

այնուամենայնիվ, առեղծված է մնում հայ կնոջ տոկունությունը, որ թերևս դեռ շատ կզբաղեցնի 

ղարաբաղյան հակամարտության ուսումնասիրությանը լծված մասնագետներին: 

  

                                                           
1
 Թադևոսյան Ռ., Դրվագներ հայոց ռազմական պատմությունից XIX- XX դարեր, Երևան, 2012,  էջ 543: 

2
 1995թ. ընտրվել է Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, այնուհետև  Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ: 

3
 Կինը և զինված հակամարտությունը: Պատերազմ Ղարաբաղում, (խմբագիրներ՝ Մխիթարյան Ա., 

Օհանյան Մ.), Երևան, 2000, էջ67: 
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УДК 902 (479.243 )                                                                                                                                    История 

      В.А.Сафарян 
АрГУ  

НОВЫЙ ЭТАП НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В  АРЦАХЕ (1988 – 2018) 
           Археологические памятники Арцаха стали изучаться с конца 19 века. Одним из первых 
исследователей был вардапет Гандзасара Хачик Дадян, который в 1887 – 1888 гг изучил ряд 

археологических памятников в долине р. Хачен
1
. В 1893 -1898 гг археологические исследования на 

территории Арцаха проводил преподаватель  шушинского реального училища Э. Реслер
2
. Именно после 

раскопок Э.Реслера, пробудился интерес к древностям Закавказья, и в частности  Арцаха, и сюда в 1895 -

1896 гг. был направлен член  Императорского Археологического общества России А. Ивановский.
3
 

 
 Ключевые слова: Хачен, раскопки, Арцах, Андаберд, Шуши, Азох, Керен, Тигранакерт, исследования, 
археологические работы. 

Վ.Ա.Սաֆարյան, Ար ՊՀ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐՃՄԱՆ ՆՈՐ ՓՈՒԼԸ և ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՐՑԱԽՈՒՄ (1988 – 2018ԹԹ.) 
 

Մինջև  րց խյ ն շ րժ  մը հ յ գիտ  թյ  նը զրկվ ծ էր  Արց խ  մ հն գիտ կ ն 
  ս  մն սիր  թյ  ններ իր կ ն ցնել   հն ր վ ր  թյ  ններից: Արց խի պ տմ  թյ մբ զբ ղվ  մ 
էին մի յն  դերբեջ նցիները,  ր նք    ս  մն սիրել վ  յս կ մ  յն հ  շ րձ նը  ն  մ էին  նհիմն 
հ յտ ր ր  թյ  ններ, կեղծ  մ     ղ վ ղ  մ պ տմ  թյ  նը:  
  Ազգ յին  զ տ գր կ ն շ րժ  մը և երկ   հ յկ կ ն պետ  թյ  նների  կ զմ վ ր  մը ն ր 
հեր նկ րներ են բ ցել  հ յ գիտ  թյ ն զ րգ ցմ ն հ մ ր. Այս ր, Արց խի  զ տ գր կ ն 
պ յք րի շն րհիվ հ  շ րձ նների մեծ մ սը  ֆիզիկ պես մ տչելի է դ րձել   ս մն սիր  թյ ն 
հ մ ր:       
 
Բանալի բառեր. Խաչեն, պեղումներ, Արցախ,Հանդաբերդ, Շուշի, Ազոխ, Կերեն, Տիգրանակերտ, 
հետազոտություններ, հնագիտական աշխատանքներ: 

V.A.Safaryan,  
Artsakh State University 

NEW STAGE OF THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT AND ARCHEOLOGICAL RESEARCH 
IN ARTSAKH (1988-2018) 

 
Before the beginning of the Artsakh movement  the Armenologists were prevented from carrying out 
archeological investigations in Artsakh. It were predominantly the Azerbaijanis who dealt with the history of 
Artsakh and approached the issue of historical monuments selectively by cutting off all that did not correspond 
to the policy which had to prove their “eternal” presence in Artsakh.  
The national liberation movement and formation of two Armenian states, the Armenian Republic and the 
Republic of Artsakh, created new opportunities for the development of the Armenology. Today due to the fact 
that Artsakh has been liberated, the considerable part of the region’s monuments became physically available for 
the Armenologists and it became possible to carry out a range of observations using field studies.  
 
Key words: Khachen, excavations, Artsakh, Handaberd, Shoushi, Azokh, Keren, Tigranakert, research, 
archeological investigations. 
 
            После установления советской власти и насильственного присоединения к Азербайджану, в 1920-

30-х гг на территории Нагорного Карабаха археологические раскопки проводили А. Тер- Аветисян, И. 

Мещчанинов, Т. Пассек, Д. Александрович- Натифи, Я. Гумель, Л. Ташчян, Н. Минкевич – Мустафаева, 

К. Кушнарева и др. 4 В 1954 г на окраине г. Агдам К. Кушнарева выявила и раскопала поселение эпохи 

                                                           
1
 Âá÷×»³Ý Ð. òáõó³Ï Ó»é³·ñ³ó Ê³ãÇÏ í. ¸³¹»³ÝÇ. ì³Õ³ñß³å³ï,  Ù³ëÝ ´, 1900, ¿ç 63-78  

2 Реслер Э. А. Из отчета о раскопках в Шушинском уезде Елизаветпольской губернии.//ОАК за 1895 г.,СПБ., 1897, с. 

51, 158 
3 Ивановский А. А По Закавказью.// МАК, вып. 6,  М., 1911 
4 Мещанинов И. И. Краткие сведения о работах археологической экспедиции в Нагорном Карабахе и Нахкрае в 

1926 г. Сообщения ГАИМК, М., 1927 г., с.217-240; Пассек Т. С., Латынин Б. А. Ходжалинский курган № 11. 

«Известия общества обследования и изучения Азербайджана», вып. 1, 1926, с.58-65;  Александрович-Насифи Дж. 

Перечень и краткая характеристика курганов главного курганного поля около с. Ходжалу. «Известия Азкомстариса», 

вып. 3, Баку, 1927, с.169-174; Тер-Аветисян С. В. Памятники древности Карабаха и скифская проблема.Тифлис, 

1934; Гуммель Я. И. Отчет обкома КП НКАО в 1941 г., фонд ГИКМ НКАО; его же: Археологические очерки. Баку, 
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средней бронзы - Узерлик – тепе.1 В 1960 г. начались раскопки палеолитических стоянок на территории 

сел Азох и мец Тагер.2  

      До начала арцахского движения армяноведение было лишено возможности проводить 

археологические исследования в Арцахе. Историей Арцаха занимались преимущественно 

азербайджанцы, которые подходили к историческим памятникам избирательно, отсекая все то, что не 

соответстовало тому курсу, которое должно было обосновать их «вечное» присутствие  в Арцахе. 3 В 

период  советской власти, в условиях торжества « ленинской национальной политики» карабахская 

тематика была табуирована для армянских ученых. Действовал неписанный закон – обходить тему 

Карабаха. 

    Национально –освободительное движение и образование двух армянских государств, Армянской 

Республики и Республики Арцах, открыли новые перспективы для развития армяноведения. Сегодня, 

благодаря освобождению Арцаха значительная часть памятников региона стала  физически доступной 

для армяноведения, и ряд наблюдений можно осуществить с помощью полевых исследований.       

       В наше время, первые археологические исследования в Арцахе, были осуществлены ровно 30 лет 

назад, в 1988 г.  В Нор Арменаване (окраина г. Степанакерт), в ходе строительных работ, случайно был 

открыт могольник.. Прибывшая из Армении группа археологов раскопала 13 погребений, изучение 

которых привело к заключению, что это раннехристианские погребения VI-VIII  вв. 4 

            В 1990 г. разведовательные археологические исследования были проведены на поселении 

Мегракет и на могильнике с. Шош. 5 Поселение Мегракет было открыто случайно: отсюда добывали 

камень для стрительства, что привело к разрушению части памятника. Выявленные в ходе раскопок и 

собранные на месте материалы ( зернотерки длиной до 0.5 м, треугольные каменные стелы, обломки 

чернолощенной и коричневой керамики – карасы,кувшины, чаши, бусы из сердолика и пасты) позволили 

датировать поселение IX–VII   до н.э. 

        Могильник с. Шош, находящийся на двух  холмах в 1 км к северо-востоку от села, несколько выше 

местечка «Зкрадзор», состоит из 62 погребений – курганов ( высота 2м, диаметр 10 – 40 м). Были 

раскопаны 2 погребения, оказавшиеся разграбленными. Раскопки показали, что погребения имели 

кольцевой панцирь и по одной плитовой камере. Выявленный, небогатый инвентарь позволоил 

датировать могильник концом II и началом I века.  

       В 1996  и 2002 годах совместной экспедицией Института археологии и этнографии НАН РА и 

Арцахского государственного университета были осуществлены археологические исследования  на 

территории села Лусадзор Аскеранского района, прилегающей к Ходжалинскому могильнику, в ходе 

которых было выявлено поселение площадью 1,5 га, на котором зафиксированы культурные слои от 

эпохи средней бронзы до позднего средневековья.6 Поселение  находится на высоком холме, 

доминирующей над всей долиной в междуречьи рек Каракар и Бадара. К востоку и западу от поселения 

зафиксированы два могильника. Западный могильник датируется IX-VII вв. до н. э., а восточный - 

состоящий из больших и малых курганов, кромлехов и каменных ящиков -  XI-IX  вв. до н. э. Здесь в 

1996 г. были исследованы два разрушенных кургана, давшие археологический материал сходный с 

материалом ходжалинского могильника, что указывает на несомненную историческую связь этих памят-

                                                                                                                                                                                     
1940; Джафарзаде И. М. Ходжалинская экспедиция. Земляной курган № 5// Известия  АзФАН СССР, № 2, 1941, с. 

15-27; Казиев С. М. Об археологических раскопках в Оратаге близ Степанакерта//Изв. АзФАН СССР, № 11, 1944, с. 

446-449; Ташчян Л. П. Курган с массовым погребением в окрестностях г. Степанакерта//Изв. АзФАН СССР, № 11, 

1944, с. 90-95; Минкевич-Мустафаева Н. В. Об археологических находках из села Доланлар. МКА, 1, Баку, 1949; 

Кушнарева К. Х. Культура Нагорного Карабаха по археологическим источникам (конец III -  начало I до н. э.) 

атореф. канд. лис.Л.,1951; ее же: Памятники медного века в Нагорном Карабахе. СА, ХХ, М., 1954, с. 165-179; ее же: 

Археологические разведки в окрестностях с. Ходжалы летом 1954 г. МАИ СССР, т. 67, М., 1959, с.371-387.    
1 Кушнарева К. Х. Поселение эпохи бронзы на холме Узерлик-тепе около Агдама.// МИА СССР, № 67, 1959, с.388-
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22  ГГууссееййнноовв  ММ..  ММ..  ОО  ррееззууллььттааттаахх  ааррххееооллооггииччеессккиихх  рраассккооппоокк  вв  ААззыыххссккоойй  ппеещщееррее..////ААррххееооллооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя  вв  

ААззееррббааййдджжааннее,,  ББааккуу,,  ИИзздд..--ввоо  ААНН  ААззееррбб..ССССРР..  11996655,,  сс..66--1144  
3
 ä»ïñáëÛ³Ý Ð. ÐÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²ñó³ËáõÙ.//È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³ÝóÛ³ÉÁ, Ý»ñÏ³Ý ¨ 

³å³·³Ý.:ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáí:,-ºñ,2007, ¿ç 425 
4
 ä»ïñáëÛ³Ý Ð. Üáñ ²ñÙ»Ý³í³ÝÇ ¹³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßïÁ.//Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ýëï³ßñç³Ý, 

½»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñ,ºñ.,1989, ¿ç 76-78: 
5
 ä»ïñëÛ³Ý Ð., ê³ý³ñÛ³Ý ì. Ð»ï³ËáõÕ³Ï³Ý å»ÕáõÙÝ»ñ ²ñó³ËáõÙ//Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÑÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ýëï³ßñç³Ý, ½»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñ, ºñ., 1991, ¿ç 53-54: 
6
ä»ïñáëÛ³Ý Ð. È., ºåÇëÏáåëÛ³Ý È., ²ëñÛ³Ý Ú. ²., ê³ý³ñÛ³Ý ì. ²., ´³É³Û³Ý ì. è., Ð»ï³Ëáõ½³Ï³Ý å»-

ÕáõÙÝ»ñ ²ñó³ËÇ ø³ñ³µÉáõñ ÑÝ³í³ÛñáõÙ; ê³ý³ñÛ³Ý ì. ²., Üáñ³Ñ³Ûï ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ Ø»ÑïÇß»Ý 

·ÛáõÕÇ ø³ñ³µÉáõñ í³ÛñÇó. 
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ников Раскопками было выявлено также интересное средневековое сооружение, представляющее собой . 

синтез христианской часовни и священного очага.
1
  

В 1990 –х годах были обследованы памятники на территориях сел Геташен и Мартунашен.
2
 В Геташене 

были зарисованы сотни могильных плит, в Мартунашене были выявлены хачкары эпохи развитого 
средневековья.

3
 Были добследованы надписи Дадиванка, в результате чего к 65-ти уже зафиксированным 

надписям добавились еще 135.
4
   

 В 1991 – 2001  гг. были осуществлены раскопки в монастыре Цицернаванк Кашатагского района, в ходе 
которых были исследованы южная и северные площади церкви, молельный зал, алтарь и ризницы.

5
  

В 2003 -2005 гг проводились исследования на территории с. Керен Кашатагского района, в результате 
которых были выявлены погребения датируемые концом II  и началом I  тысячелетия. Были сделаны 
выводы о том, что могильник просуществовал с XII по V  вв.до н.э., а имеющие общие черты с урартской 
керамикой гончарные изделия свидетельствуют, о проникновении культуры Ванского царства в этот 
регион, указывают на связи с памятниками как Закавказья, так и Ирана. Основная масса погребений 
относится к VII-V  вв. до н. э.

6
 

В 2004 -2005 гг был проведены распопки Андабердского монастырского комплекса  в Карвачарском 
районе.

 7
  Монастырский комплекс находится на правом берегу р. Лев напротив средневековой крепости 

Андаберд и включает главную церковь с примыкающими к ней тремя часовнями, притвор со смежной с 
ним с западной стороны колокольней, могильный дворик, северную часовню. Главная церковь и 
примыкающие к ней часовни решены в форме однонефного сводчатого зала и имеют прямоугольные 
абсиды. Монастырь построен из необработанного и колотого камня с использованием известкового 
раствора. Раскопки показали, что основная часть монастырского комплекса была сооружена в 1276 г. 
вардапетом Давидом, а расцвет Андабердского монастыря относится к  XIII – XIV вв. Главным 
результатом раскопок можно считать выявление целого ряда надписей XII– XIV вв., хачкаров ( более 
180).  Надписи не только сообщают о некоторых деталях строительства монастыря, но и могут служить 
важным источником политической, экономической и духовной истории Верхнего Хачена. Сооружения 
комплекса были покрыты черепицей, среди которых есть образцы с армянскими надписями. Армянские 
надписи на черепицах важны, поскольку указывает на то, что армянская письменность использовалась и 
в быту, что в свою очередь является важным показателем этнического состава населения  региона.  
       Исследование, характеристика и детализация древностей Шуши имеет очень важное значение, 
поскольку вопросы древней истории,  время основания города, принадлежность отдельных памятников, 
на раз становились обьектом «изучения», а по сути фальсификации со стороны азербайджанских 
историков и политических деятелей. Десятки лет, правительство Азербайджана пропагандировало среди 
своего народа миф о том, что Шуши было основан и существовал как азербайджанский город и колыбель 
азербайджанской культуры и,  что до Панаха здесь ничего не было. В мае 2004 г в Шуши и его 
окрестностях были осуществлены  работы по составлению карты памятников, в ходе которых было 
зафиксировано большое количество памятников эпохи бронзового и железного веков и средневековья.   
В 2005 г. были осуществлены широкомасштабные археологические исследования в Шуши и  его 
окрестностях.

8
  Экспедиция раскопала два погребения на могильниках, примыкающих к Шуши   с севера 

и северо-востока. Первое погребение, согласно собранным материалам было датировано VII-VI вв, а 

                                                           
1
 ä»ïñáëÛ³Ý Ð., ºåÇëÏáåáëÛ³Ý È., ²ëñÛ³Ý Úáõ., ê³ý³ñÛ³Ý ì., ´³É³Û³Ý ì., Ðáíë»÷Û³Ý ì.,  

Ð»ï³Ëáõ½³Ï³Ý å»ÕáõÙÝ»ñ ²ñó³ËÇ ø³ñ³µÉáõñ ÑÝ³í³Ûñáõ..: ä»ïñáëÛ³Ý Ð., ²ñó³ËÇ Ýáñ³·Ûáõï 

ëñµ³ñ³ÝÁ ¨ Ýñ³ ³½·³·ñ³Ï³Ý ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÁ- Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ³½·³·ñ³Ï³Ý ·Çï³ÅáÕáí, 

¼»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 1997, ¿ç 47-48: ÜáõÛÝÇ, ø³ñ³µÉáõñÇ Ýáñ³·Ûáõï ëñµ³ñ³ÝÁ ¨ §ëáõñµ 

ûç³ËÝ»ñÇ¦ å³ßï³ÙáõÝùÝ ²ñó³ËáõÙ – Ð³Ûáó ëñµ»ñÁ ¨ ëñµ³í³Ûñ»ñÁ, ºñ¨³Ý, 2001, ¿ç 347-356: 
2
 êÇÙáÝÛ³Ý Ð.,  ¶áÛ³ï¨Ù³Ý Çñ³íáõÝù, Ð³Ûñ»ÝÇ »½»ñù, ºñ¨³Ý, N 7, 1991, ¿ç 6-16:  

3
êÇÙáÝÛ³Ý Ð.,  Øß³ÏáõÛÃÇ  »Õ»éÝÁ,  ¶ñù»ñÇ ³ßË³ñÑ, N 16, 17 Ø³ÛÇëÇ, 1991, ¿ç 7; ÜáõÛÝÇ, ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ 

§Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ëáóÇ³ÉÇ½ÙÇ  »ñ³Ý»ÉÇ  »ñÏñáõÙ¦, Ð³Ûñ»ÝÇ  »½»ñù, N 6, 1991, ¿ç 9-11: 
4
 Ð³ÏáµÛ³Ý  ².,  êÇÙáÝÛ³Ý Ð., ¸³¹Çí³ÝùÇ Ýáñ³Ñ³Ûï ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ îå¿ÉÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý  Ñ³ñóÁ  

ä´Ð, 1998, N 1-2 (147-148), ¿ç 227-232: 
5
êÇÙáÝÛ³Ý  Ð., ä»ÕáõÙÝ»ñ  ÌÇÍ»éÝ³í³ÝùáõÙ,  ÐÇÝ  Ð³Û³ëï³ÝÇ  Ùß³ÏáõÃÛÁ,  Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý  ·Çï³Ï³Ý  

Ýëï³ßñç³Ý` ÝíÇñí³Í  Î³ñá  Ô³ý³¹³ñÛ³ÝÇ  ÑÇß³ï³ÏÇÝ,  ¼»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ  ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 

1998,  ¿ç  60-62: 
6
 êÇÙáÝÛ³Ý Ð., ê³Ý³ÙÛ³Ý Ð., ¶ÝáõÝÇ ². ²ñó³ËÇ ¨ ³½³ï³·ñí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ 1990-2005 ÃÃ 

ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ /óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ó³ÝÏ/ ºñ.,2007, ¿ç18-21: 
7
 ä»ïñëÛ³Ý Ð.,  ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý È.,ê³ý³ñÛ³Ý ì.Ð³Ý¹³µ»ñ¹Ç í³ÝùÇ 2004 Ã. å»ÕáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ,// ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ,13, ºñ.,2005, ¿ç 240-246: 
8
 ä»ïñëÛ³Ý Ð.,  ÞáõßÇÇ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.// ÐÇÝ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ,13, ºñ.,2005, ¿ç 247-254, ºÝ·Çµ³ñÛ³Ý Ü., îÇï³ÝÛ³Ý Ø.,  ÞáõßÇÇ »ñÏ³Ã»¹³ñÛ³Ý  

¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÞáõßÇÝ Ñ³Ûáó ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ûññ³Ý, ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 15-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ 

ÝíÇñí³Í ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ, ºñ¨³Ý, 2007, ¿ç 260: 
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второе X-VIII вв. Разведовательные раскопки, проведеные на армяно-русском кладбище, находящимся у 
восточной стены шушинской крепости выявили хачкары XII-XIII вв, сидетельствующие, что уже в то 
время здесь находилось армянское кладбище, камни которого впоследствии, в XIX веке были вновь 
использованы в качестве могильных плит. Обнаруженные здесь 5 хачкаров указывает на то, что в эпоху 
расцвета Хаченского княжества  шушинское плато уже было населено армянами.  
        Примечательны  результаты раскопок, проведенных  в ущелье Унот, недалеко от известной 
палеолитической пещеры «Авана каран».  Уже, в заполнении тонира, выявленого при расчистке  
верхнего слоя раскопа были найдены многочисленные артефакты XII-XIV вв., заставившее 
предположить, что именно здесь находилась знаменитая в средневековье крепость  Каркар, которая в 
конце  XVII века, в период освободительного движения армян, была восстановлена и получила 
наименование Сыгнак Авана или Малый сгнак. Главный вывод, полученный в результате раскопок, – в 
начале  XVIIIв. армяне Мелик-Шахназарян и сотник Аван восстановили и укрепили эти опорные пункты, 
ранее  основанные армянскими князьями.    Любопытно, что при расчистке прилегающей к крепостных 
стене Шуши территории возле Мхитарашенских ворот были выявлены материалы, относящиеся к началу 

I тысячелетия до н. э. 
           В 2006 - 2007 гг. в ходе археологических разведовательных работ в ряде районов НКР  были 
зафиксированы кувшинные погребения эллинистического периода на территории сел Чангатаг, 
Арачадзор, Атерк Мардакертского района, Кармир Шука, Аветараноц Мартунинского района.1     В 
частности, в сентябре 2006 г. проводились разведовательные раскопки в местечке «Мегракер» с. 
Чангатаг Мардакертского района НКР. Здесь были дообследованны несколько разрушенных карасных 
погребений.  
Кувшинные погребения известны у различных народов мира. Обряд  захоронения в кувшинах 

встречается в Египте и Месопотамии (IV-III тыс. до н. э. ),  в Малой Азии (III-II тыс..до н. э.). В Европе 

они известны в бассейне Средиземного моря с III тыс. до н. э. После продолжительного 

хронологического перерыва кувшинные погребения вновь появляются в западной части Малой Азии, на 

островах Средиземного моря, на юге Балканского полуострова в VII в. до н. э. и бытуют здесь до III в. до 

н. э.2 Согласно археологическим  данным, обряд захоронения в кувшинах проник на Армянское нагорье 

из северной Месопотамии в период Ванского царства, о чем свидетельствуют находки в 

Аргиштихинили.3 Начиная с IV в до н. э. кувшинные погребения распространились на всем  Армянском 

Нагорье. В Армении кувшинные погребения известны из целого ряда мест - Аргиштихинили, Арташат, 

Гарни, Ошакан и др.4 Период наибольшего распространения этого обряда захоронений в Армении охва-

тывает время  последних веков до н. э. и первых веков н. э., то есть тот период, когда окончательно 

сложилась армянская этнограница и этнический облик культуры. В этой связи исследование кувшинных 

погребений имеет исключительное значение для выяснения целого ряда вопросов, связанных с этнокуль-

турной идентификацией правобережья и левобережья реки Куры. Проблема заключается в том, что 

большинство кувшинных погребений выявлено на правобережье, в то время как материальная культура 

левого берега Куры того же периода (IV в. до н. э.– первые вв. н. э.) представлена так называемой «ялой-

лутепинской» культурой.  

В 2005 г. было уточнено местонахождение Тигранакерта, построенного во времена Тиграна Великого в 

Арцахе, а в 2006-2017 гг. осуществлены раскопки, в ходе которых были открыты часть цитадели, более 

320 м оснований крепостной стены древнего города,  опорная стена одной из терасс, однонефная 

базилика V - VI вв., выявлено множество интересных  материалов. Выявленная часть северной крепост-

ной стены цитадели, возведена тесанными квадрами, скрепленными по технике, называемой 

ласточкиным хвостом . Стена выявляет все нюансы проектирования и технологии строительства « »

эллинистического периода. Она возведена на фундаменте, выдолбленном в скале, и имеет ширину в 2,6 

м. Открытая абсолютная высота стены на сегодняшний день составляет 4,5 м. Стена сложена методом 

сухой кладки, местами применяемый известковый раствор (в котором отсутствует песок) служил лишь 

заполнителем образовывающихся пустот. Квадры идеально отшлифованы в местах соприкосновения, 

снаружи имеют выпуклую подушкообразную форму (рустикум) с мастерски обработанными фасками 

(обтесанные полоски по краям квадра). Огромные квадры камней  просто сложены одна на другую,  а 

квадры поменьше дополнительно скреплены каменными скобами, расположенными внутри специальных 

углублений, напоминющих ласточкины хвосты. Такая техника стротельства широко распространена в 

Малой Азии, Средиземноморье, Араратской долине. Однако в Арцахе встречается впервые. Чем меньше 

                                                           
1 Выявленные в ходе разведывательных раскопок материалы хранятся в Арцахском историко-краеведческом музее. 
2 Нонешвили А. И., Погребальные обряды народов Закавказья (Кувшинные погребения VIII в. до н.э.- VIII в.н.э. 

Тбилиси, 1992, с. 3-4 
3 Мартиросян А. А., Аргиштихинили.Археологические памятники Армении. Урартские памятники, вып. I. Ереван, 

1974, с.50-53; Тирацян Г. А., Культура древней Армении, VI в. до н. э.- III в. н. э. Ереван, 1988, с.104. 
4 Тирацян Г. А., Армения в III-I вв. до н. э.// Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. Москва, 1985. 

Археология СССР, с. 67; Он же. Армения в I - III вв, Древнейшие государства, с. 76.   
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глыбы, тем чаще они скреплялись скобами. Отсюда можно предположить, что стена, сложенная из мень-

ших по величине квадров, нуждалась в дополнительном укреплении. Можно утверждать также, что 

подобное укрепление по той же причине наиболее часто встречается на внешних рядах кладки. 

Применение подобной строительной техники известно из других древних памятников эллинистического 

и позднеантичного периода Армении (Армавир, Арташат, Гарни) и Грузии (Багинети). Наличие такой 

мощной крепостной стены, возведенной с применением высококлассной технологии, характерной для 

эллинистических крупных городов и, в частности, столиц, само по себе является важным аргументом в 

пользу Арцахского Тигранакерта. Обломки  керамики,  раскопанные у внешней стороны  стены, одно-

значно  свидетельствуют о городской  жизни  как  эллинистического, так и средневекового периода. Речь 

идет, в частности, о высококачественной полихромной керамике I в. до н. э. - I в. н. э., имеющей близкие  

параллели с керамикой выявленной в Арташате, Армавире, Гарни.   

Особый интерес представляют капители с раннехристианским орнаментом, некогда украшавшие стены 

раннехристианской базилики. Более чем вероятно, что священик именно этой церкви Петрос принимал 

участие на церковном соборе, созванном в Партаве в VIII в. Действительно сенсационным нужно считать 

глиняный диск V-VI вв,  с надписью на армянском языке, найденный при раскопках раннехристианской 

базилики. На одной стороне диска (диаметр 8 см) прорезан равноконечный крест, а на другой – 

изображен мужчина в меховой шапке, с бородой и надпись на армянском языке « Я Ваче слуга Господа 

Бога» (ºê ì²â[¾] Ì²è²Ú î[º²è]Ü ²[êîàôÌà]Ú°): Диск относится к типу посвятительных крестов. 

Найденная в Тигранакерте надпись, по сути являясь одной из самых древних надписей на  армянском 

языке на территории Арцаха, представляет собой еще один веский аргумент того, что в раннем 

средневековье нижнее течение Хачена оставалось  армянонаселенным.    
      Тигранакерт как и все эллинистические классические города состоял из укрепленного квартала с 
цитаделью, центрального или торгово-ремесленного квартала, сельскохозяйственого пригорода.  
       Данное открытие вызвало бурю возмущения среди историков Азербайджана. Последние на 
заседании ученого совета Инститита истории АН приняли обширное заявление, в котором 
охарактеризовали данное открытие как «очередную фальшивку армянских ученых», как «выполнение 
политического заказа».  В то же время, некоторые из них, признавая факт археологического открытия, 

1

высказали мнение, что армянские археологи открыли не Тигранакерт, а  «албанский город Агуэн», 
«Анариаку, упоминаемую Страбоном..».  

2

        В июле 2007 г. в районе алтаря большой базилики Дадиванка проводились разведовательные 
раскопки, в результате которых были открыты церковные стены XI-XII вв. и погребение. Весной 2008 г. 
раскопки здесь были продолжены, по итогам которых сделан вывод о том, что до строительства 
базилики Дади (XIII в.) на его месте, в южной ее части было некое  сооружение назначение которого не 
выяснено.   
         Азохская пещера  - один из немногих палеолитических памятников Закавказья, на котором 
представлены все этапы ашеля и обнаружены следы ископаемого гоминида.Как было отмечено, в 
советское время для армянских ученых на изучение истории и культуры Арцаха было наложено 
наегласное табу, поэтому этими проблемами занимались исследователи соседней республики. Здесь за 
более чем четверть века была вскрыта толща отложений мощностью 14 м, в которой выявлено 10 
культурных слоев. Необходимо отметить, что публикации по обнаруженным в Азохе материалам носили 
предварительный характер и не получили широкого распространения в мире, раскопки велись в отрыве 
от культурной жизни НКАО. Это, в первую очередь, проявлялось в том, что к работам не привлекались 
специалисты из Карабаха, все делалось кулуарно, в областное управление культуры ни разу не 
представлялись отчеты о проведенных раскопках, не было ни одной публикации в местной прессе, и все 
обнаруженные артефакты вывозились за пределы Карабаха. В 2002 году в Азохской пещере были 
возобновлены археологические работы, в ходе которых был уточнен план пещеры, составлена детальная 
карта залов, проходов. Результаты раскопок последних двух десятилетий были обобщены в 
коллективной монографии,

3
 а фонды Государственного историко- краеведческого музея Арцаха 

пополнились палеолитическими материалами. 
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Արամ Հրաչիկի Սիմոնյան 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅՆԱՑՄԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 

ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ 

 

Արցախը խորհրդայնացվեց Հայաստանից առանձին: Սա զուտ տեխնիկական հարց չէր: 

Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացումը լոկալ խնդիր չէր: Այն դիտարկվում էր որպես ավելի մեծ, 

տարածաշրջանային քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս: Իսկ տարածաշրջանում քնարկվող 

ժամանակահատվածում որոշիչ դեր ունեին ռուս-թուրքական հարաբերությունները: Դրանք 

բավական բարդ էին: Արցախում եւ Արցախի շուրջ իրադարձություններն էլ ապացուցում են, որ 

անգամ այդ ժամանակահատվածում Ռուսաստանն ու Թուրքիան միմյանց հանդեպ շատ մեծ 

վստահություն չունեին: Պատրաստ լուծում չկար նաեւ Արցախյան խնդրի համար: 

Խորհրդայնացման յուրահատկությունները որոշիչ դեր ունեցան Արցախի հետագա ճակատագրում: 

 

Բանալի բառեր-Լեռնային Ղարաբաղ, Ռուսաստան, Թուրքիա, խորհրդայնացում, 11-րդ կարմիր 
բանակ 

Норайр Овсепян 
научный центр Арцаха 

СОВЕТИЗАЦИЯ НАГОРНОГО КАРАБАХА  И ЕГО  ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Арцах был советизирован отдельно от Армении. Это был вопрос не чисто технический. 

Советизация Нагорного Карабаха не была локальной задачей. Она рассматривалась как более 

обширная, составляющая часть региональной политики. А  в регионе в обсуждаемый период 

решающими были русско-турецкие отношения. Они были достаточно сложными. События в Арцахе 

и вокруг Арцаха доказывают, что даже в этот период Россия и Турция не питали большого доверия 

друг к другу. Не было готового решения и для Арцахкого вопроса. Особенности советизации сыграли 

решающую роль в дальнейшей судьбе Арцаха.  

 

Ключевые слова: Нагорный Карабах, Россия, Турция, советизация, 11-ая красная армия.  
 

Norayr Hovsepyan: 
Scientific Center of Artsakh 

SOVIETIZATION OF NAGORNO-KARABAKH AND ITS CONSEQUENCES 

 

Artsakh was sovietized seperately from Armenia. It was not a mere technical issue. Sovietization of 

Nagorno-Karabakh was not a local issue. It was viewed as a constituent part of a larger regional policy. In 

the discussed period the Russian-Turkish relations played a decisive role in the region. They were rather 

complicated. The events taking place in and around Artsakh proved that even at that time Russia and 

Turkey did not have much confidence in each other. There was no solution for the Artsakh issue as well. 

The peculiarities of the sovietization played a decisive role in the future destiny of Artsakh. 

 

Keywords: Nagorno Karabakh, Russia, Turkey, sovietization, 11th Red Army 
 

1920թ. մարտ-մայիսը դրամատիկ իրադարձություններով էր հագեցած հայության արցախյան 

հատվածի համար: Շուշիի հայության կոտորածը, ապա նաեւ՝ Արցախի այլ տարածքներում Բաքվի 

թելադրանքով մուսուլման բնակչության կողմից բախումներ սկսելը, արցախահայությանը մի 
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ավելորդ անգամ եւս համոզեցին, որ չկա այլընտրանք: Արցախահայությունը եւս մեկ անգամ ոտքի 

ելավ ապրելու իր իրավունքը  զենքով պաշտպանելու համար: Ոմանք դա անվանում են Արցախի 

ապստամբություն: Անկախ պատմագրության մեջ առկա բոլոր թեր եւ դեմ կարծիքներից` 

անժխտելի է, որ հենց դրա շնորհիվ կասեցվեցին Ղարաբաղի այլ բնակավայրերում հայերի 

ջարդերը, որոնք, տրամաբանորեն, պետք է հետեւեին Շուշիի դեպքերին: Սա  նաեւ այս դրամատիկ 

ժամանակահատվածի այն եզակի պահերից էր, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը գործնական 

քայլեր էր ձեռնարկում` իր անմիջական մասնակցությամբ Ղարաբաղում իրավիճակը 

կարգավորելու ուղղությամբ: Ապրիլի կեսերին Զանգեզուրից Վարանդա մտան Դրաստամատ 

Կանայանի զորախմբերը: Տարբեր աղբյուրներ տարբեր օրեր են նշում Դրոյի՝ Ղարաբաղ մուտքը, 

տարբեր կարծիքներ կան անգամ այն մասին, թե որ բնակավայրը որպես կենտրոնատեղի ընտրեց 

Դրոն: Միանշանակ է այն, որ մի քանի օրվա ընթացքում Արցախի տարածքը ազատագրվեց, իսկ 

Շուշին, որտեղ պատսպարվել էր Խոսրով բեկ Սուլթանովը, փաստացի հայտնվել էր շրջափակման 

մեջ1: Ձեռնարկված քայլերի արդյունքները չուշացան: Ղարաբաղում գործող տարբեր 

կուսակցությունների ներկայացուցիչների ընդգրկմամբ ձեւավորվեց Ղարաբաղի 

կառավարությունը2: Ապրիլի 23-ին Թաղավարդ գյուղում կայացավ Ժամանակավոր 

կառավարության առաջին նիստը, որտեղ հստակ ներկայացվեց Ղարաբաղի կողմնորոշման հարցը, 

ըստ որի` այն §երբեք, ոչ մի պայմանով, հնարավոր չի համարում գտնվել Ադրբեջանի 

սահմաններում: Նա պետք է միանա ընդհանուր հայությանը` կազմելով Հայաստանի 

Հանրապետության անբաժան մասը¦
3
: Այս մոտեցումներն ամրագրվում են ապրիլի 25-29-ը 

Թաղավարդում կայացած արցախահայության 9-րդ համագումարում, որտեղ պարզ եւ հստակ 

ձեւակերպվեց` հռչակել Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը` որպես 

նրա անբաժան մաս4: 

Թվում էր` հասել է վերջապես Արցախի հարցը վերջնական եւ արդարացի լուծելու պահը, 

սակայն տարածաշրջանում կատարված փոփոխությունները բոլորովին այլ ուղղությամբ տարան 

դեպքերի զարգացումը: 1920թ. ապրիլի 28-ին Ադրբեջանը խորհրդայնացվեց: Այդ փաստով 

տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական խաղի մեջ ներգրավվեցին նոր եւ ազդեցիկ 

մասնակիցներ` ի դեմս Խորհրդային Ռուսաստանի եւ Քեմալական Թուրքիայի: Նոր իրավիճակում 

հայ ժողովրդի, մասնավորապես, նրա արցախյան հատվածի ճակատագիրն էապես կախված էր այս 

երկու նոր խաղացողների փոխհարաբերություններից:  

Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, որ պատմության ընթացքում ավելի հաճախ հանդես էին գալիս 

որպես հակառակորդներ եւ դրա համար ունեին առավել քան հիմնավոր պատճառներ5, քննարկվող 

կարճ ժամանակահատվածում դաշնակցելու փոխադարձ  կամեցողություն ցուցաբերեցին: Ընդ 

որում` Թուրքիան Ռուսաստանի հետ իր այդ §բարեկամությունն¦ ու իր արեւելյան սահմանների 

հարցը դիտարկում էր ոչ այլ կերպ, քան Բրեստ-Լիտովսկի հայտնի պայմանագրի 

տրամաբանությամբ6, ինչը, բնականաբար, արդեն իսկ իրական սպառնալիք էր պարունակում 

հայկական կողմի համար: Եվս մեկ հետաքրքիր մանրամասն: Անգամ այն ժամանակ գաղտնիք չէր, 

որ Թուրքիայի մտահղացմամբ Անդրկովկասում Ադրբեջան անունով  պետության ստեղծման 

նպատակներից մեկն այստեղ ռուսական ազդեցության տարածմանը խոչընդոտելն էր7: 

Խորհրդայնացման փաստով, ըստ էության, վերացվեց Ադրբեջանի Դեմոկրատական 

Հանրապետությունը: Ստեղծելով նոր, արդեն խորհրդային պետություն` Խորհրդային 

Ռուսաստանը շարունակեց նրա անվան մեջ պահպանել §Ադրբեջան¦ անունը: Ռուսաստանը, 

փաստորեն, սեփականացրեց Մեծ Ադրբեջան ստեղծելու թուրքական գաղափարը: Բնականաբար, 

նրանցից յուրաքանչյուրը դրա համար ուներ իր դրդապատճառները. եթե Թուրքիան, անկախ 

                                                           
1
 ՀՀՊՊԿԱ ֆ. 314, ց. 1, գ. 34, թթ. 270-274 

2 Տես, Հարությունյան Հ. Մ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1923թթ., ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երեւան, 1996, էջ 230, 

Нагорный Карабах в 1918-1923гг., Изд. АНА РА, отв. редактор В. М. Микаелян, Ереван,1992, стр.  425-426  
3 Հարությունյան Հ. Մ., նշվ. աշխ., էջ 232 
4 Տես Աբրահամյան Հ., Արցախյան գոյամարտ, Երեւան, 1991, էջ 98 
5 Տես Խուրշուդյան Լ., Հայոց ազգային գաղափարախոսություն, Երեւան, 1999, էջ 83 
6 Տես Սարդարյան Կ., Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-1920թթ., Երեւան, 2002, էջ 127 
7 Տես Գալոյան Գ., Հայաստանը եւ մեծ տերությունները 1917-1923թթ., Երեւան, 1999, էջ 252 
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նրանից՝ ինչ պիտակ է կրում տվյալ պահին, Մեծ Ադրբեջանի ստեղծումը համարում էր 

պանթուրքական §ազգային իդեալների¦ իրականացմանն ուղղված եւս մեկ քայլ, ապա Խորհրդային 

Ռուսաստանը Մեծ Ադրբեջանը համարում էր հեղափոխությունն Արեւելք §արտահանելու¦ 

ցատկահարթակ: Բնականաբար, երկու դեպքում էլ տուժելու էին Ադրբեջանի հարեւանները, 

առաջին հերթին`Հայաստանը եւ Իրանը. ի վերջո, Մեծ Ադրբեջանը պետք է ստեղծվեր ի հաշիվ 

հարեւան երկրների տարածքների: Երկար սպասելու հարկ չեղավ: Ադրբեջանի խորհրդայնացման 

օրը, 1920թ. ապրիլի 28-ին, Սուլթանովն էլ իր հերթին հայտարարեց Արցախում խորհրդային 

կարգեր հաստատելու մասին: Հեղկոմներ ստեղծվեցին Շուշիում, Կարյագինոյում եւ այլ 

բնակավայրերում, իսկ ապրիլի 29-ին ստեղծվեց Ղարաբաղի Միացյալ հեղկոմը, որի նախագահ 

հռչակվեց Խոսրով բեկ Սուլթանովը1:   

Այլ կերպ ասած` Խորհրդային Ադրբեջանի հռչակման փաստով հայկական մի շարք 

տարածքների կորուստն արդեն իսկ կանխորոշված էր: Ընդ որում` այս պարագայում հայ 

ժողովուրդը դեպքերի զարգացման վրա որեւէ կերպ ազդելու գրեթե ոչ մի հնարավորություն չուներ: 

Բավական է միայն նշել, որ հենց թուրքական կողմն էր իր օգնությունն առաջարկել 

§իմպերալիստական¦ Հայաստանի դեմ պայքարելու համար, բայց Ռուսաստանը չէր ընդունել այդ 

առաջարկը2: Այդ մասին բավական պարզ ու հստակ նշված է Մ. Քեմալի` Լենինին ուղարկված 

1920թ ապրիլի 26-ի նամակում3: Դեռ ավելին` հենց նույն Խորհրդային Ռուսաստանի 

միջամտության արդյունքում Թուրքիան 1920թ. ամռանը դադարեցրեց Հայաստանի 

Հանրապետության դեմ արշավանքի նախապատրաստությունները4: Այս փաստն ավելի ուշ 

ընդգծում է նաեւ ՌՍՖՍՀ արտգործժողկոմ Գ. Չիչերինը` ՀՀ վարչապետ Համո Օհանջանյանին 

ուղղված հեռագրում: 

Խորհրդային Ռուսաստանի ղեկավարներին, ըստ երեւույթին, խորթ չէր նոր անվան տակ 

նախկին ռուսական կայսրության տարածքները միավորելու գաղափարը: Այս պարագայում, երբ 

Ռուսաստանը բավական լուրջ խնդիրներ ուներ Արեւմտյան ճակատում եւ ներքին, 

հակաբոլշեւիկյանուժերի դեմ պայքարում եւ չէր կարող հարկ եղած ուշադրությունն ու ուժերը 

կենտրոնացնել Կովկասում, կողմնակից չէր այստեղ լայնամասշտաբ գործողությունների 

ծավալմանը: Իսկ Հայաստանի խորհրդայնացումը թուրքական ուժերի օգնությամբ՝  

անկանխատեսելի հետեւանքներով էր հղի, ինչին Մոսկվան չհամաձայնեց: Եվ Հայաստանի 

խորհրդայնացումը հետաձգվեց: 

Ղարաբաղի խորհրդայնացման հարցում ամեն ինչ ավելի բարդ էր: Նախ, ե՞րբ է, վերջապես, 

խորհրդայնացվել Ղարաբաղը: Ապրիլի 28-29-ի՞ն, երբ Սուլթանովը խորհրդային կարգերին իր 

հպատակությունը հայտնեց, մայիսի երկրորդ կեսի՞ն, երբ Դրոն ու Նժդեհը, իշխանությունը տեղի 

հայ բոլշեւիկներին հանձնելով, հեռացան Ղարաբաղից, թե՞ մայիսի 28-ին, երբ Ադրբեջանից 

բոլորովին անկախ եւ ամբողջովին այլ հանգամանքներում արցախահայության 10-րդ 

համագումարը Ղարաբաղը հռչակեց խորհրդային: Ընդ որում, Ղարաբաղի` հայկական տարածք 

լինելու եւ տվյալ պահին էլ հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվելու փաստն իրենց 

փոխադարձ գրագրություններում հաստատում էին նաեւ Խորհրդային Ռուսաստանի գործիչները: 

Ինչ վերաբերում է խորհրդայնացման ժամկետներին, ապա դե-յուրե առավել ընդունելի է 1920թ. 

մայիսի 28-ը, երբ Ղարաբաղի խորհրդայնացման փաստը ամրագրեց ղարաբաղի հայության 10-րդ 

համագումարը՝ ներկայացուցչական մի մարմին, որն իրավմամբ իրավասու էր նման կարեւոր 

որոշումներ կայացնել: Իսկ դե-ֆակտո դա եղել էր ավելի վաղ, երբ Դրոն Ղարաբաղում 

իշխանությունը հանձնեց տեղի հայ բոլշեւիկներին եւ հեռացավ: Ընդ որում՝ միմյանցից բոլորովին 

անկախ եւ մինչեւ իսկ հակոտնյա բազմաթիվ աղբյուրներ հաստատում են, որ այդ որոշումը, ըստ 

էության, չէր հակասում Ղարաբաղի հայության կամքին:  

                                                           
1
 ՀՀՊՊԿԱ, ֆ.200, ց.1, գ. 581, թ.57 

2
 Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ., Քաղաքական պատմություն. փաստաթղթերի եւ նյութերի 

ժողովածու, Կազմողներ` Գ. Գալոյան, Վ. Ղազախեցյան, Վ. Մելիքյան, Ս. Միրզոյան, Ա. Վիրաբյան, Երեւան, 

2000, էջ 206-207 
3
 Խուրշուդյան Լ., Հայաստանի բաժանումը 1920 թ., Երեւան, 2002, էջ 14-15 

4
 Զոհրաբյան Է. Ա., Սովետական Ռուսաստանը եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները 1920-1922թթ., 

Երեւան, 1979, էջ 43 
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Հարցերի մեկ այլ խումբ անդրադառնում է Ղարաբաղի խորհրդայնացման, այսպես ասած, 

անխուսափելիությանը: Անվիճելի է, որ Խորհրդային Ռուսաստանն այդ պահին գերադասում էր 

ձեռնպահ մնալ Անդրկովկասում նոր տարածքներ խորհրդայնացնելու հեռանկարից եւ դրա համար 

ուներ բազմաթիվ պատճառներ: Ադրբեջանի խորհրդայնացուըմից շատ չանցած՝ նույն 

Ռուսաստանը բանակցություններ է սկսում  Հայաստանի եւ Վրաստանի ոչ խորհրդային 

կառավարությունների հետ: Դեռ ավելին, անգամ Հայաստանում բոլշեւիկների մայիսյան 

ապստամբության պահին Խորհրդային Ռուսաստանը ձեռնպահ մնաց ՀՀ-ի դեմ ուղղակի քայլերից1, 

չնայած այդ առթիվ հնչած առաջարկներին, եւ գերադասեց բավարարվել պարզապես ՀՀ 

կառավարությանը նոտաներ հղելով: Իսկ Հայաստանի տարածքները մտած ռուսական ուժերը ետ 

քաշվեցին: Վերը նշվածը ինքնին հուշում է, որ Խորհրդային Ռուսաստանն այդ պահին Կովկասում 

խոշորամասշտաբ գործողությունների  չէր ձգտում: Առավել եւս, անցանկալի էր համարում այդ 

գործողություններում Թուրքիայի ներգրավումը: 

Եվ հանկարծ նման պարագայում խորհրդայնացվում է բնիկի հայկական մի մեծ տարածք` 

Լեռնային Ղարաբաղը: Դա անսպասելի, առավել եւս` պատահական երեւույթ չէր: Խորհրդային 

Ռուսաստանին ուղղակի կապ էր անհրաժեշտ Քեմալի հետ, եւ դրա ամենակարճ տարբերակներից 

ցանկացածն անցնում էր հայկական տարածքների վրայով: Որ անհետաձգելի հռչակված 

քեմալաբոլշեւիկյան §կամուրջն¦ ամենայն հավանականությամբ պետք է անցներ հենց հայկական 

տարածքներով՝ գաղտնիք չէր նաեւ Հայաստանի ղեկավարության համար: Ավելի հստակ. 

Ադրբեջանի խորհրդայնացման հաջորդ օրը, ապրիլի 29-ին, Վրաստանում Հայաստանի 

Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցիչը հաղորդագրություն է ուղարկում ՀՀ 

արտգործնախարարությանը, որ Կարմիր Բանակն  ու քեմալականներն ամենայն 

հավանականությամբ միմյանց հետ կապ կհաստատեն Ղարաբաղ-Զանգեզուր-Նախիջեւան գոտու 

վրայով2: Արդեն մայիսի 11-ին՝  Կովկասյան ճակատի հրամանատարությունը 11-րդ Կարմիր 

բանակին հրաման է տալիս §ազգամիջյան բախումներ թույլ չտալու նպատակով¦ իր հսկողության 

տակ առնել Նախիջեւան-Օրդուբադ-Շուշի գոտին` մինչեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ 

սահմանային հարցերի վերջնական ճշգրտումը3: Մայիսի 12-ին Շուշի մտավ 11-րդ կարմիր բանակի 

32-րդ դիվիզիայի 281-րդ գունդը4: Մայիսի 12-ին Շուշի եկավ նաեւ Կովկասյան ճակատի ռազմական 

խորհրդի նախագահ Գ. Օրջոնիկիձեն: Սուլթանովն ու նրա զինակիցները ձերբակալվեցին5: Շատ 

չանցած` երեւան է գալիս նաեւ դրա դիվանագիտական հիմնավորումը. մայիսի 28-ին ՌՍՖՍՀ 

ղեկավարությանն ուղղված իր հեռագրում արտգործշողկոմ Չիչերինը տեղեկացնում է, թե ՀՀ-ի հետ 

կայանալիք բանակցություններում պահանջելու է ռուսական զորքերի կողմից ՀՀ-ի եւ Ադրբեջանի 

միջեւ վիճելի տարածքների զբաղեցումը: Միաժամանակ նա մտահոգություն է հայտնում, թե 

բավարար ուժերի բացակայության պարագայում անհնար կլինի նման պահանջներ առաջ քաշել6: 

Մեկ օր անց, մայիսի 29-ին, նույն հասցեով Չիչերինի կողմից ուղարկված գաղտնի գրության մեջ 

հակամարտող ազգությունների միջեւ հաշտարարի դերի ստանձման մարդասիրական դերից բացի 

արտգործժողկոմը նշված տարածքների` ռուսական զորքերի կողմից գրավման 

անհրաժեշտությունը հիմնավորում է եւս մեկ ռեալ ու էական փաստով. §Դրանց զբաղեցումը մեզ 

թուրք ազգայնականների եւ Պարսկաստանի հետ ուղղակի կապի հնարավորություն կտա¦
7: Եվ թող 

պատրանք չստեղծվի, թե դա Չիչերինի գյուտն էր. վերը նշված գրությանն ի պատասխան` մայիսի 

31-ին նրան վստահեցնում են, որ հենց նույն նպատակով դեռ մայիսի 11-ին Կովկասյան 

հրամանատարությունը 11-րդ բանակին հրաման էր տվել իր հսկողության տակ առնել նշված 

                                                           
1
 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, Документы и материалы, Том 1, отв. ред. Ю. 

Барсгов, Москва, Кругь, 2008, стр. 437   
2 Нагорный Карабах в 1918-1923гг., Изд. АНА РА, отв. редактор В. М. Микаелян, Ереван,1992, стр. 442 
3 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, Документы и материалы, Том 1, отв. ред. Ю. 

Барсгов, Москва, Кругь, 2008, стр. 437  
4
 Հարությունյան Հ. Մ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1920թթ., ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատարակչություն, Երեւան, 

300 էջ., Երեւան, 1996թ., էջ 237-238 
5
 Ժողովուրդ, 15 հունիսի 1920թ. 

6 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, Документы и материалы, Том 1, стр. 442-443  
7 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, Документы и материалы, Том 1, стр. 443  
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շրջանները1:  Այլ կերպ ասած, Ղարաբաղի հարցը այդ ժամանակաշրջանում արդեն իսկ 

դիտարկվում էր ոչ թե որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ տարածքային վեճ, այլ 

տարածաշրջանային մեծ խաղի կարեւոր բաղադրիչ: Եվ այդ համատեքստում գերխնդիրը այդ 

տարածքի նկատմամբ ռուսական վերահսկողությունը հաստատելն էր: Հենց այդ 

հիմնավորումներով Մոսկվայի քաղաքական օրակարգ մտավ Ղարաբաղը խորհրդայնացնելու 

անհրաժեշտությունը, այն ժամանակ, երբ Հայաստանի խորհրդայնացման հարցում դեռ հապաղում 

էր ուղղակի քայլեր կատարել: Իսկ ի՞նչ էր կատարվում այդ պահին բուն Ղարաբաղում: Ադրբեջանի 

խոհրդայնացման հենց հաջորդ օրը §Ղարաբաղի գեներալ-նահանգապետ¦ Սուլթանովը մի 

գիշերվա մեջ դարձավ բոլշեւիկ` իր ավազակախումբը հռչակելով Ղարաբաղի Հեղկոմ, իսկ իրեն ` 

Հեղկոմի նախագահ2: Դա բողոքի ալիք բարձրացրեց արցախահայության շրջանում: Մայիսի 

սկզբներին այդ առթիվ բողոքի մի նամակ ուղարկվեց Լենինին. §Ղարաբաղի 360 հազարանոց 

հայությունը երեք տարի պայքարել է խանաբեկական Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ: Եվ կրկնակի 

եռանդով կշարունակի պայքարը, մինչեւ Ղարաբաղի սահմաններին կմոտենան հեղափոխությանը 

հավատարիմ Խորհրդային Ռուսաստանի զավակները¦
3: Այստեղ հստակ ուրվագծվում է մի նոր 

նրբություն. ռուսական զորքերի հնարավոր մուտքը եթե ոչ բարեկամաբար, ապա բավական 

հանգիստ էր ընդունվելու Ղարաբաղի հայության կողմից: Եվս մեկ հանգամանք. փաստերը վկայում 

են, որ ոչ միայն տեղի հայ բոլշեւիկները, այլեւ Ղարաբաղի հայության մեծ մասը բարյացակամորեն 

կամ, համենայնդեպս, հանդուրժողաբար էր վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդային 

իշխանության հաստատման հեռանկարին4: Դա խոստովանել է նաեւ Դրաստամատ Կանայանը` 

1920թ. մայիսի 21-ին ՀՀ կառավառությանն ուղղված իր հեռագրում. §Հայ գյուղացիների միջոցով 

անհնար է դիմադրել բոլշեւիկներին¦
5: Վերը նշվածն, անշուշտ, չի նշանակում, թե Ղարաբաղը 

բացարձակ ռուսական հակում ուներ եւ պարզապես հարմար առիթն օգտագործեց`արդեն 

բացահայտ դրսեւորելով իր կողմնորոշումը: Ղարաբաղը, պարզապես, ընտրության մեծ 

հնարավորություն չուներ: Իսկ արցախահայության վերը նշված կողմնորոշումը դեպի խորհրդային 

կարգերը  ավելի ճիշտ կլինի դիտարկել ոչ թե որպես ռուսամետություն կամ 

հակաարեւմտականություն, այլ ընդամենը որպես թուրք-ադրբեջանական վտանգից, ասել է թե` 

ցեղասպանության միանգամայն իրական հեռանկարից գոնե այս կամ այն չափով ապահովագրում: 

Արդյունքում` 1920թ. մայիսի 28-ին, Ադրբեջանի խորհրդայնացումից մեկ ամիս անց, Ղարաբաղի 

հայության  10-րդ համագումարը Ղարաբաղը հռչակեց խորհրդային: 

Էլի մի մանրամասն. ՀՀ-ն եւս, ըստ էության, Ղարաբաղի, այսպես ասած, կամավոր 

խորհրդայնացումը ստեղծված իրավիճակում լավագույն ելքն էր համարում կամ գոնե` չարյաց 

փոքրագույնը: Բավական է նշել, որ ՀՀ-ում բոլշեւիկյան խռովությունը հաջողությամբ ճնշած 

կառավարության ներկայացուցիչը` Դրաստամատ Կանայանը,  Ղարաբաղում ոչ միայն 

համագործակցում էր տեղի հայ բոլշեւիկների հետ, այլեւ այդտեղից հեռանալիս մայիսի կեսերին 

իշխանությունը հանձնեց հայ բոլշեւիկներին` նրանց թողնելով նաեւ կապի միջոցներ, զենք-

զինամթերքի զգալի պաշարներ6: Հետքրքիրն այն է, որ խաղաղ խորհրդայնացման նման 

տարբերակի դեպքում Թուրքիան եւս Խորհրդային Ռուսաստանից բացահայտ դժգոհելու առիթ 

չուներ. Ռուսաստանը պարզապես կատարում էր բարի դաշնակցի իր պարտավորությունները 

(ուղղակի կապ էր ապահովում Թուրքիայի հետ)` միաժամանակ առիթ չստեղծելով այդ տարածքում 

նրա ակտիվ ներգրավման համար: 

Սակայն դեպքերի նման զարգացումը բոլորովին էլ չէր համապատասխանում 

ադրբեջանաթուրքական ծրագրերին. Ղարաբաղի խաղաղ խորհրդայնացման պարագայում 

փաստորեն այլեւս առիթ չկար, որ §կարմիր¦ Ադրբեջանի զորքերը մտնեին Ղարաբաղ: Սակայն 

առիթը ստեղծվեց. զարմանալի զուգադիպությամբ հենց այդ պահին Ադրբեջանի տարբեր մասերում 

                                                           
1 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике, Документы и материалы, Том 1, стр. 444 
2 Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարը, Երեւան, 1994, էջ 91 
3 Нагорный Карабах в 1918-1923гг., Изд. АНА РА, отв. редактор В. М. Микаелян, Ереван,1992, стр. 457 
4 Տես Հովհաննիսյան Գ. Ա., Սովետական իշխանության հաստատումը Լեռնային Ղարաբաղում,  Երեւան, 1971, 

էջ 162-165 
5 Տես Ուլուբաբյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 100 
6 Տես Հարությունյան Հ. Մ., նշվ. աշխ., էջ 247 
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սկսվեցին հակախորհրդային խռովություններ: Դրանցից անմասն չմնացին նաեւ Ղարաբաղի 

մահմեդականները1: Վերը նշված շարժումների թվում աչքի էր ընկնում առանձնապես Նուրի 

փաշայի ապստամբությունը եւ նրա կողմից Գանձակի գրավումը: Այս գործողությունների 

ընթացքում բոլշեւիկները մեծաթիվ զոհեր տվեցին: Խռովարարների դեմ հանվեցին Կարմիր 

Բանակի զորամիավորումները, որոնց շարքերում զգալի թիվ էին կազմում նաեւ նախկին 

ադրբեջանական բանակի ասկյարները: Նահանջող Նուրի փաշայի հետքերով այդ զորքերը մտան 

Աղդամ, ապա շարժվեցին դեպի Շուշի: Այս խռովությունների ղեկավար Նուրի փաշան եւ նրա 

համախոհները հետագայում մնացին անպատիժ, իսկ Շուշիում հակախորհրդային խռովություն 

հրահրող գնդապետ Զեյնալովը Շուշիից կողոպտած իր հարստությունը  պահեց հենց ԱդրԽՍՀ 

բանկերում2: Այս եւ այլ հանգամանքներ անուղղակի հաստատում են, որ վերը նշված 

խռովությունները կազմակերպվել են հենց նույն թուրք-ադրբեջանական կողմի դրդմամբ: 

Ղարաբաղի համար այս իրադարձությունների արդյունքը եղավ այն, որ ի թիվս բնիկ 

հայկական մի շարք տարածքների, հայտնվեց ոչ հայկական ուժերի վերահսկողության տակ: Սա 

արդեն նոր որակ էր, ինչը փաստաթղթային ձեւակերպում ստացավ մեկ-մեկուկես ամիս անց` 

1920թ. օգոստոսի 10-ի հայ-ռուսական համաձայնագրի շրջանակներում: 

 
 

  

                                                           
1 Տես Խորհրդային Ղարաբաղ, 27 հունիսի, 1971 
2
 Տես Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը 1917-2000թթ., Մաս առաջին, Երեւան, 2003, էջ 324 
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
 

Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) - ответственное государство, никому не 

угрожающее войной, не предъявляющее территориальных претензий к соседям, не требующее 

незамедлительного вывода азербайджанских войск с оккупированных земель Арцаха (Нагорного 

Карабаха). В отличии от Азербайджана, Республика Арцах, осознавая себя состоявшимся, успешным и 

компетентным государством, готова к прямым азербайджано-карабахским переговорам. Следует 

констатировать, что в международном праве нет норм, обязывающих самоопределяющееся государство 

получать согласие метрополии, от которой оно отделяются. Республика Арцах (НКР) образовалась в 

результате всенародного референдума о государственной независимости, проведенного в Арцахе 

(Нагорном Карабахе) 10 декабря 1991 г., в полном соответствии как с международным правом, так и с 

законодательством еще существовавшего в тот момент СССР. В статье № 3 «Конвенции о правах и 

обязанностях государств», которая была подписана в Монтевидео (Уругвай) 26 декабря 1933 г., 

зафиксировано, что «политическое существование государства не зависит от признания другими 

государствами». Цивилизованное и прочное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта 

должно основываться на следующих принципах: определение статуса Республики Арцах (НКР) - 

исключительное право народа Арцаха (Нагорного Карабаха), окончательное признание международным 

сообществом государственной независимости Республики Арцах (НКР), взаимное признание 

независимости Республики Арцах (НКР) и Азербайджанской Республики, восстановление 

территориальной целостности Арцаха (Нагорного Карабаха), мирное разрешение споров и неприменение 

силы или угрозы силой. Устав ООН, международное право императивно диктует необходимость 

признания Республики Арцах (НКР). Уникальность ситуации в урегулировании азербайджано-

карабахского конфликта, в отличии от других конфликтов, состоит в том, что у сопредседателей МГ 

ОБСЕ России, США и Франции нет разногласий, все три державы признают право Арцаха (Нагорного 

Карабаха) на самоопределение. Совместное окончательное признание ими независимости Республики 

Арцах (НКР) способствовало бы региональной безопасности и стабильности, обеспечению их 

национальных интересов, создало бы прецедент цивилизованного урегулирования конфликта.  

 

Ключевые слова: Республика Арцах, Нагорно-Карабахская Республика, международное право, 

признание, референдум, региональная безопасность. 

 

Ruben Zargarian,  

Candidate of Science (History) Degree 

INEVITABILITY OF RECOGNITION OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH 

 

The Republic of Artsakh (Nagorno Karabakh Republic) is a responsible state that does not threaten 

anyone with a war and does not make territorial claims against its neighbors, which does not require the 

immediate withdrawal of Azerbaijani troops from the occupied lands of Artsakh (Nagorno-Karabakh). Unlike 

Azerbaijan, the Republic of Artsakh, recognizing itself as a successful and competent state, is ready for direct 

Azerbaijani-Karabakh negotiations. It should be noted that in international law there are no norms obliging the 

self-determining state to receive the consent of the metropolis, from which it is separated. The Republic of 

Artsakh (NKR) was formed as a result of a nationwide referendum on state independence held in Nagorno-

Karabakh on December 10, 1991, in full compliance with both international law and the legislation of the USSR 

that still existed at that time. Article 3 of the Convention on the Rights and Duties of States, which was signed in 

Montevideo (Uruguay) on December 26, 1933, states that «the political existence of the state does not depend on 

recognition by other states». The civilized and lasting settlement of the Azerbaijani-Karabakh conflict should be 

based on the following principles: determination of the status of the Republic of Artsakh (NKR) the exclusive 

right of the people of Artsakh (Nagorno-Karabakh), the international final recognition of the state independence 

of the Republic of Artsakh (NKR), the mutual recognition of the independence of the Republic of Artsakh 

(NKR) and the Republic of Azerbaijan, restoration of the territorial integrity of Artsakh (Nagorno-Karabakh), 

peaceful settlement of disputes and non-use of force or threat of force. The UN Charter and international law 

imperatively dictate the need for recognition of the Republic Artsakh (NKR). The uniqueness of the situation in 

the settlement of the Azerbaijani-Karabakh conflict, unlike other conflicts, lies in the fact that the OSCE Minsk 

Group co-chairs of Russia, the United States, and France have no disagreements; all three powers recognize the 

right of Artsakh (Nagorno-Karabakh) to self-determination. A joint final recognition of the independence of the 
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Republic Artsakh (NKR) would contribute to regional security and stability, ensuring their national interests, and 

would create a precedent for a civilized settlement of the conflict. 

 
Keywords: Republic of Artsakh, Nagorno Karabakh Republic, international law, recognition, referendum, 

regional security. 

 

Шарль Морис де Талейран говорил, что дипломатия – это искусство сотрудничества с 

неизбежностью. Признание независимости Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), как 

неминуемая и неизбежная парадигма, – это метод возрождения международного права, безопасности и 

стабильности.  

Обстановка в современном мире далека от стабильности: войны, разгул терроризма, двойные 

стандарты правоприменительной практики международного права, обострение конкуренции в мировой 

иерархии. 

Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) и Республика Армения являются одним из 

системообразующих факторов безопасности в регионе. Республика Арцах (НКР) в ходе отражения 

агрессии Азербайджана в 1991-94 гг. и в апреле 2016 г. дважды провела операцию по принуждению 

Азербайджана к миру. Долгие годы Армия обороны НКР фактически выполняет миротворческую 

функцию. 

Республика Арцах (НКР) - ответственное государство, никому не угрожающее войной, не 

предъявляющее территориальных претензий к соседям, не требующее незамедлительного вывода 

азербайджанских войск с оккупированных земель Арцаха (Нагорного Карабаха). В отличии от 

Азербайджана, Республика Арцах, осознавая себя состоявшимся, успешным и компетентным 

государством, готова к прямым азербайджано-арцахским переговорам.  

В Азербайджане должны наконец-то осмыслить, что Арцах (Нагорный Карабах) для 

Азербайджана сосед, а не враг, что карабахцы обустраивают свой дом Республику Арцах (НКР) для 

достойной и свободной жизни не в ущерб кому-либо. Азербайджан должен признать концепцию 

мирного сосуществования и сопроцветания на основе взаимного признания Республики Арцах (НКР) и 

Азербайджана. Эту очевидную мысль должны подсказать бакинской администрации великие державы.  

Геополитическими вызовами и угрозами для безопасности в регионе являются, во-первых, 

затягивание признания давным-давно состоявшейся и успешной Республики Арцах (НКР) и тем самым 

международно-правового урегулирования азербайджано-арцахского конфликта, во-вторых, агрессивная 

политика Азербайджана.  

Азербайджан не готов к компромиссам, саботирует переговорный процесс, раскручивает гонку 

вооружений. Азербайджан грозится войной и даже джихадом, устраивает провокации и 

террористические атаки на границе, использует тяжелую артиллерию для обстрела населенных пунктов, 

ведет человеконенавистническую антиармянскую пропаганду в СМИ и системе образования, пытается 

грубо фальсифицировать мировую историю. Азербайджан на высшем официальном уровне агрессивно 

ставит по сомнение суверенитет и территориальную целостность Республики Армения и Республики 

Арцах (НКР).  

Азербайджан – слабое звено переговоров. Позиция властей Азербайджана, если её вообще можно 

квалифицировать как серьезную переговорную позицию, состоит исключительно из ничем не 

обоснованных территориальных претензий к Республике Арцах (НКР) и сводится к требованию 

передачи Баку на первом этапе семи реинтегрированных исторических районов Арцаха (Нагорного 

Карабаха) для создания удобных плацдармов для военного захвата всего Нагорного Карабаха на втором 

этапе. Разрастаются и территориальные претензии на земли Республики Армения, которые бакинские 

власти в лице президента Азербайджана И.Алиева систематически называют «Западным 

Азербайджаном». 8 февраля 2018 г. И. Алиев на VI съезде правящей партии «Йени Азербайджан» 

провозгласил стратегической целью захват Еревана.
1
 Официальный представитель МИД России 

М.Захарова 15 февраля 2018 г., давая  оценку заявлению президента Азербайджана, констатировала 

«упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности». 
2
 20 февраля 2018 г. 

заместитель Председателя комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ Рафаил 

Зинуров, говоря о заявлении И.Алиева о захвате Еревана  предостерег: «В условиях напряженной 

                                                           
1
   Ильхам Алиев назвал стратегической целью азербайджанцев «возвращение» Еревана. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.interfax.ru/world/599092 
2 Официальный сайт МИД РФ [Электронный ресурс]. URL:http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3077521#32  

http://www.interfax.ru/world/599092
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международной ситуации крайне опасно выступать с подобными заявлениями. От этого пахнет 

войной».
1
  

10 июня 2016 г. В.Н.Казимиров, первый заместитель председателя Ассоциации российских 

дипломатов, в 1992-1996 гг. глава российской посреднической миссии, полномочный представитель 

президента РФ по Нагорному Карабаху, участник и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России 

подчеркнул: «Нарушая свои международные обязательства, Азербайджан противопоставляет себя 

членам ООН, принявшей резолюцию о верховенстве международного права в международных 

отношениях». 
2
 

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) М.С.Маилян 

(на момент заявления Посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нагорно-

Карабахской Республики) в интервью АрмИнфо 26 июня 2017 г. констатирует: «Путем уступки 

территорий можно добиться не мира, а отложенной войны. И новая война начнется с более удобных для 

противника позиций». 
3
 

Арцах (Нагорный Карабах) в географическом и историческом аспектах больше, чем бывшая 

Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) и современная Республика Арцах (НКР). По 

международному праву, Арцах (Нагорный Карабах) имеет полное право на восстановление своей 

территориальной целостности и самоопределение в своих естественных исторических границах, в 

которых он был противоправно оккупирован и аннексирован Азербайджаном в 1921 г. Согласно нормам 

международного права, раздел властями Азербайджана аннексированного Нагорного Карабаха на 

территории с разным административным статусом не меняет статус всего Нагорного Карабаха как 

оккупированной и аннексированной территории. Аналогичные решения нацистской Германии по 

разделу оккупированных стран Европы были квалифицированы как юридически ничтожные. 

Как бы реагировали во Франции, если бы кто-нибудь требовал восстановления противоправного 

раздела Франции нацистской Германией на зону оккупации, зону Виши и аннексированного Эльзаса и 

Лотарингии, аналогичного разделу Нагорного Карабаха властями Азербайджана в 1921 г. на территории 

с разным административным статусом и их аннексии, и не признавал бы независимость и 

территориальную целостность Французской Республики? 

Одним из важнейших принципов урегулирования азербайджано-арцахского конфликта является 

необходимость восстановления территориальной целостности именно Арцаха (Нагорного Карабаха). 

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Б.С.Саакян 9 мая 2009 г. подчеркнул: 

«Есть только одна территориальная целостность - это территориальная целостность Нагорно-

Карабахской Республики, записанная в конституции НКР».
4
  

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 г. «О представлении независимости 

колониальным странам и народам» подчеркивает: «Все народы имеют неотъемлемое право на полную 

свободу, осуществление своего суверенитета и целостности их национальной территории (...) 

Целостность их национальной территории должна уважаться». 
5
  

Международными прецедентами могут служить: деколонизация и воссоединение Уолфиш-Бея и 

Пенгуин с Намибией, испанских колоний Ифни и Танжера с Марокко, Гонконга и Макао с Китаем, Гоа и 

Диу с Индией, Додеканесских островов с Грецией и др. 22 мая 1987 г. Совет ООН по Намибии принял 

Луандскую декларацию, в которой подтвердил неотъемлемое право народа Намибии на самоопределение 

и независимость именно в единой Намибии с сохранением ее полной территориальной целостности, 

включая Уолфиш-Бей и остров Пенгуин. 
6
 Ранее эти территории административно не входили в состав 

Намибии, а принадлежали ЮАР, но исторически и географически находились в Намибии.  

Архаизм ничем не обоснованных азербайджанских территориальных претензий повторяет и 

напоминает нелепые требования лидеров «Аль-Каиды» к Испании вывести свои войска из семи 

                                                           
1 От заявлений Алиева пахнет войной. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.tert.am/ru/news/2018/02/20/Zinurov/2618223 
2  Владимир Казимиров: Парадоксы политической преемственности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ng.ru/ideas/2016-06-10/6_paradox.html 
3 Масис Маилян: Участие в процессе урегулирования позволит Арцаху взять долю ответственности за поддержание 

региональной стабильности. // Информационное агентство АрмИнфо. [Электронный ресурс]. URL: 

http://arminfo.info/full_news.php?id=26333 
4 Бако Саакян: Существует еще и территориальная целостность Нагорно-Карабахской Республики. // 

Информационное агентство Regnum. [Электронный ресурс]. URL:http://www.regnum.ru/news/1161578.html 
5 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Принята резолюцией 1514 (XV) 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960. [Электронный ресурс]. URL: 

годаhttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml 
6
 Официальные отчеты Генеральной ассамблеи ООН, сорок вторая сессия, Дополнение №24 (А /42/24), часть вторая, 

глава III, пункт 203. 

http://www.tert.am/ru/news/2018/02/20/Zinurov/2618223
http://arminfo.info/full_news.php?id=26333
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районов Южной и Центральной Испании (районы Толедо, Гранады, Севильи, Кордовы, Кадиса, 

Валенсии, Сарагосы) и передать им больше половины испанской земли.  

Основанные на фальсификациях и ничем не обоснованные территориальные претензии 

Азербайджана к Республике Арцах (НКР) следует рассматривать как неуместные, неприемлемые и 

несоответствующие поиску взаимоприемлемых решений по вопросу заключения мирного договора. 

Как и в годы азербайджано-карабахской войны в 1991-94 гг., Азербайджан продолжает нарушать 

Резолюции СБ ООН №822, 853, 874, 884, что выражается в продолжении боевых действий в виде 

эскалации диверсионно-террористических атак на Республику Арцах (НКР) и Армению, угроз снова 

прибегнуть к военной силе, отказе от прекращения враждебных актов в виде экономической, 

транспортной и энергетической блокады Республики Армения и Республики Арцах (НКР), отказе от 

прямых переговоров с Республикой Арцах (НКР). 

Баку продолжает систематически нарушать достигнутое Азербайджаном, Арцахом и Арменией соглашение о 

прекращении огня от 12 мая 1994 г. и демонстративно игнорирует принятое в том же формате под эгидой ОБСЕ 

соглашение от 6 февраля 1995 г. об укреплении режима прекращения огня. 

Официальный Баку грозит сбивать гражданские самолеты, летящие в столицу Республики Арцах 

город Степанакерт. Эти террористические призывы являются вызовом не только Арцаху, но и мировому 

сообществу.  

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Б.С.Саакян в интервью «Эхо 

Москвы» 22 мая 2011 г. констатировал: «Мы считаем, что в лице политического руководства 

Азербайджана сегодня проявляется новая форма терроризма, и она не касается только Карабаха и 

карабахского народа, армянского народа. Эта угроза в равной степени относится и к мировому 

сообществу, всей цивилизации». 
1
  

Вторая региональная угроза безопасности - деструктивная политика Турции, которая 

характеризуется разжиганием конфликтов на геополитическом пространстве от Балкан до Китая и от 

России до Ближнего Востока, фактической поддержкой Турцией террористического «Исламского 

Государства».  

С другой стороны, в последние годы в турецкой прессе публикуются статьи по карабахской 

проблеме, которые явно адресованы азербайджанской стороне. Турецкие политологи-прагматики (Эмин 

Пазарджи, Кадри Гюрсель, Беглул Озкан, Рагип Зараколу и др.) пишут, что независимость Республики 

Арцах (НКР) необратима, что Азербайджан не сможет никогда захватить НКР ни военным, ни 

дипломатическим путем. 

Первый посол России в Армении, доктор исторических наук В.П. Ступишин свидетельствовал: 

«Армения и Нагорный Карабах имеют ключевое значение для России. Это каменная преграда для 

пантюркизма, почти не скрывающего свои притязания на распространение своего влияния на все 

Закавказье, опираясь на протурецкие круги Азербайджана, ...а отсюда – на Северный Кавказ, в 

Поволжье, в Среднюю Азию, на Алтай и далее. Даже китайцы уже поняли, что исчезновение армяно-

карабахской преграды чревато угрозой для тюркоязычных районов Китая.…Армяне – наш самый верный 

союзник в сохранении и приумножении фундаментальных основ, благодаря которым возрождение 

России пока еще возможно. Пренебречь этим союзом значит пренебречь будущим России». 
2
   

Следует констатировать, что у истоков процесса деградации механизмов обеспечения 

безопасности в мире и появления новых конфликтов лежит геноцид армян в Турции и Западной Армении 

в 1915-1923 гг., затягивание его осуждения и ликвидации его последствий, что оказало деструктивное 

влияние на историю, на войны и геноциды всей последующей эпохи до наших дней.  

Геноцид в отношении армян в Турции, расчленение колыбели средиземноморско-европейской 

цивилизации Армении, оккупация Турцией и Азербайджаном 9/10 территории Армении в начале XX 

века, в том числе и Арцаха (Нагорного Карабаха), стало величайшей цивилизационной и 

геополитической катастрофой в истории человечества. Если бы своевременно был осужден геноцид 

армян и преодолены его последствия, то ход мировой истории пошел бы более конструктивным путем, а 

вероятность формирования террористических организаций на Ближнем Востоке типа «Исламского 

Государства» была бы сведена к минимуму.  

Оккупация и аннексия Азербайджаном Нагорного Карабаха в 1921 г., геноцид армян в 

Азербайджане и Нагорном Карабахе стали одним из последствий геноцида армян в Турции и Западной 

Армении и расчленения Армении.  

                                                           
1 Бако Саакян — Интервью — Эхо Москвы. [Электронный ресурс]. URL: http://echo.msk.ru/programs/beseda/777384-

echo.phtml  
2 Ступишин В.П. Моя миссия в Армению. 1992-1994. Воспоминания первого посла России. М., Издательство 

Academia, 2001, 296 с. С. 165–166. 
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Другой проблемой является постмодернизм в политике, который ведет к хаосу в международных 

отношениях, дискредитации международного права. Мышление в международных делах становится 

формализованным и фрагментированным, не в состоянии просчитать последствия действий и риски для 

истории человечества. Постмодернистский подход пытается нивелировать виновных и правых, отрицает 

возможность постижения исторической реальности, исторического факта, навязывает искусственное 

представление о множественности истины, ставит на одну доску жертву агрессии и самого агрессора.  

100-летний азербайджано-карабахский конфликт, начавшийся еще в 1918 г., слишком затянулся. 

Если бы в 1991 г. после проведения референдума о независимости НКР, прошедшего в полном согласии 

с нормами международного права, международное сообщество признало НКР, как того императивно 

требовало международное право, то не было бы азербайджанской агрессии 1991-94 гг. и апреля 2016 г., а 

конфликт был бы давно урегулирован.  

Тупик в переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ во многом объясняется тем, 

что Республика Арцах (НКР) продолжает де-юре оставаться стороной конфликта, но де-факто 

противоправно отстранена Баку от участия в переговорном процессе. Формат переговоров, в котором 

участвуют только Армения и Азербайджан, является нарушением принятых в ОБСЕ официальных 

решений Будапештского саммита декабря 1994 г. и Пражского Резюме действующего Председателя 

ОБСЕ от 31 марта 1995 г. о трех сторонах конфликта и не отражает суть конфликта, основными 

сторонами которого являются Республика Арцах (НКР) и Азербайджан.  

Важно подчеркнуть, что Азербайджан не полномочен решать вопрос участия или неучастия 

Республики Арцах (НКР) в переговорном процессе, так как этот вопрос трехстороннего формата 

юридически закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и других международных организаций. 

Российский политолог, доктор исторических наук Камалудин Гаджиев подчеркивает: «Делать вид, 

что такого государства, как Нагорно-Карабахская Республика, не существует и настаивать на проведении 

переговоров по разрешению конфликта без участия одной из главных вовлеченных в него сторон значит 

не осознавать суть проблемы и до бесконечности откладывать ее решение».
1
  

28 февраля 2018 г. президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференция с 

Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем, говоря об Украине и Донбассе, констатировал: 

«Скажите мне, пожалуйста, есть хоть один пример в международной практике, когда урегулирование 

конфликтов подобного рода происходят без привлечения одной из конфликтующих сторон? Такой 

практики в мире просто не существует». 
2
 

Урок неурегулированности азербайджано-арцахского конфликта и роста постоянных угроз 

бакинской администрации возобновить агрессию, систематических азербайджанских военно-

террористических провокаций на границе состоит в том, что только переговоров недостаточно для 

обеспечения мира и урегулирования. Необходимо также наличие ответственного и обязательного 

отношения к международному праву. Бакинская администрация демонстративно игнорирует 

международное право. Если Азербайджан отказывается признать независимость Республики Арцах 

(НКР), как того императивно требует международное право, то в ответ международному сообществу 

ничего не остается, как принудить Азербайджан уважать международное право. Затягивание решения 

этого вопроса фактически поощряет деструктивную политику Азербайджана, подталкивают бакинскую 

администрацию действовать более агрессивно, вплоть до развязывания новой военной и 

террористической агрессии. Зрелость и цивилизованность мира зависит от преодоления последствий 

геноцида армян и признания Республики Арцах (НКР).  

Бакинская администрация засоряет информационное поле Земли своими антиправовыми тезисами, 

что якобы есть противоречие между правом народов на самоопределение и территориальной 

целостностью. На самом деле, принцип права народов на самоопределение никак не может 

противоречить понятию территориальной целостности государств, так как они применяются к разным 

сферам международных отношений. Устав ООН рассматривает территориальную неприкосновенность 

государств как запрет на внешнее посягательство. В случае с азербайджано-арцахским конфликтом нет 

внешнего фактора, а есть конфликт между Республикой Арцах (НКР) и Азербайджаном, двумя 

государствами, образовавшимися на территории бывшей Азербайджанской ССР. Это понимают в 

Азербайджане и именно поэтому стараются подменить конфликт между Азербайджаном и Арцахом 

(Нагорным Карабахом) на конфликт между Азербайджаном и Арменией. Но общепризнанным фактом, 

юридически зафиксированным в документах ОБСЕ, ООН и многочисленных других международных 

организаций, является то, что именно Арцах (Нагорный Карабах) является основной стороной 

азербайджано-арцахского конфликта.  

                                                           
1 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., Международные отношения, 2001, 463 с.   С. 90. 
2 Совместная пресс-конференция с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. [Электронный ресурс]. 

URL:http://kremlin.ru/events/president/news/56952 
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Следует констатировать, что в международном праве нет норм, обязывающих 

самоопределяющееся государство получать согласие метрополии, от которой оно отделяются. В 

международных СМИ и экспертных анализах ситуация с Республикой Арцах (НКР) и рядом других 

непризнанных государств характеризуется устойчивой аббревиатурой UDI от английского Unilateral 

Declaration of Independence – «одностороннее провозглашение независимости».  

В заключении Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. зафиксировано: «81. …никакого 

общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета 

Безопасности ООН». «84. По изложенным причинам Международный Суд считает, что общее 

международное право не содержит какого-либо запрета на провозглашение независимости».
1
  

В письменном меморандуме США от 17 апреля 2009 г. по Косово зафиксировано: «А. Принцип 

территориальной целостности не исключает появления новых государств на территории существующих 

государств» (стр.79). «Безусловно, декларации о независимости могут – и часто так и происходит – 

нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение 

международного права» (стр. 51). 
2
  

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 11 марта 2014 г. подчеркнула 

«прецедент в международном праве это закон», напомнив: «Есть уже сложившаяся международная 

практика. В частности, я хочу напомнить решение Международного суда Организации объединённых 

наций по Косово от 22 июня 2010 года, которое, основываясь на статье 1 пункта 2 Устава ООН, создало 

прецедент, согласно которому не требуется мандата центральных властей на проведение референдума и 

на решение вопроса о самоопределении части государства». 
3
  

Международная правоприменительная практика разрешения этнополитических конфликтов 

основывается, в первую очередь, на проведении референдума о независимости. Референдумы уже 

прошли или планируются в Восточном Тиморе, Эритрее, Квебеке, Фарерских островах, Приднестровье, 

Южной Осетии, Абхазии, Крыму, Гибралтаре, Фолклендах, Аландах, Шотландии, Северной Ирландии, 

Каталонии, Западной Сахаре, Новой Каледонии, Южном Судане, Гренландии, Черногории.  

Республика Арцах (НКР) образовалась в результате всенародного референдума о государственной 

независимости, проведенного в Нагорном Карабахе 10 декабря 1991 г., в полном соответствии как с 

международным правом, так и с законодательством еще существовавшего в тот момент СССР. 

11 марта 1999 г. в Страсбурге Европарламент принял резолюцию по Нагорному Карабаху, в 

которой отмечалось, что «в сентябре 1991 года НКАО декларировала свою независимость после развала 

СССР и аналогичных деклараций бывших Союзных Республик». 
4
  Тем самым была признана 

международно-правовая обоснованность провозглашения карабахской независимости, аналогичная 

другим союзным республикам. У Республики Арцах (НКР) есть все достаточные основания для членства 

в ООН. 

В 1905 г. в Норвегии, в 1944 г. в Исландии, в 1962 г. в Западном Самоа, в 1974 г. на Коморских 

островах, в 1977 г. в Джибути, в 1993 г. в Эритрее, в 1999 г. в Восточном Тиморе, в 2006 г. в Черногории, 

в 2011 г. в Южном Судане были проведены аналогичные референдумы о независимости, результаты 

которых послужили основным фактором признания последних мировым сообществом в качестве 

суверенных государств.  

8 ноября 2002 г. в Гибралтаре прошел референдум, на котором 98,97% жителей проголосовали 

против проекта создания в этой самоуправляющейся британской колонии модели «совместного 

суверенитета» Испании и Великобритании. Великобритания сослалась на результаты референдума, как 

основы для окончательного решения Гибралтарского вопроса в процессе переговоров. Заместитель главы 

МИД Великобритании Денис Макшейн подчеркнул, что «мы теперь не в восемнадцатом или 

девятнадцатом веке, когда дипломаты могли подписывать договоры, а люди должны были им 

подчиняться». 
5
 

                                                           
1
 К вопросу об объявлении независимости и отделении от существующих государств. Официальный сайт МИД РФ: 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/78EC70B29CFE6B2144257C98004FF496 
2 К вопросу об объявлении независимости и отделении от существующих государств. Официальный сайт МИД РФ: 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/78EC70B29CFE6B2144257C98004FF496 
3
 Валентина Матвиенко: власти Крыма действуют в соответствии с международным правом. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/33794 
4
 21 июня 1999 года. Официальный журнал Европейских Сообществ, C175/251. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mfa.am/u_files/file/nk-rus_2014.pdf 
5
 Великобритания отказывается от переговоров с Испанией по совместному владению Гибралтаром. [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/politics/20030609/391708.html 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/78EC70B29CFE6B2144257C98004FF496
http://www.mfa.am/u_files/file/nk-rus_2014.pdf
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Президент России В.В.Путин, объясняя принятое решение по Крыму, в интервью в фильме 

«Крым. Возвращение на Родину» 9 марта 2015 г. констатировал: «Мы результаты референдума знаем. И 

мы поступили так, как обязаны были поступить».
1
  

Таким образом, окончательное признание международным сообществом давным-давно 

состоявшейся и успешной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) полностью 

вписывается в современные реалии.  

Республика Арцах проводит активную внешнюю политику, направляет своих официальных 

представителей для ведения переговоров с другими государствами и международными организациями, 

заключает международные договоры, в том числе и с Азербайджаном. Набирает обороты процесс 

международного признания Республики Арцах. На сегодня независимость Республики Арцах признали 

штаты Массачусетс, Род-Айленд, Мэн, Луизиана, Калифорния, Джорджия, Гавайи, Мичиган в США, 

штат Новый Южный Уэльс в Австралии, автономная область Испании - Страна Басков, а также целый 

ряд крупных городов, таких как мегаполис Лос-Анджелес.  

Республика Арцах стала субъектом международного права в силу факта своего появления в 

качестве суверенного государства. Суверенность нации есть принцип права большинства государств 

мира. 

Затягивание окончательного признания Республики Арцах, игнорирующее объективные 

реальности международной жизни, давно стало фактором, серьезно осложняющим межгосударственные 

отношения. Согласно декларативной теории признания государств, признание констатирует появление 

адресата признания и служит механизмом, облегчающим осуществление с ним контактов. Большинство 

юристов-международников считают, что именно декларативная теория признания отвечает реальностям 

международной жизни.  

В статье № 3 «Конвенции о правах и обязанностях государств», которая была подписана в 

Монтевидео (Уругвай) 26 декабря 1933 г., зафиксировано, что «политическое существование государства 

не зависит от признания другими государствами». В статье №1 дано юридическое определение 

государства - субъекта международного права, которое должно обладать следующими 

характеристиками: а) постоянное население; б) определенная территория; в) правительство; и г) 

способность вступать в отношения с другими государствами.
2
 Очевидно, что Республика Арцах обладает 

всеми перечисленными характеристиками. Таким образом, подписание «Конвенции о правах и 

обязанностях государств» такими странами, как США, Гондурас, Сальвадор, Доминиканская 

Республика, Гаити, Аргентина, Венесуэла, Уругвай, Парагвай, Мексика, Панама, Гватемала, Бразилия, 

Эквадор, Никарагуа, Колумбия, Чили, Перу, Куба, налагает на них юридические обязательства 

квалифицировать Республику Арцах как независимое государство. 

Цивилизованное и прочное урегулирование азербайджано-арцахского конфликта должно 

основываться на следующих принципах: определение статуса Республики Арцах (НКР) - 

исключительное право народа Арцаха (Нагорного Карабаха), окончательное признание международным 

сообществом государственной независимости Республики Арцах (НКР), взаимное признание 

независимости Республики Арцах (НКР) и Азербайджанской Республики, восстановление 

территориальной целостности Арцаха (Нагорного Карабаха), мирное разрешение споров и неприменение 

силы или угрозы силой. 

4 августа 2014 г. Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков 

констатировал: «Самый простой выход — признание Нагорного Карабаха независимым государством». 

(…) «Надо признать независимость НКР, тем более что исторически Карабах — это ядро древнейшего 

Арцахского царства (Арцах), где существовало мощное государство еще до нашей эры». 
3
 

Следует напомнить, что античные историки Страбон, Плиний Старший, Плутарх, Клавдий 

Птолемей, Аппиан, Дион Кассий однозначно свидетельствуют, что Арцах одна из областей Армении, а 

граница между Арменией и Албанией проходила по реке Кура. История арцахского парламентаризма 

восходит к Конституции царя Арцаха Вачагана III Благочестивого - сборника из 21 канона, принятого в 

конце V −начале VI века на общенародном собрании («парламенте»). В позднем средневековье, когда 

Армения была разделена между Турцией и Ираном, армянские княжества Арцаха (Карабаха) сохраняли 

свою независимость. Сохранились документы многолетней переписки армянских меликов (князей) 

Карабаха с российским двором, с императором Петром Великим и некоторыми европейскими державами, 

начавшейся еще в первой четверти XVIII века. В 1722-23 гг. во время войны России с Персией Петр 

Великий принял ряд мер по созданию военно-политического союза России и Арцаха (Нагорного 

                                                           
1
 Фильм «Крым. Возвращение на Родину». [Электронный ресурс]. URL: http://russia.tv/brand/show/brand_id/59195 

2
 Конвенции о правах и обязанностях государств. Монтевидео. [Электронный ресурс]. URL: 

https://en.wikisource.org/wiki/Montevideo_Convention 
3
 Война не закончилась. [Электронный ресурс]. URL: http://rusplt.ru/world/voyna-ne-zakonchilas-11763.html 

http://russia.tv/brand/show/brand_id/59195
http://rusplt.ru/world/voyna-ne-zakonchilas-11763.html
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Карабаха). Был разработан план освобождения Закавказья и воссоздания армянского государства. 

Позднее по Гюлистанскому договору 1813 г. (Гюлистан – село в Арцахе) Арцах (Нагорный Карабах) как 

самостоятельная армянское государственное образование добровольно вошел в состав России. В 

этнопамяти карабахцев закономерно и органически утвердилась идея своей постоянной независимости.  

За последние 30 лет три десятка государств стали членами ООН. Устав ООН, международное 

право императивно диктует необходимость признания Республики Арцах (НКР). Уникальность ситуации 

в урегулировании азербайджано-арцахского конфликта, в отличии от других конфликтов, состоит в том, 

что у сопредседателей МГ ОБСЕ России, США и Франции нет разногласий, все три державы признают 

право Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение. Совместное окончательное признание ими 

независимости Республики Арцах (НКР) способствовало бы региональной безопасности и стабильности, 

обеспечению их национальных интересов, создало бы прецедент цивилизованного урегулирования 

конфликта. Является ли держава ответственной или нет, определяется также и тем, способна ли она 

предотвратить и пресечь агрессию против других стран и народов. Это признание явится превентивной 

мерой против новой агрессии Азербайджана и придаст динамизм переговорному процессу. Как говорил 

Ж.-Ж. Руссо, «тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один». 
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Лерник Мкртумян 

доцент кафедры философии и истории армянского народа 

Армянского государственного экономического университета 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  СЕВЕРНЫХ  СГНАХОВ  АРЦАХА В 1721-1724 ГОДАХ XVIII ВЕКА 

 

Լեռնիկ Մկրտումյան 

Հայ ժողովրդի պատմության եւ փիլիսոփայության ամբիոնի դոցենտ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

ԱՐՑԱԽԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍՂՆԱԽՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄԸ 1721-1724 ԹԹ. 

XVIII դ. սկզբում Պարսկաստանում համընդհանուր ճգնաժամի և Սեֆյանների դինաստիայի 

անկման պայմաններում Արևելյան Հայաստանի հայ ազգաբնակչության գլխավերևում դամոկլյան 

սրի նման կախված օսմանյան բանակների և դաղստանցի լեռնականների արշավանքների 

արհավիքը չեզոքացնելու նպատակով     նույն դարի քսանական թվականներին սկզբին Արցախում 

ձևավորվում և մեկ տասնամյակ ակտիվ գործունեություն են ծավալում  յուրօրինակ 

ռազմաքաղաքական կազմավորումներ, որոնք պատմության մեջ մտել են սղնախներ անվան տակ: 

Այդ սղնախներից ամենահզորն ու ազդեցիկը Արցախի Գյուլիստանի, Ջրաբերդի և Խաչենի 

գավառների տարածքը ընդգրկող հյուսիսային սղնախների միավորումն էր:  

Աղվանից կաթողիկոս Ներսես Ջրաբերդցու Պետրոս Ա-ին ուղղված 1723 թ. մարտի նամակից 

պարզվում է, որ 

1.  Գյուլիստանի և Ջրաբերդի գավառներից յուրաքանչյուրում գոյություն ուներ 

մեկական սղնախ. Գյուլիստանում` Եսայու, Ջրաբերդում` Սարգսի գլխավորությամբ: Ի 

տարբերություն Գյուլիստանի և Ջրաբերդի` Խաչենի պաշտպանությունը իրականացնում էին երեք 

սղնախներ` Ավան, Սարուխան յուզբաշիների և Խաչենի մելիք Գրիգորի գլխավորությամբ: 

2. Վերոհիշյալ երեք գավառների պաշտպանությունը համակարգվում էր Եսայու և 

Սարգսի կողմից, որոնց ենթակայության տակ էին գտնվում Խաչենի սղնախների 

հրամանատարները: 

Օսմանյան բանակի ներխուժումը Այսրկովկաս տարաձայնություններ առաջացրեց Արցախի 

հյուսիսային սղնախների այս միավորման ներսում: Այդ տարաձայնությունները 1723 թ. աշնան 

սկզին թուրքերի կողմից Գանձակի պաշարումից հետո վերաճեցին պառակտման, որը հնարավոր 

եղավ հաղթահարել սղնախներ ժամանած ցարական պատվիրակ Իվան-Կարապետի 

միջնորդության արդյունքում: 
 

Lernik Mkrtumyan 

Armenian State University of Economics 
UNION OF NORTHERN SGHNAKHS OF ARTSAKH IN 1721-1724 

 

Due to the general crisis and the fall of the Sefyan dynasty in Persia in the beginning of XVIII century, 

Armenian population of Eastern Armenia was endangered with the threat of invasion of Ottoman armies and 

Dagestani highlanders.  To neutralize this threat, unique military-political formations have been formed and 

functioned actively for about a decade in Artsakh in the twenties of the same century, and they entered the 

history under the name of Sghnakhs. The most powerful and influential among those sghnakhs was the union of 

northern sghnakhs, located on the territory of Gyulistan, Jraberd and Khachen gavars of Artsakh. 

The following information about sghnakhs can be found in the letter of Albanian Catholicos Nerses 

Jraberdci to Peter the Great in March of 1723: 

1. There was one sghnakh in each of the provinces of Gyulistan and Jraberd: in Gyulistan under the 

leadership of Yesai and in Jrabered – under the leadership of Sarkis. Unlike Gyulistan and Jraberd, the defense 

of Khachen was carried out by three sghnakhs headed by Avan Yuzbashi, Sarukhan Yuzbashi and Melik of 

Khachen – Grigor. 

2. The defense of the above-mentioned three provinces was coordinated by Yesai and Sarkis, whose 

subordinates were the commanders of Khachen sghnakhs. 

The invasion of the Ottoman army into the South Caucasus led to disagreements within this union of the 

northern Sghnakhs of Artsakh. Аfter the siege of Gandzak by Turks in the beginning of autumn of 1723 these 

disagreements developed into split which was possible to overcome only with the mediation of Russian tsar’s 

emissary Ivan-Karapet during his visit to the region.  
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В начале XVIII в. в условиях начавшегося в Персии общего кризиса и безвластия над армянским 

населением Закавказья, как дамоклов меч, нависла угроза нападения местных курдских и тюркских 

племен, а также подстрекаемых Османской империей горцев Дагестана.  

Для нейтрализации оной в труднодоступных горных местностях Восточной Армении стали 

формироваться военно-политические образования, которые в письменных источниках того времени 

называются сгнахами (в переводе с монг. укрепленное место или убежище). А. Г. Иоаннисян отмечает, 

что по занимаемой территории сгнахи соответствовали пяти уездам Карабаха
1
, а их формирование 

закончилось в ходе отражения походов, предпринятых лезгинами в начале 20-х годов XVIII в
2
. 

Лео считает, что в 1721-1723 гг. в военно-политическом смысле самым авторитетным из сгнахов 

был Большой сгнах, распространявший свою власть на территорию трех северных уездов – Гюлистан, 

Джраберд и Хачен
3
. По нашему мнению, эта структура не была единым целым, а была объединением 

отдельных сгнахов и имела коллегиальное управление.  

По свидетельству Гандзасарского католикоса Есаи Гасан-Джалаляна (1700-1728), общее число 

воинов этого объединения достигало 12 тысяч
4
. В письме четырех командиров этого сгнаха, 

адресованного царю Петру I-му (1682-1725), число бойцов также указано 10-12 тысяч
5
. 

Лео пишет, что в 1722 г. под предводительством католикоса Есаи десятитысячное военное 

формирование этого сгнаха соединилось под Гянджой с армией царя Картли Вахтанга VI (1711-1724). В 

последующем планировалось соединиться в Шамахе с русской армией Петра I-го. Но русский царь не 

выполнил свои обещания и под давлением турок-османов вернулся в Астрахань
6
. 

От имени того же объединения католикос монастыря Ерицманканц Нерсес Джрабердци (1702-

1763) написал  Петру I-му письмо с просьбой о помощи.  

Этот документ является важнейшим первоисточником о сгнахах Арцаха, позволяющим понять их 

внутреннее устройство и управление. Письмо написано в начале марта 1723 г., в крайне тревожное для 

христианского населения Закавказья время. На западе Османская империя искала предлог, чтобы ввести 

сосредоточенные на границе войска на персидскую территорию. На востоке, вплоть до левого берега 

Куры, хозяйничали единоверцы и союзники турок-османов – горцы Дагестана.  Грузия же попала в 

пучину междоусобной борьбы Вахтанга VI с его племянником Константином II (1722-1732), который, 

приняв шиизм, под именем Махмад-Кули хана правил в Кахетии. 

В письме говорится, что в трех уездах Карабаха – Гюлистане, Джраберде и Хачене, 

сформировались сгнахи, состоящие из нескольких тысяч бойцов, под предводительством “Есаи, кто из 

области Партав (Гюлистанский уезд – Л.М.), а второй – Саргис из области Чараберд, эти 

первенствующие, так как принадлежат к княжескому сословию. Остальные Григор, Шрван, Сарухан и 

Аван, имея чин юзбаши, подчиняются первым двум”
7
.  Католикос Нерсес добавляет, что Ширван родом 

из Джраберда и подчинен Саргису, а юзбаши Сарухан и Григор родом из Хачена
8
.  

Как видим, католикос Нерсес приписывает командующему Гюлистанским сгнахом Есаи и 

командующему Джрабердским сгнахом Саргису княжеское происхождение. Однако из другого письма, 

написанного одновременно с письмом католикоса Нерсеса и адресованного тому же Петру I-му, 

выясняется, что и Есаи, и Нерсес не принадлежат к меликскому роду. Авторы письма представляются 

как “я, некий муж, именуемый Шрван, и я, по имени Саргис, мы двое – из Джраберда, я, Есаи из Партава, 

я, мелик Овсеп из Гянджи”.
9
 Как видим, только Овсеп из Гянджи называется меликом, перед именами же 

остальных трех такого титула нет. 

По всей видимости католикос Нерсес, с целью повысить престиж и авторитет Есаи и Саргиса 

перед русским правительством, приписал им княжеско-меликское происхождение. В этом немалую роль 

сыграло то обстоятельство, что Есаи и Саргис были родственниками католикоса Нерсеса Джрабердци. 

Согласно колофону из составленного Грачья Ачаряном списка армянских рукописей Тебриза, 

Есаи был сыном сестры Нерсеса Джрабердци. “По благодати и милости всемогущего Бога я, ничтожный 

Есаи из Гюлистана, сын Геворга, получил “Толкование Таинства”, освободив оное от рук неверных и 

отдал в память мне в неотчуждаемое имущество славной братии святого монастыря Ерицманканц под 

                                                           
1   А. Г. Иоаннисян, Очерки истории армянской освободительной мысли, т. 2, Ер., 1959, с. 603 (на арм. языке) 
2  История армянского народа, изд. АН АрмССР, т. IV, Е., 1972, с. 150, (на арм. языке) 
3  Лео, История армянского народа, т, 3, кн. 2, Ер., 1973, с. 140, (на арм. языке) 
4  Матенадаран им. Маштоца, рук. N 8206, с. 34б 
5 Армяно-русские отношения в I трети XVIII в. сборник документов, т. II, ч. II, под ред. А. Иоаннисяна, Ер., 1967 (в 

посл. АРО) , док. 177 
6 Лео, История армянского народа, т, 3, кн. 2, с. 132, (на арм. языке) 
7
 АРО, док. 175 

8
 там же 

9
 Там же, док. 177 
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предводительством моего дяди католикоса Албанского Нерсеса. Пусть останется нестертым памятником 

моей душе, и родителям моим Геворгу и Паджи. Пусть вспомнят нас читатели в День Страшного Суда и 

больше всех укрепившегося в Господе брата моего Авраама юзбаши… В году 1174 десятого дня месяца 

март (10.03.1725)”
1
. 

Что касается родственных уз между Нерсесом Джрабердци и командующим Джрабердским 

сгнахом Саргисом юзбаши, то согласно эпитафии на могильной плите кладбища близ Гандзасарского 

манастыря, Саргис был родным братом Нерсеса Джрабердци: “Это место упокоения Саргиса, сына 

Апрэса и внука князя Саргиса брата Албанского католикоса Нерсеса. В год 1205-ом (1756)”
2
. 

В письме адресованном Петру I-му Нерсес Джрабердци информирует, что остальные юзбаши 

Сарухан, Григор и Аван подчиняются Есаи и Саргису, и тут же добавляет, что “Сарухан и Григор родом 

из Хачена, Григор тоже из княжеского рода”. Из этого сообщения Нерсеса Джраберци явствует, что эти 

три юзбаши были командирами хаченских сгнахов, причем Сарухан и Григор были родом из Хачена. 

Про Григора католикос Нерсес пишет, что тот “из княжеского рода”. В отличие от Есаи и Саргиса, 

Григор действительно имел княжеское происхождение. Он был сыном Велиджана, брата католикоса 

Есаи Гасан-Джалаляна, и меликом Хачена
3
.   

Нерсес Джрабердци просил Петра I наделить грамотами Есаи, Саргиса и Григора, которыми их 

полномочия были бы утверждены российскими властями. 

Самую краткую информацию Нерсес Джрабердци давал про Авана юзбаши. Из письма узнаем, 

что Аван вместе с Ширваном, Саруханом и Григором был подчинен Есаи и Саргису. В отличии от трех 

последних юзбаши, о которых католикос Нерсес сообщал, что они родом из Арцаха, соообщение автора 

письма об Аване ограничивается тем, что он является одним из командиров Хаченского сгнаха. 

Аван юзбаши не был родом из Арцаха. Он родился в Ширванском бегларбегстве, в селе Аван или 

Авандам Нухинского уезда
4
. В первые дни начавшейся в Арцахе национально-освободительной борьбы 

Аван юзбаши с другими бойцами родом из Ширвана переехал в Арцах. Здесь его и его соратников 

называли “ширванцами”, “парнями из Ширвана”
5
. 

Обобщив информацию, имеющуюся в письме Нерсеса Джрабердци, можно прийти к следующим 

заключениям: 

1. В 1723 г. центр освободительной борьбы в Арцахе находился в трех северных уездах – Гюлистане, 

Джраберде и Хачене. 

2. В этих уездах сформировалась сеть военно-политических структур – сгнахов. 

3. В Гюлистанском и Джрабердском уездах в отдельности имелись по одному сгнаху: в Гюлистане под 

командованием Есаи, в Джраберде – под командованием Саргиса. В отличие от Гюлистана и Джраберда, 

оборону Хачена осуществляли три сгнаха под командованием юзбашей Авана, Сарухана и мелика 

Хачена – Григора.  

4. Оборона вышеназванных уездов координировалась командиром Гюлистанского сгнаха Есаи и 

командиром Джрабердкого сгнаха Саргисом, под их же подчинением находились командиры сгнахов 

Хачена. 

Через несколько месяцев после отправки вышеупомянутого письма католикоса Нерсеса, летом того же 

1723 г. османская армия ворвалась в Закавказье. Не встретив сопротивления, 12-го июня турки захватили 

Тифлис
6
. Воодушевленный взятием Тифлиса командующий османской армией Эрзрумский паша 

Силахдар-Ибрагим следующей целю выбрал Гянджу. В июле, по требованию посланной им делегации, 

дагестанцы под предводительством Хаджи-Дауд хана двинулись из Шемахи в Гянджу, чтобы совместно 

с османской армией осадить этот город
7
. 

Для командования арцахских сгнахов было ясно, что после взятия Гянджи османо-дагестанская 

армия двинется на Арцах. Угрожающая Арцаху опасность привела к разногласиям между 

главнокомандующими сгнахов Есаи и Саргисом. Последний с несколькими единомышленниками 

юзбашами считал, что необходимо предоставить военную помощь Гяндже и не допустить 

присоединения дагестанцев к османской армии. 

Не разделявший эту точку зрения Есаи считал, что имеющимися силами невозможно 

сопротивляться и предлагал  договориться с турками и дагестанцами. Для осуществления этого замысла 

                                                           
1 Грачья Ачарян, Список армянских рукописей Тебриза, Вена, 1910, с. 81 (на арм. языке) 
2 Сборник армянской литографии, Арцах, выпуск V, составил С. Бархударян, Ер., изд. АН АрмССР, 1982, надпись N 

193, с. 68, (на арм. языке) 
3 Раффи, Меликства Хамсы, т. X, Ер., 1964, с. 171-172, (на арм. языке) 
4 П.Т. Арутюнян, Освободительное движение армянского народа в 1-ой четверти XVIII века, изд. Наука, М., 1954, с. 

234-235 
5 АРО, док. N 278 
6 М. К. Зулалян, Вопроы истории армянского народа XIII-XVIII вв. по данным европейских авторов, книга I, изд. АН 

Армении,Ер., 1990, с.190, (на арм. языке) 
7 АРО, док.188 
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Есаи уехал в войско Хаджи-Дауда, откуда обратился с письмом к принадлежавшему к меликскому роду 

Гюлистана Мелик-Тамразу, который был подчинен Саргису, призывая не прибегать к военным 

действиям: “ежели вы ныне в Гендже, то лучше вам оставя оной, ехать по своим домам, а я к вам буду с 

тремя стами человеки и не допущу до того, чтобы вы Сергея слушали”
1
. 

Однако из донесения священника Антона Аракеляна к командующему находящихся в Баку 

российских войск генералу М.А.Матюшкину становится ясно, что невзирая на вышеуказанное 

предупреждающее письмо Есаи, сгнахи в августе 1723 г. послали силы против 2-х тысячного войска 

дагестанцев и, не позволив им пересечь Куру, пресекли их соеденение с османской армией
2
. Неудача, 

постигшая вспомогательное дагестанское войско, не помешала планам турок-османов осадить Гянджу. 

Мнения историков о конкретных сроках осады османами Гянджи разделяются. А. Иоаннисян датирует 

18-20-и дневную осаду Гянджи летними месяцами 1723 г
3
. П. Арутюнян отмечает, что это сражение 

произошло осенью 1723 г
4
. А. Абраамян склонен думать, что османская армия начала штурм Гянджи 9-

го октября того же года
5
.  Изучая документы, относящиеся к осаде Гянджи османской армией 1723 г., А. 

Айвазян пишет, что эта осада началась в конце сентября – начале октября
6
. 

Соглашаясь с этим мнением, считаем нужным привести дополняющий его еще один документ. 

После поражения под стенами Гянджи 70-80 тысячной османской армии, Силахдар-Ибрагим паша был 

смещен с поста командующего армией в сентябре 1723 г. Его заменил вали Диарбекира Ариф-Ахмед 

паша
7
. В числе хранящихся в Матенадаране документов на персидском языке присутствует письмо 

Арифа-Ахмед паши, адресованное к сгнахам Арцаха.
8
  Письмо датировано 11-м мухаррама 1136 г. 

Хиджры (11 октября 1723 г.). Вышеприведенные факты дают основание утверждать, что осада Гянджи 

закончилась в конце сентября или начале октября 1723 г. 

Появление под стенами находящейся очень близко от северных границ сгнахов Гянджи 70-80 

тысячной османской армии усилило разлад среди командования северных сгнахов. Командующий 

Джрабердским сгнахом брат католикоса Нерсеса Джрабердци Саргис, который до этого был 

сторонником оказания военной помощи гянджинцам, как и командующий Гюлистанским сгнахом Есаи, 

склонился в пользу компромисса с турками-османами. Командиры сгнахов Хачена во главе с Аваном 

юзбаши отказались заключать соглашение с турками-османами. 

Возможно имея сведения об этих царивших в сгнахах разногласиях, турки в октябре отправили 

два послания в арцахские сгнахи. Первое было адресовано Авану юзбаши. В послании требовалось от 

Авана и его сторонников присоединиться с находящимися под их началом военными силами к 

осадившей Гянджу османской армии
9
. Это требование было отвергнуто под тем предлогом, что 

существует угроза нападения персидской армии, что не позволяет сгнахам вывести силы с территории 

Арцаха
10

. 

 В послании к командирам Гюлистанского и Джрабердского сгнахов турецкий 

главнокомандующий требовал прислать к нему
 

посланцев для выражения подчинения. При 

неисполнении этого требования турки грозили разорить Гюлистан и Джраберд
11

. 

Командование Гюлистанского и Джрабердского сгнахов было вынуждено исполнить это 

требование, что и стало причиой перерастания разногласий внутри сгнахов в раскол. Вину за этот раскол 

Лео, по нашему мнению, несправедливо, свалил на католикоса Нерсеса и командиров Гюлистанского и 

Джрабердского сгнахов, представив в качестве причины раскола то обстоятельство, что будто бы 

“Нерсес не мог стерпеть, что Есаи (Гасан-Джалалян, Гандзасарский католикос – Л.М.) имел видную роль 

и был действительным предводителем армянского воинства”.
12

 В командовании сгнахов Лео черезмерно 

важную роль приписывает Есаи Гасан-Джалаляну. В действительности его роль была гораздо скромнее, 

а имеющиеся в его распоряжении рычаги воздействия на юзбашей-командиров сгнахов были довольно 

ограниченными. Доказательством вышесказанному было выражающее жалобу на юзбашей письмо от 

марта 1724 г. к прибывшему в Арцах царскому посланнику Ивану-Карапету, где Есаи католикос с 

                                                           
1 АРО, док. 189 
2 АРО, док. 188 
3 История армянского народа, изд. АН АрмССР, т. IV, , с. 155, (на арм. языке) 
4 П.Т. Арутюнян, указ. соч., с. 170 
5 А. Абраамян Документы из истории совместной борьбы народов Закавказья против турецких агрессоров в первой 

четверти XVIII века, “Историко-филологический журнал”, 1963, N 2,с. 243-248  
6 А. М. Айвазян, События в Закавказье в 1723 г. и первый вспомогательный поход в Сюник армян Арцаха, 

“Историко-филологический журнал”, 1990, N 4, с. 63-80, (на арм. языке) 
7 Исмаил Хагг Узунчаршили, История Турции, т. 4, Стамбул. 1948, с. 178, (на тур.языке) 
8 8  Матенадаран им. Маштоца, Католикосский диван, папка 2б, док 163 
9 АРО, док 194 
10 Там же 
11 АРО, док. 219  
12 Лео, История армянского народа, т, 3, кн. 2, с. 145, (на арм. языке) 
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горечью признавался в своем бессилии: “Что мы можем поделать, мы стали бессильны столько раз 

обращаясь к ним (к юзбашам – Л.М.) с мольбами. С одним договариваешься – другой обижается… Если 

к нам обращаются – мы идем к ним навстречу, если нет – то нет. За что вы упрекаете нас, ведь никто не 

прислушивается к нам...”
1
. 

Таким образом, осенью 1723 г. произошел раскол сил самообороны Арцаха. Находящиеся в 

объединении северных сгнахов Гюлистанский и Джрабердский сгнахи, для которых угроза вторжения 

турок-османов была гораздо более реальной, вынуждены были вести политику лавирования и 

соглашения с агрессором. Для  находящихся южнее Хаченских сгнахов угроза наступления османской 

армии была менее очевидна, потому что эти сгнахи располагались на периферии возможного 

проникновения османской армии. Гюлистанский и Джрабердский сгнахи  поддались угрозам 

главнокомандующего османской армии и стали идти на уступки. Что касается возможности выступления 

против турок-османов на подступах к Гяндже, расположенной южнее сгнаха Джраберд, то это 

маловероятно, потому что дорога боевых отрядов Авана юзбаши и его сторонников проходила через 

территорию, находящуюся под контролем Гюлистанского и Джрабердского сгнахов, где появление 

воинских частей южных сгнахов привело бы к столкновениям. 

После поражения турок-османов под Гянджой, в условиях временного исчезновения османской 

угрозы, в Арцахе просматривается возрастание внутренной нестабильности. Она присутствовала не 

только между воинскими силами Гюлистана и Джраберда, с одной стороны, и силами, подчиненными 

Авану юзбаши и его сторонникам, с другой, но и в Варандинском уезде, где началось противостояние 

между меликом Варанды Баги Мелик-Шахназаряном и Аваном юзбаши.  Этот конфликт был обусловлен 

утверждением Авана юзбаши на неприступной вершине Караглух, находящейся близ села Шош 

Варандинского уезда (нынешняя территория Шушинской крепости). Обосновавшись здесь с целью 

усиления своего влияния в Арцахе, Аван юзбаши стал укреплять свою новую обитель, которая в 

переписке того времени наазывалась Шошская крепость или Караглухский сгнах
2
. 

Внутренний раскол и напряжение были ликвидированны в январе 1724 г., когда прибывшему в 

Арцах царскому посланнику Ивану-Карапету удалось в ходе двух последующих месяцев примирить 

Авана юзбаши и его сторонников с меликом Варанды и командованием Гюлистанского и Джрабердского 

сгнахов
3
 . 

  

                                                           
1 А. Г. Абрамян, Страница из истории народов Закавказья и армяно-русские отношения, Ер., 1953,док. 29, с. 178 (на 

арм. языке) 
2 АРО, док. 198, 199, 200, 277, 278 
3 АРО, док. 211, 219 
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ВОЙНА В КАРАБАХЕ – СЛЕДСТВИЕ КРАХА  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СССР 

 

Мировое сообщество безуспешно пытается разрешить карабахский конфликт. Между тем, для 

мирного и окончательного его урегулирования на основе строгого соответствия нормам международного 

права следует учитывать особенности и причины возникновения этого конфликта. Отличительная 

особенность карабахского конфликта обусловлена причинами возникновения конфликта и характером 

его развития. 
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THE WAR IN KARABAKH IS A RESULT OF THE COLLAPSE 

THE NATIONAL POLICY OF THE USSR 

 

The world community is unsuccessfully trying to resolve the Karabakh conflict. Meanwhile, for a 

peaceful and final settlement based on strict conformity with international law, the peculiarities and causes of the 

conflict must be taken into account. The distinctive feature of the Karabakh conflict is caused by the causes of 

the conflict and the nature of its development. 

 

Key words: conflict, community, province, independence, Federation, Congress, representation, ally, 

Commissioner, status, meeting, the area, the settlement, patriot, division. 

 

В западной советологии традиционным на протяжении нескольких десятилетий было определение 

СССР как последней колониальной империи. С конца 1980-х гг. оно начало появляться в публикациях 

отечественных авторов и со временем, по мере роста антисоветизма, стало доминирующим среди 

«демократически» настроенных ученых и публицистов. Согласно этому подходу, являющемуся, по сути, 

разновидностью советологического «объективизма», СССР распался именно потому, что был империей. 

Распространено также мнение, что эта империя должна была исчезнуть еще в начале века, когда она 

была Российской империей, разделив участь Австро-Венгрии и Оттоманской Порты. Иными словами, 

развал СССР оказался реализацией «отложенной» закономерности.  

Наиболее радикальные сторонники такого подхода — С. Биалер
1
, 3. Бжезински

2
 — прямо 

утверждают, что имперскость России состояла в том, что русские господствовали политически и 

угнетали другие народы. Более умеренные авторы стараются избегать столь категоричных суждений, 

сознавая, что Россия не очень вписывается в классическую модель колониальной империи. Так, Тишков 

называет Россию империей «особого рода», поскольку в ней, по его мнению, не было ни имперской 

нации
3
, ни разделения на метрополию и колонизируемую периферию. Более того, он считает, что это 

была империя за счет русского народа
4
.  

В рамках советской политической системы этнонационализм не мог проявляться открыто, 

выступать как самостоятельная идеология и политическая сила, способная угрожать режиму и 

                                                           
1
 Bialer S. The conditions of stability in the Soviet Union // Soviet society and culture: Essays in honor of V. Dunham. 

Boulder; L., 1988. P. 263, 284.   
2
 Brzezinski Z. Post-communist nationalism // Foreign affairs, 1989/1990. Vol.68. No 5.- P. 11.   

3
 Тишков В.А. Самоубийство Центра и конец Союза (политическая антропология путча) // Советская этнография. 

1991. № 5.- С. 11.  
4
 Тишков В.А. Межнациональные отношения в Российской Федерации. Доклад на заседании Президиума 

Российской Академии наук 23 февраля 1993 года. М., 1993. С. 72.  

mailto:ksepyan@mail.ru
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государству. Причины его коренились отчасти в ранней советской истории, в истории досоветской и, не 

в последнюю очередь, в некоторых фундаментальных свойствах человеческого рода. 

Наиболее сложным регионом, сыгравшим ключевую роль в этнополитической дестабилизации в 

СССР, безусловно, является Закавказье. Здесь в сложнейший узел переплелись социально-политические, 

территориальные, этнокультурные, конфессиональные, геополитические и иные интересы, поэтому 

Закавказье стало тем регионом, где возникли первые на территории СССР этнополитические конфликты.  

1988 год знаменовал начало первых кризисов в межнациональных отношениях. Важно, однако, 

сразу же отметить, что первый конфликт, который со временем стало невозможно устранить, возник 

вовсе не на основе противоречий между русскими и нерусскими. Последующий распад Советского 

Союза слишком часто изображают как своего рода восстание окраинных народов против господства 

русских. Однако факты говорят об ином. Ни вначале, ни позднее не возникало никакой национально-

освободительной борьбы, ничего, что можно было бы сравнить с тем, что произошло в середине 

нынешнего столетия в Азии и в Африке, когда начались выступления местного населения колоний 

против метрополий. Цепную политическую реакцию, приведшую к распаду СССР, развязал конфликт 

между двумя кавказскими народами — армянами и азербайджанцами, возникший по поводу спорной 

территории — Нагорного Карабаха. Этот конфликт, разгоревшийся в феврале 1988 года, не утих до сих 

пор, хотя минуло несколько лет насилия, бесконечных разрушений и несчастий. 

Нагорный Карабах представляет собой горный массив, населенный в основном армянами, но 

окруженный землями, где живут преимущественно азербайджанцы, народ тюркской группы. В рамках 

Советского Союза это была автономная область Азербайджана. Однако в действительности его 

автономия была сведена на нет, особенно в последние два десятилетия. Азербайджан и Армения входили 

в состав СССР как две республики с равными правами. Армян веками притесняли их соседи: турки, 

иранцы и грузины. Дореволюционный и послереволюционный союз с Россией был для армян фактором, 

повлиявшим на их усиление. Нагорный Карабах всегда поставлял сначала царскому, а потом и 

советскому государству деятелей, в том числе и высокого уровня. В 1988 году именно армяне подняли 

непростую проблему изменения политического статуса Карабаха, требуя не просто большего уважения к 

его автономии, но выхода из состава Азербайджана и присоединения к Армении, то есть изменения 

границ внутри Советского Союза. Тем самым они вступили в конфликт с Москвой и Горбачевым, 

который, впрочем, был готов рассмотреть их требования, но в более умеренном варианте
1
. Равно 

чуждыми какой-либо форме компромисса оказались и азербайджанцы. Группы азербайджанских 

экстремистов устроили жуткий антиармянский погром в Сумгаите. Позиции обеих сторон превратились, 

таким образом, в открытый вызов московским властям, которые не хотели (а может быть, уже и не 

могли) авторитарно навязать свое решение.  

1991-й стал последним в жизни уже номинально существовавшего Советского Союза, который 

переживал глубокий политический и экономический кризис. Обстановка в Нагорном Карабахе и 

близлежащих армянских районах все более накалялась.  

Руководство Азербайджана решило провести очередной раунд политики твердой руки как внутри, 

так и вокруг Нагорного Карабаха – реализация плана "разоружения незаконных вооруженных 

формирований". В самом Азербайджане эту операцию именовали "проверкой паспортного режима", но 

она обрела печальную известность по своему кодовому названию "Операция "Кольцо". Сутью операции 

стала проверка наличия штампа прописки в общегражданских паспортах. Азербайджанские власти 

говорили о намерении проверить паспорта у жителей ряда населенных армянами деревень вдоль 

границы с Карабахом, в которых якобы укрывались фидаины (участники народно-освободительной 

борьбы), выселить лиц без прописки и тем самым восстановить порядок. 

Муталибов сейчас признает, что план операции, по "ликвидации террористов" существовал на 

бумаге еще с 1989 года и лишь ожидал своей реализации
2
. В апреле-июне 1991г. находящиеся в 

распоряжении комендатуры района чрезвычайного положения и оргкомитета по НКАО (В.П.Поляничко, 

генерал Сафонов) войска, а также переданная в распоряжение МВД Азербайджанской ССР 23-я дивизия 

СА (полковник Будейкин), совместно с сформированными отрядами ОМОН МВД Азербайджана 

предприняли крупномасштабную военную операцию по депортации армянского населения Нагорного 

Карабаха - так называемую операцию "Кольцо"
3
, которая продолжалась четыре месяца, вплоть до 

августовского путча 1991 г.   

Именно она резко повысила уровень напряженности в регионе и перевела карабахский конфликт в 

новое - военное измерение. Как было впоследствии отмечено в докладе миссии СБСЕ (28.02.1992), 

                                                           
1
 Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. – М.: Прогресс-Культура, 1993. С. 144-145.  

2
 Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. Глава 8 // Публикация сайта: 

www.news.bbc.co.uk 
3
 Вермишева С. Депортация населения армянских сел НКАО и прилегающих районов./ Библиотека центра русско-

армянских инициатив.- Ер., 1995. Публикация сайта  www.karabakh88.ru  

http://www.karabakh88.ru/
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"особо серьезная эскалация имела место в апреле-мае 1991 года, когда Советская Армия при участии 

подразделений МВД Азербайджана депортировала армян из многих деревень региона. Депортация 

проводилась с особой жестокостью"
1
. Полной депортации подверглось не только армянское население 

сел Мартунашен и Геташен Ханларского района Азербайджана, но и села Мец Шен, Цахкадзор, Ехцаог, 

Хин Шен Шушинского района, Аревшат, Цамдзор, Караглух, Цор, Мулкудара, Бинятлу, Сарушен, 

Джилан, Арпягатук, Хандзадзор, Петросашен, Спитакашен, Банадзор, Аракел Гадрутского района 

Нагорно-Карабахской автономной области
2
. В результате этих акций в Карабахе и приграничье Армении 

было убито 100 с лишним человек, взято в заложники несколько сотен людей. Численность 

депортированных достигла около 5 тыс. человек. Первыми жертвами стали жители армянских сел 

Геташен и Мартунашен Ханларского района Азербайджана
3
. Операция «Кольцо» считается началом 

открытой войны против Арцаха..."
4
 

Из воспоминаний ополченца-геташенца Симона Талаляна: "23 апреля русская армия полностью 

окружила Геташен и Мартунашен. В разговоре русские командиры успокоили нас: мол, ничего 

страшного не происходит. Связались с Ереваном, оттуда успокоили: не бойтесь, это просто проверка 

паспортного режима. Якобы до Москвы дошли сведения, что здесь остались одни боевики - поэтому нас 

предупредили, чтобы мы позаботились о тех, кто приехал защищать село"
5
. На защиту приехали отряды 

"Арабо" во главе с Симоном Ачикгезяном в Мартунашене, разданский отряд во главе с Зарзандом 

Даниеляном (Грач), отряд "Малатия-Себастия" Ваана Затикяна и дашнакцаканы во главе с легендарным 

Татулом Крпеяном. Русский журналист Владимир Емельяненко в дни карательных действий советской 

армии и азербайджанской милиции находился в Геташене. «Здание больницы, изрешеченное пулями, 

пропахло смертью. В коридорах на полу и кроватях сидели и лежали люди, будто загипнотизированные. 

У одних прострелены руки, у других – ноги. С трупа снят скальп, а живые, затравленные, смотрят в 

пустоту. Что-то лепетала только крохотная девочка. Она сидела у изрубленного на куски женского трупа 

и что-то бормотала, бормотала. Увидев военных, девочка застыла в немом крике»
6
.  

23 апреля в связи с обострением обстановки вокруг сел Геташен и Мартунашен и Шаумяновского 

района Президиум ВС РА созывает внеочередное заседание парламента. Жители этих сел посылают 

телеграмму в Москву, сообщая, что находятся в жесточайшей блокаде, прекращена подача электричества 

и воды.  

   24 апреля Председатель Верховного Совета Армении направил письмо руководителям СССР с 

просьбой принять срочные меры для защиты и обеспечения гарантий безопасности армянского 

населения региона. 3 мая к Президенту СССР М.Горбачеву с аналогичной просьбой обратился 

партийный актив Армении. 4 мая состоялась встреча Президента Армении Л.Тер-Петросяна с 

М.Горбачевым, однако она оказалась безрезультатной. Войска МВД СССР и азербайджанские омоновцы 

по-прежнему продолжали карательные операции. Со всей очевидностью развитие событий шло к 

широкомасштабной войне.   

   6 мая Верховный Совет СССР обсуждал требование Армении о созыве съезда народных 

депутатов СССР в связи с резким обострением обстановки в НКАО и азербайджано-армянских 

отношений. Было принято решение продолжить обсуждение проблемы в Комиссии Совета 

Национальностей ВС СССР.  

 В связи с критической ситуацией в Нагорном Карабахе исполком областного Совета объявил 

чрезвычайное положение в области, о чем поставил в известность мировую общественность. В тот же 

день исполком обратился к ООН и руководству ряда стран мира с просьбой предоставить армянскому 

населению НКАО политическое убежище и тем самым спасти его от физического уничтожения.  

  19 июня 1991 года состоялось расширенное заседание исполкома облсовета, на котором были 

разработаны меры по стабилизации политической и экономической ситуации в области. Руководство 

приняло решение добиться восстановления полномочий Совета народных депутатов НКАО, провести 

новые выборы областного Совета, выработать программу выживания Карабаха и тщательно 

подготовиться к вооруженному сопротивлению агрессии Азербайджана. Была образована 

представительная делегация для переговоров с азербайджанским руководством. В результате 

состоявшихся в Баку переговоров удалось установить временный мир.  

                                                           
1
 Вермишева С. Депортация населения армянских сел НКАО и прилегающих районов./ Библиотека центра русско-

армянских инициатив.- Ер., 1995. Публикация сайта  www.karabakh88.ru 
2
 Выписка из протокола № 5 заседания исполкома Нагорно-Карабахского областного Совета народных депутатов от 

30.05.1991 г. Решение № 6/55. 
3
 Бабанов И., Воеводский К. Карабахский кризис. Санкт-Петербург, 1992. С. 40.  

4
 Операция Кольцо сквозь призму десятилетий. Газ. «Голос Армении», 01.05.2001.  

5
 Там же.  

6
 Свидетельствую: в Геташене была бойня // Газ. «Московские новости», 12 мая, 1991.  
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  24 июня делегация НКАО вылетела в Москву для встречи с руководством страны с целью 

рассмотрения вопроса восстановления функций областных органов власти и возможного диалога с 

азербайджанской стороной о мирном урегулировании карабахского конфликта. 29 июня делегацию 

принял Г. Янаев, который одобрил ее инициативу и обещал оказать содействие диалогу и мирному 

решению карабахской проблемы. Попытки делегации встретиться с президентом СССР М.Горбачевым 

успеха не имели. В тот же день представители НКАО были приняты председателем Верховного Совета 

СССР А.Лукьяновым, который высказался за необходимость восстановления областного Совета 

народных депутатов и обещал направить в Нагорный Карабах делегацию Верховного Совета для 

изучения положения. Состоялись также встречи с министром обороны СССР Д.Язовым, министром 

внутренних дел Б.Пуго, заместителем генерального прокурора СССР Трубиным, бывшим министром 

иностранных дел СССР Э.Шеварднадзе. Однако эти встречи не дали практических результатов.  

  Азербайджанское руководство продолжало политику депортации армянского населения, 

выдавая ее за добровольное переселение. Эта акция сопровождалась применением грубой силы и 

оружия, убийствами и нанесением увечий, грабежом и разбоем. 4 июля Горбачев отменяет режим 

чрезвычайного положения и заявляет, что ситуация в НКАО и вокруг нее нормализуется. Через 

несколько дней солдаты 23-ей дивизии 4-й армии Советского Союза совместно с азербайджанским 

ОМОН осаждают армянские села Эркедж, Бузлух и Манашид Шаумянского района. 13-14 июля они 

оккупируют села (в период с 14 по 18 сентября армянам удалось их временно отбить)
1
.  

19 июля состоялось заседание Нагорно-Карабахского областного Совета народных депутатов, на 

котором был обсужден вопрос о начале диалога с азербайджанской стороной о мирном урегулировании 

конфликта. Представитель Дашнакцутюн Георгий Петросян однозначно выступал против предложения о 

переговорах с Баку. «Наша борьба в 1988 году началась во имя восстановления прав, подавленных в 

тоталитарном государстве. Движение явилось мирной борьбой за права. Но ответом стал Сумгаит. 

Вопрос права был переведен в плоскость межнационального противостояния. Вопрос нашего права не 

должен решаться в Баку. Мы сами должны определять наши права. Отправить делегацию в Баку значит, 

что мы согласны на вмешательство в нашу внутреннюю жизнь»
2
. 

В результате двухдневных бурных обсуждений в Ереване, опять же при вмешательстве Левона 

Тер-Петросяна, была одобрена инициатива направить в Баку карабахскую делегацию и провести 

переговоры с Муталибовым. 20 июля в г. Баку карабахская делегация встретилась с президентом 

Азербайджана А. Муталибовым и заверила, что органы НКАО готовы вести переговоры «на основе 

конституций СССР и Азербайджана» и желают обсудить график новых выборов в местные органы 

НКАО
3
. Это было по существу предложение о капитуляции в обмен на гарантии самоуправления области 

внутри Азербайджана. Однако конкретного результата достигнуто не было. Делегация не обладала 

достаточными полномочиями для заключения компромиссной сделки, к тому же по возвращении в 

Степанакерт ее миссия подверглась жесткой критике. 10 августа Валерий Григорян, главный проводник 

идеи компромисса, был убит на улице Степанакерта. Возможно, он пал от руки своих армянских 

собратьев, которые сочли его предателем. Шведский ученый Эрик Меландер приводит слова активистки 

карабахского движения Жанны Галстян в беседе с ним: "Кто бы ни подписал такой документ - документ, 

не имевший силы, потому что ни мы, ни народ не могли ему подчиниться, - он ставил свою жизнь под 

угрозу: такого человека просто бы убили, даже если бы он был нашим близким другом"
4
. Попытка 

компромисса была сорвана.  

Операция «Кольцо» была прекращена только после провала августовского путча в Москве.  

Однако ни сама операция, ни совершенные в ее ходе военные преступления не получили должной 

политической и правовой оценки (Единственными официальными документами явились лишь Заявления 

и Обращения Верховного Совета Республики Армения и Заключение Комитета по правам человека 

Верховного Совета Российской Федерации.). Безнаказанными остались организаторы и исполнители. 

Оставшаяся не осужденной, операция "Кольцо" стала прецедентом и прелюдией для новых военных 

преступлений и жестоких акций против гражданского населения.  

Таким образом, Карабахский конфликт – первый проблемный узел в Советской стране, который 

стремительно превратился в вооруженный конфликт. Война за независимость Арцаха открыла кровавую 

страницу болезненного распада Советского Союза. Карабахский конфликт, по сути, стал одним из 

последних доводов в некрологе СССР.  

                                                           
1
 Татул Акопян. Карабахский дневник. Зеленое и черное или ни войны ни мира. Ереван, Антарес, 2010.- стр. 110. 

2
 Там же.  

3
 Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. Глава 8 // Публикация сайта: 

www.news.bbc.co.uk 
4
 Melander Eric. The Nagorno-Karabakh conflict Revisited: Was the war inevitable? // Journal of Cold War studies 3(2), 

2001.- P. 70 
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В настоящее попытки окончательного урегулирования конфликта под эгидой различных 

международных организаций (ООН, СНГ, ОБСЕ и т.д.) не прекращаются, тем не менее, угроза 

возобновления вооруженных столкновений и эскалации этнополитической ситуации в регионе 

чрезвычайно высока. 
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ՀՏԴ  94 (479.243)                                                                                                            Պատմություն 
Ֆելիքս Մովսիսյան 

պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

Վանաձորի պետական համալսարանի պատմության ամբիոնի վարիչ 

felmov@mail.ru 

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ 
 

Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը խորհրդային կենտրոնական մամուլը 

լուսաբանում և գնահատում  էր ուղեցույց ունենալով ԽՄԿԿ Կենտկոմի քաղբյուրոյի հապճեպ 

ընդունած որոշումը։ Այն հայության հոգևոր վերածնության շարժումը խորհրդային հանրությանը 

ներկայացնում էր որպես «առանձին ծայրահեղականների անպատասխանատու կոչեր», իսկ 

ազգային միավորման պահանջը՝ «անջատողականների» գործողություններ, որն իբր թե նպատակ 

էր հետապնդում վերացնել երկրի ներքին սահմանները։ Մամուլը հետագայում թույլ փորձեր արեց 

բացահայտելու արցախյան շարժման իրական պատճառները, որոնք համարում էր անհատի 

պապաշտամունքի տարիներին թույլ տված սխալներն ազգային քաղաքականությունում և լճացման 

ժամանակաշրժանը։ Չնայած դրան՝ կենտրոնական մամուլը ելնելով ժողովուրդների եղբայրական 

բարեկամության և ինտերնացիոնալիզմի գաղափարախոսական կաղապարներից, փորձելով 

հակակշռել Հայաստանում և Ադրբեջանում ծավալված շարժումն ու գործողությունները, երկու 

ժողովուրդներին սթափության, զգոնության, իմաստության կոչեր էր անում և հորդորում 

փոխըմբռնման ու համերաշխության ուղիներ փնտրել ստեղծված փակուղային վիճակից դուրս 

գալու համար։  

 
Բանալի բառեր. Լեռնային Ղարաբաղ, հայություն, շարժում, հանրահավաքներ, միավորում, մամուլ, 
կուսակցություն, հրապարակումներ, գնահատական: 

 

Феликс Мовсисян 
АРЦАХСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОЦЕНКЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

Арцахское национально-освободительное движение советская центральная печать освещала и 

оценивала с позиции резолюции, наспех принятой политбюро ЦК КПСС. Духовное возрождение 

армянства представлялось как «безответственные призывы отдельных экстремистов», а требования 

национального единства – как деятельность «сепаратистов», которая преследовала цель 

ликвидировать внутренние границы страны. Позже в печати появились слабые попытки выяснения 

подлинных причин арцахского движения, которые считались ошибками, допущенными в 

национальной политике в годы культа личности и в период застоя. Несмотря на это, центральная 

печать, исходя из идеологических моделей братской дружбы народов и интернационализма и 

пытаясь нейтрализовать разрастающиеся движения и активную деятельность в Армении и 

Азербайджане, призывала оба народа к трезвости, бдительности, мудрости и настоятельно убеждала 

найти пути для взаимопонимания и согласия для выхода из создавшейся тупиковой ситуации. 

 
Ключевые слова: Нагорный Карабах, явление, движение, митинг, объединение, партийная печать, 
публикации, оценка. 

 
 

Feliks Movsisyan 

THE ARTSAKH NATIONAL MOVEMENT IN THE ESTIMATION OF  THE CENTRAL SOVIET  PRESS 

 
The central Soviet press interpreted and evaluated the Artsakh national-liberation movement  guided by  

the hasty resolution of the  Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet 
Union. It presented the movement of the spiritual rebirth of Armenians as “irresponsible appeals by some 
extremists” and the call for national unification as “the actions of separatists, which  aimed at abolishing the 
internal borders of the country”. Later the press made weak attempts to reveal the real causes of the movement, 
considering them to be the mistakes made in the national policy during the years of the cult of personality and 
the period of stagnation.  In spite of this, based on ideological stereotypes of brotherly friendship and 
internationalism and trying to counterbalance the movement and  activities  expanding in Armenia and 
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Azerbaijan, the central press called on both nations to be alert, sober and wise and urged them  to look for ways 
of mutual understanding and solidarity  in order to get out of the dead end. 
 
Key words- Nagorno Karabagh, appearance, movement, rallies (mass meetings),  unification, printed media of 
the party, publications, estimation. 

 

Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարի մասին վերջին տարիներին մեզանում 

հրապարակվել է մեծ թվով գիտական և այլ գրականություն, սակայն առ այսօր ուսումնասիրված չէ 

ղարաբաղյան շարժման արձագանքն ու գնահատականը ԽՍՀՄ կենտրոնական, միութենական, 

ինչպես նաև արտասահմանյան մամուլում: Շարժման սկզբնավորման մասին խորհրդային մամուլի 

առաջին հրապարակումները բխում էին բացառապես ԽՄԿԿ Կենտկոմի դիրքորոշումից ու 

գնահատականից, որը համահունչ չէր գորբաչովյան վերակառուցման գաղափարախոսությանը: 

Թեպետ վերակառուցումը հռչակում էր «նոր մտածողություն»1, «լճացումից և 

պահպանողականությունից ձեռբազատում, թույլ տված սխալների շտկում»2, այնուամենայնիվ 

Խորհրդային Միության բարձրագույն կուսակցական ղեկավարությունը շարունակում էր մտածել ու 

գործել` հավատարիմ մնալով կոմունիստական գաղափարախոսության կաղապարներին: 

Վերակառուցման հռչակած նոր մտածողությունը, առավել ևս գործելակերպը, մնաց տեսանելի 

հորիզոնում, որի լայնահուն ճանապարհի առաջին արահետը բացեց արցախյան ազգային 

շարժումը: 1988թ. փետրվարի 20-ի ԼՂԻՄ ժողովրդական պատգամավորների մարզային խորհրդի 

արտահերթ նստաշրջանի «ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հանելու և Հայկական ԽՍՀ 

կազմի մեջ մտցնելու մասին» որոշումը3 ԽՄԿԿ ղեկավարությունն ի սկզբանե ընկալեց որպես 

լենինյան ազգային քաղաքականության և ԽՍՀՄ ժողովուրդների բարեկամության դեմ ուղղված 

քայլ: ԽՄԿԿ Կենտկոմի քաղբյուրոյի փետրվարի 21-ի «Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձությունների 

մասին» հապճեպ ընդունած որոշումը արցախահայության սահմանադրական իրավունքի հիման 

վրա4 անցկացրած զանգվածային խաղաղ հանրահավաքները, որոնք ընթանում էին «Լենին, 

կուսակցություն, Գորբաչով» կարգախոսով, գնահատեց որպես «հասարակական կարգի 

խախտում»: Խորհրդային Հայաստանի հետ վերամիավորվելու պահանջը որակվեց «առանձին 

ծայրահեղականների անպատասխանատու կոչեր», որոնք «նպատակաուղղված են գոյություն 

ունեցող ազգային-տարածքային կառուցվածքի վերանայմանը, հակասում են Ադրբեջանական և 

Հայկական ԽՍՀ աշխատավորների շահերին, վնասում են ազգամիջյան հարաբերություններին»5:  

Ծերակույտի վերածված ու իրականությունից կտրված քաղբյուրոն ոչ միայն հստակ 

պատկերացում չուներ հայ-ադրբեջանական ազգամիջյան իրական հարաբերությունների մասին, 

այլև անտեսում էր պատմական այն իրողությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային 

Ադրբեջանին բռնակցվել է բոլշևիկյան Կավբյուրոյի 1921թ. հուլիսի 5-ի անօրինական որոշմամբ6` 

հաշվի չառնելով բնակչության 94 տոկոսը կազմող հայության կարծիքը7: Անտեսելով հայության 

օրինական պահանջը ու միասին ապրելու իղձերը, քաղբյուրոն դիմում էր «ադրբեջանական և 

հայկական բնակչության հայրենասիրական ու ինտերնացիոնալիստական զգացմունքներին», կոչ 

անելով`«տեղի չտալ ազգայնամոլական տարրերի սադրանքին և համակողմանիորեն ամրապնդել 

խորհրդային ժողովրդի եղբայրական բարեկամությունը»8: Քաղբյուրոյի որոշումն ըստ էության 

հակասում էր միջազգային իրավունքի աներկբա նորմա համարվող ազգերի ինքնորոշման 

իրավունքին9 և լենինյան ազգային քաղաքականությանը: ԽՍՀՄ սահմանադրությունը մեծագույն 

նվաճում էր համարում «մարդկանց պատմական նոր ընդհանրության` խորհրդային ժողովրդի» 

ձևավորումը10, իսկ ԽՄԿԿ Կենտկոմի Գլխավոր քարտուղար Յու. Վ. Անդրոպովը հայտարարում էր, 
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որ ԽՍՀՄ-ում «ազգային հարցը լուծված է վերջնականապես և անդառնալիորեն»: Արցախյան 

շարժումից երկու տարի առաջ ընդունված ԽՄԿԿ ծրագիրը փաստում էր, որ «ազգային հարցը 

Խորհրդային Միությունում հաջողությամբ լուծվել է», բայց «մեր սոցիալիստական բազմազգ 

պետությունում նոր խնդիրներ են ծագում ազգային հարաբերությունների կատարելագործման 

ուղղությամբ»1: Ծագած նոր խնդիրներից առաջինն արցախահայության պահանջն էր, որին ընթացք 

տալու փոխարեն Մ.Ս. Գորբաչովը ջանում էր խորհրդային հանրությանը հավաստիացնել, թե 

Խորհրդային Միությունում Արցախի հարցի նման չլուծված 19 այլ խնդիրներ նույնպես կան, որոնք 

բավարարելը կնշանակի վերացնել միութենական հանրապետությունների սահմանները: Ներքին 

քարտեզի փոփոխություններ թույլ չտալու նպատակով քաղբյուրոն պարտավորեցրեց Ադրբեջանի և 

Հայաստանի ղեկավարությանը «քաղաքական և գաղափարախոսական ազդեցության բոլոր 

միջոցները նպատակաուղղել լենինյան ազգային քաղաքականության և ժամանակակից փուլում 

նրա էության պարզաբանմանը»2:  

Կատարելով ԽՄԿԿ Կենտկոմի սույն հրահանգը` Խորհրդային Միության զանգվածային 

լրատվամիջոցները ձեռնամուխ եղան արցախյան ազգային և հոգևոր վերածնության շարժման 

լուսաբանմանը: Միութենական հեռուստատեսությունը, ռադիոն, ՏԱԱՍ-ը, «Պրավդա», 

«Իզվեստիա», «Սովետսկայա Ռոսսիա», «Տրուդ», «Կոմսոմոլսկայա պրավդա» կենտրոնական 

պաշտոնաթերթերը իրենց էջերում արցախյան շարժումը լուսաբանում էին հիմնականում ԽՄԿԿ 

Կենտկոմի համապատասխան բաժինների տրամադրած պաշտոնական հաղորդագրություններով: 

Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման և առաջին օրերի դեպքերի մասին լուրերը 

հրապարակվում էին պաշտոնական գրաքննություն անցնելուց հետո և հիմնականում «Լեռնային 

Ղարաբաղի իրադարձությունների շուրջը» խորագրի ներքո: Այդ միօրինակությունը գալիս էր 

նրանից, որ «խորհրդային հասարակության ղեկավար և ուղղորդող ուժ» հանդիսացող 

կոմունիստական կուսակցությունը3 իր քաղաքականությունը թելադրում էր կուսակցական, 

խորհրդային, արհմիութենական, կոմերիտական պաշտոնաթերթերին և լրատվության մյուս 

միջոցներին: Այդ պատճառով ղարաբաղյան շարժման մասին լուրերը միօրինակ էին նյութի 

շարադրանքի ոճով, բովանդակությամբ ու գնահատականով գրեթե կրկնվող և հասցեագրված երկու 

ժողովուրդներին: Կենտրոնական բոլոր թերթերի միատեսակ լրատվությամբ Ադրբեջանում, 

Հայաստանում և ԼՂԻՄ-ում փետրվարի 24-ին կայացած կուսակցական ակտիվի ժողովներից 

Բաքվում միահամուռ նշել են, որ արցախահայության «գործողություններն ու պահանջը ուղղված են 

գոյություն ունեցող ազգային-տարածքային կառուցվածքի փոփոխությանը և վնաս են հասցնում 

ազգամիջյան հարաբերություններին»: Ստեփանակերտի ակտիվի ժողովում շեշտել են, որ եթե 

«պատասխանատու քայլեր չձեռնարկվեն», ապա ստեղծված վիճակը «կհանգեցնի անկանխատեսելի 

կամ դժվար շտկվող հետևանքների», իսկ Երևանյան ժողովում «ակտիվը հավանություն է տվել 

ԽՄԿԿ Կենտկոմի որոշմանը և այն ընդունել ի ղեկավարում և անշեղ կատարում»4: 

Լրատվամիջոցները հայտնում էին, որ փետրվարի 25-ին Մ.Ս. Գորբաչովն ընդունելով Զ. 

Բալայանին և Ս. Կապուտիկյանին` նրանց զգուշացրել է, որ եթե արցախյան շարժումը 

շարունակվի, ապա այն կարող է կործանարար հետևանքներ ունենալ Ադրբեջանում ապրող շուրջ 

կես միլիոն հայերի համար5: Միութենական մամուլը լայնորեն լուսաբանում էր փետրվարի 26-ին 

երկու հանրապետությունների աշխատավորներին և ժողովուրդներին Մ.Ս. Գորբաչովի հղած 

ուղերձը` նշելով, որ այն իբր թե «ընդունվել է ըմբռնումով և երախտագիտության զգացումով»6:  

Կենտրոնական մամուլը, հստակ չտիրապետելով արցախահայության պահանջի վերաբերյալ 

Ադրբեջանում ձևավորված պաշտոնական դիրքորոշմանն ու հասարակական կարծիքին և առաջ 

ընկնելով իրադարձություններից, ոչ իրատեսական գնահատական էր տալիս Մ.Ս. Գորբաչովի 

ուղերձի գաղափարական ազդեցությանը: Նրա դիմումը յուրովի ընկալած ադրբեջանցիները 

հաջորդ օրը` փետրվարի 27-ին, Սումգայիթ քաղաքում հանրապետական իշխանությունների 

հրահանգով նախապես ծրագրված և «Մահ հայերին» կոչերով հայության նկատմամբ 

                                                           
1
 Программа Коммунистической партии Советского союза, Москва, 1986, стр. 43-44. 

2
 «Правда», 25 февраля 1988, N 56, стр. 2. 

3
 Конституция СССР, статья 6, Москва 1977, стр. 7. 

4
 «Правда», 26 февраля 1988, N 57; « Известия », 26 февраля 1988 N 57. 

5
 «Правда», 27 февраля 1988, N 58; « Известия », 27 февраля 1988 N 58. 

6
 «Правда», 27 февраля 1988, N 58 стр 1; «Известия», 27 февраля 1988, N 58, стр 1. 
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ցեղասպանություն իրականացրին1: Եռօրյա այդ եղեռնագործությանը խորհրդային կենտրոնական 

լրատվամիջոցներն առաջին անգամ անդրադարձան միայն մարտի 1-ին, երբ Մ.Ս. Գորբաչովը 

Սումգայիթ զորք մտցնելուց բացի, արտաքուստ դատապարտեց կատարվածը: Նրա 

գնահատականը կրկնում էին միութենական պաշտոնաթերթերը, ըստ որոնց, «խուլիգանական 

տարրերը Սումգայիթում հրահրեցին անկարգություններ, որոնք հանգեցրեցին ողբերգական 

հետևանքների»2:  

Համընդհանուր այս գնահատականի համայնապատկերից դուրս էր ՀամԼԿԵՄ Կենտկոմի 

պաշտոնաթերթ «Կոմսոմոլսկայա պրավդայի» «Տագնապով և հույսով» հոդվածը: Նրանում նշվում 

էր, որ Սումգայիթում «մարդկային կերպարը կորցրած կրկնահանցագործներ ու քրեական տարրեր 

կատարել են հանցագործություն և ոչ թե խուլիգանություն»: Ըստ թերթի, «նախապես ծրագրված և 

նախապատրաստված ավազակային անկարգություններին, կոտորածին ու կողոպուտին 

մասնակցել են նաև բնակիչները»3: «Մոսկովսկայա պրավդան» սումգայիթյան դեպքերն անվանում 

էր «ողբերգություն», «ավազակային հարձակում», «վանդալիզմի ակտ», որը ոչ միայն հայության, 

այլև «խորհրդային ողջ ժողովրդի ցավն է»4:  

ԽՍՀՄ իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող և նրանց գաղափարախոսական 

ձայնափող հանդիսացող միութենական մամուլն ու հեռուստատեսությունը, խորհրդային 

հանրությանը անաչառ ու ճշմարիտ տեղեկություններ չտվեցին Սումգայիթում հայերի հետ 

կատարված ողբերգության մասին: Փորձելով փրկել ադրբեջանցիների ազգային նկարագիրը` 

կենտրոնական մամուլը սկսեց նյութեր տպագրել այն մասին, որ Սումգայիթի կոտորածի օրերին 

բազմաթիվ ադրբեջանցիներ, վտանգի ենթարկելով իրենց կյանքը, մեծ թվով հայերի պաշտպանել են 

ելուզակների հարձակումներից, թաքցրել իրենց տներում ու ապաստան տվել: Նշվում էին կոնկրետ 

անուններ, ընտանիքներ, նկարագրվում էին հայերին փրկելու դեպքեր: Այդ նյութերի թվում 

առանձնանում էին ադրբեջանական լրատվամիջոցների հորինած երկու լեգենդ, որը շատ արագ 

տեղ գտավ կենտրոնական մամուլում: Խորհրդային պաշտոնաթերթերն անթաքույց ոգևորությամբ և 

ինտերնացոնալիստական պաթոսով գրում էին, թե ինչպես կոլտնտեսության նախագահ Խուրաման 

Աբբասովան փետրվարի 22-ին Աղդամի և Ասկերանի սահմանին կանխեց հայ-ադրբեջանական 

վերահաս աղետը5, իսկ Աղդամի Կուսշրջկոմի առաջին քարտուղար Մուրթազաևը ծնկի գալով 

ամբոխի առաջ, թույլ չտվեց հարձակվել Ստեփանակերտի վրա6: Երբ սումգայիթյան դեպքերի 

կապակցությամբ դատավարություն սկսվեց և որոշ չափով ճշմարտությունը բացահայտվեց, 

կենտրոնական թերթերն իրենց գնահատականը փոխեցին: Նրանք նույնպես սկսեցին կատարվածը 

«ողբերգություն» անվանել7, բայց միայն այն պատճառով, որ արյուն էր թափվել ու մարդիկ էին 

սպանվել: Ադրբեջանցիներին դատապարտող որևէ հոդված կենտրոնական մամուլն այդպես էլ 

չտպագրեց` սումգայիթյան ոճրագործությունն անվանելով «ծանր դաս բոլորի համար», «մեծ, 

հսկայական, ողբերգական, ահավոր հետևանքներով հղի թյուրիմացություն»8:  

Սումգայիթյան ողբերգությունը չսասանեց հայությանը, որը զանգվածային 

հանրահավաքներում շարունակում էր առաջ քաշել ազգային միավորման պահանջը: Արևմտյան 

մամուլը, մասնավորապես «Նյու Յորք Թայմսը», գրում էր, որ վաղուց աշխարհում ոչ մի գաղափար 

այդքան մեծ քանակությամբ մարդկանց դուրս չէր բերել հանրահավաքների9: Կենտրոնական 

լրատվամիջոցներից «Պրավդան» 1988թ. փետրվար-մարտ ամիսների պաշտոնական 

հաղորդագրություններում հայոց ազգային շարժումը և հայության արդարացի պահանջը 

ներկայացնում էր որպես «ԽՍՀՄ միասնությունը խաթարող»10, «սահմանները ջարդելու»11 նպատակ 

հետապնդող և «վերակառուցման քաղաքականությանը խանգարող» գործողություններ12: Նույն 
                                                           
1
 Տե՛ս Сумгаит…Геноцид…Гласность?, Ереван, 1989; Геноцид армян в Азербайджане и Нагорном Карабахе, 

Степанакерт, 1998. 
2
 В Нагорном Карабахе и вокруг него. «Московские новости». 13 марта 1988г., N 11, стр 4. 

3
 С тревогой и надеждой, «Комсомольская правда». 27 марта 1988, стр 4. 

4
 Когда же наступит прозрение, «Московская правда», 14 июля 1988, стр 4. 

5
 «Правда», марта 1988 N 7 июня 1988, N 159, стр. 2. 

6
 «Комсомольская правда», 27 марта 1988, стр 4. 

7
 «Правда»,, 10 октября 1988, N 284. 

8
 «Известия», 11 июля 1988, N 194. 

9
 «Собеседник». N 32, август 1988, стр.12. 

10
 «Правда», 21 марта 1988, N 81. 

11
 «Труд», 26 марта. 1988. стр 4. 

12
 «Московская правда». 30 марта 1988. стр 4; «Правда»,. 23 марта 1988. N 83, стр 2. 
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միտքը կարմիր թելի պես անցնում էր Բաքու գործուղված և տեղի իշխանությունների հետ 

համաձայնության եկած միութենական թերթերի սեփական թղթակիցների հոդվածներում, 

թղթակցություններում և հարցազրույցներում: Արտաքուստ երկու ժողովուրդներին 

բարեկամության և համերաշխության կոչեր անող նրանց հրապարակումները քողարկված 

հակահայկական բնույթ էին կրում, բորբոքում հայության լայն զանգվածներին, որոնք 

Կենտրոնական մամուլից պահանջում էին բացահայտել «ամենից առաջ ճշմարտությունը»1:  

Արցախյան շարժման էությունն ու նպատակը չընկալելը, հայության պահանջին ականջալուր 

չլինելը, սումգայիթյան ողբերգությունը ծուռ հայելու մեջ ներկայացնելը, հայությանը 

«ծայրահեղականներ» ու «անջատողականներ» անվանելը հանգեցրեց այն բանին, որ Արցախում և 

Հայաստանում անվստահության մթնոլորտ ձևավորվեց կենտրոնական լրատվամիջոցների 

նկատմամբ: Դրան նպաստեցին հատկապես «Պրավդայի»` «Հույզեր և բանականություն», 

«Իզվեստիայի»` «Անջատողականները», «Տրուդի»` «Հույզերը խորհրդատու չեն» հակահայկական 

բովանդակությամբ հոդվածները, որոնցում ասվում էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի 

իրադարձությունները վերաճել են «ազգային դրսևորումների»2, մի խումբ անպատասխանատու 

մարդկանց «անջատողական գործողությունների»3, «ծայրահեղական տրամադրված 

«առաջնորդների» հրահրած հանրահավաքային ժողովրդավարության»4, որի վերջնական 

նպատակը գոյություն ունեցող սահմանների վերանայումն է: Կենտրոնական բոլոր 

լրատվամիջոցները միասնաբար, վերևներից ստացված հրահանգի համաձայն, քննադատում էին 

մարտի 2-ին Ստեփանակերտում ստեղծված «Կռունկ» կոմիտեն և նրա գործունեությունը: Դրանք 

նշում էին, որ Կոմիտեի անդամները «հավակնում են ազգի առաջնորդի դերի»5, ովքեր «հանդես 

գալով ժողովրդի անունից, փորձում են իրենց կամքը թելադրել մարզի ղեկավարությանը… 

գտնելով, թե այնտեղ` հրապարակում, իրենց ցանկացած գործողության մանդատ են տվել»6: 

«Կոմսոմոլսկայա պրավդան» «Կռունկ» կոմիտեի հանդես գալը բացատրում նրանով, որ 

հրապարակում հավաքված մարդիկ մարզի ղեկավարությանը չէին հավատում, քարոզչությունը 

նրանց վրա չէր ազդում, ուստի «ստեղծված անիշխանության պայմաններում նոր դեմքերի 

անհրաժեշտություն առաջացավ, որոնց խոսքին կհավատային»: Թերթը «Կռունկը» համարում էր 

«հարգված և հեղինակավոր» կազմակերպություն7: Կենտրոնական մամուլը կոմիտեի անվանումը 

կապում էր հայերի համար հայրենիքի կարոտը խորհրդանշող կռունկի հետ, իսկ «Կոմսոմոլսկայա 

պրավդան» գրում էր, որ ոմանք «Կռունկը» «համարում են տպավորիչ հապավում`Комитет 

революционного управления Нагорным Карабахом»8: Միութենական թերթերի միահամուռ 

կարծիքով «Կռունկ» կոմիտեն ցրելը սոսկ ժամանակի հարց է: Այս թերթերը ներքին 

բավարարվածության զգացումով հայտնում էին Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից մարտի 28-

ին «Կռունկի» գործունեությունը դադարեցնելու մասին9, իսկ «Կոմսոմոլսկայա պրավդայի» 

կարծիքով՝ ձևականորեն ցրված կոմիտեն շարունակում է գործել իշխանությունների կամքին 

հակառակ10: 

1988թ. մարտի սկզբին Երևանում և Մոսկվայում ստեղծված «Ղարաբաղ» կոմիտեների 

գործունեության վերաբերյալ կենտրոնական մամուլի դիրքորոշումը նույնպես բացասական էր: 

«Պրավդա», «Իզվեստիա», «Տրուդ» պաշտոնաթերթերը տարբեր վերնագրով տպագրում էին ՏԱՍՍ-ի 

անանուն թղթակցի Երևանից ուղարկած ընդարձակ թղթակցությունը «Ղարաբաղ» կոմիտեի մասին: 

Ներկայացնելով Կոմիտեի բոլոր անդամներին` նշվում էր, որ «ազգի առաջնորդի դերի հավակնող»11 

այդ մարդիկ «սեփական ժողովրդին հրում են դեպի անդունդ, բորբոքում ազգային 

երկպառակություն… Ձևականորեն նրանք մտավարական մարդիկ են, կրթված: Իրականում նրանք 

ազգային քաղքենիներ են, առանց համոզմունքների ինտելեկտուալներ, քաղաքական 

                                                           
1
 Прежде всего истина, «Правда», 11 мая 1988, N 132, стр 6. 

2
 Эмоции и разум. «Права», 21 марта 1988, N 81. 

3
 Сепаратисты, «Известия», март 1988. 

4
 Эмоции - не советчик. «Труд», 26 марта 1988, стр 4. 

5
 Наступает время решений. «Известия», 30 марта 1988, N 90, стр 6. 

6
 Встречи после митингов. «Известия», 24 марта. 1988 N 4, стр 6. 

7
 Время нелегких решений. «Комсомольская правда», 23 июля 1988, стр. 4. 

8
 «Комсомольская правда», 23 июля 1988, стр 4. 

9
 «Правда», 29 марта 1988, N 88; «Известия», 23 марта. 1988, N 88. 

10
 «Комсомольская правда», 23 июля 1988, стр 4. 

11
 «Труд». 26 марта 1988. стр 4; «Правда», 23 марта 1988, N 83, стр 2.  
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արկածախնդիրներ, ովքեր ցանկանում են իրենց համար առաջընթաց ապահովել խժդժությունների 

և ահաբեկության ճանապարհով»1: Կենտրոնական մամուլը տարակուսանք էր հայտնում, թե ինչո՞ւ 

է մինչև օրս «Ղարաբաղ» կոմիտեն շարունակում իր «անկարգությունները», երբ նրա 

գործունեությունը դեռևս մարտին դադարեցրել է Հայաստանի Գերագույն խորհրդի 

նախագահությունը: «Մոսկովսկայա պրավդան» մեղադրում էր մոսկովահայության «այսպես 

կոչված Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամներին` հանրահավաքների կազմակերպելու, 

հակաադրբեջանական ելույթներ ունենալու և «իրենց անպատասխանատու գործողություններով ու 

կոչերով» մայրաքաղաքում վիճակն «անկանխատեսելի դարձնելու համար»2: 

Կենտրոնական մամուլում ղարաբաղյան շարժմանը և նրա ղեկավարներին միտումնավոր 

պիտակավորում տալը խորհրդային հանրության աչքին վարկաբեկում էր շարժման իրական 

բնույթը, վիրավորում հայության ազգային արժանապատվությունը, կոպտորեն ոտնահարում 

միլիոնավոր հայերի` միասին ապրելու արդար պահանջը, որը շարժման օրերին դրսևորում էր 

կազմակերպվածություն, համախմբվածություն և չէր ենթարկվում սադրանքների: Ազգային 

շարժման նկատմամբ քամահրանքն ու այն չընկալելու կուսակցության և կենտրոնական 

լրատվամիջոցների դիրքորոշումը հանգեցրեց այն բանի, որ հանրահավաքներում «Լենին, 

կուսակցություն, Գորբաչով» վանկարկումները փոխվեցին «Չենք հավատում մամուլին» կոչերով3: 

Կենտրոնական մամուլի նկատմամբ անվստահությունը համազգային բնույթ կրեց հատկապես այն 

բանից հետո, երբ ադրբեջանական մամուլում տպագրված «Լուրերը թշնամու զենք են» ստահոդ 

հոդվածում առաջ քաշված միտքը կենտրոնական լրատվամիջոցները շատ արագ դարձրին 

իշխանությունների անգործությունն արդարացնող լուրջ փաստարկ: ԽՍՀՄ դատախազության 

բարձրաստիճան պաշտոնյաները ԽՄԿԿ ԿԿ հանձնարարությամբ, չցանկանալով բացահայտել 

սումգայիթյան ողբերգության հրահրողներին, մամուլին հայտնում էին, թե «հետաքննությանն 

ամենից առաջ խանգարում են…անհայտ ուժերի» կողմից տարածվող «կեղծ ու անհիմն լուրերը»4: 

Կենտրոնական մամուլի լրատվության նկատմամբ անվստահությունը հասավ այն աստիճանի, որ 

Երևանում ոչ միայն հրաժարվեցին կենտրոնական թերթերից, այլև «Պրավդա» թերթի համարները 

հանրահավաքի մասնակիցները լցրեցին դագաղի մեջ, (որի վրա գրված էր «Պրավդա») և քաղաքի 

փողոցներում բողոքի երթ կազմակերպեցին:  

«Իզվեստիան» թեպետ իր հրապարակումներից մեկում փաստում էր, որ ստեղծված 

համատարած անվստահության մթնոլորտի համար «մեղքի բաժին ունեն նաև զանգվածային 

լրատվամիջոցները», որոնց «հաղորդումները և ամբողջ վերլուծությունը կառուցված է այսպես 

կոչված համամասնության վրա»5, բայց և այնպես նույն համամասնությունը պահպանելով էր լուրեր 

տպագրում: Հայ ժողովուրդը կենտրոնական լրատվամիջոցներից պահանջում էր «փնտրել 

ճշմարտությունը, միայն ճշմարտությունը»6, մինչդեռ Խորհրդային Միության ղեկավարությանը քիչ 

էր մտահոգում Հայաստանում և Արցախում հասարակական կարծիքի համատարած 

դժգոհությունը` հանրությանը ճշմարիտ լրատվություն չտալու կապակցությամբ: Կենտրոնական 

իշխանություններին ու մամուլին տվյալ պահին ավելի շատ անհանգստացնում էր Հայաստանում և 

Արցախում սկսված գործադուլային պայքարը: Կենտրոնական պաշտոնաթերթերը նույն օրը 

տպագրած «Հարկավոր է վճռական շրջադարձ» խմբագրական հոդվածում ընդգծված շեշտում էին 

Հայաստանի տնտեսության՝ միլիոնների վնաս կրելը գործադուլների պատճառով7: Իրենց 

թղթակցությունների գլխավոր դեմքը դարձնելով գործադուլներին դեմ մարդկանց` միութենական 

մամուլը հայությանը սթափության, բանականության կոչեր էր անում, հորդորում դրսևորել «Քիչ 

հույզեր, ավելի շատ իմաստություն»8 և վերադառնալ իրենց աշխատանքային տեղերը: Մամուլը 

ցավոտ խնդիր էր համարում սումգայիթյան դեպքերին հաջորդած փախստականների երևան գալը, 

                                                           
1
 Народ им за собой не привести, «Известия», 22 июля 1988, N 204, стр 6; Куда они вели народ, «Труд», 22 июля 

1988, стр. 2.  
2
 Когда же наступит прозрение? «Московская правда», 14 июля 1988, стр 4.  

3
 «Известия», 26 марта 1988. N 86, стр. 3. 

4
 Следствию мешают слухи. «Известия». 30 марта 1988. N 90; В Нагорном Карабахе и вокруг него, «Московские 

новости». 13 марта 1988, N 11, стр.4. 
5
 Տե՛ս «Известия», 11 июля 1988. N 194, стр. 4. 

6
 Տե՛ս «Труд», 26 марта 1988, стр 4. 

7
 Нужен решительный перелом. «Правда». 17 июня 1988. N 199, стр.3; «Известия» 17 июля 1988, N 199, стр. 3; 

«Труд». 17 июля 1988. N 165, стр. 4. 
8
 Меньше Эмоции, больше мудрости!; «Комсомольская правда», 1 декабря 1988, стр 4. 
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երբ 200 հազար մազապուրծ հայեր Ադրբեջանից հարկադրաբար գաղթեցին Հայաստան և այլ 

հանրապետություններ, իսկ ադրբեջանցիներն իրենց տները լքեցին Հայաստանի որոշ 

շրջաններում1:  

Կենտրոնական լրատվամիջոցները շարունակում էին երկու ժողովուրդներին 

համերաշխության և խաղաղ գոյակցության, եղբայրության կոչեր անող տարբեր նյութեր տպագրել 

ոչ միայն Խորհրդային Միության տարբեր հանրապետությունների աշխատավորների,2 այլև հայերի 

ու ադրբեջանցիների անունից: Այդպիսի նպատակ էին հետապնդում Է. Բաղդասարովի «Մեր 

եղբայրության մասին» հոդվածը3 «Պրավդայում», ադրբեջանցի կինոռեժիսոր Ա. Իբրահիմովի 

«Ոտնձգություն չանել բարեկամության նկատմամբ» հոդվածը4՝ «Սովետսկայա Ռոսսիա» թերթում, 

արցախցի ուսուցիչ Է. Մնացականյանի հետ «Ինձ համար ցավալի է հայրենակիցներ» հարցազրույցը 

և «Մենք շատ ենք, իսկ տերությունը` մեկը» հոդվածը5 «Պրավդայում», Ադրբեջանի 

կոմպոզիտորների միություն առաջին քարտուղար Ա. Ալիզադեի և Երևանի պատվավոր քաղաքացի 

Մ. Գարագաշի խոսքը «Իզվեստիայում»6:  

Կենտրոնական մամուլը ձգտում էր իր տեղեկատվությունում պահպանել 

հավասարակշռություն և թերթի նույն համարում նյութեր էր տպագրում միաժամանակ 

Հայաստանից, Արցախից և Ադրբեջանից: Դրանք երկու ժողովուրդներին խրատական տոնով 

հորդորում էին «ետ նայել ու հասկանալ»7, «փնտրել համաձայնություն»,8 «գտնել փոխզիջում»9, 

«ուղիներ փնտրել դեպի փոխըմբռնում»10, «չդառնալ խաղալիք կույր ուժերի ձեռքին»11 և իրենց 

յուրաքանչյուր գործողություն «համեմատել բանականության հետ»12: Չնայած այս ընդհանուր 

մոտեցմանը` առանձին հրապարակումներում, սկսած 1988թ. մայիսից, փորձեր էին արվում 

բացահայտել արցախյան շարժման դրդապատճառները: Սակայն ճշմարտությունը վերհանելու 

փոխարեն կարևորվում էին ԼՂԻՄ-ում տարիներով չլուծված սոցիալ-տնտեսկան խնդիրները13 կամ 

էլ փորձ էր արվում մեղքը բարդել մարզի նախկին կուսակցական ղեկավարության և նրա թույլ 

տված սխալների վրա14: Կենտրոնական թերթերի այս մոտեցումը փոխվեց այն բանից հետո, երբ 

1988թ. հունիսին Մոսկվայում կայացած կոմունիստական կուսակցության 19-րդ կոնֆերանսի 

օրերին կուսակցական որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նշեցին, որ «Լեռնային Ղարաբաղի 

հիմնադիրն իր արմատներով տանում է ինչպես անհատի պաշտամունքի, այնպես էլ լճացման 

ժամանակաշրջանը»15: Ուղենիշ ունենալով այս գնահատականը`«Իզվեստիան» Արցախում 

ստեղծված վիճակը համարում էր «լճացման ծանր պտուղներ»16: «Արգումենտի ի ֆակտի» թերթը 

տպագրում էր ԽՄԿԿ Կենտկոմի բաժնի վարիչի տեղակալ Վ.Ա.Միխայլովի հետ հարցազրույցը, 

որտեղ նա նշում էր, որ ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանի կազմում հայտնվելուց հետո «լուրջ սխալներ են թույլ 

տրվել ազգային քաղաքականությունում, ոտնահարվել են ղարաբաղցիների իրավունքները», ովքեր 

գտնում են, որ միայն Հայաստանի կազմում կարող են լիովին բավարարել իրենց ազգային 

պահանջները և պահպանել էթնիկ միասնությունը»17: Չնայած Արցախյան շարժման իրական 

պատճառների ուշացած ըմբռնմանը` ԽՄԿԿ Կենտկոմը փակուղուց դուրս գալու ելքը տեսնում էր 

ԼՂԻՄ-ում սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, կրթական և այլ տարիներով կուտակված 

խնդիրների լուծման մեջ: Այս իմաստով կենտրոնական մամուլը ջանում էր «Լեռնային Ղարաբաղի 
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5
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6
 Нужны доверие и мудрость, «Известия». 3 декабря 1988, N 338, стр. 3. 

7
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8
 Искать согласие.«Известия», 21 июля 1988, N 203, стр 3. 

9
 Компромисс: Нагорный Карабах в судьбе страны. «Новое время», 1988, N 33. 

10
 Искать пути к взаимопониманию, «Комсомольская правда», 4 декабря 1988, стр 3. 

11
 К положению вокруг Нагорного Карабаха, «Правда», 23 сентября 1988, стр 6. 

12
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13
 Нагорный Карабах: груз проблем действительных и мнимых. «Новое время», 1988. N 38, стр. 24-26. 

14
 Не было готовых образцов. «Известия», 22 марта 1988, N 82, стр 3. 

15
 «Правда», 1 июля 1988, N 183; «Известия», 1 июля 1988 N, 183; «Труд», 1 июля 1988, N 151. 

16
 НКАО: горькие плоды застоя. «Известия», 13 июля 1988, N 195, стр. 6. 
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բնակիչներին» քարոզչական հոդվածում հայությանը համոզել մարզի սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման արագացման միջոցառումների մասին ԽՄԿԿ Կենտկոմի և ԽՍՀՄ նախարարների 

խորհրդի որոշման «անաչառությունն ու վերին աստիճանի արդարացիությունը»1, որը 

Հայաստանում և Արցախում հավանության չարժանացավ: Կենտրոնական մամուլը միահամուռ 

հակասահմանադրական և «ժողովրդավարության խեղդում» համարեց ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի 

1988թ. հունիսի 15-ի որոշումը` ԼՂԻՄ-ը Հայաստանի կազմի մեջ ներառելու մասին2: Այդ որոշումը 

գնահատվում էր «արկ վերակառուցման տակ», հայության գործողությունները որակվում «պատը` 

պատին» մեթոդ, որը «տանում է միայն փակուղի, սերմանում ատելություն և թշնամություն»3: 1988թ. 

հուլիսի 18-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 

միավորման մասին որոշումը որակեց «վերակառուցման դեմ ուղղված ինքնագլուխ 

ներսահմանային վերաձևումներ կատարող քայլ»4, որը դարձավ ուղենիշ միութենական մամուլի 

համար: «Սոբեսեդնիկ» թերթի դիրքորոշմամբ` արցախյան շարժումը, «որին հետևում է ամբողջ 

աշխարհը… անտարակույս վերակառուցման քննություն է»5: Արցախյան շարժումը համարելով 

վերակառուցման քաղաքականության հետևանք, կենտրոնական մամուլը, առանց լուրջ հիմքեր 

ունենալու, մերկապարանոց հանդիմանությամբ գրում էր, թե «վերակառուցումը Հայաստանում 

արհեստականորեն արգելակում են»6: Արցախյան խնդրին քաղաքական լուծում չտալու ԽՍՀՄ 

իշխանությունների վճռական դիրքորոշումը հանգեցրեց այն բանին, որ ՀԽՍՀ Գերագույն 

խորհուրդը հարկադրված եղավ 1988թ. նոյեմբերին արտահերթ նստաշրջանում ընդունել որոշում, 

ըստ որի, Հայաստանում կարող էին կենսագործվել կենտրոնական իշխանությունների միայն այն 

որոշումները, որոնք Գերագույն խորհուրդը կհամարեր նպատակահարմար: Դրան հետևեցին 

միութենական մամուլի հակահայկական7 և ադրբեջանամետ8 մի քանի հրապարակումներ, որտեղ 

հայաստանյան իշխանությունների որոշումը համարելով հակասահմանադրական և ապօրինի, 

հռետորական հարցադրում էր արվում. «Ո՞ւմ է դա ձեռնտու»9: 

Նոյեմբերին Կիրովաբադում, Նախիջևանում, Շամխորում, Խանլարում տեղի հայ 

բնակչության նկատմամբ իրականացված բռնությունները, խոշտանգումներն ու ու նրանց գույքի 

թալանը Կենտրոնական մամուլը կրկին ներկայացրեց «խուլիգանական տարրերի զանգվածային 

անկարգություններ…, որոնք հանգեցրին մարդկային կորուստների»10: Միութենական թերթերից 

«Կոմսոմոլսկայա պրավդան» և «Մոսկովսկայա պրավդան» կատարվածն անվանեցին «իսկական 

հանցագործություն», այնուամենայնիվ կենտրոնական պաշտոնաթերթի դիրքորոշումը մնաց 

հիմնականում անփոփոխ: Հաշտարար դատավորի դեր ստանձնած կենտրոնական մամուլը 

շարունակեց հավասարապես հանդիմանել երկու ժողովուրդներին անխոհեմ գործողությունների 

համար, պահպանել հավասարակշռություն՝ տեղեկատվության իմաստով և հակամարտող 

կողմերին սթափության, իմաստության, կշռադատված որոշումներ ընդունելու կոչեր անել: 

Մամուլը տեղեկացնում էր, որ Երևանում և Բաքվում մտցվել է հատուկ դրություն և պարետային 

ժամ, վիճակը վերահսկում է զորքը, իսկ լրատվությունից դժգոհ են թե Հայաստանում և Արցախում և 

թե Ադրբեջանում11: 

Կենտրոնական մամուլը շարունակում էր երկու ժողովուրդներին «բանականության և 

կամքի»12, «ազգայնամոլության վարակը»13 վերացնելու, կարգուկանոնը վերականգնելու14 և 

                                                           
1
 Жителям Нагорного Карабаха.«Правда», 29 июля 1988, N 211, стр 3; «Известия», 29 июля 1988, N 211, стр. 3; 

«Труд». 29 июля 1988, стр 4; Постижение истины. «Правда», 25 июля 1988, N 207. 
2
 «Правда», 16 июня 1988, N 198; «Известия», 16 июня 1988, N 198; «Советская Россия», 16 июня 1988. 

3
 Искать согласие. «Известия», 21 июля 1988, N 203, стр. 3. 

4
 Տե՛ս «Правда», 20 июля 1988, N 200, стр. 1-4; «Известия», 20 июля 1988, N 200, стр. 1-4. 

5
 Семь дней в Ереване. «Собеседник», 12 августа 1988, N 32, стр. 12. 

6
 Оглянуться и понять. «Известия», 28 июля 1988, N 210, стр. 6. 

7
 К положению вокруг Нагорного Карабаха, «Правда», 23 сентября 1988, стр. 8. 

8
 Азербайджан: уроки и решения.«Правда», 10 октября 1988, N 284, стр 4. 

9
 Кому это на руку? «Социалистическая индустрия», 27 ноября 1988, N 272, стр. 3; Баку, Ереван: тревожная осень, 

«Комсомольская правда», 27 ноября 1988, стр. 2. 
10

 «Правда», 25-28 ноября 1988, N 330-333; «Известия», 25-28 ноября 1988, N 330-333; «Труд», 3 декабря 1988, с. 3. 
11

 «Правда», 27-29 ноября 1988, N 333-335, стр 2; «Известия». 27-29 ноября 1988. N 333-335, стр. 2; «Комсомольская 

правда», 27-29 ноября 1988; Особое положение, «Ветеран». N 41, стр.13. 
12

 Призываю к разуму и воле. «Известия», 29 ноября 1988, N 333, стр. 4. 
13

 «Правда», 1 декабря 1988, N 336, стр. 8. 
14

 Востановить порядок, «Труд», 3 декабря 1988, стр. 3. 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

447 

 

«փոխըմբռնման ուղիներ փնտրելու»1 կոչեր անել: 1988թ. դեկտեմբերյան ավերիչ երկրաշարժից 

հետո կենտրոնական մամուլն արցախյան խնդիրը մտածված մղեց երկրորդ պլան` գլխավոր 

ուշադրությունը դարձնելով խորհրդային իշխանությունների կողմից երկրաշարժի հետևանքները 

վերացնելու քայլերի և միութենական հանրապետությունների ցույց տված օգնության վրա: Հայ 

ժողովուրդն անտեսելով Հայաստանում գործող հատուկ դրությունն ու պարետային ժամը, 

երկրաշարժի ահավոր հետևանքները, իր արդարացի պահանջը կրկին հուժկու հնչեցրեց 

բազմահազարանոց նոր հանրահավաքներում:  Հայությանն իր ստանձնած ուղուց չշեղեց ոչ 

Հայաստանի շրջափակումը, ոչ 1989թ. հունվարին ԼՂԻՄ-ում ԽՍՀՄ իշխանությունների ստեղծած 

Հատուկ կառավարման կոմիտեն, ոչ 1990թ. հունվարի 15-ին մարզում արտակարգ դրություն 

մտցնելը, ոչ էլ խորհրդային զորքերի կողմից Շահումյանի շրջանի և Գետաշենի ենթաշրջանի բռնի 

հայաթափումը: Այս մասին կենտրոնական մամուլը բավարարվում էր միայն պաշտոնական լուրեր 

տալով և ԽՄԿԿ Կենտկոմի քաղաքականությունը պաշտպանող նյութեր ու թղթակցություններ 

տպագրելով2: Հայ ժողովրդի համար ճակատագրական այդ օրերին նրա արդարացի ընդվզմանը 

սատարեցին խորհրդային մի խումբ առաջավոր մտավորականներ, գիտության, արվեստի և 

գրականության հայտնի գործիչներ: Նրանք պարբերաբար դիմումներ էին հղում 

ժողովրդավարական ուժերին և համաշխարհային հասարակայնությանը` կոչ անելով պաշտպան 

կանգնել հայության պահանջին: Այդ նպատակով նրանք Մոսկվայում ստեղծեցին «Ղարաբաղ» 

կոմիտեն: Հայամետ մի շարք հայտարարություններով 1989թ. հանդես եկան ԽՍՀՄ ժողովրդական 

պատգամավորների առաջին համագումարի դեմոկրատական պատգամավորական խմբակցության 

առանձին անդամներ: ԽՍՀՄ Կենտրոնական մամուլը խուսափում էր լուսաբանել 

ժողովրդավարական ուժերի գործունեությունը ղարաբաղյան շարժմանը սատարելու ուղղությամբ: 

Կենտրոնական պաշտոնաթերթերը բավարարվում էին միայն նրանց քննադատող հոդվածներ 

տպագրելով3: Ժողովրդավարական ուժերի դիրքորոշմանն անդրադառնում էին միութենական մի 

շարք թերթեր և ամսագրեր 1990-1991թվականների իրենց անաչառ ու անկողմնակալ 

հրապարակումներում4:  

Արցախի ճակատագրով մտահոգված խորհրդային առաջադեմ մտավորականները իրենց 

հրապարակումներում, ելույթներում և հարցազրույցներում ցավ էին հայտնում Լեռնային 

Ղարաբաղում ստեղծված իրադրության կապակցությամբ, հայության պահանջը համարում էին 

լուրջ փորձություն վերակառուցման համար5: Նրանք առաջ էին քաշում այն միտքը, որ 

«վերակառուցման հակառակորդներին հաջողվեց հրահրել հերթական ազգամիջյան կոնֆլիկտը 

մարդկային զոհերով»6: 

Մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը խորհրդային պաշտոնաթերթերը հավատարիմ մնացին ԽՄԿԿ 

Կենտկոմի որդեգրած քաղաքականությանը` պահպանել հավասարակշռություն Հայաստանում, 

Արցախում և Ադրբեջանում ընթացող կենտրոնական իշխանությունների համար անցանկալի 

իրադարձությունների լուսաբանման հարցում, հավատարիմ մնալ լենինյան ազգային 

քաղաքականությանն ու ժողովուրդների եղբայրական բարեկամության գաղափարին և ըստ այդմ 

հայերին ու ադրբեջանցիներին հորդորել մի կողմ դնել ազգային տարաձայնությունները, գտնել 

հաշտության և փոխըմբռնման ուղիներ:  

 
  

                                                           
1
 Искать пути к Взаимопониманию, «Комсомольская правда», 4 декабря 1988, стр. 3. 

2
 Дни затмения, «Собеседник», 1989, N 42. стр.4; Нагорный Карабах. Особое управление,«Советский Союз», 1989, N 

5, стр. 10-11; Нагорный Карабах: время развязивать узлы, «Московские новости», 1989, N31, 30 июля, стр. 5; Будни 

особого управления, «Московские новости», 5 ноября 1989, N45, стр. 15; «Правда», 22июля 1989, N стр 7; 

«Известия», 1989, 8 декабря, стр 3; «Красная звезда», 1989, 28 февраля; «Новое время», 1989, N 39, стр. 34-38.  
3
 Остров реакция в Баку на статью А. Нуйкина. «Известия», 1991, 21 ноября.  

4
 Տե՛ս Карабах, боль моя, «Огонек», 1990, N 4, 20-27 января, стр. 26-29; Эффект зеркальности, «Диалог», 1990, март, 

N 5. 
5
 Комо грядеши? Карабах приближается. «Medarolis Express», 1991, 11 июля, N 28, стр.23. 

6
 «Огонек», 1990, 20-27 января, стр. 26-29. 
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ՀՏԴ 941 (479.25):323.2                                                                       Հայաստանի նորագույն պատմություն  
Մ 173 

Գայանե Մախմուրյան, 
պատմական գիտությունների դոկտոր, 

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ 
ggmakhm@hotmail.com 

 

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՀԵՏ ԱՐՑԱԽԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ (1988-1990 ԹԹ.) 

 

Հայրենիքի հետ Արցախի միացման շարժման նվաճումները պայմանավորված են 

ղարաբաղցիների պաշտպանողական հաղթական մարտերով, գաղթակաների և շիրակ-ցիների՝ 

երկրաշարժին դիմակայելու տոկունությամբ, սփյուռքի և արտերկրի աջակցութ-յամբ, 

փոխադրական, էներգետիկ ու լրատվական շրջափակման արգելքների համազ-գային 

հաղթահարումով, արդիական ու ճիշտ քաղաքականությամբ։ Հայաստանում հրավիրվել են ԽՍՀՄ-

ի համար աննախադեպ Մարզային ու Գերագույն խորհուրդների նստաշրջաններ, ուր ընդունվել են 

պատմական որոշումներ, կայացել են համազգային հանրահավաքներ, գործադուլներ, 

հացադուլներ, երթեր, նստացույցեր, բոյկոտի քայլեր։     

 

Բանալի բառեր. Արցախ, Հայաստան, Միացում, ԼՂԻՄ-ի Խորհուրդ, ՀԽՍՀ ԳԽ նստաշրջան, 
ազատագրական շարժում   

 

Г. Г. Махмурян, доктор исторических наук, 
Институт истории НАН РА 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
АРЦАХА СО СВОЕЙ РОДИНОЙ (1988-1990 гг.) 

 

Успехи движения за объединение Арцаха с Родиной обусловлены победой карабахцев в 

оборонительных боях, стойкостью беженцев и ширакцев в зоне землетрясения, поддерж-кой спюрка и 

зарубежных стран, общенациональным преодолением транспортной, энерге-тической и информационной 

блокады, верной и современной политикой. В Армении созвали беспрецедентные для СССР сессии 

Областного и Верховного советов, принявшие истори-ческие решения, состоялись общенациональные 

митинги, забастовки, голодовки, марши, сидячие пикеты, акции бойкота.      
 

Ключевые слова: Арцах, Армения, Союз, Совет НКАО, сессия Высшего совета ССР, Освободительное 
движение  

 
G. G. Makhmourian, Doctor of Sciences in History, Institute of History, 

National Academy of Sciences, Republic of Armenia 

HISTORICAL IMPORTANCE OF THE UNIFICATION 

OF ARTSAKH WITH ITS MOTHERLAND (1988-1990) 

 

The advance of the movement for unification of Artsakh with its Motherland is provided by the victory of 

Karabakh Armenians in their defensive actions, by staunchness of refugees and dwellers of the Spitak earth-

quake zone, by support of Diaspora and foreign countries, by the all-national overcoming the transport, energy 

and information blockade, as well as by appropriate and up-to-date politics. We convened in Armenia sessions of 

the Regional and Supreme Councils, unprecedented for the USSR,  which made the historical decisions. We had 

also applied the general meetings, strikes, hunger strikes, marches, sit-down protests and boycott actions.  

 

Key words. Artsakh, Armenia, Union, NKAR Council, SSR Supreme Council Session, Liberation Movement 

 

1988-1990 թթ. եղել են ազգային աննախադեպ գործընթացների ու նվաճումների տարիներ, 

երբ՝ ի տարբերություն նախորդ անկախությանը, ոչ թե Թուրքիային ենք հանձնել մեր պետության 

հալալ կեսն, այլ հիմք ենք դրել Հայրենիքի աճին՝ 37 տոկոսով։ Այդ ամենը հետագայում ծավալված 

կռվի մարտիկների՝ առաջին հերթին արցախցու խիզախությամբ և արյամբ, գաղթականների 
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տանջանքով, երկրաշարժից տառապյալ շիրակցու աներևակայելի տոկունությամբ, սփյուրքի ու 

արտերկրի լայն աջակցության, մեր բոլորիս՝ փոխադրական և էներգետիկ շրջափակման ցուրտ ու 

մութ տարիներին դիմակայելու, ճիշտ քաղաքականության ու պաշտպանության, կյանքն և 

աշխատանքը ապահովելու շնորհիվ։ Հատկապես Հայաստանում են կիրառվել ԽՍՀՄ-ի համար 

աննախադեպ պառլամենտական նիստերն ու որոշումները, հանրահավաքներն ու երթերը, 

գործադուլ ու նստացույց, հացադուլն ու «մեռյալ քաղաք» բոյկոտի ձևը, մտավո-րականության, 

հայտնի գիտնականների և կոլեկտիվների քարոզչական աշտանքը: Սա թույլ է տվել պատռել 

տեղեկատվական զրպարտանք ու շրջափակումը, ոչ թե պարզա-պես փոխել, այլ  լավացնել

իրավիճակը, առաջ է բերել աշխարհի զարմանքը, հիաց-մունքը, լայնածավալ արձագանքը, 

սփուռքի և արտերկրի այդքան հարկավոր աջակ-ցությունը։ 

Ազգային շարժումը ուղեկցվել է բազում բարդագույն խնդիրներով, որոնք ստիպ-ված էինք 

լուծել ոչ թե փոխ առ ախ, այլ ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը՝ բնակ-չության միաժամանակ

անվտանգությունն և ինքնապաշտպանությունը, հողի մասնավորեցումը, լա-յնածավալ 

սեփականաշնորհում ու փողի արժեքազրկումը, բոզմակուսակցական հա-մակարգը, 

բազմակարծիքությունն և անկախ պետականության ձևավորումը, գաղափա-րախոսական ու 

քարոզչական նոր սկզբունքները, հետագայում արդյունաբերության, առևտրի, բժիշկական ու 

կրթական համակարգերի արմատական ձևափոխումը բավա-կան էր՝ պատմության էջերում 

գրվելու համար։ 

Համազգայն շարժման համար բոլորից բարդ պրոբլեմը սեփականաշնորհումն էր, քանի որ 

հավաքական և իր էությամբ պետական պահանջը դեմ էր առնում զուտ ան-հատական շահին։ 

Միաժամանակ ազատագրական պայքարը՝ իր սկզբունքորեն նոր ձևերով ու ժողովրդավար ոճով, 

պետք է դիմակայեր հին՝ անցյալում էլ արդեն հնացած ու պարտություն ճաշակած կաղապարներ 

նրան թելադրելու ձգտումներին։ Պաշտ-պանությունը պահանջում էր միանձնյա ղեկավարություն, 

բայց ժողովրդական կռիվը՝ անհատի նախաձերնություն։ Այդ՝ պրոֆեսիոնալ ու զանգվածայն, 

կամավոր ուժերի համադրումը, դարձել է Արցախի իշխանության կարևոր նվաճումներից մեկը։ 

Մեր հաղթանակը անհնար էր առանց բանիմաց անձանց ու ազատ նախաձեռ-նության, 

առանց բոլոր հասարակական ու պետական համակարգերի լիարժեք գործու-նեության։ 1988-1990 

թթ. աննախադեպ հասարակական մթնոլորտի տարիներն էին, երբ Մոսկվայի վերադաս 

մարմինների հետ իրավացիորեն ու անհրաժեշտաբար խոսում էինք պաշտոնական եզրույթների 

լեզվով, իսկ տեղեկատվական շրջափակումը պատ-ռում էինք ժողովրդական միջոցներով ու 

հասցեատերերին հասկանալի լեզվով։ Պաշ-տոնական կարգախոսներ կիրառելը միամտություն չէր, 

այլ մեր պայմանների ճիշտ ընկալում։ Դա միակ գրավականն էր մեր շարժումը ի սկզբանե ջարդից 

պահպանելու համար։              

Մեր գործի դրած ժողովրդավարությունը թույլ իշխանություն չի նշանակում։ Նա միայն 

ընտրությունների վրա հիմնված պետական համակարգ է, որը վտանգավոր է փոխարինել 

հարկադրանքի (դիկտատուրայի) իշխանաձևով։ Վերջինը անկասկած հար-մար է գործադիր 

ասպարեզում, բայց զգալիորեն թուլացնում է մարդկային գործոնը։ Իսկ փոքր հասարակության 

համար հարկավոր է ներգրավել նրա բոլոր առկա ուժերը։ Ընդ-գծեմ. ժողովրդավարության 

արդիական եղանակը հատկապես օգտակար է ճգնաժամի պայմաններում։ Նրա շրջանակներում 

անձն իրեն ավելի ուժեղ է զգում (empowerment), դրսևորելով կապիտալիզմի գերազանցությունը 

ավատատիրության նկատմամբ։ Եվ պատահական չէ ԽՍՀՄ ԿԿ քաղբյուրոյի 1988 թ. փետրվարի 21-

ի որոշման մեջ կատար-ված այն գրությունը, թե «Մենք գործ ունենք ինչ-որ բացարձակ նոր բանի 

հետ»։ 

1988-1990 թվականներին բնորոշ էր հակասությունը տեղական ու կենտրոնական վարչական 

օղակների միջև։ Այդ պայմաններում Հայաստանը՝ իր ազգային հարցի պամ-տության մեջ առաջին 

անգամ, բուն  իր մշակած, միանգա-մայն իրականանալի  ու խնդրի հետ միասին բերել է լուծումն

անմիջապես անցել է բարձրացրած խնդրի կարգավոր-մանը։ Նախորդ ժամանակների 

կրավորական առարկայից վերածելով պետության, բանակցությունների գործունյա և 

պատասխանատու կողմին։ Առկա օրենքներ գործա-դրելը, միջազգային իրանվունքին հետևելը 

դարձել է Միացման շարժման նորություննե-րից ու առավելություններից մեկը։ Այն բերել է հստակ 

հիմնավորում, որոշակի պաշտ-պանություն, արտերկրի համակրանք և ապահովել է մեր դրական, 

արտաքին աշխար-հին հասկանալի կերպարը։ Այժմ և ապագայում չափազանց կարևոր է 
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հակասության մեջ չմտել միջազգային օրենսդրական կանոնների հետ։  

Քարոզչության որորտում ամենից մեծ դժվարություն է ստեղծել 1) անկախության ու 

Միացման դրույթների համադրումը։  

Հատկապես ողջունելի է և վերջանական հաջողության հիմք է հանդիսանում այն 

հիմնադրույթը, թե Արցախի Հայաստանին վերամիավորվելու որոշումը մինչ հիմա չի կորցրել իր 

նշանակությունը և իրավական ուժը: Մոսկվայից դրդված անկախության պահանջների 

բացակայությունը բոլորովին էլ թուլություն չէր։ Ցավոք, անկախ կարգա-վիճակը՝ ինքն իրեն, մեզ 

հնարավորություն չի տալիս ինքնուրույնորեն ապահովել բնակչության ֆիզիկական 

անվտանգությունը։ Սա է նախորդ՝ ՀԽՍՀ կարգավիճակի ընդունելի լինելուն գլխավոր պատճառ էր։ 

Երբ կենտրոնը ցույց տվեց մարդկանց նրանց պաշտպանության բացակայությունը երկրի ներսում, 

դրա հետ միասին աճեց անկա-խության գրավչությունը։ 

Հայաստանի համար անկախությունը շահավետ չէր երկրաշարժի, գաղթակա-նության ու 

լիակատար շրջափակման պայմաններում։ Բայց Մոսկվայի երկու տարվա անգործությունը 

շրջափակումը վերացնելու խնդրում, երբ միութենական հանրապե-տություններից մեկը 

մեկուսացվել էր մնացած պետությունից, կենտրոնի ազգային հատկանիշով մարդկանց 

անպաշտպան թողնելու քմայքը պարզապես ստիպել են  Հայաստանին ընդունել նրա փաստացի 

վիճակը։ Այդպես որ անտեղին է և անհնարին 1988-1990 թթ. ՀԽՍՀ հասարակական ու 

պաշտոնական ղեկավարներին մեղադրել իրենց ռազմավարության համար։ Այն հեռու էր միամիտ 

լինելուց։  

Հետևաբար, նա եբբեք  չէր պայքարում ԽՍՀՄ քանդողի կասկածելի «վաստակի» համար՝ 

հետագայում քավության նոխազի չվերածվելու մտահոգությամբ։  

Նկատի ունենանք. Միացումն ու անկախությունը հանդիսանում են երկու տարբեր 

գաղափարախոսություն ու քարոզ։ Առաջինն շեշտադրում է ինտեգրացիայի, մյուսը՝ անջատվելու 

ձգտումը։  Այդպես որ անկախության պայմաններում՝ որն բարեկեցության կամ անվտանգության 

երաշխիք , օգտակար կլինի ընգծել պետականության, այն է՝ ողջ հասարակության հավաքական չէ

շահի հանգամանքը։ Մենք հասկանում ենք, ոչ միայն Արցախը, այլև Հայաստանն ամբողջությամբ. 

եվրոպական կամ ասիական շատ պետությունների նման պետք է օգտվի միջազգայի քաղաքական 

ու ռազմական կառույց-ների ներուժից։  

Այդ առումով, մնացած Հայաստանից մեկուսացված արցախցու խաղաղ կյանքն անհնարին է, 

և միայն Հայաստանի Հանրապետությունը վստահաբար և արագ կանգ-նելու է նրա 

պաշտպանպությանը։ Մենք արդեն նշել ենք անկախ կարգավիճակի սահ-մանափակ 

հնարավորությունը։ Սակայն դա բերում է նաև երկու կարևոր առավելութ-յուն, որոնք 

անհամեմատելի լայն նախաձեռնության կարելիությունն ու քո շահի միջազ-գայի հրապարակային 

ներկայացումն են։ ։ Եվ Այդպես որ անկախությունը երաշխիք չէ, այլ հնարավորություն է

արձանագրենք. ի վերջո, արդիական անկախությունը կայացել է հատկապես արցախյան պայքարի 

սերնդի ջանքով։  

Այնուհետև արաջնային նշանակություն ունեն թշնամու կողմից տարածվող հետևյալ 

դրույթների մերկացումը։       

1) Թ. դե Վաալի հայերին իբր առաջիններ բռնություն կիրառած նկարագրությունը։ Վերջինը՝ 

Մ. Գորբաչովի ֆոնդի փաստազուրկ պնդումից բացի, ուրիշ հիմնավորում չի բերում: Ի 

տարբերություն Սումգայիթի, Կապանին առնչվող կեղծարարությունը չունի որևէ իրական 

ապացույց՝ լուսանկարներ, կինոժապավեններ, Բաքվի ոստիկանների կամ ԽՍՀՄ-ի հսկիչ 

մարմիններում արձանագրած վկայություններ, բժիշկական գրա-ռումներ և այլն1: Նժարի մեկ 

հարթության վրա ամեն ինչ դնող կենտրոնը չկարողացավ Կապանի մեղադրանք բերել՝ որպես 

Սումգայիթյան դատավարության հակակշիռ: Քանի որ Ադրբեջանի ագրեսոր լինելն ու հայերի 

ինքնապաշտպանության դիմելու հանգա-մանքը ունի գնահատականի ու քաղաքական 

նշանակություն, հարկավոր է մշտապես ընդգծել, որ հայ ժողովուրդը օգտվում էր 

ինքնապաշտպանության ու սահմանադրա-կան իր բոլոր իրավունքներից: Հետևաբար, տեղին է 

                                                           
1
 Տես օրինակ. Союз можно сохранить. М., 1995 և Թ. դե Վաալ, Սև այգի, Եր., 2014, էջ 45; Բ. 

Ուլուբաբյան, Արցախյան պայքարի տարեգրություն, Եր., 1997, էջ 35:    
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պահանջել դե Վաալից նրա փաս-տազուրկ պնդումների հերքում կամ դատական հայտ 

ներկայացնել։ 

2) Սումգայիթի ջարդը արտացոլում էր Ադրբեջանում տիրող կոռուպցիայի և 

ազգայնամոլության սանձարձակությունը։ Այդ քաղաքում իրականացված եռօրյա կտտանքը 

հայերին օրենքից դուրս է մղել ԽՍՀՄ-ի որոշակի մասում, այնուհետև հանգել է Բաքվի էլ ավելի 

սարսափելի կոտորածին ու ամբող Ադրբեվանի հայաթափման։ Սում-գայիթի օրերին միութենական 

պետությունը փաստորեն հրաժարվել է իր պարտակա-նությունից այդ քաղաքի բնակչության 

նկատմամբ: Նա իր ցանկությամբ էր պաշտպա-նում, կամ չէր պաշտպանում անձի կյանքն ու 

սեփականությունը։ Սա ճանապարհ էր հարթում ջարդերի ծավալմանն, իսկ հայերի 

պաշտպանությունը դառնում էր օրինական և հիմնավոր։ Նույնը վերաբերվում է նաև Գանձակի 

հարձակումների բնորոշմանը:  

3) Խոջալուն։ Առայսօր այդ թեման շոշափելը վկայում է մեր քարոզչության թե-րության 

մասին։ Տարբեր հրապարակումներով ու բազմազան պաշտոնական ելույթ-ներով մենք վաղուց 

պետք է փակեինք այդ հարցի անտեցի շահառկումն ադրբեջանա-կան օղակների կողմից։   

4) Այնինչ՝ Ադրբեջանն ու 1988-1990 թթ. միութենական կենտրոնը աշխատում էին նույնացնել 

Հայաստանը ջարդարարին, առայսօր այնտեղ ճգնում են նսեմացնել ու հանցավոր ներկայացնել մեր 

հասարակությանը՝ պետական կառույցով ու համազգային շարժումով հանդերձ, ժխտել ժողովրդի 

նախորդ 70 տարիների բոլոր նվաճումներն կամ նրանց վերագրել կոմունիստական 

կուսակցությանը։      

5) Վիթխարի և բազմակողմանի աշխատանք է տարվել, որպեսզի 1918-1920 թթ. 

Հանրապետության փորձը պարտադրվի 1988-1990 թթ. և արդի հասարակությանը, որ-պեսզի այն 

լինի ոչ թե ուսումնասիրելու նյութ, այլ պարտադիր, կրկնման ենթակա մի կաղապար։ Նման 

գնահատականն ու արդիական հարցերի աղավաղումը կոպտորեն խախտում է արժեքների ամբողջ 

համակարգը։ Այն ոչ միայն ժխտում է մեր պայմանների բոլոր առանձնահատկություններն ու 

ներկա հնարավորություններն, այլև նենգափո-խում է, անտեղի ու ծայր աստիճանի վնասակար 

կերպով անտեսում է մեր օրվա հաղ-թանակած հերոսներին։ Փառաբանելով 1920 թ. ապաշնորհ 

վարքագիծը՝ կուսակցական դիկտատուրայով, արտաքին միակողմանի կողմնորոշումով, 

պատերազմի անպատվա-բեր ընթացքով, դրանից բխող ծանր պարտությամբ ու մեր երկրի կեսի 

կորուստով հանդերձ, մենք ապակողմնորոշում ենք հասարակությանը, առաջ բերելով նրա արդա-

րացի ժդգոհությունն ու պետական մարմիններից օտարացումը։      

Այնինչ, 1988-1990 թթ. ու հետագա պատերազմը պարունակում են ոչ միայն բարձրագույն 

գովեստի արժանի սխրանքներ, այլև ԼՂԻՄ-ի ու ՀԽՍՀ-ի համագորձակ-ցության ու փոխլրացման 

կարևոր փորձ, պաշտոնական, հասարակական, քաղաքական, քարոզչական ու զինյալ գործոնների 

սերտ ձուլվածք։ ՀԽՍՀ-ն ունեցել է ոչ միայն ավելի մեծ տարածք ու բնակչության քանակ, քանց թե 

ինքնավար մարզը։ Խորհրդային Հայաս-տանը  պարունակել է ռազմական արդյունաբերություն, 

արտերկրի հետ լայն շփում, միութենական հանրապետությանը բնորոշ ավելի ընդարձակ ու 

բազմատեսակ կապերը միութենական կենտրոնի հետ, Գիտությունների ակադեմիա՝ Մեծամորով, 

արագացու-ցիչներով, տիեզերքում գործող սարքերով ու հզոր հասարակագիտությամբ, ինժեներա-

կան ու բժիշկական կադրեր, օդագնացություն և որակյալ բանվորներ, արտերկիր հեռարձակվող 

լրատվական համակարգ ու կենտրոնի աշխատաոճից լավատեղյակ վարչական համակագմը։ 

Հասկանալի է որ այդ ամենը չի ունեցել 1918–1920 թթ. Հանրապետությունը, որի միջազգային 

իրավական ճանաչումը կարճ ժամանակում հանգել է քեմալական Թուր-քիայի հարձակման ու նրա 

դեմ վարած ծանր, կործանիչ պատերազմի։  

1988 թվականին՝ խախուտ և անորոշ պայմաններում, Արցախը համազգային ողջ շարժմանը 

բերել է զարմանակի կազմակերպվածություն ու եռանդ, խիզախություն, տոկունություն, 

քաղաքական բարձր գիտակցություն ու Հարենիքին անծայրածիր նվիր-վածություն։ Երբ ՀԽՍՀ 

Գիտությունների ակադեմիան առաջ է շարժել Գերագույն խորհրդի միջոցով մեր խնդիրը խաղաղ և 

օրինական ձևով ներկայացնելու առաջարկը, նիստի օգտակար լինելը ընդունվեց ինչպես 

Հանրապետության կուսակցական օղակում, այնպես էլ Ստեփանակերտում։ Այդ հավանությունը 

ստանալուց հետո Մարտակերտն ու Հադրութը առաջինն են, որ իրականացրել նման մոտեցումը։ 

Եվ, անկասկած, Արցախի կազմակերպչական ուժերն առաջինն էին, որ հասկացել ռազմական 

պայքարի անխուսափելիությունը ու դիմել են զինված պաշտպանության՝ որպես դառը անհրաժեշ-
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տությանը։ 

Դիմելով ամենաարդիական, ժողովրդավարական, այն էլ արևմտյան հասարա-կությանը 

բնորոշ քաղաքական պայքարի ձևերին, ԼՂԻՄ-ն ու ՀԽՍՀ-ն միասին ապա-հովել են պաշտոնական, 

հասարակական, քարոզչական ու զինյալ գործոնների ձուլ-վածքը։ Նույնիսկ 1937 թ. տեսած 

մտավորականության սերունդը, որոնք կրում էին դաժան ճնշումների բայց և 1945 թվականի 

հաղթանակի ոգին. դերասան, բանաստեղծ ու գրողներ, լրագիր ու մանկավարժ, գիտնականները՝ 

այդ թվում պատմաբաններ, անձ-նուրաց պաշտպանում էին վտանգավոր ու այն պահին 

անկանխատեսելի Միացման գործը։ 

Արցախցու 1988 թ. փետրվարի 20-ի պատմական որոշումը անհույս էր առանց ամբողջ հայ 

ժողովուրդի ջանքի։ Խորհրդային Հայաստանի վիթխարի մասնակցությունն միայն որ խանգարել է 

Արցախի դեմ ծայրահեղ պատժամիջոցների կիրառման ու ապա-հովել է ընդհանուր զինյալ 

շարժման դրական ավարտը։ ՀԽՍՀ  Գերագույն խորհրդի  1988 թ. հունիսի 15-ի, 1989 թ. դեկտեմբերի 

1-ի նրա և Արցախի Ազգային Խորհրդի համատեղ որոշումներից առայսօր, ողջ Հայաստանն է 

հանդիսանում այս մեր երկրա-մասի պաշտպանության միակ հուսալի  երաշխավորը։ Առանց մեզ 

բոլորիս Ադրբեջա-նին դիմակայելու նրա ուժերն՝ 1989 թ. օգոստոսի 16-ին կայացած Ազգային 

խորհրդի որոշումով հանդերձ, անբավարար են։ Սա պարտական ենք իմանալ։ 

Այսօր հնարավոր է ասել, որ հատկապես ռազմական դաշտում՝ հարազատ օջախ-ներ 

պաշտպանության ժամանակ ցուցաբերած արիության, հասարակական տոկունութ-յան, 

նախաձեռնողության և ամրության, մեր գործելակերպի արդիական լինելուն, ինչպես և 

քաղաքական շրջահայացության ծուլվածքը ապահովել է կրկնակի ավելի մեծ դրական արդյունք, 

քան կարելի էր ենթադրել սկզբնական փուլում։ Խորը հարգանք ու պատիվ արցախցուն, մեր ողջ 

հասարակությանը՝ Հայրենիքում ու սփյուռքում, որն զար-մանալի, արժեքավոր ու այդքան 

բովանդակալից էջ է լրացրել հայ ժողովրդի ու Հայաս-տանի պատմության մատյանում։          
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ՀՏԴ    94 (323.1: 070)                                                                                                                 Պատմություն 
 Սուսաննա Սերոբյան, 

 ԵՊՀ Հայաստանի հարակից 

 երկրների պատմության ամբիոնի ասիստենտ  

serobyansusanna@mail.ru 

ՍՈՒՄԳԱՅԻԹՅԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ 

1988Թ.ՄԱՐՏ ԱՄՍԻՆ (ՔՆՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ) 

 

1988թ. փետրվարի 27-29-ը Բաքվից 25կմ հեռավորության վրա գտնվող բազմազգ 

Սումգայիթում սանձազերծվեց հայության սպանդը, որը ցնցեց քաղաքակիրթ հանրությանը: 

Հեղինակը քննության է առնում խորհրդային կենտրոնական  մամուլի՝ սումգայիթյան 

իրողություններին վերաբերող  հրապարակումները: Խորհրդային կենտրոնական մամուլը ի 

սկզբանե ապակողմնորոշեց ընթերցողին՝ խեղաթյուրելով փաստերը և չտալով սումգայիթյան 

ողբերգության իրավաքաղաքական ու բարոյական գնահատականը, չորակելով այն որպես 

ցեղասպանություն: 1988թ. մարտ ամսին  խորհրդային մամուլը չապահովեց բազմակարծություն և 

հանրույթի ու տեղեկատվության իրական կապ՝ չլուսաբանելով  սումգայիթյան ողբերգության 

արմատները և պատճառահետևանքային կապերը: 

 
Բանալի բառեր - Արցախ, ինքնորոշում, հիմնախնդիր, արդարություն, Սումգայիթ, զանգվածային, 
ցեղասպանություն, մամուլ, կեղծիք, խեղաթյուրում, ապակողմնորոշում, պայքար: 

 

Сусанна Серобян  
СУМГАИТСКАЯ ТРАГЕДИЯ В СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЗА МЕСЯЦ МАРТ 1988Г. 

 
С 27-29 февраля 1988 года в многонациональном Сумгаите, находящемся в двадцатипяти 

километрах от Баку , произошла резня армянского населения, которая потрясла цивилизованное 

общество.  

Автор рассматривает те публикации советской периодической печати, которые касались 

сумгаитских событий. 

Советская центральная пресса изначала дезориентировала читателя, искажая факты и не давая 

юридическую, политическую и моральную оценку сумгаитскому геноциду.  

Советская периодическая печать за месяц март 1988 года  не смогла обеспечить  плюрализм 

мнений и прямую связь между читателем и информацией. В прессе не были освещены как причины, 

так и последствия сумгаитской трагедии.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Susanna Serobyan 
SUMGAIT TRAGEDY IN THE SOVIET PERIODICAL PRESS IN MARCH 1988 

 

From February 27-29, 1988 in multinational Sumgait, located in 25 kilometers from Baku, took place 

a massacre of the Armenian population, which shocked the civilized society. The author considers those 

publications of the Soviet press release that referred to the Sumgait events. Central Press disoriented reader, 

distorting the facts and not giving legal, political und moral assessment of Sumgait genocide. The Soviet 

press was not ensure diversity of opinions and a direct connection between the reader and information, not 

covering both causes and consequences of the Sumgait tragedy. 

  

Արցախյան հիմնախնդիրը կյանքի կոչվեց իբրև ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված, 

համազգային նշանակություն ունեցող քաղաքական խնդիր:  Արցախյան շարժման նպատակը 

հայության մի հատվածի`իր բնօրրանում ազատ ու անվտանգ ապրելու և արարելու իրավունքի 

ապահովումն էր և, որպես դրա իրականացման վստահելի երաշխիք, ԼՂԻՄ-ի` Խորհրդային 

Ադրբեջանի կազմից դուրս բերումն ու վերամիավորումը մայր Հայաստանին: 

          Այն ժամանակ, երբ ողջ հայությունը սահմանադրական ճանապարհով պայքարում էր 

պատմական արդարության վերականգնման համար , իսկ ԽՍՀՄ –ի ղեկավարները ճամարտակում 

mailto:serobyansusanna@mail.ru
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էին խորհրդային ժողովուրդների եղբայրության ու բարեկամության մասին և հավաստիացնում, թե 

իրենց նպատակն է կարգավորել չլուծված  կամ արհեստածին լուծում ստացած հիմնախնդիրները, 

ադրբեջանական իշխանությունների կողմից կյանքի կոչվեցին մեղադրանքները, սպառնալիքներն 

ու բռնությունները, ավելին` խայտառակ ու ամոթալի, քաղաքակիրթ հանրությանը բնորոշ պատվի 

ու բարոյականության համակարգից դուրս, մարդկության դեմ ուղղված ամենամեծ 

հանցագործությունը` ցեղասպանությունը:  

     Արցախյան հիմնահարցում խորհրդային կուսակցական – պետական դիրքորոշումը, ԶԼՄ–

ներում հայ – ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ օպերատիվ ու անկողմնակալ 

տեղեկատվության մշտական բացակայությունը, իրողությունների անտեսումը կամ միտումնավոր 

խեղաթյուրումը խրախուսեցին ադրբեջանական իշխանություններին` ծրագրելու և 

իրականացնելու ցեղասպանության գործողությունները Սումգայիթում, որոնց նպատակն էր 

ահաբեկման ճանապարհով ստիպել հայությանը ետ կանգնել Արցախը մայր հայրենիքին 

վերամիավորելու արդարացի պահանջից: 

     1988թ. փետրվարի 27-29-ը Բաքվից 25կմ հեռավորության վրա գտնվող բազմազգ Սումգայիթում 

սանձազերծվեց հայության սպանդը, որը ցնցեց քաղաքակիրթ հանրությանը: Իշխանությունների 

կողմից սանձազերծված հակահայկական քարոզչությունը լայն արձագանք գտավ 

<<ինտերնացիոնալ>> հորջորջվող Սումգայիթում, ուր ադրբեջանական խուժանը տեղի 

կուսակցական – պետական մարմինների հովանավորությամբ ու թողտվությամբ, կրոնական 

մոլեռանդությամբ և թյուրքական իր ձեռագրով, <<Մահ հայերին>> կարգախոսով , ամենավայրագ, 

բարբարոս, տմարդի ու ստոր միջոցներով երեք օր անընդմեջ արյան խրախճանքի զոհ դարձրեց 

քաղաքաբնակ հայությանը: Ծանր վիրավորվեցին ու խոշտանգվեցին հազարավոր անպաշտպան 

մարդիկ: Ջարդարարների գործողություններն ուղեկցվեցին հայերի բնակավայրերի ավերումով և 

անզուսպ թալանով: Միութենական կենտրոնական իշխանությունը միայն փետրվարի 29-ի գիշերը 

զորք մտցրեց Սումգայիթ` քաղաքից դուրս բերելով ողջ մնացածներին: Բաքվի մոտ տեղակայված 

խորհրդային բանակի ստորաբաժանումներն <<ուշացան>>  ճիշտ այնքան, որքան անհրաժեշտ 

եղավ հայ ազգաբնակչության կոտորածն իրականացնելու համար: Պաշտոնական տվյալներով 220 

hազար բնակչություն ունեցող քաղաքի 18 հազար հայերից զոհվեց 27-ը, սակայն փաստացի ` 100-ը: 

Ավելի քան 3 հազար փախստական ապաստանեց Հայաստանում, մյուսները ցրվեցին խորհրդային 

երկրով մեկ:1 Փաստորեն ԽՍՀՄ կենտրոնական  մարմինները և ադրբեջանական 

իշխանությունները համոզվելով, որ Արցախյան հիմնախնդրում հնարավոր չէ քաղաքական 

միջոցներով կասեցնել հայերի` օրըստօրե ծավալվող ազատագրական շարժումը, գործի դրեցին 

ուժն ու բռնությունը` ոտնահարելով համամարդկային իրավունքը: 

            Երեք տասնամյակ  է մեզ բաժանում այդ ողբերգությունից: Եվ մեր օրերում , երբ 

արձանագրում ենք համազգային պայքարի կարևոր նվաճումը` Արցախի Հանրապետության դե 

ֆակտո գոյությունը, երբ Արցախյան հիմնախնդրի միջազգայնացման պայմաններում նրա խաղաղ 

ու վերջնական լուծման հիմնական խոչընդոտը դարձյալ մնում է ինքնորոշման իրավունքի 

ստորադասումը տարածքային  ամբողջականության սկզբունքին, երբ հիմնախնդրի չկարգավորված 

լինելու պարագայում շարունակվում են ադրբեջանական ագրեսիվ նկրտումները և Արցախի 

Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության շրջափակումը, երբ ցեղասպանության 

հրեշավոր քաղաքականության դատապարտումը մնում է միջազգային հանրույթի օրակարգում, 

առավել, քան երբևէ կարևորվում է Արցախյան շարժման նոր փուլում տեղի ունեցած 

իրադարձությունների անաչառ ու անկողմնակալ վերլուծությունը, մասնավորապես խորհրդային 

պաշտոնական և ոչ պաշտոնական մամուլում սումգայիթյան ողբերգությունը ներկայացնող 

հոդվածների բովանդակության քննախոսությունը և պատմական ճշմարտության վերհանումը: 

        Հարկ է նշել, որ Արցախյան շարժման նոր փուլում, ի տարբերություն նախորդների, երբ 

խորհրդային ԶԼՄ – ներում բացարձակ լռության էր մատնվում Արցախյան հիմնախնդիրը, 

խորհրդային պարբերական մամուլում ի հայտ եկան սոսկ հաղորդագրություններ, սակայն ոչ թե 

Արցախյան հիմնահարցի պատմական հիմքը և 1988թ. փետրվարի 20-ի ԼՂԻՄ –ի ժողովրդական 

պատգամավորների մարզխորհրդի որոշումն ու նրա կենսագործման շուրջ ծավալված օրինաչափ, 

բնական ու տրամաբանական պայքարը լուսաբանող, այլ պայքարի էությունն ու բովանդակությունն 

                                                           
1
 Տե'ս ,, Ñóìãàèò... Ãåíîöèä... ãëàñíîñòü’’, Å., 1989, ñòð.30: 
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աղճատող  ու խեղաթյուրող: Այդ  հաղորդագրությունները վառոդի տակառին մոտեցված լուցկու 

դեր կատարեցին` կեղծելով ու ապատեղեկատվություն սփռելով և դրանով իսկ սրելով ազգամիջյան 

հարաբերությունները և իրավիճակը դարձնելով պայթյունավտանգ:1 

       ԽՍՀՄ –ում հռչակված հրապարակայնության պայմաններում հարկ էր հրապարակավ 

դատապարտել տմարդի գործողությունը, հանրույթի և տեղեկատվության միջև ապահովել 

անմիջական և ուղղակի կապ` համապարփակ  լուսաբանելով տեղի ունեցած իրադարձությունները 

և տալով դրանց անկողմնակալ և առարկայական գնահատականը: Սակայն կոմունիստական 

խորհրդային յոթանասունամյա գաղափարախոսության   առկայության պայմաններում, երբ  

հիմնախնդիրների առարկայական ու անկողմնակալ վերլուծության ցանկացած փորձ 

դատապարտված էր, երբ <<հրապարակայնությունը>> Արևմուտքում ավելի օպերատիվ էր գործում, 

քան ներմիութենական տարածքում, և  Խորհրդային Միության մասին հրատապ, օրախնդիր 

լուրերը ավելի շուտ հասանելի էին դառնում արտասահմանյան, քան խորհրդային ընթերցողին, 

փետրվարյան արյունոտ դեպքերի հետ կապված բազմիցս դրսևորվեց մամուլի քաղաքական 

սնանկությունը. <<վերակառուցման լուսարձակ>> խորհրդային մամուլն ի սկզբանե միտումնավոր 

կեղծելով Արցախյան հիմնախնդրի էությունը` նաև խայտառակ ու ամոթալի խեղաթյուրման 

մատնեց սումգայիթյան դառը ճշմարտությունը վերհանող փաստերը:  

Եվ, ինչպես իրավամբ նկատել է տնտեսագիտության դոկտոր Վ. Շեյնիսը, <<Սումգայիթով խլացվեց 

հրապարակայնությունը>>2: Սումգայիթյան հանցագործությունը  չորակվեց  որպես  

ցեղասպանություն: 

               Սումգայիթի հայության հանդեպ իրագործված սադիստական դաժանության և 

գազանությունների մասին լուրերը հանրույթի շրջանում պտտվել սկսեցին գարնան առաջին իսկ 

օրվանից, երբ Հայաստանում և ԼՂԻՄ –ում հայությունը` ականջալուր ԽՄԿԿ ԿԿ գլխավոր 

քարտուղար Մ. Գորբաչովի` քաղաքացիական հասունություն և համբերություն ցուցաբերելու և 

հասարակական կարգը պահպանելու կոչին, դադարեցրել էր հանրահավաքները, գործադուլները և 

վերականգնել իր նորմալ աշխատանքային առօրյան: 

1988թ. մարտի 1-ին կուսակցական – պետական մարմինների ուղղորդմամբ, դիվանագիտական 

նրբությամբ, տասը տողանոց հաղորդագրությամբ սումգայիթյան իրադարձությունների մասին  << 

իրազեկեց>>  կենտրոնական մամուլը3: 

Մարտի 5-ին հանրապետական <<Կոմունիստ>> թերթում տպագրվեց  ՏԱՍՍ-ի 

հաղորդագրությունն այն մասին, որ Սումգայիթում խուլիգանական տարրերի սադրիչ 

գործողությունների հետևանքով , որոնք որակվում էին որպես անկարգություններ, թալանվել ու 

ավերվել են մարդկանց ունեցվածքն ու բնակարանները4: 

Մարտի 6-ին, երբ սումգայիթյան աղաղակող և սահմռկեցուցիչ փաստերի ճնշմամբ 

իշխանությունների կողմից փոքր – ինչ մեղմացվեց գրաքննությունը, տպագրվեց կենտրոնական 

մամուլի հաղորդումն այն մասին, որ Սումգայիթում խուլիգանական արարքներին զոհ են գնացել 

տարբեր ազգությունների 31 մարդ5 : 

Մարտի 15-ին ԼՂԻՄ մարզկոմի և մարզխորհրդի օրգանում տպագրվեց անհատական թոշակառու, 

ԽՍՀՄ լրագրողների միության անդամ Գ.Այվազյանի բաց նամակը, ուր հեղինակը իր խոր 

վրդովմունքն էր հայտնում` տեղական մամուլում ԼՂ հիմնախնդրի շուրջ պատմական փաստերի 

խեղաթյուրման, հանրույթին ապակողմնորոշող տեղեկատվության հետ կապված և սումգայիթյան 

սպանդը  որակում էր որպես ադրբեջանական  <<սև արձագանք / ռեակցիա/ >> արցախահայության 

արդարացի պահանջին6: Նամակի հեղինակն արձանագրում էր , որ փետրվարյան վերջին օրերին 

գազազած ամբոխի կողմից մորթված ու հոշոտված անմեղ մարդկանց արյան համար 

պատասխանատու են ոչ միայն սպանդը անմիջականորեն իրագործած ու դեռ ազատություն 

վայելող հանցագործները, այլ նաև Սումգայիթի կուսակցության քաղկոմի և գործկոմի 

                                                           
1Տե'ս  À.Âàñèëåâñêèé, Òó÷à â ãîðàõ, ,,Àâðîðà”, Ë.,íî.10, 1988: 
2
 Տե'ս Â.Øåéíèñ, Óðîêè êàðàáàõñêîãî êðèçèñà, ,, Âåê 20-ûé  è ìèð’’, Ì., íî.10, 1988: 

3
 Տե'ս,,Ïðàâäà’’, 01.03.1988: 

4Տե'ս ,,Êîììóíèñò’’,05.03.1988. 
5
 Տե'ս,,Ïðàâäà’’, 06.03.1988. Տես նաև `Èçâåñòèÿ’’, 06.03.1988: 

6
 Տե’ս ,,Ñîâåòñêèé Êàðàáàõ’’, ,,Ñ ïîçèöèè ïðàâäû’’, 15.03.1988, íî.62: 
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ղեկավարները, ովքեր միջոցներ չձեռնարկեցին` զանգվածային սպանությունները կանխելու 

նպատակով: 1  

   1988թ. մարտի 20-ին հրապարակվեց <<Նովոստի>> տպագրության  գործակալության  

փոխնախագահ Կարեն Խաչատուրովի  <<Ինքնահանգստացման  և անգործության պտուղները / մի 

քանի օր ԼՂ –ում/>> հոդվածը,  ուր հեղինակը փորձում էր  լուսաբանել  Արցախյան հիմնախնդրի 

պատճառները` շրջանցելով սումգայիթյան ոճիրը և սահմանափակվելով սոսկ  սթափ որոշումներ 

կայացնելու կոչերով և <<փետրվարյան տագնապալի օրեր>> արտահայտությամբ2:  

            Հարկ է նշել, որ Արցախյան շարժման նոր փուլում խորհրդային կենտրոնական մամուլում  

փաստերի կեղծարարությամբ կամ նենգափոխմամբ, շարժմանը և <<Ղարաբաղ>> կոմիտեին իր 

միտումնավոր գնահատականներով  ի սկզբանե առանձնացավ ԽՄԿԿ գաղափարախոսության 

<<մունետիկ>> <<Պրավդա>>-ն, որը ազատագրական շարժումը որակելով իբրև 

ծայրահեղականների անպատասխանատու սադրանք, երբեք էլ չփորձեց  իրապես վերլուծել և 

բացահայտել արցախյան հիմնախնդրի  պատմական արմատներն ու էությունը: Նրա էջերում 

սումգայիթյան իրողություններին մարտի 6-ից հետո հաջորդ անդրադարձը  Գ.Օվչարենկոյի, 

Զ.Կադիմբեկովի և Յու. Առաքելյանի ստորագրությամբ  <<Զգացմունքներ և բանականություն /ԼՂ և 

նրա շուրջ իրադարձությունների մասին/ >> տխրահռչակ և սկանդալային հոդվածում էր3: Թվում էր, 

թե վերջինիս հեղինակները պետք է հանդես բերեին սկզբունքային դիրքորոշում ԼՂ և նրա շուրջ 

կատարված իրողությունների հանդեպ, քանի որ հոդվածում իրենց միտքն էին հայտնում, թե 

յուրաքանչյուր չմտածված խոսք կարող է առաջ բերել զգացմունքների, կրքերի ու 

հանցագործությունների նոր պայթյուն: Սակայն հակառակ Մ.Գորբաչովի` Հարավսլավիա այցի 

ժամանակ արված այն  հայտարարության, որ ԼՂ-ում ոչ ոք  չի բարձրացնում սոցիալիզմի ու 

խորհրդային իշխանության կամ  ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու հարցերը, և Արցախյան հիմնախնդիրը 

ուշադրությունից վրիպած զուտ էթնիկական- մշակութային բնույթի խնդիր է4, հոդվածում 

<<հիմնավորվում էր>> այն տեսակետը, թե <<վերամիավորման ազնվաբարո գաղափարը ունի 

բացահայտ հակասոցիալիստական ոգի>> , և հայերն իրականում տեղային շահերը փորձում են 

վերդասել  համապետականից` դրսևորելով ազգայնական էգոիզմ, <<բանականության կուրություն, 

որը աչքի կուրությունից էլ վատ է>>: Հոդվածում կատարվում էր հռետորական հարցադրում. ի՞նչ 

կլինի խորհրդային մյուս տարածաշրջանների, եղբայրական ժողովուրդների բարեկամության և, 

վերջապես, ԼՂԻՄ-ի ոչ հայկական բնակչության հետ, երբ հայերը հանրույթի իրական 

ժողովրդավարացումը փոխակերպում են փողոցային, հանրահավաքային ժողովրդավարության, 

երբ առաջին տեղում են դրվում  զգացմունքներն ու կրքերը: Միաժամանակ քննադատության 

ենթարկելով Ադրբեջանի կուսակցական ղեկավարությանը, սոսկ ընդգծվում էր, որ <<ապրիլյան 

բարեփոխումների  քամին չի դիպչել ԼՂԻՄ-ին>>, և վերջինիս սոցիալ – տնտեսական զարգացման 

անբավարարությունը փողոց է հանել մարդկանց:  Անդրադառնալով ԼՂԻՄ Աղդամի շրջանում 

տեղի ունեցած դեպքերին, նշվում էր, որ զոհվել են երկու մարդ, տուժել` շատերը, իսկ 

սումգայիթյան ողբերգությունը ներկայացվում էր որպես զանգվածային անկարգություն, հանցավոր 

տարրերի գործողություն, տարրերի,  որոնք, օգտվելով պայթյունավտանգ իրադրությունից, 

ներխուժել են հայերի մի քանի բնակարանները, բայց տուժել են ոչ միայն հայերը, այլ նաև 

`այլազգիներ. 32 մարդ զոհվել է , 100-ից ավելի մարդ վիրավորվել, ձերբակալվել, սակայն դա երբեք 

էլ չի կարող խաթարել հայ – ադրբեջանական բարեկամությունը` <<վեր ազգայնական էգոիզմից և 

ստուգված ժամանակով>>, որովհետև հանցագործներն անպայման կկրեն իրենց պատիժը, և 

<<Պրավդա>>-ն կպատմի այդ մասին:  

      Քննության առնելով հոդվածի բովանդակությունը, հարկ է նշել , որ այն ամենից առաջ աչքի էր 

ընկնում խոր հակասականությամբ. մի կողմից նշվում էր, որ Արցախյան հիմնախնդիրն 

արհեստածին է` առաջ քաշված <<անդրօվկիանոսյան սովետաբանների  կողմից ուղղորդվող  

այսպես կոչված   <<Ղարաբաղ >> կոմիտեի կողմից>>, մյուս կողմից էլ պայմանավորված է 

                                                           
1
 Տե’ս նույն տեղում: 

2
 Տե'ս,,Ìîñêîâñêèå íîâîñòè’’, 20.03.1988, íî.12, ñòð.10:  

3
 Տե'ս,,Ïðàâäà’’,21.03.1988,íî.81: 

4
 Տե'ս,,Ïðàâäà’’,íî.77,17.03.1988: 
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վերակառուցմանը ընդդիմադիր կուսակցական որոշ գործիչների գործողություններով: Հոդվածում 

մի կողմից երկրում ծավալվող նորացման գործընթացների համատեքստում  կարևորվում էր ԽՍՀՄ 

ժողովուրդների ճակատագրի խնդիրը, բայց մյուս կողմից էլ`  անտեսվում հայ ժողովրդի ստվար 

հատվածի ազատ ինքնորոշման իրավունքը: Հոդվածի հեղինակները իրենց պարտքն էին  

համարում արժևորել ԼՂ շուրջ տեղի ունեցող իրողությունները, սակայն մյուս կողմից էլ 

արձանագրում էին,  որ դժվար է դրանք իմաստավորելը, քանի որ դրա համար  անհրաժեշտ է 

ժամանակ: Մի կողմից անթույլատրելի էր համարվում  պետական իշխանության մարմինների վրա 

ճնշում գործադրելու միջոցով ազգային – տարածքային  բարդ խնդիրների լուծումը, բայց մյուս 

կողմից էլ խոսք անգամ չէր նշվում ԼՂԻՄ մարզկոմի պլենումի `1988թ. մարտի 17-ի որոշման 

մասին` դիմելու ԽՄԿԿ ԿԿ քաղբյուրոյին` 1920-ականների պատմական սխալը վերացնելու և 

արցախահայերի խնդրին դրական լուծում տալու  համար1: 

    Միաժամանակ  հեղինակներն անամոթաբար հավասարության նշան էին դնում Երևանում, 

Ստեփանակերտում և Սումգայիթում տեղի ունեցող իրադարձությունների միջև` ընդգծելով, որ այդ 

տարածքներում բավարար չէ ինքնաքննադատական մոտեցումը իրավիճակների վերլուծության, 

գաղափարական – բարոյական ոլորտում  բացասական դրսևորումների գնահատման ժամանակ: 

Հոդվածում ընթերցողին անհայտ էին մնում Սումգայիթի կազմակերպման իրական պատճառները, 

պատասխանատուներն ու իրագործողները, նաև` հետևանքները: Բացարձակ լռության էր 

մատնվում այն իրողությունը, որ ջարդերն իրագործվել են բնակչության մի հատվածի հանդեպ` 

ցեղային այլ խմբի պատկանելու համար: Սումգայիթյան ողբերգության պատճառ էր դիտվում միայն 

տարածաշրջանում ինտերնացիոնալ դաստիարակության պակասը: Այդ ամենն արվում էր 

<<միասնական տունը>>` ԽՍՀՄ-ը անխախտ պահելու և պաշտպանելու նպատակով: Այդ ամենը ոչ 

միայն անազնիվ ու անտարբեր, ոչ արհեստավարժ մոտեցում էր տեղի ունեցածին, այլև 

փորձ`շրջանցելու Արցախյան հիմնախնդիրը և նրա լուծման իրական ուղին: 

Վերոնշյալ հոդվածին հաջորդեց Յու. Առաքելյանի նամակը` ուղղված <<Պրավդա>>-յի գլխավոր 

խմբագիր Վ.Աֆանասևին, ուր  թերթի խմբագրությունը իրավամբ մեղադրվում էր <<արջի 

ծառայություն մատուցելու>>, քաղաքական կարճատեսություն դրսևորելու, ճշմարտությանը 

անհարիր տեղեկատվություն հաղորդելու և լրագրողական էթիկան խախտելու մեջ2: Հեղինակն 

արձանագրում էր, որ վերակառուցման ընթացքում հայ ժողովուրդը դարձել է <<Սումգայիթում 

նեոգենոցիդի ակամա վկան>>, որ թերթում  հոդվածի ներքո իր ստորագրությունը տեղ է գտել 

առանց իր գիտության, հետևապես ինքը այդուհետ հրաժարվում է նրան թղթակցելուց: Ի 

պատասխան այդ քայլի <<Պրավդա>>-ն փորձեց հերքել մեղադրանքը և  իր հերթին կասեցրեց Յու. 

Առաքելյանի  թղթակցությունը 3: 

        <<Պրավդա>>-յի ոգուն հավատարիմ հոդվածներով հանդես եկավ <<Իզվեստիա>> -ն4: 

Ներքոհիշյալ երկու հոդվածներն էլ աչքի էին ընկնում արցախյան իրադարձությունների շուրջ կծծի 

և միակողմանի տեղեկատվությամբ` կամա թե ակամա վարկաբեկելով համաժողովրդական 

շարժումը և , դրանով իսկ, անհնար դարձնելով ըմբռնումը:  Լրագրողներ Ս.Դարդիկինը և Ռ. 

Լինյովն արձանագրում էին << կարճ ճշմարտությունը>>` երկու ժողովուրդների << դարավոր 

բարեկամությունը փորձության է ենթարկվել  >>: Հեղինակների պնդմամբ ճշմարտությունն  այն էր, 

որ հանրահավաքներում  ԼՂԻՄ-ը Հայաստանին վերամիավորելու   հարցը բարձրացվել էր սոցիալ 

– տնտեսական, մշակութային պատճառներով, որ գրող Ս. Խանզադյանը դրսևորում էր 

ծայրահեղականություն, երբ ասում էր` չի լինի Ղարաբաղը, մեզ պետք չէ և ոչ մի վերակառուցում: 

Նշվում էր նաև, որ տարածաշրջանում <<թնջուկը բացելու համար անհրաժեշտ են համատեղ 

ջանքեր, իմաստություն և հավասարակշռություն>>: Անդրադառնալով սումգայիթյան 

ողբերգությանը, հեղինակները հրաժարվում էին այդ ծանր իրողության կենդանագրումից` 

պատճառաբանելով, թե հրապարակայնությունը կոչված է ստեղծարար նպատակների, մինչդեռ 

գաղտնիք չէ, որ միևնույն փաստերը տարբեր կերպ են ընկալվում և գնահատվում Երևանում ու 

                                                           
1
 Տե'ս ,, Ñîâåòñêèé Êàðàáàõ’’, но.65,18.03.1988: 

2
 Տե'ս ,,Ãëàâíîìó ðåäàêòîðó,,Ïðàâäû’’ òîâ. Àôàíàñüåâó Â.Ã.Þ Àðàêåëÿí,21.03.88: 

3
 Տե'ս ,, Ïðàâäà’’,,, Êåì áûëà íàðóøåíà æóðíàëèñòñêàÿ ýòèêà?’’, íî 86,26.03.1988: 

4
 Տե'ս ,,Èçâåñòèÿ’’, ,,Òðàãåäèÿ íàøèõ äíåé’’, 07.03.1988., íî. 62.,07.03.1988 և  ,, Âñòðå÷è ïîñëå 

ìèòèíãîâ””,  íî.84,24.03.1988: 
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Բաքվում, և դրանով իսկ ավելի խճճում թնջուկը: Հոդվածագրերը  հանրահավաքներից հետո իրենց 

հանդիպումների տպավորության ներքո արձանագրում էին, որ <<Հայաստանից Ադրբեջանում 

<<փրկություն  փնտրողների>> սադրիչ լուրերը <<հայկական վտանգի >> մասին Սումգայիթում 

այնպիսի շրջապտույտ գտան, որ  զորքեր մտցվեցին քաղաք, որ քաղաքում  եղան տասնյակ 

սպանվածներ, շատ վիրավորներ ու փախստականներ, և որ այժմ բացահայտվում են մեղավորները: 

            Համաձայնենք հեղինակների հետ, որ հրապարակայնությունը  ստեղծարար ուժ էր, 

հետևապես տպագիր խոսքը անհրաժեշտ էր օգտագործել` երկրում ծավալված հեղափոխական 

նորացման գործընթացները սատարելու և  ընդհանուր գործին չվնասելու նպատակով: Սակայն այդ 

պարագայում  ինչու՞ <<Իզվեստիա>>-ն հարկ չհամարեց ընթերցողներին ծանոթացնել ԼՂԻՄ –ի 

կոմունիստների կարծիքին, ինչու՞ չքննարկեց ԼՂԻՄ մարզխորհրդի փետրվարի 20-ին ընդունած 

որոշումը,   այլ առավել կարևոր համարեց իր էջերում խոսել Հայաստանում իբր տարածում գտած, 

բայց իրականում  այդ ժամանակ ոչ մի անգամ սատարում չունեցող, բացահայտ սադրիչ բնույթի 

գաղափարի` անկուսակցական խորհրդային հանրապետության ստեղծման մասին, կամ երբեք էլ 

ընթերցողին չբացատրեց, թե ինչու՞ էին գրող Ս.Խանզադյանը և  այլք ընդդիմանում <<Էքստրեմիստ 

/ծայրահեղական/>> պիտակին, կամ էլ ինչու՞ հրապարակայնությունը չողջունեց երկրում 

ծավալված նորացման գործընթացը` Արցախյան  ազատագրական  համաժողովրդական շարժումը :  

Ինչպես նշվում էր մեկ այլ` <<Բանականությունը պետք է հաղթի>>   հոդվածում1, թվում էր, թե ի՞նչ 

կա վատ կամ սարսափելի, չէ՞ որ կարծես անցել էին այն ժամանակները, երբ ցանկացած հարցի 

շուրջ կարող էր լինել մեկ կարծիք, և նոր կարծիքներն ու տեսակետերը  պետք է քննարկվեին 

անկեղծ զրույցում, ընդ որում դրանք <<հիմնավորապես  մեկնաբանողի >> դերակատարումը պետք 

է ստանձներ մամուլը: Մինչդեռ վերջինս` իր բյուրոկրատական մեխանիզմով, դրսևորեց 

միակողմանիություն, առաջնորդվեց  ավելին չասել, չարագործությունները չբացահայտել 

կարգախոսով և , սրանով իսկ,   ի սկզբանե սև ներդրում ունեցավ` սրելով լարվածությունը 

տարածաշրջանում: Ավելին, խորհրդային պետական մամուլը իր էջերում  <<բացահայտում էր>>, որ 

սումգայիթյան ողբերգությունը հետևանք էր այն բանի, որ տեղային շահերը վեր են դասվել 

համապետականից, որ <<մամուլն անտեսել է վերակառուցմանն արգելակող ուժերին>>2 : 

Ընթերցողին կոչ էր արվում գործի անցնել` մարզում առկա տնտեսական խնդիրները լուծելու 

համար, քանի որ <<նոր շինությունների կառուցումը կնպաստի երկրամասի սոցիալ – տնտեսական 

հետագա զարգացմանը>>3 : 

               <<Հանրույթում առկա  տարերքը, կրքերի անկառավարելիությունն ու  կատեգորիկ 

անհանդուրժողությունը պարարտ հող են ստեղծել սումգայիթյան ողբերգության համար>>, - այս 

ճշմարտությունն էր վեր հանվում լրագրողներ Յու. Վասիլկովի և Ն. Կիշկինի կողմից 

<<Զգացմունքները խորհրդատու չեն>> հոդվածում4 : Հեղինակները նշում էին, որ քննությունը 

կպարզի, << թե ինչպես տարերքն օգտագործվեց հակահասարակական տարրերի կողմից` 

սումգայիթյան ողբերգությունը սադրելու համար, թե ինչ գին ունեցավ Սումգայիթի քաղկոմի 

առաջին քարտուղար մուսլիմ – զադեի և այլ ղեկավարների <<ինքնահանգստացումը, իրավիճակի 

այնչափ իդեալականացումը,  թե ինտերնացիոնալ քաղաքում չի կարող ոչ մի վատ բան տեղի 

ունենալ>>: Հոդվածում  հեղինակներն ընդդիմանում էին մամուլի հասցեին հանդիմանությանը, 

նշելով, որ անսովոր իրավիճակում կարևորը առարկայորեն, ոչ միակողմանի մոտեցումն է 

պատահածի գնահատմանը, և կոչ էր արվում բանականության, սթափ որոշումների և 

փոխըմբռնման, չմոռանալու, որ վերակառուցումն իրագործվում է լենինյան ազգային 

քաղաքականության հետևողական հաստատման համար:  

                  Անշուշտ, պետք է համաձայնել հեղինակների հետ,  որ խորհրդային երկրում 

վերակառուցման շրջանում շատ բան ժառանգվել էր լճացման շրջանից, որ <<հանրահավաքային 

ժողովրդավարության պայմաններում յուրաքանչյուրի ճշմարտության ընկալումը տարբեր է, որ 

զգացմունքները վատ խորհրդատու են>>5: Սակայն , եթե վերակառուցման նպատակը լենինյան 

                                                           
1Տե'ս  ,,Àðãóìåíòû è ôàêòû’’, 17.03.1988: 
2
 Տե'ս,, Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà’’, ,, Ãëàñíîñòü è ïðàâî íà îáúåêòèâíîñòü’’, 25.03.1988: 

3
 Տե'ս,, Òðóä’’, ,,Ïîðà áðàòüñÿ  çà äåëî’’, 25.03.1988: 

4
 Տե'ս ,, Òðóä’’, 26.03.1988, ñòð.4: 

5
 Տե'ս նույն տեղում: 
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ազգային քաղաքականության հետևողական հաստատումն էր, այդ դեպքում ինչու՞ էր անհրաժեշտ 

զանց անել ազգային հարցը, ինչը հոդվածում առաջարկում էին անել լրագրողները, 

պատճառաբանելով, թե վերջինս <<առաջ է բերում զգացմունքներ, երևակայական և առկա 

փաստերի նպատակամղված մեկնություններ>>: Հեղինակները մի կողմից արձանագրում էին, որ 

<<խորհրդային երկրում երկրորդ պլան է մղվել այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին ազգամիջյան 

հարաբերությունների մշակույթն է, բայց մյուս կողմից էլ արցախահայության արդար պահանջը 

որակում էին որպես << ազգային էգոիզմի ախտադարձություն /ռեցիդիվ/, և բազմակարծությանը, 

հրապարակայնության ու բանավեճի մշակույթին կատեգորիկ անհանդուրժողությամբ հռչակում 

էին հիմնահարցի լուծման  մեկ ուղի` խորհրդային հայրենասիրության առաջնայնությունը: 

Հոդվածում  մի կողմից նշվում էր, որ դրսևորվեց ամբոխի տարերքը, քանի որ <<տաքգլուխների 

համար  բանական փաստարկներ չբերվեցին>>, բայց մյուս կողմից էլ սումգայիթյան ոճրագործ 

գազանը ենթակայորեն ու մեղմորեն  որակվում էր որպես << հակահասարակական տարր>> :  

            <<Ո՞րն էր սումգայիթյան ողբերգության պատճառը, երբ մենք ունենք նվաճումներ ազգային 

քաղաքականության մեջ, ի՞նչ անել, որ հսկայական  հասարակական էներգիան բացառապես 

ծառայի ստեղծարար նպատակների>>, - այս հարցադրումներով լրագրողներ Ա.Աֆանասևը, 

Դ.Մուրատովը, Ա. Մուրսալիևը և Ա. Սարգիսյանը խնդիր  էին դնում իրադարձություններին 

մոտենալ տարբեր տեսանկյուններից  և միայն հետո արտահայտել իրենց դիրքորոշումն ու 

վերաբերմունքը1:  Հեղինակները չէին ժխտում , որ  վերջին երկու տարում ԼՂԻՄ –ում և Երևանում  

ստորագրահավաքներ էին եղել` մարզը Հայաստանին վերամիավորելու խնդրանքով, սակայն 

տեղական իշխանությունները քայլեր և նախաձեռնություն հանդես չէին բերել` բացատրելու, 

երկխոսելու, իրադարձությունների ընթացքը փոխելու համար, որ անկեղծ զրույցի և պատասխանի 

բացակայությունը փողոց էր հանել մարդկանց: <<Հենց պասիվությունը, անհրաժեշտ 

փաստարկների և մարդկանց հետ ուղղակիորեն հաղորդակցվելու ցանկության բացակայությունը և 

կուսակցական ղեկավարների կորսված հեղինակությունը  նպաստեցին նորահայտ << 

առաջնորդների >> ազդեցության աճին >>2:  Հեղինակները նշում էին , որ մի բան է գաղափարի 

շուրջը ժողովրդական զանգվածների միավորումը, մեկ այլ բան` <<նույն գաղափարի մեկնությունը 

նրա տարբեր թարգմանիչների կողմից>> և  անհանգստություն էին հայտնում, որ կատեգորիկ 

որոշումները միշտ էլ տագնապահարույց և տարակուսելի են: 

           Մեր կարծիքով պետք  է արժանին մատուցել հոդվածի հեղինակներին և արձանագրել, որ 

1988թ. փետրվար – մարտ ամիսներին մամուլում Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող 

հրապարակումներից վերոնշյալ հոդվածն իր գնահատականներով ու վերաբերմունքով  թերևս 

ամենազուսպն ու  անկեղծն էր, քանի որ ընթերցողին չէր մատուցում հիմնահարցի լուծման 

պատրաստի բաղադրատոմս, նրա հեղինակները զերծ էին մնում կատեգորիկ դիրքորոշումներ 

արտահայտելուց, փորձում էին  գտնել հիմնախնդրի լուծման փոխընդունելի տարբերակը և վերջում 

հույս էին հայտնում, որ <<ինտերնացիոնալ ընտանիքում աճած, իրական ինտերնացիոնալիզմի 

օրինակ  ցուցաբերած ժողովուրդը կցուցաբերի սթափություն և բանականություն>>:  Ի հակակշիռ 

այս հոդվածի, <<Պրավդա>>-ն նշելով, թե <<հրապարակայնությունը չի հանդուրժում 

ամբոխավարություն  և ամբոխավարների , և պետք է իրավիճակները մաքսիմալ օպերատիվ 

գնահատել>>, իրականում իր էջերում  ինքն էր ծավալում ամբոխավարություն` շարունակելով 

միտումնավոր ներկայացնել դեպքերը` արատավորելով հայ հեղինակավոր մտավորականի 

անունը3, հեգնելով վերջինիս   խոսքը և մեջբերելով մասիսաբնակ ոմն Հասան օղլու միտքը` ում 

ձեռքերը կոշտուկներ ունեն, նա կիսելու բան չունի4 :  

                                                           
1
 Տե'ս ,, Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà’’, ,, Ñ òðåâîãîé  è íàäåæäîé’’, 26.03.1988, ñòð.4: 

2
 Տե՛ս նույն տեղում: 

3
 Տե'ս ,,Ñîâåòñêàÿ êóëüòóðà’’, ,, Êàê æèâóò çåìëÿêè’’,17.03.1988.Հոդվածում ԽՍՀՄ ժողովրդական 

արտիստ Հրաչյա Ղափլանյանը  իր բողոքն էր հայտնում Արմենպրեսի  թղթակիցներից ` առանց իր 

գիտության, իր անունից   մտքեր հղելու և <<Պրավդա>> -յում դրանք տպագրելու և , դրանով իսկ, իր 

անունն արատավորելու հետ կապված և արձանագրում էր,  որ այդ <<օրամշակները / լրագրողները 

–Ս.Ս/ ... հին, մինչվերակառուցման շրջանի լոզունգներով ի չիք են դարձնում ... նոր մտածողության 

ձևավորումը>>:  
4
 Տե'ս ,, Ïðàâäà’’, ,,Áðàòüÿì äåëèòü íå÷åãî’’, 28.03.1988, íî.88: 
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         Ամփոփենք. 1988թ. փետրվար – մարտ ամիսներին Արցախյան հիմնախնդրում  

կուսակցական – պետական դիրքորոշումը հիմք հանդիսացավ մամուլում ԼՂ և նրա շուրջ 

իրադարձությունների կեղծ ու միտումնավոր գնահատականների: Խորհրդային մամուլում առկա 

հրապարակումներում սոսկ արձանագրվեց, որ խախտվել է հայ – ադրբեջանական <<եղբայրական 

բարեկամությունը>> , որը հետևանք է ԼՂԻՄ –ում սոցիալ- տնտեսական և մշակութային առկա 

խնդիրների և , դրանց հետ կապված, լուրջ դժգոհության ադրբեջանական ղեկավարության  

քաղաքականությունից: Խորհրդային մամուլը ոչ միայն չլուսաբանեց Արցախյան հիմնախնդրի 

էությունը , այլև, դրա հետ կապված, որդեգրեց սումգայիթյան ողբերգական փաստերը կոծկելու, 

կեղծ տեղեկատվություն տալու ուղեգիծը: Մամուլում  սումգայիթյան ողբերգության պատճառ 

դիտվեց միայն տարածաշրջանում ինտերնացիոնալ դաստիարակության պակասը, բացարձակ 

լռության մատնվեց այն իրողությունը, որ ջարդերն իրագործվել են բնակչության մի հատվածի 

հանդեպ` ցեղային այլ խմբի պատկանելու համար: Ոչ միայն լռության մատնվեցին ու 

չդատապարտվեցին գազանությունները, այլև երաշխիք չտրվեց, որ փետրվարին ստեղծված 

իրողությունն այլևս երբեք չի կրկնվի:   Պետական- կուսակցական մամուլում անմարդկայնորեն 

անգամ  ցավակցական խոսք չասվեց, իսկ Սումգայիթ քաղաքի թերթերում փետրվարյան ջարդերի 

ու թալանի մասին չարձանագրվեց և ոչ մի տող1: Ավելին, ադրբեջանական մամուլը  ստեղծված 

ողբերգական իրավիճակի <<մեղավոր>> համարեց արցախահայության  արդար պահանջը, և 

տպագրվեց  Ադրբեջանական ԽՍՀ ԳԽ որոշումը` <<Կռունկ>> կազմակերպությունը լուծարելու 

մասին այն պատճառաբանությամբ, թե վերջինիս <<գործունեությունը հակասում է 

կոմունիստական շինարարության նպատակներին>>:2 Միութենական և հանրապետական 

մամուլում կարևորվեց միայն ժողովուրդների բարեկամության գաղափարի քարոզչությունը: 

Արյունոտ մղձավանջի մասին ճշմարտությունը լռության մատնվեց ու շրջանցվեց այնպես,  ինչպես 

սումգայիթյան իրադարձությունների նախօրեին կենտրոնական լրատվամիջոցները լռության էին 

մատնել փետրվարի 22-ին Ասկերանում տեղի ունեցած իրադարձությունները և 

ապատեղեկատվություն հաղորդել Աղդամի ու Ասկերանի բնակիչների ընդհարման մասին3: 

1988 թ. փետրվարյան ու մարտյան օրերին Արցախյան հիմնախնդրում կուսակցական - 

պետական դիրքորոշումը խաթարեց հայ ժողովրդի հավատը իշխանությունների ու մամուլի 

հանդեպ և հանգեցրեց վերջիններիս նկատելի հեղինակազրկմանը:  Նման դիրքորոշումը  

բումերանգի նման հարվածեց կենտրոնին, քանի որ  սումգայիթյան ողբերգության մասին  կցկտուր 

ու հակասական  հաղորդագրությունների առանձին տողերը առաջ բերեցին ընթերցողների 

ցասումն ու արդար բողոքը, և   սումգայիթյան ողբերգությունից հետո այլևս հնարավոր չեղավ 

լռեցնել ժողովրդին, որի պահանջն արդար էր: Սկսվեց ցույցերի, գործադուլների ու 

հանրահավաքների նոր ալիքը: 

 

                                                           
1
 Տե’ս ,, Ìîñêîâñêèå íîâîñòè’’, Òðåâîæíûå íåäåëè’’, íî.14, 03.04.1988:  

2
 Տե'ս ,,Áàêèíñêèé ðàáî÷èé’’, 26.03.1988 և նույն տեղում,  02.04.1988:  

3
 Տես Հ.Աբրահամյան, Մարտնչող Արցախը, Գիրք Գ, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 48: 
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ՀՏԴ  94 (479.243)                                                                                                                   Պատմություն 
Նելլի Մինասյան  

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման  
մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ 

minasyan.nelly@mail.ru  
 

ԹՈՒՐՔ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՊԱՆԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԸ 
(1917-1918 ԹԹ.) 

 

Օսմանյան կայսրությունն Առաջին համաշխարհային պատերազմ մտավ պանթյուրքական 

ծրագրերով, որոնց նպատակն էր միավորել թյուրքական ժողովուրդներին և ստեղծել Մեծ Թուրան 

պետությունը: Երիտթուրքերը, առաջնորդվելով այս ծրագրերով, առաջին հերթին ենթադրում էին 

գրավել Այսրկովկասը, դուրս գալ Կասպից ծովի ավազան ու Կենտրոնական Ասիա: Հետևաբար 

պատերազմի սկզբից թուրքերի համար առանձնահատուկ նշանակություն ուներ Այսրկովկասը:  

1917 թ. հոկտեմբերին Ռուսաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության հետևանքով 

Այսրկովկասում իրադրությունն արմատապես փոխվեց: Մինչ այդ թուրքերը չէին կարողացել 

անմիջական կապեր հաստատել տարածաշրջանի թյուրք բնակչության հետ, ավելին ռուսական 

զորքից ծանր պարտություններ էին կրել: Հեղափոխությունից հետո ստեղծված իրավիճակը 

նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց թուրքերի համար, քանի որ նրանք հնարավորություն ստացան 

համագործակցել ադրբեջանական մուսավաթականների հետ: Վերջինները նույնպես կիսում էին 

պանթյուրքական գաղափարները և ձգտում էին միավորվել Օսմանյան կայսրության հետ, ուստի 

մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին համագործակցության փաստը: Թուրք-ադրբեջանական 

համագործակցության համար նպաստավոր պայմաններից էր նաև այն, որ ռուսական զորքը լքում 

էր ռազմաճակատը, որն էլ անմիջապես զբաղեցնում էին թուրքական զորքերը: Ընդ որում թուրքերը 

խախտեցին Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրի կետերը և գրավեցին նախկին Ռուսական 

կայսրության կազմում գտնվող տարածքները, մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է Կարսի 

մարզին ու Բաթումին: Կարևոր հանգամանք էր նաև ռուսական զորքի թողած զենքի պաշարների 

առկայությունը, որոնք հիմնականում յուրացնում են ադրբեջանցիները և հետագայում 

օգտագործում արցախահայության դեմ: Այդու, իրական նախադրյալներ են ստեղծվում թուրք-

ադրբեջանական համագործակցության համար, ուստի երկու կողմերն էլ մեծ կարևորություն են 

տալիս պանթյուրքիզմի գաղափարներին: Ըստ էության, թուրք-ադրբեջանական 

համագործակցության խորացումն ու ընդլայնումը կենթադրեր պանթյուրքիզմի ծրագրի առաջին 

փուլի իրականացումը:  

Վերոնշյալ իրադարձությունները, մասնավորապես հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և դրա 

հետևանքով Այսրկովկասում ստեղծված իրադրությունն իր ազդեցությունը թողեց նաև Արցախի 

վրա: Արցախը հայտնվեց թուրք-ադրբեջանական համագործակցության և ենթադրվող միության 

ստեղծման կենտրոնում, հետևաբար նրանց համար երկրամասը ձեռք բերեց կարևոր 

նշանակություն: Այս շրջանում մուսավաթակնները ներկայացրեցին իրենց պահանջները 

հայկական տարածքների նկատմամբ, որը բացի Արցախից ներառում էր նաև Զանգեզուրը և 

Նախիջևանը: Հարկավոր է փաստել, որ Արցախն այն տարածքն էր, որն ուղղակի խոչընդոտում էր 

թուրքերին միավորվել ադրբեջանցիների հետ, հետևաբար այս երկու կողմերը համատեղ ճակատ 

ստեղծեցին` փորձելով իրենց ենթարկել Արցախը:  

Արցախն այս շրջանում գտնվում էր քաղաքական ու տնտեսական ծանր պայմաններում, իսկ 

թուրք-ադրբեջանական ծրագրերն ու ոտնձգությունները ուղղակիորեն վերաբերվում էին 

արցախահայության անվտանգությանը: Այսինքն` պանթյուրքական ծրագրերի առաջ քաշման և 

իրականացման պայմաններում վտանգված էր արցախահայության ֆիզիկական գոյությունը: 1917 

թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Արցախում իշխանություն գրեթե չկար: Միակ տեղական 

իշխանական մարմինը 72 անդամներից բաղկացած գործադիր կոմիտեն էր, որը անգործության էր 

մատնված: Ստեղծված վիճակից օգտվում էր թյուրք-թաթարական բնակչությունը` զբաղվելով 

ավազակությամբ, թալանով ու կոտորածով: Բացի այդ, համարցախյան իշխանության 
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բացակայությունը նպաստավոր պայմաններ էր ստեղծում թուրք-ադրբեջանական պանթյուրքական 

ծրագրերի համար: Մյուս կողմից ստեղծված պայմաններում խորանում էր Արցախում առկա 

տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամը, որը ևս նպաստավոր վիճակ էր ստեղծում թուրք-

ադրբեջանական ծրագրերի տեսանկյունից: Անշուշտ, արցախահայության ներկայացուցիչները 

մտածում էին ստեղծված դրության մասին, կանխագուշակում էին սպառնացող վտանգը, ուստի 

ձեռնամուխ եղան որոշակի գործողությունների իրականացմանը: Առաջին քայլը եղավ այն, որ 1917 

թ. նոյեմբերին գավառի նախկին կոմիսար Լ. Վարդապետյանի նախաձեռնությամբ հավաքվեցին մի 

շարք կուսակցությունների ու քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները` 

Արցախում ստեղծված իրադրությունը քննարկելու համար: Որոշվեց ստեղծել տեղական 

իշխանության ժամանակավոր մարմին` «Հայ հեղափոխական կուսակցությունների ու 

կազմակերպությունների Ղարաբաղի ժամանակավոր խորհուրդը», որը կարճ անունով կոչվեց 

«Միջկուսակցական բյուրո»: Խորհրդի կազմում ընտրվեց 14 հոգի` հինգ դաշնակցական, երեք 

մենշևիկ, երեք բոլշևիկ, երեք էսէռ: Խորհրդի նախագահ ընտրվեց Հայ հեղափախական 

դաշնակցության անդամ Հայրապետ Մուսայելյանը: Թեև Ղարաբաղի ժամանակավոր խորհրդի 

գործունեությունը սահմանափակվում էր Շուշի քաղաքի շրջանակներով, սակայն այն կարևոր 

նշանակություն ուներ, քանզի Արցախում պետականության կառուցման գործընթացի սկիզբն էր 

հանդիսանում: Հարկավոր է նշել, որ Դիզակ, Խաչեն, Վարանդա և Ջրաբերդ գավառները մնացել էին 

առանց իշխանության: Ազգային կոմիտե ստեղծեցին նաև Շուշիի թյուրք բնակչությունը, ամենայն 

հավանականությամբ փորձելով մասը կազմել վերոնշյալ գործընթացին: 

Չնայած այս ձեռնարկումներին` Արցախում շարունակում էր տիրել անիշխանությունը, 

ուստի Միջկուսակցական բյուրոում և մուսուլմանների ազգային կոմիտեում քննարկվեց Ազգային 

կոմիտեի հարցը և որոշվեց լուծարել Ղարաբաղի գործադիր կոմիտեն և ստեղծել նոր աշխատունակ 

մարմին: 1917 թ. դեկտեմբերի 20-ին հրավիրվեց Ղարաբաղի գործադիր կոմիտեի արտահերթ նիստ: 

Գործադիր կոմիտեն հրաժարական տվեց և ստեղծվեց Միջազգային կամ Ազգամիջյան կոմիտեն, 

որի կազմի մեջ մտան 13 հոգի` վեց հայ, վեց մուսուլման և մեկ չեզոք անձ որպես ղեկավար: 

Կոմիտեի հիմնական խնդիրն էր կարգավորել ազգամիջյան հարաբերությունները, սակայն դա 

նրան չի հաջողվում, ավելին` հետագայում ազգամիջյան հակասություններն ավելի են խորանում:  

Ինչպես գիտենք 1918 թ. մայիսի 27-ին հռչակվեց Ադրբեջանի անկախությունը և Արցախին 

սպառնացող վտանգը դարձավ ավելի իրական: Մուսավաթականները փորձեցին կյանքի կոչել 

պանթյուրքական ծրագրերը, այն է` բռնի կերպով Արցախը միացնել Ադրբեջանին և այդպիսով 

անմիջական կապ հաստատել Թուրքիայի հետ: Մյուս կողմից այս նույն ժամանակաշրջանում 

թուրքերը ևս, առաջնորդվելով պանթյուրքական ծրագրերով, փորձում էին իրենց ենթարկել 

Հայաստանը: Հարկավոր է նշել, որ Թուրքիային ձեռնտու էր Այսրկովկասում թյուրքական 

պետության գոյությունը` պանթյուրքական նպատակներն իրականացնելու համար: Նման 

պետության առկայությունը Թուրքիային հնարավորություն կտար միշտ հետամուտ լինել 

պանթյուրքական ծրագրերին: Պատահական չէր, երբ թուրքական զորքը հեռացավ Այսրկովկասից 

ադրբեջանցիներին թողեց զենքի հսկայական պաշարներ, ինչպես նաև բարձրաստիճան սպաների 

ու հրամանատարների (առավել հայտնի էին Նուրի փաշան, Խալիլ փաշան և Քյազիմ բեյը) 

ադրբեջանակական մարտունակ բանակ ստեղծելու նպատակով:  

Ստեղծված իրավիճակում 1918 թ. հուլիսի 16-ին ինքնալուծարվեց Միջկուսակցական բյուրոն 

և նրա փոխարեն ստեղծվեց «Ղարաբաղի հայ ժողովրդական ժամանակավոր կառավարությունը» 

(«Կոմիսարների խորհուրդ»), որի նախագահ ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հայ հեղափոխական 

դաշնակցության ղեկավար Հայրապետ Մուսայելյանը: Կոմիսարների խորհուրդը հիմնադրեց 

տեղական մարմիններ, իսկ նրա ներկայացուցյիչներն աշխատանքներ էին տանում 

արցախահայությանն առաջին համագումարին նախապատրաստելու համար:  

1918 թ. հուլիսի 22-ին Շուշիի թեմական դպրոցի դահլիճում գումարվեց արցախահայության 

առաջին համագումարը, որի աշխատանքները շարունակվեցին մինչև հուլիսի 28-ը: Այս 

համագումարը տարբեր առումներով բացառիկ երևույթ էր արցախահայության կյանքում: 

Նախևառաջ Արցախը հայտարարվեց առանձին վարչաքաղաքական միավոր: Ընտրվեց Ազգային 

խորհուրդ և կոալիցիոն սկզբունքով կազմվեց նոր կառավարություն: Վերջինը ստացավ 

«Ղարաբաղի ժողովրդական կառավարություն» անունը: «Ղարաբաղի ժողովրդական 

կառավարությունը» հանդիսանում էր Արցախում գործող իշխանական ամենաբարձր մարմինը, որի 
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իրավասությունը տարածվում էր ամբողջ գավառի վրա: Հաջորդ կարևոր իրադարձությունն այն էր, 

որ հուլիսի 24-ին ընդունվեց «Ղարաբաղի ժողովրդական կառավարության» հռչակագիրը, որտեղ 

շարադրված էին նորաստեղծ պետական իշխանության հիմնական խնդիրները: Հռչակագրի 

ընդունումով ավարտվեց Արցախի ժողովրդական կառավարության կազմավորման գործընթացը: 

Փաստորեն այս իրադարձությամբ ավարտվեց Ղարաբաղի հայկական անկախ իշխանության 

կազմավորման երկարատև ու դժվարին գործընթացը: Այս քայլով արցախահայությունը 

հաստատում էր իր ինքնուրույնությունը և պետականություն ունենալու ձգտումը: 

Այսպիսով, 1917-1918 թթ. Արցախը կարևոր տեղ էր զբաղեցնում թուրք-ադրբեջանական 

պանթյուրքական ծրագրերում, քանի որ հանդիսանում էր պատվար երկու կողմերի միավորման 

համար: Արցախահայությունը այս ծրագրերին պատասխանեց երկու հիմնական առումով. 

առաջին`Արցախում պետականության հիմքերը դնելով, երկրորդ` ձեռնամուխ լինելով 

ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը: Արցախահայության այս ձեռնարկումները խոչընդոտ 

հանդիսացան թուրք-ադրբեջանական գործողությունների համար: Հետագայում պանթյուրքական 

ծրագրերի չիրականանալն արդեն կապվեց տարածաշրջանի խորհրդայնացման հետ, որի 

պայմաններում Թուրքիան անկարող էր որևէ բնույթի հարաբերություններ հաստատել թյուրքական 

ժողովուրդների հետ: Սակայն քննարկվող ժամանակաշրջանում պանթյուրքիզմի 

հաջողություններից կարելի է համարել Ադրբեջանի որպես պետության ստեղծումը և այդ փաստի 

ընդունումը տարածաշրջանի մյուս ուժերի կողմից: Կարծում ենք այս փուլում արցախահայությունը 

լուծեց իր առջև դրված խնդիրները` կանխորոշելով իր գոյության ապագա ուղին, այն է ստեղծել 

պետականություն և ապավինել դրան: Այսու, 1917-1918 թթ. արցախահայությունը կարողացավ 

դիմակայել պանթյուրքական ծրագրերին և պահպանել երկրամասն ու ազգային ինքնությունը: 
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ՀՏԴ    94 (479.243)                                                                                                              Պատմություն 
Դավիթ Սաֆարյան 

պատմական գիտությունների թեկնածու, 

ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության 

մասնագիտական վերապատրաստման բաժնի վարիչ, 

ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի 

թուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Զեկուցման մեջ ներկայացվում են արցախյան հիմնախնդրի ընկալումները թուրքական 

հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում ու դրանց կախվածությունը ադրբեջանական 

դիրքորոշումից, թուրք քաղաքական գործիչների և վերլուծաբանների անդրադարձները արցախյան 

թեմատիկային, սույն գիտական զեկուցման հեղինակի մասնակցությամբ ԵՊՀ թյուրքագիտության 

ամբիոնում  իրականացված թուրքական ԶԼՄ-ների բազմամյա մշտադիտարկման որոշ 

արդյունքները: Արդեն «Ֆուտբոլային դիվանագիտության» ծավալման վաղ փուլում ակնհայտ էր, որ 

հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը բախվելու էր թուրքական 

խորհրդարանական անհաղթահարելի դիմադրությանը, քանի որ ընդդիմության առաջնորդները 

իշխող ԱԶԿ-ին ամբողջ «թյուրքական աշխարհի» անունից մեղադրելու էին «ադրբեջանցի 

եղբայրներին» դավաճանելու մեջ: Թուրքիայի կողմից՝ միանշանակ ադրբեջանամետությամբ 

պայմանավորված նախապայմանի առաջ քաշումը տեսանելի հեռանկարում անիրատեսական է 

դարձնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մեռյալ կետից 

առաջ շարժելը: 

 

Բանալի բառեր՝ Հայ-թուրքական հարաբերություններ, թուրքական ԶԼՄ-ների մոնիտորինգ, 

թուրքական հասարակական-քաղաքական դիսկուրս 
 

Давид Сафарян 
ПРОБЛЕМА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА В КОНТЕКСТЕ АРМЯНО-ТУРЕЦКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

В докладе представлены восприятия арцахской проблемы в турецком общественно-

политическом дискурсе и их зависимость от азербайджанской позиции, отклики турецких 

политических деятелей и аналитиков по арцахской тематике, некоторые результаты многолетнего 

мониторинга турецких СМИ, проводимых на кафедре тюркологии ЕГУ при участии автора этого 

доклада. Уже на ранней стадии развертывания «Футбольной дипломатии» было очевидно, что 

нормализация армяно-турецких отношений сталкивается с турецким парламентским непреодолимым 

препятствием, так как лидеры опозиции от имени всего «тюркского мира» обвиняют правящую 

партию в предательстве «азербайджанских братьев». Выдвинутое Турцией предварительное условие, 

обусловленное однозначной проазербайджанской позицией в Нагорно-Карабахском конфликте, в 

обозримой перспективе делает нереальным продвижение с мертвой точки процесса нормализации 

отношений с Арменией. 

David Safaryan 
THE PROBLEM OF NAGORNO-KARABAKH CONFLICT IN THE CONTEXT OF ARMENIAN-TURKISH 

RELATIONS 
The report is dedicated to the perception of the Artsakh problem in the Turkish socio-political 

discourse and its dependence on the Azerbaijani position, the response of the Turkish politicians and 

analysts to the subject matter of Artsakh, as well as certain results of the years of Turkish media monitoring 

at the Department of Turkology of the YSU, which the author has been participant of. Since the early stage 

of deploying the "Football Diplomacy" it was already obvious that normalization of the Armenian-Turkish 

relations would face an insurmountable Turkish parliamentary obstacle, as the opposition leaders on behalf 

of the entire "Turkic world" accused the ruling party of betraying the "Azerbaijani brothers". The 
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precondition set forth by Turkey and based on the univocal pro-Azerbaijani position in the Nagorno-

Karabakh conflict, led to the impossibility of promoting the normalization of relations with Armenia from 

the dead point in the foreseeable future. 

 

Key words:  Armenian-Turkish relations,  Turkish media monitoring, Turkish socio-political discourse 

  

Արցախյան հիմնախնդրի ընկալումները թուրքական հասարակական-քաղաքական 

դիսկուրսում ու դրանց կախվածությունը ադրբեջանական դիրքորոշումից, ինչպես նաև թուրք 

քաղաքական գործիչների, վերլուծաբանների, ԶԼՄ-ների անդրադարձները արցախյան 

թեմատիկային ավելի քան երկու տասնամյակ մշտադիտարկվում են ԵՊՀ թյուրքագիտության 

ամբիոնում: Ստորև կփորձենք հակիրճ ներկայացնել վերոհիշյալ մշտադիտարկման որոշ 

արդյունքները, որոնք ամփոփվել են նաև մեր մի շարք գիտական հրապարակումներում1, 

մենագրության2, ՀՀ ԳԱԱ աևելագիտության ինստիտուտում պաշտպանած թեկնածուական 

ատենախոսության մեջ: 

Ինչպես հայտնի է, անկախացումից ի վեր Հայաստանը մշտապես հանդես է գալիս Թուրքիայի 

հետ առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու օգտին, ինչը 

միանգամայն համահունչ է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Թուրքիան 1991 թ. դեկտեմբերի 

16-ին ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը, սակայն երկու երկրների միջև դիվանագիտական 

հարաբերություններ չեն հաստատվել մինչև այսօր: Գիտակցելով, որ Հայաստանը կարող է 

իրականացնել սեփական ազգային շահերով առաջնորդվող քաղաքականություն՝ թուրքական 

քաղաքական վերնախավն ի սկզբանե որդեգրեց նախահարձակ դիրքորոշում՝ դիվանագիտական 

հարաբերությունների հաստատման համար առաջադրելով Թուրքիայի ժամանակակից 

սահմանները ճանաչելու և  Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ պնդումներից հրաժարվելու 

նախապայմանները: Թուրքիան  (1993 թ. ապրիլի 3-ին Արցախում հայկական ուժերի կողմից 

Քարվաճառի ազատագրումից հետո) առաջ քաշեց  նաև ազատագրված տարածքներն Ադրբեջանին 

հանձնելու նախապայմանը: Այսպիսով, Թուրքիան, ի նշան Ադրբեջանի հետ համերաշխության և 

որդեգրելով  բացահայտ ճնշման կամ հարկադրման քաղաքականություն, Արցախյան 

հիմնախնդիրը ևս ներառեց հայ-թուրքական հարաբերությունների թնջուկի մեջ: 1998 թ. Հայոց 

ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը հայաստանյան արտաքին քաղաքականության 

գերակա  խնդիրների շարքը դասվելուն հետևեց թուրքական հասարակական-քաղաքական 

դիսկուրսում Հայոց ցեղասպանության ժխտման քաղաքականության իրականացման «մոդուսի» 

ճշգրտումը,  նոր մեթոդների և հնարքների կիրառման փնտրտուքը3: 

                                                           
1
 Տե՛ս Սաֆարյան Դ., Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի սառեցման հայկական փաստարկների 

շուրջ, Մերձավոր Արևելք, Հոդվածների ժողովածու, VIII, Երևան, 2012, էջ 313-321, նույնի «Ֆուտբոլային 

դիվանագիտության» ծավալման արդյունքում հայ- թուրքական հարաբերությունների վիճակի գնահատման 

հարցի շուրջ, Արևելագիտության հարցեր, Երևան, 2012, էջ 219-228, նույնի  Հայ-թուրքական 

առևտրատնտեսական կապերը դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության և փակ սահմանների 

պայմաններում (2001-2011 թթ.), «21-րդ դար», №4, Երևան, 2014, էջ 69-82, նույնի Թուրքիայի հասարակական-

քաղաքական կարծիքը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդրի մասին, «21-րդ 

դար», №1, Երևան, 2015, էջ 120-134, Сафарян Д., К вопросу о позиции турецкой общественно-политической мысли 
по проблеме установления официальных отношений с Арменией (1991-1998гг.), «21-ый век», №2, Ереван, 2015, с. 
119-134. 
2
 Սաֆարյան Դ., Մելիքյան Գ., Ոսկանյան Վ., Սաֆարյան Ալ., Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի 

հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 192 էջ:  
3
 Մասնավորապես տե՛ս և հմմտ. Aktan G., Ermeni Sorununun Hukuksal Boyutu, 

http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr /index2_1_1.htm, Gültaşlı S., Ermeni meselesinde Türk basınının büyük günahı, 

“Zaman”, 16.04.07, http://www.zaman.com.tr/selcuk-gultasli/bruksel-ermeni-meselesinde-turk-basininin-buyuk-

gunahi_528123.html, Laçiner S., Bir Ermeni Tasarısı Hiç Bu Kadar İşe Yaramamıştı, 10-03-2010, 

http://www.usak.org.tr/print.php?id=1135&z=2, Laçiner S., Ermenistan-Türkiye İlişkilerinde Sınır Kapısı Sorunu ve 

Ekonomik Boyut, http://www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=154, Lütem Ö. E., Ermenistan 

seçimlerinin sonuçları, http://www.hurriyet.com.tr /strateji /6513799.asp, Özkoray E., “Ermeni soykırımı niçin hâlâ 

tabu?”, 10.03.2010, http://www.kuyerel.net /modules/AMS/index.php?storytopic=138&start=22 

http://www.eraren.org/bilgibankasi/tr%20/index2_1_1.htm
http://www.zaman.com.tr/selcuk-gultasli/bruksel-ermeni-meselesinde-turk-basininin-buyuk-gunahi_528123.html
http://www.zaman.com.tr/selcuk-gultasli/bruksel-ermeni-meselesinde-turk-basininin-buyuk-gunahi_528123.html
http://www.usak.org.tr/print.php?id=1135&z=2
http://www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=154
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Տարածաշրջանային քաղաքական և ռազմական առաջատարի հավակնություններ ունեցող 

Թուրքիայի հարավկովկասյան քաղաքականության լրակազմում ընդգրկված «հայկական 

նախաձեռնությունն», անշուշտ, ևս մի «փորձաքար» էր հանդիսանալու իշխող  «Արդարություն և 

զարգացում» կուսակցության կողմից հռչակված և ի սկզբանե տապալման դատապարտված «զրո խնդիր 

հարևանների հետ» սկզբունքի կենսագործման համար1:  

Թուրքիայի նախագահ Գյուլը պատմության մեջ առաջին անգամ այցելեց Հայաստան, 

ստորագրվեցին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և քաղաքական 

հարաբերություններ զարգացնելու մասին արձանագրությունները, այսուհանդերձ (անշուշտ նաև 

ադրբեջանական անթաքույց ճնշման հետևանքով) պաշտոնական Անկարան շեշտադրել է հայ-

թուրքական սահմանը միակողմանիորեն փակելու պատճառ հանդիսացած Արցախյան 

հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում շոշափելի առաջընթացի նախապայմանը2: 

Թուրքական ԶԼՄ-ների մշտադիտարկումն արդեն «Ֆուտբոլային դիվանագիտության»3 ծավալման 

վաղ փուլում հուշում էր, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը բախվելու էր 

թուրքական խորհրդարանական անհաղթահարելի դիմադրությանը, քանի որ ընդդիմության 

առաջնորդները (մասնավորապես Հանրապետական-ժողովրդական կուսակցության նախագահ 

Դենիզ Բայքալը), որդեգրելով առավել ընդգծված ադրբեջանամետ դիրքորոշում, իշխող ԱԶԿ-ին 

«ամբողջ թյուրքական աշխարհի» անունից մեղադրելու էին «ադրբեջանցի եղբայրներին» 

դավաճանելու մեջ4: Թեև թուրքական դիրքորոշման պատճառով Հայաստան-Թուրքիա 

հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առկա չէ էական տեղաշարժ, «հայկական 

թեմատիկան», բնականաբար, թուրքական «տեսադաշտում» է, իսկ Արցախյան հիմնահարցն 

(թուրք-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական դաշինքի հրամայականներով և անգամ 

«համաթուրքական» ռեսուրսի մոբիլիզացիայի նկրտումներով) արծարծվում է թուրքական 

հասարակական-քաղաքական քննույթում ու ԶԼՄ-ներում: Ակնհայտ են «Մեկ ազգ, երկու 

պետություն» կարգախոսը կենսագործող Ադրբեջանին մերձավորագույն դաշնակից համարող 

Թուրքիայի՝ մշտական, բայց և անիրական նկրտումները ավելի մեծ դերակատարում ստանձնել 

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացում5: Թուրքական և ադրբեջանական ԶԼՄ-ները 

մշտադիտարկողների համար ակնհայտ է նաև որ, «մեկ ազգ, երկու պետություն» կարգախոսը 

հակահայկական, հակառուսական կամ հակաիրանական նպատակներով շահարկող 

ադրբեջանական ու թուրքական շրջանակաները պրագմատիկորեն գիտակցում են այն սահմանը, 

                                                           
1
 Ռ. Մելքոնյան. «Թուրքիան ձախողեց «զրո խնդիր հարեւանների հետ» քաղաքականությունը», 

https://armenpress.am/arm/news/665512/, http://www.aravot.am/2011/11/10/284125/  
2
 Մասնավորապես տե՛ս Давутоглу А., "Если вопрос Карабаха будет решен, армяно-турецкие отношения будут 

урегулированы", 07.07.2010, http://az.salamnews.org/ru/news/read/11008/axmed-davutoglu-esli-vopros-karabaxa-

budet-reshen-armyano-tureckie-otnosheniya-budut-uregulirovani, Давутоглу А., существующие проблемы 

помешали урегулированию армяно-турецких отношений, 01.25.2011, http://ru.1in.am/2429.html 
3
 Արշակյան Գ., Թուրք-հայկական հարաբերությունները Հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրավիճակի 

պայմաններում, ԵՊՀ Հայագիտության հարցեր հանդես, Երևան, 2(8), 2016, էջ 5-6: 
4
 Տե՛ս Տասը հարց, տասը պատասխան, Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև 

դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին 

արձանագրություններ (խմբ.՝ Ա. Սիմոնյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, տե՛ս և հմմտ նաև “Последствия 

"футбольной дипломатии" могут оказаться неожиданными”, 03.09.08, www.echo-az.info, Çelik M., Baykal’dan 

Gül’e Erivan tepkisi, 05.09.2008, http://www.milliyet.com.tr 

/Siyaset/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&Kategori=siyaset&KategoriID=&ArticleID=987062&Date=05.09.2008&b=

Baykal,%20Gulu%20kizdirdi,MHP'den Gül'e "Maçı televizyondan izle" önerisi, 01.09.2008, 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/9795769.asp, Kurt S., Gül'ün Erivan yolu Bakü'den geçecek, 30.07.2008, 

http://www.zaman.com.tr /dunya_gulun-erivan-yolu-bakuden-gececek_720081.html, Ализаде З., “Парламент Турции 

будет оттягивать ратификацию”, 13.10.2009, http://news.day.az/politics/176402.html, Пашаева Г., “С визитом 

президента Турции в Армению не может согласиться ни один азербайджанец”, 02.09.2008, 

http://news.day.az/politics/129320.html 
5
 Մանրրամասն տե՛ս և հմմտ. Հովհաննիսյան Ա., ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, «թուրք միասնության» գաղափարը և 

Ղարաբաղյան հարցը (1990-95-ականների թուրքական հրապարակումների լուսաբանմամբ), Մերձավորև 

Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ.XX, Երևան, 2001, էջ 74-81, Бабаян Д., Арцахская проблема и 

идеология пантюркизма, “21-ый век” (информационно-аналитический журнал фонда “Нораванк”), N 4 (20), 

Ереван, 2011, стр. 67-99.  

https://armenpress.am/arm/news/665512/
http://www.aravot.am/2011/11/10/284125/
http://az.salamnews.org/ru/news/read/11008/axmed-davutoglu-esli-vopros-karabaxa-budet-reshen-armyano-tureckie-otnosheniya-budut-uregulirovani
http://az.salamnews.org/ru/news/read/11008/axmed-davutoglu-esli-vopros-karabaxa-budet-reshen-armyano-tureckie-otnosheniya-budut-uregulirovani
http://ru.1in.am/2429.html
http://www.echo-az.info/
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/9795769.asp
http://news.day.az/politics/176402.html
http://news.day.az/politics/129320.html
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որը բաժանում է թուրքական և ադրբեջանական քաղաքական, տնտեսական, կրոնական, 

մշակութային էլիտաների իրական շահերը1: 

Թուրքիայի կողմից՝ միանշանակ ադրբեջանամետությամբ պայմանավորված 

նախապայմանի առաջ քաշումն այսօր էլ անիրատեսական է դարձնում Հայաստանի հետ 

հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մեռյալ կետից առաջ տանելը: Ակնհայտ է, որ 

մեր երկրի հետ հարաբերությունների կարգավորումը թուրքական բոլոր կառավարությունները 

դիտարկել են նաև թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում, թուրքական 

նախապայմաններին ի պատասխան՝ Հայաստանի իշխանությունները մշտապես փորձել են 

կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների, միաժամանակ փաստելով, որ 

արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում գլխավոր խնդիրը անկախ և անվտանգ ԼՂՀ 

ճանաչումն է՝ ազգերի ինքնորոշման համապարփակ իրավունքի հիման վրա: 

Թուրքական հասարակական-քաղաքական կարծիքում  առկա է անհանգստություն մեծ 

տերությունների դավադրությունների արդյունքում Թուրքիայի հնարավոր մասնատման հարցում: 

Չնայած առարկությանը, թե Հայաստանը չի կարող իրական սպառնալիք լինել Թուրքիայի 

անվտանգության համար, «Սևրի սինդրոմը» մշտապես շահարկվել է ազգայնական ուժերի, 

ռազմական վերնախավի, «խորքային պետության», իրար հետևողականորեն ձայնակցող 

թուրքական և ադրբեջանական ԶԼՄ-ների ու «վերլուծաբանների» կողմից հասարակությանը «զգոն» 

պահելու և ուղղորդելու նպատակով2:  

Փաստ է, որ 2008 թ. Թուրքիայի նախագահ Գյուլի Հայաստան այցից հետո թուրքական 

լրատվամիջոցները, առանձին փորձագետներ ու հասարակական գործիչներ, Հայաստանի, հայ-

թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համալիրի (այդ թվում՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտության հիմնահարցի)  մասին խոսել են ավելի շատ, քան երբևէ 

նախկինում, ընդ որում, «հայկական թեմատիկայի» մասին սկսել են գրել կամ խոսել նաև չեզոք, 

բացառիկ դեպքերում՝ նույնիսկ դրական նրբերանգներ պարունակող տոնայնությամբ: Թուրքական 

վերնախավում հրապարակային բանավեճ է ընթացել Հայաստանի հետ հարաբերությունները 

բարելավելու կողմնակիցների և հակառակորդների միջև (մասնավորապես հիշարժան են թուրք 

ազդեցիկ լրագրող Մեհմեդ Ալի Բիրանդի հրապարակումները)3: Հակառակորդները, 

առաջնորդվելով թյուրքականության գաղափարախոսության սկզբունքներով և առաջնային 

համարելով «եղբայրական» Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, չեն տեսել և չեն տեսնում 

Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու օգտին ծանրակշիռ փաստարկներ, առավել 

ակտիվ ու համագործակցաբար հանդես են գալիս «փոխկապակցված» Հայոց ցեղասպանության և 

արցախահայության ազատ ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման դեմ թուրքական ու 

համաթյուրքական քաղաքական ռեսուրսի մոբիլիզացիայի օգտի (հիշարժան են ԱԶԿ 

առաջնորդների հասցեին Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ կիրառելու քաղաքականությունից 

հրաժարվելու և «եղբայրական» Ադրբեջանին «հայկական ագրեսիայի» դեմ միայնակ թողնելու 

մեղադրանքները և նույնիսկ «դավաճան» որակումները՝ հնչած «դեվլեթբահչելիական» կամ 

«քըլըչդարօղլուական» ընդդիմության և ադրբեջանական շահերի անթաքույց  ջատագովությանը 

լծված վերլուծաբանների ու լրագրողների ստվար զանգվածից): Թուրքիայում թուրք-հայկական 

երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման փոքրամասնություն կազմող կողմնակիցների 

                                                           
1
 Մասնավորապես տե՛ս և հմմտ. Սաֆարյան Ալ., Զիյա Գյոքալփը և «թյուրքականության հիմունքները», 

Երևան, «ԵՊՀ հրատարակչություն», 2012, էջ 246-248: 
2
 Տե՛ս Искандарян А., Минасян С., Прагматичность политики сквозь реалии исторических ограничений: 

анализируя армяно-турецкий процесс, Аналитические доклады Института Кавказа, Но.1, Ереван, 2010, с.26-28, 

Հովսեփյան Լ.,Թուրքիայի վախերը, Սևրի սինդրոմ, Երևան, 2012, էջ 76:  
3
 Տե՛ս Birand M. A., Armenia has no land demand from Turkey, 02.01.2001, 

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=quotarmenia-has-no-land-demand-from-turkeyquot-

2001-02-01, Birand M. A., Gül, bir tabu yıktı..., 09.09.2008, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar /9851895.asp, 

Birand M. A., Gül, maça gitmekle doğru adım attı..., 05.09.2008, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/9824710.asp   

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=quotarmenia-has-no-land-demand-from-turkeyquot-2001-02-01
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=quotarmenia-has-no-land-demand-from-turkeyquot-2001-02-01
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/9851895.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/9824710.asp
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դատողություններն ավելի «ճկուն» են: Այս շրջանակները համոզված են, որ քանզի Հայաստանը, 

միևնույն է, չի հրաժարվելու Հայոց ցեղասպանության միջազգային դատապարտման գործընթացից. 

Երևանի հետ պաշտոնական երկխոսության միջոցով կկարողանան մեղմել այդ գործընթացի 

հետևանքները Թուրքիայի համար:  

Երկու երկրների խորհրդարաններում Ցյուրիխյան արձանագրությունների վավերացման 

հարցն ընթացիկ օրակարգերից դուրս է բերվել: ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 

հայտարարությունն այն մասին, որ մինչև 2018թ.-ի գարուն հայ-թուրքական արձանագրությունները 

կարող են չեղարկվել, համահայկական կոնսենսուսի կամ լայն համաձայնության արդյունք է1: 

Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման բարդ գործընթացի նորանոր 

մարտահրավերները դիմագրավելու, ինչպես նաև համապատասխան «ադապտացիոն» 

մեխանիզմների մշակման նպատակով կարևորվում է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի 

Հանրապետության և Սփյուռքի քաղաքական մտքի հավաքական մոտեցումների բյուրեղացումը2: 

Մասնավորապես, կարծում ենք, կարևորվում է ՀՀ ազգային անվտանգության համադրույթում 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտմանը նվիրված հատվածի վերաձևակերպում-

վերաշարադրումը՝ այն հստակ սահմանումով, որ այդ ճանաչումն ու դատապարտումը 

անբարենպաստ և սպառնալիքներով լեցուն տարածաշրջանում գտնվող Հայաստանի 

Հանրապետության գոյության և զարգացման կարևորագույն երաշխիքներից մեկն է, իսկ Թուրքիայի 

և Ադրբեջանի ժխտողականությունը վտանգում է Հայաստանի և արցախահայության գոյությունը3: 

Այսօր ՀՀ քաղաքական շրջանակներում, իհարկե, հստակ գիտակցում են, որ հանուն հայ-

թուրքական հարաբերությունների կարգավորման  զիջումների գնալը Հայոց ցեղասպանության 

միջազգային ճանաչման հարցում կամ միակողմանի զիջումները Լեռնային Ղարաբաղի 

կարգավորման գործընթացում կհակասեն մեր համազգային շահերին ու կհարվածեն Հայաստան-

Արցախ-Սփյուռք միասնությանը: Մյուս կողմից՝ Հայաստանում կարծես տարաձայնություն չկա այն 

հարցում, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կարևոր և էական խնդիր է: Դրա 

համար էլ պաշտոնական այն ձևակերպումը, ըստ որի՝ Հայաստանը կողմ է հայ-թուրքական 

հարաբերությունների կարգավորմանն առանց նախապայմանների, շարունակում է մնալ 

արդիական: 

 
 

 

  

                                                           
1
 Հայաստանը մինչև գարուն առ ոչինչ կհայտարարի հայ-թուրքական արձանագրությունները. Սերժ 

Սարգսյանը՝ ԵԽԽՎ ամբիոնից, https://armenpress.am/arm/news/920096/hayastany-minchev-garun-ar-ochinch-

khaytarari-hay-turqakan.html  
2 Տե´ս նաև Սաֆարյան Դ., Մելիքյան Գ., Ոսկանյան Վ., Սաֆարյան Ալ., Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը 

Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում, էջ 149-152: 
3
 Սաֆարյան Ա., Ցեղասպանության դեմ ժխտողականության դեմ պայքարի հրեական փորձը և մեր 

խնդիրները, Հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը նոր օսմանականության գաղափարախոսության 

համատեքստում, (ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն), «Արտագես», Երևան, 2016, էջ 34: 

https://armenpress.am/arm/news/920096/hayastany-minchev-garun-ar-ochinch-khaytarari-hay-turqakan.html
https://armenpress.am/arm/news/920096/hayastany-minchev-garun-ar-ochinch-khaytarari-hay-turqakan.html
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ՀՏԴ   94 (479. 24 : 32)                                                                                                                   Պատմություն 
Էդ. Գ. Մինասյան, 

                    պատմական գիտությունների դոկտոր,      

 ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան,  

ՍՈՒՄԳԱՅԻԹԻ և ԲԱՔՎԻ ՋԱՐԴԵՐԸ՝ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Փաստացի նյութի հիման վրա հոդվածում ներկայացվում է 1988-1990թթ. Սումգայիթի և 

Բաքվի կոտորածների կոտորածների ժամանակագրությունը և դրանց պատճառները: 

Մատնանշվում է, որ նրանք Ադրբեջանի ղեկավար շրջանների հայերի նկատմամբ ազգայնական 

քաղաքականության հետևանքն են: Հեղինակը եզրակացնում է, որ Սումգայիթի ու Բաքվի 

կոտորածները փաստորեն 20-րդ դարի սկզբին Թուրքիայում արևմտահայերի  ցեղասպանության 

շարունակությունն են և որ նման քաղաքականությունը Ադրբեջանը հաջորդականորեն է 

իրականացնում: Անհրաժեշտ է, որպեսզի միջազգային հանրությունը դատապարտի Ադրբեջանի 

ցեղասպան քաղաքականությունը և պատասխանության կանչի նրան:   
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ПОГРОМЫ В СУМГАИТЕ И БАКУ, ГЕНОЦИДАЛЬНАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА  

На основе фактического материала в статье представлены хронология погромов армян в 

Сумгауте и Баку в 1988 г. и 1990 г. и их причины. Показано, что они явились следствием 

националистической политики официальных кругов Азербайджана по отношению к армянам. Автор 

приходит к заключению, что сумгаитские и бакинские погромы не что иное, как продолжение 

геноцида восточных армян, организованного в Турции в Хачале 20 века и что в Азербайджане 

подобная политика являлась преемственной. Необходимо, чтобы международная общественность  

осудила геноцидную политикы Азербайджана и призвала его к ответу. 

 

Ключевые слова: сумгаит, преступность, Азербайджан, зверство, жертва, реконструкция, 
безнаказанность, Национальный совет, варварство, Верховный Совет, законодательство, 
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SUMGAYIT AND BAGU POGROMS, GENOCIDAL STATE POLICY OF AZERBAIJAN 
The article presents a factological base witnessing of Armenian Sumgayit and Bagu pogroms and their 

underlyings. It is shown that they are consequence of nationalistic policy of official circles of Azerbaijan 

towards Armenians. The conclusion states that Armenian Sumgayit and Bagu pogroms actually are the 

continuation of Turkish genocide of Armenians at the beginning of the 20th century and that this policy of 

Azerbaijan is successive. The international community is to condemn genocidal policy of Azerbaijan and call 

Azerbaijan for responsibility.  

 

Keywords: Sumgait, crime, Azerbaijan, atrocity, victim, reconstruction, impunity, National Council, 
barbarism, Supreme Council, legislation, National Council 
 

30 տարի առաջ՝ 1988 թ., Սումգաիթում փետրվարի 27-ից 29-ը և 1990 թ. հունվարի 13-ից 

մինչև 20-ը Սումգայիթում և Բաքվում տեղի ունեցան հայերի զանգվածային ջարդերն ու 

տեղահանումերը՝ ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման պահանջի: Դա 

Ադրրեջանի իշխանությունների և «ժողովրդական ճակատի» կողմից ի սկզբանե որդեգրված 

ուժային և էթնիկական զտումների քաղաքականությունն էր, ցեղասպանության հերթական 

հրեշավոր դրսևորում, պանթուրքիզմի՝ թուրքական ազգային գաղափարախոսության 
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ճանապարհին: Դրա արդյունքը եղավ ոչ միայն Բաքվում 252 հազարանոց հայկական համայնքի 

վերացումը, Ադրրեջանի շուրջ 400 հազար հայերի բռնի տեղահանումը, այլև ինքնորոշված 

Լեռնային Ղարաբաղի հասարակության դեմ լայնածավալ ռազմական ագրեսիան, որը հանգեցրեց 

ծանր մարդկային և նյութական կորուստների: Այն փաստը, որ Ադրբեջանն իր 

պատասխանատվությունն ու մեղքը կատարված հանցագործությունների և սանձազերծված 

ագրեսիայի հետևանքների համար ընդունելու փոխարեն շարունակում է հակահայկական 

տենդային գործունեությունը, ուժային դիրքերից սպառնալիքները, վկայում է, որ Բաքուն առ այսօր 

շարունակում է վտանգ ներկայացնել ոչ միայն իր իսկ բնակչության, այլև ողջ տարածաշրջանի 

համար: Դրա հիմնական պատճառն այն է, որ Բաքվի հրեշավոր ոճրագործությանը առայժմ ո՛չ 

քաղաքական, ո՛չ իրավական, ո՛չ բարոյական գնահատական չի տրվել1: Անգամ զղջումի որևէ 

նշույլի բացակայությունը, ավելին, հայ ժողովրդի հանդեպ աճող սպառնալիքները հաստատում են, 

որ «բաքուները», «սումգայիթները», «կիրովաբադները» դեռևս մնում են Ադրբեջանի պաշտոնական 

քաղաքականության օրակարգում: Եվ այս ամենը կատարվում է միջազգային հանրության աչքի 

առաջ, որն ըստ ամենայնի չի պատրաստվում դասեր քաղել անցյալից, չէ որ հենց միջազգային 

հանրության թողտվությամբ է հնարավոր դարձել արյունալի խրախճանքը, որը համակել էր 

Խորհրդային Ադրբեջանի ամբողջ տարածքը և Բաքվում իր գագաթնակետին էր հասել 1990 թ. 

հունվարին2: Նշվում է, որ Բաքվում հայերի ջարդերը դարձան «ինտերնացիոնալ» համարվող 

ադրբեջանական մեկ այլ քաղաքի՝ Սումգայիթի, ուր ապրում էր 18 հազար հայ, 1988թ. փետրվարին 

հայերի կոտորածների անմիջական շարունակությունը: Անպատիժ չարիքը կրկնվեց՝ ընդլայնելով 

իր մասշտաբները: 1990թ. հունվարի 13-ից 19-ը մարդկանց դեմ ամենադաժան պատժամիջոցների 

կիրառմամբ Բաքվի հայերից Ադրբեջանի մայրաքաղաքը էթնիկ զտելու հարցում: Բաքվի 

հազարավոր հայեր զոհվեցին, հաշմանդամ դարձան, հարյուր հազարավորները՝ փախստական: 

Հիրավի, ֆաշիստական վայրագություններին զոհ գնացին հիմնականում երեխաներ, ծերեր, 

կանայք: Խորհրդային կենտրոնական իշխանությունների թույլտվությամբ, խորհրդային Ադրբեջանի 

ղեկավարության թույլտվությամբ, լուռ համաձայնությամբ հայոց հարցը լուծվեց թուրքական 

փորձված գործիքի՝ ցեսասպանության միջոցով: Եվ եթե Սումգայիթում խորհրդային զորքերը 

«ուշացան» 3 օրով, ապա Բաքվում մի ամբողջ շաբաթով՝ քաղաք մտնելով միայն այն ժամանակ, երբ 

այնտեղ գրեթե հայ չէր մնացել3: 

Վերակառուցման շրջանի առաջին զոհերը եղան ղարաբաղյան շարժման 

նախաձեռնողները: Այդ ընթացքում իրականացվող վերը նշված ցեղասպանությունները, որոնք ոչ 

թե պատահականություններ էին, այլ պետական քաղաքականության և Ադրբեջանի 

ղեկավարության հանցավոր գործողության հետևանք: Այնինչ «Ցեղասպանության 

հանցագործության կանխարգելման և դրա պատժի մասին» 1948թ. դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայով 

նախատեսվում է խստագույն պատասխանատվություն: Դեռ 1988թ. փետրվարի 26-ին, մինչև 

Սումգայիթյան ջարդերը, հայ գրողներ՝ Ս. Կապուտիկյանը և  Զ. Բալայանը հայ ժողովրդի անունից 

ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահ Մ. Գորբաչովի առջև բարձրացրին Լեռնային Ղարաբաղի 

ինքնորոշման և անկախության իրավունքի հիմնախնդիրը: Այդ առթիվ նրա պատասխանը՝ («Իսկ 

դուք մտածե՞լ եք Բաքվում ապրող 270 հազ. հայերի բախտի մասին»), վկայում է, որ նա 

լավատեղյակ էր հայերի դեմ կազմակերպվող ցեղասպանությանը4: Տեղյակ էր ու ոչ մի 

կանխարգելիչ միջոցների չդիմեց: Եվ մի երկու օր հետո հայերի կոտորածներ տեղի ունեցան 

Ադրբեջանում: Մինչ այդ, երբ փետրվարի 14-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ առաջին ցույցը, 

Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի բաժնի վարիչ Ասայովը ահաբեկիչ հայտարարություն էր արել, թե 

հարյուր հազար ադրբեջանցիներ պատրաստ են ցանկացած ժամանակ ներխուժել Ղարաբաղ և 

ջարդ տալ: 

Սումգայիթյան ցեղասպանության նման Բաքվի ջարդերը ևս կազմակերպված էին և 

նպատակ էին հետապնդում ահաբեկել հայերին ու հարկադրել՝ հրաժարվելու իրենց 

սահմանադրական, օրինական պահանջներից, նրանց դուրս վռնդել ոչ միայն Բաքվից, այլ նաև 

                                                           
1
 Տես Аннексия и Депортация, М., 1998, с 10. 

2
 Տես «Հայաստանի Հանրապետություն», 14 հունվարի, 2010 թ., էջ 3: 

3
 Տես նույն տեղում: 

4
 Տես Ի. Ա. Արաբյան, Ցողասպանությունը և դրա պատժելիությունը (պատմության էջեր, երեկ և այսօր), Երևան, 

1996 թ., էջ 55: 
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ընդհանրապես Ղարաբաղից1: Այդ օրերի Ադրբեջանի շատ ղեկավարների կարգախոսն էր՝ «մահ 

հայերին»: Եթե նախապատրաստված միջոցներով սումգայիթյան ջարդն սկսվեց 1988 թ. փետրվարի 

27-ի գիշերը և շարունակվեց երկու օր ևս, ապա Բաքվի ջարդերը սկսվեցին 1990թ. հունվարի 13-ին և 

շարունակվեցին 7 օր անընդհատ: Երկու դեպքում էլ հայերի ջարդի նախապատրաստված լինելը 

երևում է նրանից, որ բոլոր բնակկառավարչություններին վաղօրոք կարգադրված էր կազմել հայ 

բնակիչների ցուցակը, արգելել հայերին աշխատանքի գնալ: Եթե Սումգայիթում դա արվեց 

փետրվարի 28-ից սկսած, ապա Բաքվում դեռևս 1989թ. դեկտեմբերի 25-ից սկսած: Այդ օրը 

ծայրահեղականները այրեցին Բաքվի հայոց եկեղեցին, նրանց հաջողվեց վերջին հայերին ազատել 

տալ աշխատանքից: Առավել անհնազանդ կամ դանդաղաշարժ ղեկավարների ազգանունները, 

որոնք մտածված կամ ակամա չէին կատարում այդ կարևորագույն պահանջը, փակցվում էին 

հատուկ ցուցատախտակներին՝ լեյտենանտ Շմիդտի փողոցում գտնվող ժողովրդական ճակատի 

պաշտոնական նստավայրի առջև: Ինչպես նաև այն հարյուրավոր հայերի ազգանունները, որոնք 

դեռ շարունակում էին աշխատել Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմում, հանրապետության ՊԱԿ-ի 

համակարգում գտնվող մի շարք հաստատություններում2: Երկու դեպքում էլ հայերին արտաքսելու 

և բնաջնջելու կոչերն ահագնացան այն բանից հետո, երբ առանձնացվեցին հայերի հասցեները և 

ճշտվեց այն ժամանակահատվածը, երբ սկսելու էին ցեղասպանությունը: Կանխամտածված ու 

ծրագրված հայասպանության համար նախապատրաստել էին բոլոր միջոցները (երկաթե ձողեր, 

քարակույտեր), ստեղծել էին հանցագործության, հանցավորների ու հանցակիցների քողարկման 

պայմաններ ու հոգեբանական տրամադրվածության վիճակ, գործելու համար մթնոլորտ: Ըստ 

պաշտոնական հաղորդումների՝ Սումգայիթում ցեղասպանության հետևանքով զոհվել է 32 հայ, 

այնինչ իրականում դիարաններում այդ օրերին գրանցվել է 115 դիակ: Ըստ փաստական տվյալների՝ 

զոհվել է 100 մարդ3: Միայն 3 անձի վերաբերյալ գործը հանձնվեց ԽՍՀՄ գերագույն դատարան: 

1988թ. հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին դատավարության ընթացքում ապացուցվեց, որ 

ոճրագործ ոմն Ա. Ախմեդով, որը գլխավորում էր 41ա թաղամասի հայերի կոտորածը, փետրվարի 

29-ին մի ձեռքին բռնել է կացին, իսկ մյուսում բարձրախոս և անընդհատ կոչել է՝ բղավելով: 

«Մուսուլմաններ ցույց տվեք հայերի տները, որտե՞ղ են նրանք ապրում», «Մահ հայերին»: Նրա 

դրդմամբ առանձնակի դաժանությամբ սպանվել է 7 հայ, քարուքանդ են արվել հայերի բազմաթիվ 

բնակարաններ, ոչնչացվել կամ յուրացվել է նրանց գույքը: Ընդհանուր նյութական վնասը 

հաշվարկվեց 216 հազար ռուբլի4: Վկաների ցուցմունքներով մերկացվեցին նրանց 

ոճրագործությունները: Թվում էր, թե հրապարակայնորեն կդատապարտվեին ոճրագործ 

ցեղասպանները, այնինչ 94 մեղադրյալների վերաբերյալ 30 քրեական գործերը մնացին անորոշ 

մշուշի մեջ և հռչակված հրապարակայնության ու ժողովրդավարության պայմաններում 

Մոսկվայում քննվել է ընդամենը 1 գործ: Զոհվածների հարազատների և փաստաբանների կողմից 

խնդիր դրվեց բոլոր գործերը միացնել, ուղարկել լրացուցիչ քննության՝ մերկացնելու համար 

ցեղասպանության կազմակերպիչներին, ղեկավարներին, հրահրողներին: Դատարանը միայն 

մեկին դատապարտեց մահվան, իսկ մնացած գործերի ճակատագիրն առ այսօր հայտնի չէ: 

Փաստորեն Ադրբեջանի Հանրապետության պետական, կուսակցական, ազգայնամոլ որևէ գործիչ՝  

լինի նա Ալիևը, Իսկենդերովը, Կևորկովը, Սուլեյմանովը, Ուլիևը, Մամեդովը, Վեզիրովը թե 

Բունիաթովը, քրեական կարգով դատական պատասխանատվության չենթարկվեց: ՄԱԿ-ի 

դրույթները չեն կիրառվել ու չեն կիրառվում ԼՂՀՄ-ում, Բաքվում և այլուր հայ բնակչության 

նկատմամբ թույլ տված հանցավոր գործողությունների համար: Դրա պատճառով էլ ստեղծվել է 

անպատժելիության, սանձարձակության մթնոլորտը: Միայն հայ լինելու համար Բաքվում 

սպանվեցին 200-ից ավելի հայեր5: Որոշ տվյալներով 150-300, իսկ մեկ այլ աղբյուրի համաձայն 

հունվարյան ջարդի օրերին Բաքվում զոհվել է 1000 մարդ6: Այս տվյալները մոտավոր են: Բաքվում 

հետապնդումների ժամանակ սպանվածների հստակ թիվն այդպես էլ հայտնի չեղավ, քանի որ այդ 

կապակցությամբ դատական որևէ ուսումնասիրություն չի իրականացվել: Կան առանձնակի 

                                                           
1 Տես Հարությունյան Բ., «Ոչինչ չի մոռացվել», «Երևանի համալսարան», 30.04.1993: 
2
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3
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4
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5
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վայրագությամբ իրագործվող սպանությունների բազմաթիվ վկայություններ (օրինակ՝ զոհերի 

կենդանի հրկիզում): Այն ադրբեջանցիները կամ այլ ազգությունների ներկայացուցիչները, որոնք 

փորձում էին օգնել հայերին, վտանգում էին իրենց կյանքը: Բաքվում հայերի նկատմամբ 

իրագործված ջարդերի վերաբերյալ գործի քննություն չկատարվեց: Ինչպես Սումգայիթի դեպքում, 

Մոսկվան չցանկացավ բացահայտել սպանդի ու ջարդի կազմակերպիչներին ու ոգևորողներին: 

Ադրբեջանում սպանված ջարդարարները հայտարարվեցին «ազգային հերոսներ» և տեղ գտան 

«Եղբայրական գերեզմանոցում»: ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազ Ա. Սուխարևը լռությամբ 

պաշտպանեց Բաքվում կատարված վանդալիզմը: Ադրբեջանական ազգայնամոլ տարրերը 1990թ. 

հունվար ամսին սկսեցին նոր բարբարոսություններ: Դեռևս 1989 թ. դեկտեմբերի 30-ի միտինգում 

հնչեցին կոչեր հայերին բնաջնջելու վերաբերյալ, ինչպես նաև Իրանի հետ սահմանը քանդելու և 

Արաքսի այն ափին բնակվող եղբայրներին միանալու մասին, ինչն արվեց հաջորդ 3 օրերին: Փաստը 

ավելի ուշ հաստատեց ԽՄԿԿ կենտկոմի գլխավոր քարտուղար՝ Միխայիլ Գորբաչովը. «Ադրբեջանի 

ծայրահեղական ուժերի գործողությունները ստանում էին ավելի ու ավելի բացահայտ 

հակապետական, հակասահմանադրական բնույթ: Իրադարձությունները Բաքվում դարձել էին 

անկառավարելի, Գերագույն խորհուրդը՝ և ԽՄԿԿ-ն կաթվածահար էին, քանդվել էր 200 կմ Իրանի 

հետ խորհրդային պետական սահմանը, հարձակումներ էին կատարվում տեղական մարմինների 

վրա: Ես շտապ Բաքու գործուղեցի Եվգենի Պրիմակովին և Անդրեյ Գիրենկոյին, ովքեր 

առաջարկեցին արտակարգ իրավիճակ հայտարարել ու զորքեր մտցնել: Այժմ էլ համարում եմ, որ 

դրանով կանխվեց ավելի մեծ արյունահեղությունը»1: Դեռևս Բաքվում հայերի ու մյուս 

ազգությունների ներկայացուցիչների կոտորածը սկսվելուց 4 օր առաջ Հայաստանի Գերագույն 

խորհուրդը դիմել էր Մ. Գորբաչովին և նրան տեղյակ պահել, որ Բաքվում, Շահումյանի և Խանլարի 

շրջաններում, Գետաշենում և այլ տեղերում ստեղծվել է արտակարգ իրադրություն: Տեղի են 

ունենում սպանություններ, հրկիզումներ, շրջափակվում են ճանապարհները, կամուրջները, 

առևանգվում են պատանդներ: Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը Մ. Գորբաչովից խնդրում էր 

«Անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու հայ բնակչության անվտանգությանը և 

դադարեցնելու համար բարբարոսական գործողությունները, որոնք կարող են հանգեցնել 

անուղղելի կործանարար հետևանքների ամբողջ տարածաշրջանում»2: 1990թ. հունվարի սկզբին 

ազերիների զինված ջոկատների թիվը հասնում էր մի քանի հազարի: Լեռնային Դարաբաղի 

Ազգային խորհրդի նախագահությունը, հանդես գալով հայտարարությամբ նշում էր, որ Բաքվում 

կազմակերպվում է նոր Սումգայիթ: Խորհրդային և համաշխարհային հասարակայնությունից 

պահանջվում էր վճռականորեն դատապարտել ադրբեջանցիների միջնադարյան 

գազանությունները, որոնք կրկին հրեշավոր ոճիրներ են գործում ընդդեմ մարդկության3: 

Ադրբեջանի «ժողովրդական ազգային ճակատի» պարագլուխ Ա. Փանախովը և Ադրբեջանի 

կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Ա. ՎԵզիրովը հունվարի 13-ին հանդես գալով 

հեռուստատեսությամբ՝ ադրբեջանական ժողովրդին կոչ են անում հարձակում գործել Լեռնային 

Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հայաբնակ բնակավայրերի վրա: Վեզիրովը նույնիսկ կոչ էր անում 

հակահայկական գործողություններն ավարտել մինչև հունվարի 16-ը4: Նրանց ելույթներից հետո 

Բաքվում սկսվեցին հայ ընտանիքների դեմ հարձակումներն ու բարբարոսությունները: Հունվարի 

13-ին Բաքվի փողոցներում թափված էին կտտանքների ենթարկված տասնյակ հայերի դիակներ: 

Այդ օրվանից հալածանքները Բաքվում կազմակերպված ձև ընդունեցին: Քաղաքը պլանաչափ 

կերպով տուն առ տուն «մաքրվում էր հայերից»: Ընդ որում, ինչպես 2 տարի առաջ Սումգայիթում, 

անչափահասների և մեր կանանց բռնաբարություններ ու խոշտանգումներ էին կատարվում: Բաքու 

տանող ճանապարհները շրջափակված էին: Ով կենդանի էր մնում ուղարկում էր նավահանգիստ, 

որտեղ վերջնականապես կողոպտվում էր և նավով էվակուացվում հիմնականում դեպի 

Թուրքմենիա՝ Կրասնավոդսկ: Բաքվի հարյուրավոր փախստականներ իրենց տեղեկություններում 

հաստատում են, որ «ժողովրդական ճակատի» կողմից կազմակերպված ու ղեկավարվող 

հետապնդումներն ու ջարդերը ընթանում էին ըստ մի անփոփոխ սխեմայի, որը մշակել էին 

                                                           
1
 Տես Մելիք-Շահնազարյան Լ., Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում խաղաղ բնակչության նկատմամբ, Եր., 1998 թ., էջ 40: 
2 Տես «Московский комсомолец», 2 марта 2006 г.: 
3 Տես Հ. Աբրահամյան. «Մարտնչող Արցախը 1917-2000» գիրք Գ, 1985-2000 Եր., էջ 199: 
4
 Տես «Սովետական Ղարաբաղ», 16.01.1990 թ.: 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

473 

 

կազմակերպիչները1: 10-20 ոճրագործներ ներխուժում էին մի բնակարան և սկսում տան տերերին 

տեռորի ենթարկել, ծեծել ու տանջել, այնուհետև երևում էին «ժողովրդական ճակատի» 

ներկայացուցիչները, որոնք ահաբեկված հայերին առաջարկում էին անհապաղ գնալ 

նավահանգիստ: Նրանց թույլատրվում էր իրենց հետ ծանրոց վերցնել, սակայն խլվում էին ամբողջ 

կանխիկ դրամը, խնայողական գրքույկները և արժեքավոր իրերը: Նավահանգստում տեղակայված 

էր «ժողովրդական ճակատի» մի պահակակետ: Փախստականներն այստեղ դարձյալ խուզարկվում 

էին, երբեմն նորից ենթարկվում ծեծի: Այդ օրերին Բաքվի ոստիկանության հավաքական 

դիմանկարի բնորոշ գիծը հետաքրքրական և միաժամանակ սարսափեցնող ներկայացրեց ԱժՃ-ի 

առաջնորդներից մեկը՝  է. Մամեդովը Մոսկվայի մամլո ասուլիսի ժամանակ: «Ես անձամբ վկա էի, 

երբ երկաթուղու կայարանից ոչ հեռու սպանեցին 2 հայի: Հավաքվել էր ամբոխը, նրանց վրա 

լցրեցին բենզին և այրեցին, իսկ 200 մ հեռու գտնվում էր Նամինիսյան շրջանի ոստիկանական 

բաժանմունքը և այնտեղ կային ներքին զորքերի մոտ 400-500 զինվոր, որոնք մեքենայով 20 մ վրա 

անցան այդ ածխացած դիակների մոտով և ոչ ոք փորձ չարեց ցրել ամբոխը»2: Այդ բոլոր 

մանրամասն պլանավորված ստոր գործողությունները առավել արդյունավետ անցկացնելու 

նպատակով կազմավորվել էին նաև իրավապահ մարմինների, «շտապ օգնության», 

բնակկենցաղային ծառայության հանցագործ խմբեր, որոնք գործում էին միասնաբար: Մահամերձ 

ծեծվածը համարվում էր կենցաղային վնասվածք ստացած, փշրված ձեռքերով ու ոտքերով, 

ջարդված կողերով արյունլվիկ դեմքով մարդը մահանում էր սիրտանոթային 

անբավարարվածությունից ըստ տրված մահվան վկայականի3: Սպանդ, կոտորածներ և ջարդեր... 

պատշգամբներից նետվող մարդիկ և մոխրացած դիակներ կամուրջներին: Ահա սա է 1990 թ. 

հունվարյան ջարդերի օրերի Բաքուն: 

Բաքվի հայկական ջարդերի պատկերը առավել ակնհայտ երևում է այդ օրերի 

պարբերական մամուլի էջերից: «Զանգվածային անկարգությունների գծով քրեական գործեր 

հարուցած կարճ ու կտրուկ որոշումներում կարդում ենք. 1990 թ. հունվարի 13-ին, ժամը 17.00-ից 

հետո Լենինի անվան հրապարակի միտինգից դուրս եկած մոտ 50 հազար մարդ բաժանվելով 

խմբերի կատարեցին ջարդեր, ավերածություններ, հրկիզումներ, բռնություններ և սպանություններ: 

Այն Ի՞նչ անանուն ամբոխ է կոտորել և դիակապտությամբ զբաղվել, բռնաբարել և սպանել ծերերին: 

Եզրակացություններ անելը դեռ շուտ է, չնայած արդեն այսօր աչքի է զարնում մի հանգամանք, որ 

բռնվածների մեջ չկա ոչ մի բաքվեցի, նրանք բոլորն էլ Հայաստանի, ԼՂԻՄ-ի կամ Նախիջևանի 

շրջաններից են»: Հունվարի 15-ին հայերի ջարդերը և հարձակումները նրանց վրա շարունակվում 

են, իսկ ամբողջությամբ վերցված վերջին երեք օրերում նախնական տվյալներով զոհվել են 43 մարդ՝ 

հայեր: Սակայն այդ թիվը չի կարելի վերջնական համարել, որովհետև Բաքվում դեռևս չեն ստուգվել 

բոլոր այն բնակարանները, որտեղ եղել են ջարդարարները: Հունվարի 16-ին Բաքվում 

բացահայտվել են հայերի 64 կողոպտված բնակարաններ: Հանրապետության մայրաքաղաքի 

Լենինյան շրջանում հայտնաբերվել են 4 ածխացած դիակներ, որոնք առայժմ ճանաչված չեն: 

Անցած օրվա ընթացքում արձակվել են 30 հայ պատանդներ: Հունվարի 17-ին Բաքվում կատարվել 

են 45 բնակելի տների կողոպուտ ու հրկիզում: Այդ հունվարյան օրերին ով կարող էր անտարբեր 

նայել, օրինակ, երբ Բաքվում հայկական ջարդերից գազազած ամբոխը բառիս բուն իմաստով 

մարդուն կտոր-կտոր է արել և նրա մնացորդները նետել աղբարկղ4: Հունվարի 15-ին, երբ 

շարունակվում էին հայկական ջարդերը, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը 

փոխանակ ըն¬դունելու արտակարգ դրություն հայտարարելու որոշում, ընդունում է «ԼՂԻՄ-ում և 

մի քանի այլ շրջաններում արտակարգ դրություն հայտարարելու որոշում»: Արտակարգ դրություն է 

մտցվում ԼՂԻՄ-ում, նրա սահմանակից շրջաններում: Մինչդեռ Բաքվում արտակարգ դրություն է 

հայտարարվում միայն հունվարի 18-ին, երբ հայկական ջարդերն ըստ էության ավարտվել և 

մայրաքաղաքում հայեր չէին մնացել: Մոսկվան հայկական ջարդերն օգտագործելով որպես 

պատրվակ՝ զորքեր է մտցնում Բաքու՝ ջախջախելու իշխանության ձգտող ժո¬ղովրդական 

ճակատը: Մեկ շաբաթ շարունակ երկրի պաշտոնական լրատվական միջոցները սկզբում թաքցնում, 

                                                           
1
 Տես նույն տեղում 18.01.1990 թ.: 

2
 Տես Ի. Մոսեսովա, Ա. Հովնանյան, Բաքվի ջարդերը 18-20 և Թաթուլ Հակոբյան, Կանաչ ու սեվ, Արցախյան 

օրագիր, Երևան, 2008, էջ 93-96: 
3
 Տես նույն տեղում, էջ 20: 

4
 Տես նույն տեղում, էջ 32: 
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ապա՝ կցկտուր տեղեկություններ էին հաղորդում հայերի ցեղասպանության մասին: Բանակը 

Բաքու մտավ մեկ շաբաթ ուշացումով: Հնարավոր է, որ բանակը Բաքու չմտներ, եթե թուրքերը 

չհարձակվեին քաղաքի ռուս ազգաբնակչության, զինվորական զորամասերի վրա և եթե 

անմիջական վտանգ չսպառնար խորհրդային կարգերին Ադրբեջանում: Այս անգամ նույնպես 

պաշտոնական լրատվական միջոցները փորձեցին կոծկել հայության սպանդը և հայտարարեցին, 

որ զոհվել են 100-ից ավելի հայեր: Խորհրդային զորքերը դիվիզիայի հրամանատար Ալեքսանդր 

Լեբեդի գլխավորությամբ Բաքու են մտնում հունվարի 20-ին: Սպանվում են 130 ցուցարարներ և 

գրոհայիններ: Պատահական չէ, որ 1990 թ, Բաքվի հունվարյան դեպքերը իրենց արտացոլումն էին 

գտել ՄԱԿ-ի «Կանանց դեմ խտրականության վերացման» հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի 17-

րդ նիստում հայկական պատվիրակության կողմից ներկայացված զեկույցում (1907թ. հուլիսի 17-ից 

25-ը), որում ասվում էր. «1990 թ. հունվարին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում հայ համայնքի 

ներկայացուցիչները 7 օր շարունակ սպանվում, թալանվում և ստորացման էին ենթարկվում: Հղի 

կանայք և երեխաները ենթարկվում էին անասելի խոշտանգումների»: Աղջիկներին բռնաբարում էին 

ծնողների աչքի առաջ, նրանց մեջքին խաչ էին խարանում: Նման վերաբերմունքի պատճառը նրանց 

ազգությունն էր և քրիստոնեական հավատը: Համաձայն ցեղասպանության մասին 1948 թ. ՄԱԿ-ի 

կոնվենցիայի հեղինակ Ռաֆայել Լեմկինի կողմից ցեղասպանություն բառին տրված 

ձևակերպմանը՝ ցեղասպանությունը որևէ էթնիկ կամ կրոնական խմբի հետևողական և 

նպատակադրված ոչնչացումն է: Պարտադիր չէ, որ այս ոչնչացումը արտահայտվի բացառապես 

զանգվածային սպանություններով, այն կարող է ուղեկցվել համակցված գործողություններով: 

Ցեղասպանությունը ուղղված է ազգային խմբի՝ որպես մի ամբողջական միավորի դեմ, նրա 

ներկայացուցիչների դեմ: Եթե բառի այս բացատրությունը վերագրենք Ադրբեջանում ապրող 

հայերին, կնկատենք, որ 20-րդ դարի ընթացքում ադրբեջանական շովինիստական 

կուսակցությունները 3 անգամ' 1909, 1918 և 1990 թ., համախմբված ցեղասպանության փորձ են 

կատարել մայրաքաղաք Բաքվում բնակվող հայ էթնիկ խմբի նկատմամբ: 

Փաստորեն ադրբեջանական ջարդարարների պանթուրքական քաղաքականության 

կիրառումով ոչնչացվում էր հայությունը: Հայտնի է, որ 1990 թ. հունվարյան ջարդերը Բաքվում 

հայերի էթնիկ զտումների վերջին ալիքն էր, որոնց սկիզբը դրվել էր դեռ 1905 թ.: Այդ իսկ պատճառով 

Բաքուն հաճախ կոչում էին 3 ջարդերի քաղաք: Ըստ էության այս վերջին ջարդը Հարավային 

Կովկասի տարածաշրջանում հայերի նկատմամբ իրականացվող թուրքական քաղաքականության 

ժառանգությունն էր, որ օսմանյան Թուրքիան օգտագործել էր արևմտահայության, իսկ քեմալական 

Թուրքիան նաև արևելահայության նկատմամբ: Ակնհայտ է 1905 թ., 1918 թ. և 1990 թ. Բաքվի հայերի 

կոտորածների միջև եղած կապը: ճիշտ է, առաջինը որոշ առումով տարբերվում է վերջին 2-ից, բայց 

դրանք փոխկապակցված են նրանով, որ շղթայի նույն օղակներն են, ուր գործում է 

ցեղասպանության նույն սցենարը իր բոլոր կողմերով: 1905 թ. փետրվարից մինչև 1906 թ. հուլիսն 

ընկած ժամանակահատվածի իրադարձությունները ընդունված է անվանել հայ-թաթարական 

պատերազմ: Այդ ժամանակ արդյունաբերական բազմազգ քաղաք Բաքվում, որտեղ բնակվում էին 

նաև մեծ թվով հայեր, հայերի տները հրաճարակ դարձան, հայերը կոտորածի էին ենթարկվում, 

հալածվում: Այս գործողությունները մասամբ առաջնորդվում էին տեղական ու տարածքային 

իշխանությունների սադրանքներով, խուզարկություններով, ոճրագործներին հովանավորելով: 

Շատ հաճախ երիտթուրք պարագլուխների, պանթուրքական գաղափարներով տարված 

մարդկանց, նրանց անմիջական ազդեցությամբ ու խորհուրդներով էին կազմակերպում հայերի, 

այսպես կոչված, էթնիկ զտումները Բաքվում: Շատ ընդհանրություններ կան 1918 և 1990 թթ. Բաքվի 

հայերի ջարդերի միջև, որտեղ ակնհայտ էր կապը մուսավաթական կուսակցության և Ադրբեջանի 

կոմկուսի ու նրա հովանավորությամբ գործող ազգային ժողովրդական ճակատի միջև: Գրեթե նույն 

անզուսպ խրախճանքը, ջարդերն ու բռնությունները, անիշխանությունը, որ տիրում էին Բաքվում 

1918 թ, ջարդերի նախօրյակին, գրեթե նույնն էին նաև 1990-ի հունվարյան ջարդերի նախօրյակին: 

նույն համամասնություններն ու զուգորդություններն են 1918 թ. սեպտեմբերյան երեք օրերի և 1990 

թ. հունվարի 13-ից Բաքվում կատարված դեպքերի ժամանակ: Արյունալի դեպքերը կրկնվում էին 

նույն սցենարով, իսկ կազմակերպիչների երեսապաշտությունը արտահայտվում էր գրեթե նույն 

բառերով: Մուսավաթական կուսակցության ղեկավարը ջարդերի ու կոտորածների հաջորդ օրը 

դիմում է բնակչությանը՝ հավաստում էր, որ անկախ հավատքից ու ազգային պատկանելիությունից՝ 

Ադրբեջանում բնակվող բոլոր քաղաքացիները պետք է օգտվեն կառավարության հավասար 
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վերաբերմունքից: Նույնը կրկնում էր 72 տարի անց 1990 թ. մայիսի 17-ին Ադրբեջանի կոմկուսի 

կենտկոմի քարտուղար Ա. Մութալիբովը՝ հայտարարելով, որ Ադրբեջանը նրա բնակիչների համար 

եղել է և կլինի հարազատ տուն, որը կպաշտպանվի նաև հետագայում: 1918 թ. Բաքվի ջարդերը 

/գրեթե չէին տարբերվում Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանում, Ադրբեջանի շրջաններում 

կատարվող ցեղասպանությունից: Բաքվի հայության եղեռնագործությանը զոհ գնացին 30 հազար 

մարդ: Այն իրականացվեց թուրքական ներխուժման հետևանքով և տեղի մուսաֆաթական 

կուսակցության նախաձեռնությամբ: Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդի տվյալներով մինչև 1918 թ. 

սեպտեմբերյան ջարդերը 88673 հայերից տուժել է 52822-ը, որը կազմում է ընդհանուր թվի 59.57%-ը: 

Նրանցից 5248-ը զոհվել են, 3572-ը՝ անհետ կորել, 3396-ը գերվել, 253-ը՝ ձերբակալվել, 31293-ը՝ 

դարձել գաղթականներ, 288-ը՝ բռնաբարվե1լ: 

Շուտով թուրքերին Անդրկովկասում փոխարինելու եկան անգլիացիները, որոնք 

առաջնորդվելով իրենց քաղաքական ու տնտեսական շահերով, պաշտպանության տակ վերցրեցին 

Ադրբեջանը: Փաստորեն 1918 թ. Բաքվի հայկական կոտորածների կազմակերպիչներն ու 

ոգեշնչողներն էին թուրքական զորքերի հրամանատարներ Նուրի և Մուրսալ փաշաները, 

Ադրբեջանի ղեկավարներ Ֆ. Խան-Խոյսկին և Ջևանշիր Խանը: Նրանք առևանգում, բռնանում, 

թալանում ու կողոպտում էին հայ բնակչությանը: Նշված երեք ցեղասպանություններից հատկապես 

երրորդի մեջ իր մեղքի բաժինն ունի ԽՍՀՄ քաղաքական ղեկավարությունը, որը չկանխեց և գրեթե 

ոչ մի միջոց ձեռք չառավ հայությանը փրկելու2: Զորքերը միշտ հայտնվում էին այն պահին, երբ 

մոլեռանդ ամբոխը ավարտել էր իր գործը: Անհեթեթ հայտարարությունները չէին կարող չծնել նոր 

հանցագործություններ, դեռ ավելին, սկսած 1991 թ. ապրիլի 30-ից՝ 3 ամիս շարունակ պետությունն 

ինքը զինված ուժերի միջոցով իրականացրեց հայության բռնագաղթը Գետաշենի շրջանում, 

Շահումյանում ու Արցախի մյուս շրջաններում: 24 հայկական գյուղեր հայաթափվեցին, զոհվեցին 

շատ մարդիկ: Դա արդեն ագրեսիա էր պետության կողմից: 

Ներկայիս հայ-ադրբեջանական պատմության իրողությունը շատ հեռու է թվում 

Ադրբեջանի կողմից լայն տարածում գտած պետական մոտեցումներից: Պետության և ԶԼՄ-ների 

կողմից հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ հետևյալ ընկալումն է ստեղծվել, թե 

իբր հայերը դաժան հանցագործներ են և զավթիչներ, իսկ ադրբեջանցիները անմեղ զոհեր: 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով ուսումնասիրության արդյունքները անհրաժեշտ ենք 

համարում տալ կատարված դեպքերի իրավաքաղաքական գնահատականը: 

1. Հայերի ցեղասպանությունը Ադրբեջանում հանդիսանում էր Թուրքիայում 

արևմտահայության ցեղասպանության շարունակությունը: 

2.  Հայերի ցեղասպանությունը Ադրբեջանում կրել է շարունակական բնույթ և սպիտակ 

գենոցիդի հետ մեկտեղ շարունակվել է ավելի քան 85 տարի: 

3. Ցեղասպանության կազմակերպիչ են հանդիսացել Ադրբեջանի մուսավաթական, ապա 

նաև կոմունիստական կառավարությունները: Հայության ցեղասպանությունը Ադրբեջանում 

իրականացվեց պանթուրքիզմի կարգախոսների ներքո: 

4. Այդ հրեշավոր իրադարձությունները ազդանշան էին միջազգային հանրությանը, որ 

Հարավային Կովկասում երբևէ չի կարող հաստատվել արդար և կայուն խաղաղություն, քանի դեռ 

պատասխանատվության չեն ենթարկվել 1988, 1990 թթ. Ադրբեջանում և ԼՂ-ում հայերի 

ցեղասպանության կազմակերպիչներն ու իրականացնողները: Այդ մասին պետք է իմանան բոլոր 

նրանք, ովքեր այսօր հովանավորում են Ադրբեջանին՝ ԼՂՀ-ի հետ կապված հարցերում, գրգռում են 

նրա ղեկավարների ախորժակը և խրախուսում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում 

ցեղասպանության նոր գործողություններ կազմակերպելու: 

  5. Միաժամանակ ԼՂՀ-ի կայացման զուգահեռ՝ ընթանում են միջազգային 

կազմակերպությունների և գեր տերությունների մասնակցությամբ բանակցություններ, որոնց 

մասնակցում է նաև Ադրբեջանը, այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը ցեղասպան պետություն ճանաչվի՝ 

միջազգային օրենսդրությամբ ընդհանրապես կզրկվի բանակցություններին՝ մասնակցելու 

իրավունքից, և օրակարգից դուրս կգան նրա անօրինական նկրտումները ԼՂՀ-ի նկատմամբ: 

                                                           
1
 Տես Ի. Մոսեսովա, Ա. Հովնանյան, Բաքվի ջարդերը էջ 35: 

2
 Տես Թ. Հակոբյան, Կանաչ ու սեվ, Արցախյան օրագիր, ստեփանակերտ, 2008 թ., էջ 99: 
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6. Այսօր խիստ կարևոր է Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելը և միջազգային 

հանրության պահանջով նրանից նախկին ադրբեջանահայությանը հասցված նյութական ու 

բարոյական վնասի լիարժեք փոխհատուցում պահանջելը: Սա կարևոր հիմնախնդիր է: 

Դժբախտաբար մինչև օրս Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը չի հաջողվել 

ներկայացնել համարժեք կերպով: Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները, խնդիրը լավ 

չպատկերացնեով, չկարողացան այն լավագույնս ներկայացնել միջազգային հանրությանը: Այսօր 

աոկա են բազմաթիվ վավերագրեր, նյութեր, հրապարակված աշխատություններ, որոնք կարող են 

ապացուցել ցեղասպանության փաստերը: Դրա հիման վրա Աղրբեջանը պարտավոր է 

փոխհատուցել բռնագաղթված հայերին, քանի որ նրանք այնտեղին թողել մեծ ծավալի ունեցվածք, 

որը չի կարելի համեմատել Հայաստանից մեկնած ադրբեջանցիների ունեցվածքի հետ: Ընդ որում 

նրանք ստացել են համապատասխան փոխհատուցում և չեն ենթարկվել բռնի գործողությունների: 

7.  Փաստորեն հայերի հանդեպ վայրագությունները, որոնք կազմակերպվում էին 

Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից 20-րդ դարի ընթացքում, կրկին ընդգծում են Արցախի 

ժողովրդի իրավացիությունը, որը պայքարի ելավ իր վաղնջական իրավունքների և ազատության 

պաշտպանության համար և հասավ անկախ հանրապետության ստեղծմանը: 
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 ՀՏԴ  94(479.25)                                                                                     Պատմություն (ազգագրություն) 

 

Հարություն Մարության 
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 

 ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող, պատմ. գիտ. դոկտոր, hmarutyan@yahoo.com   
Հարություն Մարության 

ՓՐԿԻՉԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՊԱՏԺԻՉ. ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿԸ 

ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՑՈՒՑԱՊԱՍՏԱՌՆԵՐՈՒՄ 
 

Ղարաբաղյան շարժման տարիներին (1988 փետրվար – 1990 օգոստոս), ի հետևանս 

Հայկական ՍՍՀ-ում և ԼՂԻՄ-ում խորհրդային զորամիավորումների պատժիչ գործողությունների, 

հայության վերաբերմունքը խորհրդային բանակի և, մասնավորապես, ռուս զինվորի մասին 

արմատական փոփոխություն կրեց, «փրկիչի» կերպարն իր տեղը զիջեց «պատժիչի» կերպարին։ Այս 

հենքին աստիճանաբար գիտակցվեց սեփական՝ հայկական բանակ ունենալու 

անհրաժեշտությունը։ Պատկերացումների և ինքնության փոփոխության ընթացքը ցույց է տրվում 

Շարժման տարիների ցուցապաստառների վերլուծությամբ։  

 
Բանալի բառեր. Ղարաբաղյան շարժում, ցուցապաստառ, խորհրդային զորք, խորհրդային զինվոր, 

ռուս զինվոր, վերաբերմունք, փրկիչ, պատժիչ։   

 
Арутюн Марутян 

ОТ СПАСИТЕЛЯ ДО КАРАТЕЛЯ: СОВЕТСКАЯ АРМИЯ В ПЛАКАТАХ И ТРАНСПАРАНТАХ 

КАРАБАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

В годы Карабахского движения (февраль 1988 – август 1990), вследствие карательных акций 

советских военных формирований, отношение армянского народа к советской армии и, в частности, к 

русскому солдату, претерпело кардинальные изменения, в результате чего образ «спасителя» уступил 

место образу «карателя». На этом фоне постепенно была осознана необходимость создания собственной 

– армянской армии. Процесс изменения представлений и идентичности показан при помощи анализа 

транспарантов и плакатов Движения. 

 

Ключевые слова: Карабахское движение, транспаранты и плакаты, советская армия, советский солдат, 

русский солдат, отношение, спаситель, каратель. 

  

Harutyun Marutyan 

Dr. Habilitation (History), Social/Cultural Anthropologist, 

IREX/RSEP, Fulbright, USHMM/CAHS, DAAD Alumni, 

Head Researcher of Institute of Archaeology and Ethnography, 

National Academy of Sciences, Armenia,  

 

FROM SAVIOR TO CHASTENER: THE SOVIET ARMY IN POSTERS AND BANNERS OF 

THE KARABAGH MOVEMENT 

 

The image of the “savior” give way to the image of “chastener” thanks to the cardinal changes in the 

attitude of the Armenian people towards the Soviet army and, in particular, towards Russian soldier, because of 

the punitive actions of the Soviet army units in the years of the Karabagh Movement (February 1988 – August 

1990). These changes step by step brought to realizing of the necessity of creation of the own, Armenian army. 

The process of changes of perceptions and identity is shown through the analysis of the posters and banners of 

the Karabagh Movement. 

 

Key words: Karabagh Movement, posters and banners, Soviet army, Soviet soldier, Russian soldier, attitude, 

savior, chastener. 

 

Ազգային ինքնության ձևափոխման վրա ազդող գործոնների թվում կարևորագույն տեղ ունեն 

քաղաքական ու ռազմական ակցիաները, մասնավորապես քաղաքական գործիչների հայտարա-

րություններն ու զինված ուժերի տարաբնույթ գործողությունները։ Այդպիսի հանգամանքներով 

mailto:hmarutyan@yahoo.com
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պայմանավորված ինքնության փոփոխությունները հատկապես պարզորոշ են դրսևորվում և ունե-

նում են, որպես կանոն, համեմատաբար արագ ընթացք հասարակության համար ճգնաժամային ի-

րավիճակներում, որպիսին էր, օրինակ, Ղարաբաղյան շարժումը (1988 թ. փետրվար – 1990 թ. 

օգոստոս)։ Այդ տարիներին, պայմանավորված Կենտրոնի՝ ԽՄԿԿ և ԽՍՀՄ ղեկավարության, 

խորհրդային բանակի գործողություններով՝ ի թիվս այլ փոփոխությունների, արմատապես վերա-

փոխվեց հայության հանդեպ ռուս ժողովրդի և ռուս զինվորի փրկարար դերի վերաբերյալ դարերի 

պատմություն ունեցող հավատը։ Ինքնության ձևափոխման աստիճանական գործընթացը հատկա-

պես պարզորոշ է դրսևորվում Շարժման պատկերագրության մեջ։ Ցուցապաստառներն անմիջա-

պես արձագանքում էին իրադարձություններին, տալիս ժողովրդի տրամադրությունների, երբեմն և 

քաղաքական որոշակի ուժերի գնահատականների պատկերը։1 

Ընդհանրապես, «ուրիշի» կերպարը կարող է ունենալ դրական, չեզոք և բացասական հատկա-

նիշներ։ Ստորև բերվող ուսումնասիրությունը, կարծում եմ, ցույց է տալիս, թե ինչպես են որոշակի 

պայմանների ազդեցության տակ, մասնավորապես հակամարտության իրավիճակում, բացասա-

կան հատկանիշները վերաճում գրեթե «թշնամու» կերպարի։ Նկատենք, որ այդպիսի կերպարները՝ 

իրական թե մտացածին, դառնում են ազգային համախմբման խթանիչներ։ 

Եթե շուրջ 300 տարվա պատմություն ունի հայոց՝ ռուսական կողմնորոշումը, ապա ավելի 

քան 150 տարվա՝ ռուս զինվորի փրկարար դերի մասին պատկերացումների համակարգի ձևավո-

րումը։ Դրա լավագույն ձևակերպումը, որին ուղենիշային իմաստ հաղորդվեց խորհրդային իշխա-

նության տարիներին, իր ժամանակին տվել է հայ նոր գրականության հիմնադիր Խաչատուր Աբով-

յանը «Վերք Հայաստանի» վեպում. «Օրհնվի՛ էն սհաթը, որ ռսի օրհնած ոտը Հայոց լիս աշխարհը 

մտավ ու ղզլբաշի անիծած, չար շունչը մեր երկրիցը հալածեց։ Քանի որ մեր բերնումը շունչ կա, 

պետք է գիշեր-ցերեկ մեր քաշած օրերը մտքըներս բերենք ու ռսի երեսը տեսնելիս՝ երեսներիս խաչ 

հանենք, աստծուն փառք տանք, որ մեր աղոթքը լսեց, մեզ ռուս թագավորի հզոր, աստվածահաս-

տատ ձեռի տակը բերեց»։2 
* 

1988 թ. մարտի 22-ին խորհրդային զորամիավորումներն առաջին անգամ հայտնվեցին Երևա-

նում. Լենինի (ներկայում՝ Մաշտոցի) պողոտայով անցան զրահամեքենաներ, իսկ ուղղաթիռներն 

ակոսում էին երկինքը։ Հաջորդ օրը Կենտրոնի ուղարկած զորամիավորումները շրջափակեցին 

փետրվարյան հանրահավաքների անցկացման վայրը՝ Օպերայի հրապարակը, որտեղ երեք օր անց 

նախատեսվում էր նոր հանրահավաք։ Մարդկանց առաջին ռեակցիան բարյացակամության և հու-

մորի տարրեր էր պարունակում. հայուհիները փորձում էին զրուցել շեկլիկ զինվորների հետ, կոն-

ֆետ ու գարնանային ծաղիկներ էին տալիս, երեխաները պաղպաղակ էին հյուրասիրում զինվոր-

քեռիներին։ Տասնմեկերորդ կարմիր բանակի երբեմնի մարտիկ-ծերուկները սրամտում էին, թե «չմե-

ռանք, տասներկուերորդ Կարմիր բանակի մուտքն էլ տեսանք», ուղղաթիռները բնութագրվում էին 

իբրև «վերակառուցման առաջին ծիծեռնակներ», իսկ լենինականցիներն էլ հումորով նկատում էին, 

թե «Երևանի օդն այնքան աղտոտ է, երևանցիները որոշել են օդափոխիչներ կախել երկնքից»։ 

Հայտնվեց սև հումորախառն հայտարարություն՝ «Осторожно, в городе красные» («Զգույշ, քաղաքում 

կարմիրներն են»), թերևս ստեղծված «Անորսալի վրիժառուները» ֆիլմի համապատասխան ձևա-

կերպման հիման վրա։ Չհապաղեց նաև «Ղարաբաղ» կոմիտեի քաղաքական պատասխանը. մարտի 

26-ին նախատեսված հանրահավաքի փոխարեն Երևանը հայտարարվեց «մեռյալ քաղաք»։3 

Հաջորդող իրադարձություններում, սակայն, պայմանավորված խորհրդային զորամիավո-

րումների գործողություններով, մարդկանց վերաբերմունքն ու գնահատականներն արդեն այլ 

բնույթ ունեին։ Այսպես, 1988 թ. հուլիսի 5-ին՝ «Զվարթնոցի դեպքերի» ժամանակ, խորհրդային զին-

վորները դաժան ծեծի ենթարկեցին Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի խաղաղ ցուցարարնե-

րին։4 Իրադարձությունների շուրջ բազմաթիվ վկայություններում շեշտվում էր հատկապես այն 

                                                           
1
 Մանրամասն տե´ս Հարություն Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. 

Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը, Երևան, 2009։  
2 Խաչատուր Աբովյան, Վերք Հայաստանի Ողբ հայրենասերի, Երևան, 1981, էջ 119։  
3
 Տե՛ս Ալվարդ Պետրոսյան, Արցախյան քրոնիկոն. 2. – Գարուն, 1988, թիվ 6, էջ 68։ Mark Malkasian, “Gha-ra-

bagh!”: The Emergence of the National Democratic Movement in Armenia. Detroit, 1996, էջ 63։ 
4 Մանրամասն տե՛ս К событиям в аэропорту “Звартноц” 4-5 июля, 1988 г. Ереван, Комитет Карабахского 

движения в Армении, с. 1-30 (рукопись). Դեպքերի պաշտոնական գնահատման մասին տե՛ս, օրինակ. С. 
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հանգամանքը, որ մարդիկ զարմացած և ապշած էին խորհրդային զինծառայողների դաժան և ան-

մարդկային վերաբերմունքից անպաշտպան քաղաքացիների նկատմամբ. զինվորները հաշվի չէին 

առնում պասիվ վիճակում գտնվող, դիմադրության փորձ իսկ չանող ցուցարարների տարիքը, սեռը, 

հարվածում էին մահակներով, վահաններով մարդկանց գլխին, մարմնին, նետում էին գետնին, ծե-

ծում էին ոտքերով, հայհոյում էին, թույլ չէին տալիս շտապ օգնության մեքենաներին դուրս հանել 

արյունլվա վիրավորներին, ուշագնաց կանանց ու երիտասարդներին, ծեծում էին վարորդներին, 

կրակում էին ոչ միայն օդ, այլ նաև մարդկանց վրա… Արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ տարբեր աս-

տիճանի վնասվածքներ ստացան, զոհվեց զինվորների վայրագությունները լուսանկարել փորձող 

Խաչիկ Զաքարյանը։1 

Տեղի ունեցավ նաև մեկ ուրիշ, ոչ պակաս նշանակալից բան. մարդիկ տեսան խորհրդային 

զինվորականի մեկ այլ դեմքը, որը հրաման կատարելուց ուշադրություն չի դարձնում դիմացինների 

անպաշտպանվածության, տարիքի, սեռի, ազգության վրա։ Արդյունքում սասանվեց հավատը 

խորհրդային և մասնավորապես «ռուս ազատարար և մարդասեր զինվորի»՝ տասնամյակներ շարու-

նակ մատուցվող և հայոց մեջ դարերի ավանդույթով կաղապարված կերպարի հանդեպ։ Հայ-ռուսա-

կան բարեկամության հանդեպ ունեցած անսահման հավատի կորստյան վտանգի մասին էր շեշտ-

վում նաև դեպքերին հաջորդող աշխատանքային բազմաթիվ կոլեկտիվների ժողովների որոշումնե-

րում։ Կարելի է ասել, որ Զվարթնոցի դեպքերն ունեցան շրջադարձային նշանակություն և իրենց 

ազդեցությամբ հավասարազոր էին 1905 թ. հունվարի 9-ի «Արյունոտ կիրակիի» իրադարձություննե-

րին,2 և թերևս պատահական չէր, որ հուլիսի 8-ին Օպերայի հրապարակում կայացած հանրահա-

վաքի ժամանակ հուլիսի 5-ի իրադարձությունները հայտարարվեցին որպես «Արյունոտ երեքշաբ-

թի»։3 Արդեն իսկ Խաչիկ Զաքարյանի թաղման ժամանակ կազմակերպված բազմահազարանոց սգո 

երթին հայտնվեց «Убийцы – вон из Армении» («Մարդասպաններ, դուրս Հայաստանից») մակագրութ-

յամբ տրանսպարանտը (նկ. 1), մեկ այլ պլակատում պատկերագրորեն ցույց էր տրվում, թե ինչպես 

են խորհրդային մուրճն ու մանգաղը աստիճանաբար ձևափոխվում ֆաշիստական կեռխաչի, իսկ 

կողքն էլ մակագրված էր՝ «Вот это перестройка» («Այ սա՛ է վերակառուցումը») (նկ. 2), երրորդ պլա-

կատում «Гласность»-ը («Հրապարակայնություն») ներկայացվում էր բանտային ճաղերի մեջ առն-

ված4 (նկ. 3)։ 

Այն փաստը, որ նմանատիպ բնույթի ցուցապաստառներ հայտնվեցին նաև մի քանի ամիս 

անց, արդեն ոչ զգացմունքային հողի վրա, արդեն իսկ վկայում էր խորհրդային և ռուս զինվորի 

նկատմամբ վերաբերմունքի կայուն փոփոխության գործընթացի, Շարժման՝ հակախորհրդային 

ուղղվածություն ձեռք բերելու և ընդհանրապես հակամարտությունը Հայաստանի ու Կենտրոնի 

միջև տեղափոխվելու մասին։ Այսպես, նման գնահատականի յուրօրինակ ձև է առկա ստորև դի-

տարկվող երեք ցուցապաստառներում՝ «Это же наши дети. Бухенвальдзе, Освенцем, Хатынь – Обмен 

опыта – Сумгаит, Масис, Звартноц, Шуша, Степанакерт...» («Չէ որ սրանք մեր երեխաներն են. Բու-

խենվալդզե, Օսվենցեմ, Խատին – Փորձի փոխանակություն – Սումգայիթ, Մասիս, Զվարթնոց, Շու-

շի, Ստեփանակերտ…») (18 նոյեմբերի 1988 թ.) (նկ. 4), «Достижение отечественной 

геноцидонавтики» («Հայրենական ցեղասպանագնացության նվաճումը») (24 նոյեմբերի 1988 թ.) (նկ. 
5), «3 ժամյա ուշացում» (28 փետրվարի 1989 թ.)։ Դիտարկենք սրանք առանձին-առանձին։ 

* 

Առաջին պլակատում «Это же наши дети» գրության ներքո պատկերված է ֆաշիստ-էսէսա-

կանի և խորհրդային ներքին զորքերի զինծառայողի ձեռքսեղմում, որից արյուն է կաթում։ Էսէսա-

կանի դաստակին համապատասխան խորհրդանշան է պատկերված, տակը՝ փոքր շրջանակի մեջ 

ներառնված ֆաշիստական կեռխաչ, խորհրդային զինծառայողի բազկապատին գրված է «ВВ» (այ-

սինքն՝ Внутренние войска – ներքին զորքեր), ներքևում նկարված է մարդկանց պատկերացմամբ 

                                                                                                                                                                                     
Баблумян. Обстановка остается сложной. – Известия, 7 июля 1988 г., N 189 (22361); Выступление первого секретаря 

ЦК КП Армении С. Г. Арутюняна по Армянскому телевидению 9 июля 1988 г. – Коммунист, 10 июля 1988 г., 162 

(16441); ՍՍՀՄ դատախազության հաղորդումը. – Սովետական Հայաստան, 13 հուլիսի 1988 թ., թիվ 165 (20486)։  

1 Նրա մասին տե՛ս Գրիգոր Ջանիկյան, Նահատակի փշեպսակը. – Գարուն, 1988, թիվ 8, էջ 34-36։  
2 Հմմտ. Дмитрий Сабов. Семь дней в Ереване: одна нерабочая неделя столицы Армении глазами нашего 

корреспондента. – Собеседник, август 1988 г., N 32 (233), с. 12, 13.  
3 Տե՛ս. Երկաթէ շերեփ, 1988, յուլիս, թիվ 14, էջ 43։ Mark Malkasian, նշվ. աշխ., էջ 102։  
4 Տե՛ս Մայիս Վարդանյան, Սկիզբ. Երևան 1988 (լուսանկարների ալբոմ), Շարջա, 1998, էջ-լուսանկարներ 54-56։  
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թուրք/ադրբեջանական ինքնությունը ցուցող խորհրդանիշը՝ կիսալուսին և աստղ։  Էսէսականի 

դաստակից ծայրն արյունոտ ոստիկանական մահակ է կախված, խորհրդային զինծառայողի դաս-

տակից՝ նույնպես արնաներկ և արյուն կաթող (ինչը թերևս խորհրդանշում է դրա՝ վերջին ժամա-

նակներս օգտագործման մեջ լինելու հանգամանքը) սակրավորի բահ (саперная лопата),1 որն ընդ-

հանրապես մաս է կազմում զինվորական հանդերձանքի և նախատեսված է փոքր, անհատական 

օգտագործման դիրք փորելու, նաև ականազերծման համար։ 

Արդ, ինչո՞վ էր պայմանավորված նման համադրումը և ինչու՞ հենց 1988 թ. նոյեմբերին։ Նախ 

հիշենք, որ Էսէսը գերմանական ֆաշիզմի գլխավոր հենարանը համարվող կազմակերպություննե-

րից էր, մասնավորապես նրա կազմում էին գտնվում համակենտրոնացման ճամբարների (որոնք 

փաստորեն նվաճված ժողովուրդների նկատմամբ իրականացվող ցեղասպանության գործիք էին) 

հսկողությունը և կալանավորների նկատմամբ հաշվեհարդար իրականացնող հատուկ ստորաբա-

ժանումները, ինչպես նաև անվտանգության ծառայության մարմինները (հետախուզություն և հա-

կահետախուզություն)։ Էսէսը Գերմանիայում և գրավված տարածքներում իրականացվող զանգվա-

ծային տեռորի գլխավոր ուժն էր։ Պատերազմի ավարտից հետո Նյուրնբերգյան դատավարության 

կողմից այն դատապարտվեց որպես հանցագործ կազմակերպություն։ ԽՍՀՄ ներքին զորքերը Ներ-

քին գործերի նախարարության բաղկացուցիչ մասն էին կազմում։ Նրանք կոչված էին պահպանելու 

պետական օբյեկտները, ինչպես նաև կատարում էին այլ բնույթի մարտական խնդիրներ, մասնավո-

րապես Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին կոչված էին պաշտպանելու ռազմաճակատնե-

րի և բանակների թիկունքը, ազատագրված բնակավայրերում կայազորային ծառայություն էին իրա-

կանացնում, մասնակցում էին թշնամական  հետախուզական ծառայությունների վնասազերծմանը։  

Էսէսականի ձեռքի ներքո գրված են համակենտրոնացման ճամբարների և բնակիչներով հան-

դերձ հրդեհի մատնված գյուղի անուններ։ Հիշենք, որ գերմանական Վեյմար քաղաքի մերձակայքում 

գտնվող Բուխենվալդ (այլ ոչ Բուխենվալդզե, ինչպես որ է պլակատում) համակենտրոնացման ճամ-

բարում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին ոչնչացվեց 56 հազ. բանտարկյալ, օ-

կուպացված Լեհաստանի տարածքում ստեղծված Օսվենցիմ (այլ ոչ Օսվենցեմ, ինչպես պլակատում 

է) ճամբարում՝ 4 մլն մարդ, իսկ ֆաշիստների կողմից գրավված Բելոռուսիայի Մինսկի շրջանի Խա-

տին գյուղը ամբողջովին ոչնչացվեց իր 149 բնակիչներով հանդերձ։  

Խորհրդային ներքին զորքերի զինծառայողի ձեռքի տակ գրված վայրերի անունները պլակա-

տի տրամաբանությամբ վերոհիշյալ ճամբարների և ոչնչացված գյուղի համարժեքներն են թերևս 
որպես երևույթ, քանզի քանակական առումով դրանք անհամատեղելի են։  

Սումգայիթում տեղ գտած իրադարձությունները հայտնի են։ Այստեղ ավելացնենք պլակատի 

տրամաբանությունից բխող հետևյալ ինֆորմացիան. բանն այն է, որ երեք օր շարունակ Սումգայի-

թում մոլեգնող ջարդերին և ավերածություններին գրեթե լիովին անհաղորդ մնացին տեղի իրավա-

պահ մարմինները ու, մասնավորապես, միլիցիան, որը բնավ օգնության չէր շտապում իրեն դիմող 

անպաշտպան քաղաքացիներին, գալու դեպքում էլ ոչ թե փորձում էր ուժ գործադրելով սաստել ամ-

բոխին, այլ դիտորդի դեր էր ստանձնում կամ էլ պարզապես հեռացնում էր հայերին իրենց թալան-

ված բնակարաններից, անգամ չէր խորշում ինքն էլ մի բանից օգտվելու, ռուս զինվորականների 

բռնած և իրենց հանձնած ավազակներին մի քանի ժամ անց ազատ էր արձակում, երբեմն էլ ինքն էր 

հրահրում վարանող սումգայիթցիներին մասնակցելու անօրինական գործողություններին ու այդ-

պիսով նպաստում ջարդարարների շրջանում անպատժելիության զգացումի ամրապնդմանը։2 

                                                           
1 Ճակատագրի քմահաճույքով 1989 թ. ապրիլի 8-9-ի գիշերը Թբիլիսիում հանրահավաքի մասնակիցներին 

ցրելու համար ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումները օգտագործեցին ինչպես մահակներ, 

այնպես էլ սակրավորի բահեր, որոնց զոհ դարձան շուրջ երկու տասնյակ խաղաղ բնակիչներ։ Տե՛ս, օրինակ. К 

обстановке в Тбилиси. – Известия, 10 апреля 1989 г., N 100 (22638); Յուրի Ռոստ, Թբիլիսիի ողբերգական գիշերը. 

– Գարուն, 1989, թիվ 4, էջ 42-43։  
2
 Ակնարկում այս մասին տե՛ս, օրինակ. Владимир Ларин, Юрий Макарцев. Тревожные дни. – Собеседник, N 15, 

апрель 1988 г., с. 12; Иван Подсвиров. В переломной ситуации. – Правда, 7 мая 1988 г., N 128 (25480). Մանրամասն 

տես. С. Желтов. В Верховном Суде СССР. Свидетели дают показания. – Коммунист, 25 октября 1988 г., N 252 

(16531); Настал ли час расплаты? – Коммунист, 30 октября 1988 г., N 256 (16535); Сумгаит... Геноцид... Гласность?, 

с. 22-24, 28, 31, 32; Сумгаитская трагедия. Մոտավորապես նույնատիպ իրավիճակ էր Բաքվի հայերի նկատմամբ 

1988 թ. նոյեմբերին։ Տես. Ա. Ի. Լեբեդ, Ցավ վասն տերության, Երևան, 1997, էջ 200-202։ 
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Ավերածությունների ծավալը, ինչպես նաև զոհերի թիվը կարող էր էապես ավելի քիչ լինել, ե-

թե սկզբից ևեթ Սումգայիթում տեղակայված զորամիավորումների կողմից ցուցաբերվեր վճռակա-

նություն։ Բազմաթիվ վկայություններ կան այն մասին, որ ջարդերին ու կոտորածներին ականատես 

զինվորականները ոչինչ չէին ձեռնարկում՝ պատճառաբանելով, թե չունեն համապատասխան հրա-

ման։1 

Վերն արդեն անդրադարձանք «Զվարթնոց» օդանավակայանում տեղ գտած դեպքերին։ Այս-

տեղ նկատենք, որ իրադարձությունների հետագա մեկնաբանման բնույթը կենտրոնական մամու-

լում և հեռուստատեսությամբ ոչ միայն քաղաքական շրջանակներում, այլև շարքային մարդկանց 

մեջ այն համոզմունքը ստեղծեց, որ այս քայլով «Կենտրոնը» ցանկանում էր ԽՍՀՄ Գերագույն 

խորհրդի նախագահությունում հուլիսի 18-ին կայանալիք ԼՂԻՄ-ի հարցի քննարկումից առաջ վե-

րականգնել հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև Սումգայիթից հետո առկա «ասիմետ-

րիան»։ Մասնավորապես, փաստերի խեղաթյուրմամբ և ցինիկ մեկնաբանությամբ աչքի ընկավ 

Կենտրոնական հեռուստատեսությամբ հուլիսի 14-ին ցուցադրված և հաջորդ օրը կրկնված հեռուս-

տալրագրող Բարիշնիկովի հաղորդումը, որտեղ նաև շեշտադրվում էր հայերի կողմից խորհրդային 

զինվորականներին մարմնական ծանր վնասվածքներ պատճառելու (ընդհուպ մինչև արյունլվա ա-

նելը) հանգամանքը։ Ահա այս էլ հիմք էր տվել ԽՄԿԿ բարձրագույն ղեկավար Միխայիլ Գորբաչո-

վին հուլիսի 18-ի նիստին բացականչելու, թե ինչպես են հայերը համարձակվել ձեռք բարձրացնել 

խորհրդային զինվորականների նկատմամբ, չէ՞ որ նրանք մեր երեխաներն են՝ «это же наши дети!»։ 

Բնութագրական է, որ նիստի վերաբերյալ մամուլում ներկայացված տեքստում այդ ռեպլիկը 

բացակայում է, փոխարենը Մ. Գորբաչովի ելույթում հիշատակվում էր «իսկ չէ՞ որ դա մեր բանակն 

է, որ հիմա այնտեղ [Երևանում] ներկա է հանուն բարձրագույն շահերի» հատվածը։ Նույն կերպ և 

բացակայում էր «զորքերն ուշացան ընդամենը 3 ժամով» ռեպլիկը, փոխարենը ելույթի տեքստում 

ներկայացված էր «չէ՞ որ բառացիորեն կես գիշերվա չափով, մի քանի ժամով ուշացանք (իսկ այդ ա-

մենը սկսվեց գիշերը) և ամենը ինչպիսի ողբերգական հետևանքներ ունեցավ Սումգայիթում» հատ-

վածը։2 

Այս որակումը չվրիպեց մարդկանց ուշադրությունից և բազմիցս օգտագործվեց ինչպես բա-

նավոր ելույթներում, մամուլի հրապարակումներում, այնպես էլ կարելի է ասել անմիջապես, մի 

քանի օրվա ընթացքում իր դրսևորումը գտավ ցուցապաստառներում։ Այսպես, 1988 թ. հուլիսին Օ-

պերայի հրապարակում փակցված էր մի գունագեղ պլակատ (նկ. 6), որտեղ կարմիր հիմնագույնին 

նկարված էր մանկական սայլակ, միջի երեխայի փոխարեն պատկերված էր տանկ, որի վերնամա-

սում (թերևս հետագայում) թղթե ծաղիկ էր ամրացված։ Պլակատի ստորին աջ անկյունում թևավոր 

խոսք դարձած գորբաչովյան արտահայտությունն էր՝ «это же наши дети»։ Նմանատիպ մեկ այլ 

պլակատ մեզ հանդիպեց 1988 թ. նոյեմբերի 7-ի «շքերթի» ժամանակ. այստեղ ևս սայլակի մեջ տանկ 

էր դրված ու գորբաչովյան մեջբերումն էր (նկ. 7)։ 

Ինչո՞վ էր պայմանավորված Շուշիի և Ստեփանակերտի առկայությունը դիտարկվող պլակա-

տում։ Սեպտեմբերի 18-ի Խոջալուի դեպքերին3 հաջորդեցին Շուշիի հայ բնակիչների տների և Ստե-

փանակերտի ադրբեջանցիների տների հրդեհումը։ Հրդեհվեց ավելի քան 30 տուն։4 Հաջորդող մի 

քանի օրվա ընթացքում Շուշիի իրենց թալանված ու հրդեհված տները լքեցին քաղաքում բնակվող 

գործնականում բոլոր հայերը, Ստեփանակերտից էլ հեռացան կենտրոնական թաղերում բնակվող 

                                                           
1 Մանրամասն տե՛ս Сумгаит... Геноцид... Гласность? (составители: Г. Б. Улубабян, С. Т. Золян, А. А. Аршакян), 

Ереван, 1989, с. 46, 48, 50-51, 58-59; Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев. Книга первая (Составитель, 

ответственный редактор: Самвел Шахмурадян). Ереван, 1989. 
2 Տե՛ս. ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Մ. Ս. Գորբաչովի ելույթը. – Գրական թերթ, 22 հուլիսի 1988 թ., 

թիվ 30 (2398)։ 
3 Մանրամասն տե´ս В. Б. Арутюнян. События в Нагорном Карабахе: Хроника. Часть I (февраль 1988 г. – январь 

1989 г.). Ереван, 1990, с. 139-141. Լևոն Մելիք-Շահնազարյան, Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները 

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության խաղաղ բնակչության դեմ, Երևան, 1998, էջ 48-50։ Լեռնային 

Ղարաբաղի իրադարձությունների շուրջ. – Սովետական Հայաստան, 20 սեպտեմբերի 1988 թ., թիվ 228 (20549)։ 

Վահագն Դավթյան, Բողոքում ենք. – Սովետական Հայաստան, 21 սեպտեմբերի 1988 թ., թիվ 229 (20550)։ 

Сумгаит... Геноцид... Гласность?, с. 49. Բագրատ Ուլուբաբյան, Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, 

Երևան, 1997, էջ 87։   
4 Տե՛ս В. Б. Арутюнян. События в Нагорном Карабахе: Хроника. Часть I, Ереван, 1990, с. 140, 141. 
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ադրբեջանցիները։ Արդյունքում սեպտեմբերի 21-ին ԼՂԻՄ-ի և Աղդամի շրջանի տարածքներում 

մտցվեց հատուկ դրություն, և հաստատվեց պարետային ժամ։  

Ստեփանակերտում զինվորները օրվա ընթացքում, դեռ մինչև պարետային ժամը անց էին 

կացնում փաստաթղթերի բազմաթիվ անհիմն ստուգումներ, շատ դեպքերում թույլ էին տալիս կոպ-

տություններ հատկապես կանանց նկատմամբ, երբեմն պարզապես ծեծում էին մարդկանց այն աս-

տիճան, որ նրանք ստիպված բժշկական օգնության էին դիմում։ Պարետային ժամից հետո զինվո-

րականները բնակիչներին ստիպում էին անջատել տների լույսն ու հեռուստացույցը, արգելում էին 

անգամ օգտվել բակերում գտնվող սանհանգույցներից և ջրի ծորակներից, հայհոյում էին ոչ միայն 

առանձին քաղաքացիների, այլև անպարկեշտ արտահայտություններ էին գործածում հայ ժողովրդի 

նկատմամբ, խոստանում էին այնպես անել, որ «հայերը կամավոր գրկախառնվեն ադրբեջանցիների 

հետ»։  

Նոյեմբերի կեսերին՝ Խաչին տափի (Թոփխանա) շուրջ Ադրբեջանում նոր թափ առած հակա-

հայկական տրամադրությունների հենքին՝ ԽՍՀՄ ՆԳՆ ստորաբաժանումները և դեսանտայինները 

ստեփանակերտցիների նկատմամբ հերթական անգամ ուժ կիրառեցին՝ օգտագործելով մահակներ 

և սակրավորի բահեր։1 

Այսպիսով, դիտարկված պլակատն իր գնահատականներով շարունակում է զվարթնոցյան 

դեպքերով սկսված և աշնանային իրադարձությունների շնորհիվ նոր որակ ստացած խորհրդային և 

ռուս զինվորի մասին ունեցած կերպարի ձևափոխման գործընթացը։ Սակայն այս պլակատով կար-

ծես թե առաջին անգամ խորհրդային զինվորն իր գործելակերպով ուղղակիորեն համեմատության 

մեջ էր դրվում խորհրդային ժողովրդին ամենածանր մարդկային կորուստներ և ավերածություններ 

պատճառած գերմանական ֆաշիստի/էսէսականի հետ, ու այդպիսով կարծես ավելի ծանրակշիռ էր 

դարձնում խորհրդային երկրի ներսում կարգուկանոնի համար, սումգայիթյան և համանման ձեռա-

գրով իրականացված մյուս իրադարձությունների համար պատասխանատվության մեծ բաժին ու-

նեցող ներքին զորքերին տրվող գնահատականը։ Սա արդեն ապտակ էր խորհրդային գաղափարա-

խոսությանը, խորհրդային կարգերին ընդհանրապես և նշան այն բանի, որ Ղարաբաղյան շարժումը 

նաև հակախորհրդային ուղղվածություն ձեռք բերելու որակական փոփոխությունների եզրին է։2 

Ինչպես ասում են, «արձագանքները չստիպեցին իրենց երկար սպասել»՝ նոյեմբերի 24-ին Երևանում 

հայտարարվեց արտակարգ դրություն, և մտցվեց պարետային ժամ։    
* 

Երկրորդ պլակատը (նկ. 5) մեջտեղ եկավ այն ժամանակ, երբ ժողովրդավարական զարգա-

ցումները Հայաստանում բերեցին խորհրդարանի նիստի գումարմանը Օպերայի թատրոնի շենքում, 

ինչին անմիջապես հաջորդեց Երևանում պարետային ժամ հայտարարելը։ Այս պլակատում արդեն, 

հանձին խորհրդային բանակի և իշխանությունների, մատնանշվում էին սումգայիթյան ոճրագոր-

ծությունների իրականացման և կազմակերպման հնարավոր մեղավորներ։ Պլակատին պատկեր-

ված է յուրատեսակ երկխոսություն արդարադատությունը (զինվորական դատախազությու՞ն) և 

զինվորական հրամանատարությանը մարմնավորող անձանց միջև։ Նրանց արանքում նկարված է 

«Организатор» («Կազմակերպիչ») մակագրությամբ տիեզերանավ հիշեցնող հրթիռ-արկ, որի վերնա-

մասում պատկերված են թուրք/ադրբեջանական ինքնության խորհրդանիշեր ընկալվող կիսալուսին 

և աստղ։ Պլակատի վերնագիրն է՝ «Достижение отечественной геноцидонавтики» («Հայրենական ցե-

ղասպանագնացության նվաճումը»). վերջին բառը «космонавтика» բառի նմանողությամբ ստեղծված 

                                                           
1 Մանրամասն տե՛ս նույն տեղում, էջ 141-150։ 
2 1988 թ. նոյեմբերի 24-ին հրավիրվեց Հայկ. ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի արտահերթ նիստ։ Այն հրավիրվեց 

գլխավորապես ընտրողների ճնշման ներքո և գումարվեց Օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի 

դահլիճում, քանի որ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը նպատակահարմար չէր գտնում նիստի 

կայացումը՝ քննարկվող հարցերի նկատմամբ այլ վերաբերմունք ունենալու պատճառով։ Պատգամավորները 

մերժեցին ԽՍՀՄ-ում ընտրությունների անցկացման նոր օրինագծի և ԽՍՀՄ Սահմանադրության մեջ փոփո-

խություններ մտցնելու մասին հրամանագրի ընդունումը՝ նկատի ունենալով դրանց հակաժողովրդական 

բնույթը։ Միաժամանակ որոշվեց, որ այդուհետ Հայաստանում կգործեն կենտրոնական իշխանությունների 

միայն այն որոշումները, որոնք կարժանանան հանրապետության Գերագույն խորհրդի հավանությանը։ ԽՍՀՄ 

կենտրոնական իշխանությունները այդ նիստն ու նրա ընդունած որոշումները հակասահմանադրական ու 

ապօրինի համարեցին։ Նույն գիշեր Երևանում մտցվեց հատուկ դրություն և պարետային ժամ։ Տես. Ռ. Լ. 
Ազիզբեկյան, Արցախյան շարժման սկզբնավորումն ու ծավալումը (1988 թ. փետրվար - նոյեմբեր). – Լրաբեր 

հասարակական գիտությունների, 2005, թիվ 2, էջ 57։ 
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արհեստական բառ է։ Տիեզերագնացությունը Խորհրդային Միությունում միշտ ներկայացվել է 

«ձեռքբերումներ» բնութագրիչի ուղեկցությամբ, այնպես որ այս վերնագիրը օրինաչափորեն, խորհր-

դային լեզվամտածողության հաշվառմամբ ստեղծված արտահայտություն է։ Վերնագրի ներքևում 

պատկերված «Юстиция»-ին («Արդարադատություն») մարմնավորող անձը, ցուցելով հրթիռին, երկ-

խոսության մեջ է մտնում «Командование» («Հրամանատարություն») մակագրությամբ հագուստ կրո-

ղի հետ. «- Как быть с этим погромоносительем
1
? – На космодроме Сумгаит он очень четко сработал. 

Следует сохранить его для многоразового использования.» («- Ինչպե՞ս վարվել այս ջարդատարի հետ։ 

- Սումգայիթ տիեզերակայանում այն շատ հստակ գործեց։ Անհրաժեշտ է պահպանել այն բազմակի 
օգտագործման համար»)։ Այս պլակատը, ուղղակիորեն ադրբեջանցիներին մեղադրելով Սումգայի-

թում զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու մեջ, որպես նրանց օժանդակողներ մատ-

նացույց է անում շուրջ երկուսևկես օր այդ անկարգություններին չդիմագրավող և այդպիսով դրանց 

անարգել իրականացմանը նպաստող զինվորականությանը։ Այս միտքն իր տրանսպարանտային 

ուղղակի արտացոլումը գտավ սումգայիթյան իրադարձությունների առաջին տարեդարձի օրը՝ մեկ 

տարի առաջ տեղ գտածի մասին ուղղակի հարցադրումով՝ «Որտեղ էր այդ ժամանակ սովետական 
բանակը»։ 

* 

«3 ժամյա ուշացում» ցուցապաստառի տեքստը նույնպես մեջբերում է Մ. Գորբաչովի՝ հուլիսի 

18-ին կայացած ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության նիստի ընթացքում ունեցած ռեպլի-

կից։2 Հայաստանի գրողների միության նախագահ Վարդգես Պետրոսյանի ելույթի ժամանակ հնչած 

սումգայիթյան իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակելու մտքի դեմ առարկելիս Մ. 

Գորբաչովն ասաց, թե ի՜նչ ցեղասպանության մասին է խոսքը, երբ մեր զինվորները ուշացել են ըն-

դամենը 3 ժամով։ Միանգամից նկատենք, որ ԽՄԿԿ գլխավոր քարտուղարի ասածը չէր համապա-

տասխանում իրականությանը։  

Բազմաթիվ վկայություններ կան այն մասին, որ Սումգայիթում մոլեգնող սպանությունների 

ժամանակ, երբ հայ մարդիկ կամ անգամ ադրբեջանցիները դիմում էին զինվորականների օգնութ-

յանը, նրանք պատասխանում էին, թե միջամտելու հրաման չունեն։ Փաստերը վկայում են, որ զին-

վորական լրացուցիչ ստորաբաժանումները Սումգայիթ են մտել դեռևս փետրվարի 28-ին։3 Իսկ մեկ 

օր անց՝ երեկոյան ժամերին, Սումգայիթում, ըստ պաշտոնական տվյալների, սպանվել էին շուրջ 

տասը հայեր, ավերվել և թալանվել էին տասնյակ բնակարաններ. միայն 41 Ա թաղամասում այդ օրը 

հարձակումներին մասնակցել էր շուրջ 400 մարդ։ Սումգայիթյան հանցագործներից Ահմեդովի և 

նրա հանցակիցների դատավարության ընթացքում հնչած վկայություններն այնքան համոզիչ էին, 

որ ստիպեցին ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանին մասնավոր որոշում կայացնել՝ քննելու համար Սում-

գայիթ մտցված որոշ զինվորական ստորաբաժանումների անգործության հարցը։4 Հրապարակախոս 

Ալեքսանդր Վասիլևսկու պատկերավոր համեմատությամբ, անգլիական նավերը «երեք օրում» 

կտրեցին Ատլանտյան օվկիանոսը և հասան Արգենտինայի կողմից օկուպացված, Մեծ Բրիտանիա-

յին պատկանող Ֆոլկլենդյան կղզիներ և «գրեթե նույնքան պահանջվեց, որպեսզի մեր զորքերը հաս-

նեն Սումգայիթ»։5 

Այնպես որ ճիշտ կլիներ, եթե Մ. Գորբաչովն օգտագործեր «3-օրյա ուշացում» արտահայտութ-

յունը։ Իսկ երեք օրը լրիվ բավական է զանգվածային կոտորածներ իրականացնելու համար։ Հիշենք, 

որ երեք օր տևեցին կոտորածներն Ադանայում 1909 թ., ջարդերը Բաքվում 1918 թ. սեպտեմբերին, 

Շուշիում 1920 թ. ապրիլին … 

Նկատենք, որ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության՝ հուլիսի 18-ի նիստից հետո ար-

դեն դժվար էր հուսալ, որ սումգայիթյան ոճրագործությունները կգնահատվեն որպես ցեղասպա-

նություն։ Բանն այն է, որ երկրի փաստացի ղեկավարն իր խոսքում արդեն նշել էր, որ «Ցեղասպա-

նությունը որոշակի քաղաքականություն է, ռասայական, կազմակերպված և ոչ տարերային։ Իսկ 

Սումգայիթում վայրագություններ են արել հասարակության թափթփուկներ։ Պարզվել է, թե ովքեր 

                                                           
1 Նկատենք, որ այս բառում «ь»-ը ավելորդ է։ 
2 Նիստի ընթացքում Միխայիլ Գորբաչովի ռեպլիկների մասին մեր իմացությունը հենված է Կենտրոնական 

հեռուստատեսությամբ ցուցադրված նիստի խմբագրված տեսագրությանը։ 
3 Տե՛ս, օրինակ. Сумгаит... Геноцид... Гласность?, с. 45.  
4 Անդ, էջ 58, 59։ Տե՛ս նաև. Сумгаитская трагедия, с. 11, 13, 14. 
5 Տե՛ս Александр Василевский. Туча в горах. – Аврора, 1988, N 10.  
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են դրանք։ Իսկ ցեղասպանությունը որևէ ժողովրդի կամ փոքրամասնության նկատմամբ գիտակցա-

բար վարվող ոչնչացման քաղաքականություն է։ Ինչու՞ եք դուք ուզում բանդիտների արարմունքը 

վերագրել ամբողջ Ադրբեջանին։ Ի՞նչ ցեղասպանության մասին կարելի է խոսել»։1 Նման որակում-

ներից հետո այն ժամանակների Խորհրդային Միությունում դժվար թե երբևիցե սումգայիթյան իրա-

դարձություններն այլ գնահատականի արժանանային։  

Այն փաստը սակայն, որ մարդիկ շարունակում էին Կենտրոնից պահանջել քաղաքական 

գնահատական սումգայիթյան դեպքերին, վկայում էր, որ այս թեզը քաղաքական պայքարի կարևո-

րագույն մաս է, և դրա արծարծումը օգնում էր քողազերծ անելու Կենտրոնի քաղաքականությունը, 

իսկ շարքային քաղաքացիներին՝ թոթափելու ամիս առ ամիս, օր առ օր հնացող պատկերացումները 

խորհրդային իրականության մասին։      

* 

Խորհրդային և ռուս զինվորականության մասին պատկերացումների փոփոխության գործըն-

թացն աստիճանաբար ձեռք էր բերում նոր երանգներ, ուրույն դրսևորումներ՝ հաճախ արդեն ուղ-

ղակիորեն չկապվելով Սումգայիթում և «Զվարթնոց» օդանավակայանում, Ստեփանակերտում 

նրանց գործողությունների հետ, չնայած և արտածված էին դրանցից։ Այսպես, 1988 թ. սեպտեմբեր-

հոկտեմբերին Հայաստանից խորհրդային զորքը դուրս հանելու պահանջներն ամրագրված էին հա-

ցադուլավորների տեքստերում, իսկ մի տրանսպարանտում օգտագործվում էր խորհրդային քաղա-

քացուն հեռուստացույցով ամերիկյան զորքերի նկատմամբ տարբեր երկրներում ներկայացվող պա-

հանջը՝ ուղղված, սակայն, խորհրդային զինվորականությանը. «Soldiers, go back» («Զինվորներ, հետ 

գնացեք»)։ Ապա հաջորդեցին ավելի որոշակի բնորոշումներով տրանսպարանտներ, որտեղ խորհր-

դային զորքերը որակվում էին որպես «օկուպացիոն»։ Այսպես, ՀԿԿ Կենտկոմի և ՀՍՍՀ Գերագույն 

խորհրդի նախագահության շենքերի մերձակայքի մետրոյի «Բաղրամյան» կայարանը, որտեղ տե-

ղակայված էին խորհրդային զինվորական ստորաբաժանումները, 1988 թ. հոկտեմբերյան մի պլա-

կատում ներկայացվում էր որպես «Станция оккупационная» («Կայարան «Օկուպացիոն»») (նկ. 8), մեկ 

այլ պլակատում Հայկական ՍՍՀ և ԼՂԻՄ-ի կարմիրով ներկված տարածքը շրջափակված էր զինվո-

րական փշալարերով (նկ. 9), նոյեմբերի 7-ի շքերթի տրանսպարանտներից մեկին ուղղակիորեն 

գրված էր «Հայաստանն առանց պատժիչ զորքերի», իսկ նոյեմբերի 18-ի բազմահազարանոց հանրա-

հավաքի (նկ. 10), ապա և երթի ժամանակ հանդիպեց հետևյալ բովանդակության տրանսպարանտ՝ 

«Оккупационные войска, вон из НКАО» («Օկուպացիոն զորքեր, դուրս ԼՂԻՄ-ից»)։ 1988 թ. նոյեմբերյան 

ևս մի պլակատ ցուցում էր խորհրդային բանակային ստորաբաժանումների պրոադրբեջանական 

ուղղվածություն ունենալու ժողովրդական ընկալումը. պլակատում խորհրդային տանկը ԼՂԻՄ-ի 

տարածքը շղթայել էր ու քաշում էր դեպի Ադրբեջանի խորքը (նկ. 11)։2 

Խորհրդային զորքերին ամոթանք էին տալիս 1988 թ. նոյեմբերի երկրորդ կեսին, երբ նրանք 

«չէին կարողանում» կանգնեցնել ադրբեջանցիների հարձակումները Կիրովաբադի հայկական թա-

ղի վրա3՝ «Позор советским войскам» («Ամոթ խորհրդային զորքերին») (նկ. 12), իսկ սումգայիթյան ի-

րադարձությունների տարեդարձին՝ 1989 թ. փետրվարին, հիշեցնում էին նրանց անգործությունը 

հայերի կոտորածի ժամանակ՝ «Որտեղ էր այդ ժամանակ սովետական բանակը» և կրկին կոչ էր ար-

վում (առկա պարետային ժամի պայմաններում)՝ «Հայաստանն առանց օկուպացիոն զորքերի», 

«Убирайтесь горбачевские дети из Армении» («Գորբաչովյան երեխաներ, ռադներդ քաշեք Հայաստա-

նից»), ինչպես նաև ծաղրում էին՝ «Պատժիչ զորքերը մարդու իրավունքների պաշտպան» բնութագր-

մամբ։  

Ցուցապաստառների մի ամբողջ շարք ուղղված էր այն բանի նշմանը, որ խորհրդային զորքե-

րը ճնշում են ժողովրդավարական զարգացումները Հայաստանում։ Այսպես, 1988 թ. նոյեմբերին՝ 

պարետային ժամ մտցնելուց մեկ շաբաթ առաջ, Օպերայի հրապարակում հայտնվեց գունագեղ, դե-

ղերը գովազդող ժանրով ստեղծված մի պլակատ (նկ. 13). «Реклама – Министерство обороны СССР 

предлагает: витамин БТР! Лучшее средство против свобододемократизма. Не разрешается применять 

                                                           
1 ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Մ. Ս. Գորբաչովի ելույթը. – Գրական թերթ, 22 հուլիսի 1988 թ., թիվ 

30 (2398)։ 
2 Պլակատին ուղեկցում էր հայրենասիրական բնույթի բանաստեղծություն «Եթե հայ ես» վերնագրով, որի 

հեղինակը յոթերորդ դասարանի աշակերտ էր, ծնունդով ղարաբաղցի։ Նա էր նաև ողջ պլակատի հեղինակը։ 
3 Հարցի մանրամասն ներկայացումը տե´ս. Самооборона армян Кировабада в 1988-1989 гг. глазами очевидцев. 

Составители Гриша Оганезов, Грануш Харатян. Ереван: Изд-во «Гитутюн», 2014.  
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без назначения ЦК КПСС. Противопоказания: при применении – в Армении ожидаемых результатов не 

дает. Побочные действия: народная революция, самоопределение, голодовки, забастовки и т.п. ...» («Գո-

վազդ. ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է վիտամին «Զրահամեքենա»։ 

Այն լավագույն միջոց է ազատության և ժողովրդավարության դեմ։ Չի թույլատրվում օգտագործել ա-

ռանց ԽՄԿԿ ԿԿ-ի նշանակման։ Հակացուցումներ. Հայաստանում օգտագործելու պարագայում 

սպասվող արդյունքներ չի տալիս։ Կողմնակի ներգործություններն են՝ ժողովրդական հեղափո-

խություն, ինքնորոշում, հացադուլներ, գործադուլներ և այլն...»)։  

Մի ամբողջ շարք պլակատներ ցուցում էին, որ ԽՍՀՄ-ը աստիճանաբար վեր է ածվում զին-

ված ուժերին հենված բռնապետության։ Այսպես, 1988 թ. հոկտեմբերի կեսերի մի պլակատում 1988 

թ. «լույս տեսած» «Սահմանադրություն» գրքի (հեղինակը, թերևս, նկատի ուներ փոփոխություննե-

րով ու լրացումներով ընդունվելիք ԽՍՀՄ Սահմանադրության նոր խմբագրությունը) կազմին նկար-

ված էին տանկ և մահակ՝ գուրզի հատկանիշներով (նկ. 14), իսկ նոյեմբերի սկզբի պլակատում 

«Конституция СССР» («ԽՍՀՄ Սահմանադրություն») գրքի միջից տանկ էր դուրս գալիս, նույն ամս-

վա երկրորդ կեսին առկա մի պլակատում (նկ. 15) Կրեմլից ցուցում ստացող զինվորական զույգ սա-

պոգները Չեխոսլովակիան, Լեհաստանը, Աֆղանստանը անցնելուց հետո ուղղություն են վերցնում 

դեպի Մասիսները (այսինքն՝ Հայաստան), որոնց առջևի մասում V տառի ձևով բացված մատներ են 

և բռունցքված ձեռքեր, այսինքն՝ արդար նպատակների համար պայքարող ու հաղթանակի ձգտող 

ժողովուրդ։ Մեկ տարի անց՝ նոյեմբերին, պրոֆեսիոնալ նկարչի կողմից ստեղծված մեկ ուրիշ պլա-

կատում պատկերված էր Ստալինը՝ ողջույնի համար աջ ձեռքը վեր բարձրացրած։ Նրա ձեռքում 

սակրավորի բահ էր, այն նույն բահից, որով զինված ներքին զորքերի ստորաբաժանումները 1989 թ. 

ապրիլի 9-ին սպանեցին Թբիլիսիի ավելի քան մեկ տասնյակ խաղաղ ցուցարարների։ Այդ օրերի 

մեկ այլ, կրկին պրոֆեսիոնալի վրձնին պատկանող պլակատում (նկ. 16) ուղղակիորեն ասվում էր, 

որ «Сильный центр, сильные республики» («Ուժեղ Կենտրոն, ուժեղ հանրապետություններ») կարգա-

խոսն իրականում նշանակում է խորհրդային հանրապետություններին լոկ ռազմական ուժով մեկ 

պետության մեջ պահել. պլակատում պատկերված էր զինվորական սապոգ, որի շուրջը դասավոր-

ված էին 15 զույգ (խորհրդային հանրապետությունների քանակով) կիսամաշ կոշիկներ։ 1989 թ. նո-

յեմբերի սկզբի մեկ այլ, նույնպես պրոֆեսիոնալ նկարչի (Կարապետ Փաշյան) նկարած մի պլակատ 

(նկ. 17) ուներ անսովոր վերնագիր՝ «Փոքրիկ կարապների պարը Երևանի «Կարապի լիճը» բալե-
տից»։ Այստեղ պատկերված բալետի պարուհիները կրում էին զինվորական սապոգներ՝ ցանկանա-

լով ցուցել խորհրդային զինվորականության ներկայությունը խորհրդային (ու, մասնավորապես, 

հայաստանյան) հասարակական կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում։  

Մեկ այլ պլակատի (նկ. 18) համար որպես հիմք է վերցրած ռուս նկարիչ Վ. Մ. Վասնեցովի՝ 

1898 թ. ստեղծած “Богатыри” («Դյուցազուններ») գեղանկարը։ Վասնեցովի մտահղացմամբ նկարում 

պատկերված ռուս ձիավոր հսկաները՝ Դոբրինյա Նիկիտիչը, Իլյա Մուրոմեցը և Ալյոշա Պոպովիչը, 

դուրս են եկել դաշտ և հսկում են, թե «արդյոք չկա՞ թշնամին, արդյոք որևէ մեկին չե՞ն նեղացնում»։ 

Չնայած դյուցազունները տարբեր բնավորություններ ունեն, սակայն նրանք միևնույն ժամանակ 

ժողովրդական հերոսների գեղարվեստական ընդհանրացումն են, այն է՝ ուժեղ են, համարձակ և 

արդարամիտ, մարմնավորում են ռուս ժողովրդի հոգևոր և ֆիզիկական բացառիկ որակները։1 

Պլակատի հեղինակը երեք դյուցազուններից թողել է մեկին՝ Իլյա Մուրոմեցին։ Մասնագետների 

գնահատմամբ ռուսական ժողովրդական տիպարի գեղեցկությունն Իլյա Մուրոմեցի կերպարում 

գտել է կենդանի, վառ դրսևորում. «ամեն ինչում շոշափելիորեն զգացվում է ռուսական 

ժողովրդական հզորությունը, հանգիստ, վստահ ուժը, իմաստությունը, տոկունությունը և 

վեհանձնությունը»։ Պլակատի հեղինակը ընդամենը մեկ իրի փոփոխության միջոցով՝ գուրզը 

փոխարինված է ներքին զորքերի հանդերձանքի մաս կազմող զինվորական մահակով, 

արմատապես փոխել է նկարի բովանդակությունը։ Այժմ մեր առջև է հզոր և սպառազեն ռուս 

զինվորը, որը հսկում է, թե հանկարծ որևէ մեկը չհամարձակվի ընդվզել խորհրդային (ռուսական) 

կայսրության դեմ։ Այդպիսով, արդարամիտ ռուս հսկայի կերպարը վեր է ածվում պատժիչ 

գործողություններ իրականացնելու պատրաստ ռուս զինվորականի կերպարի, ինչը նաև 

                                                           
1 Տե՛ս Н. Моргунов, Н. Моргунова-Рудницкая. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество. М., 1962, с. 341, 

342, 347, 348, 355; Т. Горина, И. Шмидт. Искусство России с 60-х до 90-х годов 19 века. – В кн.: Всеобщая история 

искусств. Том V (Искусство 19 века). М., 1964, с. 227. 
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ուղղակիորեն արտացոլում էր այդ ժամանակներում հայ մարդկանց մեջ տեղ գտնող ռուս զինվորի 

նկատմամբ ինքնության փոփոխության գործընթացը։ 

Եվ վերջապես, մեկ ուրիշ պլակատում (նկ. 19) պատկերագրորեն նշվում էր, որ «правовое 

государство» (իրավական պետություն) տարիներ շարունակ տարփողվող հասկացությունն իրակա-

նում վեր է ածվել զինվորական հրամաններին ենթարկվող ու հարվածներ հասցնելու պատրաստ 

զինուժի՝ «Направо вое гос. удар ство»։ 

Խորհրդային բանակում տիրող ոչ ֆորմալ հարաբերությունների ու ազգամիջյան կոնֆլիկտ-

ների հետևանքով խաղաղ ժամանակներում միշտ էլ հայ զինվորներ էին զոհվում։ Նման դեպքեր 

արձանագրվում էին նաև Շարժման տարիներին։ Այս հանգամանքը, ինչպես նաև խորհրդային բա-

նակի գործողություններին դիմագրավելու անհրաժեշտության, նաև անկախության աստիճանաբար 

հասունացող գաղափարը մարդկանց դրդում էին 1989 թ. ամռանն ու աշնանը պահանջներ ներկա-

յացնել, նախ, որ հայազգի զինվորները ծառայեն Հայաստանի տարածքում («Հայ զավակները պետք 
է ծառայեն միայն Հայաստանում» (նկ. 20), «Ոչմի’ հայ զինվոր զավթողական բանակում»1 (նկ. 21) և 

այլն), ապա և ստեղծվի հայկական բանակ («Հայաստանի փրկությունը ազգի բանակի մեջ է» (նկ. 20), 

«Հայ զինվորին հայ բանակ» (նկ. 21))։ 

Ինչպես տեսնում ենք, արտածվելով սումգայիթյան իրադարձություններում խորհրդային բա-

նակային ստորաբաժանումների խաղացած դերի, «Զվարթնոց» օդանավակայանում ու նրա շրջա-

կայքում նրա կիրառած ճնշիչ գործողությունների, Ստեփանակերտում հայ բնակչության դեմ 

բռնություններ ձեռնարկելու փաստերի առթիվ ձևավորված գնահատականներից, վերաբերմունքը 

խորհրդային զորամիավորումների նկատմամբ աստիճանաբար սկսում է դիտարկվել ավելի լայն 

համատեքստում՝ որպես ԽՍՀՄ-ում ժողովրդավարական զարգացումների խոչընդոտ և ձևավորվող 

բռնապետության գլխավոր հենարան ու գործիք։ Արդյունքում, ինչպես սկզբում նշել էինք, խորհրդա-

յին բանակի ու նրա հիմքը կազմող ռուս զինվորի առաջադեմ ու փրկարար դերի մասին կարծրատի-

պը փոխվում է այն աստիճան, որ խնդիր է դրվում «Ետ կանչել խորհրդային բանակում ծառայող 
հայորդիներին, որպեսզի նրանք ծառայությունը շարունակեն Խորհրդային Հայաստանում» (օգոս-

տոս, 1989 թ.), խորհրդային բանակը սկսում է որակվել որպես «պատժիչ», «զավթիչ», արդյունքում 

հասունանում է հայկական բանակ ստեղծելու անհրաժեշտության գաղափարը, քանի որ խորհրդա-

յին բանակային զորամիավորումներն այլևս դադարում են դիտվել որպես հայ ժողովրդի ֆիզիկա-

կան անվտանգությունը երաշխավորողներ։ Ասվածի անուղղակի վկայություններից է 1989 թ. 

ստեղծված մի պլակատ, որտեղ քարերին նստած, արձանի ձևով պատկերված, թևերին խորհրդային 

խորհրդանշաններով, ասես մտածմունքի մեջ գտնվող մանուկ հրեշտակի գլխին զինվորական սա-

ղավարտ է՝ «Окаменелое безразличие ангела-хранителя» («Պահապան հրեշտակի քարացած անտար-

բերությունը») (նկ. 22) մակագրությամբ։ 

 

 
  

                                                           
1 «Ոչմի» բառն իրականում գրվում է «ոչ մի» ձևով։ 
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1. Դրվագ «Զվարթնոցի» դեպքերի ժամանակ զոհ-

ված Խաչիկ Զաքարյանի թաղումից։ Երևան, Բաղ-

րամյանի պողոտա, 8 հուլիսի 1988 թ.։ Լուս.-ը Մ. 

Վարդանյանի։ Արտապատկերված է Մ. Վարդան-

յանի «Սկիզբ. Երևան 1988» ֆոտոալբոմից (Շարջա, 

1998), էջ 54։ 

2. Դրվագ «Զվարթնոցի» դեպքերի ժամանակ զոհ-

ված Խաչիկ Զաքարյանի թաղումից։ Օպերայի 

հրապարակ, 8 հուլիսի 1988 թ.։ Լուս.-ը Մ. Վար-

դանյանի։ Արտապատկերված է Մ. Վարդանյանի 

«Սկիզբ. Երևան 1988» ֆոտոալբոմից, էջ 56։ 

   

3. Դրվագ «Զվարթնոցի» դեպքերի ժամանակ զոհ-

ված Խաչիկ Զաքարյանի թաղումից։ Լուս.-ը Մ. 

Վարդանյանի։ Արտապատկերված է Մ. Վարդան-

յանի «Սկիզբ. Երևան 1988» ֆոտոալբոմից, էջ 55։  

4. Օպերայի հրապարակ, 18 նոյեմբերի 1988 թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  

 

                                    
 

5. Օպերայի հրապարակ, 24 նոյեմբերի 1988 թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  

6. Օպերայի հրապարակ, հուլիս 1988 թ.։ Լուս.-ը Հ. 

Մարությանի։  
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7.Դրվագ շքերթից։ Երևան, Լենինի պողոտա, 7 նո-

յեմբերի 1988 թ.։ Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  

8. Օպերայի հրապարակ, 13 հոկտեմբերի 1988 թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարության:

 

9. Օպերայի հրապարակ, 13 հոկտեմբերի 1988 թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։   
10. Դրվագ հանրահավաքից։ Օպերայի հրապա-

րակ, 18 նոյեմբերի 1988 թ.։ Լուս.-ը Հ. Մարությանի։ 

 

 

 

11. Օպերայի հրապարակ, 18-19 նոյեմբերի 1988 թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։ 

12. Հանրահավաք Օպերայի հրապարակում։ 18 նո-

յեմբերի 1988 թ.։ Լուս.-ը Հ. Մարությանի։
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13. Օպերայի հրապարակ, 18-19 նոյեմբերի 1988 թ.։  

 

14. Օպերայի հրապարակ, 13 հոկտեմբերի 1988 թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։   

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։ 

 

15.Օպերայի հրապարակ, 18-19 նոյեմբերի 1988 թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  

 

16. Հայոց համազգային շարժման (ՀՀՇ) առաջին 

համագումարի ժամանակ կազմակերպված պլա 

կատի  ցուցահանդես, 4 նոյեմբերի 1989 թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  

17. ՀՀՇ առաջին համագումարի ժամանակ կազմա-

կերպված պլակատի ցուցահանդես, 4 նոյեմբերի 

1989 թ.։ Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  

18. Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման եր-

կամյակին նվիրված ցուցահանդես Հայաստանի 

ազգագրության պետական թանգարանում 

(ՀԱՊԹ), մարտ 1990 թ.։ Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  
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19. ՀՀՇ առաջին համագումարի ժամանակ կազմա-

կերպված պլակատի ցուցահանդես, 4 նոյեմբերի 

1989 թ.։ Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  

20. Օպերայի հրապարակ, 15 օգոստոսի 1989թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։  

 

21. Օպերայի հրապարակ, 15 օգոստոսի 1989թ.։ 

Լուս.-ը Հ. Մարությանի։ 

22. Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման եր-

կամյակին նվիրված ցուցահանդես ՀԱՊԹ-ում, 

մարտ 1990 թ.։ Լուս.-ը Հ. Մարությանի։ 
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ՀՏԴ   94 (479.243)                                                                                                              Պատմություն 
 

Հրանտ Աբրահամյան ,  
ՀՀ  ԳԱԱ  Պատմության ինստիտուտ,  

պ.գ.դ., պրոֆեսոր առաջատար գիտաշխատող 

ԱՐՑԱԽԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՆԱԽՕՐՅԱԿԻՆ 
(1920  ՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ) 

1920 թ. մարտ-ապրիլին Ադրբեջանի բռնատիրական քաղաքականության դեմ Արցախ-
Զանգեզուրում տեղի է ունեցել ազգային-ազատագրական պայքար: Որոշ հայ, թուրք և այլազգի 
հեղինակներ այդ պայքարը որակավորել են իբրև Ադրբեջանի դեմ ուղղված «ապստամբություն» 
կամ «խռովություն», որը հակագիտական է, ոչ ճիշտ: Իրականում, Արցախ-Զանգեզուրի պայքարը 
ազերի բարբարոսների դեմ հանդիսացել է ինքնապաշտպանական և ազգային գոյատևման պայքար: 
Քանի որ Արցախ-Զանգեզուրը երբեք Ադրբեջանի կազմի մեջ չէին եղել, դրանք  մայր Հայաստանի 
մաս էին կազմել: 
 
Բանալի բառեր - ապստամբություն, իշխանություն, նահանգապետ, զորանոց, Արցախ, կայազոր,  
Զանգեզուր, կառավարություն, պայմանագիր, ինքնապաշտպանություն, պայքար  
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ARTSAKH ON THE EVE OF THE ESTABLISHMENT OF THE  SOVIET POWER 

(MARCH-APRIL 1920) 

 

In March - April 1920 a national-liberation struggle took place in Artsakh-Zangezur against the 

dictatorial policy of Azerbaijan. Some Armenian, Turkish and foreign authors qualified the struggle  as  

"rebellion" or "riot" against Azerbaijan, which is which is anti - scientific and wrong. In  fact, the struggle of 

Artsakh-Zangezur against the Azerbaijani barbarians was a self-defense and national struggle for survival. 

Because Artsakh and Zangezur have never been into  the territory of Azerbaijan, the ones were part of Armenia.   
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АРЦАХ НАКАНУНЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

(МАРТ-АПРЕЛЬ 1920 г.) 

 

В марте -  апреле 1920 года в Арцах -Зангезуре произошла национально-освободительная борьба 

против диктаторской политики Азербайджана. Некоторые Армянские, турецкие и иностранные 

авторы квалифицировали эту борьбу как «мятеж» или «бунт» против Азербайджана, который 

является антинаучным и неправильным. Фактически, борьба Арцаха-Зангезура против 

азербайджанских  варваров была самозащитой и национальной борьбой за выживание. Поскольку Арцах 

и Зангезур никогда не были на территории Азербайджана, те были частью Армении. 

 
Ключевые слова:  восстание, власть, губернатор, казармы, Арцах, Зангезур, гарнизон, правительство, 
договор, самооборона 

 
Աբրահամյան Հրանտ Բարսեղի, ՀՀ  ԳԱԱ  Պատմության ինստիտուտ,  

պ.գ.դ., պրոֆեսոր առաջատար գիտաշխատող 

 

Հայ, թուրք, այլազգի բազմաթիվ հեղինակներ առիթ են ունեցել գրել 1920 թ. մարտ-ապրիլին 

Արցախ - Զանգեզուրում տեղի ունեցած իրադարձությունների շուրջ: Հեղինակների մի մասը այն 

բնորոշել է որպես Ադրբեջանի բռնատիրության դեմ ուղղված ապստամբություն-խռովություն, 

ոմանք էլ ընդգծում են, որ դա եղել է ինքնապաշտպանություն: Ժամանակակիցներից Եղիշե 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

492 

 

Իշխանյանը 1920 թ. մարտ-ապրիլին տեղի ունեցած իրադարձությունները անվանել է «Ղարաբաղի 

ապստամբություն»1: Սիմոն Վրացյանը՝ մարտի 22-ի լույս 23-ի գիշերը բնորոշել է 

«....ապստամբություն Ադրբեջանի դեմ....»2
: Պրոֆեսոր Համլետ Հարությունյանը՝  

«Համաժողովրդական ապստամբություն Լեռնային Ղարաբաղում»3, Հրանտ Աբրահամյանը՝ 

«Զինված ապստամբություն Արցախում»4, Վահրամ Բալայանը՝ «Համաժողովրդական 

ապստամբություն Լեռնային Ղարաբաղում»
5
, Միքայել Թումանյանը` “Вооруженное выступление 

карабахцев....”6   և այլն: 

Հարություն Թումյանը գրել է, որ «Ղարաբաղի զինված ուժերը անցնելով Ռուբիկոնը», զինված 

հարձակումներ կատարեցին թուրքական պահականոցների վրա Ասկերանում և զորանոցների 

վրա՝ Խանքեդիում ու Շուշիում»
7
: Մինչդեռ պետք է շեշտվեր, որ դա եղել է ինքնապաշտպանություն: 

Արցախ - զանգեզուրցիները չէին կարող ապստամբել և խռովություն բարձրացնել Ադրբեջանի 

Հանրապետության դեմ, որովհետև չէին մտնում նրա կազմի մեջ: Եթե դա այդպես է եղել, նրանք 

ինչպես կարող էին ապստամբություն-խռովություն բարձրացնեին: Թուրք պատմա- շինարարները 

օգտագործելով այդ հանգամանքը, աղաղակում են, թե Արցախ-զանգեզուրցիները ապստամբել և 

խռովություն են բարձրացրել իրենց պետության դեմ, որը ստիպված էր եղել ուժով ճնշել այն: 

Օգոստոսյան ժամանակավոր պայմանագրի համաձայն Արցախը ժամանակավոր գտնվում էր 

Ադրբեջանի տարածքում, բայց երբեք նրա մաս չէր կազմում: Դա փորձելով ժխտել ազերի հեղինակ 

Իլգար  Նիֆտալիևը հայտարարում է, թե 1920 թ. Նովրուզ Բայրամի օրը  հայկական ջոկատները 

հարձակման են անցել ԱՊՀ բանակի Շուշիի ռազմական կայազորի վրա և ադրբեջանական 

զորամասերը ապրիլի 2-ին նրանց դուրս են մղել Ասկերանից: Ապա ավելացնում է, որ 

Ղարաբաղում բռնկված ապստամբությունը, որը հրահրել է Հայաստանի դաշնակցական 

կառավարությունը տարածքում իրավիճակը սրելու համար, նպատակ է ունեցել Ղարաբաղը կտրել 

Ադրբեջանից ու խախտել 1919թ. օգոստոսի 22-ի պայմանագրի կարևորագույն կետերը8: Մինչդեռ 

ակնհայտ է, որ 1919 թ. օգոստոսի 22-ի պայմանագրի ամենակոպիտ խախտողները հանդիսացել են 

Ադրբեջանի կառավարությունը և նահանգապետ Խոսրովբեկ Սուլթանովը: Մեկ ուրիշ հեղինակ՝ 

Էլդար Իսմաիլովը, գրում է թե 1920 թ. Նովրուզ Բայրամի տոնակատարության գիշերը Ղարաբաղում 

տեղի է ունեցել խռովություն և գրավել են Ասկերանի անցուղին: Այդ խռովությունը ճնշելու համար 

Ղարաբաղ է ուղարկվել ազգային բանակի մի մասը գեներալ Գ. Սելիմովի գլխավորությամբ և 

ապրիլի 3-ին անցնելով հարձակման, Շուշին ազատել են խռովարարներից9: Տեսեք. 1920 թ. 

քաղաքում ոչ մի հայ չէր մնացել, բնակչության մեծամասնությունը սրի էր մատնվել, մնացածը՝ 

հեռացել գավառ կամ մեկնել երկրամասից: Քաղաքի բոլոր փողոցները և 900 ջրոհները լի էին 

դիակներով: Հարց է առաջանում. այդ ավազակախմբերը քաղաքը ումի՞ց պետք է ազատեին, իրենց 

դահիճ թուրքի՞ց:   

Այսպես. 1920 թ. մարտ-ապրիլին Արցախում տեղի ունեցածը ապստամբությու՞ն էր, 

խռովությու՞ն, թե՞ ինքնապաշտպանություն: Ինչպես տեսանք, թուրք հեղինակները միաբերան 

պնդում են, թե դա եղել է Դեմոկրատական Ադրբեջանի դեմ ուղղված ապստամբություն և 

խռովություն, հայ հեղինակները՝ ինքնապաշտպանություն: Քանի որ Ադրբեջանի բռնատիրությունը 

հարձակման էր անցել Արցախ-Զանգեզուր ընդհանուր ճակատով, տարբեր տեղերից ծագումով 

արցախ-զանգեզուրցիները վերադառնում էին երկրամաս, մտնում ինքնապաշտպանության 

ջոկատներ և մարտնչում հայրենիքի պաշտպանության համար: 

                                                           
1
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Ակնհայտ է, որ  1919 թ. օգոստոսի 22-ի ժամանակավոր պայմանագրի բազմաթիվ կետեր 

խախտել էր Ադրբեջանի կառավարությունը և նահանգապետությունը: Անցած վեց ամսում 

Ադրբեջանի կառավարությունը 90 վագոն1 զենք ու զինամթերք էր տեղափոխել Արցախ և զինել 

ռազմավարական կետերում տեղակայված զորամասերը: Ադրբեջանի կառավարությունը, ի դեմս 

նահանգապետ Խոսրովբեկ Սուլթանովի, հանձնարարություն ուներ գրավել Արցախ-Զանգեզուրը և 

միացնել Ադրբեջանին: Եվ դա պետք էր տեղի ունենար Նովրուզ Բայրամի օրերին:  

Արցախ-Զանգեզուրը դա զգում էր և նախապատրաստվում ինքնապաշտպանության: 

Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի նպատակ չուներ արցախցիներին  կոչ անելու Ադրբեջանի 

դեմ ապստամբելու համար: Ուրիշ հարց է, երբ Արցախ-Զանգեզուրը տեսնելով Ադրբեջանի 

նախապատրաստական աշխատանքները՝ երկրամաս ներխուժելու համար, ինքնակամ 

աշխատանքներ էին տանում իրենց ինքնապաշտպանությունն ամրապնդելու համար: Մինչդեռ, 

Ադրբեջանի կառավարությունը և նահանգապետ Խ. Սուլթանովը, խախտելով 1919 թ. օգոստոսի 22-

ի ժամանակավոր պայմանագիրը,  իրենց ամենաառաջին խնդիրը համարում էին հայությանը 

զինաթափելը: 1920 թ. մարտի 23-ի նախօրյակին, Սուլթանովը հրաման է ստորագրում և Շուշիի 

հայությանը երեք օր ժամանակ է տալիս զինաթափվելու համար: Մինչ այդ երկրամասի վիճակը 

խիստ բարդացել էր փետրվարի 28 -ից մինչև մարտի 5-ը տեղի ունեցած արցախահայության 8 -րդ 

համագումարի կողմից Ադրբեջանին ենթարկվելու կառավարության պահանջի մերժումի 

հետևանքով:  

Հարություն Թումյանը գրել է, որ կռիվների վերջին օրերում Ղարաբաղի դեմ հանված 

ադրբեջանական կանոնավոր և անկանոն զինված ուժերի ընդհանուր թիվը, առանց 

չափազանցության, կազմում էր ոչ պակաս, քան 80 հազար մարդ: Ադրբեջանը որոշել էր այդ  ուժերն 

օգտագործել «Հայկական Ղարաբաղը քարտեզից ընդմիշտ ջնջելու համար»
2
: Արագորեն 

կազմակերպվում էին «թաթար-քրդերի ավազակների խոշոր խմբեր», որոնք պետք է հայերի 

կոտորածներ իրագործեին Խանքեդում և Աղդամում: Երևանի  արցախցիների հայրենակցական 

ընկերության նախագահ  Գ. Բալայանը  հայոց նախարար-վարչապետին ուղարկած նամակում 

նկարագրում է, որ Եվլախ-Շուշի ճանապարհին սպանում էին հայ ուղևորներին, ուժ  են 

գործադրում կանանց նկատմամբ, քշում են անասունները, թուրքերը Արցախի հայերին 

հայտարարել են տնտեսական բոյկոտ: Գ. Բալայանը Հայաստանի կառավարությունից խնդրում է 

վճռական քայլեր ձեռնարկել դադարեցնելու թուրք էմիսարների և Ադրբեջանի շովունիստների այդ 

վայրագությունները3:  Արցախահայության ութերորդ համագումարի բանաձևում ընդգծվել է, որ 

նման բնույթի ավազակությունների կրկնությունը արցախահայությանը կստիպի իր կյանքն ու 

պատիվը պաշտպանելու համար դիմել համապատասխան միջոցների: 

1920 թ. մարտի կեսերը քաղաքից գավառ էր տեղափոխվել հայերի մի մասը, հայոց ազգային 

խորհուրդը և հայկական մյուս մարմինները:  Շուշիի ճակատագիրը մտահոգում էր ողջ հայությանը: 

Նրանք բողոք-նամակներով Ադրբեջանի մահմեդականներից պահանջում էին հանգիստ թողնել 

Շուշիի հայությանը: Սակայն Ադրբեջանական մուսավաթական կառավարությունը այդ բողոքները 

թողնում էր անհետևանք և քաղաքի մահմեդականությանը նախապատրաստում բնաջնջել 

հայությանը: 

1920 թ. մարտյան այդ օրերին քաղաքի հայությանը սատար կանգնելու համար, գավառից 

քաղաք են ուղարկվում մի քանի փոքր զինված ջոկատներ, որոնք, սակայն, անբավարար էին և չէին 

կարող պաշտպանել հայությանը:  

Քաղքաը շիկացած էր: Հայերը սարսափի մեջ էին: Ժամանակի մամուլը գրել է, որ Շուշիի 

գեհենը սկսելու համար թուրքերը առիթ էին որոնում: Սուլթանովը արագացնում էր հայերի 

զինաթափումը:  Վերջինս պնդում էր, թե հակառակ դեպքում դա կկատարի բանակի օգնությամբ: 

Քաղաքի հայերը հրաժարվել էին կատարել նահանգապետի այդ լկտի պահանջը, լավ հասկանալով, 

թե ինչ է սպասում իրենց: 

Մարտի 22-ի օրվա վերջից սկսած Սուլթանովի պահանջով զինվորական պահակախմբերը 

սկսում են շրջել հայկական թաղամասում և խուզարկել բնակարանները: Մի պահակախումբ թուրք 

                                                           
1
 Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ), ֆ. 200, ց. 1, գ. 427, թ. 213: 

2
 Թումյան Հ., նշվ., աշխ., էջ 283: 

3
 Нагорный Карабах в 1918-1923 гг., сборник документов и материалов, Ер., 1992, стр. 376-377. 
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սպայի գլխավորությամբ ներ է խուժում մի հայ ընտանիք և պահանջում զենքը հանձնել: 

Ժամանակի մամուլի վկայությամբ թուրք սպան տաքարյուն հայ երիտասարդի նկատմամբ գոռոզ 

տոնով քստմնելի առաջարկություն է անում երիտասարդի գեղեցիկ հարսին և կամենում է ձեռք 

տալ: «Երիտասարդը, - շարունակում է թերթը...., - չհանդուրժելով նման խայտառուկություն, 

ատրճանակով տեղն ու տեղը գնդակահարում է սպային: Կատաղած  ասկյարները ի պատասխան 

սպանում են երիտասարդին, հարսին, մորը, քրոջը և աղաղակելով դուրս նետվում փողոց ու 

թրքական ուժերին հավաքի կանչում, թե հայերը կոտորում են թրքերին...»: Այսպիսով, քաղաքի 

մահմեդականները, որոնք նախորոք Սուլթանովից նավթ և լուցկի էին ստացել, սկսում են «հրաձգել 

հայերի տները, և այդպիսով կոտորածը սկսում է»1: Ըստ ժամանակի մամուլի վկայության, թուրք 

ասկյարները և քաղաքի բիրտ մահմեդականները մի ամբողջ օր արյունալի խրախճանք են 

կատարում. քաղաքի հայությանը սրի մատնում, շինությունները հրդեհում, մարդկանց ամբողջ 

սեփականությունը թալանում: 

Շուշիի այդ սարսափելի կոտորածի և ողբերգության մասին շատերն են անդրադարձել: 

Նրանք զոհերի թիվը ցույց են տվել 8, 9, նույնիսկ 20 հազար: Սակայն գոյություն ունի 

վիճակագրություն: Հայտնի վիճակագիր, ծննդով արցախեցի Բախշի Իշխանյանը, ուսումնասիրելով 

Շուշիի ցեղասպանությունը, զոհերի թիվը ցույց է տվել 89882: Քաղաքի հայկական թաղամասն 

ունեցել է շուրջ 7000 շինություն: Այդ ամենից հազիվ մի քանի շենք է փրկվել՝ զորանոցները, 

Ռեալականը, Թեմականը և այլն: Հայաստանի նախարար - վարչապետ Ալ. Խատիսյանը 1920 թ. 

ապրիլի 3-ին զեկուցումով հանդես գալով հանրապետության պառլամենտի 78-րդ նիստում, 

հանգամանորեն ներկայացրել է 1920 թ. մարտ-ապրիլին տեղի ունեցած իրադարձությունները և 

հատուկ ընդգծել, որ ղարաբաղցիները չեն ապստամբել Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ, այդ 

մասին Ադրբեջանում ինչ-որ ասվում է, կեղծիք է, խաբեբայություն: Իրենց դիմակը թաքցնելու 

համար դիմում են կեղծարարության: Տեղական հայերը, կտրված մայր հայրենիքից, «ամեն անգամ 

հերոսական դիմադրություն են ցույց տալիս Ադրբեջանի հարձակումներին....»: Մարտի սկզբներին 

արդեն պարզվեց, որ ադրբեջանական զորքերը զինաթափում են Ղարաբաղի հայերին և 

կատարվում են այնպիսի դեպքեր, որոնք ընդհանուր հարձակում սկսվելու նախանշաններ են 

հանդիսանում: Եվ ահա մարտի 22-ին, գիշերվա ժամը 3-ին, Ադրբեջանի կանոնավոր զորամասերը՝ 

ռազմական մեծ պատրաստությամբ, թաթար խուժանի հետ միասին սկսել են հարձակումներ 

կատարել Ղրաբաղի վրա: 

Ադրբեջանի կառավարությունը իր սովորության համաձայն, թաքցնելով եղելությունը, 

աշխատում է համոզել, որ այդ օրը Ղարաբաղը ապստամբեց իր իշխանության դեմ, բայց անհերքելի 

փաստով ապացուցված է արդեն, որ այդտեղ ոչ մի ապստամբություն տեղի չի ունեցել. հարձակումը 

սկսվել է Ադրբեջանի ձեռքով և կանխամտածված ծրագրով, իսկ տեղական ժողովուրդը միայն 

ինքնապաշտպանության կռիվ է մղել՝ իր գոյություն փրկելու համար»
3: 

Այսպիսով, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից 1920 թ. մարտ-ապրիլին Արցախում 

կատարվածը եղել է ցեղասպանություն, որը քաղաքական գնահատական չի ստացել և դրա 

կազմակերպչները պատասխանատվության չեն ենթարկվել: 

 
  

                                                           
1
 «Աշխատավոր», թ. 10, 16.04.1920: 

2
 «Հառաջ», 1 ապրիլի, 1920: 

3
 «Հառաջ», թ. 73, 07. 04.1920: Տե՛ս նաև Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի 

արձանագրությունները 1918-1920 թթ., Ե., 2010,  էջ 479-480, Нагорный  Карабах..., стр. 410-413: 
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ՀՏԴ    94 (479.243)                                                                                                                Պատմություն 
Սամվել Մկրտչյան 

ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ, 

պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր      
        sam1959dok@mail.ru 

 
ՀԱՅՈՑ ՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ և ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Հայոց տոնածիսական համակարգում կատարված փոփոխությունները պայմանավորված 

էին ղարաբաղյան շարժմամբ ձևավորված համազգային զարթոնքով: 

Ղարաբաղյան շարժման հետևանքով անձի աշխարհընկալման մեջ կատարվեց որոշակի 

վերարժևորում՝ կապված պետության, կրոնի և էթնոսի ինքնությունն արտահայտող այլ 

երևույթների հետ: Համազգային զարթոնքն արտահայտվեց նաև պատմական հիշողության հա-

մատեքստում: 

Այդ երևույթներն ամբողջությամբ արտացոլվեցին հայոց տոնածիսական վարքագծում, ուր 

ակնառու են խորհրդային տոների անկման և ավանդական տոների վերելքի հակընթաց միտում-

ները:  

 
Բանալի բառեր՝ Ղարաբաղյան շարժում, համազգային զարթոնք, պատմական հիշողություն, 

տոն, կրոն, մշակույթ, ավանդույթ 
Самвел Мкртчян 

                                                                                                                                      (ЕГУ) 
ПРАЗДНИЧНАЯ СИСТЕМА АРМЯН 

В КОНТЕКСТЕ КАРАБАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 

Изменения в празднично-обрядовой системе армян были обусловлены всенародным про-

буждением, вызванным карабахским движением. 

В результате карабахского движения в мировосприятии личности произошла существенная 

переоценка в контексте государственности, религии и других явлениях этнической идентичности. 

Общенациональное пробуждение также отразилось в контексте исторической памяти. 

Эти явления были полностью отражены в празднично-обрядовом поведении армян, где очевидны 

тенденции резкого упада советских, и подъема традиционных праздников. 

 

Ключевые слова. Карабахское движение, общенациональное пробуждение, историческая память, 
праздник, религия, культура, традиция 

Samvel Mkrtchyan 
YSU 

ARMENIAN HOLIDAY SYSTEM 

IN THE CONTEXT OF THE KARABAKH MOVEMENT AND HISTORICAL MEMORY 

 

Changes in the Armenian celebration system were conditioned by the pan-national awakening 

created by the Karabakh movement. As a result of the Karabakh Movement, a person's perception of the 

world has been re-evaluated connected with phenomena expressing the identity of the state, religion and 

ethnicity. 

The national awakening was also expressed in the context of historical memory. 

These phenomena were completely reflected in the Armenian holiday system, where the tendencies 

of the Soviet holidays and the rise of traditional holidays are evident. 
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Key words: Karabakh movement, national awakening, historical memory, holiday, religion, culture, 
tradition 

Տոների տարածումը պայմանավորող կարևոր գործոններից է համազգային զարթոնքը1, 

որն անձի աշխարհընկալումներում պետության, մշակույթի, կրոնի ու էթնոսի ինքնությունն ար-

տացոլող գաղափարների վերարժևորում է:  

Հայոց համար 1980-ականների վերջը նշանավորվեց որպես ղարաբաղյան շարժման ալիքի 

վրա ձևավորված համազգային նոր զարթոնք, որի արդյունքում ստեղծվեցին հայոց երրորդ և 

Արցախի անկախ հանրապետությունները:  

     Հայոց տոնական համակարգում 1980-90-ականների համազգային զարթոնքի սաղմնա-

վորման կամ անմիջապես նախորդող գործընթացն սկսվել էր դեռևս 1960-ականներից` կապված 

Հայկական հարցի հետ: Այն արտացոլվեց Մեծ եղեռնի հիսնամյակի (1965թ.) կապակցությամբ Ծի-

ծեռնակաբերդում տեղի ունեցած իրադարձություններով, որոնց հետագայում հաջորդեցին Երևա-

նի ծննդյան (1968թ.-2750-ամյակը) և Սարդարապատի հերոսամարտին նվիրված հանդիսություն-

ները: Վերջինս, ըստ էության,  գլխավորեց նախորդ դարասկզբին տեղի ունեցած մի շարք հերո-

սամարտերին (Բաշ-Ապարան, Ղարաքիլիսա, Մուսա լեռ, Վան, Խարբերդ, Ուրֆա և այլն) նվիր-

ված տոնահանդեսները: 

Ղարաբաղյան շարժման հետևանքով հայոց տոնական համալիրում տեղի ունեցած փոփո-

խությունները շատ հստակ արտացոլում են պատմական այդ շրջանը,  որը բնութագրվում է հա-

յոց կրոնական և էթնիկ ինքնագիտակցության աճով: Այդ համատեքստում բավականին ակնառու 

էին խորհրդային տոների անկման և ավանդական տոների վերելքի հակընթաց միտումները:  

Խորհրդային համակարգի փլուզումը դրսևորվեց այն խորհրդանշող պետական տոների 

անկմամբ, որը մասնավորապես նկատելի էր Հոկտեմբերյան հեղափոխության (71%-1980թ., 31%-

1990թ.) և Աշխատավորների միջազգային համերաշխության (78%-1980թ., 32%-1990թ.) տոներում:  

Համազգային զարթոնքն արտահայտվեց ավանդական գրեթե բոլոր տոներում, և այս առու-

մով տարածման չափերով առանձնանում էին Վարդավառը (47%-64%), Խաչվերացը (27%-47%), 

Քրիստոսի Ծնունդը (24%-38%), Տեառնընդառաջը (20%-37%) և Ս. Աստվածածինը (21%-36%):  

Չնայած խորհրդային տոների անկման միտումներին՝ դրանց մի մասը դեռևս պահպանում 

էր տարածման բարձր վարկանիշը: 1990-ականների սկզբներին ՀՀ գյուղական բնակավայրերում 

Մայիսի 1-ը և Մայիսի 9-ը կազմում էին 32% և 46%, իսկ Մարտի 8-ը` 57%: Դրանք այն տոներն էին, 

որոնք, կենցաղային ընկալումներում ենթարկվելով որոշակի տրանսֆորմացիայի, նույնիսկ ներ-

թափանցել էին ընտանեկան միջավայր: Իսկ վերջինս, որպես օրինաչափություն, յուրաքանչյուր 

տոնի պահպանման և ավանդութացման հիմնական ոլորտն է: Գրեթե նույն պատկերն էր նաև 

Երևանում և ՀՀ քաղաքային այլ բնակավայրերում (տե՛ս աղյուսակներ 1 և 2): 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 

  Տոների տարածվածության համեմատական   

պատկերը երևանցիների կենցաղում   % 

 

ՏՈՆԵՐ  

 

Երևան 

19
76

թ
. 

19
92

թ
. 

19
99

թ
. 

Նոր տարի 100,0 100,0 100,0 

                                                           
1 Ղարաբաղյան շարժման ողջ ծիսակարգը բնութագրելիս Լ. Աբրահամյանը տալիս է «համազգային զարթոնք» 

երևույթի վերլուծությունը, որը նախ և առաջ ենթադրում է էթնոսի` իր արմատների հետ ծագումնաբանական կա-

պի յուրատեսակ զգացողություն: Ուշագրավ են հեղինակի անցկացրած զուգահեռները նախատոնի և 1980-ա-

կանների ղարաբաղյան շարժման միջև (տե’ս Լ. Աբրահամյան, Քաոսը և կոսմոսը ժողովրդական ելույթների կա-

ռուցվածքում, Մշակույթ, 2.3, 1990, էջ 14-21): 
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Քրիստոսի Ծնունդ 33,0 60,0 68,0 

Տեառնընդառաջ 12,0 25,0 33,0 

Վարդանանց 7,0 0,3 5,0 

Զատիկ 68,0 83,0 81,0 

Համբարձում 5,0 6,8 6,0 

Վարդավառ 23,0 33,0 36,0 

Ս. Աստվածածին 15,0 27,0 15,0 

Խաչվերաց 26,0 38,0 52,0 

 Մարտի 8 90,0 24,0 64,0 

 Մայիսի 1 89,0 7,0 7,0 

 Մայիսի 9 69,0 12,0 12,0 

 Ս. Սարգիս - 7,0 10,0 

 Ծաղկազարդ - 6,5 10,0 

 Ավետում - 2,7 30,0 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  2 

Տոների և հիշատակի օրերի տարածվածության համեմատական պատկերը  

ՀՀ քաղաքային բնակչության կենցաղում.1980-1990-ական թթ. % 

 

   ՏՈՆԵՐ 

       ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐ 
1980թ. 1993թ. 

Նոր տարի 96,0 100,0 

Քրիստոսի Ծնունդ 22,0 29,0 

Տեառնընդառաջ 15,0 22,5 

Վարդավառ 31,0 43,0 

Ս. Աստվածածին 10,0 12,0 

Խաչվերաց 20,0 22,0 

Ապրիլի 24 52,0 67,0 

Մարտի 8 88,0 38,0 

Մայիսի 1 84,0 9,0 

Մայիսի 9 70,0 14,5 

 

 

Համազգային զարթոնքի այդ շրջանում քաղաքային բնակչության կենցաղում խորհրդային 

տոների անկումը համեմատաբար կտրուկ էր արտացոլված, քանի որ, ի տարբերություն գյուղի, 

քաղաքն իր գիտամշակութային և աշխատավորական ներուժով առավել ակտիվ ու արագ է արձա-

գանքում հասարակական կյանքի տեղաշարժերին:  

Այդ ժամանակաշրջանն աչքի ընկավ տարերային և ռազմաքաղաքական բնույթի աղետնե-

րով, որոնք, մուտք գործելով տոնացույց, համալրեցին ազգային ողբերգության հետ կապված 

պատմական տարեթվերը: 

   Խոսքը վերաբերում է Սպիտակի երկրաշարժի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի (Գանձակի), Բաք-
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վի հայերի կոտորածների, 1990թ. մայիսի 27-ի երևանյան դեպքերի և այլ իրադարձությունների կա-

պակցությամբ կազմակերպվող սգո արարողություններին: Փորձությունների այդ շրջանում և 

հետագայում Ապրիլի 24-ի տարածման միտումները (1980թ.` 52%, 1993թ.` 67% - ՀՀ (տե՛ս աղյուսակ 

2), 1976թ.` 67%, 1992թ.` 94% - Երևան (տե՛ս աղյուսակ 3), 1980թ.` 28,6%, 2008թ.` 68,3% - Իջևան, 

1980թ` 7%, 2009 թ` 93,7% - Կապան (տե՛ս աղյուսակ 4) պայմանավորված էին եղերական նոր դեպ-

քերի հետևանքով վերազարթնած պատմական հիշողությամբ: Իսկ Մեծ եղեռնն ամփոփում է և՛ 

պատմական այդ փուլը, և՛ ընդհանրապես հայոց ճակատագրին առնչվող գրեթե բոլոր եղերական 

իրադարձությունները:  

Որպես օրինաչափություն համազգային զարթոնքի համատեքստում ոչ միայն ակտիվանում է 

բնակչության տոնական և կոնական վարքագիծը, այլև վերարթնանում է պատմական 

հիշողությունը:  

Պատմական հիշողությունը մասնավորապես բնութագրական է իր բնօրրանից բռնի 

տեղահանվածներին: Գաղթական նորնախիջևանցիների Զատկի1  ծեսն այդ երևույթի տիպիկ օրի-

նակ է: 

Տոներում արտահայտված պատմական հիշողությունը հաճախ վերաբերում է նաև բռնի տեղա-

հանության ճակատագիրը կիսած դրացի էթնիկ հանրույթներին` դրանով իսկ արտացոլելով բարե-

կամական ավանդույթներ:  

Ամենացայտուն օրինակներից էր գաղթական հայերի և հույների մասնակցությունը Ս. Աստվա-

ծածնի տոնին իրենց նոր բնակավայրում` Ռուսաստանի Մարիուպոլ քաղաքում, ուր գտնվում էր 

վերաբնակ հույների կողմից նախկին բնօրրանից (Ղրիմից) բերված Բախչիսարայի Պանագիա Տի-

րամոր պատկերը2:. 

Պատմական հիշողության հետ է կապված նաև Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հա-

մազգային սգո արարողությունը, որի տարածումը հետխորհրդային շրջանում բավականին 

ընդլայնվել է (տե՛ս աղյուսակներ 3 և 4): 

 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 

Հայոց Մեծ  եղեռնի  զոհերի հիշատակի տարածման համեմատական  

պատկերը Հայաստանում (1970-1990-ական թթ.) % 

 

Հայաստան 1980թ. 1993թ. 

 47,0 67, 0 

Երևան 1976թ. 1992թ. 

 67,0 94,0 

 

 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 

Հայոց Մեծ  եղեռնի  զոհերի հիշատակի տարածման համեմատական 

պատկերը  իջևանցիների և կապանցիների շրջանում 

(1980-ական թթ.-21-րդ դարասկիզբ) % 

 

           Իջևան 1980թ. 2008թ. 

  28,6 68,3 

Կապան 1980թ. 2009թ. 

 7,0 93,7 

                                                           
1 Ամեն Զատկին տոնի անունը կրող միջատի հետ նախկին հայրենիքի մասին գաղթականների ծիսական 

զրույցները, հատկապես վերադառնալու բաղձանքով, հայոց ներէթնիկ այդ խմբի պատմական հիշողության 

տիպիկ դրսևորում են (տե՛ս Ե. Շահազիզ, Նոր-Նախիջեւանը եւ Ն. նախիջեւանցիք, ԱՀ, գիրք IX, տպարան Կ. 

Մարտիրոսեանցի, Թիֆլիս, 1902, էջ 24-25, 83): 
2 Ե. Շահազիզ, նշվ. աշխ., էջ 34-35: 
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  Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի արարողության մասնակիցների թվի մեծացումը նախորդ 

դարավերջին պայմանավորված էր ղարաբաղյան շարժման ու խորհրդային համակարգի փլուզման 

հետևանքով ձևավորված համազգային զարթոնքով, որը դրսևորվեց հայոց ինքնագիտակցության 

մեջ տեղի ունեցած  էթնոմշակութային և քաղաքական արժեքների վերագնահատմամբ1:  

Համազգային այդ արարողության մեծ մասշտաբները նախ և առաջ պայմանավորված էին կո-

րուսյալ հայրենիքի և միլիոնավոր նահատակների հետ կապված սերունդների պատմական 

կոլեկտիվ հիշողության վերելքով2:  

Պատահական չէ, որ այն հարցադրմանը, թե «պատմական անցյալի ի՞նչ իրադարձություն է Ձեզ 

առավել հուզում», պատասխանը գրեթե միանշանակ էր` Մեծ եղեռնը (տե՛ս աղյուսակ 5), նույնիսկ 

այն դեպքում, երբ հարցը տրված էր համաշխարհային պատմության համատեքստում: 

Պատմական հիշողության ծիսահամալիրում Ապրիլի 24-ի մեծ կշիռը պայմանավորված էր ոչ 

միայն այդ տարեթվին կատարված իրադարձությունների ողբերգական նշանակությամբ, որը 

ճակատագրական եղավ համայն հայության համար, այլև այն բանով, որ այդ սուգն ամփոփում 

էր ազգի գոյատևման համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող գրեթե բոլոր եղերական 

իրադարձությունները:  

    

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  5 

Պատմական անցյալի արժևորման համեմատական պատկերը քաղաքային 

բնակչության կենցաղային ընկալումներում (1980-1990-ական թթ.) % 

 

Պատմական  

իրադարձություննե

ր 

Կամո Իջևան Կապան Գյումրի Երևան Ընդ. 

19
80

թ
. 

19
93

թ
. 

19
80

թ
. 

19
93

թ
. 

19
80

թ
. 

19
93

թ
. 

19
80

թ
. 

19
93

թ
. 

19
76

թ
. 

19
92

թ
. 

19
80

թ
. 

19
93

թ
. 

Մեծ եղեռն 54,0 
58,

0 
38,0 

39,

0 

40,

0 

63,

0 
43,0 38,0 47,0 

66,

0 
45,0 53,0 

Երկրորդ համաշ-

խարհային կամ 

Հայրենական մեծ 

պատերազմ 

35,0 4,0 49,0 1,0 
51,

0 
0,0 43,0 2,0 31,0 6,0 41,0 2,6 

Հայ ժողովրդի անց-

յալի պատմությու-

նից 

7,0 3,6 10,0 0,0 9,0 4,7 11,0 5,5 13,0 6,3 10,0 4,0 

Հոկտեմբերյան հե-

ղափոխություն 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,6 0,1 

Սպիտակի երկրա-

շարժ (1988թ.) 
- 6,0 - 

27,

0 
- 

19,

0 
- 50,0 - 

10,

0 
- 22,0 

Ղարաբաղյան շար-

ժում, Ադրբեջանի 

հայության զանգ-

վածային տեղահա-

նումներ ու կո-

տորածներ 

- 
24,

0 
- 

29,

0 
- 

11,

0 
- 2,0 - 7,0 - 14,0 

Այլ 4,0 4,4 3,0 4,0 0,0 1,5 3,0 2,5 6,0 4,7 3,4 4,3 

 

                                                           
1 Հ. Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը. Ցեղասպանության հիշողությունը և ղարաբաղյան 

շարժումը, հ. 1, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2009, էջ 266: 
2 Նշվ. աշխ., էջ 167:  
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Մեծ եղեռնը դարձավ հայոց ծիսահամալիրի այն գլխավոր արժեքը, որը սերտորեն կապված 

է հայ նահատակների հավերժ հիշատակի և,  որ ամենակարևորն է, ազգային միասնության գա-

ղափարախոսության հետ: Պատմության դաժան պարտադրանքով այն դարձել է հայոց 

ինքնության և մտածողության անբաժանելի մասը1: 

Համազգային զարթոնքն արտահայտվեց ոչ միայն ավանդական տոների վերելքով, այլև ազա-

տագրական հերոսամարտերին, ֆիդայիներին (Արաբո, Սերոբ, Սոսե, Չաուշ, Անդրանիկ, Սմբատ, 

Նժդեհ և այլն) նվիրված հանդիսություններով: 

Այդ զարթոնքն արտացոլվեց նաև բնակչության կրոնական վարքագծի կտրուկ աճով (տե՛ս աղ-

յուսակներ 5 և 6): 

 

 

   ԱՂՅՈՒՍԱԿ  5 

ՀՀ բնակչության կրոնական վարքագծի համեմատական պատկերը 

(1980-1990թթ.) % 

 

Վերաբերմունքը կրոնի  

նկատմամբ 
Գյուղ Քաղաք 

 1980թ.  1990թ.  1980թ.  1993թ.  

 Հավատում է 49,0 62,0 33,0 63,0 

 Տատանվում է 21,0 19,0 19,0 22,0 

 Չի հավատում 24,0 19,0 44,0 13,0 

 Կրոնի դեմ պետք է պայքարել 6,0 0,0 4,0 2,0 

 

  ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 

ՀՀ քաղաքային  բնակչության կրոնական վարքագծի համեմատական պատկերը 

 (1970-1990-ական թթ.) % 

 

Վերաբերմունքը 

կրոնի նկատմամբ 

Կապան Իջևան Կամո Գյումրի Երևան 

19
80

թ
. 

19
93

թ
. 

19
80

թ
. 

19
93

թ
. 

19
80

 թ
. 

19
93

թ
. 

19
80

թ
. 

19
93

թ
. 

19
76

թ
. 

19
92

թ
. 

Հավատում է 27,0 80,0 32,5 40,0 27,0 43,0 45,0 89,0 37,0 68,0 

Տատանվում է 14,0 18,0 17,9 32,0 13,0 28,0 16,0 10,0 20,0 16,0 

Չի հավատում 51,0 2,0 46,8 28,0 52,0 21,0 35,0 1,0 38,0 14,5 

Կրոնի դեմ պետք է 

պայքարել 
8,0 0,0 2,8 0,0 8,0 8,0 4,0 0,0 5,0 1,5 

 

Այսպիսով, ղարաբաղյան շարժման արդյունքում ձևավորված համազգային զարթոնքը վճռորոշ 

գործոն էր հայոց տոնական համակարգի փոփոխման ու պահպանման տեսանկյունից: Այդ փոփո-

խությունները հիմնականում ունեն էթնոհոգեբանականն երանգավորում, քանի որ բնակչության 

տոնական և կրոնական վարքագծերի անկումն ու վերելքը պայմանավորված էին ոչ թե մշակութա-

յին այդ ֆենոմենի րոպեական մոռացմամբ կամ նախկինում մերժվածի հանկարծակի վերելքով (մի 

երևույթ, որը բնորոշ չէ հատկապես պահպանողական հատկանիշներով բնութագրվող կենցաղին), 

այլ անձի աշխարհընկալումներում ազգային-կրոնական արժեքների վերագնահատմամբ: 

                                                           
1 Վ. Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. ականատես վերապրողների վկայություններ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատ., Երևան, 2011, էջ 7:  
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Ðî¸.911.33                                                                                                     Տնտեսական  ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ 

 

²Ý³ÑÇï ¶ñÇ·áñÛ³Ý,  

ա.գ.թ., դոցենտ, ԱրՊՀ 
srbuhi.tovmassian@mail.ru 

Ռաֆիկ Սարգսյան, 
դասախոս, ԱրՊՀ 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՎԱՐԱԾ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱՐՑԱԽՈՒՄ ՆԱԽԱՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

 

Հոդվածում ներկայացված է Արցախ-Ղարաբաղը` պատմական Հայաստանի տասներորդ 

նահանգը` Ադրբեջանի իշխանության 70 տարիների ժամանակահատվածում: Մանրազնին 

վերլուծված է Ադրբեջանի վարած էթնիկական և սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունն այդ 

ժամանակաշրջանում: Լուսաբանված է Արցախի տնտեսական համակարգերը, դրանց 

ենթահամակարգերը և դրանց տնտեսական ցուցանիշներն այդ ժամանակահատվածում: 

Կարևորվել է այն միտքը, որ Ադրբեջանը տարածաշրջանի տնտեսական պոտենցիալը վեր է ածել 

իր հումքային կցորդի: Քննարկված է նրա վարած էթնիկական` հայաթափման և Հայաստանից 

տարանջատելու նրա կիրառած բոլոր մեթոդները:  

 
Բանալի բառեր՝ Հումք, վարչաքաղաքական, ինքնահաստատում, կոնսոլիդացիա, էթնիկական, 
քաղաքակրթական, մեխանիկական աճ, բնական աճ, ինտերնացիոնալ, արդյունաբերություն:  

 

А. Григорян, Р. Саргсян 
ЭТНИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА В АРЦАХЕ В 

ДОВОЕННОМ ПЕРИОДЕ 
 В статье представлена Арцах-Карабах- десятая провинция исторической Армении, в течении 

70 лет правления Азербайджана. В подробностях анализирована этническая и социально-

экономическая политика Азербайджана в этом периоде. Показаны экономические системы Арцаха, 

их подсистемы и их экономические показатели в этом промежутке. Выдвинута та идея, что 

Азербайджан превратил экономический потенциал региона в сырьевой придоток. Обсуждены 

методы, которые прикладывал Азербайджан для „деармянизации” Арцаха и для разделения с 

Арменией. 

  
Ключевые слова; Сырье, административно-политическое, самоутверждение, консолидация, 
этнический, цивилизационный, механический рост, естественный рост, международный, 
промышленность. 

 

 

A. Grigoryan, R. Sargsyan 

THE ETHNIC AND THE SOCIAL-ECONOMIC POLITICS IN ARTSAKH DIRECTED BY AZERBAIJAN  IN 

THE PRE-WAR PERIOD. 
The article presents Artsakh-Karabakh – the 10th state of the historical Armenia, in the period of the 70-

years empire of Azerbaijan. The ethnic and the social-economic politics directed by Azerbaijan in that period are 

analyzed in details. The economic systems of Artsakh, its sub-systems and its economic marks are shown in that 

period. The idea is emphasyzed, that Azerbaijan transmuted the economic potential of the region into raw 

material attachment. The ethnic methods of Azerbaijan- to expel Armenians from Artsakh and to separate 

from Armenia are discussed. 

 

Key-words Raw material, administrative-political, consolidation, ethnic, civilized, mechanical growth, 
natural growth, international, industry. 

 

Արցախ. Ղարաբաղ աշխարհը պատմական Հայաստանի տասներորդ նահանգը 1920-ական 

թվականների սկզբից 1921 թվականի հուլիսի 5-ին տեղի 95% կազմող հայ բնակչության կամքին 
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հակառակ, բոլշևիկյան բռնապետական   մեթոդներով բռնակցելով նորաթուխ Ադրբեջանին, 

խորհրդային իշխանության շուրջ 70 տարիներին փաստորեն վեր էր ածվել նրա հումքային կցորդի: 

Ադրբեջանական իշխանությունները քաջ գիտակցելով, որ Արցախն տոհմիկ հայկական տարածք է, 

այստեղ` Արցախի տարածքի լեռնային մասում 1923թ. հուլիսին ստեղծված բնական հայկական 

ինքնավար մարզը հիմնականում դիտել են որպես գյուղատնտեսական հումքի արտադրության  

բազա: 

Մայր Հայաստանին օտարացնելու նպատակով Ադրբեջանը բոլոր մեթոդները կիրառել է 

Արցախ Ղարաբաղ տարածքում ստեղծված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը տարածական 

առումով նրանից անջատել: Գաղափարային այդ հեռահար մտահղացումն իրականացնելու համար 

Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության Գորիսի շրջանի ու Լեռնային 

Ղարաբաղի Շուշիի շրջանի միջև եղած 6-7 կմ.  լայնությամբ տարածքը Բերձորը հայաթափել և 

բնակեցրել են սկզբից քրդերով, իսկ հետո անասնապահ ադրբեջանցիներով: Մարզի խոշոր 

գյուղերում բնակեցնում էին նույն անասնապահ ադրբեջանցիներին  ստիպում գյուղապետերին, որ 

տեղ հատկացնեն նրանց համար: Այս քաղաքականությունը իրականացվում էր Ղարաբաղի բոլոր 

բնակավայրերում: Միևնույն ժամանակ նեղելով հայ բնակչությանը ստիպում էին թողնել հեռանալ 

հայրենիքից:  Մարզի հայաբնակ տարածքներում դատարկ խանութներ էին: Թե արդյունաբերական, 

թե գյուղատնտեսական արտադրանքը միզրային գներով տանում էին մեզանից: Կորզում էին 

գյուղատնտեսական հումքը հայ բնակչությանը թողնելով անմխիթար վիճակում: Եվ այսպես 

տարեցտարի ավելանում է հակամարտության ծնող պատճառները: ԼՂԻՄ- ը հանդիսանալով մսի, 

կաթի, բանջարեղենի խոշոր արտադրող չուներ երշիկեղենի, կաթնամթերքների, կենդանական 

յուղի, պահածոների արդյունաբերական արտադրություն, նույնիսկ ալրաղաց: Ադրբեջանական 

գաղութատիրության 70 տարիներին ԼՂԻՄ-ի հայ բնակչության Մայր Հայրենիքի վերամիավորման 

համար երբեք չդադարած պայքարի հետևանքով, Ադրբեջանը ստիպված է եղել Լեռնային 

Ղարաբաղում թույլատրել կազմակերպելու արտադրության որոշ ճյուղեր: Ընդհանուր առմամբ 

հայկական այդ ինքնավարության տարածքում 70 տարիների ընթացքում կազմակերպվել է 

արդյունաբերական 24 ձեռնարկություն, որոնցից միայն 2-3-ը կարելի է անվանել խոշոր գործարան: 

Մասնավորապոս, ինքնավար մարզի արդյունաբերությունը ունի հետևյալ կառուցվածքը. 

Էլեկտրաէներգետիկ տնտեսություն, որը ներկայացված է Սարսանգի ՀԷԿ-ով, 50 հազ. կվտ 

հզորությամբ, որի տնօրինությունն էլ հանձնված էր ԼՂԻՄ-ի սահմաններից դուրս գտնվող 

Միրբաշիր ադրբեջանական քաղաքի էներգոցանցին: Մինչև 1990-ական թվականները մաքսիմում 

այստեղ տարեկան արտադրվել է 80,9 մլն. կվտ-ժամ էլեկտրաէներգիա [5]: 

Լեռնակին Ղարաբաղում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի աճի շարժի մասին 

պատկերացում է տրված ստորև զետեղված աղյուսակում [3, 4]:  

                                                                                                                          Աղյուսակ 1 

Արտադը-
րանքի 
անվա-
նումը 

Չափի 
միա-
վորը 

Տարիներ 

1940 1945 1950 1955 1957 1958 1960 1962 1986 1995 1996 1999 

Էլեկտրա-
էներգիա 

Հազ. 
կվտ. 

1514 817 4669 9226 11727 13503 13880 14300 57800 81600 58700 82800 

 

1940թ. 1514 

1945թ. 817 

1950թ. 4669 

1955թ. 9226 

1957թ. 11727 

1958թ. 13503 

1960թ. 13880 
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Թեթև արդյունաբերություն մինչև 1970-ական թվականները ներկայացված էր 

Ստեփանակերտի մետաքսի կոմբինատով, որը արտադրում էր տարեկան մինչև 17.5 մլն գծամետր 

գործվածք [1]: Սակայն Ադրբեջանի ղեկավարությունը հատուկ նպատակաուղղվածությամբ, այս 

խոշոր կոմբինատը չուներ, չէր ստեղծվել մետաքսե գործվածքների արտադրության վերջին` 

ներկման արտադրամասը: Այսպիսով ԼՂԻՄ-ում արտադրված այդ ամբողջ արտադրանքը 

կիսաֆաբրիկատ անվան տակ տեղափոխվում էր ադրբեջանական Նուխի (Շաքի)  քաղաքի 

համանման ֆաբրիկան, այնտեղ ներկվում և ադրբեջանական պիտակով դուրս բերվում սպառման:  

Ստորև զետեղված աղյուսակում տրված է Ղար մետաքսկոմբինատի արտադրանքի շարժը 

1940-1992 թթ.[3, 4] 

                          Աղյուսակ 2 

Արտադը-
րանքի  ան-
վանումը 

Չափի 
միա-
վորը 

Տարիներ 
1940 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1985 1987 1988 1990 1991 1992 1997 1999 

Մետաքսե 
գործվածք 

մլն. 
գ. մ. 

0.1 2.3 4.1 9.8 10.4 11.3 11.5 17.5 16.7 9.7 9.4 5.9 0.38 0.80 0.30 
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1962թ. 14300 

1986թ. 57800 

1995թ. 81600 

1996թ. 58700 

1999թ. 82800 

1940թ. 0,1 

1960թ. 2,3 

1965թ. 4,1 

1970թ. 9,8 

1971թ. 10,4 

1972թ. 11,3 

1973թ. 11,5 

1985թ. 17,5 

1987թ. 16,7 

1988թ. 9,7 

1990թ. 9,4 

1991թ. 5,9 
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Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար աշխատատեղեր ստեղծելու վերաբերյալ 

տարեց-տարի աճող բողոքների արդյունքում, 1970-ական թվականներին Ստեփանակերտում 

կառուցվում է կոշիկի ֆաբրիկա, որի տարեկան հզորությունը կազմում էր 4.5 մլն. զույգ [2]: 

Ստորև զետեղված աղյուսակում բերված փաստացի տվյալները ցույց են տալիս, թե 

Ստեփանակերտի կոշիկի ֆաբրիկայի շահագործումից հետո, 1972 թ. սկսած թողարկվող 

արտադրանքը ինչպիսի շարժ է ունեցել [6]: 

                                                                                                                          Աղյուսակ 3 

Արտա
դըրան-

քի 
անվա-
նումը 

Չափ
ի 

միա-
վորը 

Տարիներ 
1940 1950 1960 1971 1972 1973 1985 1987 1988 1990 1991 1992 1996 1998 1999 

Կաշվե 
կոշկե-

ղեն 

Հազ. 
զույգ 

12 20 75 72 655 1235 4514.1 4514.9 2280 1623.2 1447 169 31.0 64.9 82.8 
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5,9 

0,38 0,8 0,3 

Մետաքսե գործվածքների արտադրությունը (մլն. գ. 
մ.) 

1992թ. 0,38 
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1988թ. 2280 
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1991թ. 1447 

1992թ. 169 
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Թեթև արդյունաբերության մյուս համեմատաբար նշանավոր ձեռնարկությունը 

Ստեփանակերտի գորգագործական «Ղարաբաղ» ֆաբրիկան էր: Այս ճյուղի մյուս նշանավոր 

ձեռնարկությունը կարի ֆաբրիական էր: 

Խորհրդային իշխանության ամբողջ ժամանակաշրջանում թեթև արդյունաբերությունը 

տալիս էր ԼՂԻՄ-ի ամբողջ արդյունաբերության համակարգում թողարկվող արտադրանքի ավելի 

քան 50%-ը: Ըստ որում, ինչպես նկատվեց, այդ ճյուղի բոլոր նշանավոր ձեռնարկությունները 

տեղաբաշխված են Ստեփանակերտում: 

Սննդի արդյունաբերություն թողարկող արտադրանքի արժեքային արտահայտությամբ 

թեթև արդյունաբերությունից հետո զբաղեցնում էր հաջորդ տեղը: Սակայն, վերջինիս 

համեմատությամբ նրա կարևոր առանձնահատկությունը այն է, որ աշխարհագրական առումով 

համեմատաբար լայն տարածում ուներ: 

Սննդի արդյունաբերության կառուցվածքում հատկապես նշանակալից տեղ ունեն հացա-

բուլկեղենի, մսի ու մսամթերքի, խմիչքների կաթի վերամշակման և կաթնամթերքների 

արտադրությունը: 

Մսի ու մսամթերքների համեմատաբար  նշանավոր ձեռնարկությունը Ստեփանակերտի 

մսի կոմբինատն է: Սակայն այն իր տեխնիկական զինվածությամբ, հզորությամբ, արտադրանքի 

տեսականու, թողարկվող արտադրանքի որակական հատկանիշներով հեռու է ժամանակակից  

պահանջներից: Մինչ դեռ ԼՂՀ հումքային բազան հնարավորություն էր ընձեռում ունենալ ոչ միայն 

տեղի պահանջները լրիվ ապահովող կատարելագործված արտադրություն, այլև զգալի 

քանակությամբ պատրաստի բարձրորակ մսամթերք արտահանել Հայաստանի Հանրապետություն: 

Մինչև 1980-ական թթ. վերջերը այդ կոմբինատը տարեկան թողարկում էր 4,4 հազար տոննա 

արտադրանք, պատերազմի տարիներին այն նույնպես խիստ տուժել է: 

Ստորև բերված աղյուսակի փաստացի տվյալները ցույց են տալիս Ստեփանակերտի մսի 

կոմբինատի արտադրանքի շարժը 1985- 1999 թթ.[4] 

 Աղյուսակ 4 

Արտա-
դըրան-

քի 
անվա-
նումը 

Չափի 
միավ
ո-րը 

Տարիներ 
1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 

Միս  և  տոնն 3838.0 4242.0 3125.7 4431.0 3512.0 1330.0 296.0 284.9 320.0 301.5 392.4 88.7 76.4 

12 20 75 72 

655 

1235 

4514,1 4514,9 

2280 

1623,2 
1447 

169 
31 64,9 82,8 

Կաշվե կոշկեղենի արտադրությունը (հազ. զույգ) 1996թ. 31 

1998թ.  64,9 

1999թ. 82,8 
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մսամը-
թերք 

ա 

 

Խմիչքների արտադրությունը մինչև 1980-ական թթ. վերջերը Լեռնային Ղարաբաղի սննդի 

արդյունաբերության  առաջատար ենթաճյուղն է եղել: Գինու, կոնյակի, օղու արտադրությունը 

հիմնականում իրականացվում էր Ստեփանակերտի գործարանում: Գինի արտադրվում էր նաև 

Ասկերանի, Գևորգավանի, Կուրապատկինոյի, Լենինավանի, Ճարտարի գործարաններում: 

Պատերազմի տարիներին դրանք հիմնականում ավերվել են, այժմ գործում է Ստեփանակերտի 

գործարանը: 1990-ական թթ. սկզբներից արտադրանքի չափը կտրուկ իջել է կապված 

պատերազմական գործողությունների հետ: 

Ստորև  զետեղված աաղյուսակում բերված տվյալները ցույց են տալիս Լեռնային 

Ղարաբաղի գինու և կոնյակի արտադրության շարժը 1940-1999 թթ.[3, 6] 

 Աղյուսակ 5 

Արտադը-
րանքի  ան-
վանումը 

Չափի 
միավո

րը 

Տարիներ 

1940 1950 1960 1970 1973 1980 1986 1993 1994 1995 1996 1998 1999 

Գինի Հազ. դ. 
լ. 

105.2 158.1 471.5 539.0 535.0 1946 118 26.5 34.6 19.6 25.5 2.5 12.6 

Կոնյակ Հազ. դ. 
լ. 

1.2 6.0 11.4 11.0 8.0 53.8 57.5 20.2 27.1 7.0 7.9 21.5 4.4 

 

Կաթի վերամշակման և կաթնամթերքների արտադրության հիմնական ձեռնարկությունը 

Ստեփանակերտի կոմբինատն է, որտեղ մինչև 1980-ական թթ. վերջերը տարեկան արտադրվել է 7,5 

հազ. տն. կաթնամթերք, 500-700 տն. պանիր, 600-950 տն. կենդանական յուղ: 

Ստորև բերված աղյուսակը պատկերացում է տալիս ԼՂՀ –ում արտադրվող կենդանական 

յուղի, պանրի ու կաթնամթերքի ծավալների մասին [3, 6]: 

 Աղյուսակ 6 

Արտադը-
րանքի  

ան-
վանումը 

Չափի 
միավ
ո-րը 

Տարիներ 

1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 

Կենդանա
-կան  յուղ 

տոնն
ա 

966.0 935.0 830.6 599.1 443.3 208.3 - 2.8 24.6 11.1 6.8 8.4 2.7 

Պանիր 
(բրինզա) 

տոնն
ա 

767.0 1018.0 946.6 690.3 510.8 204.4 - 2.3 56.6 43.6 11.9 15.0 5.5 

Կաթնա-
մթերք 

տոնն
ա 

7105.
0 

7970.0 7451.3 7459.6 7551.1 4425.8 - 6.5 15.2 95.8 43.2 126.3 114.5 

 

Անտառային ու փայտամշակման աարդյունաբերությունը աշխատողների թվաքանակով, 

նշանակությամբ, հումքային լայն բազայի առկայությամբ առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում: Ճյուղի 

խոշորագույն ձեռնարկությունը` Ստեփանակերտի կահույքի ֆաբրիկան պատերազմի տարիներին 

ավերվել է: 

ԼՂԻՄ – ում խորհրդային իշխանության տարիներին կահույքի ու սղոցանյութի 

արտադրությունը զգալիորեն սկսել է աճել 1950-ական թվականներից: Ստորև տեղադրված 

աղյուսակում բերված են այդ ժամանակվա փաստացի տվյալները [4]: 

 Աղյուսակ 

7 

Արտադը-
րանքի  ան-
վանումը 

Չափի  
միա-վորը 

Տարիներ 

1940 1950 1958 1960 1965 1966 1967 1970 1973 1999 

Կահույք  Հազ. 26.3 177.8 668.8 785.5 1499.0 1543.0 1654.0 … … 40.7 
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ռուբլի 

(այն 
ժամանա

կվա 
գներով)  

(մլն. 
դրամ) 

Սղոցանյութ տոննա 1.3 2.0 6.7 11.4 11.4 13.9 6.4 18.0 12.1 5.0 

 

Մեքենաշինությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդյունաբերության 

համեմատաբար նոր ճյուղն է: Այն հիմք է դրվել 1970-ական թթ. սկզբներին: Այս ճյուղի 

սաղմնավորումը և հետագա զարգացումը պայմանավորված էր հիմնականում աշխատանքային 

ռեսուրսների օգտագործման հիմնախնդրով: Մեքենաշինությունը ԼՂՀ –ում  դեռևս ներկայացված էր 

ընդամենը երկու ձեռնարկություններով` էլեկտրոտեխնիկական և կոնդեսատորների 

գործարաններով: Այս երկու ձեռնարկություններն էլ տեղաբաշխված էին Ստեփանակերտ 

քաղաքում: 

Շինանյութերի արդյունաբերություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդյունաբերության այն ճյուղն է, որը ունի ամենից լայն ու բազմազան հնարավորությունները, 

հումքային ռեսուրսներ: Այս ճյուղի խոշոր ձեռնարկությունը Ստեփանակերտի շինանյութերի 

կոմբինատն է, որը ԼՂՀ տարբեր շրջաններում արդյունահանում է մարմար, գրանիտ, կրաքար  և այլ 

քարանյութեր, արտադրում երեսպատման սալիկների, խիճ ու այլ արտադրանք: Սակայն 

գաղութատիրության պայմաններում ԼՂՀ այդ ռեսուրսները նույնպես օգտագործվում էին 

բարբարոսաբար, խիստ անխնա, արտադրանքը հիմնականում սպառվում Բաքվում: Մինչև 1980-

ական թթ. վերջերը այստեղ տարեկան արտահանվում էր մինչև 9,6 հազ. մ3 մարմարի բլոկ, 

արտադրվում էր 182.5 հազ. մ2 մարմարի սալիկ, 148.5 հազ. տոննա մարմարի խիճ և այլ 

արտադրանք, որոնք ինչպես ասվեց սպառվում էր Բաքվում և Ադրբեջանի մյուս քաղաքներում: 

Մինչ դեռ  տեղում այդպիսի շինանյութերի պահանջը մեծ էր: Վերջիններիս արտադրանքի  չափերի 

մասին պատկերացում է տալիս ստորև տեղադրված աղյուսակը[6]: 

  

                                                                                                                         Աղյուսակ 8 

Արտադը-
րանքի  

ան-
վանումը 

Չափի  
միա-վորը 

Տարիներ 

1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1998 1999 

Մարմար
ի բլոկ 

մ3 8844.0 9671.0 3917.0 4182.5 4300.0 2710.0 … 377.4 - - 

Մարմար
ի սալիկ 

մ2 74810.0 152570.0 89900.0 50573.0 53171.0 40485.0 … - 2.5 6.0 

Մարմար
ի խիճ 

տոննա 11180.0 148500.0 95800.0 58000.0 185.00.0 2210.0 … - - - 

 

Ահա այդպիսի պատկեր ուներ Ադրբեջանի վարած  գաղութային տնտեսական 

քաղաքականությունը Արցախում: 

 Հակամարտության էթնիկական, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքակրթական, կրոնական, 

վարչաքաղաքական բաղադրիչներն իրենց խտացված արտահայտությունը գտել էին մեկ 

ընղհանուր ոլորտում: Դա ուղղաձիգ  պետական  կառավարման  տոտալիտար  ձևն էր,  որն Ադրբեջանի գլխավոր 
(տիտուլային) ազգի կողմից վարպետորեն օգտագործվում էր ինքնահաստատման ու կոնսոլիդացման և փոքրա-
մասնություն կազմող տեղաբնիկ  ազգերին,  ղրանց թվում և հայերին ճնշելու և ձուլելու  նպատակին միտված 

քաղաքականությունը տալիս էր իր արդյունքը: Արևելյան Անդրկովկասի բագմաէթնիկ տարածքի 

պատմության մեջ առաջին անգամ ստեղծված միասնական պետական կազմավորումն իր վրա 

վերցրեց Ադրբեջան անվանումը, որը հետագայում դարձավ պաշտոնական և ընդունվեց 

միջազգային հանրության կողմից: Պահանջվեց բավականին երկար ժամանակ, որպեսզի 

պետության Աղրբեջան անվանումը տարածվի մեծամասնություն կազմող ազգության վրա 

նույնպես: «Ադրբեջանցիներ», «ադրբեջանական ագգ» տերմինները պաշտոնականություն  ստացան 30-
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ական թվականներից միայն փոխարինելով «կովկասյան թաթարներ» կամ «մահմեդականներ», 

«թուրքեր» տերմիններին: 

Հաջորդ տասնամյակներում Ադրբեջանի պաշտոնական վիճակագրությունն ամեն մի նոր 

մարդահամարի ժամանակ «գրանցում էր» հանրապետության բնակչության ազգային կազմի նոր 

փոփոխություն հօգուտ «ադրբեջանցիների» տեսակարար կշռի բարձրացման և ազգային 

փոքրամասնությունների նվազման: 

Հայերին վերաբերող տվյալներն ունեին հետևյալ պատկերը: Լեռնային Ղարաբաղի այն 

հատվածում, որը տրամադրվեց նորաստեղծ ինքնավար մարզին, 1923թ. տվյալներով բնակվում էր 

158 հագ. մարդ, որի 94.4 % հայեր էին: Ընդգծենք, որ մինչ այդ եղած վարչատարածքային 

բաժանումով Լեռնային Ղարաբաղի մեջ են եղել նաև Ինքնավար մարզի սահմաններից դուրս 

թողնված այն տարածքները, որտեղ հետագայում ստեղծվել են Շահումյանի, Քարվաճառի և 

Բերձորի վարչական շրջանները (վերջին երկուսը ստեղծվել են հիմնականում Կարմիր Քրդստան 

անունը կրող վարչական շրջանի սահմաններում, որը 30-ական թվականների սկզբում լուծարվեց): 

Լեռնային Դարաբաղի Ինքնավար Մարզը Անդրկովկասի 8 վար- չաքադաքական 

տարածքային միավորներից (3 միութենական հանրապետություն, 3 ինքնավար հանրապետություն 

և 2 ինքնավար մարզ) միակն էր, որի բնակչության ընդհանուր թիվը 1923-1979թթ. ընթացքում չէր 

աճում, և դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ում ամբողջությամբ վերցրած այդ ցուցանիշը 

գրեթե եռապատկվել էր, իսկ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունում աճել էր 2.5 անգամ: 

Դրան զուգահեռ Ադրբեջանի բնակչության ընդհանուր թվում կայուն ձևով նվազում էր հայերի և 

մյուս ազգային փոքրամասնությունների (հատկապես քրդերի, լեզգիների, թալիշների) տեսակարար 

կշիռը: Առավել նկատելի էր Լեռնային Դարաբաղի հայ բնակչության թվի ինչպես հարաբերական, 

այնպես էլ բացարձակ նվազումը: Բացարձակ նվազումը տեղի էր ունենում հայ բնակչության 

արտագաղթի, իսկ հարաբերական նվազումը, որի տեմպերը շատ ավելի բարձր էին, նաև 

ադրբեջանցիների թվի արագ, հիմնականում մեխանիկական աճի հետևանքով, այսպես օրինակ 

1939թ. ԼՂԻՄ – ում ադրբեջանցիների թիվը կազմել է 14 հազ. մարդ [7], իսկ 1989թ. ավելի քան 40 

հազ., այսինքն այդ տարիներին նրանց թիվը ավելացել է 26 հազարով: Մինչդեռ նույն 

ժամանակահատվածում մարզի հիմնական բնակչության` հայերի թիվը 133 հազարից դարձել է 145 

հազար, այսինքն հայերի թիվը ավելացել է ընդամենը 13 հազարով: Եվ դա այն դեպքում , երբ այդ 

տարիներին Լերնային Ղարաբաղի բնակչության բնական աճը յուրաքանչյուր հազար մարդու 

հաշվով կազմել է 25-32 մարդ: Այդպիսի աճի ու արցախցու երկարակեցության պայմաններում 

ԼՂԻՄ- ի բնակչությունը 1990-ական թվականների սկզբներին կարող էր հասնել 450-500 հազար 

մարդու: Մինչդեռ 1989թ. մարդահամարի տվյալներով, այն կազմել է միայն 189 հազար մարդ: Դրա 

պատճառը, ինչպես ասվել է, մարզում վերամշակող ձեռնարկությունների, աշխատատար 

պրոցեսներ ունեցող արտադրաճյուղեր չստեղծման ադրբեջանական հեռահար, նպատակային 

հայաթափման քաղաքականությունն էր: «Ինտերնացիոնալ Խորհրդային Ադրբեջանի» 

իշխանությունների կողմից «լենինյան ազգային քաղաքականության հետևողական կիրառման» 

շնորհիվ տեղաբնիկ հայ բնակչության բաժինը մարզի բնակչության ընդհանուր թվում հակամար-

տության ակտիվ փուլի նախօրյակին նվազել էր մինչև 75%-ի: Տեղին էին զգուշացնում 

վերլուծաբանները, որ այդ միտումի հետագա զարգացումը չկանխելու դեպքում Լեռնային 

Դարաբաղը կհայտնվեր հայաթափման վտանգի առջև և կկրկներ Նախիջևանի ճակատագիրը, 

որտեղ ժամանակին մեծամասնություն կազմող հայ բնակչության և ոչ մի ներկայացուցիչ այժմ չկա: 

Ահա այդ հեռանկարն էր, որ Դարաբաղի հայության մոտ մշտապես բարձր էր պահում 

օտար ճնշումից ազատվելու, սեփական բախտը ինքնուրույնաբար տնօրինելու և հարևան 

ժողովուրդների հետ իրավահավասարության պայմաններում ապրելու բնական ձգտումը. 

Ինչպես արդեն նշել ենք, անցյալ դարի 80-ական թվականների կեսերից Խորհրդային 

Միությունում սկսված սոցիալ-քաղաքական բարեփոխումները, տոտալիտարիզմի թուլացումը և 

ազատական գաղափարների տարածումը չէին կարող անփոփոխ թողնել նաև տասնամյակներ 

անընդհատ տոտալիտար եղանակներով պարտադրվող «ազգամիջյան խաղաղ 

հարաբերությունները»: Եվ այդ հարաբերությունները, ինչպես և սպասվում էր, դուրս եկան 

կենտրոնական իշխանության վերահսկողությունից և դարձան անկառավարելի: 
Ղ ր բ ղի բն կչ  թյ  նն իրեն հ յտ ր րեց Հ յ ստ նի Հ նր պետ  թյ ն բ ղկ ց  ցիչ 

մ ս: Հ յ ստ նը ընդ  նեց դ , Ադրբեջ նը մերժեց  և փ րձեց զենքի   ժ վ Ղ ր բ ղը ենթ րկել 
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իրեն: Ադրբեջ նին պ շտպ ն  մ էին Թ  րքի ն և Անգլի ն,  ր նք  յդ ժ մ ն կ Անդրկ վկ ս  մ 

զ րքեր    նեին: Ս կ յն  ղ ր բ ղցիներին  ծնկի  բերել չհ ջ ղվեց:  Նր նք զենք վ պ շտպ ն  մ էին 

իրենց  նկ խ  թյ  նը և պ տմ կ ն հ յրենիք  մ մն ց ծ հ յ  թյ ն հետ ն  յն` հ յկ կ ն 

պետ  թյ ն մեջ  պրել   իր վ  նքը: 

 

Գրականություն 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Մարզի 40 տարին, Բաքու, 1963, 60 էջ 

2. Վ. Ե. Խոջաբեկյան – Արցախը փորձության ժամին, Երևան 1991150 էջ 

3. Ն. Ս. Շահնազարով- Լեռնային Ղարաբաղի Ավտոնոմ մարզ, Բաքու 1960, 76 էջ 

4. Վիճակագրական ժողովածու, ԼՂՀ վիճակագրություն, Պետռեգիստրի և վերլուծության 

վարչություն, Ստեփանակերտ 1997, 36 էջ 

5. Սերգեյ Մելքումյան- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1997թ, 373 էջ 

6. Нагорный Карабах за годы Советской власти (стат. сборник), Степанакерт 1968, 97стр. 

7. Лисицян С. Армяне Нагорного Карабаха, Ереван 1992, 52 стр. 
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  ՀՏԴ 911.2(479,243)                                                                                   Ֆիզիկական աշխարհագրություն 
 

Յուրի Առաքելյան, աշխ. գիտ. թեկ.,  դոցենտ, ԱրՊՀ 
Քրիստոֆոր Խաչանով երկրաբանա-հանքաբանական գիտ. թեկ., 

 ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմ 
Անդրեյ Բաբայան, Գեոդեզիայի, քարտեզագրության,  

հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն 
Ռուբինա Թովմասյան, ԱրՊՀ 

Էլ. Հասցե՝ srbuhi.tovmassian@mail.ru 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ՏԱՐԱԾՔԻ 
ՌԵԼԻԵՖԻ ԲԱՐՁՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿՈՐԻ ԵՎ ՀԻՍՏՈԳՐԱՄԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  1:100 000 

ՄԱՍՇՏԱԲԻ ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ 
 

ՀՀ և ԱՀ ռելիեֆի բարձրությունների բնութագրմանը նվիրված են բազմաթիվ հեղինակների 

հրատարակումներ, սակայն երկու հայկական պետությունների միացյալ տարածքի ռելիեֆի 

բարձրաչափական գնահատում դեռևս կատարված չէ, առավել ևս՝ թվային մոդելի միջոցով: Որոշվել 

է միացյալ տարածքի միջին բարձրությունը՝ 1758մ: 

Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ըստ լեռնագրական և ձևագրական գոտիների, ՀՀ և 

ԱՀ միացյալ տարածքի 66,6%-ը կազմում են միջին բարձրության, 14,4%-ը՝ ցածր, 12,7%-ը՝ բարձր 

լեռները, 5,9%-ը բարձրավայրեր են, 0,4%-ը՝ դաշտավայրեր: 

 

Բանալի բառեր՝ Հիստոգրամա, բարձրաչափական, լեռնագրություն, ձևագրական, ռելիեֆ, 
մասշտաբ, թվային քարտեզ, վերլուծություն, մակերես, վիճակագրություն 
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 Высотной характеристике рельефа Армении и Арцаха посвящены публикации многих авторов, но 

гипсометрическая оценка объединенной территории двух армянских республик, пока не сделан, тем 

более способом цифровой модели. Была определена  средняя высота объединенной территории-

1758м. 

 Полученные результаты показывают, что по орографическим и морфологическим зонам площадь 

объединенной территории РА и АР распределяется следующим образом: 66,6% составляют горы 

средней высоты, 14,4%-низкие, 12,7%-высокие горы, 5,9%-возвышенности, 0,4%-низменности. 
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THE ANALYSIS OF THE HYPSOMETRIC CURVE AND HYSTOGRAM OF THE RELIEF OF THE UNITED 
AREA OF THE ARMENIAN REPUBLIC AND THE ARTSAKH REPUBLIC ON THE BASIS OF THE 

DIGITAL MODEL OF THE TOPOGRAPHIC MAP OF THE SCALE 1:100 000 
 

The publication of numerous authors are defoted to the characterization of the heights of the relief of 

Armenia and Artsakh, but a hypsometric assessment of the relief of the united area of the two Armenian states 

hasn't done yet, all the more-by a degital model. The middle height of the united area was desided to be 1758m. 

The results show that according to the orographic and morphometric zones, the 66,6% of the united area of 

Armenia and Artsakh consists of the mountains of the middle height, the 14,4%-the low ones, the 12,7 %-the 

high ones, 5,9%-the hills, the 0,4%-the valleys. 

 
Key words Histogram, hypsometric, orography, morphometric, relief, scale, degital map, analysis, surfase, 

statistics 
 

Տարածքի ռելիեֆի տարրերը վերլուծելիս, ամենից շատ կիրառվում է մակերևույթի քանակական 

տվյալների հիման վրա ստացված բարձրաչափական կորը: Բազմաթիվ հեղինակներ են 

անդրադարձել Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների ռելիեֆի բարձրությունների 

բնութագրմանը, սակայն այս երկու հանրապետությունների միացյալ տարածքի մակերևույթների 

գնահատման վերաբերյալ հրատարակումներ չեն եղել:  

Սույն հոդվածում դիտարկվել են ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքների բացարձակ բարձրությունների 

վերլուծությունը և մակերևույթի գնահատականը:  

Հաշվարկների   ելակետային   տվյալները   ստացվել  են  1:100 000   մասշտաբի տեղագրական 

թվայնացված քարտեզներից:  

Արդյունքում ճշգրտվել են ՀՀ (1853մ)1 [5], ինչպես նաև Արցախի տարածքի միջին բարձրությունը 

(1091մ)2, (հաշվի առնված նաև Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Հյուսիսային, Հյուսիսարևելյան և 

Արևելյան Արցախի որոշ տարածքները) [1, 4]:  

Միևնույն ժամանակ որոշվել է ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի միջին բարձրությունը՝ 1758մ (աղ. 1 և 

նկ. 1): 

ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի տեղաբաշխումն ըստ բարձրադիր               

                                          գոտիականության                                        Աղյուսակ 1 

Բարձրադիր գոտիները, մ Գոտու մակերեսը, կմ2 Գոտու մակերեսը, % 

112-200 167,2 0,4 

200-300 644,2 1,5 

300-400 998,2 2,4 

400-500 840,2 2,0 

500-600 836,3 2,0 

600-700 863,8 2,0 

700-800 905,0 2,2 

800-900 2070,1 4,9 

900-1000 1395,2 3,3 

1000-1100 1393,8 3,3 

1100-1200 1400,8 3,3 

1200-1300 1486,9 3,5 

1300-1400 1424,9 3,4 

1400-1500 1682,8 4,0 

                                                           
1
 Նախկին ցուցանիշը 1830մ է (ՀՍՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն: ԳԱ հրատարակչություն, 1971թ.) 

2
 Նախկին ցուցանիշը 1025մ է  (Առաքելյան Յու. Ա.,  ԼՂՀ լեռնագրությունը:  Կրթությունը և գիտությունը   

   Արցախում, N 2 , 2001թ., էջ 62-68) 
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1500-1600 2076,9 4,9 

1600-1700 1976,1 4,7 

1700-1800 1949,4 4,6 

1800-1900 3185,5 7,6 

1900-2000 2515,3 6,0 

2000-2100 2420,9 5,7 

2100-2200 2098,9 5,0 

2200-2300 1766,4 4,2 

2300-2400 1474,8 3,5 

2400-2500 1215,1 2,9 

2500-2600 1022,3 2,4 

2600-2700 860,3 2,0 

2700-2800 788,0 1,9 

2800-2900 703,6 1,7 

2900-3000 602,7 1,4 

3000-3100 571,0 1,3 

3100-3200 414,0 1,0 

3200-3300 205,7 0,6 

3300-3400 86,1 0,2 

3400-3500 40,1 0,1 

3500-4090 34,3 0,1 

Ընդամենը 42116,8 100 
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Տարածքի բարձրաչափական կորը հանդիսանում է ռելիեֆը բնութագրող քանակական 

ցուցանիշը, որը տալիս է երկրաձևաբանական և տնտեսաշխարհագրական միտք: Ռելիեֆի 

թվայնացված նոր քարտեզների քանակական հիմքի վրա դուրս են բերվել վիճակագրական նոր 

տվյալներ, որոնք ոչ հաճախակի են հանդիպում հրատարակված աշխատություններում: Հետևում է, 

որ նախկինում տպագրված հոդվածների մեջ բացակայում են տվյալներ, որոնցով կարելի է 

գնահատել տարածքի բարձրադիր գոտիների մակերեսների հաշվարկները: Ակնհայտ է, որ 

նախկինում կիրառվող պլանիմետրային, կշռային, պալետկայի և այլ եղանակների միջոցով 

չափման ձևերը կարող են տարբեր արդյունքներ տալ:   
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Ասվածի մասին վկայում է այն փաստը, որ նախկինում բարձրաչափական կումուլյատիվ կորի 

միջոցով կատարված չափումները միմյանցից տարբերվում են տասնյակ մետրերով:  

ՀՀ տարածքի համար բարձրաչափական նոր կոր կազմել են 2010թ. (Ավագյան Ա. Ա., Երիցյան Գ. 

Գ., Փիլոյան Ա. Ա. [5]), իսկ Արցախի տարածքի համար հաշվարկ կատարել են Յու. Առաքելյանը, Վ. 

Սաֆարյանը և Ա. Բաբայանը [1, 4]: Այդ երկու միացյալ տարածքների 1:100 000  մասշտաբի   

տեղագրական    քարտեզների    վրա   չափվել    են    բոլոր   բարձրադիր գոտիների մակերեսները, 

որոնք գտնվում են երկու հարևան հորիզոնականների (իզոհիպսերի) միջև (100 մ հատվածքի 

բարձրության միջև): Ի վերջո ստացվել է մի աղյուսակ, որի առաջին սյունակում տարվել են 

բարձրությունների միջակայքերը, երկրորդում՝ այդ բարձրությունների զբաղեցրած մակերեսը (կմ2), 

իսկ երրորդում՝այդ ցուցանիշների տոկոսային արժեքները (աղ. 1):  

Այնուհետև աղյուսակի տվյալներն արտահայտվել են գրաֆիկի տեսքով՝ հորիզոնական 

առանցքի վրա տեղադրվել  են տարածքի ցուցանիշները (%-ով), իսկ ուղղաձիգի վրա՝ 

բարձրությունները (մ-ով): Ստացված կորը ցույց է տալիս, թե որ կարգի բարձրությունները որքան 

տարածք են գրավում, միևնույն ժամանակ՝ ռելիեֆի սանդղայնության աստիճանը (նկ. 1): 

Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի 20,7 %-ը գտնվում է 

մինչև 1000 մ, 66.5 %-ը՝ 1000-2500 մ, իսկ 12,7 %-ը ՝ ավելի քան 2500 մ բարձրության վրա: Ըստ 

լեռնագրական և ձևագրական գոտիների, ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի 66,6%-ը կազմում են միջին 

բարձրության (1000-2500 մ), 14,4%-ը` ցածր, (500-1000 մ), 12,7%-ը` բարձր լեռները: Տարածքի 5,9%-ը 

բարձրավայրեր են (200-500 մ), իսկ 0,4%-ը`դաշտավայրեր: 

Օգտվելով վերը նշված աղյուսակի տվյալներից, կազմվել է Միացյալ Հայաստանի տարածքի 

բարձրադիր գոտիների հաճախականության հիստոգրաման (նկ. 2): 

Այն իրենից ներկայացնում է բացարձակ բարձրությունների մեծությունների 

հաճախականության բաշխման արժեք, ըստ տրված միջակայքերի նշանակության, որի վրա 

պատահականության հաճախականությունը փոխարինվել է նրան համարժեք մեծությամբ` 

բարձրադիր գոտիականության գումարային մակերեսով` արտահայտած տոկոսներով:  

Հիստոգրամայի ձևից կարելի է դատել, որ ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքի բացարձակ գոտիների 

տեսական կորի բաշխումը հնարավոր է համապատասխանում է նորմալ օրենքին:  

Միևնույն ժամանակ, այլ տարածքների բացարձակ բարձրությունների տարածման 

երկրաձևաբանական վերլուծության առանձնահատկությունների փորձը թույլ է տալիս ենթադրել` 

հիստոգրամայի բացասական անհամապատասխանության պատճառն արտահայտվում է նրանով, 

որ նրա ձախ մասը մեղմաթեք է, իսկ աջը` զառիթափ: Այդպիսի տեղադրվածությունը Յու. Գ. 

Սիմոնովը բացատրում է մասնատված ռելիեֆի մնացորդների ցածր ձևով, բարձր համահարթեցված 

մակերևույթների առկայությամբ: Ընդ որում` դրանք նշված տարածքում տեղաբաշխված են այնպես, 

որ ինչքան խորն է կտրվածքը, այնքան փոքր է կրկնման հաճախականությունը:  

Եթե ռելիեֆում գերիշխում է բարձր տարածքների լայն ընդգրկում (դիապազոն), ապա 

բարձրաչափական կորն ունի ճկված (գոգավոր) տեսք, իսկ ցածրավայրերի և հարթ տարածքների 

գերակշռման դեպքում կորը ստանում է ուռուցիկ տեսք: ՀՀ բարձրաչափական կորի վրա 0-ից մինչև 

1800 մ բարձրությունը կորի տեսքը ուռուցիկ է, այսինքն տիրապետում են միջին և ցածր ռելիեֆի 

ձևերը, իսկ 1800 մ-ից մինչև 4090 մ բարձրությունների կորի տեսքը գոգավոր է, հետևաբար այդ 

միջակայքում տիրապետողը մեծ բարձրություն ունեցող տարածքներն են: 

 



²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀÜÂºðòàôØÜºð /2018/ 
 

515 

 

 
ԱՀ հիպսոմետրիկ կորն ընդհանուր առմամբ ունի ճկված (գոգավոր) տեսք, որը բացատրվում է 

տարածքում գերիշխող բարձրադիր վայրերի առկայությամբ: 
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ՀՀ և ԱՀ միացյալ տարածքների բարձրաչափական կորի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն 

գրեթե կրկնում է ՀՀ տարածքի բարձրաչափական կորը, միայն որոշ չափով ավելի ցածր 

մակարդակի վրա:  
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